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Yn ystod y cyfnod economaidd heriol hwn
rydym wedi parhau i helpu pobl, cymunedau a
busnesau a sicrhau eu bod yn gallu manteisio’n
haws ar wasanaethau. Rydym yn parhau i
weithio gyda'n partneriaid ar draws y sectorau
cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat i ddarparu
datrysiadau creadigol i broblemau lleol.

Mae’r Cynllun Gwella hwn yn dangos y cynnydd
yr ydym wedi’i wneud yn ystod 2010/11. Dyma
rai o'r uchafbwyntiau:-

• gweithio gyda'n partneriaid i fynd i'r afael
ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol mewn
modd effeithiol, gan ganolbwyntio ar sut y
gallwn oll weithio gyda'n gilydd i ddatrys
problemau

• creu Partneriaeth Fusnes Caerdydd (PFC) a
fydd yn cynrychioli busnesau blaenllaw yng
Nghaerdydd, gan sicrhau bod safbwyntiau
mentrau wrth wraidd y broses o ddatblygu
Caerdydd a Chymru fel lleoliad busnes
cystadleuol

• cefnogi economi’r Rhanbarth Ddinesig trwy
gyhoeddi datblygiad Ardal Fusnes Caerdydd

• gweithio gyda dinasoedd ar hyd Coridor y
Great Western i gyflwyno achos ar gyfer
trydanu'r rheilffordd i Gaerdydd

• cefnogi gwelliannau a dargedir mewn
llythrennedd i wella dewisiadau bywyd
dinasyddion y dyfodol

• cymryd drosodd y cyfrifoldeb o orfodi parcio
yn llwyddiannus sydd wedi gwella'r llif traffig
o amgylch y ddinas

• agor Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol
Caerdydd sydd wedi croesawu dros 24,000 o
ymwelwyr yn ystod ei blwyddyn gyntaf.
Enillodd y Ganolfan y wobr Profiad
Ymwelwyr Gorau yng Nghymru yng
Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol 2010

• lleihau’r swm o wastraff a anfonir i
safleoedd tirlenwi mwy na 3.5% yn
2010/11. Compostiwyd 18.79% ac
ailgylchwyd 23.12% o wastraff gennym yn
ystod y flwyddyn.

Rydym wedi gwneud gwelliannau sylweddol i'r
ffordd yr ydym yn rheoli perfformiad y cyngor,
yn benodol mewn perthynas â'r ffordd y mae
uwch reolwyr, y Weithrediaeth ac aelodau
Craffu yn ymgysylltu ag ystod o wybodaeth am
berfformiad i'n helpu i nodi blaenoriaethau a
gwella’r gwaith o ddarparu gwasanaethau.

Rydym hefyd wedi cyflwyno dull cliriach o
sicrhau bod y cyfrifoldeb o gyflawni targedau
yn cael ei neilltuo’n briodol i reolwyr a'u bod
nhw felly yn atebol am gyflawni'r targedau
hynny.
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Dros y 3 i 4 blynedd nesaf rydym eisiau arbed
£100 miliwn. Mae nifer o brojectau allweddol
sy’n rhan o'n Rhaglen Drawsnewid wedi creu
arbedion, cael gwared ar wastraff diangen a
chynnig gwasanaethau gwell i'n cwsmeriaid.
Drwy roi'r dinesydd wrth wraidd ein hagenda
gwella, a gwneud ein systemau'n symlach ac yn
fwy ymatebol byddwn yn gallu ailgyfeirio
adnoddau gwerthfawr i wasanaethau rheng
flaen. I gyflawni hyn rydym yn:-

• sicrhau arbedion trwy drefniadau comisiynu a
chaffael gwell

• gwella’r gwaith o weinyddu busnesau ym
mhob rhan o’r Cyngor

• gweithio tuag at ddefnyddio ein hadeiladau
a’n swyddfeydd trwy’r project ‘Man Agored’

• sefydlu Bwrdd Partneriaeth Integredig i
ddisodli'r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Y
Gynghrair Iechyd, Prifddinas Ddiogelach a
Bwrdd Gwasanaethau Lleol Caerdydd

• rhoi strwythur rheoli symlach newydd ar waith

• ail-ddylunio gwasanaethau

Mae amddiffyn gwasanaethau rheng flaen yn
allweddol, yn enwedig y gwasanaethau hynny
sydd bwysicaf i’r dinasyddion a’r cymunedau a
wasanaethwn. Felly mae'n hanfodol ein bod ni'n
adeiladu ar y Rhaglen i barhau i drawsnewid, gan
ganolbwyntio ar:

• gynnig gwasanaethau trwy ‘Hybiau
Dinasyddion’. Bydd y dull hwn yn cael ei
dreialu i brofi’r cysyniad o gynnig mwy nag un
gwasanaeth, gan gynnwys y gwasanaethau
hynny a gynigir gan bartneriaid allanol, o un
lleoliad, sy’n ei gwneud hi’n haws cyrchu
gwasanaethau

• cynnig gwasanaeth Priffyrdd gwell a
chynaliadwy drwy edrych ar ddulliau newydd
megis technoleg well i alluogi gweithio
symudol, a rhesymoli prosesau cyfredol

• canolbwyntio ar ymyriadau byr dymor i helpu
pobl hŷn (65+ oed) a phobl sydd â nam
corfforol a/neu synhwyrol i adennill a chynnal
eu hannibyniaeth tra’n diogelu safonau yn yr
hir dymor

• sicrhau gwelliannau sylweddol i barciau a
chwaraeon trwy atgyfnerthu cyfleusterau
chwaraeon a hyrwyddo cyfleusterau Parciau a
Chwaraeon

• datblygu model newydd ar gyfer darparu
gwasanaethau Rheoli Trafnidiaeth a Thraffig
gwell gan gynnwys; Gorfodi Parcio Sifil, rheoli
traffig lleol (gan gynnwys cyfleusterau seiclo),
diogelwch ar y ffyrdd, a thrafnidiaeth
gyhoeddus

• cynnig gwasanaeth glanhau strydoedd a
rheoli gwastraff effeithlon sy'n canolbwyntio
ar y cwsmer sy’n annog pobl i leihau gwastraff
ac yn cyflawni cyfraddau ailgylchu llawer uwch

• cynnig gwasanaeth atgyweirio tai gwell, yn
seiliedig ar anghenion a blaenoriaethau
cwsmeriaid a gefnogir gan dechnoleg fodern
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Mae Cynllun Corfforaethol 2010/13 yn nodi
ymagwedd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar
draws gwasanaethau cyhoeddus Caerdydd ac o
ganlyniad, mae wedi'i strwythuro o amgylch y
canlyniadau y cytunwyd arnynt a'n
blaenoriaethau ar gyfer cyflawni'r canlyniadau
hyn yn ystod 3 blynedd y Cynllun.

Mae'r Cynllun Gwella hwn yn cyflwyno ein
cynnydd yn ystod 2010/11 wrth gyflawni'r
Canlyniadau hyn.

Rydym yn parhau i weithio tuag at fframwaith
rheoli perfformiad integredig sy'n cysylltu'r
fframweithiau Polisi, Perfformiad, Risg a Chyllideb
ynghyd.

Mae gwybodaeth fanylach yn cael ei chynnwys
mewn nifer o ddogfennau allweddol yn cynnwys:-

• Strategaeth Gymunedol 'Prifddinas Falch'

• Cynllun Corfforaethol 2010/13

• Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

• Fframwaith Plant a Phobl Ifanc

• Strategaeth Partneriaeth Integredig Beth sy'n
Bwysig

• Cynlluniau Busnes Gwasanaethau

• Asesiadau Swyddfa Archwilio Cymru dan Fesur
Llywodraeth Leol (Cymru)

• Cytundeb Gwella'r Cyngor gyda Llywodraeth
Cymru

Gellir cael copïau o'r dogfennau hyn drwy wefan y
Cyngor, www.caerdydd.gov.uk neu drwy gysylltu â
Thîm Gwella a Gwybodaeth y Cyngor ar 029 2087
3340.
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Fel rhan o'r gwaith parhaus o alinio'r prosesau
polisi, perfformiad a chyllidebol, mae'r Cyngor
wedi parhau i weithredu strategaeth gyllideb sy'n
amlygu'r angen i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i
leihau costau ac effeithiolrwydd, a thargedu
adnoddau ar wasanaethau craidd. Mae'r sefyllfa
alldro ariannol derfynol ar gyfer 2010/11 yn nodi
bod y Cyngor wedi cadw ei wariant o fewn ei
Gyllideb Refeniw net o £533 miliwn.

Fel rhan o'r broses fonitro yn ystod y flwyddyn,
nodwyd nifer o faterion ac roedd hyn wedi rhoi
cyfle i reolwyr fynd i'r afael â'r anawsterau a
cheisio gwneud yn iawn am unrhyw orwario yn
ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, mae'r effaith ar
rai gwasanaethau wedi'i gwneud hi'n amhosibl
cyflawni hyn. Ymhlith y gwasanaethau yr
effeithiwyd arnynt yn benodol roedd
Gwasanaethau Oedolion a Phlant, ac Ysgolion a
Dysgu Gydol Oes. Yr anawsterau a wynebwyd yn y
meysydd hyn yw'r cymhlethdod a'r galw cynyddol
ar wasanaethau mewn perthynas â

• phecynnau gofal cartref i bobl hŷn

• plant sy'n derbyn gofal

• anghenion addysgol arbennig

Cymeradwyodd y Cyngor Raglen Cyfalaf Cyllid
Cyffredinol ar gyfer 2010/11 o £123.4 miliwn.
Mae'r sefyllfa alldro yn dangos gwariant cyfalaf o
£73.3 miliwn yn erbyn y rhaglen. Mae'r amrywiad
o £50.1 miliwn oherwydd llithriant o £45 miliwn a
thanwariant net o £5.1 miliwn.

Roedd y rhaglen gyfalaf wedi cyllidebu ar gyfer
£2.6 miliwn o dderbynebau cyfalaf cyffredinol yn
ystod 2010/11. Fodd bynnag, oherwydd
marchnad heriol ac oedi gyda gwaredu rhai
safleoedd, daeth cyfanswm y derbynebau i £1.02
miliwn. Os na fydd derbynebau'r flwyddyn nesaf,
gallai gael effaith sylweddol ar lefel y benthyg
ychwanegol y byddai ei hangen er mwyn parhau
â chynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo ar hyn o
bryd.
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Fel rhan o’n hymateb parhaus i sicrhau bod y
Cyngor yn fwy effeithiol a pharhau i gynnal a
chadw gwasanaethau, rydym wedi parhau i
archwilio i ffyrdd o ryddhau arbedion
effeithlonrwydd arian a di-arian. Yn ystod 2010/11
gwnaethom arbed bron i £2,400,000 gan gyfuno
arbedion effeithlonrwydd ac osgoi costau dros
nifer o brosiectau gan gynnwys:

• £1,243,000 mewn Gwasanaethau Trafnidiaeth
Canolog. Mae’r Prosiect Gwasanaethau
Trafnidiaeth Canolog wedi arwain at reoli mwy
effeithlon a gostyngiad yn nifer y cerbydau ar
draws y Cyngor. Ymhlith y manteision mae
gostyngiad yn y gwariant ar logi a chynnal a
chadw cerbydau.

• Sicrhawyd £425,000 mewn Dysgu Oedolion yn
y Gymuned drwy ddiwygio trefniadau rheoli ac
yn sgil diswyddiad au gwirfoddol gan staff nad
ydynt yn addysgu. Roedd y buddion hefyd yn
cynnwys cyflwyno dull dysgu sy'n seiliedig ar y
gymdogaeth, trosglwyddo cyfrifoldeb am eiddo
i Ysgolion a'r Gwasanaeth Ieuenctid, paratoi ar
gyfer trosglwyddo gofalwyr i swyddogaeth
Rheoli Cyfleusterau newydd a throsglwyddo
staff Gofal Plant i wasanaeth Gofal Plant
Corfforaethol newydd a rennir.

• Arbedwyd £217,000 yn sgil ailstrwythuro
haenau uchaf y staff rheoli.

Ar gyfer 2011/12 mae'r agenda trawsnewid
wedi cael ei ail-alinio a'i ailffocysu i sicrhau mwy
o arbedion yn y tymor byr a'r tymor canolig ac
adeiladu ar ein gallu mewnol er mwyn sicrhau
bod y ffyrdd newydd o weithio yn gynaliadwy
yn y tymor hir. Gwnaethom lunio 'Portffolio
Trawsnewid', gyda saith rhaglen yn
blaenoriaethu prosiectau sy'n rhagweld
arbedion ac effeithlonrwydd ac sy'n anelu at
gynnal neu wella ein gwasanaethau.

Y saith maes rhaglen yw:

• Ail-ddylunio Gwasanaethau

• Gwasanaethau a Rennir

• Canolbwyntio ar y Dinesydd

• Comisiynu a Chaffael

• Tir ac Adeiladau

• Pobl ac Arweinyddiaeth

• Galluogi Technoleg - mae'r prosiect hwn yn sail
i'r uchod fel y bo'n briodol.

Mae trefniadau llywodraethu ac adrodd yn ôl
diwygiedig a chadarn wedi cael eu rhoi ar waith er
mwyn sicrhau bod budd-daliadau yn cael eu
rhyddhau a bod y targedau arbedion y cyllidebwyd
ar eu cyfer yn cael eu cyflawni.
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Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i
weithio mewn partneriaeth i greu dinas
sy'n ddiogel yn yr ystyr ehangaf posibl a
lle caiff dinasyddion eu hymrymuso â
gwybodaeth a hyder i deimlo'n ddiogel.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Amddiffyn Dinasyddion sy'n
Agored i Niwed

Rydymwedi gweithio tuagat amddiffyn
plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed,
drwy:

• Gynyddu capasiti ein gweithwyr
cymdeithasol. Cynhaliwyd adolygiad o
gapasiti a llwyth gwaith ac adolygu ein
prosesau Plentyn mewn Angen. Cafodd rolau a
chyfrifoldebau eu hail-alinio i optimeiddio gallu
gweithiwr cymdeithasol i flaenoriaethu'r
gwaith o reoli achosion. Mae proses recriwtio i
swyddi gweithwyr cymdeithasol ar y gweill.

• Datblygu camau gwella i ystyried
adolygiadau cenedlaethol diweddar am
amddiffyn mewn gwasanaethau oedolion a

phlant. Daeth nifer o welliannau allan o'r
adolygiad gan gynnwys cyflwyno asesiadau
risg. Mae pob ymchwiliad yn cael ei wneud gan
staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol, a
chyflwynwyd system dyletswydd lle mae
Oedolion sy'n Agored i Niwed yn cael eu sgrinio
gan gydlynydd. Roedd archwiliad yn nodi y
gellid gwneud gwelliannau o ran cofnodi
achosion. Mae'r argymhellion hyn bellach wedi
cael eu rhoi ar waith, a dangosodd adolygiad a
gynhaliwyd yn ddiweddarach fod gwelliannau
yn amlwg.

Gwnaethom hyrwyddo'r gwaith o
adnabod ac amddiffyn pobl sy'n agored
i niwed o bob asiantaeth partner a'r
gymuned ehangach drwy:

• Sefydlu cydbwyllgor swyddogion amddiffyn
oedolion o Gaerdydd a'r Fro, i adeiladu ar
waith y Grŵp Gweithredu ar y Cyd a
sefydlwyd yn ddiweddar. Sefydlwyd Bwrdd
Rheoli Diogelu Oedolion De Cymru ac fe'i
rhoddwyd ar waith ym mis Ebrill 2011.

• Sicrhau bod pawb yn deall y gweithdrefnau
Amddiffyn Oedolion ac yn darparu
canlyniadau cyson i unigolion yr ystyrir bod
angen iddynt gael eu hamddiffyn.
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Gwnaethom weithredu Polisi diwygiedig Cymru
Gyfan a gwella ein rhaglen hyfforddi a fydd yn
cael ei chyflwyno i Reolwyr Arweiniol
Dynodedig a phob rheolwr achos.

Gwnaethom hyrwyddo darpariaeth ddi-
dor ar y cyd o wasanaethau iechyd a
chymdeithasol drwy ganolbwyntio ar
feysydd fel trefniadau integredig
rhyddhau o'r ysbyty drwy:

• Weithio gyda phartneriaid i sicrhau bod
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol lleol
proffesiynol yn cydweithio i asesu ac ymateb
i anghenion unigol, gan ganolbwyntio'n
benodol ar unigolion sydd angen asesiad
amlasiantaeth ar ôl cael eu derbyn i'r ysbyty
Gwnaethom gyflwyno canllaw Asesiad a
Throsglwyddo Gofal (AToC) a gweithredu
canllawiau Gofal Iechyd Parhaus. Mae gwaith
yn mynd rhagddo i gwblhau'r model AToC.

• Sefydlu tîm/timau iechyd a gofal
cymdeithasol integredig gyda phartneriaid.
Mae naw cymdogaeth wedi cael eu nodi i
Gaerdydd a'r Fro, ac mae tri Thîm Ardal wedi
cael eu sefydlu. Dechreuwyd gweithio hefyd ar
fentrau penodol i gynyddu capasiti, fel y
defnydd o Gartrefi Nyrsio i ddarparu Gofal
Trosiannol a Gofal Seibiant yn ystod pwysau'r
gaeaf, sydd wedi arbed mwy na 200 o
ddiwrnodau gwely yn 2010/11.

Gwnaethomweithio i leihau trosedd, ofn
trosedd ac ymddygiad gwrthgym-
deithasol drwy:

• Weithio gyda phartneriaid i adnewyddu
Strategaeth Caerdydd gyfan i fynd i'r afael
ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn
effeithiol, datblygu a gweithredu set newydd o
brosesau a chanllawiau sy'n canolbwyntio ar
ddulliau datrys problemau ar y cyd i fynd i'r
afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae
Strategaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

De Cymru yn cael ei llunio mewn partneriaeth
â Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol a
Heddlu De Cymru.

• Datblygwyd a gweithredwyd Uned
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol – mae staff
wedi cael eu recriwtio i'r Uned Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol, ac mae prosesau wedi cael
eu datblygu i gefnogi a sicrhau bod
gwybodaeth yn cael ei rhannu ac mae
swyddogion ac arweinwyr tîm yn rheoli
achosion yn rheolaidd. Gwnaeth y Rheolwr
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol godi proffil y
Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol mewn
cyfarfodydd gyda'r Ffederasiwn Tenantiaid,
Cyfarfodydd y Tîm Rheoli ac asiantaethau
partner.

Gwnaethom hyrwyddo hyder y cyhoedd
a thawelu meddwl pobl Caerdydd o ran
trosedd, drwy:

• Ymgorffori dull rheoli cymdogaethau,
‘Trawsnewid Cymdogaethau’ yn
llwyddiannus. Mae'r Swyddogion Rheoli
Cymdogaethau yn cydlynu gweithgareddau o
ddydd i ddydd o fewn Ardaloedd Rheoli
Cymdogaethau a ddiffinnir, a gefnogir gan
gyfarfod Tasgio Trawsnewid Cymdogaethau
misol y mae swyddogion o'r Cyngor a staff
arweiniol partneriaid strategol yn mynychu.
Mae Swyddog Cydlyniant Cymunedol,
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol ac Uwch
Ddadansoddwr yn cefnogi’r dull Rheoli
Cymdogaeth.

Mae'r model a'r ffordd o weithio wedi cael ei
ddefnyddio gan asiantaethau, partneriaid a
grwpiau eraill ac mae gwasanaethau eraill yn
dechrau ad-drefnu yn unol â phroses Rheoli
Cymdogaethau'r Cyngor. Gwnaethom ennill
Categori Annibynnol Gwobrau Tilley 2010 ar
gyfer ein hymagwedd tuag at ymgorffori a
phrif ffrydio dulliau datrys problemau.
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Cafodd fersiwn drafft y cynllun Atal Trais
Eithafol ei lunio, mae'r bwrdd CONTEST wedi
cytuno arno, ac mae wedi cael ei gyflwyno i'r
Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru.

• Gwnaethom lansio menter ‘Scores on the
Doors’ gyda phartneriaid, ym mis Hydref
2010, sef gwasanaeth sy’n rhestru cyfraddau
hylendid swyddogol awdurdodau lleol ar gyfer
busnesau bwyd - i sicrhau diogelwch a
thawelwch meddwl ein dinasyddion.

Cyngor Caerdydd
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Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

SCA/016
(biii)

O'r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, y ganran lle
mae'r risg wedi'i ddileu neu ei leihau

80.3 48 80.5 � ☺
SCA/016
(bi)

O’r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, y ganran sy'n
arwain at ymchwiliad amddiffyn oedolion

87.4 90 84.3 � �
Mae atgyfeiriadau amddiffyn oedolion yn destun nifer o brosesau sgrinio cyn bod gweithdrefnau amddiffyn oedolion yn cael eu gweithredu.
Ym mhob cam, mae'r atgyfeiriad yn cael asesiad risg a dim ond atgyfeiriadau sy'n datblygu drwy'r broses gyfan sy’n cael cofnod o'r
ymchwiliad.

SCA/005 (a) Nifer cyfartalog y diwrnodau gwaith rhwng
ymholiad cychwynnol a chwblhau cynllun
gofal, gan gynnwys asesiadau arbenigol.

33 30 30 � ☺
SCC/034 Canran yr adolygiadau amddiffyn plant a

gynhaliwyd o fewn y terfynau amser statudol
yn ystod y flwyddyn

99.5 100 99.2 � �
Mae'r perfformiad yn erbyn y dangosydd hwn yn gyson uchel ac yn llawer uwch na'r trothwy o 70% a fyddai'n awgrymu nad oes
unrhyw faterion arwyddocaol o ran rheoli'r llwyth gwaith.

SCC/021 Canran yr adolygiadau plant sy'n derbyn gofal
a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser
statudol yn ystod y flwyddyn.

96.2 100 96.4 � �
Mae'r perfformiad yn erbyn y dangosydd hwn yn gyson uchel ac yn llawer uwch na'r trothwy o 70% a fyddai'n awgrymu nad oes
unrhyw faterion arwyddocaol o ran rheoli'r llwyth gwaith.

Arolwg Holi
Caerdydd

Canran y bobl sy'n cytuno bod yr heddlu a'r
cyngor lleol yn delio â'r ymddygiad
gwrthgymdeithasol a'r troseddau sydd o bwys
yn eu hardal.

40.1 dd/b 38.4 dd/b dd/b

Nid yw'n briodol gosod targed ac mae'r mesur yn cael ei gasglu er gwybodaeth yn unig.
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Dros y degawd diwethaf, mae Cyngor
Caerdydd wedi gweithio gyda
phartneriaid i wneud cynnydd cyson wrth
wella nifer ac ansawdd y cyfleoedd
cyflogaeth yn y ddinas, gan arwain a
hwyluso'r broses o drawsnewid i economi
gwerth uchel sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Cefnogwyd busnesau a
chymunedau drwy'r canlynol:

Parhau i gefnogi busnesau a
chymunedau drwy'r dirywiad
economaidd, gan gynnwys:

• rhoi cyngor ar fudd-daliadau, gwybodaeth
am gyfleoedd hyfforddi ac ymagwedd well at
gefnogaeth parhad busnes. Adnewyddwyd y
Ganolfan Menter Ganolog a chynhaliwyd BTEC
peilot ar gyfer gyrwyr tacsi Butetown, a
gwblhawyd yn llwyddiannus gan yr holl
gyfranogwyr. Mae'r ddau goleg addysg bellach
lleol wedi dechrau cyfeirio eu myfyrwyr at
ddarpariaeth paratoi ar gyfer cyflogaeth Dysgu,
Hyfforddiant a Menter.

• rhoi cefnogaeth cychwyn busnes, cymorth a
grantiau menter gymdeithasol, ynghyd ag
opsiynau ecwiti a chynllun benthyciadau.
Rhoddwyd Cymorth i Fusnesau a chyngor i
fusnesau lleol newydd, busnesau presennol a
mentrau cymdeithasol yn y Digwyddiad Cyfalaf
Caerdydd yn Neuadd y Ddinas. Cynhaliwyd 60
o ymweliadau â chwmnïau gan Wasanaethau
Busnes Caerdydd. Yn 2010/11, cymeradwywyd
cyllid gwerth £295,868.98 i 23 o gwmnïau, ac
o'r cyllid hwnnw, mae £278,790.19 wedi'i dalu
allan, gyda'r gwarged yn cael ei gario i'r
flwyddyn nesaf. Mae'r cwmnïau hyn yn
rhagweld creu hyd at 177 o swyddi newydd dros
y tair blynedd nesaf.

• Gweithiwyd i sicrhau'r manteision mwyaf
posibl o drefniadau caffael gwasanaeth
cyhoeddus drwy ddatblygu mentrau i wella
mynediad i gwmnïau lleol – cafodd Prifysgol
Morgannwg ei chynnwys i gynnal astudiaeth i
gynorthwyo'r Cyngor i sefydlu menter gaffael
newydd gyda'r nod o gynnwys a chefnogi
cwmnïau lleol i gymryd rhan mewn
gweithgareddau caffael – ‘Ffynhonnell
Caerdydd.’ Cyhoeddwyd adroddiad
Ffynhonnell Caerdydd gan Brifysgol
Morgannwg ym mis Chwefror 2011 a chafodd
yr argymhellion eu cymeradwyo gan y Bwrdd
Rheoli Corfforaethol ym mis Ebrill 2011. Caiff yr
argymhellion eu datblygu yn ystod 2011/12.
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Gweithiwyd gyda sefydliadau partner i
gyfateb dinasyddion i gyfleoedd
cyflogaethsy'ndod i'ramlwgynyddinas
drwy’r canlynol:

• Cyflwyno cyfleoedd cyflogaeth newydd gyda
phartneriaid drwy Gronfa Swyddi'r Dyfodol.
Sefydlwyd y fenter yn ystod 2010/11 a chafodd
400 o ymgeiswyr eu cyfateb i leoliadau swyddi.

• Defnyddio'r model Hyfforddiant a
Chyflogaeth a sefydlwyd ar gyfer canolfan
fanwerthu Dewi Sant, gan weithio gyda
phartneriaid drwy ranbarth y ddinas i
sicrhau'r cyfleoedd cyflogaeth mwyaf posibl
i bobl leol drwy'r datblygiadau ym Masn y
Rhath, Pont Trelái, Dumballs Road a Sgwâr
Callaghan. Cawsom gyfarfod gyda datblygwyr
a chontractwyr a chafwyd cytundeb ar gyfer
cyfleoedd i'w darparu drwy Ddysgu,
Hyfforddiant a Menter.

• Mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol
cyfagos a sefydliadau ac asiantaethau lleol
allweddol, defnyddio arian Ewropeaidd ac
arian allanol arall i symud troseddwyr,
lleiafrifoedd ethnig a phobl ifanc NEET (Nad
ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na
Hyfforddiant) yn agosach at y farchnad lafur.
Gwnaethom gais am arian Ewropeaidd ar gyfer
cynllun marchnad lafur drosiannol yng
Nghaerdydd, wedi'i anelu at unigolion NEET a
Lleiafrifoedd Ethnig. Sicrhawyd swyddi i 24 o
droseddwyr cyson yn ystod y flwyddyn hon.

Gweithiwyd i gryfhau rhwydweithiau'r
sector cyhoeddus-preifat i ddatblygu a
chefnogi busnesau lleol llwyddiannus
drwy:

• Gefnogi rhwydweithiau busnes lleol gan
gynnwys Partneriaeth Busnes Caerdydd, a
sefydlwyd yn ddiweddar. Mae Partneriaeth
Busnes Caerdydd (y Bartneriaeth) wedi'i chreu
fel sefydliad aelodaeth dielw sy'n cynnwys prif

weithredwyr ac arweinwyr busnes blaenllaw
(‘Partneriaid’) o brif gwmnïau corfforaethol,
buddsoddi ac entrepreneuraidd Caerdydd. Bydd
y Bartneriaeth yn cynrychioli prif fusnesau
Caerdydd, gan sicrhau bod safbwyntiau'r fenter
wrth wraidd datblygu Caerdydd a Chymru fel
lleoliad busnes cystadleuol. Yn hytrach na
darparu cyllido creiddiol ar gyfer y Bartneriaeth,
mae cymrawd ymchwil wedi'i benodi a lluniwyd
rhaglen waith.

• Cysylltu busnesau llwyddiannus ag ariannu i
wella natur gystadleuol busnesau drwy
gronfa Cyfalaf Caerdydd. Cysylltwyd y gronfa
â busnesau Caerdydd drwy ddigwyddiadau
marchnata lleol ar y cyd â phartneriaid.
Cynhaliwyd digwyddiad, Cyfalaf Caerdydd:
Buddsoddi mewn Potensial Busnes, ym mis Ebrill
2011. Roedd y digwyddiad yn cynnwys
seminarau ar gymorth i fusnesau, creu
cyfleoedd i gwmnïau sy'n chwilio am
fuddsoddiad a hefyd roedd amrywiaeth o
asiantaethau cymorth busnes lleol yn bresennol
i roi cyngor a chymorth i fusnesau yn rhanbarth
y ddinas. Cefnogwyd 25 o gwmnïau drwy
Ariannu Cyfalaf Caerdydd yn 2010/11.

Hyrwyddo a chefnogi sectorau
economaidd allweddol, gan gynnwys:

• Y diwydiannau creadigol; cefnogi datblygiad
Atriwm 2 Prifysgol Morgannwg a datblygiad
Campws Parc y Maendy Prifysgol Caerdydd.
Sefydlodd y Cyngor gyfarfodydd rhwng Prifysgol
Morgannwg a datblygwyr i ddatblygu Atriwm
2. Ar ôl cael caniatâd cynllunio yn amodol ar y
cytundeb angenrheidiol, disgwylir i gam cyntaf
datblygiad campws y Maendy gael ei gwblhau
ar ddiwedd 2011.

• Y sector technoleg: datblygu'r Ganolfan
Technoleg Busnes. Rhoddwyd caniatâd
cynllunio amlinellol ar gyfer datblygu'r ganolfan
dechnoleg newydd. Mae achos busnes newydd
ar gyfer y Ganolfan Arloesi wedi'i gwblhau, gan
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gynnig opsiynau ar gyfer bwrw ymlaen â'r
datblygiad yn Ffordd Senghennydd.

• Y Sector Addysg Uwch: cynorthwyo â
chymhwyso arbenigedd ymchwil.
Gweithiwyd gyda Phrifysgol Caerdydd ar gynnig
cydweithredol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru i gefnogi datblygu economaidd ac
arloesedd. Bydd angen cwblhau'r cynnig hwn
a'i gyflwyno yn 2011/12.

• Parhau i ddatblygu ein perthynas â
‘Dinasoedd Craidd’ y DU drwy gymryd rhan
mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin.
Parhawyd i weithio gyda dinasoedd ar hyd
Coridor Great Western i gyflwyno'r achos dros
drydanu’r llinell i Abertawe a Chledrau'r
Cymoedd, ac i gael rheilffordd cyflymder uchel
ar Brif Linell Great Western.

Gweithiwydtuagatddodyngyrchfano'r
radd flaenaf i fusnesau ac ymwelwyr
drwy:

• Gadarnhau blaenoriaethau adfywio
Caerdydd dros y degawd nesaf. Datblygwyd
gweledigaeth newydd adfywio economaidd
strategol a lleoli'r ddinas gan nodi
blaenoriaethau datblygu allweddol ar gyfer y 10
mlynedd nesaf, gan ddadansoddi cryfderau,
gwendidau a’r tueddiadau economaidd byd-
eang presennol, a nodi'r blaenoriaethau, y
prosiectau a'r mentrau dros y blynyddoedd i
ddod. Cynhaliwyd gweithdai gyda'r gymuned
fusnes leol a rhanddeiliaid. Caiff y weledigaeth
ei chyflwyno i'r Weithrediaeth yn 2011/12

Meithrin partneriaethau cryf gyda sefydliadau'r
sector preifat a chyhoeddus i ddatblygu'r
prosiectau canlynol:

• Adfywio ardal yr Orsaf Ganolog, gan gynnwys
y Sgwâr Canolog. Datblygwyd cynllun
amlinellol i’r Sgwâr Canolog sy’n cael ei adolygu

gan arbenigwyr trafnidiaeth cyn datblygu’n
gynllun meistr drafft i’r ardal. Mae trafodaethau
â perchnogion cyfagos a darparwyr posibl yn
parhau i sicrhau set gydlynus o gynigion i ardal
gyfan y Sgwâr Canolog.

• Canolfan Cynhadledd a Chonfensiwn
Ryngwladol. Cynhaliwyd asesiad dylunio a
chost ar safle yng nghanol y ddinas; rydym yn
archwilio ffyrdd o sicrhau'r safle hwn, a hefyd
yn ymchwilio i ddefnyddio adeiladau presennol
fel lleoliadau cynadledda.

• Pentref Cynhyrchu Cyfryngau ym Masn y
Rhath. Mae cam cyntaf y Pentref Cynhyrchu
Drama wedi'i drosglwyddo i'r BBC ar gyfer
dodrefnu mewnol. Cynhelir cyfarfodydd
prosiect gyda phartneriaid y prosiect yn fisol i
sicrhau bod y datblygiadau ym Masn y Rhath a
gweledigaeth ehangach Cyfalaf y Cyfryngau yn
datblygu yn unol â’r amserlen. Mae cais
cynllunio ar gyfer Canolfan y Cyfryngau Digidol
ar Borth Teigr wedi'i gyflwyno a disgwylir y bydd
y cais yn mynd gerbron y pwyllgor ym mis Ebrill.

• Ystyrir Parc Busnes Rhyngwladol fel rhan o'r
broses o ddatblygu Cynllun Datblygu Lleol
newydd.

• Caiff Parc Technoleg Gwyrdd yng Ngwynllŵg
ei ystyried hefyd fel rhan o'r Cynllun Datblygu
Lleol newydd. Gosodwyd tyrbin gwynt ar safle
Arloesi G24 ym mis Ionawr 2011.

• Y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (y Pentref)
(gan gynnwys y gwesty moethus newydd, llyn
iâ parhaol, profiad yr eira, ac ardal y glannau
ac arena amlbwrpas). Rydym wedi paratoi
cynllun amlinellol diwygiedig ar gyfer y pentref
a chaiff hwn ei gyflwyno i'r Weithrediaeth yn
2011/12. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried
opsiynau cyflwyno eraill ar gyfer yr Arena Iâ.

• Gweithio gyda Caerdydd ar y Cyd i
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ddiweddaru ein hymagwedd at farchnata a
brandio'r ddinas, a chydgysylltu hyn â
phartneriaid ar draws sectorau allweddol yn
y ddinas. Hyrwyddwyd y System Rheoli
Cyrchfan (DMS) yng Nghyfarfod Rhwydwaith
Twristiaeth Caerdydd ym mis Ebrill 2010 -
cofrestrodd 25 o fusnesau i Allrwyd DMS a
chofrestrodd 12 o fusnesau i Eviivo Frontdesk.
Mae'n bosibl llogi'r busnesau hyn bellach drwy
wefan Croeso Caerdydd, gan gyflwyno
mynediad byd-eang 24 awr i'r stoc gwelyau
sydd ar gael. Mae'r System Rheoli Cyrchfan yn
sail i Gaerdydd ar y Cyd ar-lein a gweithgarwch
cyfryngau cymdeithasol, gyda defnydd
cynyddol o twitter, facebook, a'r siop ar-lein.
Mae rhaglen iPhone yn cael ei ddatblygu i'w
lansio yn 2011.

• Cynnal y momentwm i ddatblygu canol y

ddinas drwy wella'r amgylchedd busnes a
chwblhau amgylchedd newydd sy'n hawdd i
gerddwyr ar gyfer Heol Fawr a Heol Eglwys
Fair. Cwblhawyd Cam 2 o Heol Eglwys Fair (Plas
y Neuadd i Stryd y Gwter) a dechreuwyd ar Gam
3. Yn ogystal, cwblhawyd palmentydd Stryd
Womanby a Stryd-y-cei.

• Cefnogwyd manwerthwyr mawr ac arbenigol
yng nghanol y ddinas i wella a diogelu'r
cynnig manwerthu - datblygwyd ymgyrchoedd
marchnata a'u rhoi ar waith gan arwain at
ddenu'r nifer uchaf o ymwelwyr erioed, sydd
wedi galluogi Caerdydd i fynd yn groes i'r duedd
genedlaethol a chynhyrchu cynnydd o 3%
mewn gwerthiannau manwerthu o gymharu â'r
llynedd.

Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

EEI001 Nifer y Swyddi a Grëwyd/ Diogelwyd drwy
gefnogaeth y Cyngor

1,068 1,000 1,104 � ☺
TE1 Nifer defnyddwyr canolfannau a gynorthwyir i

gyflogaeth drwy LTE
2,620 3,000 3,638 � ☺

ECR15c Refeniw a grëwyd gan gyfanswm yr ymwelwyr £703.6m £710m £851.7m � ☺
ECR15a Nifer yr ymwelwyr dydd y Flwyddyn 13.11m 15m 18.3m � ☺
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Mae helpu pobl i gyflawni eu llawn
botensial yn canolbwyntio ar adeiladu
gwerthoedd, cysylltiadau a sefydliadau
ar gyfer cymdeithas lle mae pob
unigolyn, waeth beth fo'i hil, rhyw,
oedran, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiria-
dedd rhywiol, iaith, crefydd neu ddiffyg
cred, yn gallu arfer eu hawliau i fyw
bywyd cyflawn.

Mae amgylchedd o’r fath wrth wraidd
cymdeithas sy’n meithrin lle mae pob
aelod, gan gynnwys y rhai sydd fwyaf
agored i niwed, yn cael cyfle cyfartal i
ddatblygu a dysgu.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Gwella ansawdd cynllunio a
gweithio mewn partneriaeth
yn strategol ac yn weithredol i
wella canlyniadau dysgwyr a
hyrwyddo cynhwysiant cym-
deithasol.

Gwella cyfleoedd a chanlyniadau i bob
dysgwr, yn enwedig y rheiny mewn
ysgolion uwchradd, y rheiny a allai
tangyflawni a Phlant sy’n Derbyn Gofal,
drwy:

• Weithredu system olrhain i fesur cynnydd
dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.
Mae'r Adroddiad Blynyddol ar berfformiad
ysgolion Caerdydd bellach yn cynnwys
tystiolaeth gadarn ar y cynnydd a wnaed gan
nifer o grwpiau a allai tangyflawni. Mae
cynnydd dysgwyr o grwpiau Lleiafrifoedd
Ethnig, y gymuned sipsiwn / teithwyr a Plant
sy'n derbyn gofal oll yn cael eu holrhain ar lefel
ysgol a lefel Awdurdod lleol.

Mae cynnydd dysgwyr mwy galluog a
thalentog hefyd yn cael ei olrhain yn yr
adroddiad blynyddol. Mae cynnydd dysgwyr
sydd â lefelau llythrennedd gohiriedig yn cael
ei olrhain yn gadarn ar lefel ysgol a lefel ALl fel
rhan o'r strategaeth iaith, llythrennedd a
chyfathrebu. Rydym wedi gwneud gwaith
gydag ysgolion arbennig i ddatblygu'r gwaith o
olrhain dysgwyr sydd ag anghenion mwy
cymhleth.
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Gweithredu Strategaeth Cynnwys
Ieuenctid i wella presenoldeb, ymddy-
giad ac ymglymiad ieuenctid ag addysg
a hyfforddiant.

• Gweithredu llwybrau dysgu 14-1�. Drwy ein
partneriaethau lleol, gwnaethom weithio i
gyrraedd y targedau statudol ar gyfer y cynnig
cwricwlwm lleol yng Nghyfnod Allweddol 4 a
phlant sy'n derbyn gofal ôl-16. Mae'r
Partneriaethau bellach wedi cytuno ar
gwricwlwm ardal leol Gyfnod Allweddol 5 ac ôl-
16 ac mae myfyrwyr wedi gwneud eu
dewisiadau yn barod ar gyfer mis Medi. Cafodd
ymyriadau a gynlluniwyd gyda'r Anogwyr
Dysgu i gefnogi'r bobl ifanc sydd fwyaf agored
i niwed ym Mlynyddoedd 9 a 10 eu datblygu
a'u gweithredu.

Gweithredu Strategaeth Plentyndod
Cynnar i sicrhaubodplanta’u teuluoedd
yn cael cymorth i gael y dechrau gorau
mewn dysgu drwy:

• Sefydlu darpariaeth plant mwy integredig
mewn ardaloedd sydd â her cymdeithasol-
economaidd sylweddol - mae cyfleusterau
integredig yn cael eu datblygu mewn pedwar
safle ysgol gynradd (Adamsdown, Greenway,
Oakfield a'r Santes Fair): Mae cyfleusterau
Greenway bellach wedi'u cwblhau, mae
cyfleusterau Adamsdown ar y safle, Oakfield
allan i dendr, ac mae ymgynghoriad â
rhanddeiliaid lleol ar y gweill ar gyfer y Santes
Fair.

Gwella sgiliau cyfathrebu pobl ifanc, ac
mewn Sgiliau Sylfaenol a Saesneg i
Siaradwyr Ieithoedd Eraill ar gyfer
oedolion drwy:

• Weithredu Strategaeth Iaith, Llythrennedd a
Chyfathrebu ac adolygu’r gwaith o
gomisiynu a darparu dysgu cymunedol gyda

phartneriaid. Bydd y strategaeth yn cychwyn
ar ei phedwaredd cam o fis Medi 2011. Mae
naw o ysgolion cynradd pellach wedi ymuno ag
elfennau o'r rhaglen ddwys. Bydd y 21 o
ysgolion sydd wedi'u targedu yng ngham 2 a
cham 3 yn cael eu monitro'n barhaus ac yn
derbyn cymorth. Bydd pedair ysgol cyfrwng
Cymraeg yn parhau yn y rhaglen ddwys.

Mae'r Grant Effeithiolrwydd Ysgol wedi cael ei
ddefnyddio i gefnogi gwelliant mewn
llythrennedd fel rhan o'r flaenoriaeth
genedlaethol a roddir i hyn. Mae elfennau o'r
arian wedi cael eu targedu at ysgolion lle mae'r
angen i wella llythrennedd ar ei fwyaf. Mae
tystiolaeth gynnar o brofion darllen Sefydliad
Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg eleni yn
dangos y bu gwelliant o 7% yng nghanran y
disgyblion sy'n mynd ymlaen i ysgol uwchradd
ar ôl ennill llythrennedd gweithredol. Mae hyn
yn golygu bod y ffigur yn 82% yn 2011-2012 o
gymharu â 75% yn 2009-10.

• Gweithredu cynigion cynllunio trefniadaeth
ysgolion a rhaglen fuddsoddi i feithrin
ysgolion bro, lleihau lleoedd gwag
aneffeithiol a gwella ansawdd yr
amgylchedd dysgu.

• Cwblhau cam uwchradd yr ad-drefniant ar
draws y sir. Buddsoddi mewn dwy Ysgol
Uwchradd cyfrwng Cymraeg sy'n bodoli, a dylid
cwblhau'r gwaith hwn erbyn hydref 2011. Mae
dyluniadau ar y gweill ar gyfer adeiladu ysgol
uwchradd newydd yn nwyrain Caerdydd ar
gyfer disgyblion o ysgolion Uwchradd
Llanrhymni a Thredelerch, a chymeradwywyd
cau'r ysgolion hyn yn amodol ar gael caniatâd
cynllunio erbyn 30 Medi 2011. Mae dyluniadau
ar y gweill ar gyfer adeiladu ysgol newydd
Eglwys yng Nghymru Teilo Sant ar safle Ysgol
Uwchradd Llanedern ar ôl i Lywodraeth Cymru
ei gymeradwyo ac yn amodol ar gael caniatâd
cynllunio erbyn 31 Awst 2011. Bydd trydedd
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ysgol uwchradd Gymraeg yn cael ei hadeiladu
ar safle Teilo Sant. Bydd angen ystyried lleihau
maint Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd
drwy'r broses dderbyn.

Mae Ysgol Uwchradd Glyn Derw a Choleg
Cymunedol Llanfihangel bellach wedi
ffederaleiddio ar eu safleoedd presennol yn
dilyn ymgynghoriad. Gallai’r ysgolion
uwchradd sy'n weddill gael arian Ysgolion ar
gyfer yr 21ain ganrif gan Lywodraeth Cymru.

Datblygustrategaethaupellach igefnogi
a herio ysgolion yn eu gwaith i wella
canlyniadau i bob dysgwr drwy:

• Weithredu’r Cytundeb Partneriaeth Ysgolion
a Gynhelir. Mae'r rhan fwyaf o'r ysgolion
bellach wedi ymrwymo i'r Cytundeb. Mae'n
parhau i arwain y gwaith mewn perthynas â
gwella ysgolion. Bydd y Cytundeb yn cael ei
adolygu yn unol â'r gofynion statudol yn ystod
2011/12.
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Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

SCC/002 Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31
Mawrth sydd wedi newid ysgol unwaith neu
fwy, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn
gofal, nad oedd oherwydd trefniadau
trosiannol, yn ystod y 12 mis hyd at 31
Mawrth.

13.1 12 20.4 � �

Mae'r prosiect Canlyniadau Gwell i Blant sy'n Derbyn Gofal wedi cael ei ail-lansio a bydd yn cael y dasg benodol o fynd i'r afael â'r
mater hwn.

SCC/033 (a) Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn
flaenorol y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â
nhw ac sy'n hysbys eu bod yn dilyn addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed.

100 90 89.1 � �

Er y bydd y gwasanaeth bob amser yn ceisio cynnal cysylltiad â phobl ifanc yn yr amgylchiadau hyn, ni all y Cyngor fynnu cyswllt.

SCC/033 (b) Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn
flaenorol y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â
nhw ac sy'n hysbys eu bod yn dilyn addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed.

86.8 90 90.2 � ☺

SCC/033 (c) Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn
flaenorol y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â
nhw ac sy’n hysbys eu bod yn dilyn addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed.

42.1 45 43.9 � �

Roedd perfformiad yn dangos gwelliant bach yn 2010-11 yng nghyd-destun cynnydd cyffredinol mewn diweithdra ar draws Cymru.
Fel oedolion, mae pobl sy'n gadael gofal yn gwneud eu dewisiadau eu hun am ymgysylltu mewn Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth
ac mae'r Gwasanaethau Plant a'n partneriaid yn ymdrechu i hyrwyddo ymgysylltiad. Mae'r Gwasanaeth Plant sy'n Derbyn Gofal /
Gadael Gofal yn parhau i weithio gyda phartneriaid (e.e. Gyrfa Cymru a Choleg Glan Hafren) i wella'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael i
bobl ifanc, gan gynnwys cwrs coleg pwrpasol ar gyfer rhai sy'n gadael gofal. Pobl ifanc 16 ac 17 oed sydd wedi dilyn y cyrsiau hyn gan
fwyaf, felly byddem yn disgwyl gweld gwelliant mewn ymgysylltiad mewn Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth ymhlith pobl ifanc 19
oed yn ystod y blynyddoedd nesaf.

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

155 157 128 � �

Mae'r prosiect Canlyniadau Gwell i Blant sy'n Derbyn Gofal wedi cael ei ail-lansio a bydd yn cael y dasg benodol o fynd i'r afael â'r
mater hwn.

EDU/016 (a) Canran presenoldeb mewn ysgolion cynradd 92.8 94 92.8 � �
Mae cyfraddau presenoldeb ysgolion cynradd wedi aros yn gyson dros y pedair blynedd diwethaf ac mae'r Cyngor yn nodi y bydd
gwella presenoldeb yn flaenoriaeth uchel yn ei gynllun gweithredu ôl-arolygiad ESTYN. Mae wedi ad-drefnu gwaith y gwasanaeth lles
addysg a rhoi mwy o adnoddau i ysgolion i benodi swyddogion presenoldeb i ymgysylltu â theuluoedd yn rhyngweithiol. Mae
dyraniad yr adnodd hwn wedi'i bwysoli i adlewyrchu'r her fwyaf.

EDU/016 (b) Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion
uwchradd

90.6 91.3 90.4 � �
Mae presenoldeb mewn ysgolion uwchradd wedi gwella ychydig yn ystod y pedair blynedd diwethaf i gyflawni cyfradd o ychydig dros
90%. Fodd bynnag, mae perfformiad yn parhau i fod yn safle 22 allan o 22 awdurdod yng Nghymru. Mae presenoldeb yn waeth yn
gyffredinol yn ystod y pwyntiau pontio allweddol yn B9 a B11 ac mae cysylltiad cryf rhwng presenoldeb a chyflawniad. Mae gan
Strategaeth Presenoldeb y Cyngor nifer o gamau gweithredu a gynlluniwyd i gefnogi a herio ysgolion i wella perfformiad. Mae hyn yn
cynnwys dirprwyo adnoddau ychwanegol i glystyrau o ysgolion i benodi swyddogion presenoldeb i ymgysylltu â theuluoedd a gwella
effaith y polisi a'r weithdrefn.

EDU/010 (a) Canran y diwrnodau ysgol a gollir i
waharddiadau tymor sefydlog yn ystod y
flwyddyn academaidd, mewn ysgolion
cynradd

0.02 0.03 0.02 � ☺
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EDU/010 (b) Canran y diwrnodau ysgol a gollir i
waharddiadau tymor sefydlog yn ystod y
flwyddyn academaidd, mewn ysgolion
uwchradd

0.26 0.18 0.28 � �

Bu gostyngiad sylweddol yn nifer y gwaharddiadau parhaol ond nid yw hyn wedi cael ei adlewyrchu yn y data ar gyfer
gwaharddiadau cyfnod penodol lle bu cynnydd pellach. Gweithredu strategaeth y Cyngor a gweithredu dull rheoli cymdogaethau
fydd y canolbwynt ar gyfer gwneud gwelliannau yn y maes hwn.

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

1.26 1.2 1.64 � �

Mae cysylltiad cryf rhwng y dangosydd hwn a nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) fel y
mesurwyd gan EDU/002 (ii). Mae ymyrraeth gynnar i fynd i'r afael ag anghenion dysgu ychwanegol, presenoldeb gwael, gwella sgiliau
llythrennedd a rhifedd i gyd yn gyfranwyr allweddol. Mae'r Cyngor hefyd yn rhoi strategaeth ar waith i leihau nifer y bobl ifanc nad
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

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

7.69 20 14.29 � ☺

EDU/003 Canran y disgyblion sy’n gymwys ar gyfer
asesiad ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn
ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, sy’n
cyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd, fel y
pennir gan Asesiad Athro

78.76 78 77.9 � �

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

65.3 66.1 69.8 � ☺

EDU/011 Cyfartaledd sgôr pwyntiau cymwysterau
allanol ar gyfer plant 16 oed, mewn lleoliadau
dysgu a gynhelir gan yr awdurdod lleol

367 358 376 � ☺
EDU/015 (a) Canran y datganiadau terfynol o angen

addysgol arbennig a gyhoeddwyd o fewn 26
wythnos yn cynnwys eithriadau

92.02 77.5 88.27 � ☺
Mae'r dangosydd hwn ymhell dros y targed ac wedi dangos gwelliant sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, nid yw'r dirywiad bach
mewn perfformiad o 2009/10 yn destun pryder.

EDU/015 (b) Canran y datganiadau terfynol o angen
addysgol arbennig a gyhoeddwyd o fewn 26
wythnos heb gynnwys eithriadau

95.77 82.5 94.24 � ☺
Mae'r dangosydd hwn ymhell dros y targed ac wedi dangos gwelliant sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, nid yw'r dirywiad bach
mewn perfformiad o 2009/10 yn destun pryder.

Al
lw

ed
d ☺ Targed blynyddol wedi’i

gyrraedd � Targed blynyddol heb ei
gyrraedd � Targed blynyddol bron wedi’i
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� Gwella � Dirywio � Sefydlog



Mae datblygiad Caerdydd dros y
blynyddoedd diwethaf wedi arwain at
adfywiad masnachol, creadigol a
diwylliannol lle mae llawer o bobl yn
dewis byw, gweithio a chwarae. Mae
profiad Caerdydd yn cynnig
digwyddiadau chwaraeon o’r radd
flaenaf, adloniant, atyniadau
diwylliannol blaenllaw, bywyd nos a
mwy. Mae hyn i gyd yn seiliedig ar
amgylchedd adeiledig deniadol a
hygyrch sy’n dwyn ynghyd seilwaith
trafnidiaeth o safon uchel, parciau a
mannau gwyrdd sy'n cael eu cynnal a'u
cadw yn dda a rhwydwaith technoleg
sy'n gwireddu dyheadau pobl ar gyfer eu
bywydau proffesiynol a phersonol.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Gwnaethom weithio i
ddarparu dewisiadau teithio
cynaliadwy drwy:

Gynyddu ystod a dewis yr opsiynau
teithio amgen drwy ddatblygu menter
Dinas Deithio Gynaliadwy ymhellach:

• Adolygu’r rhwydwaith seiclo strategol a
datblygu cynllun datblygu rhwydwaith seiclo
strategol â blaenoriaeth a fydd yn cael ei
gyflwyno i'r Weithrediaeth i'w gymeradwyo yn
2011/12.

• Gwnaethom ddatblygu project trafnidiaeth
rhanbarthol gyda phartneriaid sy’n
canolbwyntio ar integreiddio trafnidiaeth
gyhoeddus gan gyflwyno'r cais i Lywodraeth
Cymru ar gyfer Rhaglen Dinas Deithio
Gynaliadwy 2011/12.

• Gwnaethom barhau i gyflwyno rhaglen
Dewisiadau Craff y Cyngor gan gynnwys
sefydlu Clwb Ceir, datblygu project cynllunio
teithio personol a lansio ymgyrch
ymwybyddiaeth teithio. Lansiwyd y cynllun
Clwb Ceir ar 1 Rhagfyr 2010 ac mae gwaith yn
parhau gyda' Chlwb Ceir y Ddinas i hyrwyddo'r
cynllun. Mae'r Prosiect Cynllunio Teithio wedi'i
rewi ar hyn o bryd am fod Sustrans wedi derbyn
cyllid ar gyfer prosiect Cynlluniau Teithio
Personol i dalu am hyd at 50% o gartrefi yng
Nghaerdydd.

Darparu gwelliannau i’r seilwaith
trafnidiaeth, gan gynnwys:

• Cwblhau Pont-y-Werin, a agorodd ar 14
Gorffennaf 2010.
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• Darparu gwelliannau seilwaith ar gyfer Heol
Fawr a Heol Eglwys Fair i greu amgylchedd
sy’n ystyriol o gerddwyr. Gwnaethom
gwblhau Cam 2 Heol Eglwys Fair (Plas y
Neuadd i Stryd y Gwter) ac wedi dechrau Cam
3. Cwblhawyd y gwaith o greu palmant ar Stryd
Womanby a Stryd y Cei hefyd.

• Ailddatblygu Safle A Gorsaf Fysus Caerdydd
i ddarparu safleoedd bysus newydd a
chyfleusterau teithwyr. Gwnaethom gynnal
ymgynghoriad cyhoeddus ar yr orsaf fysiau a
derbyniwyd dros 2000 o ymatebion. Roedd y
wybodaeth hon yn bwydo i adroddiad y
Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a oedd yn
adolygu'r dewisiadau a gynigiwyd. Bydd
adroddiad y Pwyllgor yn cael ei ystyried gan y
Weithrediaeth yn 2011/12.

• Gweithredu gwelliannau pellach i rwydwaith
bws canol y ddinas 2010/2011. Rydym wedi
cwblhau gwaith blwyddyn 2 o gynllun 5
mlynedd, gan gynnwys blaenoriaeth i fysiau a
gwaith seilwaith ar gyffordd Ffordd y Brenin /
Boulevard de Nantes, Ffordd y Brenin, Stryd y
Castell, cyffordd Heol y Porth/Stryd y Castell.
Cwblhawyd blaenoriaeth bws ar Gam II Ffordd
Churchill a Ffordd Churchill Isaf hefyd. Mae
Cam III Ffordd Churchill wedi cael ei symud
ymlaen i waith dylunio manwl.

• Gweithredu cam 2 o gynllun parcio a theithio
dwyrain Caerdydd yn amodol ar gyllid.
Rydym wedi ychwanegu rhagor o fannau
parcio i ddarparu dros 950 o leoedd. Mae dull
ar waith nawr i ganolbwyntio ar gynyddu
nawdd a nifer o fannau newydd.

• Gwnaethom osod pyrth gwybodaeth
gyhoeddus yn yr Orsaf Ganolog i ddarparu
amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus a
gwybodaeth deithio fyw. Bydd porth arall yn

cael ei osod yng Ngorsaf Heol y Frenhines yn
2011/12, unwaith y rhoddir caniatâd.

• Datblygu cynlluniau a nodwyd yng
Nghynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Sewta,
yn amodol ar gyllid. Mae astudiaeth
ddichonoldeb o ffordd gyswllt Trelái i Daith Taf
yn cael ei chynnal a bydd cais yn cael ei
gyflwyno i Sewta. Gwnaethom gwblhau gwaith
Cam 1 o'r mesurau blaenoriaeth bws ar yr
A470 ym mis Mehefin 2011, sef cynllun sydd
â'r nod o wella dibynadwyedd ac amserau
teithio ar fysus i ardaloedd i’r gogledd o
Gaerdydd. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y
tendr ar gyfer cynllun Trafnidiaeth Ranbarthol
Coridor y Gorllewin, a fwriadwyd i wella teithio
ar fws i ran orllewinol y ddinas.

Gwella gwybodaeth gyhoeddus drwy
well rheolaeth a chynnal a chadw’r
rhwydwaith trafnidiaeth drwy:

• Weithio i weithredu Cynllun Rheoli
Rhwydwaith Trafnidiaeth newydd i wella
cyfleusterau a hygyrchedd ar gyfer pob dull o
deithio. Rydym wedi gorffen casglu'r data
cefndirol a bydd cynllun drafft yn cael ei
gwblhau yn ystod 2011/12.

• Cymryd cyfrifoldeb dros orfodi rheoliadau
parcio gan yr heddlu. Gwnaethom ymgymryd
â'r gwaith o orfodi parcio ym mis Gorffennaf
2010 ac mae gennym 40 Swyddogion Gorfodi,
gan gynnwys y goruchwylwyr.

• Cwblhau adolygiad o bolisi parcio
preswylwyr. Rydym wedi cynnal ymarfer
ymgynghori gyda thrigolion ac wedi drafftio
Polisïau newydd ar gyfer Parcio Preswyl a
Mannau Parcio i'r Anabl. Bydd y rhain yn cael
eu cyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith yn 2011/12.
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Gwnaethom barhau i ddatblygu
Caerdyddfelcanolfanryngwladolar
gyfer celfyddydau, diwylliant,
adloniant, treftadaeth, chwaraeon,
hamdden a digwyddiadau drwy:

Wellaproffil acatyniadauBaeCaerdydd
drwy:

• Agor atyniad Dŵr Gwyn Rhyngwladol
newydd Caerdydd a datblygu llawr iâ
parhaol. Agorwyd atyniad Dŵr Gwyn
Rhyngwladol Caerdydd yn swyddogol ym mis
Mawrth 2010 a chroesawyd dros 24,000 o
ymwelwyr yn ystod ei flwyddyn gyntaf.
Dyfarnwyd gwobr iddo ar gyfer Profiad
Ymwelwyr Gorau yng Nghymru yng Ngwobrau
Twristiaeth Cenedlaethol 2010. Mae opsiynau
cyflenwi eraill yn cael eu hystyried ar gyfer yr
Arena Iâ.

• Datblygu canolfan ymwelwyr newydd ym
Mae Caerdydd gyda ffocws ar yr
amgylchedd. Rydym wedi symud y ganolfan i
ymwelwyr i Ganolfan Mileniwm Cymru
agorodd i'r cyhoedd ar 11 Medi 2010.

Datblyguahyrwyddoproffil rhyngwladol
Caerdydd drwy gymryd rhan mewn
rhwydweithiau dinas trawsgenedlaethol
a phrojectau ar y cyd:

• Fel dinas flaenllaw yn y Gynhadledd ar
Ddinasoedd Arc yr Iwerydd ar newid yn yr
hinsawdd, gwnaethom weithio gyda
dinasoedd eraill sy’n aelodau a darparu
project trawsgenedlaethol ar gymunedau a
newid mewn ymddygiad. Gwnaethom weithio
gyda phartneriaid i wneud cais am gyllid ar
gyfer prosiect newid yn yr hinsawdd ond yn
anffodus nid oedd y cais yn llwyddiannus.

• Darparu mewn partneriaeth â dinasoedd

Ewropeaidd brojectau trawsgenedlaethol
sy’n ymwneud â’r diwydiannau creadigol, yr
economi gwybodaeth a chysylltu â
dinasyddion, a datblygu projectau newydd
gyda phartneriaid Ewropeaidd sy’n
ymwneud â Thwristiaeth a Symudedd
Dinesig. Gwnaethom barhau i weithio ar
brosiectau sy'n ymwneud ag Arloesedd ECCE
(Clystyrau Ewropeaidd o Fentrau Creadigol a
Diwylliannol), Dinasoedd 'KNOW' (rheoli dinas
gynaliadwy) a Gwasanaethau Cyhoeddus AA
(Cysylltu Dinasyddion). Datblygwyd cais
prosiect ar gyfer Symudedd Trefol i'w gyflwyno
yn 2011/12. Ymchwiliwyd i ddichonoldeb
prosiect Twristiaeth, ond nodwyd nad oedd yn
cyd-fynd ag amcanion Caerdydd felly ni fydd
unrhyw gais yn cael ei gyflwyno.

• Gwnaethom ddatblygu Prosiect Cynllun Arfer
Da gyda Vadodara, Gujarat, ar adfywio'r
glannau a datblygiad economaidd gan roi
sesiynau hyfforddi i staff technegol a chynnal
archwiliad o wybodaeth i gynorthwyo
Llywodraeth Drefol Vadodora i baratoi eu
cynllun adfywio drafft sy'n gysylltiedig â'u
prosiect mawr ar adfywio afonydd.

Cydweithio â phartneriaid i ddarparu
digwyddiadau chwaraeon, diwylliannol,
celfyddydol ac adloniant blaenllaw ar
draws y ddinas drwy:

• Gynnal Cynhadledd Fforwm Llywodraeth
Leol y Gymanwlad yn llwyddiannus fel
digwyddiad rhyngwladol o bwys ym mis
Mawrth 2011 lle'r oedd 450 o gynadleddwyr
yn bresennol, gyda 51 o wledydd y Gymanwlad
allan o 54 yn cael eu cynrychioli.

• Cynnal diwrnod cenedlaethol y lluoedd arfog
yn llwyddiannus ym mis Mehefin 2010.
Denodd y digwyddiad hwn gynulleidfa 70,000+
o bob rhan o'r wlad. Y digwyddiad hwn oedd
yn yr ail o'i fath i gael ei gynnal yn y DU ac am
y tro cyntaf yng Nghymru.



• Archwilio dichonoldeb cynnal Gemau’r
Gymanwlad 2022. Rydym wedi cynnal
cyfarfodydd gyda Chyngor Gemau Gymanwlad
Cymru ac mae dogfen gwmpasu wedi cael ei
llunio i'w chyflwyno i'r Gweinidog dros
Dreftadaeth yn 2011/12. Os caiff ei
chymeradwyo, bydd astudiaeth ddichonoldeb
yn cael ei chynnal.

• Gwnaethom gynnal ‘Noson y Pencampwyr’
WBC a thwrnamaint bocsio amatur
rhyngwladol ‘Prydain Fawr yn erbyn gweddill
y byd’ yn llwyddiannus ym mis Gorffennaf
2010.

• Gwnaethom agor Amgueddfa'r Milwr
Cymreig yng Nghastell Caerdydd yn
llwyddiannus ym mis Mehefin 2010.

Datblygu Caerdydd fel lleoliad
rhyngwladol ar gyfer chwaraeon gyda
seilwaith chwaraeon o’r radd flaenaf
sy’ncynnigcyfleoeddcyfranogi rhagorol,
drwy :

• Sicrhau’r buddion gorau posibl o’r Gemau
Olympaidd a Pharalympaidd 2012 sydd ar y
gweill. Bydd digwyddiad cyntaf Gemau
Olympaidd 2012, sef pêl-droed y merched, yn
cael ei gynnal yn Stadiwm y Mileniwm yng
Nghaerdydd ac mae Caerdydd yn un o'r
mannau ar gyfer cyfnewid y fflam. Sicrhawyd
cyllid partneriaeth a dechreuodd gwaith
adeiladu ar ddau Adizone, sef mannau
amwynderau rhad ac am ddim a gynlluniwyd
yn siâp logo Olympaidd Llundain 2012.
Agorodd Caerdydd yr Adizone cyntaf yng
Nghymru, ym Morglawdd Caerdydd, ym mis
Mai 2011.

Bydd Pwyllgor Olympaidd Trinidad a Thobago,
timau Paralympaidd Awstralia a De Affrica, Tîm
Nofio Olympaidd De Affrica a'r tîm Cefnforol
(gan gynnwys Fiji, Tonga, Samoa, Vanuatu,

Papwa Gini Newydd ac Ynysoedd Solomon) a
gwersyll hyfforddi’r Gymdeithas Bocsio Amatur
Ryngwladol yn ymarfer ar gyfer 2012 yng
Nghaerdydd.

• Gweithredu'r ail gam o adolygu taliadau yng
nghyfleusterau hamdden y Cyngor. Rydym
wedi penodi partner gwerthu / marchnata i
weithio gyda'r gwasanaeth o fis Ebrill 2011.
Mae gwerthiant ein Cerdyn Actif yn parhau i
gynyddu ar gyfartaledd o £23,000 y mis. Mae
aelodaeth ffyddlon wedi cael ei chyflwyno, lle
mae'r cwsmer yn llofnodi cytundeb tymor hwy
yn gyfnewid am bris misol sy'n is na'r
aelodaeth arferol.

• Gweithio gyda Chasnewydd i sicrhau bod
ymwelwyr â Chwpan Ryder yn mwynhau
profiad o’r radd flaenaf yn ne-ddwyrain
Cymru. Gwnaethom gynnal y seremoni
agoriadol yn llwyddiannus yng Nghastell
Caerdydd.

• Datblygu cynnig i Gaerdydd gael ei
chydnabod fel Prifddinas Chwaraeon Ewrop,
2012. Datblygwyd a chyflwynwyd cynnig, ond
ni fu Caerdydd yn llwyddiannus. Dyfarnwyd
statws Prifddinas Chwaraeon 2014 i Gaerdydd,
a fydd yn cyd-fynd â Gemau'r Gymanwlad a
gynhelir yn Glasgow oherwydd bydd Caerdydd
yn chwarae rhan allweddol yn yr hyfforddiant
cyn y gemau.

• Gweithio gyda phartneriaid i gwblhau
datblygiad Tŷ Chwaraeon yn Lecwydd.
Cwblhawyd cam un o'r datblygiad hwn yn gynt
na'r disgwyl ac fe'i lansiwyd drwy gynnal
gemau terfynol Academi Cenedlaethol NPower.
Cynhaliwyd nifer o nosweithiau ymwybyd-
diaeth er mwyn i ddefnyddwyr y gymuned leol
a chlybiau gael mynediad i'r cyfleuster. Mae'r
trafodaethau hyn yn parhau gyda nifer o
ddatblygwyr posibl.
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Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

LTPPI11 Canran sy'n teithio i'r gwaith gyda
thrafnidiaeth gynaliadwy

40.3 44.3 47.7 � ☺
LTP PI2 (a) Nifer y beiciau sy'n croesi cordyn canol y ddinas 3,967 3,630 4,069 � ☺
ECR15c Refeniw a grëwyd gan gyfanswm yr ymwelwyr £703.6m £710m £851.7m � ☺
ECR15a Nifer yr ymwelwyr dydd y flwyddyn 13.11m 15m 18.3m � ☺
LCL/001 Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd

Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, fesul 1,000
o'r boblogaeth

9,756 5,722 9925 � ☺
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gyrraedd � Targed blynyddol heb ei
gyrraedd � Targed blynyddol bron wedi’i
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Dinasoedd llwyddiannus y dyfodol fydd
y rheiny sy’n cyflawni ffyniant
cymdeithasol ac economaidd o fewn eu
cyfyngiadau amgylcheddol. Wrth i
ddinasoedd adfywio a ffynnu sylweddolir
nad yw twf economaidd yn dod drwy
gyfaddawdu ansawdd cymdeithasol ac
amgylcheddol.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Gwnaethom weithio i ddar-
parumesurau rheoli gwastraff
effeithiol ac effeithlon drwy:
Ddatblygu a gweithredu strategaeth
gwastraff hirdymor newydd drwy;

• Weithio gyda phartneriaid a dinasyddion
Caerdydd i leihau gwastraff cymaint â
phosibl. Gwnaethom werthu offer compostio
yn y cartref ac abwydfeydd, drwy werthu 468
o finiau compost, 195 o gasgenni dŵr a 38 o
abwydfeydd. Mae'r mentrau eraill wedi
cynnwys ailddefnyddio beiciau a phaent yn y
gymuned a chyflwynwyd banciau amlgyfrwng
(DVD, CD, llyfrau ac ati) i Ganolfannau Ailgylchu
Gwastraff o'r Cartref ac rydym hefyd wedi

gweithio gydag IKEA i hyrwyddo mentrau
lleihau gwastraff, megis Cewynnau Go Iawn, a
Dim Llythyrau Sothach ar gyfer Diwrnod
Amgylchedd y Byd.

• Fel rhan o’r strategaeth wastraff newydd,
cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus llawn ac
ymgynghoriad rhanddeiliaid allweddol ar yr
holl faterion gwastraff gan gynnwys
ailgylchu wythnosol. Cynhaliwyd ymgyng-
horiad sydd wedi llywio'r Strategaeth Gwastraff
Dinesig arfaethedig. Cytunwyd ar y strategaeth
hon gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Ionawr
2011.

Hyrwyddo lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu,
gan gynnwys:

• Gweithio mewn partneriaeth i weithredu
ymgyrchoedd Cadw Caerdydd yn Daclus fel
‘Gwaredu'r Gwastraff Caerdydd’ ac Ymgyrch
Sothach Sbwriel (gan gynnwys darparu
gweithdai ysgolion, ymgyrchoedd a
gwobrau). Ymgyrchoedd megis:-

- Cynhaliwyd Ysgolion yn Erbyn Sbwriel yn
Ysgol Uwchradd Fitzalan, Ysgol Uwchradd
Cathays, Ysgol Uwchradd Llanrhymni, Ysgol
Uwchradd Llanisien ac Ysgolion Uwchradd
Willows.
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- Ymgyrch Sbwriel Ysmygu, lle cynhaliwyd sioe
deithiol ar Heol y Frenhines, yn siarad ag
ysmygwyr am eu cyfrifoldebau a rhoi
blychau llwch cludadwy yn rhad ac am ddim.

- Mae Cadw Caerdydd yn Daclus wedi
ymgysylltu ag undeb y myfyrwyr i baratoi ar
gyfer ymgyrchoedd ar gyfer y flwyddyn
ariannol nesaf ac adolygu ein sianeli
cyfathrebu er mwyn sicrhau ein bod yn
cyfleu'r negeseuon mwyaf effeithiol.

- Cafodd pobl ddirwy am ollwng sbwriel sy'n
gysylltiedig ag ysmygu, ac rydym wedi mynd
i'r afael â sbwriel cyffuriau drwy weithio
mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, Tîm
Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau,
Glanhau Strydoedd, Tîm Parc Bute a
Rheolaeth Canol y Ddinas.

• Addysg drws i ddrws mewn ardaloedd lle ceir
problemau gwastraff neu gyfraddau
ailgylchu isel. Gwnaethom ffocysu ein
gweithgareddau gorfodi yn ardal Cathays i
wella'r ffordd y caiff gwastraff yn rhoi allan i'w
chasglu drwy ddarparu addysg o ddrws i ddrws.

• Mynychu digwyddiadau lleol amrywiol i
hyrwyddo mentrau ailgylchu a lleihau
gwastraff fel Cewynnau Go Iawn.
Gwnaethom gynnal:

- 15 sioe deithiol ailgylchu mewn
archfarchnad

- 13 o weithdai Sothach Sbwriel, 1 drwy
gyfrwng y Gymraeg;

- 2 sioe deithiol Prosiect Gwyrdd;
- 5 sioe deithiol sbwriel mewn ysgolion

uwchradd
- 1 diwrnod hyfforddiant i athrawon.

- Cafodd 73 bloc o fflatiau yn ardaloedd
Plasnewydd, Adamsdown a Phen-y-lan a 56
bloc mawr yn ardaloedd Butetown a
Grangetown eu haddysgu a rhoddwyd
biniau cymunedol / cadis iddynt.

- Rydym hefyd wedi diweddaru'r wybodaeth
ar y we sy'n ymwneud â gweithgareddau a
chynlluniau lleihau gwastraff fel yr undeb
credyd ar gyfer cewynnau go iawn a
chanllawiau siopa da.

• Darparu strategaeth ansawdd amgylcheddol
leol newydd i gynnal yr amgylchedd lleol
drwy fynd i’r afael â phroblemau fel sbwriel,
baw cŵn, graffiti, codi posteri’n
anghyfreithlon a thipio anghyfreithlon.
Cymeradwywyd y strategaeth newydd fel rhan
o'r Strategaeth Wastraff gyffredinol ar gyfer
2011-16. Mae cynlluniau ar y gweill i
weithredu'r strategaeth; mae Cynllun
Cyfathrebu ar gyfer 2011/12 sy'n mynd i'r afael
â materion ansawdd yr amgylchedd lleol
allweddol wedi'i sefydlu ac mae cerrig milltir
allweddol wedi cael eu mapio.

• Arallgyfeirio gwastraff o dirlenwi i'r eithaf.
Cymeradwywyd Strategaeth Wastraff newydd
ym mis Ionawr a sefydlwyd tîm prosiect i
weithio ar y cynllun gweithredu manwl. Roedd
cam cyntaf y newidiadau i'r casgliadau'n
llwyddiannus, a chafodd pob ardal tri-bag yn y
ddinas flwch ymyl y ffordd ym mis Mawrth.
Mae gwaith ymgynghori pellach ar gyfer
ehangu biniau olwynion mewn tair ardal
bagiau wedi cael ei gwblhau a dosbarthwyd
blychau ymyl y ffordd. Crëwyd cyfundrefn i
ddidoli gwastraff gweddilliol sgip Canolfannau
Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Mae canran y
gwastraff dinesig a anfonwyd i safleoedd
tirlenwi wedi'i leihau dros 3.5 pwynt canran yn
2010/11 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

• Rhoi amlinelliad o achos busnes ar gyfer ateb
hir dymor i gompostio cynaliadwy. Rydym
wedi cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol
cychwynnol a chymeradwywyd hyn gan y
Pwyllgor Gwaith ym mis Ionawr 2011.
Cyflwynwyd y ddogfen a chafodd ei
chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Mae
amserlen ddrafft wedi cael ei llunio ac mae tîm
y prosiect wedi cael ei ddewis.
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• Datblygu ateb hir dymor ar gyfer gwastraff
dros ben wrth ddechrau ar y broses gaffael
sy'n gysylltiedig â Phroject Gwyrdd yn
cymryd lle tirlenwi. Gwnaeth Prosiect Gwyrdd,
cynllun caffael trin gwastraff gweddilliol ar y
cyd â phedwar Cyngor arall gyflawni carreg
filltir allweddol ym mis Rhagfyr 2010 pan
gyhoeddwyd Rhestr Fer cam nesaf y ddeialog
gystadleuol. Roedd y cam hwn yn diffinio'r
dechnoleg a gynigiwyd gan y darparwyr
marchnad sy'n cymryd rhan - ynni o wastraff -
a chynigiwyd safleoedd o fewn y pum
awdurdod.

Gwnaethom weithio tuag at greu dinas
lanach drwy:

• Ail-alinio’r gwasanaeth casglu gwastraff i
gynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd
drwy ddarparu gwell aliniad rhwng glanhau
strydoedd a chasglu gwastraff drwy uno’r
gwasanaethau hyn. Mae strydoedd yn cael eu
glanhau fesul parth, yn debyg i gasglu
gwastraff, ond un diwrnod gwaith yn
ddiweddarach. Mae'r adnoddau ar gyfer
glanhau'r strydoedd a'r gweithrediadau casglu
gwastraff wedi cael eu cyfuno ac roedd
cytundeb ar y cyd ar waith ar gyfer gweithio yn
y gaeaf tywydd erbyn mis Hydref. O ganlyniad
i'r gwelliannau hyn, pan gafwyd dau achos o
darfu ar wasanaethau, roedd y gwasanaeth
glanhau a'r gweithwyr casglu gwastraff mewn
sefyllfa i gynorthwyo'r Adran Priffyrdd i glirio'r
eira a graeanu'r heolydd. Yn y ddau achos,
adferwyd y gwasanaethau'n gyflym.

Creu dinas fwy cynaliadwy a mwy
gwyrdd:

• Datblygu’r Agenda Carbon Isel mewn
cydweithrediad â phartneriaid

• Gwnaethom lofnodi ymrwymiad Cyfamod y
Meiri i fynd y tu hwnt i amcanion polisi ynni'r

UE mewn cydweithrediad â phartneriaid yn
y Gynhadledd Prifddinas Falch ym mis Mehefin
2010.

• Gwnaethom lansio Cynllun Gweithredu
Carbon Isel gyda'n partneriaid yn y
Gynhadledd Prifddinas Falch ym mis Mehefin
2010. Mae gwaith ar y gweill hefyd gyda'r
prosiect addasu Newid Hinsawdd, Newid
Lleoedd, sy'n cynnwys cymryd rhan mewn
digwyddiad lledaenu ledled Cymru.

• Ni wnaethom ddechrau masnachu carbon i
wobrwyo lleihad mewn carbon ledled
Caerdydd oherwydd yn yr adolygiad
cynhwysfawr ar wariant gwnaeth y llywodraeth
roi'r gorau i fasnachu carbon.

• Gweithredu'r Rhaglen Weithredu Datblygu
Cynaliadwy i integreiddio datblygu
cynaliadwy i brosesau strategol a chynllunio
busnes Cyngor Caerdydd. Cyflawnwyd Lefel 2
y Ddraig Werdd ym mis Ebrill 2010 ac rydym
wedi bod yn gweithio tuag at Lefel 3.
Cadarnhawyd statws Masnach Deg Caerdydd
gan y Sefydliad Masnach Deg ar gyfer y 2
flynedd nesaf a chynhaliwyd Pythefnos
Masnach Deg ar ddechrau 2011 gyda Pharth
Hwyl Masnach Deg yng Nghanol y Ddinas.

Gwnaethom ddiweddaru'r Offeryn
Integreiddio Polisïau (PIT) ac roedd y Cynllun
Corfforaethol yn destun sesiwn PIT.

• Datblygu a gwerthuso project ‘Goleuo
Strydoedd’ cynaliadwy yn y ddinas. Rydym
wedi paratoi achos busnes amlinellol er mwyn
gwerthuso ystod o ddewisiadau goleuadau
stryd, gan gynnwys technoleg LED. O ganlyniad
i'r gwerthusiad hwn penderfynwyd nad oedd
unrhyw un o'r opsiynau yn cynnig buddsoddiad
digonol i wneud arbedion ar hyn o bryd.
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• Gwneud y gorau o adnewyddu arloesol i
wella effeithlonrwydd ynni anheddau
cyhoeddus a phreifat, e.e.

- Gor-orchuddio i wella effeithlonrwydd
thermol. Roeddem yn llwyddiannus wrth
gael cyllid ar gyfer y Rhaglen Arbed Ynni
Gymunedol a chyllid Arbed ar gyfer cynllun
Gwella Cartrefi yn ardal Bryn Celyn, Gogledd
Heddfan a De Heddfan ym Mhentwyn. Nod
y cynllun hwn yw gosod cladin ar yr holl
eiddo yn ardal y prosiect ac amnewid y
boeleri a gosod inswleiddio yn y llofft lle bo
angen. Bydd y prosiect yn gwella 217 eiddo
(114 cyngor, 102 preifat ac 1 Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig ) ac yn dod i ben
ym mis Mehefin 2012.

- Gwnaethom ddarparu Grantiau Cymru
Gynnes gyda phartneriaid, gan
insiwleiddio 40� o lofftydd a 161 o waliau
ceudod. Gosodwyd 2 system gwres
canolog nwy am ddim hefyd. Yr arbedion
amcangyfrifedig ar filiau ynni yw £91,249 y
flwyddyn, a lleihawyd yr allyriadau Carbon
Deuocsid 799 tunnell y flwyddyn.
Rhoddwyd Cyngor ar Fudd-daliadau hefyd
drwy'r rhaglen a gwnaeth dros 270 o
gleientiaid fanteisio ar y gwasanaeth hwn.

• Ymgorffori defnydd effeithiol o dir a
chanllawiau datblygu mewn prosesau
cynllunio i lunio dinas werdd a chynaliadwy,
drwy ddatblygu Cynllun Datblygu Lleol a
Chanllawiau Cynllunio Atodol. Rydym wedi
paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol drafft ar
gyfer safleoedd mewnlenwi bach, a fydd yn
darparu canllawiau dylunio trefol ar gyfer
mewnlenwi preswyl, tir cefn a datblygu
safleoedd. Rydym yn parhau i weithio ar y
Cynllun Datblygu Lleol.

• Adolygu strategaeth y rhandiroedd, cynnal
archwiliad o randiroedd presennol a datblygu
rhandiroedd newydd. Cynhaliwyd archwilia-
dau safle o randiroedd a chwblhawyd gwaith
clirio a lefelu ar randir Fferm y Coleg yn ystod
hydref 2010. Rhagwelir y bydd y safle yn
ailagor er mwyn trin y tir yn ystod haf 2011.
Cyflwynwyd y Strategaeth Rhandiroedd ddrafft
i'r Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant ym mis
Tachwedd 2010 ac rydym yn gweithredu'r
cynllun gweithredu.

• Datblygu amddiffynfeydd llifogydd
Caerdydd, gan gynnwys darparu cynllun
lliniaru llifogydd Nant yr Eglwys Newydd.
Cyflwynwyd adroddiad gwerthuso'r prosiect ar
gyfer cynllun Nant yr Eglwys Newydd i
Lywodraeth Cymru. Cadarnhawyd Arian
Ewropeaidd a gan y Llywodraeth.

Cytunwyd ar Asesiad Risg Llifogydd cychwynnol
Caerdydd cyfan gan y Pwyllgor Gwaith a'i
gyflwyno i Asiantaeth yr Amgylchedd ddechrau
2011/12.

Gwnaethom gweithio i adfywio Cymdo-
gaethau Lleol drwy:

• Arwain gwaith rheoli cymdogaethau aml-
asiantaeth gyda phartneriaid i ddarparu
gwasanaethau mwy ymatebol a
chydgysylltiedig. Mae'r Proffiliau Cymdo-
gaeth ar gael i dimau rheoli cymdogaethau
(sy'n cynnwys partneriaid) drwy wefan
Prifddinas Falch.

- Gwella ansawdd tai cymdeithasol a
phreifat ar draws y ddinas. Sicrhau Safon
Ansawdd Tai Cymru erbyn mis Rhagfyr
2012 . Rydym yn bodloni'r targed ar hyn
o bryd i gyflawni'r safon hon.

Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2010/11

T U D A L E N 2 8



Gwella ac amddiffyn yr amgylchedd adeiledig a
naturiol, drwy:

• Gyflawni project adfywio Parc Bute a gwella
profiad a diogelwch defnyddwyr yn y parc
drwy well mynediad a gwahanu cerddwyr a
cherbydau. Rydym wedi uwchraddio llwybrau
sy'n bodoli eisoes ac wedi cwblhau llwybrau
cysylltiol newydd ym Mharc Bute. Adeiladwyd
ffordd gwasanaeth newydd ar gyfer Cae
Coopers i hwyluso digwyddiadau. Mae'r
rhwydwaith o lwybrau newydd yn cysylltu i'r
bont sy'n rhoi mynediad i gerbydau sy'n
darparu mynedfa cerbydau bwrpasol ac allanfa.

Dechreuodd y gwaith ym mis Tachwedd 2010
ar Ganolfan Addysg a Hyfforddi newydd fel
rhan o Brosiect Adfywio Parc Bute. Y bwriad yw
ei gwblhau erbyn tymor yr hydref 2011.

• Datblygu Cynllun Prentisiaeth Parciau a
Gerddi drwy Broject Adfywio Parc Bute a
thrwy gyflwyno rhaglen gyfnewid gyda
phartneriaid rhyngwladol. Daeth pedwar
myfynwr garddwraethol o Nantes ar leoliad 3
wythnos a chawsant ystod eang o brofiadau
gwaith o ran y tŷ gwydr, tŷ haf, tyweirch da a
chadwraeth. Darparwyd lleoliad arall i fyfyriwr
tirweddu o Nantes am bythefnos.

Roedd cais ar gyfer Rhaglen Leonardo ar gyfer
rhaglen addysg seiliedig ar waith yn
llwyddiannus a bydd yn cael ei chynnal yn ystod
gwanwyn 2012.
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• Cyflawni gwaith adnewyddu yn Llyfrgell
Cathays a gweithio gyda phartneriaid cyllid
priodol i sicrhau ail gam Amgueddfa Stori
Caerdydd a datblygu mannau oriel y llawr
cyntaf yn adeilad yr Hen Lyfrgell. Ail-
agorodd Llyfrgell Cathays i'r cyhoedd ym mis
Mehefin 2010 yn dilyn gwaith adnewyddu
helaeth a barodd 10 mis. Cafodd y prosiect
gwerth £1 filiwn ei ariannu gyda chymorth
ychwanegol o grant £300,000 gan Lywodraeth
Cymru.

Cynhaliodd Amgueddfa Stori Caerdydd
ddigwyddiad rhagolwg ar Ddydd Gŵyl Dewi.
Dilynwyd hyn gan gyfres o nosweithiau
rhagolwg i gyfranwyr, grwpiau ymgynghorol,
cynghorwyr, y sector busnes a'r cyfryngau lleol.
Cynhaliodd Stori Caerdydd ddigwyddiad
agoriadol cyhoeddus llwyddiannus ym mis
Ebrill 2011.

• Cyflwyno cynllun adfywio cynhwysfawr ar
gyfer Loudoun Square yn Butetown, gan
gynnwys cyfleusterau iechyd, cymunedol a
siopa. Dechreuwyd ar waith a fydd yn para 32
mis, sef rhaglen ailddatblygu fesul cam, ym mis
Mehefin 2010. Rydym wedi cwblhau Cam 1;
mae manwerthwyr wedi symud i uned dros dro
ac mae'r siopau sy'n bodoli eisoes wedi cael eu
dymchwel. Rydym hefyd yn dechrau Cam 2, sef
adeiladu parêd siopa newydd, canolfan iechyd
a man cymunedol.

• Cwblhau’r rhaglen adnewyddu
amgylcheddol yng Ngogledd Grangetown a
Gorllewin Adamsdown. Gwnaethom baratoi
cynlluniau amgylcheddol, cwblhawyd
ymgynghoriad i drigolion a chynlluniau ar Stryd
Allerton / Heol Stafford yng Ngogledd
Grangetown a Stryd System / Stryd Planet yng
Ngorllewin Adamsdown.

• Datblygu strategaeth Canolfannau
Rhanbarthol i wella eu rôl i gyflenwi 14 o
brosiectau gwella amgylcheddol o dan y
rhaglen Cynlluniau Adnewyddu
Cymdogaethau, yn seiliedig ar syniadau a
gyflwynwyd gan Aelodau lleol. Rydym wedi
paratoi strategaeth ddrafft gan ystyried
canlyniadau'r ymgynghoriad, a bydd hyn yn
cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith yn ystod
2011/12.

Rydym wedi cwblhau'r Cynlluniau Adnewyddu
Cymdogaethau yn Heol Canada, Rhodfa
Lawrenny, Plas Meirion, Hillview, Parc ABC a
Gerddi Shelley.

• Datblygu cynlluniau adfywio ar gyfer siopau
Beechley Drive, yn unol â’r blaenoriaethau a
ganfuwyd yn y strategaeth canolfannau lleol.
Cwblhawyd y cynllun adnewyddu ar gyfer
Siopau Beechley Drive Isaf ac roedd arolwg
adborth yn nodi bod 90% o fasnachwyr a
siopwyr yn fodlon ar y cynllun. Sefydlwyd Grŵp
Gweithredu Cymunedol i drafod syniadau ar
gyfer Siopau Beechley Drive Uchaf a chafodd
hyfywedd ariannol y cynnig ailddatblygu ei
werthuso.
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EEF/002 Canran y gostyngiad mewn allyriadau carbon
deuocsid mewn adeiladau cyhoeddus
annomestig

6.49 2 1.8 � �
Mae'r canlyniadau ar gyfer 2010-11 yn dangos gostyngiad parhaus mewn allyriadau o danwyddau ffosil yn gyffredinol (nwy ac olew
gwresogi) sy'n cyfateb â'r buddsoddiadau sylweddol y mae'r Cyngor wedi'u gwneud wrth wella rheolyddion gwresogi, offer gwresogi
ac inswleiddio adeiladau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae'r defnydd o drydan wedi codi o'i gymharu â'r flwyddyn
flaenorol ac mae hyn wedi gwrthbwyso'r gostyngiad yn y defnydd o danwydd ffosil. Mae'r galw parhaus am drydan ar gynnydd
mewn ysgolion, oherwydd y cynnydd yn yr offer TG ac agorodd nifer o adeiladau ynni dwys, fel y Llyfrgell Ganolog newydd, yn ystod y
flwyddyn adrodd. Bydd rhaid rhoi mwy o ffocws ar leihau'r defnydd o drydan yn adeiladau'r Cyngor ochr yn ochr â'r gwaith a wneir
eisoes mewn perthynas â lleihau'r defnydd o nwy ac olew.

STS/005 (b) Canran priffyrdd a thir perthnasol a
archwiliwyd i safon glendid uchel neu
dderbyniol

89.03 90 83.75 � �
Yn sgil yr eira trwm collwyd arolwg LEAMS ar gyfer Rhagfyr / Ionawr a wnaeth effeithio ar y canlyniad.

STS/006 Canran yr achosion o dipio anghyfreithlon a
gliriwyd o fewn 5 diwrnod gwaith

87.16 90 94.48 � ☺
WMT/004 Canran y gwastraff dinesig a anfonwyd i

safleoedd tirlenwi
61.09 56 57.52 � �

Mae perfformiad wedi gwella ers y flwyddyn flaenorol, mae prosiectau ailgylchu newydd wedi cael eu cyflwyno yng nghanol y
flwyddyn, ond bydd angen canlyniadau blwyddyn lawn er mwyn dangos y manteision yn llawn. Mae'r Strategaeth Wastraff wedi cael
ei chymeradwyo a bydd yn cyflwyno mentrau newydd yn 2011/12

WMT/001
(i)

Canran y gwastraff dinesig a ailddefnyddiwyd
a/neu a ailgylchwyd.

Cyfunwyd
yn

2010/11
WMT/009

44 41.97 dd/b �
WMT/001
(ii)

Canran y gwastraff dinesig a gompostiwyd
neu a driniwyd mewn yn fiolegol ffordd arall.

Cyflwynwyd prosiectau ailgylchu newydd yng nghanol y flwyddyn, ond bydd angen canlyniadau blwyddyn lawn er mwyn dangos y
manteision yn llawn. Mae penderfyniad Asiantaeth yr Amgylchedd i beidio â chynnwys agregau yn y ffigyrau ar gyfer 2010/11 yn
golygu na wnaethom gyrraedd ein targed o 44%. Mae'r Strategaeth Wastraff wedi cael ei chymeradwyo a bydd yn cyflwyno mentrau
newydd yn 2011/12

WMT/002 Canran y gwastraff dinesig bioddiraddadwy a
anfonir i safleoedd tirlenwi

53.69 60 50.48 � ☺
SC/KPI
01(a)

Canran gwaredu graffiti nad yw'n sarhaus o
fewn 5 diwrnod gwaith

93 85 92 � ☺
SC/KPI
01(b)

Canran gwaredu graffiti sarhaus o fewn 1
diwrnod gwaith

79 85 83 � �
Mae lleoliad rhywfaint o'r graffiti yn golygu bod angen mynediad arbenigol, gan weithio ar uchder, sy'n golygu bod y gwaith o'i
ddileu yn cael ei oedi ar brydiau.

WM/KPI
001

Cyfanswm allyriadau carbon cyfatebol
(Cyfwerth â CO2 mewn tunnelli/blwyddyn) o
wastraff dinesig

60,636 59,245 54,517 � ☺
CT3 % Stoc y Cyngor sy’n cydymffurfio â Safon

Ansawdd Tai Cymru (SATC) – (ceginau)
39.1 60 62.14 � ☺

CT4 % Stoc y Cyngor sy’n cydymffurfio â Safon
Ansawdd Tai Cymru (SATC) – (ystafelloedd
ymolchi)

40.23 60 62.78 � ☺
CT6 % y stoc tai, o dan gydymffurfiaeth SATC,

sydd â chyfradd CGRh o >65
Newydd
ar gyfer
2010/11

50 51.64 dd/b ☺
HD1 Nifer y cartrefi sydd wedi cael cyngor

effeithlonrwydd/ cadwraeth ynni
Newydd
ar gyfer
2010/11

1000 1168 dd/b ☺



Mae iechyd y boblogaeth yn hanfodol i
gyflawni ansawdd bywyd o'r radd
flaenaf yn y ddinas. Felly mae cyflawni
gwell iechyd, gofal cymdeithasol a lles i
drigolion drwy amrywiaeth o
wasanaethau ataliol, gwella a chefnogi
yn rhan sylfaenol o agenda Caerdydd.
Bydd hyn yn sicrhau bod trigolion
Caerdydd yn gallu mwynhau bywyd iach
ac actif gyda mynediad hwylus i
wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol priodol pan fydd eu
hangen arnynt.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Hyrwyddwyd a chefnogwyd Ffyrdd Iach
ac Actif o Fyw drwy'r canlynol:

• Gweithio mewn partneriaeth â Chwaraeon
Cymru (Cyngor Chwaraeon Cymru gynt) i
ddatblygu a chyflawni Cytundeb
Partneriaeth yr Awdurdod Lleol (y Cytundeb
Partneriaeth) i helpu i ddiwallu'r anghenion
chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar
draws Caerdydd. Roedd prosiectau’r Cytundeb
Partneriaeth wedi bodloni a chyflawni eu
hamcanion o fewn y gyllideb a ddyrannwyd
iddynt, ac rydym wedi sicrhau arian
ychwanegol o £46,000 i greu rhaglenni

chwaraeon newydd ar gyfer y dyfodol.

Ymateb i'r blaenoriaethau a'r nodau a nodwyd
gan y rhaglen Dinas Iach;

• Gweithiwyd gyda phartneriaid i ddatblygu
cynllun 5 mlynedd newydd i fynd i'r afael ag
anghydraddoldebau a materion iechyd
tymor byr a thymor hir ac archwilio cyfleoedd
pellach i ymgysylltu ar draws y ddinas.

- Mae gwefan wedi cael ei datblygu,
www.dinasiachcaerdydd.com

- Cynhaliodd Caerdydd Rwydwaith Cydlynwyr
Dinas Iach y DU ac Iwerddon ym mis Hydref
2010.

- Datblygwyd DVD a thaflen i gefnogi
gweithgareddau codi ymwybyddiaeth

- Cefnogodd y Tîm Partneriaeth Iechyd Ffair
Iechyd Cymunedol y Lleiafrifoedd Ethnig ym
mis Mawrth 2011.

• Canolbwyntiwyd ein gweithgareddau ar
leihau gordewdra, hyrwyddo ffyrdd actif o
fyw, rheoli straen, annog dewisiadau bwyd
iach, yfed yn synhwyrol a chynllunio trefol
iach drwy ddatblygu, gyda phartneriaid, y
fframwaith strategol “Pwysau Iach, Dinas Iach”
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i fynd i'r afael â phroblemau gordewdra.
Mabwysiadwyd y fframwaith hwn gan y
Gynghrair Iechyd a datblygwyd cynllun
gweithredu i fynd i'r afael â'r materion hyn ochr
yn ochr â'r rhaglen Dinas Iach.

Gyda Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed
Dinas Caerdydd, datblygwyd y Rhaglen Ffordd
Iach o Fyw, a gyflwynir i ddisgyblion blwyddyn
chwech mewn wyth ysgol.

Sicrhau’r iechyd gorau posibl i bobl drwy leihau
a rheoli cyflyrau cronig yn fwy effeithiol :

• Gweithiwyd i atal ac oedi dyfodiad cyflyrau
cronig drwy hybu ffyrdd iachach o fyw,
datblygu ymgyrch Newid am Oes Llywodraeth
Cymru, sydd â'r nod o atal gordewdra a
chefnogi Wythnos Genedlaethol Byw'n Iach a
Diwrnod Dim Smygu. Hyrwyddwyd negeseuon
allweddol am fwyd, iechyd a gweithgarwch
corfforol ar draws y ddinas. Yn ogystal,
cynhaliwyd ymgyrch y Nadolig ar wefan Dinas
Iach i hyrwyddo negeseuon byw'n iach ar:
Alcohol a'r Nadolig, Ymdopi â'r Nadolig, Gofal
Piau Hi'r Gaeaf Hwn, Bwyta'n Iach, Bwyta'n
fwy diogel, Atal damweiniau, Byddwch yn Actif
dros y Nadolig, Ymdrin ag Unigrwydd,
Addunedau Blwyddyn Newydd.

• Roeddem wedi gwella ansawdd bywyd y rhai
sy'n byw gyda chyflyrau cronig drwy eu
cefnogi nhw a'u gofalwyr, i reoli eu cyflyrau
yn eu cartrefi eu hunain. Daeth y prosiect
arddangoswr Cyflyrau Cronig, cynllun peilot
mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd a geisiai
gefnogi pobl sy'n byw gyda chyflyrau cronig, i
ben. Gwnaeth y prosiect gynnydd wrth reoli
epilepsi a diabetes a bydd y Grŵp Llywio
Epilepsi yn parhau i gyfarfod a datblygu'r
gwaith ymhellach. Mae'r Gwasanaeth
Damweiniau ac Achosion Brys newydd o dan
arweiniad nyrsys epilepsi wedi cyrraedd y rhestr
fer ar gyfer un o wobrau Nursing Times, sy'n
gydnabyddiaeth nodedig o'i lwyddiannau.

• Datblygwyd a gweithredwyd polisi ac
arweiniad newydd i ofalwyr, a datblygwyd
strategaeth ar y cyd i ofalwyr gyda Chyngor Bro
Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd
a'r Fro sy'n destun ymgynghoriad ar hyn o
bryd. Treialwyd polisi ar gyfer Cofnodi a
Chwblhau Asesiadau Gofalwyr a chyflwynwyd
hwn i holl staff y Gwasanaethau i Oedolion yn
unol â'r broses o gyflwyno cofnodi Asesiadau
Gofalwyr yn electronig. Cyflwynir polisïau eraill
ar ofalwyr a/neu eu diweddaru fel y bo'n
briodol.

Sicrhau Safonau Amgylcheddol Uchel

Parhau i ddatblygu gweithgareddau arloesol i
gyflawni safonau amgylcheddol arweiniol:

• Datblygu gweithgareddau o dan y Grŵp e-
coli. Lansiwyd y system Graddio Hylendid
Bwyd Cenedlaethol ym mis Hydref 2010.
Parhaodd ein gweithgorau E-coli corfforaethol
i gyfarfod ac mae swyddog E-coli corfforaethol
wedi'i benodi i ddatblygu'r mater hwn. Rydym
wedi cytuno ar y polisi Cydymffurfio yn fras â
Diogelwch Bwyd i weithredu argymhellion a
wnaed i awdurdodau lleol o Ymchwiliad
Pennington i ddiogelwch bwyd.

Datblygu mesurau i fynd i'r afael â llygredd aer,
tir, dŵr, sŵn, a golau drwy’r canlynol:

• Monitro ansawdd aer mewn ardaloedd ‘â
phroblemau dwys’ lle cymerwyd camau
gweithredu, megis Heol Eglwys Fair. Mae
gwaith monitro yn Ardal Rheoli Ansawdd Aer
(ARhAA) Heol Eglwys Fair ac ARhAA Pont Trelái
yn barhaus ac mae cynlluniau gweithredu yn
cael eu rhoi ar waith. Mae gwaith monitro'n
parhau yn ardal Stephenson Court o Heol
Casnewydd lle cymeradwyodd Pwyllgor
Amddiffyn y Cyhoedd ddatgan ARhAA arall yn
ei gyfarfod ym mis Mehefin 2010.
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• Adolygu'r defnydd o'r ‘tîm sŵn ar ôl oriau’ i
sicrhau ei effaith fwyaf posibl. Yn weithrediad
ar y cyd rhwng Heddlu De Cymru a Chyngor
Caerdydd, ymatebodd y tîm Sŵn y tu Allan i
Oriau i alwadau y tu allan i oriau o ran niwsans
sŵn yn yr ardaloedd myfyrwyr adeg wythnos y
Glas. Arweiniodd y gweithrediad hwn at sawl
ymyriad llwyddiannus a rhoddwyd neges gref i
fyfyrwyr newydd ynghylch yr ymagwedd
gadarn a gymerir i fynd i’r afael â niwsans sŵn
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Adeiladodd
y gweithrediad hwn ar waith rhwng y Tîm Tai
Sector Preifat wrth wneud landlordiaid yn
Cathays yn ymwybodol o'u dyletswyddau o ran
ymddygiad gwrthgymdeithasol o dan y drefn
Drwyddedu newydd.

Mae'r Tîm Sŵn ac Aer wedi mynd i gyfarfodydd
PACT mewn wardiau eraill sydd â nifer
cymharol uchel o gwynion am sŵn i drafod
gwaith y tîm a sut gall trigolion gael mynediad
i'r gwasanaeth y tu allan i oriau.

Sicrhau bod gan bobl ddiamddiffyn
fynediad i wasanaethau i leihau
anghydraddoldeb iechyd.

Sicrhau bod pobl yn cael y cyfle i fod mor iach â
phosibl drwy'r canlynol:

• Cynyddu hyblygrwydd y gefnogaeth o ran
gofal cartref. Llwyddwyd i gaffael contractau
gofal cartref newydd gyda'r sector annibynnol
ar gyfer pobl hŷn a phobl ag anabledd corfforol
i wella effeithiolrwydd gwasanaethau i'r grŵp
hwn o ddefnyddwyr gwasanaethau.

• Diwallu anghenion unigolion a chefnogi
gofalwyr wrth ddarparu gwasanaethau
seibiant. Datblygwyd cynllun taleb a'i dreialu
i wella'r dewis sydd ar gael i ofalwyr mewn
darpariaeth gofal seibiant. Cynigiodd y cynllun
36 o oriau seibiant ychwanegol i'w defnyddio

gyda darparwyr dewis. Mae cynllun newydd
gyda mwy o hyblygrwydd bellach yn cael ei
ystyried ar gyfer 2011/12.

• Ehangu a gwella technoleg gynorthwyol
drwy'r gwasanaeth larwm cymunedol ac
adolygu trefniadau gweithredu sy’n
ymwneud â’r gwasanaeth teleofal.
Trosglwyddwyd y gwaith o Reoli'r Gwasanaeth
Larwm Cymunedol i'r adran Tai. Parhawyd i
gyfrannu at Brosiect Cydweithredol Gwella De-
ddwyrain Cymru ar gyfer Teleofal a Theleiechyd.
Cynyddodd nifer y defnyddwyr teleofal dros
8.5% rhwng mis Mehefin a mis Rhagfyr 2010.

• Ehangu a dwysáu'r ymagweddau at iechyd
a gofal cymdeithasol integredig mewn
cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro. Gwnaeth y Bwrdd
Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol
gynnydd da gydag Iechyd Meddwl Oedolion.
Asesu a Rheoli Gofal sy'n canolbwyntio ar
Ryddhau o'r Ysbyty, Gwasanaethau
Anableddau Dysgu ar y Cyd a Chomisiynu ar y
Cyd. Gyda’r gweithdai Atebolrwydd Seiliedig ar
Ganlyniadau wedi'u cwblhau ar gyfer sefydlu'r
tîm Asesu a Throsglwyddo Gofal, cafodd y
strwythur prosiect ar gyfer datblygu'r Asesiad
Unedig ei greu, ac mae cyfarfodydd llif cleifion
wythnosol ('Dydd Mawrth Gwych') wedi'u
sefydlu bellach. Mae egwyddorion rhyddhau
claf o'r ysbyty i Wasanaeth Asesu ac Ymateb
Tymor Byr 6 wythnos/gwasanaethau ail-alluogi
wedi'u cytuno gyda Gwasanaethau
Cymdeithasol Caerdydd.

Datblygu swyddogaeth Gwasanaethau i
Oedolion fel comisiynydd arweiniol a lluniwr
gwasanaethau cyhoeddus sy'n ymateb i
anghenion lleol ar gyfer pobl hŷn a phobl
ddiamddiffyn:

• Cynllunio'r gwasanaethau sy’n ofynnol i
ddarparu ar gyfer anghenion ehangach
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grwpiau cleientiaid. Rydym yn adolygu ein
Strategaethau Comisiynu ar y Cyd i bobl ag
Anableddau Corfforol, Pobl Hŷn ac Anableddau
Dysgu. Disgwylir y bydd strategaethau newydd
yn cael eu cwblhau yn hydref 2011.

• Trawsnewid prosesau rheoli gofal i
ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau a
defnyddio adnoddau cymunedol presennol i
gynnal pobl yn eu cartrefi eu hunain.
Gweithiwyd ar ailfodelu ein proses Asesu
Unedig lle'r oedd angen gwneud newidiadau
mawr i Gofal yn Gyntaf, y system a ddefnyddir
mewn Gofal Cymdeithasol. Mae hyfforddiant i
reolwyr achos a rheolwyr mewn ymagweddau
seiliedig ar ganlyniadau i asesu a chynllunio
gofal yn parhau.

• Datblygu timau sy'n canolbwyntio ar y
Gymdogaeth mewn partneriaeth â Bwrdd

Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Bydd
datblygiad timau cymdogaeth yn dilyn ymlaen
o weithredu ardaloedd newydd Caerdydd a'r
Fro. Cytunwyd ar y ffiniau ardal rhwng y
Gwasanaethau i Oedolion a'r Bwrdd Iechyd ac
mae gwaith bellach yn mynd rhagddo i
benderfynu ar ffurf derfynol y model Asesu a
Throsglwyddo Gofal.

Hybu iechyd da i blant mewn angen, gan
gynnwys plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n
gadael gofal:

• Gweithio gyda phobl ifanc mewn Cartrefi
Plant i leihau smygu a gwella dealltwriaeth o
fwyta'n iach. Mae ein Cartrefi Plant yn ddi-fwg
bellach, ac mae'r gwaith yn parhau ar
ddiogelwch bwyd a hybu dietau iach ac ymarfer
corff.
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Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

SCA/001 Cyfradd y trosglwyddiadau gohiriedig o ofal
am resymau gofal cymdeithasol am bob
1,000 o bobl 75 oed neu drosodd

6 5.8 7.12 � �
Mae'r cynnydd yng nghyfradd y trosglwyddiadau gohiriedig yn ymwneud â'r pwysau cynyddol ar wasanaethau gwaith cymdeithasol
yr ysbytai ym mis Mawrth 2011

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

47.03 42 45.89 � ☺

SCA/002 (b) Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu drosodd) y
mae’r awdurdod yn eu cynorthwyo mewn
cartrefi gofal, am bob 1,000 o’r boblogaeth 65
oed neu drosodd ar 31 Mawrth

19.57 19.5 20.05 � �

Mae'r canlyniadau yn seiliedig ar nifer y cleientiaid ar y llyfrau sy'n derbyn gwasanaethau mewn cartrefi gofal ar ddiwrnod olaf y
cyfnod (31 Mawrth). Mae cyfanswm nifer y bobl a gefnogir mewn cartrefi gofal yn 2010/11 yn dangos gostyngiad ers 2009/10 mewn
gwirionedd.

SCA/003 (b) Canran y cleientiaid sy’n cael cymorth yn y
gymuned yn ystod y flwyddyn hon sy’n 65+
oed.

83.2 83 83.21 � ☺
PSR/002 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a

gymerwyd i ddarparu Grant Cyfleusterau
Anabl.

189 280 307 � �
Yn ystod 2009/10 cafwyd ôl-groniad o bobl o ganlyniad i gynnydd o 43% o’r flwyddyn flaenorol mewn atgyfeiriadau a
dderbyniwyd a gostyngiad mewn arian Cyfalaf. Cafodd tywydd y gaeaf effaith ar waith allanol hefyd. Rydym wedi rhoi
mesurau newydd ar waith, er enghraifft adolygiad systematig o hen achosion gan gynnwys ymgynghoriad ychwanegol
gyda therapydd galwedigaethol i fonitro’r achosion hynny sydd wedi bod hiraf gyda ni, i sicrhau eu bod yn symud drwy’r
system o fewn y cyfyngiad amser a bennwyd



Cyngor Caerdydd

Cynllun Gwella 2010/11

T U D A L E N 3 6

Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

PSR/006 Nifer cyfartalog o ddiwrnodau calendr a
gymerwyd i ddarparu gwaith addasu cost isel
mewn anheddau preifat lle na ddefnyddir y
broses Grant Cyfleusterau Anabl

83.95 90 101.75 � �

Yn 2011 daeth diwedd ar y trefniant cytundebol presennol ar gyfer darparu gwasanaethau. Cafodd y broses gaffael ddilynol ei herio
gan gontractwr aflwyddiannus. Mae adolygiad o'r broses, a rownd gyflawn o ail dendro, wedi cael effaith andwyol ar ddarparu
gwasanaethau yn amserol. Rydym yn cynnal ymarfer ailfodelu mewn partneriaeth â Gofal a Thrwsio a rhagwelir y bydd y perfformiad
yn gwella erbyn canol 2011/2012.

PPN/008 (i) Canran y busnesau newydd a nodwyd sy’n
gorfod cael ymweliad hunanasesiad neu wedi
dychwelyd holiadur hunanasesiad yn ystod y
flwyddyn ar gyfer Safonau Masnach

67 50 57 � ☺

Roedd cyfyngiadau ar y gyllideb a gostyngiadau yn nifer y staff yn golygu bod llai o waith rhagweithiol yn cael ei wneud o ran nodi ac
archwilio busnesau newydd.

PPN/001 (i) Canran y busnesau risg uchel a oedd yn atebol
i archwiliad rhaglen a gafodd eu harchwilio, ar
gyfer Safonau Masnach

100 100 100 � ☺
PPN/007 (i) Canran y toriadau arwyddocaol a gywirwyd

drwy ymyrraeth yn ystod y flwyddyn ar gyfer
Safonau Masnach

89.9 85 90.9 � ☺
PPN/008 (ii) Canran y busnesau newydd a nodwyd sy’n

gorfod cael ymweliad hunanasesiad neu wedi
dychwelyd holiadur hunanasesiad yn ystod y
flwyddyn ar gyfer Hylendid Bwyd

72 100 57 � �

Mae nifer y busnesau newydd a sefydlwyd yn ystod y flwyddyn yn anrhagweladwy. Yn ystod 2010/11, nodwyd 506 safle newydd a
gofynnwyd am 202 o archwiliadau ychwanegol. O ystyried yr arolygiadau ychwanegol yr oedd eu hangen yn ystod y flwyddyn, cafodd
yr adnoddau eu targedu at safleoedd risg uchel. Gwnaethom arolygu'r holl fusnesau newydd a oedd yn weddill ers 2009/10 a
defnyddiwyd proses asesu risgiau pen desg ar gyfer unrhyw safle newydd ychwanegol a nodwyd yn ystod y flwyddyn. Cafodd unrhyw
safle yr ystyrir ei fod mewn risg uchel ei archwilio hefyd. Y bwriad yw bod adnoddau ychwanegol yn cael eu targedu yn y maes hwn yn
2011/12 er mwyn delio â'r safleoedd sy'n weddill.

PPN/001 (ii) Canran y busnesau risg uchel a oedd yn atebol
i archwiliad rhaglen a gafodd eu harchwilio ar
gyfer Hylendid Bwyd

100 100 100 � ☺
PPN/00� Canran y sefydliadau bwyd sy’n

cydymffurfio’n gyffredinol â chyfreithiau
hylendid bwyd

New for
2010/11

Baseline to
be

determined

67.61 N/A N/A

Mae hyn yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol oherwydd trosiant uchel o ran adeiladau yng Nghaerdydd. Mae adnoddau'n cael eu
ffocysu ar y gweithgaredd hwn yn 2011/12.

LCS/002 Nifer yr ymweliadau i ganolfannau chwaraeon
a hamdden yr awdurdod lleol yn ystod y
flwyddyn am bob 1,000 o'r boblogaeth lle
bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn
gweithgaredd corfforol.

9,777 9,823 9,728 � �

Gorfodwyd i holl gyfleusterau hamdden Caerdydd gau yn ystod y cyfnod hwn oherwydd y tywydd garw, a ddylanwadodd ar y
canlyniad. Mae gwelliannau yn y broses o gasglu data ar y niferoedd sy’n mynychu hefyd wedi arwain at leihau’r dangosydd hwn.

Al
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Gan barhau â thraddodiad balch
Caerdydd o gyfiawnder cymdeithasol,
bydd y Cyngor yn gweithio i hyrwyddo
cyfle a pharch ac arwain y ffordd o ran
ymgysylltu ag amrywiaeth a’i reoli.
Mae integreiddio a chyfranogi yn
parhau i fod yn rhannau pwysig o
gydlyniant cymdeithasol ac yn
adlewyrchu gallu cymdeithas i sicrhau
lles ei haelodau.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Sefydlu Model Rheoli Cymdogaethau
Caerdydd:

• Datblygu dull Trawsnewid Cymdogaethau
i leihau’r bwlch ffyniant rhwng
cymdogaethau. Mae'r asesiad o anghenion
strategol bellach yn cael ei ddadgyfuno i
lefelau cymdogaethau ac mae 6 thîm Rheoli
Cymdogaethau yn ystyried y canfyddiadau
gyda'r bwriad o ddatblygu cynlluniau
gweithredu 2011/12 ar gyfer pob
cymdogaeth i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r
strategaeth Beth sy'n Bwysig.

Ymateb yn effeithiol i’r ffordd mae

dinasyddion am gael gafael ar
wasanaethau:

Ymateb yn effeithiol i’r ffordd mae
dinasyddiaeth am gael gafael ar
wasanaethau, drwy:

• Weithio gyda chanolfannau cyngor
gwirfoddol i wella darpariaeth cyngor yn y
ddinas. Rydym wedi cysylltu â nifer o
sefydliadau partner gwirfoddol er mwyn
gwella gwasanaethau gyda'r nod tymor hir
o ddatblygu lleoliad sy'n unedig yn
ddaearyddol ar gyfer canolfan gwasanaeth
gwirfoddol i ddinasyddion Caerdydd. Yn y
tymor byr, mae gwaith ar droed i hyrwyddo
gwasanaethau nifer o sefydliadau
gwirfoddol drwy gyfrwng sianeli
corfforaethol megis caerdydd.gov.uk,
cardiffdigs.co.uk ac yn fewnol drwy gyfrwng
y fewnrwyd ac ati.

Mae sesiynau ymwybyddiaeth ar gyfer
cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion wedi
dechrau yn y Llyfrgell Ganolog ar y cyd â
Chanolfan Gymorth Cysylltu â Chaerdydd.
Cwblhawyd y gwaith hefyd i osod ciosg
Cyngor ar Bopeth ar lawr gwaelod Llyfrgell
Ganolog Caerdydd gyda staff Cysylltu â
Chaerdydd a staff y llyfrgell sy'n gallu helpu
cwsmeriaid i ddod o hyd i'r cyngor sydd ei
angen arnynt.

Cyngor Caerdydd
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• Datblygu a gweithredu polisi cyfathrebu
hygyrch. Mae'r camau gweithredu o'r
polisi hwn yn cael eu cynnwys yn y Cynllun
Cydraddoldeb Sengl a fydd yn cael ei
ddatblygu drwy gydol 2011/12.

• Darparu swyddogaeth ysgrifenyddiaeth ar
gyfer y Rhwydwaith Cydraddoldeb sydd ar
y gweill yng Nghaerdydd a gwella
ymgysylltiad â sefydliadau cydraddoldeb
eraill ar draws y ddinas. Rydym wedi
recriwtio Swyddog Rhwydwaith
Cydraddoldeb a gyfarfu â holl bartneriaid y
Rhwydwaith Ansawdd a Hawliau Dynol
(EHRN). Gwnaeth y Tîm Cydraddoldeb
hwyluso ymglymiad sefydliadau
cydraddoldeb gwirfoddol a chymunedol
mewn digwyddiadau ymgysylltu â'r
gymuned ar gyfer 'Beth sy'n Bwysig!' ym
mis Mawrth 2011, drwy'r EHRN. Mae
cynlluniau i'r EHRN weithio mewn
partneriaeth â'r Cyngor i reoli ymgysylltiad
cymunedol mewn perthynas â Chynllun
Cydraddoldeb y Cyngor wedi cael eu
cwblhau, a bydd y digwyddiadau yn cael eu
cynnal yn ystod 2011/12.

Mae Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd, drwy
Gompact Sector Gwirfoddol Caerdydd, wedi
cynhyrchu Cod Ymarfer Cydraddoldeb i
gynghori sefydliadau gwirfoddol lleol am y
ffordd orau o brif ffrydio cydraddoldeb a
rheoli amrywiaeth yn eu gwaith.

• Archwilio opsiynau i addasu oriau agor ar
draws y llyfrgelloedd i ddiwallu anghenion
cwsmeriaid, gydag adnoddau sy’n bodoli
eisoes. Oherwydd materion ariannu mae
hyn bellach yn cael ei ystyried fel un elfen o'r
Rhaglen Canolbwyntio ar y Dinesydd.

• Darparu gwasanaeth cyngor cyffredinol
yn unol â’r blaenoriaethau a nodwyd gan
y gymuned i sicrhau bod yr arian sydd ar
gael yn cael ei dargedu’n effeithiol. Gall
dinasyddion sy'n cysylltu â Chysylltu â

Chaerdydd wneud awgrymiadau cwsmeriaid
yn seiliedig ar y gwasanaethau a gawsant
gan y Cyngor. Cyflwynwyd arolygon
bodlonrwydd cwsmeriaid sydd hefyd yn
ceisio nodi meysydd sy'n cael eu
gwerthfawrogi a meysydd y gellid eu gwella
ym marn y defnyddiwr. Gall cwsmeriaid
hefyd roi adborth ar wasanaethau Cysylltu
â Chaerdydd drwy ddefnyddio ffurflen
arolwg ar-lein. Caiff adborth gan
gwsmeriaid ei drosglwyddo i feysydd
gwasanaeth.

Gwella mynediad i dai ar draws y ddinas:

• Adolygu Polisi Adnewyddu Tai'r Sector
Preifat gan gynnwys gwasanaethau
cymorth ariannol. Bydd yr Ymddiriedolaeth
Gwella Tai yn gweithio mewn partneriaeth â
Chaerdydd i ddarparu benthyciadau a
ariennir yn allanol. Bydd y cam gweithredu
hwn yn cael ei ddatblygu ymhellach yn ystod
2011/12.

• Darparu canolfan asesu unigol ar gyfer
pobl ddigartref sy’n cynnwys cyfleusterau
iechyd a hyfforddiant, ynghyd â chanolfan
dydd newydd ac unedau llety â chymorth.
Rydym yn symud staff i lety arall ar ddiwedd
2010. Mae gwaith wedi dechrau ar y safle
ar gyfer y ganolfan asesu sengl newydd, a
bydd yn barod i'w defnyddio erbyn haf
2012.

• Adolygu darpariaeth bresennol y
gwasanaeth o fewn lleoliadau ffisegol ar
draws y ddinas. Mae ein Tîm
Gwasanaethau Cwsmeriaid yn arwain
gwaith i nodi cyfleoedd i ailstrwythuro
darpariaeth gwasanaeth o leoliadau
swyddfa gefn i swyddi rheng flaen er mwyn
sicrhau effeithlonrwydd gweithredol a
gwelliannau mewn gwasanaeth cwsmeriaid.
Mae nifer o brosiectau ar y gweill ar hyn o
bryd ac yn ymchwilio i'r potensial o
symleiddio, ail-leoli ac adolygu darpariaeth
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y gwasanaeth gan gynnwys datblygu
Canolfannau Cwsmer aml-wasanaeth wyneb
yn wyneb.

face Customer Hubs.
Hyrwyddo cyfle cyfartal a chyfra-
nogiad wrth wneud penderfyniadau:

• Cynyddu darpariaeth yr adnoddau priodol
yn yr ardaloedd â'r angen mwyaf, ac
archwilio a datblygu cyfleoedd ar gyfer
gwaith lleol. Cafodd nifer o brosiectau eu
datblygu gyda darparwyr gwasanaeth
allweddol o fewn y cymunedau, yn enwedig
rhaglenni Gweithgareddau Haf i ennyn
diddordeb pobl ifanc. Mae cydlynwyr
Cymunedau yn Gyntaf wedi mynychu
cyfarfodydd timau rheoli cymdogaethau ac
mae Rheolwr y Rhaglen, yr Uwch Gydlynydd
a'r Rheolwr Cymorth Busnes hefyd wedi
cynrychioli anghenion dinasyddion
Cymunedau yn Gyntaf drwy fynychu
cyfarfodydd eraill gyda darparwyr
gwasanaethau, gan gynnwys y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc, yr Is-grŵp Gweithredu ar
Dlodi Plant ac Ysgolion a Dysgu Gydol Oes.

• Nodi rhwystrau i gyfranogiad yng
ngwasanaethau’r Cyngor, a gweithio gyda
phartneriaid i ddileu neu leihau'r
rhwystrau hynny. Mae ein Tîm
Gwasanaethau Cwsmeriaid yn cymryd rhan
yn y gwaith o ddatblygu sianeli mynediad i
leihau allgau cymdeithasol a digidol. Drwy
ddefnyddio technolegau fel y rhyngrwyd a
theledu digidol rhyngweithiol, bydd
dinasyddion sy'n anos eu cyrraedd neu
grwpiau sydd wedi'u heithrio'n
draddodiadol yn cael eu hannog i gysylltu â'r
Cyngor mewn ffyrdd nad oedd ar gael
iddynt yn flaenorol. Mae gwaith yn parhau i
annog y defnydd o sianeli mynediad eraill a
byddwn yn lansio 'apps' ar gyfer yr iPhone
a'r Android yn 2011/12. Rydym hefyd yn
dechrau ymgysylltu â dinasyddion gan

ddefnyddio Twitter, Facebook a
thechnolegau eraill ar y we sy'n dod i'r
amlwg.

Mae gwasanaeth allgymorth Cysylltu â
Chaerdydd yn parhau i ddatblygu ei sylfaen
o bartneriaid drwy weithio mewn
amrywiaeth eang o leoliadau ledled yr ardal
ac ar y cyd â grwpiau cymunedol,
gwasanaethau cyhoeddus a chwmnïau
preifat i ddarparu gwasanaethau wyneb-yn-
wyneb hygyrch.

• Datblygu a gweithredu ‘Dull Gwasanaeth
Cwsmeriaid’ newydd. Creodd Prosiect
Cysylltu Dinasyddion 2 gyfres o ddogfennau
ymgynghorol y Gwasanaeth i Gwsmeriaid er
mwyn darparu fframwaith corfforaethol ar
gyfer darparu gwasanaeth rhagorol i
gwsmeriaid. Ar hyn o bryd mae'r gyfres yn
cynnwys y Strategaeth Gwasanaeth
Cwsmeriaid, Safonau Gwasanaeth
Cwsmeriaid Corfforaethol, Strategaeth
Sianel Mynediad a Chanllawiau Iaith Glir.
Mae'r dulliau a'r technegau a nodir yn y
dogfennau hyn yn cael eu rhoi ar waith ar
draws y Cyngor er mwyn safoni'r dull
corfforaethol o ran gwasanaeth i
gwsmeriaid.

Sicrhau bod gweithgareddau ymgysylltu a
chyfranogi yn canolbwyntio ar y rheiny sydd
angen y cymorth mwyaf i gael gafael ar
wasanaethau:

• Gwella mentrau ymgysylltu sipsiwn-
teithwyr gyda gwelliannau sylweddol i lety
byw yn safle Shirenewton. Gwnaethom
gynnal Cam 3 o'r gwaith gwella, gan
gynnwys waliau terfyn newydd ar gyfer pob
cae, atgyweirio ffensys y ffin allanol,
ymestyn meysydd mewnol ac allanol er
mwyn cynnwys mwy o fannau gwyrdd a
darparu cyflenwad dŵr ar fesurydd unigol a
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soced plwg allanol i bob maes. Mae'r
Cyngor yn trafod gyda Dŵr Cymru ynghylch
cyflenwad unigol.

Rhoi cyfleoedd cymorth a datblygu priodol ar
gyfer plant mewn angen, gan gynnwys plant
sy’n derbyn gofal drwy:

• Wella’r amrywiaeth o leoedd gofal maeth.
Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth
drwy Raglen Welliant Gydweithredol De-
ddwyrain Cymru (SEWIC) i ddatblygu a
chytuno ar fframwaith ar gyfer cynyddu
lleoliadau gofal maeth a phreswyl. Mae'r
gwaith yn parhau â’r strategaeth
gyfathrebu ar gyfer recriwtio ym maes gofal
maeth a gwnaed gwaith sylweddol mewn
perthynas â datblygu'r cynllun cyflenwi ar
gyfer y Strategaeth Lleoliadau.

• Ailddatblygu cartref plant yn hen safle
John Kane yn Thornhill. Rydym yn
cyflwyno cais i gofrestru'r eiddo fel cartref
plant. Mae'r grŵp staff yn cymryd rhan
mewn rhaglen o ymgyfarwyddo â'r safle a
rhaglen hyfforddi. Y bwriad yw derbyn y
plant cyntaf yn ystod 2011/12.

• Gwella’r gwaith o integreiddio
gwasanaethau cymorth ar gyfer plant
mewn angen a’r oedolion sy’n gofalu
amdanynt lle mae gan oedolion
anghenion sydd angen eu hasesu a/neu
wasanaethau i’w diwallu. Rydym yn
datblygu peilot Tîm Cymorth Integredig i
Deuluoedd (TICID) ar raddfa fach mewn un
gymdogaeth. Cynhaliwyd Cynhadledd ar y
Cyd o Wasanaethau Plant ac Oedolion a
arweiniodd at welliannau i'n protocolau
gwaith a diweddaru'r cynllun cyflenwi.

• Gwnaethom gwblhau proses Gwerthuso
Swyddi i ddarparu strwythur graddio a

chyflog teg a didwyll sydd wedi’i brofi’n
unol â pholisi cydraddoldeb a'r telerau ac
amodau cysylltiedig ar gyfer staff y
Cyngor. Dechreuwyd cynnal trafodaethau
manwl gyda'r Undebau Llafur ac mae
cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu i
gynnwys strategaeth gyfathrebu, Desg
Gymorth Statws Sengl a datblygu dull
penodol i Ysgolion.

Gwella, gydag asiantaethau partner,
amrywiaeth ac ansawdd y gwasanaethau i’r
plant sy’n anabl ac sydd ag anghenion iechyd
cymhleth, drwy:

• Ysgol arbennig newydd Tŷ Gwyn i blant ag
anawsterau dysgu dwys a niferus, gan
gynnwys capasiti uwch ar gyfer plant ag
awtistiaeth ddifrifol a heriol. Agorodd yr
ysgol ym mis Medi 2010.

• Sefydlu Canolfan Awtistiaeth yn ysgol
Uwchradd Esgob Llandaf yn dibynnu ar
gymeradwyaeth. Mae'r Ganolfan
Awtistiaeth wedi ei sefydlu ar y safle mewn
adeilad dros dro, hyd nes y bydd yr adeilad
newydd yn cael ei gwblhau yn 2012.

• Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu a
chefnogi datblygiad cymunedol effeithiol
drwy fframwaith ymgysylltu dinasyddion,
Holi Caerdydd, sy’n cydlynu gwybodaeth
leol. Lluniodd Bwrdd Rheoli Holi Caerdydd
(Cyngor Caerdydd, Iechyd, yr Heddlu, Tân,
Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd) set o
amcanion ar y cyd, a gwneud gwefan Holi
Caerdydd yn haws i'w defnyddio. Gwnaeth
Holi Caerdydd ymgynghori ar y Strategaeth
Wastraff newydd, Cynllun Datblygu Lleol,
Strategaeth Gofal Plant, Parcio i Breswylwyr
a newidiadau i gasglu gwastraff ym
Mhlasnewydd.
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Gwnaethom fodelu'r canlyniadau o'r
Asesiad Anghenion ar y Cyd i lefel
cymdogaeth. Yn sgil hyn paratowyd
proffiliau cymdogaeth manwl er mwyn i
dimau rheoli cymdogaethau eu defnyddio
wrth ddatblygu eu cynlluniau gweithredu ar
gyfer 2011-12. Mae tîm Holi Caerdydd hefyd
wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru i ddatblygu arsyllfa data lleol.

• Sicrhau bod gofal cymdeithasol yn cael ei
ddarparu mewn ffordd sy’n caniatáu i
ddinasyddion gael eu hawliau yn llawn.
Gwnaethom barhau i fod yn rhan o'r
Rhwydwaith Cymorth sy'n Canolbwyntio ar
y Dinesydd, gyda'r Asiantaeth Gwella
Gwasanaethau Cymdeithasol yn archwilio i
arferion. Gwnaethom ymgynghori ar
newidiadau arfaethedig i'r Cynllun Taliadau
Uniongyrchol a fydd yn cynnig cyfleoedd
pellach ar gyfer rhoi gwasanaethau i
unigolion nad oes ganddynt y gallu i
gydsynio. Rydym yn dechrau trefnu cyfarfod
grŵp llywio ar gyfer Cymorth a Gyfarwyddir
gan Ddinasyddion.

Nodi a chymryd rhan mewn gweithgareddau
i leihau tlodi plant a'i effaith ar gyfleoedd
bywyd plant.

• Datblygu gyda phartneriaid strategaeth a
chynllun gweithredu newydd i fynd i’r
afael â thlodi plant a chefnogi grŵp
strategaeth tlodi plant a ddatblygir gan y
Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc a
Chymunedau yn Gyntaf. Rydym wedi
cynnwys y Strategaeth Tlodi Plant a
gyflwynwyd i Fwrdd Partneriaeth Plant a
Phobl Ifanc yn fersiwn drafft terfynol y
Strategaeth Partneriaeth Integredig, Beth
sy'n Bwysig. Bydd y strategaeth yn symud i'r
cyfnod gweithredu yn 2011/12.

• Datblygu gweithdai i archwilio materion
tlodi incwm, tlodi gwasanaeth a thlodi
cyfranogi. Cwblhawyd y gweithdai yn ôl y
bwriad a gwnaethant gyfrannu tuag at
ddatblygu dangosyddion a gafodd eu
cynnwys yn y canlyniadau sy'n seiliedig ar
gardiau sgorio ar gyfer y Strategaeth
Partneriaeth Integredig, Beth sy'n Bwysig.
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Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

BNF/004 Amser a gymerwyd i brosesu hawliadau
newydd Budd-daliadau Tai (BT) a Budd-dal
Treth Gyngor (BTG) a newid digwyddiadau.

17.02 17 11.38 � ☺
BNF/005 Nifer y newidiadau mewn amgylchiadau sy’n

effeithio ar hawl cwsmer i Fudd-dal Tai neu
Fudd-dal Treth Gyngor o fewn y flwyddyn.

1,964 N/A 1,995 dd/b dd/b

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

39.1 60 62.14 � ☺
CT4 % Stoc y Cyngor sy’n cydymffurfio â Safon

Ansawdd Tai Cymru (SATC) – (ystafelloedd
ymolchi)

40.23 60 62.78 � ☺
CT6 % y stoc tai, o dan gydymffurfiaeth SATC,

sydd â chyfradd CGRh o >65
Newydd
ar gyfer
2010/11

50 51.64 dd/b ☺
HHA/013 Canran yr holl deuluoedd a allai fod yn

ddigartref a lwyddodd i osgoi digartrefedd am
o leiaf 6 mis

11.26 30 18.79 � �
Yn dilyn alldro isel iawn ar gyfer 2009/10, mae'r dull casglu data wedi cael ei adolygu'n ddiweddar ac mae manylion pellach ar gyfer
atal yn cael eu casglu ar hyn o bryd. Rydym wedi gweld rhai o'r newidiadau cychwynnol hyn yn effeithio ar y ffigwr sy'n dangos
gwelliant o 7%. Gan fod y dangosydd perfformiad hwn yn dibynnu ar ddata 6 mis yn ôl, rhagwelir y bydd gwelliant sylweddol yn
ddiweddarach yn y flwyddyn wrth i'r ffigurau gael eu bwydo i mewn ar ôl y cyfnod o 6 mis.

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.

34.95 10 13.45 � ☺

Roedd perfformiad yn 2009/10 yn eithriadol ac mae'r nifer yn 2010/11 wedi gostwng yn ôl i lefel fwy realistig.

PSR/004 Canran yr anheddau yn y sector preifat a oedd
wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill a
gafodd eu llenwi yn ystod y flwyddyn o
ganlyniad i gamau uniongyrchol gan yr
awdurdod lleol

6.8 4.94 4.94 � ☺

Yn sgil archwiliad diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru a'n gallu i gael diffiniad gan Lywodraeth Cymru ynghylch ystyr anheddau
"sydd newydd eu cwblhau", bu'n rhaid i ni ddiwygio ein ffigurau i gynnwys fflatiau pwrpasol ym Mae Caerdydd. Roedd hyn yn golygu
bod y rhifiadur wedi cynyddu, a'r canlyniad wedi gostwng o ran ein ffigur perfformiad.

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

94.43 100 96.98 � �
Mae rheolaeth well o'r data wedi cyfrannu at ganlyniad gwell na'r hyn a gyflawnwyd yn 2009/10. Fodd bynnag, er bod pobl sy'n
gymwys yn cael eu hannog i fanteisio ar y tocynnau consesiynol, nid pawb sy'n gwneud hynny.
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Mae’r Cyngor yn datblygu agenda
blaengar ar gyfer newid. Rydym yn
sylweddoli na allwn ddarparu’r rhaglen
uchelgeisiol hon ar ei phen ei hun, ac felly
dyna pam ein bod yn arwain y ffordd
gyda phartneriaethau arloesol gyda'r
sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae
hyn yn nodi newid sylfaenol yn y ffordd
mae’r Cyngor yn gweithredu, gan ein bod
ar yr un pryd yn gwella effeithlonrwydd
trefniadaeth ac yn ymateb i anghenion
dinasyddion.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

Gweithredu’r dull Newid Traws newidiol
Strategol i gyflawni arloesedd ac
effeithlonrwydd wrth ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus:

• Gweithio gyda’r Partner Technoleg Strategol,
Tata Consultancy Services (TCS) i ddarparu
projectau technoleg, gan gynnwys y cyntaf
o’r projectau hyn – Gwasanaethau Mewnol
a Rennir. Mae'r prosiect Gwasanaethau
Mewnol a Rennir wedi parhau i roi modiwlau o'r
system DigiGov ar waith, gan gynnwys;

Datblygu - proses Adolygiad o Berfformiad a
Datblygiad Personol; a Rheoli - gweithdrefn
gwyno.

• Datblygu proses gaffael Partneriaeth
Seilwaith Cymdeithasol a Phartneriaeth
Amgylchedd Adeiledig. Gwaeth y Bwrdd
Gweithredol awdurdodi'r gwaith o newid y
Bartneriaeth Amgylchedd Adeiledig
arfaethedig a gwaith caffael y Bartneriaeth
Isadeiledd Gymdeithasol gyda dull trawsnewid
mewnol cyflymach.

• Gweithio gyda’r Partner Risg Strategol,
Marsh, i sicrhau bod yr holl risgiau strategol
yn cael eu rheoli’n effeithiol. Mae Marsh yn
parhau i fynychu a chyfrannu at y Grŵp Llywio
Rheoli Risg a chyfrannu at y gwaith o ddatblygu
prosesau rheoli risg mewn meysydd gwahanol.
Maent wedi darparu Briff Prosiect i ymgymryd
ag asesiad, o safbwynt allanol, o'r trefniadau
llywodraethu a rheoli risgiau o'r agenda
trawsnewid. Bydd y gwaith hwn yn rhoi
sicrwydd bod risgiau allweddol yn cael eu nodi
a'u rheoli'n effeithiol yn erbyn cefndir o
drefniadau llywodraethu cadarn.

• Datblygu Strategaeth Tir ac Eiddo i
fanteisio’n llawn ar asedau’r Cyngor. Cafodd
y gwaith hwn ei ymgorffori yn y Rhaglen
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Trawsnewid Tir ac Adeiladau fel rhan o Fenter
Trawsnewid Strategol ar draws y cyngor.
Cafodd ein gwaith o resymoli swyddfeydd -
Prosiect "Ein Gofod" - ei gymeradwyo gan y
Weithrediaeth ym mis Rhagfyr 2010.
Dechreuwyd ar y gwaith o gynnal adolygiad o
ystâd anweithredol y cyngor.

Datblygu gwasanaethau cyhoeddus di-
dor ar gyfer dinasyddion a chymunedau
o fewn cyd-destun atebolrwydd demo-
crataidd cryf:

• Datblygu Strategaeth Gymunedol newydd
a’r Cynllun Plant a Phobl Ifanc statudol,
Cynllun Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a
Chynllun Diogelwch Cymunedol o fewn
fframwaith integredig. Gwnaethom ddod â
strategaethau a'r cynlluniau hyn at ei gilydd o
dan un Strategaeth Partneriaeth Integredig
sengl - Beth sy'n Bwysig. Yn y modd hwn,
byddwn yn alinio ein darpariaeth o
wasanaethau yn well, yn lleihau dyblygu
gwastraffus i sicrhau bod y bunt gyhoeddus yn
mynd ymhellach a chanolbwyntio ein
harbenigedd priodol ar feysydd y mae ei angen.

• Datblygu'r gwasanaeth y tu allan i oriau ar
gyfer y gwasanaethau cymdeithasol
oedolion a phlant y mae Cyngor Caerdydd yn
ei rannu â Chyngor Bro Morgannwg, ac
archwilio'r potensial ar gyfer integreiddio
gwasanaethau iechyd y tu allan i oriau yn
well. Mae Gwasanaeth Gwaith Cymdeithasol
mewn Argyfwng Caerdydd a'r Fro yn parhau i
weithio ochr yn ochr ag Iechyd y tu allan i oriau.
Mae Gwasanaethau i Oedolion yn parhau i
weithio tuag at sylfaen ar y cyd â meddygon
teulu a Nyrsys Ardal y tu allan i oriau ar safle
Ysbyty Brenhinol Caerdydd ar ei newydd wedd..

• Gweithio gyda phartneriaid i ddwyn ynghyd
wasanaethau iechyd meddwl cymunedol
oedolion ar draws Gaerdydd a Bro
Morgannwg, wedi’u hintegreiddio o dan
reolaeth y Bwrdd Iechyd Prifysgol.
Gwnaethom gynnydd yn ystod 2010/11 ac
mae cynlluniau bellach ar waith i integreiddio
systemau gwybodaeth yn ystod 2011/12.
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Cyfeirnod Disgrifiad Alldro
200�/10

Targed
2010/11

Alldro
2010/11

Tuedd
Flynyddol

Cynnydd
yn erbyn
Targed

Arolwg Holi
Caerdydd

Canran y bobl sy’n hoffi Caerdydd fel lle i fyw
ynddo

92 92 93 � ☺
Canran y bobl sy’n fodlon â’r ffordd y mae’r
Cyngor yn rhedeg y ddinas

68 70 Arolwg yr
hydref

dd/b dd/b

Canran y bobl sy’n credu bod ansawdd
gwasanaethau’r cyngor yn dda ar y cyfan

64 60 66 � ☺
Canran y bobl sy’n credu bod y Cyngor yn
cynnig gwerth da am arian i breswylwyr

41.3 40 44 � ☺
Canran y bobl sy’n fodlon â lefel gyffredinol y
gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor

82 85 Arolwg yr
hydref

dd/b dd/b

F/CP/TA01 Lefel arbedion effeithlonrwydd cronnus a
adroddwyd i Lywodraeth Cymru

£6.5m £4.5m Nid yw'n cael ei gasglu bellach


