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Mae lleihad yn ein cyllidebau a chynnydd o ran y galw am wasanaethau yn golygu y bydd rhaid i ni fod yn glir am y 
meysydd sydd bwysicaf i bobl Caerdydd.  Mae’r cynllun felly’n nodi ein 4 blaenoriaeth i weld Caerdydd yn ffynnu: 

Agored 
Rydym yn agored ac yn 
onest am y dewisiadau 

anodd a wynebwn, ac yn 
rhoi’r cyfle i bobl ddweud 
eu dweud ar yr hyn sy’n 
bwysig iddyn nhw a’u 

cymunedau. 

› Ein gwerthoedd

Ynghyd 
Rydym yn gweithio 

gyda’n cymunedau a’n 
partneriaid ledled y 
ddinas i ddarparu’r 

canlyniadau gorau i bobl 
Caerdydd 

Teg
Rydym yn hyrwyddo 

tegwch, gan gydnabod 
bod angen i ni, gyda llai o 
adnoddau, flaenoriaethu 
gwasanaethau i’r rheiny 
sydd eu hangen fwyaf.

Addysg a sgiliau 
gwell i bawb  

Cefnogi pobl 
sy’n agored i 

niwed 

Creu mwy o 
swyddi a 

swyddi sy’n 
talu’n well 

Cydweithio i 
drawsnewid 

gwasanaethau 

› Ein blaenoriaethau  

Creu’r Brifddinas orau i  
fyw ynddi yn Ewrop

Byddwn yn darparu gwasanaethau cyhoeddus ac yn datblygu ein dinas mewn ffordd sy’n rhoi anghenion pobl 
Caerdydd yn gyntaf.  Wrth wneud hyn byddwn yn cadw at ein gwerthoedd gwasanaeth cyhoeddus cryf:  

i thi hhhh

Y Cynllun Corfforaethol yw cynllun 
busnes y Cyngor. Mae’n nodi’r hyn y 
bydd y Cyngor yn ei wneud, pryd y 
bydd yn gwneud hynny ac yn monitro 
cynnydd. 

Mae’r Cyngor yn wynebu galw 
cynyddol am ei wasanaethau gan 
boblogaeth sy’n tyfu, tra bod yr arian 
sydd gennym i’w wario’n cael ei dorri’n 
sylweddol gan y Llywodraeth.  Y 
cynllun hwn fydd ein strategaeth i ateb 
yr heriau a pharhau i sicrhau 
gwasanaethau cyhoeddus o’r radd 
flaenaf.

Mae’n amser heriol iawn. Ond gallai 
fod cyfleoedd hefyd. Mae Caerdydd 
mewn sefyllfa dda i adeiladu ar ei 
llwyddiant i fod y brifddinas orau i fyw 
ynddi yn Ewrop – lle gwych i weithio, 
astudio, gwneud busnes ac ymweld ag 
ef; rhywle y mae pobl wrth eu bodd yn 
byw ynddo; yn ddinas sy’n llawn 
cyfleoedd i bawb waeth beth fo’u 
cefndir. 

Y Cynghorydd Phil Bale
Arweinydd - Cyngor Dinas Caerdydd

› Neges gan Arweinydd y Cyngor   

C h dd P

› Cyngor Dinas Caerdydd 
   Ein Cynllun Corfforaethol ar un dudalen, 2015-2017 

  



Ein gweledigaeth
Credwn y gall Caerdydd fod y brifddinas orau i fyw 
ynddi yn Ewrop. 

Beth yw ystyr hynny?
•  Dinas â gwasanaethau cyhoeddus gwych
•  Dinas sy’n un o’r llefydd gorau i fyw ynddo yn Ewrop
•  Dinas sy’n cynorthwyo’r dinasyddion sydd fwyaf agored 

i niwed
•  Dinas sy’n rhoi cyfleoedd i bawb waeth beth fo’u cefndir

Mae tystiolaeth helaeth o ddinasoedd llwyddiannus y 
byd yn dangos bod y talent a buddsoddiad yn cael eu 
denu at ddinasoedd sy’n cynnig safon byw uchel yn 
ogystal â swyddi da. Dinasoedd fel Caerdydd. Dyma pam 
fod gwneud y ddinas yn lle da i fyw ynddo’n ganolog 
i’n strategaeth, i Gaerdydd ac i Brifddinas-ranbarth 
Caerdydd.

Lle’r ydyn ni arni?  
•  Dinas orau’r DU i bobl ifanc*
•  Ar frig mynegai safon byw y DU** 
•  Pumed prifddinas orau Ewrop (a dinas orau’r DU) o ran 

boddhad y trigolion yn ôl Arolwg Trefol diweddaraf yr UE

* Arolwg Legal and General, 2013
** Mynegai safon byw MoneySupermarket.com 2014

Beth yw Cynllun Corfforaethol y 
Cyngor?

Cynllun busnes yw’r Cynllun Corfforaethol. Mae’n 
nodi’r hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud i wireddu ei 
weledigaeth o fod y brifddinas orau i fyw ynddi yn 
Ewrop.

Mae’n nodi ein blaenoriaethau o ran addysg, 
cynorthwyo pobl sy’n agored i niwed, creu mwy 
o swyddi a swyddi sy’n talu’n well, a gweddnewid 
gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n rhoi gwybod i chi 
beth y byddwn yn ei wneud yn erbyn y blaenoriaethau 
hyn dros y 2 flynedd nesaf.

Y pwysau sy’n wynebu’r ddinas
Mae angen gwasanaethau cyhoeddus gwych ar 
ddinasoedd gwych.  Ond mae’r gwasanaethau hynny 
dan bwysau ofnadwy. 

Y pwysau ariannol sy’n wynebu’r Cyngor

Mae llai o arian yn golygu y bydd yn anos sicrhau’r 
cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl. 

Hefyd, Caerdydd yw’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf 
ym Mhrydain.  Mae hyn yn beth da - hynny yw, mae’r 
ffaith fod cynifer o bobl am fyw yn ein dinas yn dangos 
cystal dinas yw hi. 

Mewn gwirionedd, bydd hyn yn creu heriau mawr i’n 
gwasanaethau cyhoeddus, a newidiadau mawr i’r 
ffordd y maent yn cael eu darparu.  

Mae Caerdydd yn ddinas sy’n tyfu 

TMae’r cynllun hwn yn nodi sut y bydd y Cyngor yn 
ateb yr heriau hyn gan barhau i sicrhau gwasanaethau 
cyhoeddus o’r radd flaenaf i bobl Caerdydd. 

Bydd poblogaeth 
Caerdydd yn 

heneiddio, bydd 
mwy o blant ysgol, a 
bydd mwy o bwysau 

ar wasanaethau 
pwysig

› Ein cynllun corfforaethol



 Blaenoriaeth 1: 
Addysg a sgiliau 

gwell i bawb

Blaenoriaeth 2: 
Cefnogi pobl sy’n 

agored i niwed 

Blaenoriaeth 3: 
Creu mwy o swyddi 

a swyddi sy’n 
talu’n well 

Blaenoriaeth 4: 
Cydweithio i 
drawsnewid 

gwasanaethau

Mae’r heriau sy’n wynebu’r Cyngor, fel lleihad mewn cyllidebau, yn golygu bod angen bod yn glir ynghylch y 
meysydd sydd bwysicaf i bobl Caerdydd. Mae’r cynllun yn nodi ein 4 blaenoriaeth i sicrhau ffyniant Caerdydd: 

Ein Blaenoriaethau



Blaenoriaeth 1: 
Addysg a Sgiliau i Bawb o Bob Oed

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf medrus 
y DU. Mae gan y ddinas nifer fawr o oedolion sydd â 
gradd neu gymhwyster cyfatebol yn ogystal â nifer 
isel o bobl heb gymwysterau o gwbl. Mewn ysgolion, 
mae safonau cyrhaeddiad a phresenoldeb yn gwella, 
ond nid yw perfformiad ein hysgolion wedi bod yn 
ddigon da ar y cyfan. 

Ni ddaw addysg i ben wrth gât yr ysgol. Mae’r 
Cynllun hefyd yn nodi beth y byddwn yn ei wneud i 
helpu’r rhai sydd angen ein help fwyaf, yn benodol 
plant ac oedolion sy’n agored i niwed, fel y gallant 
gyflawni eu llawn botensial.



› Ein Hymrwymiadau i Gaerdydd
Gwnawn y canlynol:

• Buddsoddi £168m mewn moderneiddio ein hysgolion

• Cynyddu nifer y disgyblion sy’n cyflawni 5 TGAU Gradd 
A*-C gan gynnwys mewn Cymraeg neu Saesneg a 
Mathemateg

• Cynyddu cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion 
cynradd ac uwchradd

• Cefnogi pob person ifanc 16 oed i gael lle addas mewn 
addysg a dysgu

• Atgyfnerthu a rheoli ein hysgolion drwy sicrhau bod 
cyrff llywodraethu ysgolion yn cael cymorth a bod 
seddi gwag yn cael eu llenwi’n amserol

• Nodi a chefnogi’r bobl ifanc sydd yn y perygl mwyaf 
o adael addysg heb y cymwysterau sydd eu hangen 
arnynt i lwyddo mewn bywyd

• Ymyrryd mewn ysgolion, yn ôl yr angen, i sicrhau nad 
oes yr un ysgol yng Nghaerdydd yn methu

• Gwella canlyniadau addysg i blant mewn gofal

•  Cynyddu nifer yr oedolion a gefnogir i mewn i 
hyfforddiant ac addysg y nodwyd bod angen cymorth 
arnynt 

Addysg a Sgiliau i Bawb o Bob Oed



Blaenoriaeth 2: 
Cefnogi Pobl sy’n Agored i Niwed

Mae rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn dibynnu 
ar wasanaethau’r Cyngor. Rydym felly wedi 
penderfynu gwneud yn siŵr, wrth i’r arian sydd 
gennym leihau, y byddwn yn canolbwyntio ein 
hadnoddau ar y bobl sydd â’r angen mwyaf.
Mae’r cynllun yn nodi sut y gwnawn hyn, ac yn 

sicrhau bod plant sy’n agored i niwed yn cael eu 
diogelu, bod pobl hŷn yn cael gofal ac yn cael 
cymorth i fyw yn eu cartrefi eu hunain; a bod y bobl 
sydd â’r angen mwyaf yn gallu cael cartref o safon 
uchel.      
    



› Ein Hymrwymiadau i Gaerdydd
Gwnawn y canlynol:

• Sicrhau bod plant sy’n agored i niwed yn cael eu 
diogelu

 
• Gweithio gyda’r Heddlu a phartneriaid i fynd i’r afael â 

masnachu pobl

• Cynorthwyo pobl sy’n dioddef o gam-drin domestig

• Gweithio gyda’r Heddlu a chymunedau i atal pobl rhag 
cael eu radicaleiddio neu eu denu at derfysgaeth

• Atal plant rhag gorfod symud o’u cartrefi

• Sicrhau bod tai cymdeithasol y Cyngor ar gael i’r bobl sydd â’r angen mwyaf

• Codi tua 1600 o gartrefi newydd, y bydd 40% ohonynt yn rhai fforddiadwy, erbyn 2024

• Cynyddu nifer y bobl hŷn a all aros gartref, gan fyw bywyd annibynnol a diogel

• Gweithio gyda’n partneriaid iechyd i leihau achosion o oedi wrth i drigolion Caerdydd adael yr 
ysbyty a dychwelyd adref

•   Cynorthwyo plant anabl ac agored i niwed sy’n troi’n oedolion, a’u gofalwyr

Cefnogi Pobl sy’n Agored i Niwed 



Perfformiad economaidd Caerdydd yw’r cryfaf yng 
Nghymru. Mae’r brifddinas wedi creu mwy o swyddi 
dros y 10 mlynedd diwethaf na nifer o ddinasoedd 
mawr Lloegr ac mae nifer y bobl sy’n ddi-waith yng 
Nghaerdydd hefyd ar ei hisaf ers 2009. Mae’r twf 
hwn, ynghyd â rhagolygon poblogaeth, yn awgrymu 
bod cyfnod o lwyddiant ar y gorwel i’r ddinas. 

Mae’r cynllun yn nodi sut y byddwn yn gweithio 
gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector 
preifat i greu amgylchedd sy’n denu buddsoddiad, 
busnesau, ymwelwyr a thalent newydd i’r ddinas, 
lle gall busnesau cynhenid lwyddo, a lle caiff mwy 
o swyddi a swyddi gwell eu creu i bobl Caerdydd a’r 
rhanbarth ehangach.  

Blaenoriaeth 3: 
Datblygiad Economaidd Cynaliadwy i 
Sbarduno Twf a Swyddi



› Ein Hymrwymiadau i Gaerdydd
Gwnawn y canlynol:

• Adnewyddu’r Sgwâr Canolog fel rhan o ardal fusnes 
newydd canol y ddinas 

• Cyflwyno cynnig Bargen Ddinesig i’r Llywodraeth 
Ganolog 

• Dylunio a chreu cyfnewidfa drafnidiaeth newydd 
gan gynnwys gorsaf fysus newydd fel rhan o borth 
newydd i Gaerdydd

• Bwrw ymlaen i greu Arena Amlbwrpas 

• Datblygu cynigion Metro Caerdydd i greu system 
drafnidiaeth ar gyfer y ddinas-ranbarth mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cymru a phartneriaid 
yn y ddinas-ranbarth

• Mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol

• Sefydlu Prosbectws Ynni i Gaerdydd i fanteisio ar 
gyfleoedd i greu a buddsoddi mewn ynni glân, lleol 

• Llunio Strategaeth Feicio i’r ddinas a feincnodir yn erbyn dinasoedd gorau Ewrop

• Cynyddu nifer y bobl sy’n teithio i’r gwaith ar drafnidiaeth gynaliadwy

Datblygiad Economaidd Cynaliadwy i 
Sbarduno Twf a Swyddi



Ein blaenoriaeth olaf yw gweithio gyda phobl 
Caerdydd a’n partneriaid i weddnewid ein 
gwasanaethau cyhoeddus.    O ystyried y pwysau 
rydym yn ei wynebu, does dianc o’r ffaith fod yn rhaid 
i ni ailfeddwl y ffordd y caiff rhai gwasanaethau eu 
darparu os ydynt i barhau.  Mae’r cynllun hwn yn nodi 
rhaglen o ddiwygio’n seiliedig ar ein gwerthoedd cryf o 
ran gwasanaethau cyhoeddus: bod yn agored; bod yn 
deg; a chydweithio.  

Byddwn yn mynd i’r afael â meysydd lle nad yw’r 
Cyngor yn perfformio’n ddigon da. Ar hyn o bryd, mae 
gormod o fesurau perfformiad y Cyngor yn chwarter 
gwaelod “tabl cynghrair awdurdodau lleol Cymru”.  
Mae’r cynllun hwn yn nodi sut y bydd y Cyngor yn 
gwella perfformiad yn sylweddol yn erbyn y mesurau 
cenedlaethol hyn, gan wneud Caerdydd yn un o 
Gynghorau mwyaf effeithlon Cymru.    
   

Blaenoriaeth 4: 
Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddylunio, 
darparu a gwella gwasanaethau



› Ein Hymrwymiadau i Gaerdydd
Gwnawn y canlynol:

Cyflawni dros £120m o arbedion erbyn 2017

• Cyflwyno ffyrdd newydd o gynnig gwasanaethau 
ieuenctid a chwarae yn y ddinas, tra’n sicrhau bod 
y gwasanaeth sydd gennym yn parhau nes bod y 
gwasanaethau newydd ar waith

• Cyflwyno ffyrdd newydd o sicrhau canolfannau a 
gwasanaethau diwylliant a hamdden yn y ddinas

• Cyflwyno ffyrdd newydd o sicrhau gwasanaethau 
seilwaith (gan gynnwys gwasanaethau Gwastraff, 
Glanhau, Parciau, Priffyrdd, Fflyd a Rheoli 
Cyfleusterau) 

• Agor Hyb Grangetown, Hyb STAR newydd ac 
ystyried cyfleoedd i ddatblygu hybiau yn y dyfodol 
yn: Ystum Taf, y Tyllgoed, Llanisien, Llaneirwg

• Sefydlu cwmni masnachu i alluogi’r Cyngor i weithredu mewn ffordd fwy masnachol

• Cyflawni £1m mewn arbedion refeniw a £6m mewn derbyniadau cyfalaf drwy ddefnyddio llai o 
adeiladau, ond adeiladau gwell

• Gwella’n sylweddol ein safle yn “nhabl cynghrair awdurdodau lleol Cymru”

•   Sicrhau bod trigolion yn fodlon ar wasanaethau’r Cyngor - dros 80%

Gweithio gyda phobl a phartneriaid i 
ddylunio, darparu a gwella gwasanaethau



Am ragor o wybodaeth ewch i: www.caerdydd.gov.uk/CynllunCorfforaethol 

› Cyngor Dinas Caerdydd 
   Ein Cynllun Corfforaethol ar un dudalen, 2015-2017 

  

Dogfen grynhoi yw hon sy’n cynnwys rhywfaint o’r wybodaeth bwysicaf 
sydd yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor. Os hoffech gael rhagor o 
wybodaeth, neu ddarllen y Cynllun Corfforaethol llawn, ewch i: 
www.caerdydd.gov.uk/cynlluncorfforaethol 

Fel arall, gallwch gysylltu â thîm Swyddfa’r Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd: 

Cabinetsupportteam@caerdydd.gov.uk

Swyddfa’r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW


