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Fel rhan o’n Gweinyddiaeth newydd mae’n
hanfodol i ni geisio deall o ddifrif pa mor dda
rydym yn darparu ein gwasanaethau fel y
gallwn wneud dewisiadau hyddysg o ran lle y
mae angen cymorth fwyaf.  Gwyddom fod y
ddinas yn wynebu heriau amlwg, megis
effaith Diwygio Lles, a’r angen i ddarparu
cyfleoedd ar gyfer holl bobl ifanc ein dinas.
Fodd bynnag, gwyddom fod cyfleoedd hefyd –
a chredaf yn gryf y gall Caerdydd arwain y
ffordd i Gymru o ran goresgyn y dirwasgiad
economaidd. Mae monitro ein perfformiad fel
Cyngor yn bwysig os ydym am ddatblygu ein
dealltwriaeth o ba mor dda rydym yn mynd i’r
afael â’r materion hyn ac yn ateb yr heriau a
wynebir gennym. Mae’r Adroddiad Gwella
hwn yn cofnodi perfformiad y Cyngor dros y
flwyddyn ariannol flaenorol, a bydd yn ein
helpu i nodi’r meysydd y mae angen i ni
ganolbwyntio arnynt er mwyn sicrhau ein bod
yn darparu’r lefel o wasanaethau a ddisgwylir
gennym ni a dinasyddion Caerdydd. 

Wrth edrych tua’r dyfodol, mae ein Cabinet
wedi cytuno ar ein blaenoriaethau ar gyfer y
ddinas drwy ‘Arwain Caerdydd – Adeiladu
Cymunedau’. Bydd y blaenoriaethau
allweddol hyn yn ffurfio rhan o waith monitro
perfformiad parhaol yr Awdurdod, ac yn

ddiweddarach eleni byddwn yn gweithio i
ddatblygu ein cynigion ein hunain ar gyfer
Cynllun Corfforaethol 2012/17. Fel y nodwyd
yn ‘Arwain Caerdydd – Adeiladu Cymunedau’,
rydym yn ymrwymedig i ddiogelu a gwella’r
gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf ar bobl
Caerdydd, ac adfywio cymunedau lleol.   Rwyf
hefyd yn ymrwymedig i adfywio ein dinas i
fod yn ddinas gystadleuol sy’n cystadlu â’r
gorau yn Ewrop.

Mae gan Gaerdydd yr hawl i ddisgwyl i ni
gyflawni’r addewidion hyn, ac rwy’n hyderus y
byddwn yn cyrraedd y nod.
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Mae’r pwysau a wynebir ar hyn o bryd gan
lywodraeth leol, ac yn wir gan yr holl
wasanaethau cyhoeddus, yn golygu ei bod yn
fwyfwy pwysig ein bod yn rheoli’r
gwasanaethau a ddarperir gennym yn effeithiol
ac yn effeithlon. Dros y tair blynedd nesaf, bydd
angen i Gyngor Caerdydd gyflawni gwerth dros
£55 miliwn o arbedion, er gwaethaf y galw
cynyddol am wasanaethau cyhoeddus.  

Ni fydd yn hawdd ymateb i’r her, ond rwyf
hefyd yn hyderus y gallwn fynd i’r afael â’r her
honno drwy fuddsoddi yn ein hased mwyaf – sef
y bobl sy’n rheoli ac yn darparu gwasanaethau.
Credaf y gallwn ddarparu gwell gwasanaethau
er gwaethaf y pwysau a wynebir o ran
adnoddau. Mae ein Gweinyddiaeth newydd
eisoes wedi dangos ei bwriad i fuddsoddi yn ein
staff drwy fod yr awdurdod lleol cyntaf yng
Nghymru i ymrwymo i gyflwyno’r cyflog byw.

Mae’r Adroddiad gwella hwn yn mesur ein
perfformiad dros y flwyddyn ddiwethaf, a bydd
yn dangos pa feysydd y mae angen i ni eu
gwella er mwyn diwallu anghenion preswylwyr,
cymunedau, busnesau ac ymwelwyr. Wrth
ymateb i’r heriau a wynebir, mae hefyd yn
bwysig ein bod yn cydnabod bod Caerdydd yn
ddinas sydd â llawer i’w gynnig. Yn yr haf
cawsom y fraint o gynnal digwyddiad cyntaf
Gemau Olympaidd 2012 – a phrofwyd eto fod y
ddinas hon yn cyflawni’r nod.   Fel Prifddinas
Cymru mae gennym rôl fel canolbwynt ar gyfer

digwyddiadau mawr a datblygu economaidd
ehangach, a gallwn rannu’r manteision hyn â’r
rhanbarth dinesig ehangach.

Mae’r Cabinet eisoes wedi nodi llwybr clir yn ei
weledigaeth ‘Arwain Caerdydd, Adeiladu
Cymunedau’, sy’n amlinellu cyfeiriad cadarn ar
gyfer Cyngor Caerdydd. Bydd hyn yn rhan o
drefniadau monitro perfformiad parhaus yr
Awdurdod, ac yn ogystal bydd y Cabinet hefyd
yn gweithio i ddatblygu ei gynigion ei hun ar
gyfer Cynllun Corfforaethol 2012/17.

Drwy weithredu nawr i fynd i’r afael â’r heriau a
wynebir, a manteisio ar y cyfleoedd i Gaerdydd
arwain y ffordd o ran adfywio economi Cymru,
hyderaf y gallwn wneud gwahaniaeth
gwirioneddol o ran gwella a chynnal
gwasanaethau cyhoeddus, tra’n gwneud
Caerdydd yn ddinas well i fyw a gweithio ynddi
ac i ymweld â hi.
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Mae'r Cynllun Corfforaethol presennol yn
cyflwyno dull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau
ar gyfer darparu gwasanaethau yng
Nghaerdydd ac o ganlyniad mae'r Adroddiad
Gwella hwn yn nodi'r gwaith a wnaed gan y
Cyngor i gyfrannu at gyflwyno'r canlyniadau yn
ystod 2011/12. 

Mae'r canlyniadau fel a ganlyn: 
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn ddiogel ac yn

teimlo'n ddiogel 
• Mae gan Gaerdydd economi sy'n ffynnu ac

yn llewyrchu 
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn cyflawni eu

llawn botensial 
• Mae Caerdydd yn lle gwych i fyw, gweithio a

chwarae ynddo 
• Mae gan bobl yng Nghaerdydd amgylchedd

glân, deniadol a chynaliadwy 
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn iach 
• Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a

chynhwysol 
• Mae'r Cyngor yn sicrhau canlyniadau

cadarnhaol ar gyfer y ddinas a'i dinasyddion
trwy bartneriaethau cryf. 

Mae pob canlyniad yn creu Pennawd yn y
Cynllun cyffredinol sy'n rhoi darlun ôl-weithredol
i'r darllenwr o berfformiad 2011/12 ac yn ceisio

ymdrin â'r cwestiwn allweddol 'Ydyn ni'n
gwireddu'r weledigaeth?'

I gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r canlyniadau hyn
rydym yn parhau i geisio creu fframwaith rheoli
perfformiad integredig sy'n cysylltu'r
fframweithiau Polisi, Perfformiad, Risg a
Chyllideb gyda'i gilydd. 

Mae rhagor o fanylion am y cynlluniau presennol
a rhai'r dyfodol sy’n ymwneud â chyfraniad y
Cyngor at wasanaethau cyhoeddus yng
Nghaerdydd ar gael mewn nifer o ddogfennau
gan gynnwys:- 

• Cynllun Corfforaethol 
• Strategaeth Partneriaeth Integredig 'Beth

sy'n Bwysig' 
• Cynlluniau Busnes Gwasanaethau 
• Asesiadau Swyddfa Archwilio Cymru dan

Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 
• Cytundeb Canlyniad y Cyngor gyda

Llywodraeth Cymru. 

Mae'r dogfennau hyn ar gael ar 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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Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i
weithio mewn partneriaeth i greu dinas
sy'n ddiogel yn yr ystyr ehangaf a dinas
lle mae gan ddinasyddion y pŵer i fod
yn wybodus ac yn hyderus o deimlo'n
ddiogel. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Diogelu Dinasyddion sy'n
Agored i Niwed

Amddiffyn plant ac oedolion sy'n
agored i niwed. 

• Rydym wedi clustnodi £250,000 i recriwtio
gweithwyr cymdeithasol ychwanegol i'n Tîm
Derbyn ac Asesu a chreu swydd newydd i
helpu i gynnal nifer briodol o weithwyr
cymdeithasol.

• Rydym wedi gwella dulliau casglu data a’r
ffordd y mae staff yn defnyddio
gweithdrefnau.

• Mae staff wedi parhau i gymryd rhan mewn
digwyddiadau dysgu i gefnogi'r gwaith o roi
canllaw newydd ar waith a defnyddio
argymhellion o adolygiadau diogelu
cenedlaethol a lleol.

Rydym yn hyrwyddo'r gwaith o
gydnabod a diogelu pobl agored i niwed
mewn asiantaethau partner a'r
gymuned ehangach: 

• Rydym wedi edrych ar y potensial o
gynyddu cysylltiad rhwng y Byrddau Lleol
Diogelu Plant yng Nghaerdydd a Bro
Morgannwg. 

• Rydym wedi cryfhau Grŵp Amddiffyn
Oedolion De Cymru ac yn datblygu dull
cyfathrebu ar gyfer De Cymru drwy
gadarnhau rôl a swyddogaeth y bwrdd.

• Rydym wedi helpu i sicrhau canlyniadau
priodol i unigolion y mae angen eu
hamddiffyn, gan ymgysylltu â phartneriaid
dan nawdd y Bwrdd Lleol Diogelu Plant i
ddatblygu, adolygu a chadarnhau protocolau
rhyngasiantaethol yn ystod y flwyddyn, gan
gynnwys datblygu protocol cydweithio. 
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• Wedi rhoi canllaw i'r holl wasanaethau
ynghylch pryd a sut y dylid cyfeirio pryderon
ynghylch amddiffyn pobl sy’n agored i niwed
i'r Gwasanaethau Plant/Oedolion.  

• Wedi adolygu'r Polisi Hebrwng a
Thrafnidiaeth ym mhob un o wasanaethau'r
Cyngor i hyrwyddo'r gwaith o ddiogelu plant
ac oedolion sy'n agored i niwed mewn modd
effeithiol.  

Hyrwyddo'r gwaith o ddarparu
gwasanaethau iechyd a chymdeithasol
ar y cyd drwy barhau i ganolbwyntio ar
feysydd fel trefniadau integredig ar
gyfer rhyddhau o'r ysbyty. 

• Rydym wedi rhoi'r Rhaglen Darparu
Gwasanaethau i Bobl Hŷn Fregus ar waith i
ddatblygu model Tîm Rhyddhau Integredig a
sefydlu tîm Ymateb mewn Argyfwng i helpu i
sicrhau bod gweithwyr proffesiynol iechyd a
gofal cymdeithasol lleol yn gweithio'n fwy
effeithiol gyda'i gilydd i asesu ac ymateb i
anghenion unigol, gan ganolbwyntio'n
benodol ar unigolion sydd, ar ôl mynd i'r
ysbyty, angen asesiad aml-asiantaeth. 

• Rydym wedi cytuno i drosglwyddo'r cyfrifoldeb
dros Reoli Achosion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bro
Morgannwg Abertawe i Gyngor Caerdydd ac
wedi recriwtio nifer o Reolwyr Integredig a
Gweithwyr Cymdeithasol i helpu i ddatblygu
perthynas waith agosach rhwng y
gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Oedolion. 

Lleihau trosedd, yr ofn o
drosedd, ymddygiad
gwrthgymdeithasol a thrais
yn y cartref. 

Gweithio gyda phartneriaid i
adnewyddu Strategaeth ar gyfer
Caerdydd gyfan i fynd i'r afael ag
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol mewn
modd effeithiol: 

• Wedi gweithio ar gytundeb i sicrhau bod y
teclyn rheoli achosion newydd, Technoleg
Gwybodaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol,
ar gael i bartneriaid i helpu i gyflwyno dull
rheoli achosion ar y cyd i fynd i'r afael ag
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i sicrhau
bod pob asiantaeth yn y ddinas yn
ymwybodol o faterion sy’n ymwneud ag
ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn
cydlynu eu hymatebion. 

• Rydym wedi gweithio gyda nifer o gyflogwyr
lleol sy'n gallu helpu troseddwyr i ddod o hyd i
swyddi gan sicrhau cynnydd o 30% yn nifer y
troseddwyr parhaus sy'n dod o hyd i swydd. 

• Rydym wedi parhau i ymdrin â Thrais yn y
Cartref, gan ddatblygu rhaglenni Addysg ar
Drais yn y Cartref i gyflawni gwaith
ymyrraeth gynnar gyda phobl ifanc
gwrywaidd a benywaidd, i ymdrin ag
achosion troseddu, drwy ddatblygu rhaglen
sy'n canolbwyntio ar drais yn y cartref mewn
nifer o ysgolion uwchradd a threialu rhaglen
sy'n hyrwyddo perthnasau cadarnhaol.

• Rydym wedi parhau i ddatblygu Strategaeth
Camdriniaeth yn y Cartref fel rhan o'n gwaith
i wella a chynyddu nifer y Rhaglenni
Cymorth i Ddioddefwyr Trais yn y cartref
sydd ar gael i'r ddau ryw. 

• Cynnal digwyddiadau Stay Safe ar ddyddiadau
penodol, ar y cyd â phartneriaid yn y grŵp
Caerdydd Ddiogelach, i helpu i ddiogelu pobl ifanc
a lleihau troseddu ymysg pobl ifanc yn y ddinas.
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

SCA/002 (a) Cyfradd pobl hŷn (65 oed neu hŷn) a gefnogir yn y
gymuned fesul 1,000 y boblogaeth 65 oed neu hŷn
ar 31 Mawrth 

45.89 49 46.49 

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

30 29 29 
SCA/007 Canran y cleientiaid â chynllun gofal ar 31 Mawrth

yr adolygwyd y cynlluniau gofal hynny yn ystod y
flwyddyn yn unol â’r angen

79.98% 81% 74.91% 
Ym mis Tachwedd 2011 cyflwynodd y Gwasanaeth broses well ar gyfer cofnodi Adolygiadau.  Yn y tymor byr roedd y gwasanaeth yn
rhagweld y byddai oedi o ran cofnodi adolygiadau/cynlluniau wedi'u cwblhau.  

SCA/016 (bi) O'r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd
yn ystod y flwyddyn, canran yr atgyfeiriadau a
arweiniodd at ymchwiliad amddiffyn oedolion 

84.30% 90% 89.90% 
SCA/016 (biii) O'r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd

yn ystod y flwyddyn, canran yr atgyfeiriadau lle
mae'r risg wedi ei dileu neu ei lleihau

80.50% 82% 76.19% 
Nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd sy'n cynnwys cofnodion lle na nodwyd camdriniaeth a chofnodion lle mae defnyddwyr y gwasanaeth
wedi gwrthod camau gweithredu.  Ni chaiff y rhain eu cynnwys yn yr alldro fel atgyfeiriadau lle mae'r risg wedi diflannu neu leihau. 

SCA/019 Canran yr atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a
gwblhawyd lle mae’r risg wedi'i rheoli. 

92.65% 95% 91.43% 

SCC/021 Canran yr adolygiadau plant sy'n derbyn gofal a
gyflawnwyd i'n hamserlenni statudol yn ystod y
flwyddyn. 

96.40% 100% 95.20% 

Hybu hyder y cyhoedd a rhoi tawelwch
meddwl i bobl Caerdydd ynghylch
trosedd: 

• Rydym wedi cyflwyno adroddiadau
gwybodaeth am gymdogaethau i'r Bwrdd
Rheoli Cymdogaethau er mwyn gallu
dadansoddi data ar lefel cymdogaeth i
flaenoriaethu adnoddau ac ymateb i
anghenion lleol. 

• Rydym wedi cefnogi rôl y Swyddog
Cymdogaeth i sicrhau bod sefydliadau yn

cydweithio, ymgysylltu ag aelodau ward a
gwella cyfathrebu lleol drwy sefydlu Bwrdd
Rhaglen Rheoli Cymdogaethau.  

• Rydym wedi sicrhau cronfa o wirfoddolwyr ac
arian allanol ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf i
alluogi cymdogaethau i ddatrys eu
problemau eu hunain.  

• Rydym wedi lansio Ymgyrch Barn i gael barn a
gwybodaeth i'n helpu i wella diogelwch yr
ardal a rhoi tawelwch meddwl i drigolion. 
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Gellid dweud na wnaeth y dangosydd gyflawni'r targed oherwydd effaith gadarnhaol yr ymyrraeth tymor byr a gostyngiad yn y niferoedd
sydd angen cymorth parhaus 

Mae nifer yr atgyfeiriadau i’r gwasanaeth amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed wedi lleihau’n sylweddol ac mae gwasanaethau
wedi gwella eu ffocws a'u ffordd o dargedu gweithgareddau.  

Caiff perfformiad ei fonitro'n rheolaidd a disgwylir i faterion gael eu datrys wrth iddynt godi.  Mae perfformiad yn erbyn y dangosydd hwn yn
uchel ac yn llawer uwch na'r lefel ADSS o 70% a argymhellir a fyddai'n arwain at gamau rheoli. 
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

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

43.90% 47.50% 53.20% 
SCC/034 Canran yr adolygiadau amddiffyn plant a gyflawnwyd

i'n hamserlenni statudol yn ystod y flwyddyn
99.20% 100% 98.50% 

FCLI37 Cyfanswm yr Oedolion sy'n defnyddio'r Cynllun
Taliadau Uniongyrchol ar ddiwedd y chwarter. 

183 280 312 
SCA/018 (a) Canran gofalwyr oedolion y cynigiwyd asesiad neu

adolygiad o'u hanghenion iddynt yn ystod y
flwyddyn 

44.1 65 34.5 
Mae'r Gwasanaeth yn adolygu'r broses ar gyfer Asesiadau Gofalwyr ar hyn o bryd. 

SCA/020 Canran y cleientiaid sy'n oedolion a gefnogir yn y
gymuned yn ystod y flwyddyn 

Newydd ar
gyfer 2011/12

Heb ei nodi 85.16%

SCC/001 (a) Canran lleoliadau cyntaf plant sy'n derbyn gofal yn
ystod y flwyddyn a ddechreuodd gyda chynllun
gofal 

78.30% 100% 72.30% 
Caiff cynlluniau gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal eu monitro'n agos gan reolwyr yn wythnosol.  Mae perfformiad yn erbyn y
dangosydd hwn yn cael ei reoli ar hyn o bryd a bydd hynny'n parhau gydol 2012-13

SCC/004 Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd
wedi cael eu rhoi mewn 3 neu fwy o leoliadau yn
ystod y flwyddyn 

7.29% Heb ei nodi 10.37% 
SCC/011 (a) Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn

ystod y flwyddyn â thystiolaeth yn dangos bod y
plentyn wedi cael ei weld gan y Gweithiwr
Cymdeithasol 

45.10% 80% 44.90% ⇔
Caiff yr holl blant sy'n destun ymchwiliadau amddiffyn plant eu gweld / gweld ar eu pen eu hunain os ydynt o oed priodol ac yn deall
y sefyllfa. Roedd gwelliant amlwg i'w weld yn ail hanner y flwyddyn ac rydym yn disgwyl i hyn barhau yn 2012-13.

SCC/025 Canran yr ymweliadau statudol â phlant sy'n
derbyn gofal yn ystod y flwyddyn a gynhaliwyd yn
unol â rheoliadau 

83.90% 100% 85.10% 
Ni chafodd y targed ei gyflawni ond mae perfformiad wedi gwella ers y llynedd.  Mae perfformiad yn uwch na'r 70% y cytunwyd
arno'n lleol a fyddai'n arwain at gamau rheoli. 

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

71.70% Heb ei nodi 78.80% 

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Dros y degawd diwethaf mae Cyngor
Caerdydd wedi gweithio gyda
phartneriaid i wneud cynnydd cyson o
ran gwella nifer ac ansawdd y cyfleoedd
cyflogaeth yn y ddinas, gan arwain a
hwyluso'r gwaith o symud i economi
gwerth uchel sy'n seiliedig ar wybodaeth. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Cefnogi busnesau lleol 

• Rydym wedi parhau i weithio i annog
busnesau newydd a busnesau twf uchel i
ddatblygu a gwella eu natur gystadleuol
trwy gynnig eiddo a grantiau, opsiynau
ecwiti a benthyciadau dan Gronfa Cyfalaf
Caerdydd gan gynnal Digwyddiadau 'Cyfalaf
Caerdydd: Buddsoddi mewn Potensial Busnes'
yn Ebrill 2011 a Mawrth 2012.  Sicrhawyd
£250,000 ychwanegol o gyllideb cyfalaf y
Cyngor ar gyfer 2012/13 i gefnogi cronfa
Cyfalaf Caerdydd. 

• Rydym wedi annog pobl i ddechrau a
datblygu mentrau cymdeithasol ac yn
parhau â gwaith gydag Undeb Credyd
Caerdydd drwy gynnig cymorth i fusnesau ac
unigolion a sefydlu perthynas gyda Chanolfan
Gydweithredol Cymru yn gysylltiedig â'r
cynllun cymorth i fentrau cymdeithasol.  

• Rydym wedi gweithio i fanteisio i'r eithaf ar
enillion lleol o drefniadau caffael y
gwasanaeth cyhoeddus drwy ddatblygu'r
fenter Source Cardiff i wella mynediad i
gwmnïau lleol, cymeradwyo mandad project
Source Cardiff a chynnal gweithdai
ymarferwyr i esbonio gofynion y consortia a
hwyluso cyfleoedd rhwydweithio yn y gadwyn
gyflenwi.

Gweithio gyda sefydliadau partner i
gynnig cyfleoedd cyflogaeth newydd yn
y ddinas i ddinasyddion: 

• Rydym wedi cefnogi cyflogwyr lleol i sicrhau
bod cyfleoedd recriwtio yn cael eu cynnig i
geiswyr swyddi lleol priodol drwy gynnal ffair
swyddi yn Neuadd y Ddinas ym mis Medi
2011, a ddenodd dros 3,000 o geiswyr swyddi
a 42 o gyflogwyr oedd yn ceisio recriwtio.  
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• Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid
ledled rhanbarth y ddinas i sicrhau bod pobl
leol yn gallu manteisio i'r eithaf ar
gyfleoedd cyflogaeth trwy gynnal
digwyddiadau yn y ddinas a thrwy ddatblygu
rhaglen paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y
Ganolfan Gyswllt.  

• Rydym wedi datblygu cyfleoedd dysgu yn y
gymdogaeth a helpu Prifysgol Caerdydd i
gyflwyno eu rhaglen hyfforddiant i baratoi ar
gyfer cyflogaeth i reolwyr di-waith fel rhan o'n
gwaith i edrych ar ffyrdd newydd o gynnig
hyfforddiant a mentrau lleol fel rhan o'n dull
seiliedig ar y gymuned. 

• Rydym wedi dechrau gweithio mewn
partneriaeth ag awdurdodau lleol cymdogol
a sefydliadau ac asiantaethau lleol
allweddol, gan ddefnyddio arian Ewropeaidd
ac arian allanol arall i helpu troseddwyr,
poblogaethau lleiafrifoedd ethnig penodol a
phobl ifanc nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant i gymryd rhan yn
y farchnad lafur.  

Cryfhau rhwydweithiau sector preifat-
gyhoeddus i ddatblygu a chefnogi
busnesau lleol llwyddiannus:  

• Rydym wedi cefnogi rhwydweithiau busnes
lleol gan gynnwys cynnal astudiaethau ar y
cyd ar berfformiad buddsoddi mewnol ac
arfarniad sgiliau rhanbarth ddinesig gyda
Phartneriaeth Busnes Caerdydd. Rydym
hefyd wedi gweithio'n agos â Siambr Fasnach
De Cymru i edrych ar y posibiliad o greu hyb
busnes. 

• Mae'r Cyngor wedi chwarae rhan arweiniol ym
Mhartneriaerth y Great Western a
arweiniodd at benderfyniad i drydanu
rheilffordd y Great Western.

• Rydym wedi gweithio gyda busnesau i edrych
ar gyfleoedd i ddatblygu Ardal Gwella
Busnes yng nghanol y ddinas.  Mae gwaith yn
parhau, a chynnydd yn dibynnu ar nodi
arweinydd addas yn y sector preifat. 

Hyrwyddo a chefnogi'r prif sectorau
economaidd: 

• Rydym wedi parhau ag ymchwil a chreu
cyfleusterau datblygu i hyrwyddo'r gwaith o
ddatblygu'r gwyddorau gan gynnwys
datblygu Campws Parc Maendy ym
Mhrifysgol Caerdydd ac edrych ar y posibiliad
o ailddatblygu Canolfan Technoleg Busnes
Caerdydd, drwy gwblhau'r achos busnes ar
gyfer Canolfan Technoleg Busnes Caerdydd.  

• Rydym wedi parhau â'r fenter Prifddinas
Cyfryngau i hyrwyddo'r diwydiannau
creadigol yng Nghaerdydd drwy ddatblygu
partneriaeth a strategaeth Prifddinas
Cyfryngau.  

• Rydym wedi datblygu cynigion ar gyfer ardal
fasnachol newydd yng nghanol y ddinas i
hyrwyddo'r sector gwasanaethau ariannol a
busnes a gyflwynwyd i'r Weithrediaeth ym
mis Ionawr a Chwefror 2012. 

Datblygu'n gyrchfan busnes ac
ymwelwyr o'r radd flaenaf

Meithrin perthnasau cryf gyda
sefydliadau yn y sector preifat a
chyhoeddus i ddatblygu'r projectau
canlynol: 

• Rydym wedi parhau â gwaith ar adfywio'r
Sgwâr Canolog a Sgwâr Callaghan drwy
baratoi opsiynau a gyflwynwyd i'r
Weithrediaeth ym mis Ionawr 2012.  
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• Mae gofynion sylfaenol Caerdydd wedi'u
sefydlu a chafodd nifer o leoliadau posibl eu
hadolygu ar gyfer Canolfan Cynadleddau a
Chonfensiynau Ryngwladol. 

• Cafodd y Pentref Cyfryngau ym Masn y
Rhath, Stiwdios Drama newydd y BBC, eu
hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog ym
mis Mawrth 2012.  Mae datblygiad Lociau'r
Rhath bellach yn cael ei ddefnyddio i'r eithaf a
dyma ganolfan cynhyrchu dramâu fwyaf y
BBC yn y DU gyda rhaglenni megis Casualty
ac Upstairs Downstairs wedi dechrau ffilmio ar
y safle ac o amgylch y ddinas.  

• Mae canolfan ddehongli
gwyddoniaeth/technoleg werdd wedi'i
datblygu ar y cyd â G24i fel rhan o'n gwaith i
gyflwyno Menter Technoleg Werdd gan
gynnwys ymchwil a datblygiad ac ynni
adnewyddadwy. Agorodd y Ganolfan Dysgu
Amgylcheddol ar safle G24i yng Ngwynllwg
ym mis Rhagfyr 2011 ac mae bellach yn
croesawu ymweliadau gan ysgolion.  

Cwblhau momentwm datblygiad canol y
ddinas: 

Rydym wedi gwella'r tir cyhoeddus yng
nghanol y ddinas yn unol â'r Canllaw Tir
Cyhoeddus cymeradwy, gan gynnwys
pedestreiddio a gwella'r tir cyhoeddus yn Heol
Eglwys Fair. 

• Rydym wedi gweithio ar baratoi Strategaeth
newydd ar gyfer Canol y Ddinas i gefnogi,
hyrwyddo a chyfathrebu'r gwaith parhaus o
adfywio, gwella a rheoli ardaloedd canol y
ddinas a'r Glannau tan 2020, gan gwblhau
arolwg defnydd tir ym mis Mawrth 2012.
Bydd canlyniadau monitro canol y ddinas yn
cael eu casglu a'u cyflwyno mewn un
adroddiad blynyddol i'w gwblhau yn 2012/13. 

Gwnaethpwyd gwaith i helpu i ddatblygu'r
farchnad mordeithiau yn bellach drwy godi
proffil Caerdydd a Chymru fel cyrchfan. 
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

EEI001 Nifer y swyddi a gafodd eu creu / diogelu gyda
chymorth y Cyngor 

1104 1000 1247 
TE1 Nifer defnyddwyr y ganolfan a gafodd gymorth i

ddod o hyd i swydd gan Hyfforddiant a Menter Lleol. 
3638 3000 3019 

ECR15a Nifer yr Ymwelwyr y Flwyddyn 18.3m 15.3m 18.4m 
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Er mwyn cynorthwyo pobl i gyflawni eu
llawn botensial mae angen canolbwyntio
ar ddatblygu gwerthoedd, perthnasau a
sefydliadau mewn cymdeithas lle mae
unigolion, beth bynnag fo'u hil, rhyw,
oedran, ethnigrwydd, anabledd,
cyfeiriadedd rhywiol, iaith, crefydd neu
ddiffyg cred, yn gallu arfer eu hawliau i
arwain bywydau llawn.  Mae amgylchedd
o'r fath yn creu cymdeithas lle mae'r holl
aelodau, gan gynnwys y rhai mwyaf
agored i niwed, yn mwynhau cyfle
cyfartal er mwyn gallu datblygu a dysgu. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Gwella ansawdd gwaith partneriaeth,
cynllunio a rheoli perfformiad, ar lefel
strategol a gweithredol, er mwyn codi
safonau, hyrwyddo cynhwysiad
cymdeithasol a hwyluso effeithiolrwydd
ac effeithlonrwydd busnes.  

Datblygu a gweithredu fframwaith
plentyndod cynnar: 

• Rydym wedi gweithio ar gynyddu'r niferoedd
sy'n derbyn addysg y blynyddoedd cynnar a
gofal plant yn y sectorau a gynhelir a nas
cynhelir.  

• Rydym wedi parhau i gynnig ystod o
wasanaethau cynhwysol o safon uchel i
ddiwallu anghenion plant rhwng 0 a 7 oed,
drwy gwblhau 2 gyfleuster integredig
ychwanegol i blant. 

• Cyllideb benodol ar gyfer AAA y Blynyddoedd
Cynnar wedi'i nodi a'i phennu ar gyfer
swyddogaeth Cydlynydd AAA y Blynyddoedd
Cynnar i gynnig ymyrraeth gynnar i fynd i'r
afael ag anawsterau a brofir gan blant ag
anghenion ychwanegol. 

• Rydym wedi parhau i ddatblygu
darpariaeth trwy'r Cyfnod Sylfaen drwy
gyflwyno rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr
yn cynnwys dysgu dan do ac awyr agored a
chyflwyno hyfforddiant i benaethiaid ac
arweinwyr y Cyfnod Sylfaen i gynnal
asesiadau sylfaenol.  
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• Rydym wedi parhau i edrych ar addysgeg ar
gyfer y Cyfnod Sylfaen drwy barhau i
gyflwyno rhaglen gynhwysfawr o gymorth
HMS canolog a chymorth yn yr ysgol.  

• Rydym wedi cyflwyno nifer o brojectau peilot
yn llwyddiannus gan ddefnyddio dull aml-dîm
y 'Tîm o Amgylch y Teulu' fel rhan o'n gwaith
i hwyluso cymorth i ddiwallu anghenion
cymdeithasol teuluoedd. 

• Rydym wedi parhau i gefnogi'r broses o
roi'r Strategaeth Cymorth i Deuluoedd ar
waith, gan gynnwys paratoi gyda
phartneriaid ar gyfer y posibiliad o
gyflwyno Gwasanaeth Cymorth i
Deuluoedd Llywodraeth Cymru. Mae gwaith
dan nawdd y Strategaeth Cymorth i
Deuluoedd yn parhau ac wedi'i gasglu mewn
Strategaeth Ymyrraeth ac Atal Gynnar a
arweinir gan grŵp llywio rhyng-asiantaeth.
Mae'r datblygiad hwn yn cynnwys Dechrau'n
Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a'r gwasanaethau
Cymorth Integredig i Deuluoedd yn ogystal â
gwasanaethau cymorth eraill, gan gynnwys y
rhai a gynigir gan y Gwasanaethau Plant ac
asiantaethau eraill.  Mae Gofalwyr Ifanc a'u
teuluoedd yn parhau i gael cymorth trwy'r
gwasanaethau a ddarperir dan y Strategaeth
Gofalwyr Ifanc rhyng-asiantaeth.   

• Rydym wedi gweithio i wella sgiliau rhianta
trwy barhau i gefnogi rhieni i fagu plant,
gan gynnwys cyflwyno rhaglenni rhianta yn
seiliedig ar dystiolaeth a defnyddio
datblygiadau ac addasiadau priodol yng
Ngwasanaeth Ymyrraeth a Chymorth i
Deuluoedd y Gwasanaethau Plant i ymateb i
anghenion.  

• Rydym wedi gwella presenoldeb disgyblion yn
gyffredinol mewn ysgolion cynradd ac

uwchradd drwy ddefnyddio dull 5 cam i reoli
presenoldeb a rhoi mwy o adnoddau i
ysgolion i barhau i wella presenoldeb mewn
ysgolion a lleoliadau dysgu eraill.   

Gwella ymddygiad dysgwyr ymhellach
a lleihau gwaharddiadau o ysgolion.
Adolygu a rhoi'r Strategaeth Cysylltiad
Ieuenctid ar waith: 

• Rydym wedi lleihau nifer y gwaharddiadau
parhaol yn sylweddol trwy ddefnyddio dull 5
cam i reoli ymddygiad mewn ysgolion, ac
wedi cytuno â phartneriaid ar y strategaeth
NEET i sicrhau bod mwy o gyfleoedd
addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar
gael, yn enwedig i bobl ifanc rhwng 14 a 19
oed, gan gynnwys y rhai nad ydynt mewn
addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. 

• Rydym wedi parhau i wella cyfleoedd i blant
a phobl ifanc i gymryd rhan mewn ystod
eang o weithgareddau, datblygu
dinasyddiaeth actif a chymryd rhan yn y
broses gwneud penderfyniadau drwy gynnal
a drafftio cynnig amlinellol ar gyfer datblygu
ac alinio Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn
y dyfodol.  

• Rydym wedi gweithio ar wella darpariaeth ar
gyfer grwpiau penodol o blant a phobl
ifanc, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn
mynychu ysgolion a gynhelir yng
Nghaerdydd drwy gynnal ymweliadau ar
safleoedd a dechrau archwiliadau a
rhagamcaniadau disgyblion. 

Parhau â gwaith i godi safonau
cyrhaeddiad y rhai sydd mewn perygl o
dangyflawni o fewn grwpiau penodol o
ddysgwyr. 
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• Cytunodd ysgolion uwchradd ar dargedau
uchelgeisiol ar gyfer CA4 ac roedd ysgolion yn
cynnig ystod ehangach o ddarpariaeth
amgen, gan gynnwys hyfforddiant
galwedigaethol mewn partneriaeth ag
Addysg Bellach a hyfforddiant fel rhan o'n
gwaith i hybu addysg, hyfforddiant a
chyflogaeth ar gyfer: plant sy'n derbyn
gofal a'r rhai sy'n gadael gofal; pobl ifanc
mewn ysgolion uwchradd; plant a phobl
ifanc a addysgir y tu allan i ddarpariaeth
prif ffrwd; grwpiau lleiafrifoedd ethnig;
dysgwyr ag AAA/ADY. 

• Rydym wedi gweithio ar werthuso
darpariaeth addysg ehangach; datblygu
gwasanaethau arloesol; monitro
perfformiad gwaith partneriaeth, a
datblygu dull arwain aml-asiantaeth
ehangach i wella canlyniadau i blant a
phobl ifanc drwy ymdrin â materion
partneriaeth ehangach ar gyfer addysg yn y
PIAP fel rhan o'r strategaeth 'Beth sy'n
Bwysig'. 

Datblygu strategaethau ymhellach sy'n
cefnogi ac yn herio ysgolion a
darparwyr dysgu eraill i wella
canlyniadau i bob dysgwr: 

• Rydym wedi gweithio ar ddatblygu'r
Strategaeth Iaith, Llythrennedd a
Chyfathrebu ddiwygiedig i godi safonau a
chynorthwyo pob dysgwr drwy gynnig
hyfforddiant trylwyr i ysgolion yng ngham 1-3.

Rhoi'r cynigion cynllunio trefniadaeth
ysgolion a'r rhaglen fuddsoddi ar waith:  

• Rydym wedi gweithio i leihau lleoedd gwag
er mwyn dyrannu adnoddau dysgu'n well a
disgwylir i leoedd gwag mewn ysgolion
cynradd gyflawni targed Llywodraeth Cymru
o 10% ym mis Medi 2012. 

• Sefydlu grŵp gorchwyl Adnewyddu Asedau i
drafod dulliau dyrannu arian ar gyfer gwella
safon dysgu a'r amgylchedd dysgu.  

• Rydym wedi parhau i weithio i ddiwallu
anghenion dysgwyr drwy gynnwys y tîm
Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion i reoli'r
rhaglen Asedau i sicrhau bod y gwaith
cynllunio yn cael ei wneud ar y cyd. 

• Rydym wedi gweithio i barhau i ddatblygu
Ysgolion Cymunedol drwy reoli'r broses o
newid o ddefnyddio cronfa arian grant ar
wahân i ddefnyddio fframwaith Grant
Effeithiolrwydd Ysgol diwygiedig.  

Rydym wedi parhau i wario mwy na'r Asesiad
Seiliedig ar Ddangosyddion mewn addysg ar
gyfer 2011/12, gan wario 103.8% ar addysg o
gymharu â Chyfartaledd Cymru o 99.54.  

Rydym wedi ymateb yn gadarnhaol i
adroddiad Arolwg Estyn, gan ddrafftio a rhoi
cynllun gweithredu ôl-arolwg ar waith drwy
sefydlu Bwrdd Gweithredu sy'n cwrdd yn fisol i
fonitro a gwerthuso cynnydd yn erbyn y cynllun
gweithredu.  Disgwylir i Estyn ail-ymweld yn
2012/13. 
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

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

1.64 1.1 1.32 

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

14.29 6 11.11 

EDU/003 Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr
awdurdod lleol, sy'n cyflawni'r Dangosydd Pwnc
Craidd, yn ôl Asesiad yr Athro

77.9 80.2 79.1 

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

65.3 66.1 69.6 

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

0.02 0.03 0.01 
EDU/010 (b) Canran y diwrnodau ysgol a gollir oherwydd

gwaharddiadau tymor sefydlog yn ystod y flwyddyn
academaidd mewn Ysgolion Uwchradd

0.28 0.15 0.28 ⇔
EDU/011 Sgôr cyfartalog ar gyfer disgyblion 15 oed ar y 31

Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr
awdurdod lleol 

376 365 391 
EDU/015 (a) Canran y datganiadau anghenion addysgol

arbennig terfynol a gyflwynir cyn pen 26 wythnos
gan gynnwys eithriadau 

88.27 90 82.59 
EDU/015 (b) Canran y datganiadau anghenion addysgol

arbennig terfynol a gyflwynir cyn pen 26 wythnos,
heb gynnwys eithriadau 

94.24 91 90.52 
EDU/016 (a) Canran presenoldeb disgyblion mewn Ysgolion

Cynradd 
92.8 93.5 92.9 

EDU/016 (b) Canran presenoldeb disgyblion mewn Ysgolion
Uwchradd 

90.4 91.6 90.5 
SCC/022 (a) Canran presenoldeb disgyblion sy'n derbyn gofal

mewn ysgolion cynradd 
91.30% 92.0% 87.60% 

SCC/022 (b) Canran presenoldeb disgyblion sy'n derbyn gofal
mewn ysgolion uwchradd 

86.20% 87.0% 84.60% 
SCC/037 Sgôr cymwysterau allanol cyfartalog ar gyfer plant

16 oed sy'n derbyn gofal mewn lleoliad dysgu a
gynhelir gan yr awdurdod lleol 

128 160 148 
Wedi gwella rhywfaint, ond yn cael sylw pellach gan y grŵp "Brighter Futures" gan ei fod yn is na'r targed. 
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Mae datblygiad Caerdydd dros y
blynyddoedd diwethaf wedi arwain at
greu dinas fasnachol, creadigol a
diwylliannol y mae llawer o bobl yn
dewis byw, gweithio a chwarae ynddi.
Mae profiad Caerdydd yn cynnig
digwyddidau chwaraeon o'r radd
flaenaf, adloniant, atyniadau
diwylliannol, bywyd nos a mwy.  Mae
hyn oll yn seiliedig ar amgylchedd
adeiledig deniadol a hygyrch sy'n
cyfuno seilwaith trafnidiaeth o safon
uchel, parciau a mannau gwyrdd wedi'u
cynnal yn dda a rhwydwaith technoleg
sy'n gwireddu dyheadau pobl o ran eu
bywyd proffesiynol a phersonol.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Cynnig dewisiadau teithio
cynaliadwy 

Cynyddu nifer yr opsiynau teithio
cynaliadwy a gynigir trwy ddewisiadau
teithio amgen a datblygu'r fenter Dinas
Deithio Gynaliadwy ymhellach.  

• Wedi darparu'r rhaglen Dinas Deithio
Gynaliadwy 2011/12 lawn erbyn 31 Mawrth
2012 a chreu cyflwyniad i Lywodraeth Cymru
ym mis Chwefror 2012 fel rhan o'n gwaith i
barhau â'r fenter Dinas Deithio Gynaliadwy
fel rhaglen pum mlynedd lawn (yn lle
rhaglen dwy flynedd).

• Cynhyrchwyd y Cynllun Rhwydwaith Beicio
Strategol, gyda Chanllaw Cynllunio ategol, yn
dilyn ymgynghoriad helaeth gyda'r cyhoedd
a rhanddeiliaid.  Cytunodd y Weithrediaeth ar
hyn ym mis Medi 2011.

• Wedi cwblhau'r gwaith o roi cynlluniau ar
gyfer Cynllun Rhwydwaith Beicio Strategol
2011-12 ar waith. Roedd hyn yn cynnwys
gwaith ar gynllun coridor Heol Casnewydd
rhwng West Luton Place a Gerddi Rumney Hill.  

• Wedi parhau i gyflwyno rhaglen
Dewisiadau Doeth y Cyngor gan gynnwys
hyrwyddo ac ehangu'r fenter Clwb Ceir a
threfnu Gŵyl Feicio gyntaf Caerdydd yn ystod
yr Wythnos Feicio ym mis Mehefin 2011. 

• Wedi parhau i weithio mewn partneriaeth â
Sustrans ar broject cynllunio teithio
personol i Gaerdydd, gan gysylltu â 19,000 o
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gartrefi yng Ngogledd Caerdydd yn ystod
cam 1 y project i gasglu data sylfaenol a
pharatoi cam 2 y project a fydd yn targedu
cartrefi yng Ngorllewin / De Caerdydd (gan
gynnwys Penarth) yn ystod 2012/13. 

Gwella'r seilwaith trafnidiaeth, gan
gynnwys: 

• Cyflwynwyd cynnig i ailddatblygu Gorsaf
Fysus Caerdydd i'r Weithrediaeth ym mis
Rhagfyr 2011.  

• Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu'r
defnydd o gyfleusterau Parcio a Theithio'r
Ddinas drwy gynnal cyfarfodydd gyda'r
gymuned fusnes i edrych ar opsiynau, cynnal
ymgyrchoedd marchnata i hyrwyddo Parcio a
Theithio fel opsiwn a threialu cynllun sy’n
cynnig cyfradd ostyngedig o £1 i gymudwyr
sy'n cyrraedd cyn 8.30am. 

• Wedi ychwanegu safleoedd a llochesi bws
newydd er mwyn gallu estyn gwasanaeth Bws
y Bae, gan wella cysylltedd rhwng Bae
Caerdydd, Canol y Ddinas a Pharc Cathays. 

Gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng
Caerdydd a'r rhanbarth ehangach, drwy
barhau i gyflwyno cynlluniau a nodir
yng Nghynllun Trafnidiaeth
Rhanbarthol Sewta, yn amodol ar gyllid: 

• Fel rhan o'n gwaith i wella ymhellach y
cyfleusterau sy'n rhoi blaenoriaeth i fysus,
cawsom arian ar gyfer creu cynllun manwl a
chynnal y gwaith adeiladu ar gyfer cam nesaf
yr A470 a'r Coridor Gorllewinol. 

• Wedi cwblhau cam 3 Llwybr Cymunedol
Gogledd Caerdydd. Tynnwyd llwybr beicio
Llwybr Elái yn ôl oherwydd diffyg arian. 

• Wedi adolygu blwyddyn gyntaf y cynllun
Gorfodi Parcio Sifil (GPS), a chyflwyno
adroddiad i'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a
Gweithrediaeth y Cyngor.  Nawr yn y broses o
gyflwyno cynllun parcio gwell, wedi’i
ddiwygio i breswylwyr. 

• Wedi recriwtio wardeniaid traffig /
Swyddogion Gorfodi Parcio Sifil ychwanegol
yn ystod y 12 mis diwethaf.  

• Wedi buddsoddi ymhellach mewn meysydd
parcio gan ddefnyddio arian a wnaethpwyd
trwy'r cynllun Gorfodi Parcio Sifil, gan
gynnwys uwchraddio'r rhai yn Gray Street a
Severn Road yn Nhreganna.  

• Wedi datblygu Cynllun Rheoli Rhwydwaith
Trafnidiaeth newydd sy'n ceisio gwella
cyfleusterau a hygyrchedd pob dull o deithio. 

Gwella proffil ac atyniadau Caerdydd:  

• Wedi cymeradwyo datblygiadau pellach i
gynnig hamdden Bae Caerdydd trwy
ganolfan Surf-Rider i gyd-fynd â'r Ganolfan
Rafftio Dŵr Gwyn gyda'r bwriad o ddechrau
ar y safle yn 2012/13 yn dilyn digwyddiad
Cwpan y Byd ar y cwrs dŵr gwyn. 

• Rydym wedi parhau i wneud cynnydd o ran
darparu llawr sglefrio parhaol ym Mae
Caerdydd ac wedi cytuno ar gynnig gyda
Planet Ice i gadw'r llawr sglefrio presennol nes
bod y cyfleuster newydd ar gael.   

• Rydym wedi asesu cynigion a rhoi gwybod i'r
datblygwr a ffefrir i barhau â'r gwaith o
ddatblygu safle'r Glannau gan gynnwys
Cyfleuster Eira a datblygiad ym Mae
Caerdydd. 
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• Wedi datblygu opsiynau gwella ar gyfer
haen uchaf y Theatr Newydd. 

Parhau i gymryd rhan mewn
rhwydweithiau dinasoedd rhyngwladol
a phrojectau trawswladol:

• Rydym wedi parhau fel y ddinas arweiniol
yng Nghynhadledd Dinasoedd Bwa'r
Iwerydd o ran newid yn yr hinsawdd, gan
gadeirio'r gweithgor ac edrych ar gyfleoedd
i gyflwyno projectau newydd. Cawsom arian
i gynnal Digwyddiad Dinas Gynaliadwy ar
newid yn yr hinsawdd a gynhelir yn 2012/13. 

• Rydym wedi parhau i weithio trwy
rwydweithiau rhyngwladol i sicrhau bod
llais Caerdydd yn cael ei glywed gan y
Comisiwn Ewropeaidd yn gysylltiedig â'r
dadleuon ar ddyrannu arian strwythurol ar
ôl 2013 drwy ymateb i ymgyngoriadau
Llywodraeth Cymru ar gynigion y Comisiwn
Ewropeaidd ar gyfer rhaglen 2014-2020 a
sicrhau bod swyddogion y Cyngor yn cael eu
henwebu i weithgorau sy'n dyrannu arian
strwythurol yng Nghymru yn y dyfodol.  

• Rydym wedi parhau i weithio mewn
partneriaeth â dinasoedd Ewropeaidd i
ddatblygu projectau trawswladol mewn
perthynas â'r diwydiannau creadigol a'r
economi wybodaeth. 

• Rydym wedi gweithio ar ddatblygu projectau
gyda phartneriaid Ewropeaidd mewn
perthynas â Thwristiaeth. Ymunodd
Caerdydd â'r grŵp Dinasoedd Porthladd yng
Nghynhadledd Dinasoedd Bwa'r Iwerydd
(CDBI) er mwyn datblygu project treftadaeth
a thwristiaeth morol ac enillom gynnig
Catalydd CIVITAS i astudio teithio cynaliadwy
mewn 2 ddinas Ewropeaidd enghreifftiol. 

• Wedi parhau i weithio gyda Fforwm
Llywodraeth Leol y Gymanwlad, yn benodol
yn gysylltiedig â chyflwyno'r project
Rhannu Arfer Gorau ar adfywio'r glannau
gyda Vadodara, Gujurat gan gwblhau'r
project ym mis Hydref 2011. 

• Fel rhan o'r gwaith i ddatblygu'r Cynllun
Prentisiaeth Parciau a Gerddi cyflwynwyd
rhaglen gyfnewid gyda phartneriaid
rhyngwladol, a ariannwyd trwy Raglen
Leonardo.

Gweithio gyda phartneriaid ar
ddigwyddiadau chwaraeon,
diwylliannol, celfyddydau ac adloniant
ledled y ddinas:

• Wedi dechrau edrych ar ymarferoldeb
cynnal Gemau'r Gymanwlad yn y dyfodol
drwy greu gweledigaeth amlinellol ar gyfer
Gemau'r Gymanwlad o ran yr elfennau
adfywio.  Cyflwynwyd hyn i Weinidogion
Llywodraeth Cymru.  

• Wedi parhau i hyrwyddo celf gyhoeddus y
ddinas, gan gyhoeddi'r Strategaeth Celf
Gyhoeddus, Canllaw Cynllunio Ategol, cronfa
ddata a chofrestr.  

Adolygu a datblygu Strategaeth
Digwyddiadau 2020 Cyngor Caerdydd i
adlewyrchu dyheadau Strategaeth
Digwyddiadau Mawr 2010-2020
Llywodraeth Cymru i sicrhau y defnyddir
dull cydlynol wrth ddatblygu
digwyddiadau ym Mhrifddinas Cymru.  

• Wedi edrych ar y posibilrwydd o gynnal
cynhadledd Cyngor Bocsio'r Byd yn 2013, a
pharatoi cynnig â chost i'w ystyried gan CBB
yn seiliedig ar eu hanghenion penodol. 



• Wedi gweithio gydag ysgolion ar ehangu'r
project Cewri i ffurfio rhan o orymdaith
Dydd Gŵyl Dewi a arweiniodd at gynnydd o
19% yn nifer yr ymwelwyr yng Nghanol y
Ddinas ar 1 Mawrth 2012.  

Datblygu Caerdydd fel lleoliad
chwaraeon rhyngwladol, gyda seilwaith
chwaraeon o'r radd flaenaf sy'n cynnig
cyfleoedd rhagorol i gymryd rhan: 

• Wedi gweithio i sicrhau bod y ddinas yn elwa
i'r eithaf ar Gemau Olympaidd a
Pharalympaidd 2012 drwy gyflwyno Canolfan
Gwirfoddolwyr Chwaraeon Caerdydd. 

• Wedi denu gwersylloedd hyfforddi i
Gaerdydd cyn y gemau Olympaidd. 

• Wedi gweithio i ddefnyddio cynnig
Hamdden y Cyngor i'r eithaf drwy
hyrwyddo cynigion i gymunedau lleol i

fwynhau bywyd actif ac iach trwy ddatblygu
cyfleusterau yn barhaus a hyrwyddo'r Cerdyn
Actif i ddenu a chadw mwy o gwsmeriaid. 

• Rydym wedi parhau i weithio gyda
phartneriaid i gyflwyno cam 2 o
Ddatblygiad Tŷ'r Chwaraeon a fydd yn cael
ei gwblhau yn 2012-13. 

• Wedi parhau i weithio mewn partneriaeth â
Chwaraeon Cymru i ddatblygu a chyflwyno
Cytundeb Partneriaeth yr Awdurdod Lleol
gan gynnwys cydweithredu â chlybiau
chwaraeon, dinasyddion, ysgolion a
chymunedau drwy gynnal nifer o
ddigwyddiadau a hyfforddiant i hyfforddwyr.  

• Wedi cyflwyno ardal gemau aml-ddefnydd
Adi-zone yn y Morglawdd a Gerddi Howard i
sicrhau bod y gymuned yn gallu
manteisio'n well ar chwaraeon a chyflwyno
etifeddiaeth Olympaidd hirhoedlog. 
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

CUL/01 Nifer yr ymweliadau gyda thâl i leoliadau
diwylliannol. 

420988 406225 382992 
Mae'r canlyniad cyffredinol yn dangos perfformiad da yn yr hinsawdd economaidd bresennol 

CUL/06 Incwm a Gedwir ar gyfer lleoliadau diwylliannol 1281280 1092472 1235087 
ECR15c Refeniw a gynhyrchwyd gan yr holl ymwelwyr. £851.7m £721m £943m 
LCL/001 Nifer yr ymwelwyr â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn

ystod y flwyddyn, fesul 1,000 y boblogaeth 
1601 1600 1658 

LTPPI11 Dull Teithio i'r Gwaith drwy ddefnyddio Trafnidiaeth
Gynaliadwy

43% 46% 43% ⇔
Dylai canlyniadau bws a thrên wella'r flwyddyn nesaf gyda mentrau Dinas Deithio Gynaliadwy a chyngor ar Gynllunio Teithio Personol
yn cael eu cyflwyno i 50% o gartrefi ledled y ddinas. 

LTPPI11/B Dull Teithio i'r Gwaith:  Bws (%) Newydd ar
gyfer 2011/12

16% 14%

LTPPI11/C Dull Teithio i'r Gwaith:  Beic (%) Newydd ar
gyfer 2011/12

6% 6%

LTPPI11/O Dull Teithio i'r Gwaith:  Arall Newydd ar
gyfer 2011/12

2% 2%

LTPPI11/R Dull Teithio i'r Gwaith:  Trên (%) Newydd ar
gyfer 2011/12

6% 5%

LTPPI11/W Dull Teithio i'r Gwaith:  Cerdded (%) Newydd ar
gyfer 2011/12

16% 16%

PSR/004 Canran anheddau'r sector preifat oedd yn wag am
fwy na 6 mis ar 1 Ebrill a lenwyd yn ystod y
flwyddyn trwy gamau uniongyrchol gan yr
awdurdod lleol 

4.94% 3.86% 2.60% 

Mae cyflwr y farchnad bresennol yn cael effaith uniongyrchol ar annog perchnogion i werthu neu lenwi eiddo gwag.  Ym mis Chwefror
2012 lansiodd Llywodraeth Cymru ei menter benthyciadau ailgylchadwy ei hun i annog perchnogion eiddo gwag i adnewyddu a
gwerthu neu lenwi eu heiddo gwag.  Mae'n debyg y bydd Caerdydd yn derbyn tua £550,000 a gellir ei ddefnyddio ar y cyd â
phartneriaeth Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig neu'n uniongyrchol â pherchnogion preifat i adnewyddu a rheoli. 

ECR15a Nifer yr Ymwelwyr y Flwyddyn 18.3m 15.3m 18.4m 

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Bydd dinasoedd llwyddiannus y dyfodol
yn ffynnu'n gymdeithasol ac yn
economaidd o fewn cyfyngiadau
amgylcheddol.  Wrth i ddinasoedd
adfywio a ffynnu sylweddolir nad yw
twf economaidd yn digwydd trwy
gyfnewid ag ansawdd gymdeithasol ac
amgylcheddol. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Cyflwyno mesurau rheoli
gwastraff effeithiol ac
effeithlon

Rhoi strategaeth gwastraff hirdymor
newydd ar waith:

• Wedi gweithio gyda phartneriaid a
dinasyddion Caerdydd i leihau gwastraff
gan gynnwys ailgylchu mwy o wastraff ar ôl
digwyddiadau, cyflwyno casgliadau sbwriel
gweddilliol bob pythefnos a derbyn paent a
beiciau mewn safleoedd Canolfannau
Ailgylchu Gwastraff y Cartref i'w

hailddefnyddio. 

•. Wedi parhau i hyrwyddo'r ymgyrch
ailgyflwyno, ailddefnyddio ac ailgylchu trwy
waith y Tîm Addysg a Gorfodi gan dargedu
wardiau i wella'r ffordd y caiff gwastraff ei
gyflwyno ac i gynyddu ailgylchu.  

• Wedi parhau i weithio gyda phartneriaid i
roi ymgyrchoedd Cadw Caerdydd yn Daclus
ar waith.  Cynhaliwyd ymgyrch 'Gwaredu'r
Gwastraff’ ym mis Mehefin a chyflwynwyd yr
Ymygyrch Sothach Sbwriel hefyd. 

Wedi sicrhau bod llai o wastraff yn mynd i
safleoedd tirlenwi, trwy strategaeth wastraff
2011-16. Ailgylchwyd 100% o rwbel o
Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. 

Cyflwynwyd y gwasanaeth casglu ailgylchu
newydd gan ganolbwyntio ar ailgynllunio a
gwneud y gorau o gasgliadau gwastraff.  

Wedi gwella gwasanaethau gwastraff
masnachol gan gynnig mwy o gasgliadau
bwyd ac eitemau ailgylchu sych drwy aildrefnu
casgliadau Gwastraff Masnachol i wella'r
gwasanaethau a gyflwynir. 
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Crëwyd Achos Busnes Amlinellol a chynhaliwyd
ymarfer caffael a arweiniodd at restr fer o 8 o
gynigwyr i ddatblygu strategaeth gaffael
newydd i greu datrysiad trin gwastraff
organig.  

Datblygwyd y broses gaffael trwy'r
bartneriaeth Prosiect Gwyrdd, i greu datrysiad
hirdymor cost effeithiol yn lle tirlenwi drwy alw
ar Gynigion Terfynol.  

Creu dinas lanach

Cyflwynwyd cadis ymyl y ffordd neu finiau bwyd
cymunedol ar gyfer gwastraff bwyd i gartrefi er
mwyn gwaredu gwastraff yn y ffordd orau
posibl drwy gynnig gwasanaeth casglu
gwastraff newydd drwy gyflwyno cadis ymyl y
ffordd ar gyfer gwastraff bwyd.  

Cyflwynwyd y cynllun biniau olwyn i'r holl
gartrefi addas ar ôl ymgynghori â
pherchenogion tai.

Gweithio tuag at fabwysiadu'r
gwasanaethau gwastraff gwell trwy
weithgareddau addysg a gorfodi: 

• Wedi parhau i addysgu pobl mewn
ardaloedd lle ceir problemau gwastraff neu
gyfraddau ailgylchu isel, gan hyrwyddo'r
newidiadau i gasgliadau trwy nodi'r
newidiadau mewn llyfrynnau casgliadau
mewn dros 15 o wahanol ieithoedd ac mewn
fformatau gwahanol.  Lansiwyd cynllun
'hyrwyddwyr amgylcheddol' y myfyrwyr ym
mis Medi 2011.  

Rydym wedi parhau i roi'r strategaeth
ansawdd amgylcheddol lleol newydd ar waith i
gynnal yr amgylchedd lleol drwy ymdrin â
phroblemau megis sbwriel, baw ci, graffiti, codi

posteri'n anghyfreithlon a thipio
anghyfreithlon, gan gymeradwyo polisi ar gyfer
rheoli gwastraff a gyflwynir yn anghywir yn
2011. Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau a
gweithgareddau a chyhoeddwyd nifer o
ddatganiadau i'r wasg ac erthyglau yn ymwneud
â chyfrifoldeb cymdeithasol i godi lefelau
ymwybyddiaeth. 

Datblygu'r broses o integreiddio
gwasanaethau gwastraff a glanhau
strydoedd i'r system rheoli
cymdogaethau: 

• Wedi gweithio gyda swyddogion Gorfodi
Cyngor Casnewydd, Tîm Ansawdd
Amgylcheddol Lleol Cyngor Caerdydd ac
Asiantaeth yr Amgylchedd i ymdrin â thipio
anghyfreithlon a chludwyr gwastraff
anghyfreithlon fel rhan o'n gwaith i wella
gorfodi drwy weithio'n fwy effeithiol ar
weithgareddau'r Cyngor.  

• Wedi parhau i gydlynu gwaith y swyddogion
gorfodi, addysg a glendid i gyflwyno
gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau trwy brojectau ailgynllunio
gwasanaethau ar gyfer gwella. 

Creu dinas werdd a chynaliadwy

Rhoi'r Agenda Carbon Isel ar waith ar y
cyd â phartneriaid. 

• Datblygwyd rhaglen rheoli carbon yr
awdurdod lleol fel rhan o'n nod i sicrhau
gostyngiad o 60% o ran allyriadau carbon y
Cyngor erbyn 2018 ac ymrwymiad i
gyflwyno opsiynau gwres ac ynni cyfun
drwy waith Gwres ac Ynni Cyfun Canolfannau
Hamdden, gwaith trawsnewid olew yn nwy
Howardian a Willows a chyflwyno Ôl Troed yr
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Ymrwymiad Lleihau Carbon ac Adroddiad
Blynyddol. 

• Rydym wedi datblygu mesurau addasu drwy
barhau â'r fenter "newid hinsawdd, newid
lleoedd" drwy sicrhau £5,000 ychwanegol
gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru /
Llywodraeth Cymru a fydd yn talu am y
costau ymgynghori i ddatblygu cynllun
gweithredu y Cynllun Addasu Newid yn yr
Hinsawdd. 

• Wedi parhau i gyflwyno adroddiadau
monitro carbon fel un o brif sefydliadau
partner y Cynllun Carbon Isel. 

• Rydym wedi datblygu a chyflwyno cynllun
gweithredu ynni cynaliadwy, gan gynnwys
gwaelodlin allyriadau CO2 ar gyfer y ddinas
gyfan, fel rhan o ymrwymiad Cyfamod y
Meiri yr UE. 

• Rydym wedi edrych ar y posibiliad o
ddatblygu project Asiantau Newid Carbon
Isel gyda'n staff a staff ein partneriaid i
herio ymddygiad mewn modd cadarnhaol a
rhannu arfer da, ond ni chawsom yr arian i
wneud hyn a bydd y gwaith hwn bellach yn
rhan o gylch gwaith ehangach Carbon Isel
Caerdydd. 

• Rydym wedi pennu swyddog newid yn yr
hinsawdd cymunedol Pathfinder ar gyfer
de-ddwyrain Cymru. Rydym wedi dechrau
cyflwyno camau gweithredu cymunedol o ran
newid yn yr hinsawdd yn ne-ddwyrain Cymru
ac wedi edrych ar nodi projectau peilot i'w
cefnogi a'u datblygu ymhellach, gan
gynhyrchu a chytuno ar restr fer o brojectau
peilot yn ne-ddwyrain Cymru.  Mae 2 beilot ar
gyfer y project yng Nghaerdydd; Action
Caerau / Trelái a Women Connect First.

Mae'r projectau y cytunwyd arnynt yn cael eu
cyflwyno ar hyn o bryd ac mae gwaith wedi
dechrau i adolygu sut y bydd y swyddi
Pathfinder yn cael eu hariannu yn y dyfodol i
gefnogi'r projectau cymunedol.  

Buddsoddi mewn ymateb strategol i
leihau allyriadau carbon y Cyngor a
chynyddu'r ynni adnewyddadwy a
gynhyrchir gan y Cyngor. 

• Parhau â Rhaglen Rheoli Carbon bresennol
y Cyngor i ddatblygu a gweithredu model
busnes ar gyfer effeithlonrwydd busnes ym
mhob rhan o seilwaith y Cyngor, gan
gynnwys buddsoddi mewn adeiladau ysgol. 

• Wedi edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno
tyrbinau gwynt ar raddfa fechan, gan
ganolbwyntio ar yr ardal blaendraeth o
amgylch Ffordd Lamby, ac wedi adolygu
opsiynau solar ffotofoltaig fel rhan o'r gwaith
i ddatblygu opsiynau ynni adnewyddadwy i
leihau defnydd ynni ac allyriadau carbon y
Cyngor. Mae cyfraddau 'Tariff Cyflenwi
Trydan' wedi'u lleihau sy'n effeithio ar achos
busnes y cynlluniau. 

- Yn y broses o ddatblygu potensial ynni dŵr ar
safle Cored Radur yng ngogledd y ddinas.   

- Wedi edrych at opsiynau i gyflwyno
tyrbinau gwynt ar raddfa fechan a
chyfleuster solar ffotofoltaig yn safleoedd y
Cyngor drwy gynnal astudiaeth ymarferoldeb
ar 30 safle.  

- Wedi dechrau project yn adeilad swyddfa
Amlosgfa Thornhill a chyflwyno cynlluniau
peilot a ddefnyddir yn y broses o ddatblygu
Canllawiau Cynllunio Carbon Isel. Gweithio
tuag at gyflwyno targedau cynllunio carbon
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isel ar gyfer holl brojectau adeiladau
newydd ac adnewyddu adeiladau y Cyngor
(e.e. adeiladau safon Passivhaus, safon "A").  

- Wedi cynnwys cyfleusterau Solar Ffotofoltaig
yn y cynlluniau ar gyfer 3 phroject adeiladu
newydd i wella'r defnydd o dechnoleg ynni
adenwyddadwy priodol ym mhob un o'r
projectau adeiladu newydd a phrojectau
adnewyddu adeiladau. 

• Wedi ailflaenoriaethu cyllidebau rheoli
priffyrdd i gynyddu'r defnydd o
atgyweiriadau priffyrdd parhaol yn lle
gwneud gwaith dros dro gan gynnal
uniondeb strwythurol y rhwydwaith
priffyrdd.  Mae arian ychwanegol ar gyfer
gwaith adfer parhaol wedi'i glustnodi yn y
Rhaglen Cyfalaf a gymeradwywyd ym mis
Chwefror 2012. 

Adnewyddu anheddau cyhoeddus a
pheifat mewn modd arloesol i wella
effeithlonrwydd ynni: 

• Cynnwys erthyglau ar gyrchu arian a dulliau
gwella effeithlonrwydd ynni yng nghylchlythyr
y landlordiaid fel rhan o'r gwaith i
ddatblygu'r cynllun trwyddedu ychwanegol
i wella effeithlonrwydd ynni llety a rentir.  

Paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar
gyfer Caerdydd gyda Chanllaw
Cynllunio Atodol sy'n nodi sut y gellir
diwallu anghenion economaidd a
chymdeithasol mewn modd cynaliadwy
gan ystyried rhinweddau amgylcheddol
Caerdydd yn llawn. 

• Datblygwyd y CDLl i ymgynghori ar
Strategaeth a Ffefrir y CDLl yn ystod tymor
yr Hydref 2012 ac ar y CDLl ar Adnau yn

ystod tymor yr Hydref 2013.  Disgwylir i'r
Cynllun gael ei fabwysiadu yn 2015. 

• Datblygwyd y CDLl drwy ymgynghori ar
safleoedd amgen. Mae safleoedd posibl y
CDLl wedi'u hasesu trwy Ymgynghoriad
Opsiynau Strategol ym mis Mai a Mehefin
2011, gydag opsiynau twf i greu 55,000,
45,000 a 36,000 o gartrefi newydd.  Mae
gwaith yn parhau ar ddatblygu'r sail
dystiolaeth ar gyfer y cynllun, sy'n cynnwys
gwaith ar Ddadansoddi Bwlch Tir Cyflogaeth
a datblygu'r Asesiad Canlyniadau Llifogydd
Strategol sy'n ymchwilio i'r risg o lifogydd yn y
ddinas.  Gwnaethpwyd cynnydd o ran
gweithio gydag Awdurdodau Lleol eraill yn ne-
ddwyrain Cymru a rhanddeiliaid allweddol i
drafod materion trawsffiniol a chysondeb a
chynhyrchu adroddiad canfyddiadau.

• Bydd y Cynllun yn cael ei gyflwyno i
Lywodraeth Cymru maes o law i gael ei
archwilio'n annibynnol. 

Hyrwyddo safonau cynllunio
cynaliadwy uchel ym mhob datblygiad: 

• Wedi gweithio ar roi safonau cynllunio
Llywodraeth Cymru ar gyfer adeiladau
cynaliadwy ar waith drwy'r broses rheoli
datblygiadau drwy gyhoeddi nodyn "Safonau
Adeiladau Cynaliadwy Cymru" ar wefan y
Cyngor sy'n esbonio sut i gydymffurfio â'r
polisi cenedlaethol. 

• Datblygwyd canllaw cynllunio a chyngor
cynllunio atodol ar gyfer adeiladau a
chymunedau cynaliadwy trwy'r broses CDLl
a Chanllaw Cynllunio Atodol drwy
gymeradwyo Canllawiau Cynllunio Atodol ar
gyfer Safleoedd Mewnlenwi a blaen siopau.
Mae nodyn cyfarfwyddyd mewnol drafft ar
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Ffenestri Dormer yn cael ei baratoi ar hyn o
bryd i edrych ar sut fydd y Canllaw Cynllunio
Atodol i Ddeiliaid Tai yn cael ei ddatblygu yn
2012/13. 

Rhoddwyd y strategaeth rhandiroedd ar waith,
a datblygwyd dros 300 o leiniau rhandir unigol
ychwanegol ar 6 safle gwahanol ledled y ddinas. 

Datblygu amddiffynfeydd llifogydd
Caerdydd ymhellach: 

• Cafodd cynllun lliniaru llifogydd Nant yr
Eglwys Newydd ei ddatblygu drwy benodi
rheolwr project i oruchwylio'r cynllun.  

• Cafodd Asesiad Rhagarweiniol ar y Risg o
Lifogydd ei baratoi a gymeradwywyd gan
Asiantaeth yr Amgylchedd.  

• Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru strategaeth
rheoli'r risg o lifogydd a dechreuodd waith ar
Strategaeth Leol fel y nodwyd ym mis Mawrth
2012.  

Adfywio Cymdogaethau Lleol

Gwella ansawdd tai preifat a
chymdeithasol ledled y ddinas: 

• Wedi parhau i weithio i gyflawni Safon
Ansawdd Tai Cymru erbyn Rhagfyr 2012,

gan ganolbwyntio ar geginau ac
ystafelloedd ymolchi. Cyflawnwyd 90% o’r
gwaith gosod erbyn diwedd Mawrth 2012. 

• Wedi parhau i weithio ar gyflwyno'r
Strategaeth Dai drwy nodi anghenion pobl
ag anableddau dysgu.  Cyflwynwyd cynllun i
fodloni gofynion y bobl hyn gyda phartneriaid
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.  

- Fel rhan o'n gwaith i ddefnyddio adnoddau'r
Cyfrif Refeniw Tai i ddatblygu cynlluniau tai
â chymorth o 2013, nodwyd anghenion pobl
ag anableddau dysgu.  Bydd y gwaith hwn yn
parhau yn 2012/13. 

- Adolygwyd y polisi dyrannu ar gyfer Tai
Cyngor. 

- Rhoddwyd cynllun gosod rhent newydd ar
waith.  

- Datblygwyd prosesau newydd a chytunwyd
ar ffordd o reoli'r trefniadau grant tai
cymdeithasol newydd â Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig.  

• Wedi gweithio ar gynyddu'r opsiynau sydd
ar gael i ddiwallu'r anghenion tai a meddwl
am ffyrdd newydd o hysbysu a chynghori
pobl ar eu hopsiynau tai drwy ddatblygu a
hyrwyddo www.cardiffhousing.co.uk.
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- Wedi parhau i ddatblygu mynediad i'r
Sector rhentu preifat a chynnal Diwrnod
Agored Landlordiaid. 

- Wedi gweithio i ddatblygu camau
gweithredu i gefnogi'r rhai a effeithir yn
negyddol gan newidiadau i'r system budd-
daliadau drwy anfon gwybodaeth at yr
hawlwyr yr effeithiwyd arnynt, gan gynnal
sesiynau gwybodaeth a briffio i landlordiaid,
sefydliadau partner ac Aelodau.  

Datblygu a hyrwyddo Cyngor Caerdydd
fel Landlord Cymdeithasol

• Cyflawni profion ar gyflwr eiddo a gerddi'r
Cyngor cyn pen 6 mis o ddyddiad dechrau'r
denantiaeth i sicrhau eu bod yn cael eu cadw
mewn cyflwr da. 

• Rhoi cymorth i denantiaid newydd drwy
gyflwyno Ymweliadau Croesawu. 

• Cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda'r
Ffederaswin Tenantiaid a gwella cysylltiadau
â Gwasanaethau Cyfranogiad Tenantiaid
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel
rhan o'r gwaith o ddatblygu Cyfranogiad
Tenantiaid.  

• Wedi ystyried opsiynau ar gyfer ymdrin â'r
broblem o eiddo sy’n anodd eu gosod.  

• Wedi gweithio ar werthuso gwaith y
gweithgor Corfforaethol ar Drwyddedu
Ychwanegol ar gyfer Cathays ac ystyried
manteision estyn y cynllun i rannau eraill o
Gaerdydd: 

- Cynyddu'r defnydd o Gynllun Achredu
Landlordiaid Cymru, gan ragori ar y targed ar
gyfer landlordiaid a achredir. 

- Cyfrannwyd at roi'r Cynllun Cymuned
Myfyrwyr ar waith gyda nifer yr ymwelwyr
unigryw â gwefan Cardiff Digs yn cynyddu
gan 15% uwchben y targed.

Gwella ac amdiffyn yr amgylchedd
adeiledig a naturiol:

• Adolygwyd yr holl Safleoedd coetiroedd ac
amffibiaid o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur
(SBCN).  

• Wedi parhau i roi'r Cynllun Gweithredu
Bioamrywiaeth ar waith, gan gynnal
arolygon ar gyfer Ffwng Glaswelltir a
Phathewod, cynnal projectau gwella
cynefinoedd bioamrywiaeth a chyflwyno
llwybr gweithgareddau bywyd gwyllt ym
Mharc Bute. 

• Wedi adolygu a monitro cyflwr asedau
hanesyddol dynodedig y Ddinas er mwyn
blaenoriaethu'r gwaith o amddiffyn y
dreftadaeth adeiledig a nodi'r posibiliad ar
gyfer ymyrraeth/camau cynnar mewn
ardaloedd â nodweddion hanesyddol. 

• Wedi cwblhau arolwg Adeiladau mewn
Perygl o'r holl adeiladau rhestredig yng
Nghaerdydd.  

• Sicrhawyd £166,000 o Gronfa Dreftadaeth
y Loteri ar gyfer Insole Court

• Mae cynllun treftadaeth / adnewyddu Ysgol
Uwchradd Llandaf wedi'i ddatblygu a'i roi
ar waith yn llawn.  

• Wedi gwneud cynnydd o ran lleihau nifer yr
adeiladau a nodwyd 'mewn perygl' o gwympo
neu ddirywio yn 2011/12, yn enwedig yr
adeiladau hynny sy'n berchen i'r Cyngor. 
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• Wedi cyflwyno rhaglen estynedig o
Gynlluniau Adnewyddu Cymdogaethau yn
seiliedig ar flaenoriaethau cymunedol, gan
gwblhau cynlluniau yn Mill Road, Parc
Cemaes, Canolfan Ardal Thornhill, Lady
Margaret Court, Hillview, Gerddi Shelley, Parc
y Felin, Coed-y-capel, Tanffordd Gabalfa a Lôn
y Felin yn 2011/12. 

• Cwblhawyd Rhaglenni Gwella'r
Amgylchedd ar gyfer Ardaloedd
Adnewyddu Rutland Street, Gogledd
Grangetown a Metal Street, Gorllewin
Adamsdown. 

• Datblygwyd Strategaeth Canolfannau Ardal
i ddatblygu eu rôl mewn cymdogaethau
cynaliadwy.  Cytunodd y Weithrediaeth ar
hyn ym mis Ebrill 2012.  

• Cwblhawyd arfarniadau bwrdd gwaith ar
gyfer Canolfannau Ardal Clare Road, Heol y
Plwca a Llaneirwg. 

• Cyflwynwyd, mewn partneriaeth, gynllun
adfywio cynhwysfawr ar gyfer Sgwâr
Loudoun yn Butetown a oedd yn cynnwys
cyfleusterau iechyd, cymunedol a siopa
newydd.   

• Wedi parhau i weithredu strategaeth
adfywio Butetown a ariennir gan raglen
Blaenoriaeth 4 Cronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop - gan gael caniatâd
cynllunio, caffael contractwr a dechrau gwaith
ar ganolfan gymunedol a phafiliwn
ieuenctid newydd.  

• Wedi datblygu cynllun Maelfa fel
blaenoriaeth ymrwymedig, gan adolygu

cynlluniau ar gyfer ailddatblygiad Maelfa a
chael caniatâd cynllunio.  

• Wedi penodi partner datblygu a ffefrir ar
gyfer cynllun adfywio siopau Beechley
Drive. Hefyd, datblygwyd canolfannau
blaenoriaeth eraill a nodwyd yn y
strategaeth Canolfannau Lleol, gan
gynnwys cynlluniau gwella siopau yn
Fishguard Road a Michaelston Road.

• Cyflwyno'r Rhaglen Partneriaeth Parciau: 

- Wedi parhau i roi'r project adfywio Parc
Bute ar waith, gan gwblhau'r gwaith o
adeiladu Canolfan Addysg Parc Bute a
dechrau Estyn ac Adnewyddu West Lodge
Gate House. 

- Sefyfdlwyd Grŵp Cyfeillion Parc Bute fel
rhan o'n gwaith i gynyddu cysylltiad â
defnyddwyr Parc Bute.  

- Roedd rhaid gohirio cynlluniau i gyflwyno
cynnig am arian gan Gronfa Dreftadaeth y
Loteri i wella ac adfer Parc Cefn Onn
oherwydd bod cam 2 Stori Caerdydd yn cael
blaenoriaeth. 

• Ar ôl agor cam 1 o Amgueddfa Stori
Caerdydd, buom yn gweithio gyda
phartneriaid ariannu priodol i sicrhau’r ail
gam gan gyflwyno cais am arian Cronfa
Dreftadaeth y Loteri.  

Gwnaethpwyd cynnydd o ran datblygu'r oriel ar
y llawr cyntaf yn adeilad yr Hen Lyfrgell, gan
ddechrau'r broses gaffael ar gyfer llenwi oriel y
llawr cyntaf. 
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

CORKPI 5 Nifer y Lleiniau Rhandir a Gafodd eu Trin fel % o'r
Lleiniau sydd ar gael i'w Trin.

87.20% 87% 86.46% 
CT3 % Stoc y Cyngor sy'n cydymffurfio â Safon

Ansawdd Tai Cymru (SATC) - ceginau 
62.14% 76% 89.82% 

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

62.78% 76% 89.84% 
CT6 % Stoc y Cyngor, sy'n cydymffurfio â SATC, â

chyfradd SAP o >65 
51.64% 80% 90.36% 

EEF/002 Canran y gostyngiad mewn allyriadau carbon
deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus
annomestig 

1.84% 2% 4.22% 
PS002 (PS) Hectarau o Dir Rhandir a Gafodd eu Trin fel Canran

o'r Hectarau o Dir Rhandir Sydd ar Gael i'w Trin. 
85.82% 87% 85.70% 

Mae ymarfer mawr yn cynnwys cyflwyno cytundeb tenantiaeth diwygiedig i'r holl denantiaid presennol wedi'i gwblhau a bydd y 304 llain
newydd a ddatblygwyd yn 2011/12 yn arwain at gynnydd o ran perfformiad ar ôl i'r cytundebau tenantiaeth ar gyfer y lleiniau gael eu
prosesu. 

SC/KPI 01(a) Cael gwared ar graffiti nad yw’n fygythiol o fewn 5
diwrnod gwaith 

92% 87% 94% 
SC/KPI 01(b) Cael gwared ar graffiti bygythiol o fewn 1 diwrnod

gwaith 
83% 85% 72% 

Yn ystod 2011-12 cafwyd 67 cais i gael gwared ar graffiti bygythiol a chwblhawyd 48 o'r rhain o fewn 1 diwrnod gwaith.  Nid oedd yn
bosibl cwblhau'r 19 cais arall o fewn 1 diwrnod gwaith am resymau tu hwnt i reolaeth y Cyngor e.e. glaw trwm, problemau mynediad,
perchennog yr eiddo yn gwrthod llofnodi ymwadiad.  

SC001 Canran y gwastraff masnachol a gaiff ei ailgylchu
trwy wasanaeth casglu gwastraff y Cyngor 

Newydd ar
gyfer

2011/12

35% 34%

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

83.75% 90% 88.15% 
Mae perfformiad 2011-12 yn well na'r perfformiad a nodwyd ar gyfer y flwyddyn gynt er ychydig yn is na'r targed.  Trwy roi'r
gwelliannau a nodwyd trwy'r project Rheoli'r Amgylchedd Awyr Agroed ar waith dros y blynyddoedd nesaf byddwn yn gweld
gwelliannau o ran y strydlun a dylai hyn gael ei nodi yn y dangosydd perfformiad hwn. 

STS/006 Canran y digwyddiadau tipio anghyfreithlon a
gliriwyd o fewn 5 diwrnod gwaith 

94.48% 90% 88.69% 
Dangosydd perfformiad cyfansawdd yw hwn sy'n mesur nifer y digwyddiadau tipio anghfreithlon a waredwyd gan Reoli Gwastraff,
Parciau, Tai.  Roedd nifer y digwyddiadau tipio anghyfreithlon a waredwyd gan y Gwasanaeth Tai yn is na'r targed ac felly ni chafodd y
targed cyffredinol ei gyflawni. 

WM/KPI 001 Cyfanswm cyfwerth allyriadau carbon [cyfwerth
CO2 o ran T/Y] o wastraff dinesig 

54517 56114 42026 
WMT/002 Canran gwastraff dinesig bioddiraddiadwy a anfonir

i safleoedd tirlenwi. 
50.48% 61% 45.30% 

WMT/004 Canran gwastraff dinesig a gesglir gan awdurdodau
lleol a anfonir i safleoedd tirlenwi 

Newydd ar
gyfer 2011/12

52% 45.30%
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

WMT/007 Canran gwastraff dinesig awdurdodau lleol a
dderbynnir yn safleoedd amwynder gwastraff
dinesig pob awdurdod lleol a gaiff ei baratoi i'w
ailddefnyddio, ailgylchu neu sy'n fiowastraff wedi'i
ddidoli a gaiff ei gompostio neu ei drin yn fiolegol
mewn ffordd arall 

Newydd ar
gyfer

2011/12

60 91.41

WMT/009 Canran gwastraff dinesig a gesglir gan awdurdodau
lleol a gaiff ei baratoi i'w ailddefnyddio a/neu ei
ailgylchu, gan gynnwys gwastraff wedi’i ddidoli a
gaiff ei gompostio neu ei drin yn fiolegol mewn
ffordd arall 

41.99% 48 49.51 

THS/012 Canran prif ffyrdd (A) a ffyrdd nad ydynt yn brif
ffyrdd (B) sydd mewn cyflwr gwael ar y cyfan 

Newydd ar
gyfer

2011/12

8% 9.12%

Er bod buddsoddiad yn rhwydwaith priffyrdd dosbarth B yn 2011/12 wedi arwain at ostyngiad o 15% i 9.6%, wrth gyfuno â'r
canlyniad o THS011(a) nid oedd yn ddigonol i gyflawni'r lefel ddymunol o 8%. Rhagwelir y bydd arian LGBI Llywodraeth Cymru yn
2012/13 yn ddigonol i gyflawni'r lefel ofynnol hon. 

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Mae iechyd y boblogaeth yn holl bwysig
er mwyn cyflawni ansawdd bywyd o'r
radd flaenaf yn y ddinas.  Felly mae
darparu iechyd, gofal cymdeithasol a
lles gwell i drigolion trwy ystod o
wasanaethau atal, gwella a chefnogi yn
rhan holl bwysig o agenda Caerdydd.
Trwy wneud hyn bydd trigolion
Caerdydd yn gallu mwynhau bywyd
iach ac actif ac yn gallu manteisio ar
wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol pan fo angen. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Hyrwyddo a chefnogi ffordd o
fyw iach ac actif

Ymateb i'r blaenoriaethau a'r nodau a
nodir yn y rhaglen Dinas Iach: 

• Wedi parhau i weithio gyda phartneriaid i
ddatblygu cynllun pum mlynedd i ymdrin
ag anghydraddoldebau a phroblemau
iechyd hirdymor ac edrych ar gyfleoedd
ymgysylltu gwell ledled y ddinas. 

• Wedi hyrwyddo a dosbarthu DVD a thaflen i
gefnogi'r gwaith o integreiddio 'Dinas Iach'
fel blaenoriaeth strategol trwy'r Bwrdd
Gwasanaeth Lleol a'r Fforwm Gweledigaeth
Prifddinas Falch.  

• Wedi parhau i ganolbwyntio ar
weithgareddau lleihau gordewdra,
hyrwyddo ffordd o fyw iach, rheoli straen,
annog dewisiadau bwyd iach ac yfed yn
gall, a chyflwyno cynllun dinesig iach yn y
Cynllun Datblygu Lleol drwy lansio Cerdded
Caerdydd - 'Her 10,000 o Gamau', menter i
annog gweithwyr i gerdded mwy a bod yn
fwy actif.  

Sicrhau bod pobl yn cadw mor iach â
phosib drwy leihau a rheoli cyflyrau
cronig yn fwy effeithiol mewn
partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd: 

• Wedi ceisio 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 yn Rhaglen Wyn (y
Rhaglen Darparu Gwasanaethau i Bobl Hŷn
Fregus gynt) 
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• Wedi edrych ar y posibiliad o agor canolfan
fonitro integredig gydag awdurdodau eraill
trwy SEWIC fel rhan o'n gwaith i edrych ar
opsiynau i estyn a/neu wella technoleg
cynorthwyol ac adolygu trefniadau
gweithredu sy'n cynnwys y gwasanaeth
tele-ofal. 

• Wedi gweithio ar ddatblygu a rhoi Polisi
Gofalwyr newydd a chanllawiau ar waith.

Sicrhau safonau amgylcheddol uchel
drwy wneud y canlynol: 

• Wedi parhau i gyflawni gweithgareddau
gyda phartneriaid a thrwy'r Grŵp e-coli
mewnol i ddelio â nifer o broblemau yn
gysylltiedig ag e-coli. 

• Gyda phartneriaid, wedi rhoi'r fenter
'Sgorau ar y Drysau' ar waith, sef
gwasanaeth sy'n rhoi gwybodaeth i'r
cyhoedd sy'n rhestru cyfraddau hylendid yr
awdurdod lleol ar gyfer busnesau bwyd, i
hyrwyddo diogelwch a rhoi sicrwydd
gweladwy i'n dinasyddion, gan asesu
77.03% o safleoedd bwyd yn ystod 2011/12.

Datblygu mesurau i ymdrin â llygredd
aer, tir, dŵr, sŵn a golau: 

• Wedi parhau i fonitro ansawdd aer i nodi lle
mae angen cymryd camau a dyrannu
adnoddau'n briodol, gan gyflwyno'r
Adroddiad ar Gynnydd Ansawdd Aer i
Lywodraeth Cymru i roi sylwadau arno ac i
gael ei adolygu gan gyfoedion.  

• Wedi parhau â gwaith y tîm sŵn y tu allan i
oriau, gan drosglwyddo'r gwaith o ddelio â
galwadau o 101 i'r Gwasanaeth Larwm

Cymunedol heb effeithio ar nifer y galwadau
a threfnu staff ychwanegol i gyflenwi dros
gyfnodau prysur. 

Sicrhau bod pobl agored i
niwed yn gallu manteisio ar
wasanaethau i leihau
anghydraddoldebau iechyd

Sicrhau bod pobl yn cael y cyfle i fod
mor iach ac annibynnol â phosib: 

• Wedi parhau i weithio gyda Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar reoli Cyflyrau
Cronig yn effeithiol fel rhan o Raglen Wyn.  

• Wedi sicrhau bod yr holl ofalwyr yn START yn
cael hyfforddiant ailalluogi gan Therapyddion
Galwedigaethol, wedi alinio Gwasanaethau
Oedolion i gyd-fynd â thimau newydd yn yr
ardal i baratoi ar gyfer integreiddio, ac wedi
cydweithio â'r gwasanaeth Iechyd ar fesurau
perfformiad a chanlyniadau i ailgynllunio
ymyriadau gofal cartref i ohirio gofal
sefydliadol. 

• Wedi parhau i gefnogi teuluoedd i sicrhau
bod plant yn cael eu magu gyda'u
teuluoedd eu hunain gan gyflwyno rhaglenni
rhianta mewn grŵp ac yn unigol a sefydlu
Tîm Cymorth Integredig i Deuluoedd. 

• Mae'r Grŵp Llywio Gofal Ysbeidiol
rhyngasiantaethol i blant wedi parhau i
gefnogi anghenion unigolion a'u gofalwyr
gyda gwasanaethau ysbeidiol mwy hyblyg.  

• Wedi parhau i ehangu a chryfhau'r dulliau a
ddefnyddir gydag iechyd a gofal
cymdeithasol ar y cyd â Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Bro Morgannwg
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ac awdurdodau cyfagos eraill lle bo'n
briodol drwy weithio tuag at roi'r Canllaw
Gofal Iechyd Parhaus ar waith a datblygu'r
Pwynt Ymgysylltu Unigol.  

Datblygu swyddogaeth y
Gwasanaethau Oedolion a Phlant fel
comisiynydd arweiniol ac fel corff sy'n
llunio gwasanaethau cyhoeddus i
ymateb i anghenion plant ac oedolion
hŷn ac agored i niwed.  

• Wedi ffurfio Bwrdd Project i oruchwylio'r
gwaith o drosglwyddo Gwasanaeth y Cyngor
i'r darparwr newydd ym mis Hydref 2012 fel
rhan o'n gwaith i gynllunio'r gwasanaethau
sy'n ofynnol i ddiwallu anghenion
ehangach y grwpiau cleient.  

• Fel rhan o'n gwaith i drawsffurfio prosesau
rheoli gofal fel eu bod yn canolbwyntio
mwy ar ganlyniadau ac i ddefnyddio
adnoddau cymunedol i gynnal pobl yn eu
cartrefi eu hunain mae staff gwaith
cymdeithasol wedi'u hyfforddi i ddefnyddio'r
dull seiliedig ar ganlyniadau wrth reoli
achosion a darparu gofal yn y cartref ac wedi
rhoi proses Gofal yn Gyntaf ar waith.  

• Wedi edrych ar ddulliau mwy hyblyg wrth
Reoli Achosion i annog pobl i fanteisio'n

well ar gyfleoedd i reoli eu gofal eu hunain
trwy ddatblygu dull asesu seiliedig ar
ganlyniadau. 

• Wedi datblygu timau sy'n canolbwyntio ar
gymdogaethau yn Ne-ddwyrain a Gogledd-
orllewin Caerdydd mewn partneriaeth â
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. 

Hyrwyddo iechyd da i blant mewn angen, gan
gynnwys plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n
gadael gofal. Mae'r gwasanaeth wedi dechrau
cynnal a chefnogi cyfarfodydd cyswllt rheoli
achosion rheolaidd gyda gweithwyr proffesiynol
yn y Gwasanaeth Iechyd ac wedi sicrhau bod
gofynion gwybodaeth iechyd yn cael eu cynnwys
yn gynt yn y broses o ddod o hyd i leoliadau i
ddiwallu anghenion plant sy'n derbyn gofal.
Mae cynrychiolwyr o'r Gwasanaeth Iechyd gan
gynnwys y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a
Phlant yn eu Harddegau yn cyfrannu at y panel
aml-asiantaeth sy'n paru anghenion â
gwasanaethau a gyflwynwyd gan y Cyngor i
sicrhau bod anghenion y plant yn cael eu diwallu.  

Wrth roi'r fenter Teuluoedd yn Gyntaf ar waith
gyda phartneriaid i ymdrin â
phenderfynyddion tlodi plant yn ôl anghenion
lleol, datblygwyd trefniadau comisiynu i
gefnogi'r defnydd o'r £28m.  

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2011/12

T U D A L E N  3 3



Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2011/12

T U D A L E N  3 4

Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

KPI 09 Nifer yr unigolion sy'n dechrau ar raglen ymarfer
corff ar ôl cael eu hatgyfeirio gan eu meddyg teulu.

1653 1610 2079 
LCS/002 Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a

hamdden yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn
fesul 1,000 y boblogaeth lle mae’r ymwelydd yn
cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol. 

9728 Heb ei nodi 9843 

PPN/001 (i) Canran y busnesau risg uchel oedd yn atebol i
arolwg a gafodd eu harolygu yn gysylltiedig â
Safonau Masnach 

100% 100% 100% ⇔
PPN/001 (ii) Canran y busnesau risg uchel oedd yn atebol i

arolwg a gafodd eu harolygu yn gysylltiedig â
Hylendid Bwyd

100% 100% 100% ⇔
PPN/007 (i) Canran y tramgwyddau a gafodd eu hunioni drwy

ymyrraeth yn ystod y flwyddyn yn gysylltiedig â:
Safonau Masnach 

90.90% 90% 88% 
Ni chyflawnwyd y targed a osodwyd yn bennaf oherwydd yr adnoddau oedd ar gael yn y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn.  Mae'r
canlyniad o fewn 2 bwynt canran dros y tair blynedd diwethaf. 

PPN/008 (i) Canran y busnesau newydd oedd yn destun
ymweliad asesiad risg neu a ddychwelodd holiadur
hunan asesiad yn ystod y flwyddyn yn gysylltiedig â
Safonau Masnach

57% 50% 60% 

PPN/009 Canran y sefydliadau bwyd oedd yn 'cydymffurfio'n
gyffredinol’ â'r safonau hylendid bwyd 

67.61% 76% 75.72% 
PSR/006 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i

gyflawni gwaith addasu cost isel mewn anheddau
preifat lle na ddefnyddir y Grant Cyfleusterau i'r
Anabl 

101.75 90 48.31 

SCA/001 Cyfradd y trosglwyddiadau gofal a ohirwyd am
resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 y
boblogaeth 75 oed neu hŷn 

7.12 5.8 11.28 
Ni chyflawnwyd y targed oherwydd oedi o ran sefydlu pecynnau gofal cartref newydd ar ôl trosglwyddo i'r cytundeb fframwaith
newydd, yn ogystal â phroblemau tai.  Er enghraifft dod o hyd i lety priodol i hwyluso'r broses o ryddhau pobl â phroblemau iechyd
meddwl yn ddiogel.  

SCA/002 (b) Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu hŷn) y mae'r
awdurdod yn eu cefnogi mewn cartrefi gofal fesul
1,000 y boblogaeth 65 oed neu hŷn ar 31 Mawrth 

20.05 19.5 19.35 
SCA/003 (b) Canran y cleientiaid a gefnogir yn y gymuned yn

ystod y flwyddyn sy’n 65+ oed
83.21 83.5 82.66 

Mae'r cynnydd yn nifer y defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael cymorth i fyw'n annibynnol eto drwy raglenni ymyrraeth byr dymor wedi
arwain at ostyngiad yn nifer y defnyddwyr gwasanaeth sydd angen cymorth parhaus 

SCC/039 Canran yr asesiadau iechyd ar gyfer plant sy'n
derbyn gofal sydd wedi cael eu cyflawni yn ystod y
flwyddyn

67.60% 70.0% 67.9% ⇔
SCC/040 Canran y lleoliadau a gychwynwyd yn ystod y

flwyddyn lle mae’r plentyn wedi cofrestru gyda
darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o
fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl dechrau'r lleoliad 

55.70% 70.0% 61.50% 

Er na chyflawnwyd y targed mae gwelliant o ran perfformiad.  Mae hyn yn rhannol oherwydd bod mwy o wybodaeth yn cael ei rhoi ar
gofnodion plant ac ar ymatebion i ymholiadau. 



I barhau â thraddodiad cyfiawnder
cymdeithasol balch Caerdydd, bydd y
Cyngor yn gweithio i hyrwyddo cyfle a
pharch ac yn arwain y ffordd o ran
croesawu a rheoli amrywiaeth.  Mae
integreiddio a chyfranogi yn bwysig i
sicrhau cydlyniant cymdeithasol ac
yn adlewyrchu gallu cymdeithas i
ofalu am les ei haelodau. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Prif ffrydio Model Rheoli
Cymdogaeth Caerdydd

Prif ffrydio Model Trawsnewid
Cymdogaethau y Bwrdd Gwasanaeth
Lleol:

• Wedi cynnal cyfarfodydd Cyswllt Partneriaeth
i sicrhau bod rhanddeiliaid yn parhau i
gyfrannu at y gwaith o gyflwyno'r
Strategaeth Partneriaeth i gefnogi'r nod o
ddefnyddio gwybodaeth leol a rhannu data
rhwng sefydliadau partner i ymateb i
faterion dinasyddion. 

• Wedi gweithio ar ddatblygu timau darparu
gwasanaethau integredig a hybiau
cymunedol i gyfuno ein hadnoddau i'w
rhannu â'n dinasyddion, gan agor hyb peilot
Llaneirwg ym mis Medi 2011 a hyb
Llanrhymni ym mis Hydref.  

• Wedi gweithio i integreiddio trefniadau
comisiynu a chynllunio trwy'r Bwrdd
Gwasanaeth Lleol, gan gynnwys cyllidebau
cyfun, i gyflawni arbedion ac effeithlonrwydd.

Wedi ymateb yn effeithiol i'r
ffordd y mae dinasyddion am
fanteisio ar wasanaethau

Gweithio gyda phartneriaid i roi
gwybodaeth a gwasanaethau mewn
ffordd sydd wedi'i theilwra i ddiwallu
anghenion dinasyddion: 

• Wedi gweithio tuag at adolygu'r broses o roi
cyngor gwirfoddol a chyngor cyffredinol.

• Wedi sefydlu partneriaeth waith gyda Menter
Caerdydd fel rhan o'n gwaith i roi mwy o
gyfleoedd i blant a phobl ifanc fanteisio ar
wasanaethau chwarae a hamdden trwy
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gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno hynny.  

• Wedi gweithio ar ddatblygu a rhoi polisi
cyfathrebu hygyrch ar waith gan gynnwys
Canllaw Gwasanaeth i hyrwyddo
ymwybyddiaeth i bobl fyddar.  

• Wedi adolygu'r ddarpariaeth llyfrgell
gyfredol a diwygio'r gwasanaeth yn ôl
anghenion lleol a'r adnoddau sydd ar gael a
chynnal ymgynghoriad cyhoeddus a
ddefnyddiwyd i ddatblygu'r project Hyb
Dinasyddion.  Agorodd hybiau yn Llaneirwg a
Llanrhymni yn 2011.  

• Adolygu a gwella mynediad i bobl anabl
yng Nghanol y Ddinas. 

• Wedi cynnal adolygiad o fannau parcio i
bobl anabl ac wedi tynnu Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig yn ôl lle nad oedd angen
mannau parcio mwyach. 

• Wedi gwella mynediad i bobl anabl i Gastell
Caerdydd, Neuadd Dewi Sant a'r Theatr
Newydd, gan gynnal archwiliadau mynediad
yn y Theatr Newydd a Neuadd Dewi Sant.
Cwblhawyd y lifft i bobl anabl yng Nghastell
Caerdydd hefyd.  

Gwella'r broses o gael gafael ar dai
ledled y ddinas: 

• Wedi adolygu Polisi Adnewyddu Tai y Sector
Preifat gan gynnwys gwasanaethau
cymorth ariannol drwy hyfforddi staff ar ba
fenthyciadau sydd ar gael a'r broses i'w
caffael gan gyflwyno systemau i dreialu'r
benthyciadau newydd.  Mae'r Gorchymyn
Diwygio Rheoliadol wedi'i ddiweddaru a
bellach yn ffurfio rhan o'r strategaeth dai.  

• Mae gwaith adeiladu wedi parhau ar
ganolfan asesu unigol i bobl ddigartref sy'n
cynnwys cyfleusterau iechyd a hyfforddiant,
ynghyd â chanolfan ddydd newydd ac
unedau llety â chymorth.   

• Wedi adolygu'r gwasanaethau a ddarperir
ar hyn o bryd mewn lleoliadau ffisegol
ledled y ddinas drwy amlinellu asedau
cyfredol y cyngor a'i bartneriaid. Wedi
cwblhau'r Dadansoddiad Anghenion ar gyfer
Dwyrain Caerdydd a chynnal ymgynghoriad
cyhoeddus. 

Hyrwyddo cyfle cyfartal a
chymryd rhan yn y broses
gwneud penderfyniadau

Cynyddu nifer yr adnoddau priodol a
ddarperir yn yr ardaloedd sydd eu
hangen fwyaf a gweithio gyda
phartneriaid i atal neu leihau rhwystrau
i gyfranogi: 

• Wedi datblygu a rhoi 'Dull Gwasnaeth
Cwsmeriaid' newydd ar waith drwy gytuno ar
Strategaeth Rheoli Cwsmeriaid gorfforaethol
newydd. 

• Wedi cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb
Strategol - Mae Pawb yn Bwysig i hyrwyddo
cydraddoldeb yn y sefydliad. 

Addasu gweithgareddau ymgysylltu a
chyfranogi i'r rhai sydd angen rhagor o
gymorth i fanteisio ar wasanaethau: 

• Wedi sicrhau bod gwelliannau'n cael eu
gwneud i lety yn safleoedd teithwyr
Shirenewton a Rover Way drwy ddarparu
lleiniau ychwanegol a gorffen ardal
ddysgu/chwarae awyr agored newydd yn
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Shirenewton i'w defnyddio gan drigolion y
safle ac i addysgu teithwyr. 

• Wedi datblygu hyfforddiant i staff rheng
flaen ac arweinwyr cymunedol ar
ymwybyddiaeth cydlyniant cymunedol. 

Rhoi cymorth priodol a chyfleoedd
datblygu i blant mewn angen, gan
gynnwys plant sy'n derbyn gofal: 

• Wedi gwella'r ystod o leoliadau gan
gynnwys trefniadau penodol ar gyfer gofal
maeth er mwyn cynyddu capasiti'r
gwasanaeth maethu mewnol. 

• Wedi gwella'r broses o integreiddio
gwasanaethau cymorth ar gyfer plant
mewn angen a'r oedolion sy'n gofalu
amdanynt lle mae gan yr oedolion
anghenion y mae angen asesiad a/neu
wasanaethau i'w diwallu gyda datblygiad y
Tîm Cymorth i Deuluoedd Integredig a fydd
yn cyflawni swyddogaethau a bennir gan yr
Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd. 

Wedi parhau â'r broses Gwerthuso Swyddi sydd
â'r nod o ddarparu strwythur tâl a graddio teg
a thryloyw a thelerau ac amodau cysylltiedig i
staff y Cyngor.  

Gwella, gydag asiantaethau partner,
ystod ac ansawdd gwasanaethau i
blant sy'n anabl ag anghenion iechyd
cymhleth: 

• Wedi parhau i weithio ar welliannau priodol i
Ganolfan Awtistiaeth Ysgol Uwchradd Esgob
Llandaf gydag adeilad newydd yn agor ym mis
Medi 2012.  

• Wedi parhau i gefnogi'r broses o ddatblygu

a rhoi Strategaethau Plant Anabl ac
Awtistiaeth ar waith trwy'r Strategaethau
Plant a Phobl Ifanc Anabl ac Awtistiaeth. 

• Wedi gweithredu ac adolygu perfformiad yn
erbyn cynllun gweithredu'r protocol pontio
rhyngasiantaethol i sicrhau y defnyddir
proses cynllunio gofal effeithiol wrth gefnogi
pobl ifanc sy'n pontio o'r Gwasanaethau
Plant i'r Gwasanaethau Oedolion a
arweiniodd at brotocol diwygiedig. 

Wedi gweithio gyda phartneriaid i gefnogi
datblygiad cymunedol effeithiol drwy'r
fframwaith ymgysylltu dinasyddion Holi
Caerdydd sy'n cydlynu gwybodaeth leol drwy
baratoi ar gyfer Arolwg Holi Caerdydd a gyflwynir
yn 2012/13.  

Sicrhau bod gofal cymdeithasol yn cael
ei ddarparu mewn ffordd sy'n galluogi
dinasyddion i dderbyn eu hawliadau'n
llawn:

• Wedi adolygu'r ffordd yr ydym yn gweithio
gyda dinasyddion i drefnu eu gofal er mwyn
sicrhau y gallant reoli eu gofal eu hunain,
gan wneud y broses Taliadau Uniongyrchol
yn fwy hyblyg i hwyluso hyn a sefydlu
gweithdrefnau a dogfennau i gefnogi'r
gwaith o gyflwyno'r cynllun i'r rhai sydd heb
gapasiti.  

Nodi gweithgareddau i leihau tlodi
plant a'i effaith ar gyfleoedd plant: 

• Mae'r Bwrdd Partneriaeth wedi blaenoriaethu
ffrydiau gwaith a fydd yn chwarae rhan
bwysig o ran ymdrin â thlodi plant a bydd y
rhain yn cael eu rheoli o ran perfformiad
trwy'r trefniadau rheoli rhaglenni newydd. 
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

BNF/004 Diwrnodau calendr a gymerwyd i brosesu ceisiadau
newydd am Fudd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor
ac i newid digwyddiadau. 

11.38 10 8.57 
HHA/013 Canran yr holl aelwydydd oedd yn wynebu digartrefedd

lle cafodd hynny ei atal am o leiaf 6 mis 
18.79% 30% 33.36% 

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. 

15.33 10 21.21 

PSR/002 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i
gyflwyno'r Grant Cyfleusterau Anabl 

308 250 220 
STR001 Nifer gyfunol yr unedau tai rhent fforddiadwy

newydd ac unedau perchentyaeth â chymorth
newydd a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn

298 253 200 
Roedd y targed blynyddol o 253 yn seiliedig ar ddyddiadau cwblhau amcan ar gyfer yr holl unedau tai fforddiadwy oedd i fod i gael eu
cwblhau yn 2011/12. Fodd bynnag, gwnaethpwyd yr amcan hwn cyn dechrau 2011/12 ac oherwydd amgylchiadau tu hwnt i'n
rheolaeth e.e. tywydd garw, cafodd rhai cynlluniau eu gohirio.  Rhagwelir y bydd yr unedau nas cwblhawyd yn 11/12, nawr yn cael eu
cwblhau yn ystod 12/13

THS/007 Canran yr oedolion 60+ oed a chanddynt docyn bws
consesiynol 

97.01% 95% 92.60% 
FCLI37 Cyfanswm yr Oedolion sy'n defnyddio'r Cynllun

Taliadau Uniongyrchol ar ddiwedd y chwarter. 
183 280 312 

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan

Wedi gweithio ar greu gweledigaeth ar gyfer
Gofal Cymdeithasol Oedolion sy'n
adlewyrchu'r syniadau diweddaraf ym maes
gofal.  Bydd y weledigaeth yn amlygu
swyddogaeth cymunedau o ran cynnig cymorth
anffurfiol, swyddogaeth y Gwasanaethau Iechyd

Gofal Cymdeithasol o ran cynorthwyo pobl i
barhau i fyw'n annibynnol a sut y bydd gofal o
ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar barch ac
urddas yn cael ei roi i'r rheiny sy'n agored i niwed
ac sydd angen gofal o'r fath.



Mae'r Cyngor wrthi'n datblygu agenda
ar gyfer newid.  Rydym yn sylweddoli na
allwn gyflwyno rhaglen uchelgeisiol ar
ein pen ein hunain, ac felly rydyn ni'n
arwain y ffordd gyda phartneriaethau
arloesol gyda'r sector cyhoeddus a
phreifat.  Mae hyn yn dangos newid holl
bwysig o ran sut mae'r Cyngor yn
gweithredu, wrth i ni geisio gwella
effeithlonrwydd trefniadol ac ymateb i
anghenion dinasyddion ar yr un pryd. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth? 

Cyflwyno trawsnewidiadau
mewnol gan sicrhau arbedion
a gwasanaethau gwell 

• Gwasanaethau gwell i ddinasyddion
yn ôl blaenoriaethau, gan ganolbwyntio
ar: 

- Asesu a Rheoli Gofal drwy recriwtio
Cynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol a'u rhoi
gyda Chynorthwywyr Therapi
Galwedigaethol.  

- Gwastraff a Glanhau Strydoedd drwy wneud
newidiadau i Gasgliadau Gwastraff y Cartref
a Chasgliadau Gwastraff Masnachol. 

- Cynnal a chadw priffyrdd a goleuadau stryd
drwy nodi gwelliannau i weithrediadau.   

- Parciau drwy ailgynllunio'r gwasanaeth.  

- Atgyweiriadau Tai drwy edrych ar fanteision
datrysiad technoleg ymarferol symudol.  

• Mae rhaglenni ailgynllunio gwasanaethau ar
y gweill ym mhob rhan o'r Cyngor i sicrhau
bod ein systemau yn symlach ac yn fwy
ymatebol.  

• Wedi parhau i leihau dyblygu drwy
symleiddio swyddogaethau cymorth i
ryddhau adnoddau drwy gyflwyno nifer o
fentrau newydd.  
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• Wedi gweithio ar ddatblygu dull newydd o
gaffael nwyddau a gwasanaethau allanol a
fydd yn rhyddhau arbedion arian parod ac
wedi lansio Strategaeth Comisiynu a Chaffael
2011-15. 

• Wedi gweithio i leihau gwariant y Cyngor ar
dir ac adeiladau drwy newid ein ffordd o
weithio. 

• Wedi edrych ar gyflwyno hybiau cymunedol
mewn lleoliadau priodol yn y Ddinas, i
gynnig y ffyrdd mwyaf priodol i
ddinasyddion fanteisio ar wasanaethau'r
Cyngor, gyda hybiau Llaneirwg a Llanrhymni
wedi agor yn yr Hydref 2011.  

• Wedi parhau i weithio ar ddylunio, datblygu a
rhoi nifer o ddatrysiadau technoleg newydd
ar waith i wella'r ffordd y caiff
gwasanaethau eu darparu a sicrhau bod
gwasanaethau cymorth yn cael eu darparu
mewn modd effeithlon. 

• Wedi datblygu sgiliau arwain a gwella
gwasanaethau trwy Academi Cyngor
Caerdydd mewn partneriaeth ag undebau
llafur lleol drwy roi rhaglenni gwella
gwasanaethau ar waith.  

Datblygu gwasanaethau
cyhoeddus di-dor i
ddinasyddion a chymunedau

Cydweithio â sefydliadau eraill i
ddarparu gwasanaethau gwell: 

• Wedi parhau i weithio ar gyfraniad y Cyngor
at Strategaeth 10 Mlynedd Caerdydd ar y
cyd â phartneriaid cyhoeddus, preifat a
thrydydd sector i wella canlyniadau i
ddinasyddion a bodloni gofynion statudol y
Strategaeth Gymunedol; y Cynllun Plant a
Phobl ifanc; y Strategaeth Iechyd, Gofal
Cymdeithasol a Lles a'r Asesiad Strategol
Diogelwch Cymunedol. 

• Wedi datblygu gwasanaeth y tu allan i
oriau y gwasanaethau cymdeithasol i blant
ac oedolion y mae Cyngor Caerdydd yn ei
rannu â Chyngor Bro Morgannwg ac wedi
edrych ar y posibiliad o integreiddio
gwasanaethau iechyd y tu allan i oriau
drwy barhau i weithio tuag at gyd-leoliad
gyda meddygon teulu a Nyrsys Ardal tu
allan i oriau ar safle Ysbyty Brenhinol
Caerdydd a adnewyddwyd yn ddiweddar. 

Parhau i ddarparu gwasanaethau ar y
cyd trwy Connecting South East Wales. 

• Wedi adolygu, gydag asiantaethau partner,
gofal cost uchel ac yn parhau i edrych ar
ddull strategol o gynnig cartrefi gofal
ychwanegol trwy Raglen Welliant
Gydweithredol De-ddwyrain Cymru. 

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2011/12

T U D A L E N  4 0
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol 

CHR/002 Nifer y diwrnodau/shifftiau gwaith fesul gweithiwr
awdurdod lleol cyfwerth ag amser llawn oherwydd
absenoldeb salwch 

11.44 10.88 11.49 
Bydd gwaith yn parhau i ymdrin â lefelau salwch, gan gynnwys ffocws parhaus ar achosion o salwch hirdymor, adolygiad o'r polisi
absenoldeb salwch, ailedrych ar raglenni hyfforddiant perthnasol i reolwyr ac asesiad effaith ar sut y caiff y Gwasanaethau Iechyd
Galwedigaethol eu defnyddio ar hyn o bryd.  Bydd y Weinyddiaeth Newydd yn penderfynu ar y dull y dylid ei ddefnyddio i reoli
absenoldeb gan ystyried adroddiad 'Rheoli Presenoldeb' Craffu PRAP (cytunwyd Chwefror 2012) sy'n amlinellu nifer o gamau
gweithredu i ymdrin ag absenoldeb, yn enwedig absenoldeb byr dymor, ac mae'r rhain wedi'u cynllunio i'w rhoi ar waith yn ystod
2012/13.  

CM05 Canran y staff sy'n derbyn Adolygiad Datblygu
Perfformiad 

65 100% 75 
Datrysiad meddalwedd wedi'i roi ar waith i fonitro Adolygiadau Datblygu Perfformiad, dylai'r ffigur gynyddu ar ôl i'r datrysiad gael ei
gyflwyno i staff heb gyfrifiadur.  

HR/CORP/22 Boddhad Gweithwyr 3.66 3.69 Arolwg ym
mis Hydref

2012 
Lefel gronnol o arbedion blynyddol o ganlyniad i'r
Rhaglen Trawsnewid  

£1.15m £8.713m £8.538m 
Sicrhawyd arbedion o £8.538m yn 2011/12 trwy'r Portffolio Trawsnewid, diffyg o £175,000 yn unig yn erbyn y targed o £8.713m.
Sicrhawyd arbedion nad ydynt yn rhai cyffredinol hefyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai a chyfrifon eraill a neilltuwyd.  Er bod hyn yn
dangos darlun cadarnhaol ar y cyfan, bydd rhai meysydd yn parhau i gael eu monitro'n agos gan y Bwrdd Rheoli Perfformiad yn
2012/13 i sicrhau eu bod yn cyflawni'r arbedion cyllideb a bennwyd ar gyfer eleni, gan gynnwys y project Lleoliadau ac Arlwyo
parhaus a phroject comisiynu'r Gwasanaethau Oedolion.  Mae'r Portffolio hefyd wedi cynnig manteision heb fod yn rhai ariannol, er
enghraifft wrth sefydlu 'Hybiau Dinasyddion' ledled y ddinas. 

Nifer yr aelodau o staff sy'n mynd trwy ffrwd Gwella
Gwasanaeth yr Academi - Lefel Sylfaen 

Newydd ar
gyfer 2011/12

180 250

Nifer yr aelodau o staff sy'n mynd trwy ffrwd Gwella
Gwasanaeth yr Academi - Lefel Ymarferydd 

Newydd ar
gyfer 2011/12

20 20

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan


