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Rhagair
Yng Nghynllun Gwella y llynedd, nodais fod angen
gwneud mwy a bod angen gwella gwasanaethau.
Mae’n bleser gennyf adrodd yn y Cynllun Gwella
hwn ein bod ni yn ystod 2009/10 wedi parhau i wella
ansawdd gwasanaethau lleol yn ystod cyfnod heriol
i lywodraeth leol, ein dinasyddion, cymunedau a
chwsmeriaid.

Rydym yn parhau i wella nifer o wasanaethau
pwysig, gan gynnwys nifer sy’n effeithio ar y bobl
sydd fwyaf agored i niwed yn y gymuned. Mae’r
gwelliannau perfformiad hyn yn cynnwys:

• Estyn oriau agor C2C
• Cefnogi'r gwaith o greu neu ddiogelu dros

1,000oswyddi,achefnogi2,600ohyfforddwyr
i symud i gyflogaeth

• Agor y Llyfrgell Ganolog newydd
• Gwella mynediad i wybodaeth a

gwasanaethau ar gyfer plant anabl
• Lansio'r Llawlyfr Gofalwyr a chynllun Cerdyn

Argyfwng Gofalwyr
• Estyn y cynllun bin olwynion i 7,860

ychwanegol o gartrefi
• Anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi a

chynyddu’r swm o wastraff sy'n cael ei
ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio

Rydym wedi ymateb i’r heriau yr ydym wedi’u
hwynebu drwy weithio gyda’n partneriaid ar draws
y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddarparu
datrysiadau creadigol i broblemau lleol. Rydym
hefyd wedi parhau gyda’n rhaglen newid
uchelgeisiol sy'n rhoi'r dinasyddion wrth wraidd
popeth a wnawn, ac rydym yn gweithio'n galed i
sicrhau bod mynediad i wasanaethau cyhoeddus
pwysig yn haws. Bydd hyn yn ein helpu i gefnogi
pobl, cymunedau a busnesau yn fwy effeithiol yn
ystod yr anawsterau economaidd presennol.

Y Cynghorydd Rodney Berman
Arweinydd y Cyngor
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Cyd-destun
Rydym yn gweithio er mwyn bod yn y Cyngor Dinas
Gorau yn Ewrop erbyn 2015 ac i ddarparu
gwasanaethau hanfodol mewn Prifddinas
ffyniannus. Y llynedd gwelsom brojectau allweddol
yn cael eu cwblhau ar hyd a lled y ddinas ac mae hyn
wedi bod yn ganlyniad i waith tîm gwych gan holl
staff y Cyngor.

Darparwyd y projectau allweddol hyn yn erbyn
heriau digynsail i’r cyllid oedd ar gael i’r Cyngor a’i
bartneriaid. Mae’r sefydliad mewn sefyllfa dda i
daclo’r heriau hyn o ganlyniad i raglen barhaus o
newid.

Rydym bellach mewn cyfnod economaidd newydd.
Daw hyn â phwysau ariannol cynyddol ar adeg pan
fo dinasyddion angen nifer o’n gwasanaethau
fwyaf. Mae amddiffyn gwasanaethau rheng flaen
yn hanfodol, gyda ffocws ar y pethau a ystyrir
bwysicaf gan y dinasyddion, cymunedau a
wasanaethwn. Mae’n hanfodol ein bod ni’n
adeiladu ar y rhaglen wreiddiol o newid i ddatblygu
trawsffurfiad llawer mwy sylfaenol, gan
ganolbwyntio ar:

• Wneud arbedion o brynu gwasanaethau
mewn modd gwell.

• Sefydlu strwythur rheoli syml sy’n addas i’r
dyfodol ac sydd hefyd yn sicrhau
effeithlonrwydd.

• Archwilio sut y gellir sicrhau effeithlonrwydd
o fewn adeiladau gweinyddu a swyddfa.

• Ceisio estyn ein cydweithrediad â chyrff
cyhoeddus eraill yng Nghaerdydd a hefyd ag
awdurdodau amgylchynol.

Mae llwyddiant Cyngor Caerdydd yn ymwneud â
DNA ein sefydliad

Perfformiad + Pobl + Punnoedd

Mae Perfformiad Effeithiol yn bwysig iawn gyda
rheoli perfformiad yn chwarae rhan allweddol er
mwyn i ni allu nodi a dysgu o gryfderau tra’n nodi’r
meysydd hynny sydd angen eu gwella a’u datblygu.
Mae’n hanfodol ein bod ni’n canolbwyntio ar fesur y
pethau o bwys. Yn ystod 2010/11 byddwn yn rhoi
ffocws newydd ar ein hegni i reoli a mesur yr hyn
sydd o bwys a gwneud y gwahaniaeth trwy’r
gwasanaethau a ddarparwn, i’r bobl a
wasanaethwn.

Jon House
PrifWeithredwr Cyngor Caerdydd



Mae’r Cynllun Corfforaethol 2009/12 yn nodi'r
Weledigaeth, Gwerthoedd a’r Prif Heriau ar gyfer y
Cyngor. Mae'r Cynllun hefyd yn nodi'r amcanion, a’r
targedau perfformiad ar gyfer y Cyngor. Mae’r
Cynllun Gwella yn cyflwyno ein cynnydd yn ystod
2009/10 o ran darparu’r amcanion a mesurau hyn.
Mae’r Cynllun yn adrodd ein perfformiad yn erbyn y
themâu Lles Economaidd, Cymdeithasol ac
Amgylcheddol a Chysylltiadau Caerdydd. Ar gyfer
pob un o’r themâu hyn mae pennod benodol sy’n
nodi ein hymateb i’r cwestiwn pwysig ‘ydyn ni’n
darparu’r weledigaeth?’

Rydym yn parhau i weithio tuag at fframwaith rheoli
perfformiad integredig sy’n cysylltu’r fframweithiau
Polisi, Perfformiad, Risg a Chyllideb ynghyd. Yn
ystod y 12 mis diwethaf rydym hefyd wedi gweithio
ar ddatblygu dull sy'n canolbwyntio mwy ar y
canlyniad ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng
Nghaerdydd ac o ganlyniad mae ein fframwaith
cynllunio corfforaethol a'r Cynllun Corfforaethol
2010/13 wedi'i strwythuro o amgylch y canlyniadau
cytunedig ac yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer
cyflawni'r canlyniadau hyn dros 3 blynedd y Cynllun.

Mae rhagor o wybodaeth fanwl yn gynwysedig o
fewn nifer o’r prif ddogfennau gan gynnwys:-

• Strategaeth Gymunedol ‘Prifddinas Falch’
• Cynllun Corfforaethol 2009/12
• Cynllun Corfforaethol 2010/13
• Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

• Fframwaith Plant a Phobl Ifanc
• Cynlluniau Busnes Gwasanaethau
• Asesiadau Swyddfa Archwilio Cymru dan Fesur

Llywodraeth Leol (Cymru)
• Cytundeb Gwella’r Cyngor gyda Llywodraeth

Cynulliad Cymru

Gellir cyrchu’r dogfennau hyn trwy wefan y Cyngor
www.caerdydd.gov.uk neu drwy gysylltu â Thîm
Effeithiolrwydd a Newid Perfformiad y Cyngor ar
029 2087 3244.
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Cyflwyniad



Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn casglu gwybodaeth
yn erbyn nifer o amcanion a dangosyddion
perfformiad i fonitro a mesur ein perfformiad. Mae’r
siartiau’n dangos i ba raddau mae'r Cyngor yn
gyffredinol wedi cwrdd â'i amcanion a thargedau
perfformiad a/neu wella ei berfformiad yn y

flwyddyn ddiwethaf lle mae data tueddiadau ar
gael. Yna mae’r penodau canlynol yn nodi
perfformiad y Cyngor yn nhermau themâu
Cysylltiadau Caerdydd, Lles Economaidd,
Cymdeithasol ac Amgylcheddol.
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Trosolwg o Berfformiad y Cyngor yn ystod 2009/10

Pob Dangosydd Perfformiad – Cynnydd yn erbyn Taged
2009/10

Wedi Bodloni’r Targed

Bron â Bodloni’r Targed

Heb Fodloni’r Targed

69%

4%

27%

Pob Dangosydd Perfformiad – Tuedd Gwelliant
2009/10

Gwella

Statig

Dirywio
66%

5%

29%

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 84

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 86



Fel rhan o alinio parhaus y prosesau polisi,
perfformiad a chyllidebol, mae’r Cyngor wedi parhau
i weithredu strategaeth gyllideb sy’n amlygu’r angen
i fanteisio ar gyfleoedd ar gyfer lleihau costau ac
effeithiolrwydd, ac i dargedu adnoddau ar
wasanaethau craidd. Mae’r sefyllfa alldro ariannol
terfynol ar gyfer 2009/10 yn nodi bod y Cyngor wedi
cadw ei wariant o fewn ei Gyllideb Refeniw net o
£514 miliwn.

Fel rhan o’r broses fonitro yn ystod y flwyddyn,
nodwyd nifer o faterion ac roedd hyn wedi rhoi cyfle
i reolwyr ymdrin â’r anawsterau a cheisio gwneud
iawn am unrhyw orwario yn ystod y flwyddyn. Fodd
bynnag mae’r effaith ar rai gwasanaethau wedi’i
gwneud hi’n amhosibl cyflawni hyn. Mae’r
gwasanaethau yr effeithiwyd arnynt yn benodol yn
cynnwys Gwasanaethau Oedolion a Phlant,
Diwylliant, Hamdden a Pharciau, Cynllunio Strategol
a’r Amgylchedd a Dysgu Gydol Oes.

Cymeradwyodd y Cyngor Raglen Cyfalaf Cyllid
Cyffredinol ar gyfer 2009/10 o £125.3 miliwn. Mae’r
sefyllfa alldro yn dangos gwariant cyfalaf o £92.518
miliwn yn erbyn y rhaglen. Mae’r amrywiad o
£32.819 miliwn oherwydd llithriant o £32.733 miliwn
a thanwariant net o £0.086 miliwn.

Roedd y rhaglen gyfalaf wedi cyllidebu ar gyfer £4.9
miliwn o dderbynebau cyfalaf cyffredinol yn ystod
2009/10. Fodd bynnag, oherwydd marchnad heriol
ac oedi gyda gwaredu rhai safleoedd, daeth
cyfanswm derbynebau i £1.09 miliwn. Pe na bai

derbynebau y flwyddyn nesaf, gallai olygu effaith
sylweddol ar y lefel o fenthyg ychwanegol y byddai ei
angen ar gyfer parhau â chynlluniau sydd wedi’u
cymeradwyo ar hyn o bryd. Mae effaith peidio â
chyflawni derbynebau yn un cronnus o ran pob
blwyddyn olynol na cheir derbynebau, rhoddir mwy
o bwysau ar y Rhaglen yn y dyfodol.

Cyngor Caerdydd
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Fel rhan o’r ymateb parhaus i’r agenda ‘Creu’r
Cysylltiadau’ mae’r Cyngor wedi bod yn ymchwilio
ffyrdd o ryddhau effeithlonrwydd arian a di-arian.
Mae’r Cynilion effeithlonrwydd hyn wedi’u mapio yn
erbyn y pedair ffrwd ganlynol

• Caffael mwy Deallus - cyflawni effeithlonrwydd
wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau

• Symleiddio Swyddogaethau Cymorth - cyflawni
effeithlonrwydd drwy symleiddio a safoni
prosesau busnes ac o bosibl cyflogi’r defnydd o
TGCh i wneud hynny

• Siapio Gwasanaethau Cyhoeddus - cyflawni
effeithlonrwydd drwy ail-siapio gwasanaethau i
gwrdd ag anghenion heddiw

• Gwneud defnydd gwell o amser, sgiliau ac
arbenigedd staff

Mae’r graffiau canlynol yn dangos cynnydd a
rhagolygon y Cyngor dan bob un o’r pedair thema
a’r cynilion arian a di-arian y flwyddyn yn erbyn y
targed blynyddol o £22m fel a nodir yn llywodraeth
Cynulliad Cymru dan yr agenda ‘Creu’r Cysylltiadau’.

Cynilion Effeithlonrwydd
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Mae’n rhaid i Gyngor Caerdydd, fel nifer o
sefydliadau sector cyhoeddus, drawsffurfio sut ydyn
ni’n darparu gwasanaethau i'n cwsmeriaid. Mae
newid a pha mor gyflym a wnawn hynny, yn
bwysicach nawr nag erioed, mae’r sefyllfa
economaidd fyd-eang yn golygu y bydd rhaid
gwneud £50 miliwn o gynilion dros y ddwy flynedd
nesaf – erbyn Ebrill 2013. Mae’r her o gwrdd ag
anghenion niferoedd cynyddol o gwsmeriaid gydag
anghenion a disgwyliadau newidiol yn golygu y bydd
rhaid i ni weithio’n wahanol ac yn fwy effeithlon i
ddarparu gwasanaethau.

Yn ystod 2009/10 gwnaethom y canlynol

• Penodi Tata Consultancy Services fel ein Partner
Technoleg a Marsh fel ein Partner Rheoli Risg

• Datblygu Dyluniad Lefel Uchel a Model
Gweithredu Targed y dyfodol y Cyngor a
chychwyn ar y Project Gwasanaethau a Rennir
Mewnol i drawsffurfio'r gwasanaethau AD a
Chyflogres

• Cyflwyno manteision o £3.5m a phrojectau a
weithredwyd megis canoli'r tîm cyfrifon taladwy,
symleiddio ein strwythur rheoli, a rhyddhau £1m
o gynilion arian trwy’r Project Gwasanaethau
Trafnidiaeth Canolog. Yna defnyddiwyd y £1m
i gefnogi mesurau osgoi costau o fewn y
gwasanaethau yn ogystal ag ad-dalu’r

• Gronfa Newid Trawsffurfiol Strategol a
sefydlwyd i ysgogi projectau

Cyngor Caerdydd
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Ydyn ni’n darparu’r weledigaeth?
Trosolwg o berfformiad

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 9

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 9

Cysylltiadau Caerdydd
‘Sicrhau darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd sy'n
gydlynol, yn manteisio i'r eithaf ar effeithlonrwydd ac yn rhoi'r
dinasyddion wrth wraidd gwneud penderfyniadau'

Cysylltiadau Caerdydd – Cynnydd yn erbyn targed
2009/10

Wedi Bodloni’r Targed

Bron â Bodloni’r Targed

Heb Fodloni’r Targed56%

11%

33%

Cysylltiadau Caerdydd – Tuedd Gwelliant 2009/10

Gwella

Dirywio

33%

67%
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Ermwyngweithio tuagatymrymusodinasyddion,
cymunedaua chwsmeriaid a gwellamynediad i a
darpariaeth Gwasanaethau gwnaethom y
canlynol...

– gweithio ar ddatblygu Strategaeth Gwasanaethau
Cwsmeriaid Corfforaethol, Strategaeth Safonau
Gwasanaeth a Strategaeth Mynediad Sianel fel bod
dinasyddion a’n cwsmeriaid yn gallu cyrchu
gwasanaethau yn rhwydd.

Rydym wedi estyn oriau agor Cysylltu â Chaerdydd
(C2C) a lleihau amser ciwio galwadau o dros 40% i
17 eiliad. Mae boddhad cwsmeriaid gyda’r
gwasanaeth a ddarperir gan C2C yn parhau’n uchel
ar 94%

– ffurfio Partneriaeth Technoleg Strategol gyda Data
Consultancy Services (TCS) i ddatblygu a darparu
mynediad cwsmeriaid gwell i wasanethau’r Cyngor.

– gweithio tuag at gynyddu ffocws dinasyddion trwy
ddatblygu technoleg i integreiddio’r swyddfa flaen
bresennol gyda gwasanaethau craidd. Mae nifer o
brojectau braenaru wedi'u datblygu, gan edrych,
ymysg pethau eraill, ar wella mynediad a
gwasanaethau i ddinasyddion, cwsmeriaid a
chymunedau trwy adolygu prosesau busnes. Drwy
brojectau braenaru y Gwasanaeth Pobl Hŷn, y
Gwasanaeth Maethu, Gwastraff Masnachol a
Pharcio Preswyl nodwyd ystod ar gyfer archebu
apwyntiad ar-lein, gwefan hunan wasanaeth,
ffurflenni a thaliadau ar-lein, rhifau ffôn unigol a
cheisiadau ar-lein/ffôn.

– agor pwynt mynediad newydd ar gyfer
gwasanaethau yn y Llyfrgell Ganolog ac maent yn
archwilio opsiynau pellach ar gyfer datblygu “siopau
un stop”.

– ystyried cynigion ar gyfer gwaith ardal i wella’r rôl
sydd gan gymunedau wrth wneud penderfyniadau
yn gysylltiedig â'u hardal. Ymgymerir â phroses
ymgynghori rhanddeiliaid yn ystod 2010/11.

Ym mis Tachwedd 2009, nododd dros bedwar o bob
pump (82.1%) o ymatebwyr i’r Arolwg ‘Holi
Caerdydd’ eu bod yn fodlon gyda'r lefel o wasanaeth
y mae'r Cyngor yn ei ddarparu. Dim ond 2.6% oedd
yn anfodlon gyda’r gwasanaeth.

I ddarparu gwasanaethau cymorth effeithlon
gwnaethpwyd y canlynol…

– dechrau darparu cam 1 o broject gwasanaethau a
rennir mewnol sy'n ymwneud â meysydd gan
gynnwys AD, Cyflogres a hyfforddiant staff.
Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol o ran pontio’n
ddi-dor i’r trefniadau newydd gan gynnwys
hyfforddiant i staff. Bydd Cam 2 y project yn
ymwneud â meysydd megis cyfrifon
taladwy/cyfrifon derbyniadwy a ddatblygir yn ystod
2010/11.

Yn ystod 2009/10 daeth y cynilion effeithlonrwydd a
gynhyrchwyd gan y Cyngor i £6.542 miliwn, mwy na
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dwbl cynilion y flwyddyn gynt; parhawyd i wella
canran yr anfonebau diamheuol a dalwyd o fewn 30
diwrnod gan bron i 4%, i 85.15% gan gynnal y
ganran treth gyngor a oedd yn ddyledus a
dderbyniwyd gan yr awdurdod gyda 94.65%, yn
ystod cyfnod economaidd heriol. Yn 2009/10
talwyd 2516 yn ychwanegol o gyfrifon treth gyngor
trwy randaliadau debyd uniongyrchol ac rydym yn
parhau i hyrwyddo debyd uniongyrchol yn
rhagweithiol fel dull effeithiol o dalu.

Fodd bynnag, gostyngwyd y swm o gyfraddau
annomestig a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn i
95.69%.

– gweithio ar wella’r gwaith o reoli a chynnal a chadw
cerbydau’r Cyngor sy'n cefnogi darpariaeth
gwasanaeth drwy werthuso datrysiadau TG ac
ailddylunio arferion gwaith i wella effeithlonrwydd y
gwasanaeth. Mae cynilion parhaus wedi'u nodi a'u
mesur yn y maes Trafnidiaeth Cartref/Ysgol,
amnewid teiars a gwaredu cerbydau.

Nidywgwaithwediparhau fel y rhagwelwydo ran
gwella mynediad a rheoli gwybodaeth yn y
Cyngor...

– Nid yw’r Strategaeth Rheoli Gwybodaeth, a
ddyluniwyd i sicrhau bod gan gwsmeriaid,
dinasyddion a staff fynediad i wybodaeth briodol
pan fo angen hynny arnynt, wedi’i rhoi ar waith eto.
Mae hyn yn bennaf oherwydd penodi Partner
Technoleg Strategol, ac ail-ganolbwyntio ar Raglen
Newid Trawsffurfiol Strategol a Chysylltu
Dinasyddion.

Pan fo gwaith gyda’n partner technoleg strategol yn
cyrraedd y cam trawsffurfio technoleg mae cynnydd
o ran gweithredu'r strategaeth yn debygol o
gyflymu.

I sicrhau defnydd effeithiol o’n tir ac eiddo
gwnaethomycanlynol...

– cymeradwyo Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol.
Bydd strategaeth a fframwaith newydd yn cael eu
datblygu i fewnosod Cynllunio Rheoli Asedau ar hyd y
Cyngor.Byddhynyneingalluogi iadolygusutydymyn
defnyddio ac yn gwaredu ein portffolio tir ac eiddo.

Yn ystod 2009/10 gwelwyd canran ardal fewnol gros
adeiladau'r awdurdod lleol sydd mewn cyflwr da yn
gwella gan 1.5%, a’r canrannau mewn cyflwr
boddhaol neu gyflwr gwael leihau gan swm tebyg.

Gostyngodd canran cyfanswm gwerth cynnal a chadw
gofynnol ar gyfer adeiladau’r awdurdod a
flaenoriaethwyd fel brys neu hanfodol a gostyngodd y
ganran a ddosbarthwyd fel dymunol yn unig i 43.3%.

– gweithio ar leihau gollyngiadau Carbon y Cyngor
gan 60% fel rhan o’r Strategaeth Rheoli Carbon
parhaus. I helpu i gyflawni hyn rydym wedi parhau
i awtomeiddio darlleniadau mesurydd nwy a
thrydan mewn adeiladau’r Cyngor ac wedi gwario
£639,000 ar welliannau ynni mewn ysgolion yn
ystod 2009/10.

Mae’r ffigurau diweddaraf sydd ar gael yn dangos
bod gollyngiadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau
cyhoeddus annomestig wedi lleihau gan 6.49%

I sicrhau gwaith partneriaeth effeithlon
gwnaethomy canlynol…

– Ymgorffori Cynllun Gweithredu ‘Adolygiad
Partneriaeth Prifddinas Falch’, i’r dull cytunedig i
ddatblygu Strategaeth Partneriaeth Integredig (SPI)
sy’n cynnwys yr holl gynlluniau partneriaeth
statudol. Mae’r dull newydd yn symud i ffwrdd o
ganolbwyntio ar y cynlluniau partneriaeth teithiol a
bydd wedi'u strwythuro o amgylch gweledigaeth
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trosfwaol a 7 cynllun darpariaeth canlyniad
strategol. Dylai hyn helpu i integreiddio gwaith
partneriaeth strategol ar draws y Ddinas

Mae’r SPI hefyd yn cynnwys asesiad anghenion ar y
cyd, rhaglen ymgynghori ac ymglymiad ar y cyd a
datblygiad fframwaith perfformiad a rennir i sicrhau
bod gweithgarwch yn cael ei integreiddio i ddarparu
canlyniadau dinasyddion.

– wedi gweithio tuag at ddarparu canlyniadau
Cytundeb Darpariaeth Lleol y Bwrdd Gwasanaeth
Lleol (BGLl) ar gyfer 2009/10. Ar y cyd â phartneriaid
rydym yn defnyddio methodoleg Atebolrwydd yn
Seiliedig ar Ganlyniadau i alluogi datblygu
fframwaith perfformiad yn seiliedig ar ganlyniadau
ar gyfer projectau blaenoriaeth.

– Adolygu trefniadau craffu’r BGLl. Yn ystod
2009/10 gwnaeth Gweithrediaeth y BGLl
ymrwymiad i graffu cyhoeddus amlasiantaeth gan
gydnabod yr angen i estyn cwmpas craffu yn unol
ag aeddfedu’r Weithrediaeth BGLl a’r angen i graffu
ychwanegu gwerth. Bydd y BGLl yn cwblhau’r
trefniadau hyn, gan gynnwys manylion secondai a
threfniadau adnoddau, yn ystod 2010/11.

– gweithio ar weithredu model rheoli cymdogaeth
amlasiantaeth. Mae angen datblygu’r gwaith hwn
fel rhan o ddull corfforaethol i waith ardal. Mae
model Caerdydd yn cael ei gydnabod yn genedlaethol
fel model arloesol o waith partneriaeth rhagorol.
Enwodd y Swyddfa Gartref y bartneriaeth Prifddinas
Falch fel enillydd categori gwobr Tilley 2010. Roedd
rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cynnwys
gwaith partneriaeth a dulliau datrys problemau yn eu
gwaith.

– dechrau gweithredu’r Cynllun Gweithredu ‘Kafka’
i ymdrin â mateion yn gydylltiedig â phobl ifanc
ddim mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant

(NEET). Rydym yn parhau i ymdrin â’r materion a
amlygwyd trwy’r project Kafka gan gynnwys
darparu lleoliadau a chyfleoedd gwirfoddoli i bobl
ifanc NEET, diwrnodau blas i bobl ifanc sy’n gadael
gofal, Plant sy’n Derbyn Gofal a datblygu dull ‘siop
un stop' lle gall pobl ifanc NEET gyrchu
gwasanaethau iechyd meddwl un diwrnod yr
wythnos.

I sicrhau ein bod yn cynnal caffael a chomisiynu
effeithlon rydym…

– wedi gweithio ar ddatblygu Strategaeth Caffael
Corfforaethol 3 blynedd newydd. Dylid cyflwyno’r
strategaeth hon i Weithrediaeth y Cyngor yn ystod
2010/11.

I fanteisio ar adnoddau ar gyfer gwasanaethau
rhengflaen trwyoptimeiddio trefniadaucodi tâla
masnachu gwnaethomy canlynol…

– ceisio cynyddu’r swm refeniw gan £250,000 er
mwyn sicrhau bod gasanaethau rheng flaen ar gael.
Erbyn diwedd y flwyddyn roeddem wedi cynhyrchu



incwm ychwanegol o £46,000 trwy gyfleoedd codi
tâl newydd. Gwelir effaith blwyddyn lawn y
ffynonellau incwm hyn yn 2010/11.

I wella gallu ein pobl a datblygu cynhwysedd a
gallu arweinyddiaeth gwnaethomy canlynol…

– cyflawni ein targed o 5% o ostyngaid mewn
abseoldeb salwch. Roedd y diwrnodau gwirioneddol
a gollwyd cyfwerth â llawn amser wedi gwella o
12.60 diwrnod yn 2008/09 i’w lefel bresennol o
11.88 diwrnod.

– parhau i weithio ar werthuso swyddi a ffurfio
strwythur tâl a graddio ar draws y Cyngor gyda dros
90% o swyddi wedi’u gwerthuso. Rhagwelir y bydd
strwythur tâl a graddio newydd yn cael ei weithredu
yn ystod 2010/11.

– parhau i weithio ar gynlluniau gweithlu
corfforaethol a rhai gwasanaethau i alluogi’r Cyngor
i ymateb i heriau darpariaeth gwasanaeth yn y
dyfodol.

– gweithio ar ddatblygu ein gweithwyr ein hunain i
sicrhau bod y Cyngor yn gallu darparu’r rhaglen
Newid Trawsffurfiol Strategol ac ymateb yn hyblyg i
heriau darpariaeth gwasanaeth.

Yn ystod 2009/10 derbyniodd 64% o’n staff
adolygiad datblygiad perfformiad personol.

– paratoi ar gyfer Cynllun Cydraddoldeb integredig
drwy gryfhau ac uno gwaith maes penodol
presennol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn
perthynas â hil, oedran, tueddiad rhywiol, anabledd,
cred grefyddol ac anghrefyddol, a iaith, gyda
chyflogaeth a darpariaeth gwasanaeth.

Yn 2009/10 cynyddodd y ganran o weithwyr
awdurdod lleol o gymunedau lleiafrifoedd ethnig i
4.64%, tra roedd y ganran o weithwyr awdurdod
lleol yn datgan eu bod yn anabl o dan amodau’r
Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 2005 wedi
gostwng i 1.19%.

– gweithio tuag at sicrhau cydraddoldeb rhwng yr
iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg drwy hyrwyddo a
chefnogi'r defnydd o'r iaith Gymraeg trwy ddechrau
gweithredu Strategaeth Sgiliau Ieithyddol 2009/12
y Cyngor a'r cynllun gweithredu cysylltiedig. Bydd
hyn yn parhau yn 2010/11.
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

CHR/004 Canran gweithwyr awdurdod lleol o
gymunedau lleiafrifoedd ethnig.

4.26 4.25 4.64 � ☺
CHR/005 Canrangweithwyr awdurdod lleol yndatganeu

bodynanabl dandelerau’rDdeddf
Gwahaniaethuar sail Anabledd2005

1.25 1.50 1.19 � �
Erbody trefniadauhysbysebucyfyngedigyndebygol etoo fodwedi cael effaithary ffigurauhynacymatebgwael i’r arolwgMonitro
CydraddoldebGweithwyrymmisTachwedd,maeangengwneudmwyowaith iddaldatayngywirmewnperthynasâ’rgweithlupresennol.

CFH/007 Canran y dreth gyngor sy’n ddyledus ar gyfer
y flwyddyn ariannol a dderbyniwyd gan yr
awdurdod

94.68 95.00 94.65 � �
Mae safle terfynol y dreth gyngor 0.03%yn llai na llynedd. Yn yr amgylchiadau economaidd presennol dymaganlyniad boddhaol iawn.
Rydymynparhau i gymryd ymateb rhagweithiol o ran adennill a hyrwyddo’r defnydd o ddebyd uniongyrchol syddwedi helpu i gadwein
cyfradd casglu.

CFH/008 Swm y cyfraddau annomestig a dderbyniwyd
yn ystod y flwyddyn honno, net ad-daliadau

96.51 97.00 95.69 � �
Mae’r safle terfynol ar gyfer NNDR 0.82%yn llai na llynedd. Mae’r amgylchiadau economaidd presennol yn heriol a’r newidiadau
diweddar i ddeddfwriaeth sy’n golygu y gall nifer uchel o fusnesau dalu cost o 100%ar eiddo gwag syddwedi creu’r anawsterau.
Rydym yn parhau i fod yn rhagweithiol wrth hyrwyddo defnydd o ddebyd uniongyrchol a hawlio unrhyw ostyngiad ondmae’r sefyllfa
yn debygol o barhau’n heriol y flwyddyn nesaf.

F/CP/REV01 Y newid yn y nifer o gyfrifon treth gyngor sy’n
talu rhandaliadau debyd uniongyrchol.

2,714 2,000 2,516 � ☺
F/CP/TA01 Lefel cynilion effeithlonrwydd cronnus fel a

nodir yn Enillion Blynyddol Llywodraeth
Cynulliad Cymru.

3,058,000 4,464,000 6,542,000 � ☺
CHR/002 Nifer o ddiwrnodau/shifftiau gwaith ar gyfer

pob gweithiwr awdurdod lleol cyfwerth â llawn
amser a gollwyd oherwydd absenoldeb salwch

12.60 11.98 11.88 � ☺
PED 012 Canran y dinasyddion a arolygwyd sy’n fodlon

â Gwasanaethau’r Cyngor
85.51 85.00 82.20 � �

Ymmis Tachwedd 2009, nododd dros bedwar o bob pump (82.2%) o ymatebwyr i’r Arolwg Holi Caerdydd eu bod yn fodlon â’r lefel
gwasanaeth a ddarperir gan y Cyngor. Dim ond 2.6%oedd yn anfodlon iawn gyda’r gwasanaeth. Mae hyn yn dangos rhywfaint o
ostyngiad yn y lefelau boddhad ers 2008, pan oedd 85.51%o ymatebwyr yn fodlon â gwasanaethau’r Cyngor.

EEF/002 (a) Canranygostyngiadmewngollyngiadaucarbon
deuocsidynystocadeiladaucyhoeddus
annomestig

7.24 2.00 6.49 � ☺

AL
LW

ED
D ☺ Targed Blynyddol wedi’i

gyflawni � Tared blynyddol heb ei
gyflawni � Targed Blynyddol bron wedi’i

gyflawni

� Gwella � Dirywio � Statig



Ydyn ni’n darparu’r weledigaeth?
Trosolwg o berfformiad

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 11

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 12
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Lles Economaidd
‘Sicrhau bod Caerdydd, fel prifddinas ryngwladol gystadleuol, yn ddinas
gynhwysol, fywiog a ffyniannus i fyw a gweithio ynddi, gyda gweithlu
medrus a chreadigol ac amgylchedd busnes hynawf.

Economaidd - Cynnydd yn erbyn targed 2009/10

Wedi Bodloni’r Targed

Heb Fodloni’r Targed

91%

9%

Economaidd – Tuedd Gwelliant 2009/10

Gwella

Statig

Dirywio

75%

8%

17%
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I adfywio a thrawsffurfio’r ddinas gwnaethom y
canlynol…

– paratoi’r ddinas ar gyfer lansiad canolfan Dewi Sant
2 trwy gwblhau’r Rhaglen ‘Daw fe ddaw 2009’, gan
gynnwys gwelliannau sylweddol i dir y cyhoedd.
Mae’rpalmantofforddddynesu’rOrsafGanolog iLôn
y Felin wedi'i atgyweirio

Mae materion a nodwyd fel rhan o Daw fe Ddaw
2009 wedi’u hintegreiddio i Raglenni eraill, yn
enwedig Dinas Deithio Gynaliadwy.

– cwblhau lansiad Rhaglen Dewi Sant 2 – agorodd
John Lewis yn swyddogol ym mis Medi 2009 ac
agorodd Dewi Sant yn swyddogol ym mis Hydref.
Mae arwyddion i ddangos y ffordd o gwmpas y
ganolfan wedi'u gosod. Mae swyddogion tacsi
gyda’r nos a chynllun achredu tacsis ar waith.

– sefydlu menter swyddi manwerthu i gefnogi
cyfleoedd cyflogaeth a ddaw o Dewi Sant 2. Mae
Hyfforddiant a Menter Lleol (HMLl) wedi
cynorthwyo’r holl fanwerthwyr newydd â’r
datblygiad ac mae hyfforddiant manwerthu wedi
dod yn rhan o wasanaethau prif ffrwd sydd ar gael i
geiswyr swyddi ym mhob Canolfan Hyfforddiant a
Menter Lleol.

Er gwaethaf hyn, mae'r nifer o ddefnyddwyr y
ganolfan a gynorthwyir i gyflogaeth gan HMLl wedi
lleihau gan 13% o gymharu â’r flwyddyn gynt i
2620 o bobl. Cynyddodd y nifer o gyflogwyr a
gynorthwywyd gyda recriwtio gan fwy na 10% i
3311.

– agor y Llyfrgell Ganolog newydd yn llwyddiannus
gan ddatblygu rhaglen gyfathrebu i gyhoeddi’r
cyfleuster newydd, gan ganolbwyntio ar
ddigwyddiadau misol gyda thema.

– parhau i weithio ar ddatblygu'r Pentref Chwaraeon

Rhyngwladol a'r glannau. Agorwyd Pont-y-Werin i
gysylltu'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol gyda
Marina Penarth ym mis Gorffennaf 2010 ac mae'r
cyfleuster slalom canŵio a rafftio Dŵr Gwyn
Rhyngwladol Caerdydd bellach ar agor.

– cwblhau’r gwaith o adnewyddu Castell Caerdydd
a’i Barcdiroedd.

– parhau gyda’r gwaith o adnewyddu Parc Bute
mewn partneriaeth â Chronfa Dreftadaeth y Loteri
gan gynnwys, gwaith i uwchraddio’r llwybr,
mynediad i gerddwyr un unig i'r parc wrth Gât y
Gogledd a Stablau'r Castell, llwybr mynediad wyneb
caled newydd i'r ardal digwyddiadau ar gae Cooper
gyda lleiniau wedi'u hatgyfnerthu a chylchoedd troi
newydd i wella mynediad i ddigwyddiadau a lleihau
difrod i’r parc.

– sicrhau bod stadiwm pêl-droed newydd wedi’i
gwblhau, a seilwaith perthnasol, gan gynnwys man
parcio a chyfleuster parcio a theithio.

Yn 2009/10, roedd boddhad â Chaerdydd fel lle i fyw
yr un fath gyda 93%. Cynyddodd niferoedd
ymwelwyr gan dros 13% o'r flwyddyn gynt i
13,110,000.

I ddatblygu system drafnidiaeth ddiogel,
effeithlon a chynaliadwy gwnaethom y
canlynol…

– parhau i ddatblygu canol y ddinas fel Hwb
Trafnidiaeth Rhanbarthol Cynaliadwy, gan gynnwys
gwasanaeth bws gwennol peilot o gwmpas canol y
ddinas a chomisiynu astudiaeth dichonoldeb o
gyswllt trên tram rhwng Gorsafoedd Caerdydd
Canolog a Heol-y-Frenhines Caerdydd a Bae
Caerdydd. Cychwynnodd Cam 1 o'r gwaith i greu
amgylchedd sy’n iach i gerddwyr gyda gwelliannau
i Heol Fawr y mae disgwyl iddynt gael eu cwblhau yn
2010/11
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– I wella gallu’r Cyngor i fonitro a rheoli symudiadau
trafnidiaeth ar draws y ddinas a darparu ymateb
cyflym i faterion ar y rhwydwaith, agorwyd ystafell
reoli integredig, gan gyfuno monitro ymddygiad
gwrthgymdeithasol rheolaeth traffig y Cyngor a
Heddlu De Cymru. Mae hyn yn galluogi’r Cyngor i
ymateb yn gyflym i broblemau, cefnogi Gorfodaeth
Parcio Sifil a gweithredu amser siwrne a rheolaeth
arwyddion parcio pellach.

– agor parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd ym mis
Hydref 2009 yn darparu 300 o lefydd. Cefnogir y
cynllun hwn gan fesurau blaenoriaeth bysys ar
Eastern Avenue a Southern Way. Rydym wedi
gweithio ar y cyd â Chyngor Rhondda Cynon Taf i
ddatblygu opsiynau ar gyfer cyfleuster Parcio a
Theithio M4/A470.

– wedi gweithio ar weithredu menter ‘braenaru’
dinas deithio gynaliadwy Llywodraeth Cynulliad
Cymru i hyrwyddo dulliau trafnidiaeth mwy
cynaliadwy. Mae gweithredwr ar gyfer Clwb Ceir
Caerdydd wedi'i benodi. Disgwylir i’r clwb gychwyn
gweithredu yn 2010/11. Bydd y cynllun yn darparu
12 lle parcio i 10 cerbyd ac yn cynnig llogi cerbyd yn
hyblyg o awr i gyfnodau hirach, gan ei gwneud hi’n
haws i breswylwyr gwrdd â’u hanghenion
trafnidiaeth heb redeg eu car eu hunain, neu ail gar.

Cwblhawyd cynlluniau beicio gan gynnwys Llwybr
Beicio Gogledd Caerdydd (A469 i Heol Hir) Thornhill;
llwybr defnydd a rennir Heol y Gogledd; Lôn
Gwrthlifo Traffig Guildford Crescent / Sandon Street;
Croesfan Twcan Heol Penarth; cwblhawyd llwybr
defnydd a rennir Heol Penarth i Dunleavy Drive hefyd
yn 2009/10

– parhau i weithio i gyflwyno gorfodaeth parcio sifil,
gan gyflwyno cais i gychwyn trosglwyddo’r Pwerau
Cyfreithiol yn ystod 2010/11, adnewyddu llinellau ac
arwyddion a gwneud paratoadau ar gyfer
trosglwyddo Wardeniaid Traffig i’r Cyngor. Hefyd

cychwynnom adolygu darpariaeth parcio preswylwyr
gan ystyried ymgynghoriad cyhoeddus yn arwain at
adroddiad terfynol yn nodi'r opsiynau yn 2010/11.

– cyflwyno cynllun rhannu beiciau i gynyddu’r
defnydd o feiciau yn y ddinas. Bydd monitro defnydd
yn cael ei wneud ar y cyd â darparwr y cynllun. Yn
ystod 2009/10 cynyddodd y nifer o feiciau sy'n croesi
ardal canol y ddinas gan 30% i 3,967

I sicrhau bod Caerdydd yn ddinas gystadleuol a
rhyngwladol gwnaethomy canlynol…

– parhau i weithio tuag at ddatblygu Parc Busnes
Rhyngwladol.

– gweithio i hwyluso sefydlu parc technoleg 'gwyrdd'
i hyrwyddo busnes a thechnoleg gwyrdd a chodi
ymwybyddiaeth a hyrwyddo'r defnydd o ynni
cynaliadwy, adnewyddol yn y rhanbarth.
Cynhaliwyd astudiaeth galw i sefydlu’r achos am
Barc Technoleg cytunedig.

– parhau i weithio tuag at sefydlu datblygiad
Prifddinas Cyfryngau ar gyfer y ddinas sy’n gwella’r
ddinas ymhellach fel canolfan ar gyfer diwydiannau
creadigol.
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Rydym wedi meithrin cysylltiadau gyda chwmnïau
cynhyrchu lleol drwy weithio tuag at ddatblygu
Cytundeb Partneriaeth i barhau â gweithredu’r
datblygiad prifddinas cyfryngau yn gyffredinol.
Rydym hefyd wedi cwblhau astudiaeth ar y cyd gyda
Phrifysgol Morgannwg i archwilio’r opsiynau o
ddatblygu datblygiad Atrium 2 yng Nghanol y
Ddinas, yn dilyn llwyddiant yr Atrium yn Ysgol
Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd.

Mewn ymateb i’r dirywiad economaidd creodd y
Cyngor Gronfa Cyfalaf Caerdydd o £750k i helpu
busnesau o fewn sectorau amrywiol. Mae pymtheg o
brojectau o fewn y diwydiannau Creadigol yn cael eu
datblygu gyda'r gronfa hon, a fydd yn gwella'r ddinas
ymhellach fel canolan ar gyfer diwydiannau creadigol.

Cynhaliwyd astudiaeth mapio mewn partneriaeth â
PhrifysgolMorgannwginodiystodachryfderaubusnesau
mewn diwydiannau creadigol lleol gan alluogi'r Cyngor i
flaenoriaethucefnogaethargyferysector

– darparu project Dinasoedd AGORED y Cyngor
Prydeinig ar fudo economiadd. Mae Grŵp
Gweithredu Lleol wedi’i sefydlu ac yn cwrdd yn
rheolaidd. Cyfranogom yn y rhwydwaith Dinasoedd
AGORED, gan gynnal gweithdy yn cynnwys y Cyngor
Prydeinig a chynrychiolwyr o lywodraeth ranbarthol
Ewropeaidd a Dinasoedd Partner Ewropeaidd.

Bydd y Project Meincnodi DinasoeddAGORED, yn
meincnodi 20 dinas ar draws y byd, gan gynnwys
Caerdydd, yn nhermau bod yn agored ac yn
ddeniadol. Bydd canlyniadau cychwynnol y project
ar gael yn nhymor yr hydref 2010, ac mae gwefan
benodol yn cael ei datblygu i rannu'r canlyniadau.

Hefyd cynhaliom arddangosfa ffotograffiaeth
ryngwladol mis o hyd ar astudiaethau achos mewn
perthynas â mudo economaidd a 'bod yn agored'.
Mae cyhoeddiad: “Caerdydd - Datblygu Dinas
Ryngwladol ac Agored” wedi’i gynhyrchu gan y Grŵp
Gweithredu Lleol i gyd-fynd â’r arddangosfa

ffotograffiaeth ac i ddarparu trosolwg o stori
Caerdydd mewn perthynas â mudo rhyngwladol.

I sefydlu mesurau i gefnogi’r economi leol
gwnaethomy canlynol…

– sefydlu dulliau i gryfhau’r berthynas rhwng y
Cyngor a’r gymuned fusnes leol drwy ffurfio
Partneriaeth Busnes Caerdydd gyda chyfarwyddwyr o
fusnesau arweiniol yng Nghaerdydd.
Mae is-grŵp o’r bartneriaeth wedi’i ffurfio, Grŵp
2030, gydag aelodau yn cynnwys arweinwyr y
dyfodol o fusnesau mawr a chyrff sector cyhoeddus
yng Nghymru. Bydd grŵp 2030 Caerdydd yn edrych
ar y materion hir dymor a fydd yn dylanwadu ar
ddatblygu Caerdydd dros y 29 mlynedd nesaf.’

– datblygu ymateb cynhwysfawr i’r dirywiad
economaidd, drwy ddarparu cefnogaeth bellach ar
gyfer Mentrau Bychain a Chanolig y ddinas a
mynediad i gyllid cyfalaf datblygu, trwy gronfa
"Cyfalaf Caerdydd" newydd i helpu busnesau sy’n
cychwyn o’r newydd a busnesau ar dwf o fewn
sectorau targed y Cyngor. Yn 2009/10 datblygodd
Cronfa Cyfalaf Caerdydd 32 project a fydd yn ysgogi
dros £6m o wariant y sector preifat. Oherwydd
llwyddiant y cynllun mae’r Cyngor wedi cymeradwyo
cyllid pellach yn 2010/11 i barhau â’r cynllun.

Rydym hefyd wedi parhau i gefnogi Undebau
Credyd drwy hyrwyddo’r Undebau Credyd a
chynyddu aelodaeth

Ac wedi gweithio mewn partneriaeth i gynorthwyo
pobl â chyflogaeth. Mae datblygiad manwerthu
Dewi Sant wedi creu tua 2000 o gyfleoedd swyddi
newydd. Cynorthwyodd Hyfforddiant a Menter Lleol
100% o'r manwerthwyr hyn. Hefyd, roedd y
cymorth ariannol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau
wedi’n galluogi i sicrhau 202 o swyddi dros dro
newydd ar gyfer buddiolwyr cymwys y Gronfa
Swyddi'r Dyfodol. Mae’r Cyngor wedi cael gwybod
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bod ei ail gynnig ar gyfer y cyllid hwn hefyd wedi bod
ynllwyddiannus. Byddhynyncychwynynystod2010.

Yn ystod 2009/10 cafodd dros 1,000 o swyddi eu creu
neu eu diogelu trwy gefnogaeth y Cyngor, a
symudodd dros 2,600 o hyfforddwyr i gyflogaeth ar
ôl cymorth gan Dysgu, Hyfforddiant a Menter.
Dengys y ffigurau diweddaraf bod 38.4% o’r
boblogaeth sydd o oedran gweithio wedi’u cymhwyso
i NVQ lefel 4 a 5, o gymharu â 37.9% y flwyddyn gynt.

I gryfhau safle Caerdydd fel prif gyrchfan
ymwelwyr, chwaraeon a diwylliant gwnaethom y
canlynol…

– ddatblygu a chytuno ar Strategaeth Dwristiaeth
newydd a dechrau ei gweithredu, gan gynnwys
gosod nifer o arwyddion cyfeiriadau yng nghanol y
ddinas. Gwnaethom gynnydd gyda darparu
gwybodaeth drafnidiaeth integredig trwy arwyddion
darlledu a chiosgau rhyngweithiol.

Ail-ddyluniodd Caerdydd ar y Cyd y wefan Visit
Cardiff i ffrydio data yn uniongyrchol o’r System
Rheoli Cyrchfan i helpu i sicrhau bod y wybodaeth
ddiweddaraf a chyson ar gael ar-lein. Yn 2009
croesawom dros 13 miliwn o ymwelwyr dydd i
Gaerdydd, cynnydd o fwy na 1.5 miliwn ar 2008.
Cynhyrchodd ymwelwyr £703.6m o refeniw yn 2009,

cynnydd o fwy na £73m ar y flwyddyn gynt. Roedd
boddhad â Chaerdydd fel lle i fyw wedi parhau ar
gyfer 2009/10 ar 93%.

– gweithio i sicrhau bod Bae Caerdydd yn parhau fel
cyrchfan ymwelwyr drwy geisio cyllid LLCC ac maent
yn symud Canolfan Ymwelwyr Bae Caerdydd i
Ganolfan Mileniwm Cymru, bydd hyn yn galluogi'r
cyfleuster ymwelwyr i fod ar gael am bythefnos ym
mis Medi. Mae’r Ganolfan bellach wedi’i
chymeradwyo fel Canolfan Gwybodaeth i Dwristiaeth
a bydd yn weithredol felly o dymor yr Hydref.

– sicrhau bod parciau’r ddinas yn cyfrannu at les
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y
ddinas trwy ddarparu Cam Un y Rhaglen
Partneriaeth Parciau, gyda gwaith ar Barc Bute a
pharatoi cynigion cam wrth gam ar gyfer y parciau
hanesyddol sy'n weddill ar hyd y Ddinas. Mae gwaith
wedi cychwyn ar baratoi’r cynllun adfer a rheoli ar
gyfer Parc Cefn Onn, yr ail barc yn y Rhaglen
Partneriaeth Parciau, gan gynnwys casglu
gwybodaeth ac ymchwil ar hanes y safle. Mae’r
cynllun gweithredu sy’n codi o’r Ddogfen Strategaeth
Parciau a Mannau Gwyrdd yn cael ei weithredu.

Yn 2009/10 cyflawnodd 4 o barciau Caerdydd y
statws Fflag Werdd; Parc y Rhath, Parc Fictoria,
Gerddi’r Grange a Pharc Bute.

–rhoi’rrhaglenDigwyddiadau2009/10arwaith,aoedd
yn cynnwys Rali Prydain Fawr, Canwr y Byd Caerdydd y
BBC a Phrawf y Lludw yn Stadiwm SWALEC

Yn 2009/10 cafwyd dros 412,000 o fynychwyr
mewn lleoliadau diwylliannol.

– parhau gyda’r gwaith ar Amgueddfa Caerdydd –
Stori Caerdydd, yn adeilad yr Hen Lyfrgell.
Dyfarnwyd grant gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a
sicrhawyd cyllid ar gyfer creu dwy oriel barhaol i'w
cwblhau yn ystod 2010.



Cyflwynwyd cais llwyddiannus i Gyngor
Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau am statws
achrededig. Mae ymddiriedolaeth datblygu
annibynnol wedi’i derbyn yn ffurfiol a’i chofrestru
gan y Comisiwn Elusennau.

Mae’r enw brand ‘Stori Caerdydd’ wedi’i sefydlu
mewn cyfres hir o erthyglau nodwedd yn y South
Wales Echo gan arwain at gynigion o roddion
gwrthrychau a storïau. Mae partneriaeth fuddiol
wedi’i sefydlu hefyd gyda Phrifysgol Morgannwg
gyda chyllid allanol Curadur Stori Digidol a
Chydymaith Datblygu.

– adeiladu ar ddyfarniad Dinas Chwaraeon Ewrop
(ECOS) drwy gynnal rhaglen o ddigwyddiadau
chwaraeon o galibr uchel megis:

• Digwyddiad Athletau Super 8
• Digwyddiad Arbennig Chwaraeon Cadair Olwyn

(Wheelchair Sport Spectacular), a gynhelir gan
ChwaraeonCaerdyddynyrArenaAthletauDanDo
Cenedlaethol, UWIC. Bydd hwn yn ddigwyddiad
cenedlaetholagefnogirganChwaraeonAnabledd
Cymru

• YgyfresPrawfLludwgyntafynyStadiwmSWALEC
newydd. DatblygwydrhaglenCricedynyGymuned
fel etifeddiaeth ar gyfer y digwyddiad hwn

CynhyrchwydCyfeirlyfrChwaraeoniddathlu’rdyfarniad
ECOS yng Nghaerdydd i arwyddo clybiau chwaraeon
penodol yn y Ddinas.

Cyflawnodd Caerdydd Gemau Ysgol y DU yn
llwyddiannus gan weithio mewn partneriaeth â LLCC,
Cyngor Chwaraeon Cymru, Cynghorau Abertawe a
Chasnewydd. Teimlai96%oymwelwyr i’rdigwyddiad
hwnbodCaerdyddynddinasgynnalddaiawnneudda

ar gyfer digwyddiadau chwaraeon mawr a bydd nifer o
elfennau yn cael eu defnyddio fel esiamplau o achos
gorau ar gyfer cynllunio digwyddiadau Gemau Ysgol y
DU yn y dyfodol.

Roedd pob un o 120 o Ysgolion Caerdydd wedi cymryd
rhan mewn cybiau chwaraeon allgyrsiol yn ystod 2009
gyda 320,000 o fynychwyr.

Cafodd Caerdydd hefyd ei dyfarnu â statws
“RhagoriaethCymru”WLGAameigwaitharGydlyniant
Cymunedoltrwyraglennuchwaraeongydagrwpiauheb
gynrychiolaeth ddigonol, ac yna dyfarnom 100 o
grantiau Cist Cymunedol (hyd at £1000 yr un) yn 2009
i gefnogi datblygiadau llawr gwaelod.

I foderneiddio llyfrgelloedd y ddinas gwnaethom y
canlynol...

– adeiladu ar agoriad y Llyfrgell Ganolog newydd a
gwella’r rhwydwaith llyfrgelloedd drwy gynllunio’r
gwaithoadnewyddullyfrgellRadur;dechrauarygwaith
o uwchraddio llyfrgell Cathays, y disgwylir iddi gael ei
chwblhau yn 2010/11; a dechrau archwilio opsiynau ar
gyfer oriau agor mwy hyblyg mewn llyfrgelloedd.

Cynyddodd y nifer o ddeunyddiau llyfrgell a
gyhoeddwyd ar gyfer pob 1,000 o’r boblogaeth gan
dros 14% yn ystod 2009/10 i 6062 o eitemau a
chynyddodd y sesiynau hanner awr ar gyfrifiaduron y
llyfrgelloedd gan dros 34% ar ffigurau 2008/9 i
568,886.

– parhau i gyflwyno’r system tagio electronig ar gyfer
rheoli llyfrau ar draws y rhwydwaith llyfrgelloedd er
mynediadrhwyddi lyfrauacedrychargynyddu'rnifero
leoliadau lle gellir cyrchu llyfrau llyfrgell
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

EEI001 Nifer y Swyddi wedi’u Creu / Diogelu
trwy gymorth y Cyngor

Diwygiedig
2008/09

1,000 1,068 ☺
Canran y boblogaeth o oed gweithio
sy’n gymwys i NVQ lefel 4 a 5

37.9 35.0 38.4 � ☺
TE1 Nifer o ddefnyddwyr canolfannau a

gynorthwyir â chyflogaeth gan
Hyfforddiant a Menter Lleol.

3,007 3,000 2,620 � �
Mae’r cynnydd yn gadarnhaol o ystyried y sefyllfa economaidd bresennol.

KPI 17 Nifer o sesiynau hanner awr ar y
cyfrifiadur

422,518 491,437 568,886 � ☺
CUL/01 Nifer y mynychwyr a dalodd ar gyfer

lleoliadau diwylliannol.
432,037 400,000 412,465 � ☺

ECR15a Nifer Ymwelwyr Dydd y Flwyddyn 11,512,000 11,725,000 13,110,000 � ☺
ECR15c Refeniw a gynhyrchir gan y cyfanswm

ymwelwyr.
629,900,000 642,400,000 703,600,000 � ☺

EEI002 Boddhad â Chaerdydd fel lle i ymweld
ag ef.

93 93 93 � ☺
PS001 Nifer o Barciau â chynlluniau rheoli

safle penodol a/neu Dyfarniadau Fflag
Werdd

3 3 4 � ☺
LTPPI11 Dull Teithio i’r Gwaith gyda

thrafnidiaeth gynaliadwy
40.3 44.3 47.7 � ☺

LTP PI2 (a) Defnydd Beicio – Cordon Canol y
Ddinas

3,045 3,524 3,967 � ☺
LCS/002 Nifer o ymweliadau i ganolfannau

hamdden a chwaraeon yr awdurdod
lleol yn ystod y flwyddyn gyda’r
ymwelydd yn cyfranogi mewn
gweithgarwch corfforol, ar gyfer pob
1,000 o’r boblogaeth

11,723.22 Heb ei gosod 11,910.56 �

LCL/001 Nifer o ymweliadau i Lyfrgelloedd
Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, ar
gyfer 1,000 o’r boblogaeth

8,644 Heb ei gosod 9,756 �

AL
LW
ED
D ☺ Targed Blynyddol wedi’i

gyflawni � Tared blynyddol heb ei
gyflawni � Targed Blynyddol bron wedi’i

gyflawni

� Gwella � Dirywio � Statig



Ydyn ni’n darparu’r weledigaeth?
Trosolwg o berfformiad

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 29

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 36
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Lles Cymdeithasol

Cymdeithasol – Cynnydd yn erbyn targed 2009/10

Wedi Bodloni’r Targed

Bron â Bodloni’r Targed

Heb Fodloni’r Targed

63%3%

34%

Cymdeithasol – Tuedd Gwelliant 2009/10

Gwella

Statig

Dirywio

72%

6%

22%

'Creu cymuned ddiogel, iach a dysg sy’n dathlu amrywiaeth ac yn
hyrwyddo gwir gyfleoedd i bawb’
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I sicrhau hawl i ddysgu i blant a phobl ifanc trwy
wella mynediad i ac ymglymiad ag addysg,
cyflogaeth neu hyfforddiant gwnaethom y
canlynol...

– gwella ystod, ansawdd a hygyrchedd cyflleoedd
dysgu i bob dysgwr drwy weithredu’r mesur dysgu a
sgiliau fel bod mwy o ddewis ar gael o fewn y
Llwybrau Dysgu 14-19

Mae Caerdydd bellach wedi’i rhannu’n 5
partneriaeth leol o ysgolion uwchradd a phob un â
threfniadau ar y cyd gyda’r sector Addysg Bellach a
darpariaethau darparwyr hyfforddiant canolog.
Mae’r grwpiau hyn o ysgolion wedi bod yn gweithio
ar y cyd i greu cwricwlwm ardal leol ar gyfer 2010-11
ar gyfer pob partneriaeth gyda threfniadau
amserlen cyffredin wedi’u cytuno yn ôl y gofyn.
Mae pob partneriaeth wedi defnyddio cyfleuster Ar-
lein Gyrfaoedd Cymru i gynnal arolwg Opsiynau
Dewis Am Ddim o fyfyrwyr Blwyddyn 9. Defnyddir
hwn fel sail i gynllunio partneriaeth ac yn yr ysgol.

Mae'r ystod cyffredinol o ddewis yn parhau i ehangu
gan gynnwys Prif Ddysgu - Creadigol a'r Cyfryngau
dan Fagloriaeth Cymru.

– gweithio ar wella ymddygiad disgyblion mewn
ysgolion gan gynnwys datblygu model ymarfer da i
ganolbwyntio ar strategaethau ymyrraeth ac atal
bwlio a gefnogir trwy raglen hyfforddiant

Roedd Wythnos Atal Bwlio 2009 yn llwyddiant,
gydag ysgolion ar draws y ddinas yn cymryd rhan
mewn digwyddiadau a’r gystadleuaeth Caerdydd yn
Erbyn Bwlio (CEB) ar gyfer ysgolion cynradd ac
uwchradd. Cynhaliwyd y seremoni Gwobrau
Ysbrydoli cyntaf i wobrwyo plant ac oedolion sy’n
gwneud gwahaniaeth i fywydau eraill. Cafodd 11
ysgol eu gwobrwyo ym mis Tachwedd 2009 trwy
gynllun Gwobr Atal Bwlio Caerdydd, cynnydd o 2
ysgol o wobrau 2008. Mae rhaglenni peilot wedi’u
cychwyn i gefnogi merched rhwng 14-16 oed nad
ydynt yn mynychu’r ysgol oherwydd bwlio honedig.

Sefydlwyd gweithgor rheoli data i nodi sut mae
ysgolion yn cofnodi, monitro ac adrodd
digwyddiadau bwlio. Mae adborth a gafwyd gan
ysgolion cynradd peilot ar ffurflenni cofnodi wedi
bod yn gadarnhaol. Mae cwrs hyfforddi wedi’i
ddatblygu ar ddeall, ymateb i ac atal bwlio, sydd ar
gael i bob aelod o staff addysgu a staff nad ydynt
yn addysgu.

Yn y flwyddyn academaidd 2008/9 roedd canran y
diwrnodau ysgol a gollwyd oherwydd
gwaharddiadau tymor sefydlog wedi gwella. Mewn
ysgolion uwchradd gostyngodd y ganran i 0.26% ac
mewn ysgolion cynradd i 0.02%.

Roedd y nifer o ddisgyblion a waharddwyd yn
barhaol yn ystod y flwyddyn ar gyfer pob 1,000 o
ddisgyblion o ysgolion uwchradd wedi gwella, gan
ostwng I 2.15, ac mewn ysgolion cynradd arhosodd
y ffigwr yr un fath, ar 0.11.

– gweithio tuag at greu canllaw a fydd yn amlinellu
dull systematig i ddatblygu Ysgolion Cymunedol, yn
benodol trwy gynyddu darpariaeth gweithwyr
ieuenctid teithiol a cheisio estyn oriau agor
canolfannau ieuenctid
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Mae Polisi Gweithredu y Tîm Ieuenctid Stryd wedi’i
fabwysiadu’n llawn bellach. Mae lefelau
darpariaeth presennol wedi’u cynnal gyda rhai
datblygiadau newydd. Mae rhaglenni yn cynnwys:

• Project Mill Road
• MenterHyfforddwyrDysguiboblifancDdimmewn

Cyflogaeth, Addysg neu Hyfforddiant (NEET)
mewn cymdogaethau yn nwyrain a de Caerdydd.

• Roedd y Rhaglen Cydlyniant Cymunedol yn Ne
Caerdydd gyda ffocws diweddar yn
canolbwyntio ar weithio gyda phobl ifanc yn
Butetown. Mae rhaglenni gweithgareddau yn
defnyddio cyfleusterau’r Pentref Chwaraeon
Rhyngwladol wedi bod yn arbennig o
lwyddiannus.

• Darparu cyfleuster Ardal Gemau Aml Ddefnydd
(AGADd) yng Ngogledd Trelái.

Nid ydym wedi gallu estyn amseroedd agor
canolfannau ieuenctid ar adegau ac eithrio yn ystod
cyfnod gwyliau haf ysgolion hyd nes y bydd cyllid
ychwanegol ar gael.

– gweithio ar wella presenoldeb ysgol mewn ysgolion
uwchradd a fydd yn cynnwys datblygu a chryfhau’r
strategaeth “Colli Addysg Colli Allan” (CACA) i
barhau i wella presenoldeb mewn ysgolion
Caerdydd, mewn partneriaeth â’r holl randdeiliaid.

• Sefydlu proses adrodd a monitro mwy cadarn a
fydd yn helpu drwy dargedu adnoddau yn fwy
effeithiol

• Peilota’r codau presenoldeb newydd a ddaw i
rym yn ystod 2010

• Ysgolion a Gynhelir. Mae’r ddogfen hon yn nodi
disgwyliadau’r ysgol a’r AALl gyda materion yn
ymwneud â gwella Presenoldeb.

• Sefydlu project yn nwyrain Caerdydd i daclo
diffyg presenoldeb drwy weithio gyda
theuluoedd i sicrhau eu bod yn gwella
presenoldeb eu plant yn yr ysgol.

Yn y flwyddyn academaidd 2008/9 roedd canran
presenoldeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd
wedi gwella i 90.6%, ac mewn ysgolion cynradd wedi
aros yr un fath ar 92.8%.

– parhau i weithio tuag at gynyddu’r nifer o blant
ifanc 16-19 oed yn ennill a chadw lleoliadau mewn
addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth drwy: -
Ddrafftio cynllun amlinellol ar gyfer yr agenda
trawsffurfio 14 – 19 a fydd yn sefydlu hawliad
cyffredin ôl-16 ar draws y ddinas gyda strwythurau
amserlen integredig

– parhau i wella lefelau ymglymiad mewn dysgu
ymysg plant a phobl ifanc sy'n Derbyn Gofal, o
leiafrifoedd ethnig, gydag anghenion addysgol
arbennig neu yn y system cyfiawnder ieuenctid drwy:
-Ddatblygu dadansoddiad mwy cadarn o ddata
presenoldeb yn ymwneud â: perfformiad ysgolion
unigol, carfannau, grwpiau penodol, gan gynnwys
grwpiau sy'n agored i niwed, ac unigolion, i dargedu
adnoddau mewn ysgolion a chymunedau i gefnogi
presenoldeb da.



Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2009/10

T UDA L E N 2 6

Mae gwaith wedi’i wneud i ddatblygu proses adrodd a
monitro cydlynol ar bresenoldeb ysgol, a fydd yn helpu
drwy dargedu adnoddau yn fwy effeithiol

Yn y flwyddyn yn gorffen haf 2009 gostyngodd
canran presenoldeb disgyblion sy'n derbyn addysg
pan font mewn gofal mewn ysgolion cynradd i 92%
o 93.8% y flwyddyn gynt. Roedd gan ddisgyblion
sy’n derbyn gofal sy’n mynychu ysgolion uwchradd
bresenoldeb o 79.9% o gymharu â 87.7% y
flwyddyn gynt.

I ddatblygu profiadau dysgu plant a phobl ifanc i
wella canlyniadau, llwyddiant a phontio i fywyd
oedolion gwnaethomy canlynol…

– parhau i wella pecynnau cymorth i blant a phobl
ifanc fel eu bod yn cyflawni pontio a chanlyniadau
llwyddiannus ym mhob cam drwy: barhau i
ddarparu canllaw ar gynlluniau gweithredu pontio
effeithiol, monitro effaith cynlluniau gweithredu
pontio; nodi a lledaenu arfer effeithiol.

Mae gwaith wedi parhau i hyrwyddo pontio
llwyddiannus disgyblion o Gyfnod Sylfaen i CA1 ac
yna CA2 trwy: Gynhyrchu a lledaenu cyngor a
chanllaw trwy'r ddogfen “Bold in Vision –Careful in
Planning” yn gysylltiedig â sesiynau hyfforddiant â
ffocws yn benodol. Nodwedd allweddol o’r cyngor a
chanllaw yw dull arloesol a strwythuredig i
ddatblygu'n gydlynol a chynyddol ar yr egwyddorion
sy'n tanategu llwyddiant y Cyfnod Sylfaen.

Rydym wedi bod yn darparu cyfleoedd datblygu
proffesiynol parhaus i athrawon yn gysylltiedig yn
benodol ag adeiladu ar yr egwyddorion ac arferion
sy’n gysylltiedig â’r Cyfnod Sylfaen hyd at CA1 a
CA2. Yn y modd hwn disgwylir i’r plant ymgysylltu
gyda strategaethau a dulliau cyfarwydd, megis
darpariaeth barhaus, yn gysylltiedig â datblygu a
gwella eu sgiliau mewn ffordd gydlynol a chynyddol
gydol y cyfnod cynradd.

Mae gwaith yn dod ymlaen yn dda bellach ar
ddatblygu portffolio sgiliau cynradd electronig.

Mae’r teclyn hwn wedi’i fwriadu ar gyfer galluogi
ysgolion i fonitro datblygiad sgiliau disgyblion o
ddiwedd y Cyfnod Sylfaen hyd at yr adeg pontio yn
CA2/3. Mae ysgolion sy’n peilota’r gwaith hwn yn
darparu ymatebion hynod gadarnhaol ynglŷn â'r
ffordd y mae eu disgyblion yn ymgysylltu â’r system
electronig benodol hon.

Mae pontio disgyblion o CA2 i CA3 wedi’i gefnogi’n
llwyddiannus trwy ledaenu arfer gorau ynghyd â
chyngor a chanllaw trwy gyfarfodydd fforwm
tymhorol cydlynwyr pontio CA2/3, gan ddarparu
cyngor a chanllaw clwstwr unigol pwrpasol lle
gofynnir am hynny, yn enwedig ym maes cymedroli
traws-gyfnod a chynnal gwerthusiad manwl o
brojectau pontio CA2/3 arloesol arwahanol a
weithredwyd ar draws yr ALl.

parhau i weithio tuag at godi safonau cyrhaeddiad
ar gyfer pob dysgwr ac yn enwedig yng Nghyfnodau
Allweddol 3 a 4, fel eu bod yn gallu gwneud cynnydd
yn erbyn targedau cenedlaethol, lleol a'u targedau
eu hunain drwy ddatblygu'r strategaeth uwchradd
ymhellach gan gynnwys cyflwyno hyfforddiant i bob
ysgol; datblygu a dadansoddi data fel rhan o hunan
werthuso; Datblygu, gweithredu a gwerthuso
strategaethau ymyrraeth a chefnogaeth i grwpiau
penodol yn CA3 a CA4; a chefnogi rhwydeithio
rhwng ysgolion i rannu arfer effeithiol.

Yn CA3, canlyniadau’r flwyddyn hon oedd y gorau
eto yng Nghaerdydd yn gosod yr Awdurdod
uwchlaw cyfartaledd Cymru ar gyfer pob pwnc craidd
a gwella safle Caerdydd mewn perthynas â'r
canlyniadau mewn awdurdodau eraill.

Yn CA4 cynyddodd y ganran yn cyflawni 5 gradd A*-
C i 54%, gyda’r mesur mwy newydd, y trothwy Lefel
2, yn adlewyrchu’r ystod ehangach o gyrsiau nawr ar
gael yng Nghaerdydd wedi codi i 59%. Gyda Lefel A
roedd y ganran o ymgeiswyr yn cyflawni E neu uwch
wedi codi ychydig i aros uwchben cyfartaledd Cymru.
Roedd dros bedwar o bob pum gradd a wobrwywyd
i fyfyrwyr Caerdydd yn raddau A, B neu C.
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Yn y flwyddyn academaidd 2008/9 roedd y ganran
o ddisgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr
awdurdod lleol yn y Dangosydd Pwnc Craidd, fel y
penderfynwyd gan Asesiadau Athrawon wedi gwella
o dros 1% i 78.76%. Yng Nghyfnod Allweddol 3
roedd gwelliant o dros 2% i 64.35%.

Roedd y sgôr pwynt cyfartalog ar gyfer disgyblion 15
oed ar y 31 Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir
gan yr awdurdod lleol wedi gwella gan 7% yn y
flwyddyn academaidd 2008/9 i 367.

Yn y flwyddyn academaidd 2008/9 roedd y ganran
o’r holl ddisgyblion (gan gynnwys y rhai mewn gofal
awdurdod lleol) mewn unrhyw ysgol a gynhelir yn yr
awdurdod lleol, yn 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac yn
gadael hyfforddiant, dysgu seiliedig ar waith neu
addysg orfodol heb gymhwyster allanol cymeradwy
wedi gwella o dros 1% i 1.26%. Ar gyfer grwpiau
mewn gofal awdurdod lleol y ffigwr oedd 7.69%, dros
4% yn is na’r flwyddyn gynt.

– parhau i leihau’n sylweddol y gwahaniaeth mewn
cyrhaeddiad rhwng grwpiau o ddysgwyr drwy: -
Gytuno ar y data gyda phob ysgol i ffurfio sail
dadansoddi perfformiad disgyblion ag anghenion
dysgu ychwanegol a datblygu ystyriaeth o'r data
hwn i’r cylch o ymweliadau cyswllt pâr.

Y prif waith a gwblhawyd mewn perthynas â data
oedd dadansoddi perfformiad dysgwyr ag
anghenion Llythrennedd sydd bellach yn rhan o’r
gefnogaeth ar gyfer hunan werthuso mewn ysgolion
gyda Chydlynwyr Partneriaeth yn Gweithio gyda'r
ymgynghorwr cyswllt. Rydym wedi cefnogi ysgolion
i ddadansoddi’r dysgwyr hyn ag anghenion
ychwanegol fel bod cymorth wedi’i dargedu’n fwy
effeithiol – yn enwedig wrth iddynt gyrraedd
blwyddyn 7. Hefyd, mae data lefel disgyblion ar
gyfer profion mathemateg a darllen Bl3 a Bl6 bellach
yn cael eu darparu i ysgolion ar gyfer eu mewnfudo

i’w systemau gwybodaeth reoli, gan gynnwys
ysgolion uwchradd ar gyfer y carfannau priodol. Mae
hyn yn caniatáu tracio’r disgyblion yn well a’r gallu i
ddadansoddi ar gyfer gwahanol grwpiau o
ddisgyblion.

Mae Caerdydd yn gweithio gyda Llywodraeth
Cynulliad Cymru ar beilota projectau i helpu i
ddatblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer mesur
‘gwerth ychwanegol’ ar waith gyda dysgwyr ag
ystod o anghenion arbennig ac ychwanegol.

Mae gwaith hefyd yn cael ei wneud sy'n cyfrannu at
yr agenda diwygio statudol cenedlaethol. Mae hyn
yn cynnwys gweithio gydag awdurdodau lleol eraill i
fapio darpariaeth ychwanegol ar gyfer dysgwyr sy’n
agored i niwed i allu cyfrifo ei effeithiolrwydd a’r gost.

– parhau i weithio mewn partneriaeth i gyflawni
rhagoriaeth gyda chynllunio, darparu a monitro
gwasanaethau er mwyn gwella canlyniadau,
llwyddiant a phontio i blant a phobl ifanc drwy
ddatblygu a gweithredu Cytundeb Partneriaeth
Ysgolion a Gynhelir fel prif ddull ar gyfer bod yn
benodol ynghylch sut y bydd y Cyngor a'r ysgolion
yn datblygu'r prif flaenoriaethau mewn
partneriaeth.
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Cynhaliwyd y gwaith o ddrafftio’r ddogfen
ymgynghori trwy grŵp gorchwyl yn cynnwys
penaethiaid, llywodraethwyr a swyddogion.
Cyflwynwyd y drafft Cytundeb Partneriaeth Ysgolion
a Gynhelir i ysgolion a chyrff llywodraethu yn ystod
2009/10 ar gyfer ymgynghori.

Mae cynnwys y cytundeb eisoes yn cael ei
ddefnyddio fel y fframwaith ar gyfer meysydd
gwaith allweddol yn gysylltiedig â dyletswydd y
Cyngor i hyrwyddo safonau uchel. Un datblygiad
hynod gadarnhaol fu gweithredu’r gofyniad i
adolygu cynnydd ysgol yn erbyn yr argymhellion yn
ei harolwg blaenorol tua hanner ffordd trwy’r cylch
arolygu. Mae’r cytundeb hefyd wedi bod yn sail
gwaith datblygol i ail-esbonio disgwyliadau ynghylch
cyfrifoldebau’r Cyngor ac ysgolion mewn perthynas
â chyrhaeddiad lleiafrifoedd ethnig, presenoldeb ac
ymddygiad. Disgwylir canlyniadau'r gwaith hwn
yn 2010/11.

I weithredu cynigion cynllunio trefnu ysgolion a’r
rhaglen fuddsoddi iwellaansawddyramgylchedd
dysgu ac addysgu (adeiladau ysgol) ac i leihau
llefydd dros ben gwnaethomy canlynol…

– gweithio tuag at weithredu cynigion adrefnu
cymeradwy.

Cymeradwyodd Gweithrediaeth y Cyngor y cynnig
i sefydlu cyfleusterau Plant Integredig yn Ysgol
Gynradd Oakfield ac ehangu cyfleusterau Plant
Integredig yn seiliedig ar ddarpariaeth gofal plant
Dechrau'n Deg yn Ysgol Gynradd Greenway. Bydd
cyfleusterau Plant Integredig hefyd yn cael eu lleoli
yn Ysgol Gynradd Adamsdown ac Ysgol Gynradd yr
Eglwys yng Nghymru y Fair Wyryf. Mae gwaith
wedi cychwyn yn Greenway. Bydd cynlluniau
Adamsdown yn cael eu cyflwyno ar gyfer tendrau
yn 2010. Mae trafodaethau ynghylch Oakfield yn
parhau gyda chyfarfodydd cychwynnol yn
gysylltiedig ag Ysgol Fair Wyryf a Mount Stuart i'w
cynnal yn 2010.

Mae adeilad Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yn dod yn ei
flaen yn dda gyda'r prif strwythur bron â'i gwblhau.
Dylai’r Ysgol a'r Ganolfan Seibiant fod wedi'u
cwblhau ar gyfer haf 2010 i'w defnyddio ym mis
Medi 2010. Mae'r project wedi cyflawni statws
arddangos trwy “Adeiladu Arbenigrwydd yng
Nghymru” ac felly mae'r project nawr yn broject
esiampl i Gymru. Mae gwaith nawr yn cael ei
wneud yn y ddwy ysgol arall, Woodlands a Riverbank
sy’n rhannu’r safle.

Mae’r gwaith o uno’r chwe ysgol gynradd yn dod yn
ei flaen, mae Ysgol Gynradd Hawthorn, Ysgol
Gynradd Hywel Dda, Ysgol Gynradd Severn ac Ysgol
Gynradd Windsor Clive oll wedi’u cwblhau. Mae
gwaith ar Ysgol Gynradd Danescourt ac Ysgol
Gynradd Tredelerch ar y gweill gyda dyddiadau
cwblhau i’w disgwyl yn ystod 2010/11.

– datblygu cynigion pellach ar gyfer adrefnu
darpariaeth yn y ddinas ac uno a buddsoddi mewn
darpariaeth ysgolion yng Nghaerdydd

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
cymeradwyo’r cynnig i gau Ysgol Fabanod yr Eglwys
yng Nghymru Santes Anne o Awst 2011.
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Mae buddsoddiadau yn y ddwy Ysgol Uwchradd
Cyfrwng Cymraeg Ysgol Plasmawr ac Ysgol Glantaf
yn dod ymlaen yn dda.

Mae Ysgol Gynradd Bryn Celyn o fis Medi 2009 yn
darparu dosbarth cyfrwng Cymraeg yn yr adeilad
ysgol presennol; ac mae gwaith yn mynd rhagddo i
ddylunio estyniad i'r adeilad presennol i ddarparu
ysgol gynradd cyfrwng Saesneg ac ysgol gynradd
cyfrwng Cymraeg gyda llety o ansawdd da ar yr un
safle o fis Medi 2011.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
cymeradwyo'r cynnig i uno Ysgolion Babanod ac Iau
Trowbridge ar safle Ysgol Iau Trowbridge a
throsglwyddo'r ysgol cyfrwng Cymraeg (dosbarth
dechreuol) sydd yn Ysgol Gynradd Oakfield ar hyn o
bryd i safle Ysgol Fabanod Trowbridge o Ionawr 2011.

Yn dilyn cymeradwyaeth y Gweinidog mae gwaith
wedi cychwyn ar edrych ar y gwaith sy'n ofynnol a’r
graddfeydd amser ar gyfer cau Ysgol Feithrin Caerau,
uno Ysgol Fabanod Caerau ac Ysgol Iau Cwrt Yr Ala,
ac ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle
Caerau. Y dyddiad gweithredu yw Medi 2010.

Mae’r Gweinidog wedi cymeradwyo'r cynnig i gau
Ysgol Gynradd Cefn Onn a wneir yn raddol o fis Medi
2010 pan fydd derbyniadau yn dod i ben, a bydd yr
ysgol yn cau ar 31 Awst 2012. Bydd y cynnig hefyd
yn cynnwys buddsoddi yn Ysgol Gynradd Llysfaen,
Ysgol Gynradd Thornhill ac Ysgol Gynradd Coed Glas.
Bydd gan Llysfaen a Thornhill hefyd feithrinfeydd yn
yr ysgolion, i’w gweithredu o fis Medi 2010.

Cymeradwyodd y Gweinidog y cynnig i agor
dosbarth dechreuol cyfrwng Cymraeg yn Ysgol
Gynradd Gabalfa o fis Medi 2010, gyda nifer
mynediad o 28.

Mae’r Gweinidog wedi cymeradwyo'r cynnig i gau
ysgolion uwchradd Tredelerch a Llanrhymni a sefydlu
ysgol uwchradd newydd ar safle Canolfan Hamdden
y Dwyrain. Mae gwaith bellach yn mynd rhagddo i

barhau â chynlluniau i'w gweithredu ym mis Medi
2012.

Ar hyn o bryd mae’r Gweinidog yn ystyried
cynlluniau lle mae Hysbysiadau Statudol wedi dod i
ben a gwrthwynebiadau wedi’u derbyn, gan
gynnwys ymatebion yr AALl i wrthwynebiadau

Yn unol â chyfnod o ymgynghori ar gynigion ar gyfer
ardal yr Eglwys Newydd a ddaeth i ben ar 18 Rhagfyr
2009, ac yn dilyn ymgynghoriad ar opsiwn a
addaswyd ymhellach a ddaeth i'r amlwg yn ystod y
broses, mae adroddiad wedi'i ddrafftio i'w ystyried
gan y Weithrediaeth. Bydd hyn yn cael ei ystyried yn
ystod 2010/11.

Mae’r holl waith a wneir trwy’r cynllun Adrefnu
Ysgolion yn ystyried gofynion dan y Ddeddf
Gwahaniaethu ar sail Anabledd, a gwneir gwaith
mân arall yn ôl y gofyn yn yr ysgolion.

Ystyrir hyblygrwydd o ran cyflenwad lleoedd wrth
ystyried yr holl Gynigion Adrefnu Ysgolion.

Safodd y ganran o gapasiti dros ben mewn ysgolion
cynradd yn y flwyddyn academaidd 2008/9 ar
19.1%, cynnydd o 2% ar y flwyddyn gynt. Mewn
ysgolion uwchradd 17.1% oedd y capasiti dros ben,
cynnydd o 16.4% ar y flwyddyn gynt.

Ihyrwyddomagwraethplantmewnangenganeu
teuluoedd gwnaethomy canlynol…

– parhau i weithredu'r Strategaethau Cymorth i
Deuluoedd a Gofalwyr Ifanc.

Yn 2009/10 gwnaethom asesu 50 o ofalwyr ifanc, o
gymharu â 39 y flwyddyn gynt. Mae hyn yn cyfateb
i 68.5% o ofalwyr ifanc sy’n hysbys i’r
Gwasanaethau Cymdeithasol.

– parhau i ddatblygu’r defnydd o warchodaeth
arbennig i blant cysylltiedig trwy hyrwyddo'r defnydd
o Warchodaeth Arbennig, adolygu’r Weithrefn
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Gwarchodaeth Arbennig a chynhyrchu taflen
wybodaeth.

– parhau i wneud cynnydd gyda datblygu’r
strategaeth plant anabl drwy:

• Ddylunio project ar gyfer datblygu a gweithredu
Strategaeth Plant Anabl

• Sefydlu rhaglen ymgynghori ar gyfer Taliadau
Uniongyrchol

• Gwella mynediad i wybodaeth a gwasanaethau
ar gyfer plant anabl a’r rhai ar y sbectrwm
awtistiaeth

• Datblygu a chomisiynu Gwasanaeth Gofal
Seibiant Preswyl

– parhau i weithredu’r Cynllun Plant a Phobl Ifanc
drwy:

• Gynnal proses ar gyfer adolygu’r Cynllun ac
adrodd i LLCC erbyn y dyddiad dyledus

• Cynnwys plant, pobl ifanc a'u teuluoedd gyda
chynllunio, adolygu a gwerthuso'r Cynllun
P&PhI a gwasanaethau

• Adolygu'r Cynllun Gweithredu Cyfranogiad

– parhau i wneud cynnydd i leihau’r nifer o bobl ifanc
sy’ncaeleurhoiarysystemcyfiawnder ieuenctiddrwy:

• Gyflwyno Strategaeth Atal
• Gwneud penderfyniadau sy’n helpu i leihau’r

nifer o newydd-ddyfodiaid
• Gweithio gydag asiantaethau eraill i ddarparu

Rhaglenni Cynhwysiant Ieuenctid yn nwyrain a
gorllewin y ddinas

I barhau i ddiogelu plant mewn partneriaeth ag
asiantaethau eraill trwy’r Bwrdd Diogelu Plant
Lleol (BDPLl) gwnaethomy canlynol…

– parhau i wella arferion aml-asiantaeth trwy
weithredu’r holl brotocolau a gweithdrefnau a
gweithredu arymhellion o werthusiadau cyfredol
drwy:

• Weithredu holl brotocolau a gweithdrefnau’r
Bwrdd Diogelu Plant Lleol

• Datblygu rhwydwaith cefnogaeth o
asiantaethau BDPLl aelod di-graidd sy’n
darparu staff a /neu wirfoddolwyr sy’n gweithio
gyda phlant neu bobl ifanc

• Gweithredu’r gweithdrefnau Adolygu Achosion
Difrifol newydd. Monitro canlyniadau o fewn y
Gwasanaethau Plant (GP) ac ar draws
asiantaethau BDPLl yn effeithiol

• Nodi camau gwella o werthusiadau diogelu
plant a’u cynnwys yng nghynlluniau
gweithredu’r Gwasanaethau Plant a’r BDPLl

• Canfod canolfan adnoddau cynaliadwy ar gyfer
BDPLl sydd ar hyn o bryd yn disgwyl cytundeb
terfynol

• Sefydlu protocolau rhannu gwybodaeth i
hwyluso cydweithio rhwng sefydliadau

• Darparu gwasanaethau i Blant ar eu Pen eu
Hunain yn Ceisio Lloches mewn partneriaeth â
Chyngor Ffoaduriaid Cymru a’r Swyddfa Gartref

– Parhau i wella rheoli achosion gan gynnwys
gweithredu Amlinell Cyfraith Gyhoeddus lle mae
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asesiadau yn nodi y gallai achosion cyfreithiol fod yn
angenrheidiol i ddiogelu plentyn/plant drwy:

• Adolygu’r Panel Perfformiad
• Parhau i weithredu’r Amlinell Cyfraith

Gyhoeddus
• Gwella asesu a chynllunio gofal ar gyfer Plant

mewn Angen a’u teuluoedd
• Datblygu systemau i sicrhau y gweithredir

cynlluniau gofal o fewn graddfeydd amser
• Gweithio ar weithredu’r protocol ar gyfer ymdrin

ag achosion o esgeulustod
• Mabwysiadu a gweithredu protocol i sicrhau

bod y fframwaith asesu yn cael ei ddefnyddio i
ddiogelu plant sy’n derbyn gofal gan oedolion
â phroblemau neu anhwylderau iechyd meddwl,
neu sy’n camddefnyddio sylweddau.

• Gweithredu’r SPI (System Plant Integredig) sy’n
cwrdd â gofynion statudol yn llawn

• Monitro Adolygiadau Plant Mewn Angen
• GwellaGwasanaethauAdolyguStatudoligynnwys

defnyddwyr gwasanaeth yn fwy effeithiol

Yn ystod 2009/10 cynhaliwyd 72.7% o gynadleddau
diogelu plant cychwynnol ar amser, gostyngiad ar
ganlyniad y flwyddyn gynt o 73.5%.

– gweithio tuag at weithredu’r Strategaeth Plant sy’n
Agored i Niwed cenedlaethol disgwyliedig.
Ymgymerwyd â gwaith aml-asiantaeth i ddatblygu
cynnig y tîm Cymorth i Deuluoedd Integredig (TCDI)
i LLCC ar y cyd â Bro Morgannwg. Roedd y cynnig yn
llwyddiannus. Fodd bynnag, mae cynnydd tuag at
wella gwaith integredig i oedolion ag anghenion
ychwanegol sy’n effeithio ar rianta eu plant yn
parhau trwy waith ar brotocol y Gwasanaeth
Oedolion/Gwasanaeth Plant.

I gael gwell canlyniadau i blant a phobl ifanc sy’n
derbyn gofal neu'n gadael gofal gwnaethom y
canlynol…

–Rhoi Strategaeth Rianta Corfforaethol y Cyngor
ar waith

– parhau i weithio tuag at weithredu’r Strategaeth
Leoli drwy ddatblygu’r Strategaeth Leoli dafft i’w
chymeradwyo.

Yn 2009/10 y sgôr pwyntiau cymwysterau allanol
cyfartalog ar gyfer plant 16 oed sy’n derbyn gofal
mewn unrhyw sefydliad dysgu a gynhelir gan yr
awdurdod lleol oedd 155, cynnydd ar ganlyniad
2008/9 o 126.

Canran y bobl ifanc sy’n derbyn gofal yn ffurfiol â’r
awdurdod mewn cysylltiad â hwy, sy’n derbyn
addysg, hyfforddiant neu mewn cyflogaeth yn 19
oed oedd 42.1% ar gyfer 2009/10, gostyngiad ar
ganlyniad y flwyddyn gynt o 60.6%. Mae’r
gwasanaeth Gadael Gofal wedi gwneud ymdrech
dda i weithio gyda phartneriaid i wella'r ystod o
gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys cyrsiau
coleg pwrpasol ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal, a all
arwain at wella ymglymiad yn y dyfodol.

Yn 2009/10 gwelwyd 13.1% o blant sy’n derbyn gofal
yn symud ysgol. Mae hyn yn cymharu â 4.9% y
flwyddyn gynt, er mae’r ffigwr hwn yn cynnwys
symudiadau ysgol tu allan i’r sir ar gyfer plant ar
ddatganiad yn unig, a’r canlyniad ar gyfer plant sy'n
derbyn gofal yw 9%.

– parhau i wella cyfleusterau ar gyfer plant sy’n
derbyn gofal drwy gwblhau cam un o'r cartref plant
newydd ar hen safle canolfan John Kane. Caiff ail
gam yr adeiladu ei gwblhau yn ystod 2010/11.

– datblygu a chytuno ar gynigion ar gyfer darparu
pedair Canolfan Blant Integredig (CBI) newydd.
Rhoddodd Gweithrediaeth y Cyngor
gymeradwyaeth ar gyfer sefydlu cyfleusterau Plant
Integredig yn Ysgol Gynradd Oakfield ac ehangu
cyfleusterau Plant Integredig yn seiliedig ar
ddarpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg yn Ysgol
Gynradd Greenway. Bydd cyfleusterau Plant
Integredig hefyd yn cael eu lleoli yn Ysgol Gynradd
Adamsdown ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng
Nghymru y Fair Wyryf.
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Mae’r pedwar project ar gyfer cyfleusterau Plant
Integredig yn dod ymlaen gyda gwaith eisoes ar y
gweill yn Greenway. Mae cynlluniau Adamsdown
wedi’u cyflwyno ar gyfer tendrau. Mae trafodaethau
yn gysylltiedig ag Oakfield yn parhau gyda
chyfarfodydd cychwynnol yn gysylltiedig ag ysgol y
Fair Wyryf a Mount Stuart i’w cynnal yn 2010.

I sicrhau bod gan bobl gyfle i fod mor iach ac
annibynnol â phosibl yn yr amgylcheddo’u dewis
fel a amlinellir yn y Strategaeth Iechyd, Gofal
Cymdeithasol a Lles gwnaethomy canlynol…

– parhau i ymdrin ag Oedi wrth Drosglwyddo Gofal
trwy ddatblygu cynllun Gofal Ychwanegol a fydd yn
ein galluogi i gwrdd â rhai o’r nodau ac amcanion o
fewn y Strategaeth Llety Pobl Hŷn sy’n cynnwys llai
o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal (OWDG).
Mae’r cynllun newydd wedi’i ddatblygu a’i adeiladu
ac mae’r broses dendr ar gyfer gwasanaethau
cefnogaeth bersonol ar y gweill. Yna bydd rhaid i
denantiaid symud i mewn gan ddefnyddio dull cam
wrth gam sy’n gweithio gyda Landlordiaid,
Defnyddwyr Gwasanaeth a Gweithwyr Cymdeithasol.

– parhau i ddatblygu model newydd ar gyfer gofal
cartref sy’n seiliedig ar wella cyfarpar teleofal mewn
cartrefi a galluogi/ail-alluogi egwyddorion. Mae
model gofal newydd wedi’i ddiffinio’n glir ac mae
cynnydd sylweddol wedi’i wneud wrth ddatblygu
cytundeb fframwaith ar gyfer gofal cartref.

Rydym hefyd wedi
• Cynyddu’r defnydd o Daliadau Uniongyrchol o

145 o ddechrau Mawrth 2009 i 162 ym Mawrth
2010

• Prif ffrydio Teleofal ac mae’r nifer o
ddefnyddwyr yn parhau i gynyddu

• Sefydlu project peilot i ail-ffurfweddu
gwasanaethau dydd Anableddau Dysgu yn
Nwyrain y ddinas

• Parhau i ehangu’r Tîm Asesu ac Ymateb Tymor
Byr

Yn 2009/10 roedd cyfradd pobl oedrannus (65 oed
neu drosodd) a gynorthwyir yn y gymuned ar gyfer
1,000 o’r boblogaeth 65 oed neu drosodd yn 47.03,
cynnydd ar ffigwr y flwyddyn gynt o 42.53 . Yn yr un
cyfnod roedd cyfradd y bobl oedrannus a
gynorthwyir mewn cartrefi gofal yn 19.57, o
gymharu â 20.36 yn 2008/9.

– parhau i roi cynllun gweithredu y Strategaeth
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar waith

Mae’r gweithredu yn parhau gyda chynnydd da gan
bartneriaid. Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol
Blwyddyn 1 fel y’i cyflwynwyd i’r Bwrdd Cynghrair
Iechyd yn Awst 2009.

I sicrhau bod dinasyddion yn derbyn
gwasanaethau unedig rhwng Iechyd a Gofal
Cymdeithasol gwnaethomy canlynol…

– gweithio ar ddatblygu timoedd lleol aml
ddisgyblaeth i sicrhau mynediad i’r cyfarpar cywir ar
yr amser cywir. Mae’r project yn cael ei arwain gan
Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r tri
sefydliad partner (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd
a’r Fro, Cyngor y Fro a Chyngor Caerdydd) wedi nodi
eu hymrwymiad i integreiddio Iechyd a Gofal
Cymdeithasol.
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– parhau i ddatblygu llwybr gofal a rennir ar gyfer
gwasanaethau Therapi Galwedigaethol rhwng yr
ysbyty a’r gymuned gyda chyfarfodydd rheolaidd yn
digwydd rhwng rheolwyr Therapyddion
Galwedigaethol mewn Iechyd a rheolwyr
Therapyddion Galwedigaethol yng Nghynghorau Sir
Caerdydd a Bro Morgannwg.

Mae gweithgorau amlddisgyblaeth ar y cyd wedi’u
sefydlu gyda chylch gwaith o ddarparu ar gyfer
rhyddhau a phroffilio darpariaeth gwelyau ar gyfer
rhyddhau.

– parhau i weithio tuag at sefydlu gwasanaethau
iechyd meddwl ar y cyd ar gyfer pobl oedrannus drwy
sefydlu Bwrdd Cysgodol ar y Cyd i integreiddio
gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol yng
Nghaerdydd a’r Fro gyda dyddiad targed o Ebrill
2010, yn unol â chymeradywaeth gan Fwrdd Iechyd
Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Rydym hefyd wedi gweithredu gwasanaeth cymorth
i wella ansawdd gofal cartref mewn cartrefi gofal ac
wedi gweithio i gyflwyno gwasanaeth ymateb mewn
argyfwng mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth
GIG Caerdydd a'r Fro.

– sefydlu trefniadau rhyddhau o’r ysbyty i leihau
Oedi wrth Drosglwyddo Gofal drwy sefydlu Gofal
Iechyd Parhaus Aml-ddisgyblaethol, timau Symud
Ymlaen ac Asesu i ymgymryd ag Asesiadau Unedig
ar gyfer pobl oedrannus mewn Unedau Gofal
Trosiannol pan maent yn feddygol addas i symud
ymlaen i ofal yn y gymuned. Parhau i leihau oedi
wrth Drosglwyddo Gofal. Mae gwaith ar y gweill
rhwng y Gwasanaethau Iechyd ac Oedolion i
ystyried model ar gyfer timau rhyddhau integredig
mewn ysbytai.

Yn 2009/10 y gyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal
ar gyfer rhesymau gofal cymdeithasol ar gyfer 1,000

o’r boblogaeth sy’n 75 oed neu drosodd oedd 6.00,
gwelliant ar ganlyniad y flwyddyn gynt o 7.47.

– parhau i weithio mewn partneriaeth i sylweddoli
rhaglen o welliannau gwasanaeth iechyd gan
gynnwys cynigion i foderneiddio gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Caerdydd, gan
gynnwys yr ardal a wasanaethir gan Ysbyty
Brenhinol Caerdydd drwy sefydlu Tîm Ardal Dwyrain
Caerdydd gyda staff iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae’r tîm hwn yn hynod effeithiol wrth atal
derbyniadau ysbyty.

I wella gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed
drwy sicrhau bod cynhwysedd gweithlu effeithiol
yn y Cyngor a gwasanaethau annibynnol
gwnaethomy canlynol…

– Gweithredu Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal
Cymdeithasol cadarn ar gyfer y ddinas sy’n unol â
gofynion LLCC.

– Parhau i weithredu gofynion y Ddeddf Diogelu
Grwpiau sy’n Agored i Niwed a gweithio tuag at
weithredu strategaethau gweithlu ar gyfer
gwasanaethau gofal cymdeithasol y Cyngor gan
gynnwys adolygu cynhwysedd a phwysau gwaith
meysydd allweddol Gwasanaethau Plant drwy:

• Weithio gyda rheolwyr gwasanaethau ac
arweiniol corfforaethol i integreiddio cynllunio
gweithlu i'r broses cynllunio busnes yn llawn ac
ystyried, gweithredu a monitro mesurau
recriwtio a dargadw priodol

• Cydlynu’r gwaith o weithredu’r Strategaeth Pobl
ac Arweinyddiaeth lle o’n berthnasol i’r
Gwasanaethau Plant

• Cwblhau a gweithredu cynlluniau gweithlu
corfforaethol a gwasanaeth sy’n gysylltiedig â
heriau darparu gwasanaethau yn y dyfodol
Lleihau cyfraddau salwch o 7.2% yn 2008/9 i
6.6% yn 2009/10



• Cwblhau'r gwaith o ail-ffurfweddu
Gwasanaethau Cynllunio Gofal ac Asesu

• Adolygu achosion Gwaith Cymdeithasol
cyfredol ac argymell model gorau ar gyfer rheoli
baich gwaith

– Parhau i roi dulliau hyfforddi ar waith gan gynnwys
hyfforddi/mentora ac e-ddysgu ng and e-learning

I sicrhau bod Gofalwyr yn cael eu cefnogi’n
effeithiol gwnaethomy canlynol…

– Parhau i ddatblygu a gweithredu’r canllaw a Pholisi
Gofalwyr Caerdydd newydd.

Cyflwynwyd grant i’r Ganolfan Gofalwyr i nodi
anghenion hyfforddiant gofalwyr a datblygu rhaglen
hyfforddiant. Prynwyd gliniaduron i ganiatáu
gofalwyr i ymweld â’r Ganolfan Gofalwyr a chyflawni
hyfforddiant ar-lein.

Sefydlwyd grŵp Gorchwyl a Gorffen i ddatblygu
prosesau i'n galluogi i ymgynghori yn fwy effeithiol
gyda gofalwyr. Gwnaethpwyd cysylltiadau gyda’r
tîm Cynhwysiant Cymdeithasol sydd wedi helpu i
sefydlu Fforwm Gofalwyr ar-lein.

Lansiwyd y Llawlyfr Gofalwyr yn ffurfiol ynghyd â'r
Cerdyn Argyfwng Gofalwyr ym mis Tachwedd 2009.
Mae 64 o ofalwyr wedi'u cofrestru hyd yn hyn. Mae
taflenni a phosteri wedi’u dosbarthu i feddygfeydd,
llyfrgelloedd a lleoliadau eraill. Mae lansiad y
Fforwm Gofalwyr wedi’i gynllunio ar gyfer 2010

I wella iechyd dinasyddion a lleihau gordewdra
gwnaethomy canlynol…

– nodi nifer o gyfleoedd o ganlyniad i adolygu costau
yng nghyfleusterau hamdden y Cyngor.
Rhoddwyd cymeradwyaeth ar gyfer nifer o fesurau
sy'n ceisio gwella dargadw, a chyfraddau cyfranogi,
gan gynnwys cyflwyno Sesiynau Cynefino Campfa
Gorfodol a gyflwynwyd yn ystod 2009/10. Rydym
wedi darparu cyfartaledd o 120 o sesiynau cynefino
campfa yr wythnos sy’n rhoi’r cyfle i’r cwsmer drafod
eu golau ffitrwydd personol gyda hyfforddwr cymwys
a gobeithir y bydd yr ‘amser cyswllt’ hwn yn helpu i
gynyddu cyfraddau dargadw, ac felly'n cynyddu
lefelau cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

Mae graddfa newydd o ffioedd a chostau am
GyfleusterauHamddenwedi’ucynnigargyfer2010/11
ac yn disgwyl cymeradwyaeth y Weithrediaeth.

– Sefydlu Is-grwp Gweithredol Gweithgarwch
Corfforol dinas eang i sicrhau bod y Strategaeth
Gweithgarwch Corfforol 2008/11 yn cael ei darparu.

– mynd ati’n ddyfal i gyflwyno cais i ddod yn ‘Ddinas
Iach’ ddynodedig ac yn llwyddiannus iawn wrth
gyflawni’r statws hwn ar ddiwedd mis Hydref 2009.
Mae gwaith yn mynd rhagddo i hyrwyddo
egwyddorion Rhwydwaith Dinas Iach gyda’r nod
trosfwaol o iechyd a thegwch iach ym mhob polisi.

– Archwilio opsiynau ar gyfer datblygu system
taliadau ar-lein i ysgolion, gan gynnwys taliadau am
brydiau ysgol. Mae nifer o gynhyrchion wedi’u
hymchwilio a derbyniwyd arddangosiad o system
taliadau ar-lein, sy’n addas ar gyfer pob ffrwd incwm
ysgolion. Bydd manyleb y cynnyrch a’r gwasanaeth
gofynnol yn cael ei baratoi yn 2010/11.
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

EDU/016 (a) Canran presenoldeb disgyblion mewn
Ysgolion Cynradd

92.8 93.8 92.8 � �
EDU/016 (b) Canran presenoldeb disgyblion mewn

Ysgolion Uwchradd
90.3 91.0 90.6 � �

Rydym yn siomedig nad ydym wedi cyrraedd y targedau ond rydym yn falch y bu gwelliant parhaus mewn presenoldeb ysgolion
uwchradd a bod ysgolion wedi bod yn gweithio’n galed i leihau absenoldeb. Roedd tywydd gwael wedi effeithio ar y ffordd y cofnodwyd
cyfraddau absenoldeb mewn rhai ysgolion.

EDU/011 Y sgôr pwynt cyfartalog ar gyfer disgyblion 15
oed ar y 31 Awst blaenorol, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol

343 351 367 � ☺
EDU/008 (a) Nifer y disgyblion a waharddwyd yn barhaol

yn ystod y flwyddyn ar gyfer pob 1,000 o
ddisgyblion o ysgolion Cynradd.

0.11 0.25 0.11 � ☺
EDU/008 (b) Nifer y disgyblion a waharddwyd yn barhaol

yn ystod y flwyddyn ar gyfer pob 1,000 o
ddisgyblion o ysgolion Uwchradd.

2.60 2.80 2.15 � ☺
EDU/010 (a) Canran y diwrnodau ysgol a gollwyd

oherwydd gwaharddiadau tymor sefydlog yn
ystod y flwyddyn academaidd mewn Ysgolion
Cynradd

0.3 0.3 0.2 � ☺

EDU/010 (b) Canran y diwrnodau ysgol a gollwyd
oherwydd gwaharddiadau tymor sefydlog yn
ystod y flwyddyn academaidd mewn Ysgolion
Uwchradd

0.28 0.18 0.26 � �

Mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud o ran lleihau’r nifer o waharddiadau parhaol mewn ysgolion uwchradd ar draws Caerdydd.
O ganlyniad i hyn mae tuedd i gynyddu’r nifer o ddigwyddiadau yn ogystal â’r diwrnodau o waharddiad tymor sefydlog. Bydd gwaith
pellach ag ysgolion trwy’r Cwricwlwm 14-19 a llwybrau dysgu unigol a chymorth gan y tîm cymorth ymddygiad yn helpu i wella’r
sefyllfa ac yn lleihau’r diwrnodau a gollir oherwydd gwaharddiadau tymor sefydlog.

EDU/002 (i) Canran yr holl ddisgyblion (gan gynnwys y
rhai mewn gofal awdurdod lleol), ac mewn
unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol,
sy’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol sy’n
gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu
ddysgu yn seiliedig ar waith heb gymhwyster
allanol cymeradwy.

2.45 1.30 1.26 � ☺

EDU/002 (ii) Canran y disgyblion mewn gofal awdurdod
lleol mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr
awdurdod lleol, sy’n 15 oed ar y 31 Awst
blaenorol ac sy’n gadael addysg orfodol,
hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb
gymhwyster allanol cymeradwy.

12.28 25.00 7.69 � ☺

EDU/003 Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd
Cyfnod Allweddol 3, mewn ysgolion a gynhelir
gan yr awdurdod lleol, sy’n cyflawni’r
Dangosydd Pwnc Craidd, fel y penderfynir gan
Asesiad Athro

76.7 76.5 78.76 � ☺
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

EDU/004 Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd
Cyfnod Allweddol 3, mewn ysgolion a gynhelir
gan yr awdurdod lleol, sy’n cyflawni’r
Dangosydd Pwnc Craidd, fel y penderfynir gan
Asesiad Athro

62.10 62.80 64.35 � ☺

EDU/015 (a) Canran y datganiadau terfynol o angen
addysg arbennig a gyflwynwyd o fewn 26
wythnos gan gynnwys eithriadau

75.00 Heb ei
gosod

92.02 �
EDU/015 (b) Canran y datganiadau terfynol o angen

addysg arbennig a gyflwynwyd o fewn 26
wythnos ac eithrio eithriadau

79.52 Heb ei
gosod

95.77 �
SCC/001 (a) Canran lleoliadau cyntaf plant sy’n derbyn

plant yn ystod y flwyddyn a ddechreuodd â
chynllun gofal wedi’i sefydlu

83.4 100.0 82.3 � �
37 eithriad yn ystod y flwyddyn oherwydd methiant i gydymffurfio’n llawn â gofynion. Sylw rheolaeth yn canolbwyntio ar feysydd
penodol i gyflawni’r gydymffurfiaeth ofynnol.

SCC/001 (b) Ar gyfer y plant sy’n derbyn gofal â’u hail
adolygiad (i’w gynnal ar ôl 4 mis) yn cael ei
gynnal yn y flwyddyn, y ganran â chynllun ar
gyfer sefydlogrwydd ar y dyddiad y’i cynhelir

80.2 100.0 90.7 � �

Mae cyflwyniad Cyfarfodydd Cynllunio Sefydlogrwydd a Phanel Sefydlogrwydd wedi dechrau dangos rhywfaint o effaith ar wella’r
broses o gwblhau Cynlluniau Sefydlogrwydd erbyn yr 2il adolygiad plant sy’n derbyn gofal. Fodd bynnag, mae adolygiad pellach yn
ofynnol i sefydlu’r Broses Sefydlogrwydd ac fe’i cynhelir yn 2010-11.

SCC/033 (c) Canran y bobl ifanc sydd wedi derbyn gofal yn
y gorffennol y mae’r awdurdod mewn
cysylltiad â hwy, sydd mewn addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed.

60.6 65.0 42.1 � �

Mae perfformiad yn adlewyrchu'r codiad cyffredinol mewn anghyflogaeth, ond hefyd natur dros dro y rhai sy'n gadael gofal sydd fel
oedolion yn gwneud dewisiadau ynghylch eu hymglymiad mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.
Mae’r Gwasanaeth Gadael Gofal wedi gwneud ymdrech dda i weithio gyda phartneriaid (e.e. Gyrfaoedd Cymru a Choleg Glan Hafren)
i wella'r ystod o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys cyrsiau coleg pwrpasol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal, ac mae'r rhain
wedi'u cyrchu'n bennaf gan y rhai 16 ac 17 oed.

SCC/022 (a) Canran presenoldeb disgyblion sy’n derbyn
gofal ac mewn gofal mewn ysgolion cynradd

93.8 Heb ei
gosod

92.0 �
SCC/022 (b) Canran presenoldeb disgyblion sy’n derbyn

gofal ac mewn gofal mewn ysgolion uwchradd
87.7 Heb ei

gosod
79.9 �

SCC/037 Pwynt sgôr cymwysterau allanol cyfartalog ar
gyfer y rhai 16 oed sy'n derbyn gofal mewn
unrhyw leoliad dysgu a gynhelir gan yr
awdurdod lleol

126 Heb ei
gosod

155 �



Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2009/10

T UDA L E N 3 7

Cyf Teitl Alldro
008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

SCC/002 Canran plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth
sydd wedi newid ysgol unwaith neu ragor, yn
ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal,
heb fod o ganlyniad i drefniadau trosiannol,
yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth.

9.0 9.0 13.1 � �

Mae lleoliad a sefydlogrwydd ysgol yn amcanion allweddol o’r project “Canlyniadau Gwell i Blant sy’n Derbyn Gofal”

CS LAC 58 Canran plant mewn lleoliadau a reolir sydd
wedi’u lleoli yng Nghaerdydd.

61.4 70.0 64.8 � �
Mae’r dangosydd yn eithrio’r plant mewn awdurdodau cymdogol sy'n agos at eu cartref ac yn parhau i fynychu ysgolion Caerdydd.
Mae 13.2% o’r plant nad ydynt wedi'u lleoli yng Nghaerdydd o fewn 10 milltir o'u cyfeiriad cartref.
Mae cynllunio bob amser yn ystyried ble i leoli’r plant. Weithiau mae angen lleoliad arbenigol ar y plant nad yw ar gael yn y ddinas
neu mae angen iddynt fyw i ffwrdd o'u teuluoedd, cymunedau neu unigolion eraill a all achosi risgiau penodol iddynt.

SCC/030 (a) Canran y gofalwyr ifanc y mae'r
Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwybod eu
bod wedi cael eu hasesu.

76.5 40.0 68.5 � ☺
SCC/014 Canran cynadleddau amddiffyn plant i’w

cynnal yn y flwyddyn a gynhaliwyd o fewn 15
diwrnod gwaith o’r drafodaeth ar y
strategaeth

73.5 80.0 72.7 � �

Roedd argaeledd Cadeiryddion yn gyfyngedig yn ystod y cyfnod Gorffennaf - Medi 2009, sy’n effeithio’n benodol ar gynadleddau
cychwynnol a drefnwyd ar fyr rybudd.

SCC/033 (a) Canran y bobl ifanc yn derbyn gofal yn
flaenorol y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â
hwy yn 19 oed

91.7 Heb ei
gosod

100.0 �
SCC/033 (b) Canran y bobl ifanc yn derbyn gofal yn

flaenorol y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â
hwy, ac sydd mewn llety di-argyfwng addas
yn 19 oed.

93.9 Heb ei
gosod

86.8 �
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Cyf Teitl Alldro
008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

SCA/001 Cyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal am
resymau gofal cymdeithasol ar gyfer pob
1,000 y boblogaeth sy’n 75 oed neu drosodd

7.47 6.72 6.00 � ☺
SCAL2 Nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo am

resymau gofal cymdeithasol
168 150 135 � ☺

SCA/002 (a) Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu drosodd) a
gefnogir yn y gymuned ar gyfer pob 1,000 o'r
boblogaeth sy’n 65 oed neu drosodd ar 31
Mawrth

42.53 44.00 47.03 � ☺

SCA/002 (b) Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu drosodd) y
mae’r awdurdod yn eu cefnogi mewn cartrefi
gofal ar gyfer pob 1,000 o'r boblogaeth sy'n
65 oed neu drosodd yr 31 Mawrth

20.36 19.50 19.57 �

FCNI08 Nifer yr oedolion dan 65 oed y mae’r
awdurdod yn eu helpu i fyw gartref (ar gyfer
pob 1,000 o oedolion) ag anabledd corfforol
neu synhwyraidd

2.00 2.00 2.17 � ☺

FCNI09 Nifer yr oedolion dan 65 oed y mae’r
awdurdod yn eu helpu i fyw gartref (ar gyfer
pob 1,000 o oedolion) ag Anableddau Dysgu

2.89 2.90 2.96 � ☺
FCNI11 Nifer yr oedolion dan 65 oed y mae’r

awdurdod yn eu helpu i fyw gartref (ar gyfer
pob 1,000 o oedolion) â Phroblemau Iechyd
Meddwl

1.19 1.20 1.20 � ☺

SCA/007 Canran y cleientiaid â chynllun gofal ar 31
Mawrth y dylid bod wedi adolygu eu
Cynlluniau Gofal a adolygwyd yn ystod y
flwyddyn

75.24 80.00 76.18 � �

Gwnaethpwyd gwelliant bach yn 2009/10 er gwaethaf y galw cynyddol am asesiadau ar gyfer defnyddwyr newydd mewn
gwasanaethau anabledd corfforol neu bobl hŷn. Mae anghysondebau wrth gofnodi data yn cael eu datrys.

SCAL9 Nifer y defnyddwyr gwasanaeth sydd wedi
derbyn offer technoleg cynorthwyol Teleofal.

798 1,000 1,051 � ☺
FCLI37 Cyfanswm yr oedolion yn defnyddio'r Cynllun

Taliadau Uniongyrchol ar ddiwedd y chwarter.
145 155 165 � ☺

KPI 09 Nifer yr unigolion sy’n derbyn atgyfeiriad
ymarfer corff gan eu meddyg teulu.

706 869 1,433 � ☺

AL
LW
ED
D ☺ Targed Blynyddol wedi’i

gyflawni � Tared blynyddol heb ei
gyflawni � Targed Blynyddol bron wedi’i

gyflawni

� Gwella � Dirywio � Statig



Ydyn ni’n darparu’r weledigaeth?
Trosolwg o berfformiad

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 35

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 29
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‘Sicrhau bod gan Gaerdydd amgylchedd glân, diogel ac atyniadol
ble gall pobl fwynhau a gofalu am y byd o'u hamgylch ar lefel leol
a byd-eang’

Amgylcheddol – Cynnydd yn erbyn targed 2009/10

Wedi Bodloni’r Targed

Bron â Bodloni’r Targed

Heb Fodloni’r Targed

71%

3%

26%

Amgylcheddol – Tuedd Gwelliant 2009/10

Gwella

Statig

Dirywio

66%
3%

31%

Lles Amgylcheddol
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I wella ansawdd tai cymdeithasol a phreifat ar
draws y ddinas gwnaethomy canlynol…

– diweddaru a chyhoeddi’r Strategaeth Dai Leol a
chynnal gweithdai yn canolbwyntio ar opsiynau
cyngor tai i’r teulu a phobl oedrannus yn y dyfodol ar
gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig,
cynllunwyr a datblygwyr priefat.

– gweithio tuag at gwrdd â safon newydd
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar lety dros dro.
Erbyn diwedd 2009/10 gwnaeth 81.94% o lety dros
dro gwrdd â safon LLCC.

Cytunwyd ar gytundebau lefelau gwasanaeth gyda
darparwyr llety. Mae cynllun prydlesu newydd ar y
gweill mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai
Cadwyn ac mae adnewyddiad £1.2 miliwn ar hostel
Greenfarm wedi cychwyn. .

– Sicrhau bod pob tŷ amlfeddiannaeth (HMO) sy'n
amodol ar drwyddedu gorfodol yn cael eu trwyddedi
ac archwilio opsiynau i ehangu’r cynllun trwyddedu i
gynnwys mwy o eiddo yn y ddinas. Yn ystod 2009/10
mae 87.43% o geisiadau trwyddedu eiddo HMO
wedi’u cymeradwyo neu eu gwrthod.

Cyflwynwyd dyddiad cau erlyniad ar gyfer pob
landlord sydd wedi methu â chyflwyno cais am
drwydded dan drwyddedu gorfodol, heb esgus
rhesymol. Cafodd hyn ei hysbysebu yng
nghylchlythyr y Landlordiaid. Mae nifer o erlyniadau
wedi’u dwyn ymlaen ar gyfer landlordiaid sy’n
methu â chael trwydded

Fel rhan o drefn arolygu rhagweithiol, canfuwyd
eiddo pellach y gellid eu trwyddedu yn Cathays. Yn
dilyn y broses ymgynghori, cymeradwyom y cynllun
trwyddedu ychwanegol a fydd yn mynd yn fyw yn
Ward Cymunedol Cathays yn ystod 2010/11.
Rhagorwyd ar y targed o wella 230 HMO yn ystod
2009/10 gyda chyfanswm o 251 HMO yn cael eu
gwella.

– gweithio tuag at sicrhau bod yr holl dai cyngor yn
cwrdd yn sylweddol â Safon Ansawdd Tai Cymru;
rydym bellach yn cwrdd â safon LLCC ar gyfer
ffenestri, drysau a systemau mynediad drysau yn ei
holl stoc ac mae dros 35% o geginau ac ystafelloedd
ymolchi yn cydymffurfio â SATC. Rydym yn parhau
i weithio tuag at ein targed i gyflawni’r safon erbyn
Rhagfyr 2012.

Iwella’rmynediadatdaiaddas iddiwallu’rangen
nodedig amdai gwnaethomy canlynol…

– gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd ar gyfer
datblygiadau tai fforddiadwy yn y ddinas a’r
rhanbarth. Gwnaethom hefyd gyflwyno’r cynllun
peilot ‘Prynu i Osod' gan Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig, gyda 19 o'r 20 uned wedi’u caffael
trwy'r cynllun. Dylai'r uned olaf gael ei phrynu yn
ystod 2010/11 pan gynhelir adolygiad llawn.

Yn ystod 2009/10 y nifer cyfun o unedau tai rhentu
fforddiadwy newydd ac unedau perchnogaeth
cartref â chymorth newydd a gwblhawyd yn ystod y
flwyddyn oedd 463, cynnydd o dros 23% ar y
flwyddyn gynt. Y cyfanswm ôl-ddyledion rhent gan
y tenantiaid presennol fel canran o’r cyfanswm o
rent sy’n gasgladwy yn y flwyddyn ariannol oedd
1.57%, gwelliant ar 2008/9.

Roedd y nifer cyfartalog o ddiwrnodau calendr a
gymerwyd i osod unedau llety parhaol gosodadwy
yn ystod y flwyddyn ariannol wedi gwella gan dros 9
diwrnod i 59.41 diwrnod a gostyngodd y ganran
rhent a gollwyd oherwydd bod unedau llety parhaol
gosodadwy yn wag i 1.48%.

I sicrhau gwasanaethau cydlynol i’r holl bobl
ddigartref ac agored i niwed gwnaethom y
canlynol…

– gweithio tuag at weithredu gwasanaeth cyngor
cydlynol i bobl sy’n agored i niwed yn y ddinas drwy
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recriwtio tîm i gydlynu’r gwasanaeth rhwng
asiantaethau a gosod protocol gweithio ar y cyd.
Mae’r broses “disgyn trwy'r rhwyd" sy'n gwasanaethu
pobl nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw
wasanaethau wedi’i chreu a bydd yn cael ei
chyhoeddi yn 2010/11 .

Yn 2009/10, gwnaethom atal 11.07% o gartrefi â’r
posibiliad o ddod yn ddigartref rhag dod yn
ddigartref am o leiaf 6 mis, o gymharu â 22.2% y
flwyddyn gynt.

– gweithio tuag at ddatblygu canolfan asesiad unigol
- canolfan ‘un stop’ ar gyfer teuluoedd ac unigolion
digartref. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y
ganolfan a bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn ar y
safle yn ystod 2010/11. Bydd hostel newydd i adleoli
Tŷ Tresilian yn cael ei sefydlu fel rhan o’r gwaith hwn.

Yn ystod 2009/10 cymerodd gyfartaledd o 17.02
diwrnod i brosesu ceisiadau newydd am Fudd-dal Tai
a Budd-dal Treth Gyngor a newid digwyddiadau, a
oedd yn gynt o dros hanner diwrnod na'r flwyddyn
gynt.

Iadfywiocymdogaethau lleol a lleihau troseddac
ymddygiad gwrthgymdeithasol gwnaethom y
canlynol…

– mynd ati i wethredu model o reoli cymdogaethau
gyda phartneriaid statudol a gwirfoddol. Mae’r
polisïau, prosesau a phrotocolau ar gyfer prif ffrydio'r
model Bwrdd Gwasanaeth Lleol (BGLl) wedi'u
hadolygu, diwygio a'u cytuno.

Mae grŵp tasg aml-asiantaeth lefel uchel wedi’i
sefydlu ac yn cwrdd yn rheolaidd. Gyda
phresenoldeb uwch reolwyr o holl asiantaethau
partner y BGLl a Phrif Swyddog Cyngor Caerdydd yn
cadeirio, mae’r grŵp Tasg Trawsffurfio
Cymdogaethau (TTC) yn gweithio i ymdrin â’r prif
faterion a nodwyd gan y chwe thîm rheoli
cymdogaethau a phrosesau tasg eraill (e.e. tasgau
dyddiol/bob pythefnos yr heddlu a diogelwch
cymunedol). Mae’r grŵp hefyd yn penderfynu ar
ddosrannu adnoddau ar gyfer camau blaenoriaeth i
sicrhau na ddyblygir ymdrech neu gyllid i geisio’r
gwerth am arian gorau a sicrhau manteision a
chanlyniadau ar gyfer buddsoddi.

– cyflogi chwe warden cymdogaeth ychwanegol,
sydd wedi’u dyrannu ar gyfer un o’r ardaloedd rheoli
cymdogaethau, a phob un yn darparu cefnogaeth i
weithredu model gweithio Rheoli Cymdogaethau
effeithiol.

– sicrhau bod gan y Cyngor ddata gwaelodlin
perthnasol i fonitro canfyddiad y cyhoedd ac ofn
trosedd yn effeithiol gan ddefnyddio arolwg Holi
Caerdydd Tachwedd 2009. Bydd y Cyngor yn
cymryd rhan yn rhaglen beilot Heddlu De Cymru i
ddefnyddio meddalwedd a rennir ar gyfer mesur
perfformiad.

– gweithio gyda Heddlu De Cymru i drosglwyddo’r
trefniadau gweithredol ar gyfer y ganolfan gyswllt
“101” i’r Heddlu yn llwydiannus.



Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2009/10

T UDA L E N 4 2

– ehangu gweithgareddau’r Uned Benthyca Arian
Anghyfreithlon, sydd â’r bwriad o herio benthycwyr
arian anghyfreithlon led led Cymru. Mae trefniadau
ffurfiol yn bodoli gyda 20 o'r 21 Awdurdod Lleol yng
Nghymru. Mae’r Tîm Gwella Iechyd wedi cynnal
astudiaeth beilot ôl-weithredol o ddioddefwyr
benthycwyr arian a ganfuwyd gan yr Uned Benthyca
Arian gyda'r bwriad o gasglu data ar hyd y wlad o
2010 ar Iechyd a Lles.

– gweithio ar weithredu’r Rhaglen Gwella
Cymdogaethau trwy gynlluniau adnewyddu
cymdogaethau, projectau buddsoddiad cymunedol,
gwelliannau canolfannau lleol a rhanbarth a
chynlluniau gweithredu ar gyfer ardaloedd
blaenoriaeth cymdogaethau.

Yn ystod 2009/10 nododd yr Uned Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol 92.62% o achosion lefel isel o
fewn 10 wythnos a 44% o achosion hir dymor o
fewn 10 mis. Cafodd 28 lôn gefn eu gatio, eu cau
neu eu gwella yn ystod y flwyddyn o gymharu â 55
y flwyddyn gynt.

Cafodd 14 o brojectau adfywio amgylcheddol
newydd eu cymeradwyo i’w gweithredu dan y
rhaglen Cynlluniau Adnewyddu Cymdogaethau.
Mae gwelliannau Canolfannau Lleol yn cynnwys
cynlluniau yn Caerau Lane, Beechley Drive, Clifton
Street a Heol Ddwyreiniol y Bont-faen. Mae cynllun
gweithredu ar gyfer cymdogaeth blaenoriaeth
Gabalfa wedi’i gwblhau. Mae Cynlluniau Gwella
Amgylcheddol a gwblhawyd yn cynnwys Delta Street
(strategaeth adfywio Heol Ddwyreiniol y Bont-faen);
Siopau Isaf Beechley Drive (Strategaeth Canolfannau
Siopa Lleol); a Splott Road, Wern Goch, Pentref
Llaneirwg, Lon Werdd a Pharc Maendy (rhaglen
Cynlluniau Adnewyddu Cymdogaethau). Gwnaeth
27 cyfleuster cymunedol elwa o gymorth trwy’r
Cynllun Grantiau Adeiladau Cymunedol 09/10.

– Cychwyn Cymunedau yn Gyntaf yn Adamsdown,
Glan-yr-afon, Trowbridge, Llaneirwg, Tredelerch, Y

Tyllgoed, Plasnewydd, Llanrhymni a De Grangetown.

Roedd ymdrechion i sicrhau cyllid ychwanegol ar
gyfer yr ardaloedd hyn yn aflwyddiannus oherwydd
yr hinsawdd economaidd gyfredol. Fodd bynnag,
mae’r timau Cymunedau yn Gyntaf yn parhau i
weithio yn yr ardaloedd hyn ar ôl adrefnu eu timau i
ail-alinio adnoddau yn erbyn anghenion y
cymunedau

Iweithio tuagat leihau ein dibynneddar dirlenwi
gwnaethomy canlynol...

– parhau i ddarparu’r Strategaeth Gwastraff Dinesig,
gan gynnwys:

• Estyn y cynllun biniau olwyn, mewn
ymgynghoriad â chymunedau; derbyniodd
7,860 cartref finiau olwyn dan y cynllun
estynedig

• Edrych am safle addas ar gyfer canolfan
ailgylchu gwastraff tŷ yng ngogledd y ddinas, a
fydd yn parhau yn 2010/11

• Ystyried cynigion ar gyfer cychwyn cynlluniau
ailgylchuwythnosol. Maeymgynghoridinas-eang
wedi’i gwblhau a’r canlyniadau wedi’u cyhoeddi
yn Llais y Ddinas. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio
fel sail i ddatblygu’r Strategaeth Gwastraff
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• Parhau gyda mentrau addysgu/codi
ymwybyddiaeth i wella cyfraddau ailgylchu
Mae modelu data ac adolygu arfer gorau o
ymwybyddiaeth ailgylchu i wella cyfraddau
ailgylchu yn parhau. Mae Cyllid Mynediad
Cyfalaf Rhanbarthol wedi’i sicrhau i ddarparu
cyfarpar dadansoddi cyfansoddiadol a disgwylir
canlyniadau ail gam dadansoddiad
cyfansoddiadol LLCC yn Ebrill

Yn ystod 2009/10 gwnaethom dirlenwi 110,560.25
tunnell o wastraff dinesig, gostyngiad o dros 7,500
tunnell ar y flwyddyn gynt. Yn nhermau canrannau,
gwnaethom dirlenwi 61.09% o gymharu â 65.46%
yn 2008/9.

Oherwydd y gost, penderfynom beidio â pharhau â
chaffael cyfleuster trin gwastraff organig. Mae
trefniadau prosesu trin gwastraff dros dro yn bodoli
a fydd yn cael eu hadolygu yn unol â pholisi LLCC.
Mae achos busnes amlinellol ar gyfer datrysiad hir
dymor i driniaeth gwastraff organig yn cael ei
baratoi.

Yn 2009/10 gwnaethom ddefnyddio, ailgylchu a
chompostio 68,757.17 tunnell o wastraff, sydd dros
6,500 tunnell yn fwy na’r flwyddyn gynt. Mae hyn
yn cyfateb i 38.86% o wastraff dinesig, cynnydd o
dros 3% ar 2008/9.

– datblygu Prosiect Gwyrdd a gweithio ar sefydlu
triniaeth arall ar gyfer gwastraff gweddilliol, gan

gynnwys cychwyn ar y broses gaffael ar gyfer partner
a ffafrir

Mae trefniadau Craffu ar y Cyd wedi’u sefydlu gyda
phartneriaid Prosiect Gwyrdd. Mae ymglymiad
rhanddeiliaid yn parhau a bydd yn cefnogi’r broses
gaffael wrth i benderfyniadau gael eu gwneud.

I greu dinas lanach gwnaethomy canlynol…

– gweithredu gwell trefniadau ar gyfer camau gorfodi
gan gynnwys cyflwyno 2 swyddog gorfodi i fynd i'r
afael â materion gwastraff sy'n cronni o flaen tai, gan
ganolbwyntio i gychwyn ar wardiau canolog. Mae
1000 o gamau gweithredu wedi’u cyflwyno.

– Mynd ymlaen â datblygiad cynlluniau gweithredu
ansawdd aer fel sy’n briodol. Mae adolygiad o ddata
o fonitro Nitrogen Deuocsid yn rhan o Heol
Casnewydd yn awgrymu bod Datganiad o Ardal
Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) yn ofynnol. Cafodd
hyn ei gymeradwyo gan Bwyllgor Diogelu’r Cyhoedd
ac mae bellach yn symud trwy’r broses ymgynghori.

– paratoi Strategaeth Ansawdd Amgylcheddol a
fydd yn cael ei chwblhau yn 2010/11.

– gweithio ar ailalinio gwasanaethau glanhau i
gynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y
gwasanaeth. Mae adolygiad o’r gwaith i drefnu ac
adleoli adnoddau glanhau stryd yn parhau fel rhan
o'r broses i ddarparu effeithlonrwydd cytunedig i
gwrdd â chynilion cyllideb.

Yn ystod 2009/10 y ganran priffyrdd a thir
perthnasol a arolygwyd o safon glendid uchel neu
dderbyniol oedd 89.03%, gwell na chanlyniad y
flwyddyn gynt o 86.93%. 87.16% oedd y ganran o
achosion o dipio anghyfreithlon a gliriwyd o fewn 5
diwrnod gwaith yn 2009/10 o gymharu â 89.44%
yn 2008/9. Cafwyd wared ar 93% o raffiti
didramgwydd o fewn 5 diwrnod gwaith.
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– gweithio tuag at wella safonau glendid canol y
ddinas drwy adolygu trefniadau glanhau canol y
ddinas a gwneud penodiadau i swyddi penwythnos
newydd. Defnyddir offer glanhau newydd gan
gynnwys Cerbydau Rheoli Cerddwyr sy’n darparu
cynhwysedd gwell. Darparwyd cefnogaeth glanhau
ychwanegol i Bartneriaeth Dewi Sant yn ystod yr
agoriad cychwynnol ym mis Medi 2009.

Mae gweithgareddau gorfodi Canol Dinas yn parhau
i ganolbwyntio ar yr ardaloedd yr effeithir arnynt
fwyaf gan finiau'n cael eu storio ar y briffordd,
sbwriel bwyd parod a sbwriel smygu.

– gweithio tuag at greu rhaglenni a chynlluniau
lleihau gwastraff i leihau pecynnau defnyddwyr a
bydd y rhain yn cael eu cynnwys yn y Strategaeth
Gwastraff newydd a fydd yn cael ei chwblhau yn
ystod 2010/11.

– mynd ati i weithio mewn partneriaeth i wella'r nifer
o gyfleusterau toiledau cyhoeddus yng nghanol y
ddinas, gan gysylltu â 160 busnes fel rhan o Gynllun
Toiledau Cymunedol Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Gwnaethom gytuno i ddarparu cyllid ychwanegol i
hyrwyddo defnydd pellach gan fusnesau. Cwblhawyd
gwaith adfer cyfleuster yr Aes yn ystod 2009/10.

I gynyddu datblygiad Caerdydd fel dinas
gynaliadwy gwnaethomy canlynol…

– gweithio tuag at greu Cynllun Datblygu Lleol. Bydd
hyn yn parhau yn 2010/11.

– Cytuno a gweithredu’r Rhaglen Gweithredu
Datblygiad Cynaliadwy 200912, gan gynnwys
menter ar gyngor i deuluoedd yn gysylltiedig â
lleihau carbon. Mae’r Strategaeth Cynhesrwydd
Fforddiadwy Caerdydd a chynllun gweithredu
cysylltiedig yn darparu fframwaith i ymdrin â thlodi
tanwydd ac i helpu preswylwyr Caerdydd i gyflawni
cynhesrwydd fforddiadwy. Darparom amrywiaeth o

fentrau a chyngor ynni i’r cyhoedd. Cynhaliwyd
stondinau cynghori mewn digwyddiadau
Cymunedau yn Gyntaf yn ogystal â chanol y ddinas.
Darparwyd gwybodaeth a chyngor i gynghorwyr a
staff rheng flaen ynghylch lle i gyfeirio pobl a allai
fod angen cyngor ynni.

Mae Cynllun Benthyca Monitor Ynni wedi rhoi 100
monitor trydan yn llyfrgelloedd Caerdydd i'r cyhoedd
eu benthyca a'u defnyddio yn eu cartref a deall eu
defnydd trydan yn well a sut i leihau eu biliau. Mae
nifer o bobl wedi defnyddio'r cynllun hwn ac mae
wedi derbyn adborth cadarnhaol.

Cafodd y Cyngor cyfan ei archwilio’n llwyddiannus i
Lefel 2 y Ddraig Werdd ac mae nifer o wasanaethau
yn gweithio tuag at lefel 3.

Mae digwyddiadau Masnach Deg sydd wedi’u
cynllunio’n cynnwys Ffair Masnach y Byd Cymru a
Gŵyl Masnach Deg, y ddau yn Hydref 2009 a
digwyddiad rhwydweithio Rhanbarthol y De
Ddwyrain ym mis Tachwedd 2009. Mae Amlen
Werdd Perfformiad Corfforaethol yn cynnwys
gwybodaeth amgylcheddol i ysgolion nawr ar gael
ar-lein. Datblygwyd dau rifyn o e-gylchlythyr
Mantais Cynaliadwy (Sustainable Advantage) er
egwyddor 'byw o fewn cyfyngiadau amgylcheddol'.

Cafodd amryw ddigwyddiadau hyfforddiant eu
cynnal a'u cynllunio yn ymwneud â datblygu
cynaliadwy corfforaethol, cyflwyniad y Tîm Gwyrdd,
newid yn yr hinsawdd a hyfforddiant
Llywodraethwyr.

– parhau â’r agenda dinas Carbon isel ar y cyd â
sefydliadau partner eraill, gan greu cynllun
gweithredu a anfonir i’r Weithrediaeth yn 2010/11.

Hefyd cynhaliwyd digwyddiadau hyfforddiant newid
yn yr hinsawdd i staff a nododd y project Newid yn
yr Hinsawdd, Newid Llefydd 2 brif risg, newid yn yr
hinsawdd a diogelwch ynni, i’w hychwanegu ar y
gofrestr risg corfforaethol.
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Yn 2009/10, 60,636.21 tunnell oedd cyfwerthedd
cyfanswm allyriadau carbon o wastraff dinesig.
Roedd y ganran gostyngiad mewn defnydd ynni yn
y stoc dai wedi gwella i 1.69% o 0.92% y flwyddyn
gynt.

– gweithio tuag at gynyddu darpariaeth rhandiroedd
yn y ddinas.

I wella ac amddiffyn yr amgylchedd adeiledig a
naturiol gwnaethomy canlynol…

– dechrau adolygu Strategaeth Canol y Ddinas
(SCDd) ochr yn ochr â’r fenter traws-wasanaeth i
edrych ar ardaloedd datblygu helaeth a mentrau
trafnidiaeth yng nghanol y ddinas/ardal y bae.

Roedd gwaith cychwynnol yn cynnwys
Gwerthusiadau Strydlun cynhwysfawr o fewn ardal
Strategaeth Canol y Ddinas. Bydd y SCDd newydd
yn gyson â, ac yn cyd-fynd â Gweledigaeth y Ddinas
at 2030. Mae cyfle i gefnogi a chyfuno gwaith ar
Weledigaeth y Ddinas a Chynllun Meistr Canol y
Ddinas. Bydd hyn yn parhau yn 2010/11.

– Mabwysiadu canllaw ‘Tir y Cyhoedd’ ar gyfer canol
y ddinas. Gellir lawrlwytho'r Llawlyfr o'n gwefan ac
mae taflen grynodeb wedi'i chynhyrchu sy'n nodi
eitemau mawr yn y palet argymelledig o
ddeunyddiau pafin a dodrefn stryd ar gyfer canol y
ddinas. Mae monitro yn mynd rhagddo i asesu sut
mae’r ddogfen yn cael ei gweithredu.

– gweithio ar weithredu Strategaeth Cefn Gwlad,
Cynllun Gweithredu Dyffrynnoedd Afonydd a
chynllun gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. Mae’r
mwyafrif o brojectau dan raglen 2009/10 Cyngor
Cefn Gwlad Cymru ar gyfer Cynlluniau Gweithredu
Coridor Afonydd a Chynllun Gweithredu
Bioamrywiaeth Lleol wedi cychwyn.

Mae’r rhaglen CCCC wedi’i chwblhau ar gyfer

2009/10. Dan y rhaglen Cefn Gwlad ar eich Stepen
Drws, mae projectau wedi cynnwys Cerddwyr sydd
wedi cynhyrchu cyfres o daflenni teithiau cerdded
tywysedig, a Ffederasiwn Ffermydd Dinas wedi
cynhyrchu Perllannau'r Ddinas (City Orchard). Mae
arwyddion newydd wedi’u gosod ar hyd y Rhymni.
Mae 2 daflen teithiau cerdded wedi’u cynhyrchu.
Roedd projectau a gwblhawyd wedi cynnwys gosod
hysbysfwrdd, meinciau newydd ar hyd y llwybrau,
post dehongli troad U, ac arwyddbyst. Datblygwyd
y Wefan Coridor Taf. Cwblhawyd Project Arolwg
Glaswelltir Caerdydd.

- Cymeradwyo a gweithredu cyfres o ganllawiau
dylunio i wella ansawdd datblygiadau newydd.
Cafodd y Canllaw Cynllunio Atodol Adeiladau Tal
(CCA) ei gymeradwyo a chynhyrchwyd nodyn
canllaw ar ofynion newydd ar gyfer Datganiadau
Dylunio a Mynediad gan gynnwys ymatebion newid
yn yr hinsawdd ac effeithlonrwydd ynni.



Cynhyrchwyd Gwybodaeth ar Ddatganiad Dylunio
a Mynediad ar gyfer y wefan. Paratowyd nodiadau
Canllaw Cynllunio Atodol Blaen Siopau a
Datblygiadau Mewnlenwi Drafft.

– gweithio tuag at sefydlu rhaglen ar gyfer
gweithredu canfyddiadau y gwerthusiadau
Ardaloedd Cadwraeth. Mae’r gwerthusiadau ar gael
ar-lein ac mewn llyfrgelloedd. Crëwyd rhaglen wella
i'r Weithrediaeth a Chyllid gytuno arni. Projectau
cychwynnol yn barod i’w gweithredu yn ystod
2010/2011.

Mae project i adfer Olwyn Ddŵr Melingriffitth ar y
gweill gyda lleihau ystlumod yn parhau.
Mabwysiadwyd canllaw arwyddion Heol y Gadeirlan,
gyda chyngor pellach mewn perthynas â rheilins ar
gael ar ein gwefan. Gwnaethom hefyd gyhoeddi
taflen ar gyfer Ardal Gadwraeth Tredegarville a
gafodd ei diwygio a'i hailenwi.

I gynnal a chadw seilwaith priffyrdd y ddinas
gwnaethomy canlynol…

– adolygu proses a meini prawf blaenoriaeth cynllun;
mae adroddiad wedi’i gwblhau sy’n cynnig
ymgrymryd â’r gweithdrefnau bob blwyddyn i
sefydlu rhaglen o gynlluniau ar gyfer rheoli traffig ac
adnewyddu priffyrdd. Caiff hwn ei gyflwyno i’w
gymeradwyo yn 2010/11.

– gweithio tuag at sefydlu partner strategol i
ddarparu gweithrediadau priffyrdd, gan
ganolbwyntio ar wella buddsoddiad mewn meysydd
risg uchel megis goleuadau stryd; mae achos busnes

i ddenu cyllid sector preifat gyda phroject Goleuadau
Stryd ‘Buddsoddi er mwyn Arbed’ yn cael ei
ddatblygu a bydd yn parhau yn 2010/11.

Yn 2009/10 cynyddodd y ganran o brif ffyrdd (A) a
oedd mewn cyflwr cyffredinol wael o 4.8% i 5%.
Cynyddodd y ganran o ffyrdd dosbarthiadol/heb fod
yn brif ffyrdd sydd mewn cyflwr cyffredinol wael o
7.6% i 8.1%.

Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2009/10
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Cyf Teitl Alldro
008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

THS/010 (a) Canran Prif ffyrdd (A) sydd mewn cyflwr
cyffredinol wael.

4.80 8.00 5.00 � ☺
THS/010 (b) Canran ffyrdd nad ydynt yn brif ffyrdd / ffyrdd

dosbarthiadol sydd mewn cyflwr cyffredinol
wael.

7.6 10.0 8.1 � ☺
WMT/001
(i)

Canran gwastraff dinesig a ailddefnyddir
a/neu a ailgylchir.

21.28 20.00 22.30 � ☺
STS/005 (b) Canran priffyrdd a thir perthnasol a

archwiliwyd i safon glendid uchel neu
dderbyniol

86.93 90.00 89.03 � �
WMT/004 Canran gwastraff dinesig a anfonir i’w

dirlenwi
65.46 60.00 61.09 � �

Perfformiad yn gysylltiedig â threfniadau casglu yn ystod trefniadau casglu yn ystod tywydd garw yn y cyfnod 1 Ionawr - 31 Mawrth
2010

WM/KPI
001

Cyfanswm cyfwerthedd gollyngiadau carbon
[cyfwerthedd CO2 yn T/Y] o wastraff dinesig

Newydd
ar gyfer
2009/10

62,233.00 60,636.21 ☺
STS/006 Canran digwyddiadau tipio anghyfreithlon a

gliriwyd o fewn 5 diwrnod gwaith
89.44 90.00 87.16 � �

Anghysondebau wrth gasglu data perfformiad ar draws y timau yn y Cyngor yn golygu bod angen ymchwil pellach.

SC/KPI
01(a)

Canran graffiti di-drosedd a dynnir o fewn 5
diwrnod gwaith

Newydd
ar gyfer
2009/10

85 93 ☺
SC/KPI
01(b)

Canran graffiti troseddol a dynnir o fewn 1
diwrnod gwaith

Newydd
ar gyfer
2009/10

85 79 �
Hygyrchedd i rai lleoliadau â graffiti troseddol wedi bod yn broblematig ar achlysuron a hyn wedi effeithio'n negyddol ar y canlyniad.

CORKPI 5 Canran y rhandiroedd sydd ar gael sydd
wedi’u trin

83.47 84.00 85.59 � ☺
CS12 Nifer o lonydd cefn sydd wedi'u gatio, eu cau

neu eu gwella yn ystod y flwyddyn.
55 20 28 � ☺

HLS/001 (a) Cyfanswm yr ôl-ddyledion rhent sy'n ddyledus
gan denantiaid presennol fel canran y rhent
sy'n gasgladwy ar gyfer y flwyddyn ariannol

1.68 2.00 1.57 � ☺
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Cyf Teitl Alldro
008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

HLS/013 Cyfanswm y rhent a gollwyd oherwydd bod
unedau llety parhaol y mae modd eu gosod
yn wag fel canran y cyfanswm debyd rhent ar
gyfer y flwyddyn ariannol.

1.92 2.00 1.48 � ☺

HLS/014 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a
gymerir i osod unedau llety parhaol y mae
modd eu gosod yn ystod y flwyddyn ariannol.

68.79 56.00 59.41 � �
Y targed ar gyfer yr amser cyfartalog i osod eiddo ar gyfer y flwyddyn yw 6 wythnos. 8.49 wythnos yw’r perfformiad ar gyfer y flwyddyn,
dim ond 0.49 wythnos dros y targed. Y perfformiad ar gyfer y flwyddyn flaenorol oedd 9.83 wythnos felly roedd gwelliant o 1.39 wythnos
ar gyfer 2009/10.

BNF/003 (a) Cywirdeb prosesu: Canran yr achosion â
chyfrifiad y swm budd-dal yn gywir ar sail y
wybodaeth sydd ar gael ar gyfer y
penderfyniad gyda sampl o achosion a
wiriwyd ar ôl y penderfyniad

98.0 98.0 95.8 � �

Llwyth gwaith wedi effeithio ar y canlyniad blynyddol. Mae’r broses o fewnbynnu dulliau yn cael eu hasesu a bydd swyddogion lefelau
cywirdeb isel yn derbyn adborth ac ailhyfforddiant lle bo’n ofynnol.

BNF/003
(bi)

Cywirdeb prosesu: Swm o ordaliadau Budd-dal
Tai a adenillwyd yn ystod y flwyddyn fel
canran o gyfanswm y gordaliadau Budd-dal
Tai a nodwyd yn ystod y flwyddyn.

60.43 70.00 75.40 � ☺

BNF/004 Amser a gymerir i brosesu ceisiadau newydd
am Fudd-dal Tai (BT) a Budd-dal Treth Gyngor
(BTG) a newid mewn digwyddiadau.

17.59 20.00 17.02 � ☺
BNF/005 Nifer y newidiadau mewn amgylchiadau sy’n

effeithio ar hawliad cwsmeriaid i Fudd-dal Tai
(BT) neu Fudd-dal Treth Gyngor (BTG) o fewn
y flwyddyn.

749 992 1964 � ☺

BNF/002 (b) Cyflymder prosesu: Amser cyfartalog ar gyfer
prosesu’r hysbysiad o newidiadau mewn
amgylchiadau

12.87 16.00 13.38 � ☺
STR001 Nifer cyfunol o unedau tai rhent fforddiadwy

ac unedau perchnogaeth cartref newydd â
chymorth a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn

374 195 463 � ☺
EEF/002 (bi) Canran gostyngiad mewn defnydd ynni yn y

stoc tai
0.92 0.50 1.69 � ☺
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Cyf Teitl Alldro
008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

HHA/012 Swm adnoddau Cyllid y Cyngor sy’n cael ei
wario ar lety Gwely a Brecwast yn ystod y
flwyddyn fel canran o gyfanswm adnoddau
Cyllid y Cyngor sy’n cael ei wario ar y
gwasanaethau Cyngor tai a digartrefedd

0 0 0 � ☺

HHA/013 Canran yr holl aelwydydd â’r posibiliad o fod
yn ddigartrefedd y cafodd digartrefedd ei atal
am o leiaf 6 mis

22.20 30.00 11.27 � �
Nodwyd materion yn ymwneud â chasglu gwybodaeth sydd wedi arwain at dan-adrodd ar gyfer 2009/10. Cyflwynwyd system gofnodi
newydd ym mis Tachwedd 2009 a fydd yn cynorthwyo i wella cywirdeb y dangosydd hwn ar gyfer 2010/11.

PSR/002 Y nifer cyfartalog o ddiwrnodau calendr i
ddarparu Grant Cyfleusterau Anabl

220 262 189 � ☺
STR002 % y llety dros dro yn cwrdd â safon LLCC Newydd

ar gyfer
09/10

60.00 81.94 ☺
PSH003 Canran ceisiadau trwyddedu eiddo

amlddeiliadaeth sydd wedi’u cymeradwyo
neu eu gwrthod yn erbyn y targed blynyddol
perthnasol.

41.67 100.00 87.43 � �

I fodloni’r DP (Dangosydd Perfformiad) yn y maes hwn mae angen i ni gwblhau 175 trwydded o fewn y flwyddyn. Rhoddwyd
cyfanswm o 153 trwydded yn ystod 2009/10. Er na fodlonwyd y targed, dangosodd ymarferion rhagweithiol i leoli eiddo trwyddadwy
gorfodol nad oes gymaint o eiddo trwyddedadwy a feddyliwyd yn wreiddiol, a dim ond ychydig iawn o eiddo amlddeiliadaeth sy’n
parhau’n drwyddadwy dan y cynllun gorfodol. Fodd bynnag, bydd cyflwyno’r cynllun trwyddedu ychwanegol ar gyfer eiddo
amlddeiliadaeth llai yn ystod 2010 yn cynyddu’r niferoedd o eiddo wedi’u trwyddedu led led y Ddinas.

CT3 % y Stoc Cyngor sy’n cydymffurfio â’r Safon
Ansawdd Tai Cymru (SATC) – ceginau

26.34 36.00 39.10 � ☺
CS14 % yr achosion lefel isel sydd wedi’u

hatgyfeirio i’r Uned Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol a’u cwblhau o fewn 10
wythnos

Newydd
ar gyfer
09/10

70.00 92.62 ☺

CS15 % yr achosion hir dymor sydd wedi’u
hatgyfeirio i’r Uned Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol a’u cwblhau o fewn 10
mis

Newydd
ar gyfer
09/10

50 44 �

Mae nifer o achosion yn ymwneud â lleoliadau wedi bod yn broblematig yn y gorffennol ac sydd angen ymrwymiad hir dymor. O
ganlyniad nid yw pennu pwynt terfyn bob amser yn fesuradwy. Cwblhawyd cyfanswm o 17 achos hir dymor yn ystod y flwyddyn,
gyda’r uned yn derbyn 39 o atgyfeiriadau.

PLA/007 Nifer yr unedau tai ychwanegol a ddarparwyd
yn ystod y flwyddyn ar dir a ddatblygwyd yn
flaenorol fel canran o’r holl unedau tai
ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y
flwyddyn

87.75 90.00 98.04 � ☺
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Cyf Teitl Alldro
008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

PLA/006 Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a
ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran o’r
holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn
ystod y flwyddyn.

12.25 10.00 34.95 � ☺

PSR/004 Canran yr anheddau sector preifat a fu’n wag
am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill a ddychwelwyd i
feddiannaeth yn ystod y flwyddyn trwy
gamau gweithredu uniongyrchol gan yr
awdurdod lleol

5.73 6.40 6.80 � ☺

THS/007 Canran yr oedolion 60+ oed â thocyn bws
consesiynol

96.16 100.00 94.43 � �
tocynnau, nid oedd canlyniadau ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ar gael a effeithiodd ar y canlyniad cyffredinol ar gyfer 08/09 yn
ei gwneud hi’n anodd cymharu blynyddoedd dros y cyfnod hwn.

EEF/002 (a) Canran y gostyngiad mewn gollyngiadau
carbon deuocsid yn y stoc adeiladau
cyhoeddus annomestig

7.24 2.00 6.49 � ☺
EEF/002
(bii)

Canran y gostyngiad mewn gollyngiadau
carbon deuocsid yn y stoc dai

0.74 0.50 1.29 � ☺

AL
LW
ED
D ☺ Targed Blynyddol wedi’i

gyflawni � Tared blynyddol heb ei
gyflawni � Targed Blynyddol bron wedi’i

gyflawni

� Gwella � Dirywio � Statig
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Roedd y flwyddyn 2009/10 yn heriol yn nhermau
darparu rhai o’r gweithgareddau a’r targedau profi
a amlinellom yn y Cytundeb Gwella hwn gyda
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Nid oedd modd
rhagweld difrifoldeb y dirywiad economaidd pan
oeddem yn gosod ein targedau i fynd ymlaen ac

mae'n bleserus nodi bod ein hymdrechion wedi
arwain at ddarparu pob un o’r mentrau a chamau
ac wedi arwain at welliannau bob blwyddyn hyd yn
oed pan nad yw targed rhai o’r mesurau wedi’i
fodloni eto.

Thema Hunan Asesiad Sylwadau Swyddfa Archwilio Cymru

‘Cymdeithas Ffyniannus,
Ddiwylliannol ac Amrywiol’

Cwblhawyd yn llwyddiannus Cytunwyd

Canlyniad 1: Ein Cyfleusterau
Cymunedol

Cynnydd cadarnhaol i bawb Mae gwaith a wnaethpwyd yn 2010 yn
dangos cynnydd. Bydd SAC yn
ymgymryd ag adolygiadau pellach o
effaith gweithgarwch.

Canlyniad 2: Sicrhau canolfan
sgiliau uchel

Mae’r cynnydd yn gadarnhaol iawn o
ystyried y sefyllfa economaidd bresennol

Cytunwyd

‘Cymunedau Cynaliadwy’ Cwblhawyd yn llwyddiannus Cytunwyd

Canlyniad 1: Materion Tai Cynnydd cadarnhaol ym mhob maes Cytunwyd

Canlyniad 2: Lleihau ein Hôl-
troed Carbon

Cynnydd cadarnhaol ym mhob maes Cytunwyd

‘Cymdeithas Iach, Deg a
Chyfiawn – Oedolion’

Cwblhawyd yn llwyddiannus Cytunwyd

Canlyniad 1: Help i Fyw yn y
Gymuned

Cynnydd cadarnhaol ym mhob maes Naratif yn dangos datblygiad
gwasanaethau newydd

Canlyniad 2: Ffordd o Fyw Actif Cynnydd cadarnhaol ym mhob maes Naratif yn dangos datblygiad
gwasanaethau newydd

‘Cymdeithas Iach, Deg a
Chyfiawn –

Cwblhawyd yn llwyddiannus Cytundeb rhannol

Canlyniad 1: Ansawdd Bywyd
Uchel Plant

O ystyried mae’r cynnydd a wneir tuag at y
canlyniad hwn yn gadarnhaol iawn

Mae 2 o 5 o’r mesurau yn dangos
perfformiad a gynhelir neu berfformiad
sy’n gwella. Nid yw’n bosibl gwerthuso a
fu gwelliant yn y 3 mesur arall

Canlyniad 2: Gwella
Cyrhaeddiad Addysgol

O ystyried mae’r cynnydd a wneir tuag at y
canlyniad hwn yn gadarnhaol iawn

Cytunwyd

HunanAsesiad Trosolwg a Sylwadau Swyddfa Archwilio Cymru

Cytundeb Gwella
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Cymdeithas Ffyniannus, Ddiwylliannol ac Amrywiol
Ein Cyfleusterau Cymunedol

I wella mynediad gwasanaeth a darpariaeth drwy
ddatblygu pyrth gwasanaeth cyhoeddus “deallus” er
mwyn blaenoriaethu yn seiliedig ar ymgynghori
gyda dinasyddion a chymunedau, a gwella lefelau
darpariaeth gwasanaeth

Yn ystod 2009/19 rydym wedi:-

• Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd a’r
Fro sy’n datblygu model ardal-ganolog o ofal
cynradd ac eilradd yn seiliedig ar y model
Trawsffurfio Cymdogaethau a, thrwy broses
esblygiad, bydd cynllunio a chomisiynu
gwasanaethau yn y dyfodol yn alinio'n well
gyda’r cymdogaethau cytunedig. Yn yr un
modd, rydym ar hyn o bryd yn ystyried sefydlu
dull ardal-ganolog a all gyd-fynd â’r strwythurau
cymdogaeth. Ynghyd â chytundeb y
Weithrediaeth i brif-ffrydio’r model Trawsffurfio
Cymdogaethau fel dull y cyngor tuag at
ddarparu gwasanaethau ardal-ganolog, bydd
symudiad esblygiadol tebyg gyda chynllunio a

chomisiynu gwasanaethau yn y dyfodol yn
digwydd. Yn y cyfamser, mae cyd-gomisiynu
gwasanaethau ardal-ganolog yn cael ei wneud
mewn modd cyfyngedig ar hyn o bryd trwy’r
broses Tasg Trawsffurfio Cymdogaethau (TTC),
sy’n ymateb i anghenion brys a blaenoriaeth a
nodir o fewn cymdogaethau gan ddefnyddio'r
gyllideb cyllid rheoli cymdogaethau cyfun.

• Sicrhau bod pob un o 29 proffil cymdogaeth ar
gael ar y wefan Prifddinas Falch.

• Cychwyn archwiliad Cymunedau yn Gyntaf fel
sail i ddatblygu’r Cynllun Cymunedau yn Gyntaf
ar gyfer ardal Butetown – ymchwil bwrdd gwaith
wedi'i gwblhau a thîm newydd wedi cychwyn
mis Hydref 2009 i hwyluso cynnydd yn erbyn y
cam gweithredu hwn. Dylai’r gwaith o gasglu
data fod wedi’i gwblhau erbyn diwedd Mai
2010 gydag adroddiad drafft wedi'i baratoi
erbyn canol Gorffennaf 2010.

Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Nodi’r basged mesurau i fonitro effaith y dull Rheoli
Cymdogaethau

- - Basged wedi’i
gadarnhau

Drafft ar gyfer
ymgynghori

Sylwadau: Mae drafft yn cael ei gylchredeg i’w drafod yn seiliedig ar y fethodoleg Atebolrwydd yn Seiliedig ar Ganlyniadau. Nid yw’r
cyfrifoldeb wedi’i sefydlu eto ar gyfer casglu ac adrodd data.

Proffiliau Cymdogaethau i’w datblygu ar gyfer pob ward yng
Nghaerdydd (29)

0 29 10 29

Nifer o Gynadleddau Achos Datrys Problemau Aml-asiantaeth
sydd wedi arwain at gamau gweithredu

NEWYDD model wedi’i
gwblhau

6 36

% o denantiaid sy’n fodlon â’r ardal fel lle i fyw 70%
( Arolwg
Boddhad

Tenantiaid)

76.31%. 70%
(TSS; Arolwg

Omnibws;
Archwiliadau

CF)

83.73%
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Cefnogi amrywiaeth cyfleoedd dysgu a galluogi
dinasyddion i gyrchu cyfleoedd i gyfrannu at ffyniant
economaidd Caerdydd a’r rhanbarth

Yn ystod 2009 rydym wedi:-

• Gweithio’n uniongyrchol â chyflogwyr, yn
enwedig y rhai sy’n newydd i Gaerdydd, i’w
hannog i’r ardal ac i gynorthwyo â recriwtio:-
cynhyrchwyd pecyn gwybodaeth ar gyfer
cyflogwyr arfaethedig; fe’u cyflwynwyd i
swyddogion cyngor perthnasol a allai ddarparu
gwybodaeth a chymorth; gwnaethom helpu i
ganfod llety ar gyfer cyfarfodydd er mwyn
hwyluso’r broses recriwtio; postio eu cyfleoedd
swyddi ar y wefan benodedig.

• Sefydlu Siop Swyddi manwerthu dros dro yn y
Llyfrgell Ganolog newydd i ddarparu cymorth a
hyfforddiant i geiswyr swyddi;

• Ymdrinnir â’r gwaith o godi safon cyrhaeddiad
yr holl ddysgwyr dan ‘Cyrhaeddiad Addysgol'

• Sefydlu tîm bach, trwy Hyfforddiant a Menter
Lleol, i ddarparu project Cronfa Swyddi’r Dyfodol
(a ariennir trwy'r Adran Gwaith a Phensiynau)
sydd â'r nod o gefnogi ceiswyr swyddi i swyddi
a grëwyd yn benodol am gyfnod o 6 mis fel y
gellir eu symud yn nes at y farchnad lafur.
Trwy’r cam cyntaf lleolwyd 250 o bobl o Hydref
09-Mawrth 10 (cychwynnodd yr ail gam ar 1
Mai a dylai leoli 400 o bobl).

Cymdeithas Ffyniannus, Ddiwylliannol ac Amrywiol
Sicrhau canolfan sgiliau uchel

Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Nifer o hyfforddeion sy’n symud i gyflogaeth a gynorthwywyd
gan Hyfforddiant a Menter Lleol a Chonsortiwm Hyfforddiant
Caerdydd

• Sylfaen o 750 o bobl sy’n cael eu hyfforddi a’u cynorthwyo
i gyflogaeth mewn amryw ddiwydiannau led led Caerdydd

• 1000 o bobl ychwanegol a hyfforddir bob blwyddyn olynol
a roddir mewn cyflogaeth a grëwyd yn benodol gan y
ganolfan siopa Dewi Sant newydd a phrojectau eraill, sydd
ar y gweill, a manwerthu a diwydiannau cysylltiedig yng
Nghaerdydd.

ON Mae gan y diwydiant manwerthu drosiant staff o 40%
bob blwyddyn ac felly bydd angen staff ychwanegol ar gyfer
2010/11, yn ogystal â photensial cynnydd projectau mawr
eraill yng Nghaerdydd – y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol,
Basn y Rhath.

750 1276 1750 1265
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Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Nifer defnyddwyr y ganolfan a gynorthwyir i Gyflogaeth gan
Hyfforddiant a Menter Lleol

• Cynorthwywyd sylfaen o 3000 o bobl i gyflogaeth mewn
diwydiannau amrywiol led led Caerdydd;

• Cynorthwywyd 1000 o bobl ychwanegol i waith yn y
ganolfan siopa Dewi Sant newydd a phrojectau eraill, a
adeiladwyd yn ystod 08/09, ac mewn manwerthu a
diwydiannau cysylltiedig 09/10.

ON Mae gan y diwydiant manwerthu drosiant staff o 40%
bob blwyddyn ac felly bydd angen staff ychwanegol ar gyfer
2010/11, yn ogystal â photensial cynnydd projectau mawr
eraill yng Nghaerdydd – y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol,
Basn y Rhath.

3000 3115 4000 4030

Lleihau’r nifer o bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn
cyflogaeth, addysg, neu hyfforddiant (NEETs)

Cynllun
Gweithredu

wedi’i baratoi

Gweithredu’r
cynllun

gweithredu

Cynllun
gweithredu

wedi’i
weithredu a
1610 o bobl
ifanc wedi’u
cofnodi fel

NEET yn ystod
2009/10

Sylwadau:
Datblygwyd y rhaglen Hyfforddwyr Dysgu NEET ymhellach yn 2009/10 gan adeiladu ar y canlyniadau a’r gwersi a ddysgwyd o
Broject Kafka y flwyddyn gynt. Parhaodd y bwrdd rheoli aml-asiantaeth i oruchwylio darpariaeth ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o
uwch reolwyr o Gyrfaoedd Cymru, AALl Caerdydd, Rhwydwaith 14-19, PP&PhI, Gwasanaeth Ieuenctid, Sector Gwirfoddol, dysgu
seiliedig ar waith ac Addysg Bellach.
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Sicrhau bod y rhai sydd angen cymorth yn gallu
cyrchu cefnogaeth ataliol, llety dros dro o ansawdd
da sy'n addas i'w hanghenon, yn ogystal â
mynediad i dai fforddiadwy addas.

Yn ystod 2009/10 rydym wedi:-

• Cyflwyno gwasanaeth ôl-ddyledion morgais
arbenigol i atal digartrefedd lle bynnag y bo'n
bosibl gan gynnwys manteision ar y cyfleoedd
achub morgais sydd ar gael. Ar hyn o bryd
rydym yn cwblhau adolygiad o'r gwasanaeth
hwn. Yn ystod 2009/10 cynorthwywyd 158 o
gleientiaid (ac eithrio’r rhai a gafodd gyngor
ffôn yn unig). O’r 158 achos dim ond 2 oedd
angen darparu llety digartrefedd ar eu cyfer.

• Parhau i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i
ddarparu tai fforddiadwy ychwanegol, gan
gynnwys datblygu unedau rhentu cymdeithasol,
unedau perchnogaeth cartref cost isel a
gosodiadau byrddaliad sector preifat (am
gyfnod cychwynnol o 3 blynedd o leiaf). Rydym
wedi rhagori ar ein targed o 190 annedd y
flwyddyn.

Cymunedau Cynaliadwy
Materion Tai
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Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Sicrhau bod yr holl lety dros dro yn cwrdd â safonau
LLCC erbyn Ebrill 2011. Mae hyn yn cynnwys
datblygu a darparu nifer o hosteli newydd:

Hostel Newydd ar gyfer BAWSO
Hostel Newydd ar gyfer Cymorth i Ferched
Caerdydd
Hostel Pobl Ifanc Newydd

36% 36% 68% 70%

Sylwadau:
Hosteli BAWSO a Chymorth i Ferched wedi’u cwblhau ac ar agor. Ar amser ar gyfer 100% erbyn Ebrill 2011.
Hostel Llety Ail Deulu, Green farm, bellach ar gau ar gyfer ei adnewyddu. Rhagwelir y bydd yn ailagor Medi 2011. Mae’r llety dros
dro yn cwrdd â’r safonau

Gwasanaeth achub tenantiaeth newydd -- Targed –Dylunio a
thendr

Canlyniad – wedi’i
gwblhau

Dechrau
Gwasanaeth Pobl

Ifanc a
Gwasanaeth Trais
yn y Cartref Ebrill

09

Gweler y naratif
isod

Sylwadau:
Wedi gweithredu’r Gwasanaeth Achub Tenantiaeth newydd i’r rhai mewn perygl o ddigartrefedd. Grwpiau targed - pobl ifanc, y rhai
sy’n ffoi rhag camdriniaeth yn y cartref a’r rhai a fyddai’n agored i niwed mewn argyfwng fel arall. Bydd y gwasanaeth hwn yn
darparu cymorth dwys ar adeg yr argyfwng tenantiaeth. Mae dangosyddion yn awgrymu bod y project yn llwyddiant. Ystyrir fod yr
ochr camdriniaeth yn y cartref yn hanfodol i weithredu gwasanaeth Defnydd ac Asesu Cymorth i Ferched Caerdydd, a ystyrir fel arfer
gorau a chynigir ei gyflwyno ar draws Cymru. 283 oedd cyfanswm nifer y bobl a gafodd gymorth yn 2009/10 gyda 165 yn derbyn
cymorth gan Cymorth i Ferched Caerdydd a 118 gan broject pobl ifanc Llamau.

O sylfaen o 173 yn 2007/8 byddwn yn darparu
cyfanswm o 575 uned ychwanegol dros y cyfnod
Ebrill 08 i Ebrill 11.

173 374 190 455
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I arwain y ffordd i leihau Ôl troed Carbon Cyngor
Caerdydd

Yn ystod 2009/10 rydym wedi:-

• Datblygu Canllaw Dylunio Carbon Isel gyda’r
Comisiynydd dros Weinyddu Lleol yng
Nghymru, Yr Ymddiriedolaeth Garbon a BRE
Cymru sydd bellach yn cael ei gyhoeddi ar
Borthol Adeiladau Cynaliadwy LLCC

www.sustainablebuildingportal.co.uk. Bydd yn
sail i benderfyniadau dylunio ar gyfer
adnewyddu a phrojectau adeiladu newydd
yng Nghyngor Caerdydd. Mae targedau
Dylunio Carbon Isel wedi’u mabwysiadu fel
safon â phob gwaith adeiladu Cyngor
Caerdydd o 2009 ymlaen.

• Ymgymryd â rhaglen o waith insiwleiddio, mae
gwaith uwchraddio rheolyddion gwres,
amnewid systemau dŵr poeth ac uwchraddio
goleuadau mewn adeiladau annomestig wedi’i
gwblhau ar gyfer 2009-10. Ysgolion -£626k o
waith wedi’i gwblhau fel a ganlyn:
o Rheolyddion Gwres, 34 ysgol (cyfanswm

erbyn hyn - 50)
o HWS a pharthau gwres, 16 ysgol
o Insiwlieddiad Wal Geudod a Llofft, 32 ysgol
o Goleuadau, 5 insiwleiddiad

• Cychwyn cyflwyno system mesurydd awtomatig
ar gyfer mesuryddion nwy gyda thua 60% o’r
mesuryddion wedi’u gosod o Ebrill 2010. Bydd
AMR ar gyfer mesuryddion trydan yn cychwyn
Mehefin 2010 gyda’r bwriad o osod tua 360
mesurydd.

• Parhau i bwysleisio’r angen i wella
effeithlonrwydd casgliadau sbwriel a symud
tuag at ailgylchu trwy:- leihau'r nifer o gerbydau
a ddefnyddir ar gyfer casgliadau gwastraff;
hyrwyddo cewynnau amldro mewn

Cymunedau Cynaliadwy
Lleihau ein Hôl troed Carbon

TUDA L E N 5 7



digwyddiadau a sioeau teithiol; 5 diwrnod
gwerthu biniau compost ac abwydfeydd i
hyrwyddo compostio gartref; estyn y cynllun
biniau olwyn i 7500 cartref; Rhaglen addysg –
wedi ymweld â 36 ysgol i hyrwyddo ailgylchu a
chompostio gartref a chynnal cystadleuaeth
Calan Gaeaf i greu gwisg yn defnyddio
deunyddiau wedi’u hailgylchu; Cyflwyno cynllun
i ailddefnyddio / ailgylchu tapiau fideo;
Cyflwyno cynllun ailddefnyddio / adnewyddu

beiciau yn ein Canolfan HWCR yn Bessemer
Close; Mae’r tîm addysg wedi cynnal nifer o
ddigwyddiadau hyrwyddo yn Cathays a Glan-yr-
afon i annog pobl i ailgylchu a chyflwyno’u
gwastraff yn gywir yn ogystal ag ymweld ag
eiddo mewn wardiau sy’n perfformio’n ganolig
i annog rhagor o ailgylchu; Mae system archebu
ar-lein wedi’i sefydlu i’w gwneud hi’n haws i
gyrchu bagiau gwyrdd a bagiau bin cegin.

Cyngor Caerdydd
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Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Gostyngiad mewn gollyngiadau carbon deuocsid o
30 o adeiladau annomestig mawr y Cyngor

17,200 tunnell
CO2

9.2% 3% 4.3%

% y gostyngiad mewn gollyngiadau carbon
deuocsid yn y stoc dai

I’w Gadarnhau
Tunnell CO2

0.74% 0.5% 1.29%

Cyfanswm cyfwerthedd gollyngiadau carbon
(cyfwerthedd CO2 mewn t/y) o wastraff dinesig 2

72,995 64,901 62,233 60,612

% o wastraff dinesig sy’n cael ei ailddefnyddio
a/neu ei ailgylchu/compostio.

26.98% 35.04% 40% 39.08%

Sylwadau:-
Y ffactor sy’n cyfrannu at fethu’r targed 40% yw’r dirywiad dramatig yn y ffrwd compostio. Y tywydd oer estynedig ac eira yw’r prif
ffactor yn y gostyngiad yn y gwastraff gwyrdd a gesglir, a ddirywiodd yn sylweddol o fis Tachwedd hyd at fis Mawrth. Roedd y
ffigurau Q3 a Q4 ar gyfer 2008/09 yn uwch na ffigurau’r flwyddyn gynt - Q3 gan 4.85% a Q4 gan 7.45%. Ond yn ystod 2009/10, er
gwaetha’r duedd ar gyfer cynnydd o ran y gwastraff gwyrdd a gesglir, o gymharu â 2008/09, cynyddodd Q3 gan 0.62% yn unig a
gostyngodd Q4 gan 0.62%. Mae gennym nifer o gynlluniau ar y gweill ar gyfer 2010/11, sy’n cynnwys algylchu sgubion, proses well
ar gyfer dosbarthu bagiau ailgylchu gwyrdd a threial bin cegin gwastraff bwyd ar wahân.

Cronfa Benthyciadau NEWYDD Cronfa wedi’i
datblygu a’i
chyflwyno

Gweler y naratif Gweler y naratif

Sylwadau:
£139,000 o gronfa £200k bellach wedi’i bennu ar gyfer 18 project, projectau pellach wrthi’n cael eu datblygu. Cafwyd Benthyciad
Salix ychwanegol o £604,000 i gyllido’r gwaith o osod unedau Gwres a Thrydan Cyfunol mewn 4 canolfan hamdden Cyngor
Caerdydd yn 2010



Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2009/10

T UDA L E N 5 9

I helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosibl

Yn ystod 2009/10 rydym wedi:-

• Derbyn cynnydd sylweddol o ran galw am
becynnau gofal cartref gyda chynnydd o 8% yn
y nifer o becynnau yn hanner cyntaf y flwyddyn.
Mae’r nifer o ddefnyddwyr ar y cynllun Taliadau
Uniongyrchol wedi cynyddu o 145 ym mis
Mawrth 2009 i 165 ym mis Mawrth 2010. Mae
hyfforddiant i gynorthwywyr personol wedi’i
ddatblygu fel cymorth ychwanegol i
ddefnyddwyr Taliadau Uniongyrchol.

• Prif-ffrydio darpariaeth offer Teleofal o gyllid
gofal cymunedol ac mae'r nifer o ddefnyddwyr
yn parhau i gynyddu. Mae 1051 o osodiadau
Teleofal wedi’u cynnal ers dechrau’r project.

• Cynnwys dau therapydd galwedigaethol yn y
tîm ymyrraeth tymor byr (START) sydd wedi bod
yn wasanaeth ychwanegol effeithiol o ran helpu
defnyddwyr i adennill eu hannibyniaeth. Bydd
model ailalluogi START yn canolbwyntio ar
ddarparu gwasanaethau i’r holl ddefnyddwyr
sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty ac â
chynlluniau gofal newydd i bobl ag anableddau
corfforol. Bydd y model sy'n datblygu gyda
gwasanaethau Iechyd Meddwl yn darparu
cefnogaeth i’r tîm START trwy ddefnyddio
canolfannau dydd a gwaith allgymorth. Gyda
gwasanaethau Pobl Hŷn Iechyd Meddwl mae
gweithwyr cymorth wedi bod yn effeithiol o ran
sicrhau ymyraethau cynnar i bobl a dementia
i’w cynnwys yn y broses asesu. Sefydlwyd Tîm
Ardal Dwyrain Caerdydd yn 2008/9, ond mae
oedi gyda datblygu’r ail dîm arfaethedig
oherwydd adrefnu Iechyd.

Cymdeithas Iach, Deg a Chyfiawn – Oedolion
Help i Fyw yn y Gymuned

Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Cymorth i fyw gartref fel % o bobl a gafodd
gymorth (dros 65)

78.94 79.87 80.5 83.2

Cyfradd Oedi wrth Drosglwyddo Gofal am resymau
gofal cymdeithasol ar gyfer pob 1,000 o’r
boblogaeth 75 oed a throsodd.

8.69 7.47 6.72 6

Nifer o welyau gofal ychwanegol a ddarperir – 100
gwely newydd - erbyn 2010/11
* ni fydd unrhyw un o’r 60 uned ychwanegol ar
gael yn ystod y flwyddyn honno

0 40 0*

Sylwadau:
Ni ddisgwyliwyd unrhyw un o’r 60 uned ychwanegol o welyau Gofal Ychwanegol yn ystod 2009/10. Mae ail gynllun Gofal
Ychwanegol yng Nghaerdydd bron â’i gwblhau. Mae’r adeilad bron â’i orffen ac mae’r tendr ar gyfer gwasanaethau cymorth
personol ar gyfer tenantiaid wedi’i gwblhau. Bydd tenantiaid yn symud i mewn yn ôl dull cam wrth gam yn ystod yr haf

Cynnig gwasanaethau ail-alluogi byr dymor i
alluogi pobl i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu
hunain am gymaint o amser â phosibl

Gwasanaeth
cyfyngedig ar gael

Estyn y
gwasanaeth i’r
holl bobl hŷn a’r

rhai a ryddheir o’r
ysbyty

Estyn i holl
grwpiau

defnyddwyr
gwasanaeth

Gwahanol fodelau
yn cael eu

haddasu ar gyfer
gwahanol grwpiau

defnyddwyr –
manylion yn y

nodiadau cynnydd



Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2009/10

T UDA L E N 6 0

Hyrwyddo manteision iechyd, cymdeithasol a lles
gweithgarwch corfforol a galluogi pobl i gyrchu
cyfleoedd i ffordd o fyw actif

Yn ystod 2009/10 rydym wedi:-

• Sefydlu’r Rhwydwaith Fwyd a Gweithgaredd
Corfforol. Mae’r canlynol yn dangos
ymrwymiad a gwaith y Rhwydwaith:- gweithdy
Gweithgarwch Corfforol a Iechyd a gynhaliwyd
yn nigwyddiad Lansio Dinas Iach Caerdydd yn
Ionawr 2010; cynrychiolaeth Gweithgarwch
Corfforol a Iechyd a ddefnyddiwyd fel sail i
Strategaeth ‘Pwysau Iach Dinas Iach’
Caerdydd; project Ffordd o Fyw - project â chyllid
y Gronfa Loteri Fawr i hyrwyddo bwyta’n iach a
gweithgarwch corfforol i gymunedau pobl ddu a
lleiafrifoedd ethnig yng Nghaerdydd trwy
recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr, cynnig
cyngor a chymorth trwy'r Canolfannau
Cymunedol lleol ac o fewn eu cartrefi; Is-grŵp
Gweithredol Gweithgarwch Corfforol a Iechyd
Aml-Asiantaeth wedi’i sefydlu ym mis Tachwedd
2009 i wella gwaith partneriaeth; caiff
gweithgarwch corfforol ei gynrychioli a’i
hyrwyddo yn y Grŵp Partneriaeth Iechyd a Lles
a Grŵp Llywio Her Iechyd Caerdydd; Negeseuon
cyson ynghylch gweithgarwch corfforol yn cael
eu datblygu a’u cyflwyno trwy Her Iechyd
Caerdydd ac amryw “frandiau” actif/chwaraeon
yng Nghaerdydd; cynhaliodd Swyddogion
‘5x60’ - swyddogion ymrodddedig sy’n
cydgysylltu ag ysgolion uwchradd yn gysylltiedig
â lefelau cyfranogiad pobl ifanc mewn
gweithgarwch corfforol, archwiliad cyfranogiad
gyda 7,000 o bobl ifanc; Caiff proffil
gweithgarwch corfforol ei hyrwyddo’n
rhagweithiol mewn amryw grwpiau
partneriaeth iechyd a lles, ac mae camau
gweithredu gweithgarwch corfforol yn cael eu

cynnwys yn y Cynllun Gweithredu Plant a Phobl
Ifanc.

• Cefnogi newidiadau yn y ffordd y mae
dinasyddion yn teithio i’r gwaith drwy:-
o lansio’r cynllun ‘Beic Caerdydd’ ym mis Medi

2009, sy'n gweithredu 70 beic mewn 10 prif
leoliad o gwmpas canol y ddinas a Bae
Caerdydd. Mae’r cynllun yn cynnig llogi
beiciau byr dymor, cost isel i breswylwyr ac
ymwelwyr. Mae 80 aelodaeth flynyddol a
nifer sylweddol o aelodaeth dydd neu
wythnos. Ar ddiwedd Mawrth roedd 393
aelod.

o Arwyddo cytundeb Clwb Ceir. Bydd y cynllun
yn darparu 12 lle parcio i 10 cerbyd yn
bennaf yng nghanol y ddinas ac ardaloedd
preswyl cyfagos. Y bwriad yw lansio’r
cynllun ddiwedd yr haf/dechrau'r hydref.

o annog beicio i’r ysgol trwy'r project 'Beicio',
menter gan Sustrans a gynhelir ar draws y
DU sy'n darparu cefnogaeth ddwys i
ysgolion. Mae swyddog ‘Beicio’ wedi’i
benodi ar gyfer Caerdydd sy’n gweithio gyda

Cymdeithas Iach, Deg a Chyfiawn – Oedolion
Ffordd o Fyw Iach



12 ysgol ar hyn o bryd a bydd yn gweithio
gyda 6 ysgol newydd y flwyddyn nesaf.
Mae'r project Beicio yn gweithio drwy helpu
disgyblion i oresgyn unrhyw beth sy’n eu
hatal rhag beicio i'r ysgol. Gwneir hyn drwy
drefnu hyfforddiant beicio a sesiynau cynnal
a chadw beiciau, sy’n cyfrannu at waith yn y
dosbarth a darparu gwybodaeth am
lwybrau diogel i ysgolion. Mae’r project
Beicio wedi’i gynllunio i annog beicio i’r
ysgol drwy roi’r sgiliau a gwybodaeth i blant
a rhieni ynghylch beicio diogel, yn ogystal â
chysuro rhieni. Mae’r project yn cyd-fynd
â'r gwaith a wneir gan Dîm Diogelwch y
Ffyrdd y Cyngor wrth ddarparu hyfforddiant
beicio.

o Grantiau Cadw Caerdydd i Symud –
Ymgeisiodd nifer o ysgolion a cholegau led

led Caerdydd yn llwyddiannus am Grantiau
Caerdydd i Symud i weithredu mesurau
teithio cynaliadwy, gan gynnwys storio
beiciau, deunydd hyrwyddo a hyfforddiant
beicio.

o Agor y cynllun Parcio a Theithio Dwyrain
Caerdydd (Hydref 2009) ym Mhentwyn.
Hyd at ddiwedd Mawrth, y nifer o geir yn
defnyddio’r cyfleuster oedd 33, 144.

• Fel rhan o’r ymrwymiad parhaus i wella
mynediad i gyfleusterau hamdden, rydym wedi
cwblhau'r canlynol:- Neuadd Dewi Sant -
addasiadau hanfodol i lifftiau; cadeiriau gwacau
ychwanegol; Canolfan Hamdden Pentwyn –
addasu’r lifft i alluogi pobl i fynd i’r llawr 1af;
Canolfan Hamdden y Gorllewin – grisiau yn y
pwll i gynorthwyo pobl i fynd i’r pwll.
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Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Canran pobl Caerdydd sy’n cymryd rhan mewn 5 x
30 munud o ymarfer cymedrol bob wythnos.

39.9% 30% 42% 29%

Sylwadau:
Darparwyd y wybodaeth hon yn flaenorol gan y Cyngor Chwaraeon ond nawr daw o “Arolwg Iechyd Cymru 2008” (a gyhoeddwyd
Medi 2009). Fodd bynnag, mae data nawr ar gael o ‘Arolwg Oedolion Actif’ ar gyfer 2008/9 sy’n rhoi canlyniad o 61% i Gaerdydd.
Mae hyn wedi drysu’r sefyllfa braidd ac mae integriti’r data a ddarparwyd gan bob trydydd parti yn aneglur.

Nifer o unigolion sy’n derbyn yr atgyfeiriad ymarfer
corff gan eu meddyg teulu.

535 706 869 1,433

Nifer o feiciau sy’n croesi ardal canol y ddinas
(cyfrifiad dwy ffordd 12 awr)

3322 3045 3524
(08/09 +3%)

3635

Canran rhandiroedd a ddefnyddir 80% 83.47% 82% 87.08%
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Hyrwyddobywydoansawdduchel iblantaphoblifanc:

Yn ystod 2009/10 rydym wedi:-

• Darperir mynediad gwell i wybodaeth a
gwasanaethau ar gyfer plant anabl a phlant a
aseswyd ag anghenion ar y sbectrwm
awtistiaeth trwy broject a ddyluniwyd gyda
mewnbwn i’r Gwasanaeth Addysg, Gofal
Cymdeithasol a Iechyd a fydd yn ymuno i
wahanu projectau yn ymwneud ag awtistiaeth
ac anabledd, e.e. Mae’r tîm project yn datblygu
dadansoddiad gwell o angen a fydd, yn ei dro,
yn arwain at gamau gwella.

• Cychwyn ar broject ar y cyd i wella canlyniadau
ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, gan
ganolbwyntio i ddechrau ar ymglymiad a
chyrhaeddiad addysgol a fydd yn cyfrannu at
ddarparu bywyd sefydlog a dyfodol gwell i blant
sy'n derbyn gofal (drwy wella cyrhaeddiad
addysgol plant sy'n derbyn gofal, a chynyddu
dewis a sefydlogrwydd lleoliad). Fe’i darperir trwy
broject ar y cyd i wella canlyniadau ar gyfer plant
sy’n derbyn gofal, gan ganolbwyntio i gychwyn
ar ymglymiad a chyrhaeddiad addysgol.

• Parhau i weithredu Strategaeth Cymorth i
Deuluoedd - Mae'r Fframwaith Rhianta wedi'i
gyhoeddi ac yn cael ei weithredu ar hyn o bryd;
cynhaliwyd hyfforddiant yn y rhaglen Triple P,
sy’n ymdrin â'r bwlch a nodwyd mewn rhaglenni
ar gyfer rhieni plant yn eu harddegau a

chynyddu’r ystod o raglenni sydd ar gael – mae’r
Gwasanaethau Plant yn darparu'r rhaglen ar sail
un i un; mae'r rhaglen babanod a phlant bach
The Incredible Years hefyd yn cael ei beilota ac
fe'i darparwyd yn llwyddiannus ar y cyd â'r
Ymwelydd Iechyd; mae Ymarferwyr wedi
dechrau defnyddio’r DVD animeiddiad a
gomisiynwyd yn arbennig yn eu gwaith gyda
rhieni ag anawsterau dysgu. Mae’r DVD yn
atgyfnerthu prif neges y rhaglen.

• Wedi gweithio i leihau troseddu ieuenctid a'i
effaith ar fywydau pobl ifanc a dinasyddion eraill
ac mae'n datblygu mewn nifer o ardaloedd yn y
cyd-destun Prifddinas Ddiogelach, gan weithio â
theuluoedd a’r heddlu i atal troseddu ac ar
gynlluniau cynhwysiant ieuenctid.

Cymdeithas Iach, Deg a Chyfiawn – Plant
Bywyd o AnsawddUchel
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Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

% o leoliadau cyntaf ar gyfer plant sy’n derbyn
gofal a ddechreuodd gyda sefydlu cynllun gofal

76% 83.4% 90-100% 82.5%

Sylwadau:
Mae gwaith wedi parhau i esbonio materion cofnodi cynlluniau gofal. Fodd bynnag, roedd 3794 o atgyfeiriadau yn 2009/10 o
gymharu â 3241 yn 2008/9 ac mae’r codiad sylweddol hwn wedi effeithio ar berfformiad gan iddo arwain at gynnydd yn y nifer o
asesiadau gofynnol, achosion gofal a niferoedd ar y gofrestr amddiffyn plant.

% a nifer y bobl ifanc sy’n gadael gofal sydd mewn
Cyflogaeth, Hyfforddiant neu Addysg yn 19 oed

55%
(12)

60.6%
(20)

60% 42.1%
(16)

Sylwadau:
Mae perfformiad yn adlewyrchu’r codiad mewn anghyflogaeth ar draws Cymru. Fodd bynnag, dylai cyrsiau pwrpasol ar gyfer y rhai
sy’n gadael gofal a ddatblygwyd gyda phartneriaid arwain at welliant mewn ymglymiad ganddynt. Canlyniad treigl 3 blynedd =
48/93 = 51.6%

Gweithredu’r strategaeth gofalwyr ifanc – nifer yr
asesiadau gofalwyr ifanc

12 Datblygu a
gweithredu

protocol aml-
asiantaeth

Strategaeth
gyfathrebu wedi’i

gweithredu

Cynnydd yn y nifer
o asesiadau

39

Cynyddu ystod a
darpariaeth y

gwasanaethau
cymorth

Datblygu modelau
arfer da ar gyfer

cefnogi sgi mewn
ysgolion

20

50

Sylwadau:
Mae gwaith yn parhau er mwyn canfod mwy o ofalwyr ifanc (trwy ddisgyblaethau eraill) i gynyddu’r nifer o asesiadau gofalwyr ifanc a
gynhelir. Mae’r gwaith hwn yn parhau. Nododd archwiliad o GI sy’n hysbys i’r Gwasanaethau Plant welliannau y gellir eu gwneud i’r
broses atgyfeirio i sicrhau y caiff GI eu nodi adeg atgyfeiriad ac y cynigir asesiad i bob YC a nodir.

Gweithredu’r Strategaeth Cymorth i Deuluoedd
(CD)- Cynyddu ystod rhaglenni rhianta seiliedig ar
dystiolaeth ar gyfer plant mewn angen

Strategaeth CD
wedi’i lansio

Datblygu Adnodd
a Chyfeirlyfr AD
a’u dosbarthu

Cynnal
cynhadledd ar y

rhyngwyneb
rhwng y

Gwasanaethau
Oedolion a Phlant

Datblygu
fframwaith ar
gyfer darparu

rhaglenni rhianta

Sefydlu
gwaelodlin a

tharged ar gyfer
rhaglenni seiliedig

ar dystiolaeth

Cynyddu
darpariaeth ac

ystod gyffredinol

Datblygu,
gweithredu

deunyddiau ar
gyfer rhieni ag

anawsterau dysgu

Gweler naratif
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Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Sylwadau:
Mae gwaith yn parhau i weithredu cynlluniau i gefnogi plant sy’n agored i niwed gartref, gwella rhianta a gwella lefel Gwasanaethau
Iechyd Meddwl Plant a Glasoed. Nid oedd Caerdydd a’r Fro yn llwyddiannus gyda’u cynnig ar y cyd i beilota gwasanaethau cymorth
i deuluoedd integredig. Fodd bynnag, gwnaethpwyd gwaith yng Nghaerdydd i ddatblygu Bwrdd Project Cymorth i Deuluoedd
Integredig i sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i gyflwyno Tîm Cymorth i Deuluoedd Integredig yn y dyfodol.

Gweithredu Project Plant sy’n Derbyn Gofal – y sgôr
pwyntiau cymwysterau allanol cyfartalog ar gyfer
plant 16 oed sy’n derbyn gofal, mewn unrhyw
amgylchedd dysgu a gynhelir gan yr ALl

124 (2006/7) Sefydlu’r
gwaelodlin pan fo

data ar gael o’r
Gwasanaeth

Ysgolion

Project wedi’i
ddylunio a’i

gymeradwyo

Strwythurau
wedi’u sefydlu i

reoli a chefnogi’r
project

Targed wedi’i
sefydlu

Rhaglenni gwella
ar y gweill

155 (2008/9)

Sylwadau
Sgôr pwyntiau cymwysterau allanol cyfartalog ar gyfer pant sy’n derbyn gofal - 155 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2009/10
(canlyniad y llynedd oedd 126). Mae’r tîm project wedi’i sefydlu gyda chyd-arweinwyr o’r Gwasanaethau Ysgolion a Dysgu Gydol
Oes a’r Gwasanaethau Plant. Mae 4 amcan ar gyfer 2010/1 wedi’u nodi. Mae’r Cynllun RAISE wedi’i adolygu a’i dargedu ar wella
cyrhaeddiad plant blwyddyn 10/11 sy’n derbyn gofal. Mae’n cynnwys creu swydd newydd (athro) i arwain.
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Codi safonau cyrhaeddiad pob dysgwr

Yn ystod 2009/10 rydym wedi:-

• Gwneud cynnydd gyda disgyblion ag anghenion
addysgol arbennig, gyda’r ffocws canolog ar y
Strategaeth Llythrennedd, Iaith a Chyfathrebu i
sicrhau cynnydd i’r holl unigolion a grwpiau o
ddysgwyr ag anghenion ychwanegol. Mae’r
defnydd o brofion safonol ar hyd CA2 a CA3
bellach yn cael ei weithredu i ddarparu data
caled ynghylch effaith. Mae dull samplu a
gynlluniwyd yn ofalus yn CA1 yn ategu at hyn. Y
targed yw lleihau'n sylweddol y nifer o blant nad
ydynt yn cyflawni llythrennedd swyddogaethol
erbyn diwedd CA2. Mae rhifedd hefyd yn
parhau'n flaenoriaeth, ac mae'r cynllun
gweithredu rhifedd yn cael ei ailddatblygu ar hyn
o bryd ar gyfer y cyfnod tair blynedd o'n blaen.
Parhawyd â gwaith er mwyn gwella effaith
darpariaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ar y
canlyniadau a gyflawnir ganddynt yn ystod eu
hamser yn yr ysgol a chafwyd canlyniadau gwell,
i'w gweld yn amlwg yn CA4.

• Terfynu’r Cytundeb Partneriaeth Ysgolion a
Gynhelir sydd wedi’i anfon i’r holl gyrff
llywodraethu. Mae hyn wedi esbonio rolau a
chyfrifoldebau cymharol yr awdurdod ac mae
ysgolion wedi'u hysbysu o'r camau gweithredu
a fanylir isod

• Ymgynghori â phenaethiaid a swyddogion
mewn perthynas â darpariaeth ar gyfer
disgyblion lleiafrifoedd ethnig. Mae hyn wedi
arwain at gonsensws sylweddol ynghylch
gweithio'n wahanol ac yn fwy strategol.
Ystyriwyd rôl gwasanaeth canolog sy'n gymharol
i ysgolion a chytunwyd y byddai peilot yn cael ei
gynnal o fis Medi 2010 yn cynnwys hyd at bedair
ysgol gynradd a dwy ysgol uwchradd gyda’r
gyfran uchaf o ddisgyblion lleiafrifoedd ethnig.
Bydd hyn yn cynnwys adleoli rhai cyfrifoldebau
rheoli llinell a gwell eglurder ynghylch rôl y
gwasanaeth canolog o ran adeiladu cynhwysedd
mewn ysgolion ac o ran monitro effaith
darpariaeth ar ganlyniadau ar gyfer dysgwyr.
Caiff hyn ei gadw dan adolygiad yn 2010-2011
ac, yn unol â'r gwersi a ddysgwyd o'r dull, caiff ei
estyn ymhellach yn 2011-2012.

• Cymeradwyo’r diwygiadau i bolisi'r Cyngor ar
gyfer monitro a gwerthuso gwaith ysgolion sydd
bellach yn sail i ymarfer yn y maes hwn. Mae
anghenion cymorth yr holl ysgolion wedi'u nodi
ac mae’r gwaith o nodi'r nifer o ysgolion sydd
angen cymorth pellach wedi gwella. Mae
ymgynghorwyr cyswllt wedi gweithredu’r
gofyniad yn y Cytundeb Partneriaeth Ysgolion a
Gynhelir i adolygu cynnydd yr ysgol hanner
ffordd trwy’r cylch arolwg. Mae nifer o
adolygiadau wedi’u cwblhau ac argymhellion
olynol wedi'u gwneud.

Cymdeithas Iach, Deg a Chyfiawn – Plant
Gwella Cyrhaeddiad Addysgol



• Mae gweithredu’r Llwybrau Dysgu 14-19 wedi
gwella amrywiaeth, ansawdd a hygyrchedd y
cyfleoedd dysgu i’r holl ddysgwyr. Mae Cynllun
Datblygu Rhwydwaith Blynyddol Caerdydd
(CDRhB) ar gyfer 2010-11 wedi'i gymeradwyo
gan DCELLS / LLCC; Bodlonodd yr holl ysgolion
uwchradd y targedau Mesur Sgiliau a Dysgu
2010, y tro cyntaf i hyn fod yn ofyniad statudol
ac i'r cwricwla ardal leol gael ei weithredu’n
llawn. Mae canlyniadau cadarnhaol yn
cynnwys - Cwblhawyd y broses opsiynau
Blwyddyn 9 cydamserol gan yr holl ysgolion
uwchradd erbyn 5 Mawrth 2010; Mae’r ystod
darpariaeth cyffredinol a dewis felly yn parhau i
ehangu gan gynnwys cyflwyniad Prif Ddysgu -
Creadigol a Chyfryngau dan Fagloriaeth Cymru.

• Mae grŵp gorchwyl a gorffen gyda
chynrychiolaeth penaethiaid wedi ystyried
darpariaeth ar gyfer gwella presenoldeb a rôl y
gwasanaeth lles addysg. Mae’r grŵp hwn yn
gwneud nifer o argymhellion sy’n cynnwys: dull
penodol cliriach i ddelio â diffyg presenoldeb;
esbonio cyfrifoldeb cychwynnol ysgolion;
cefnogaeth ar gyfer gwella ymarfer; ymglymiad
y gwasanaeth lles addysg gyda gwaith statudol
ac ymateb graddedig; ail-ffurfweddu staffio a
chynhwysedd yn y gwasanaeth lles addysg;
adleoli rhai adnoddau yn nes at y pwynt angen;
targedu adnoddau ychwanegol yn well, ymyrryd
a monitro pan fo'r angen yn fwy. Disgwylir y
cymerir y camau cychwynnol i weithredu’r dull
diwygiedig o fis Medi 2010 yn dilyn ymgynghori
pellach gyda’r holl ysgolion ym Mehefin.
Cynhelir ymgynghori llawn o Ebrill 2011.

• Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen i ddatblygu'r
ymateb i'r argymhellion yn dilyn adolygiad o
agweddau o'r Gwasanaeth Cymorth
Ymddygiad. Mae’r ffocws ar: ailystyried rôl a
chyfrifoldebau’r tîm canolog; datblygu dulliau
sy'n nodi angen cyn gynted â phosibl; osgoi'r
angen am ddatganiad; lleoli rhai adnoddau yn
nes at y pwynt angen; datblygu darpariaeth
amgen.

• Trwy’r Strategaeth Uwchradd, blaenoriaethu’r
gwaith o gryfhau hunan werthuso a chynllunio
gwelliant; datblygu sgiliau arweinwyr uwch a
chanol; dadansoddi a defnyddio data; targedu
cymorth a her ar lefel ysgol gyfan ac adrannol.
Mae angen ailystyried y strategaeth nawr gan ei
bod yn dod i ben yn 2010. Cafwyd gwelliant
sylweddol yn CA3 dros y tair blynedd diwethaf
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Mesurau Cytundeb Gwella Gwaelodlin
2007/08

Safle
2008/09

Targed
2009/10

Perfformiad
2009/10

Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion
uwchradd

89.63% 90.3% 91.0% 90.6%

Sylwadau:
Rydym yn siomedig o beidio â chyrraedd y targed ond yn falch y bu gwelliant parhaus mewn presenoldeb ysgolion uwchradd
(Gwelliant ar ffigwr y flwyddyn gynt o 90.3%) a bod ysgolion wedi bod yn gweithio’n galed i leihau absenoldebau. Effeithiodd yr eira
ar y ffordd y cofnodwyd cyfraddau absenoldeb mewn rhai ysgolion.

Y nifer o ddisgyblion a waharddwyd yn barhaol yn
ystod y flwyddyn academaidd ar gyfer pob 1,000 o
ddisgyblion o ysgolion uwchradd

3.05 2.60 2.8 2.15

Canran y diwrnodau ysgol a gollwyd oherwydd
gwaharddiadau tymor sefydlog yn ystod y
flwyddyn academaidd mewn ysgolion uwchradd

0.32% 0.27% 0.18% 0.26%

Sylwadau:
Mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud i leihau’r nifer o waharddiadau parhaol mewn ysgolion uwchradd ar draws Caerdydd. O
ganlyniad i hyn roedd tuedd i gynyddu’r nifer o ddigwyddiadau yn ogystal â’r diwrnodau o waharddiadau tymor sefydlog. Fodd bynnag
mae’r perfformiad ar gyfer 2009/10 yn ostyngiad ar ffigwr y flwyddyn gynt o 0.27%. Bydd gwaith pellach ag ysgolion trwy’r Cwricwlwm
14-19 a llwybrau dysgu unigol a chymorth gan y tîm cymorth ymddygiad yn helpu i wella’r sefyllfa a lleihau’r diwrnodau a gollwyd
oherwydd gwaharddiadau tymor sefydlog.

Y sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer disgyblion 15
oed ar y 31 Awst blaenorol, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol

335 343 337 367.1

Canran y disgyblion sy’n gymwys ar gyfer asesiad
ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol, yn cyflawni’r
Dangosydd Pwnc Craidd, fel y penderfynir gan
Asesiad Athro

55.7% 62.10% 63% 64.35%

ac mae perfformiad Caerdydd o flaen
disgwyliadau llywodraeth Cynulliad Cymru ac yn
uwch na chyfartaledd Cymru ym mhob agwedd.
Mae hyn hefyd yn wir yn CA1 a CA2. Mae
perfformiad yn CA4 wedi gwella hefyd dros y tair

blynedd diwethaf ond yn llai cyson nag yn CA3.
Mae perfformiad yn y cyfnod allweddol hwn yn
parhau'n is na chyfartaledd Cymru mewn sawl
agwedd a bydd angen bod yn amlwg mewn
unrhyw strategaeth ddiwygiedig.


