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CYFLWYNIAD

BETH YW YSTYR Y TERM ‘DINAS GLYFAR’ I 
GAERDYDD?

Mae i’r term ‘dinas glyfar’ sawl diffiniad gwahanol ac mae’r rhain wedi esblygu dros 
amser.  Yn y dyddiau cynnar, roedd dinasoedd cynnar yn ymwneud â phrojectau 
seilwaith mawr, systemau rheoli canolog ac ymagweddau o’r brig i’r bôn.  Roedd hyn 
yn gwneud projectau dinasoedd clyfar yn ddrud, ymwthgar ac o dro i dro heb ddwyn 
unrhyw werth i’r bobl yn byw, gweithio ac ymweld â’r dinasoedd.  Fodd bynnag, 
ysgogodd y gwersi a ddysgwyd o’r projectau dinasoedd clyfar cynnar hyn at newid 
ac mae math newydd o ddinas glyfar wedi esblygu.  Mae mentrau dinasoedd clyfar 
heddiw yn edrych i gynyddu cydweithredu, defnyddio technoleg a harneisio grym data i 
wneud dinasoedd yn llefydd gwell i fyw ynddynt ac i yrru buddion i ddinasyddion.

Wedi ei seilio ar ymchwil a diffiniadau o ddinas glyfar sy’n datblygu, gellir crynhoi diffiniad 
Caerdydd o ddinas glyfar orau fel a ganlyn:

Mae ‘Dinas Glyfar’ yn ofod cydweithredol lle mae gwell cysylltiadau rhwng 
pobl a lle mae’r defnydd ar dechnolegau digidol a data wedi eu plethu’n 
ddiwnïad i weithgareddau bob dydd er mwyn gwella bywydau’r bobl sydd 
yn byw a gweithio o fewn y ddinas, yn ogystal â’r rhai sy’n ymweld â hi. 
Mae’r ‘Ddinas Glyfar’ yn ymatebol i’w heriau unigryw ei hun ac mewn lle 
gwell i fynd i’r afael ac atal unrhyw broblemau cymdeithasol, economaidd 
ac amgylcheddol a ddaw i’w rhan.

Mae ‘Map Stryd Dinas Glyfar Caerdydd’ yn gosod ein dyheadau i’r dyfodol ger bron er 
mwyn gwneud Caerdydd yn ddinas glyfar.  Bydd ‘ymagwedd fwy clyfar’ yn ein galluogi 
i symud rhwystrau, torri seilos a chreu amgylchedd cynhwysol lle mae’r cyfle gan bawb i 
gyflawni eu potensial.  Bydd ymagweddau newydd a chlyfar yn helpu i wneud y ddinas yn 
fwy gwydn i wrthsefyll heriau’r dyfodol a chynnig llawer o fuddion economaidd.

Mae’r map stryd ‘drafft’ hwn wedi ei ddylunio i fod yn hyblyg ac i weithredu fel catalydd 
i gydweithredu, meddwl arloesol, gwasanaethau a ddyluniwyd yn well ac i’n galluogi ni i 
fanteisio ar newidiadau technoleg. 

Mae’r pum cenhadaeth yn y ddogfen hon wedi eu dylunio ar sail y blaenoriaethau y credwn 
ni sydd yn bwysig i’r ddinas.  Mae’r cenadaethau hyn yn hyrwyddo gweithio cydweithredol, 
hyrwyddo penderfyniadau ar sail data, anelu i ehangu cysylltedd, gwella iechyd a llesiant, 
cynyddu symudedd, a bydd yn helpu i sicrhau y bydd Caerdydd yn parhau i fod yn ddinas 
gynaliadwy.

Mae’n bwysig tynnu sylw at y ffaith bod ein hymagwedd dinas glyfar yn uchelgeisiol ond yn 
ceisio osgoi camau gwag y mentrau dinasoedd clyfar cynnar.  Nid yw ynghlwm â phrojectau 
canoli enfawr, nac yn dadlau dros ddefnyddio technoleg heb bwrpas gwirioneddol. Yn 
hytrach, ein bwriad yw dysgu o brofiadau dinasoedd eraill, gweithio gyda’n dinasyddion a 
thargedu mentrau a fydd yn cynnig datrysiadau o werth uchel ar gyfer y bobl sydd yn byw, 
gweithio ac ymweld â’r ddinas.

“
“

”
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Mae dinasoedd clyfar llwyddiannus yn cydweithredu’n barhaus â’r ddinas gyfan – eu 
dinasyddion, busnesau, mentrau busnes newydd, prifysgolion, byrddau iechyd a chyrff 
cyhoeddus.  

Bydd ein cenadaethau dinas glyfar yn dod yn beirianwaith i drawsnewid a fydd yn hwyluso 
gwell penderfyniadau ledled y ddinas.  Byddant yn edrych i wella’r gwasanaethau presennol a 
chreu gwasanaethau newydd sydd ar flaen y gad o ran arloesi digidol. 

Rydym am arloesi y tu hwnt i’r hyn y mae dinasoedd eraill wedi eu gwneud yn barod ac 
archwilio i ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau gwerth ychwanegol sy’n gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i’r ddinas a chyfrannu at ei llwyddiant.  Yn bwysig iawn, rydym yn 
cydnabod er mwyn dod yn ddinas glyfar fod yn rhaid i ni gydweithredu, cofleidio datblygiadau 
o ran seilwaith digidol a gweithio’n ddeallus gyda data er mwyn creu gwell amgylchedd i’n 
dinasyddion, busnesau ac ymwelwyr.

Mae dinas glyfar yn broses, nid yn gyrchfan. Bydd y map 
stryd hwn yn ein helpu i gydweithredu i harneisio technoleg 
newydd ar gyfer dinas well
Yr Athro Peter Madden, OBE, Prifysgol Caerdydd

CEFNOGI 
BUSNESAU YNG 
NGHAERDYDD

GWEITHLU SY’N BAROD AR GYFER 
NEWIDIADAU TECHNOLEGOL
Mae gan Gaerdydd un o’r gweithluoedd technolegol sy’n datblygu 
cyflymaf yn y wlad.

Mae dros 5,000 o bobl yn gweithio ym maes TGCh, 3,000 yn y Gwyddorau 
Bywyd a thros 15,000 mewn diwydiannau creadigol yng Nghaerdydd.

CRh CAERDYDD
Mae gan Gyfnewidfa Ryngrwyd Caerdydd 21 o fusnesau cysylltiedig, y nifer mwyaf y tu allan i 
Lundain.

Mae gan fusnesau sy’n defnyddio CRh Caerdydd fand llydan gwell, llai o guddni a 
throsglwyddiad data sy’n gynt.

4G / 5G / FFIBR I YMRYMUSO BUSNESAU
Mae sectorau busnes Fin-Tech (Technoleg Ariannol), Reg-Tech (Technoleg Reoliadol), Diwydiannau 
Creadigol, Gwyddorau Bywyd a Gweithgynhyrchu Cymhleth oll wedi eu nodi fel y rhai sydd â’r angen 
mwyaf am gymorth seilwaith technegol.

Mae Cyfoethogi Caerdydd yn helpu busnesau yn y sectorau hyn i wneud y defnydd 
mwyaf ar seilwaith. 

“
”
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MAP STRYD CAERDYDD CLYFAR

Byddwn yn darparu ‘diweddariadau cynnydd’ cyson ar ein gwefannau ac yn adolygu’r 
map stryd bob tair blynedd er mwyn sicrhau bod ein cenadaethau datganiedig yn ateb 
anghenion a disgwyliadau’r ddinas.

Mae hon yn ddogfen ddrafft a gaiff ei defnyddio er mwyn ymgysylltu â’r ddinas ac er 
mwyn creu ymwybyddiaeth gyhoeddus o’n dyheadau dinas glyfar.  

Ein nod yw mynd i’r afael â’r cenadaethau yn y map stryd hwn ac mae angen eich 
cyfranogiad a’ch adborth chi arnom er mwyn helpu i siapio dyfodol y ddinas.

Mae ‘Map Stryd Clyfar Dinas Caerdydd’ wedi ei greu er mwyn rhoi cyfeiriad a chwmpas 
i’n cynlluniau dinas glyfar, er mwyn gallu manteisio ar ddatblygiadau o ran technoleg 
ac arloesi â data.  Mae Cyngor Caerdydd eisoes wedi rhoi technoleg glyfar ar waith 
yn y ddinas.  Fodd bynnag, ni fu gennym erioed ddogfen unigol a oedd yn gosod ein 
huchelgais ger bron i wneud Caerdydd yn ‘ddinas glyfar’.  

 ‘Mae Map Stryd Dinas Glyfar Caerdydd yn ddogfen anstatudol sy’n gweithredu fel 
datganiad o’n dyheadau i wneud Caerdydd yn ddinas glyfar.  Bydd y map stryd hwn 
yn esblygu dros amser er mwyn ymgorffori technolegau newydd a harneisio cyfleoedd 
a ddaw i’r amlwg.  Mae’r camau gweithredu a nodir o fewn y map stryd hwn wedi 
eu dylunio fel bod modd cyflawni’r cenadaethau .  Fodd bynnag mae’n bwysig nodi 
nad yw’r camau a nodir yn rhestr lawn ond yn dangos ein bwriad i ganolbwyntio ar 
gydrannau penodol dinas glyfar.

Mae’r map stryd yma’n nodi cenadaethau a chamau gweithredu penodol yr ydym am 
eu harchwilio.  Ei nod yw pontio bylchau yn y ddarpariaeth bresennol, drwy gefnogi 
ac ychwanegu gwerth i’n strategaethau a’n cynlluniau presennol.  Mae’r map stryd 
hwn wedi ei alinio â’r deilliannau a fwriedir o’r cynlluniau a’r strategaethau Cyngor 
cyhoeddedig fel y rhestrir isod: 

 Uchelgais Prifddinas 
 Strategaeth Ddigidol Caerdydd
 Cynllun Llesiant Caerdydd
 Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd
 Strategaeth Economaidd Caerdydd
 Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Mabwysiedig

“
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CYMRYD RHAN

Rydym am i bawb gael eu cynnwys ac i gymryd rhan yn gwneud Caerdydd yn ddinas glyfar, 
felly rydym yn gofyn am eich barn a’ch syniadau fel y gallwch helpu i siapio dyfodol y ddinas a 
gwneud Caerdydd yn lle mwy clyfar i fyw, gweithio ac ymweld ag ef:
  
Gallwch gynnig adborth uniongyrchol a’ch barn ar y map stryd hwn drwy fynd i 
 www.smartcardiff.co.uk

Bydd digwyddiadau dinas glyfar amrywiol yn cael eu cynnal yn y ddinas.  Os carech gofrestru eich 
diddordeb ar gyfer y digwyddiadau hyn ewch i’n gwefan  www.smartcardiff.co.uk

Mae copïau o’r map stryd hwn ar gael yma  www.smartcardiff.co.uk/roadmap

Mae hwn yn gyfle cyffrous i Gaerdydd. Mae’r potensial gan y 
Map Stryd Dinas Glyfar i ddod â’r ddinas ynghyd, hyrwyddo 
arloesi digidol a gwella Gwasanaethau yn y  Brifddinas.
Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol

©Croeso Cymru

“
”



8

CAERDYDD 
GLYFAR

CAERDYDD GLYFAR8

YR HER – DOD YN DDINAS GLYFAR

Sut mae Caerdydd yn trawsnewid yn ddinas glyfar, i wella cydweithrediad â rhanddeiliaid 
y ddinas, gyrru arbedion, gwella gwasanaethau a harneisio grym data i wella bywydau’r 
bobl sydd yn byw, gweithio ac ymweld â’r Brifddinas?

Caerdydd yw economi gryfaf Cymru a’r ddinas graidd sydd yn tyfu gyflymaf (o ran canran).  
Erbyn 2039, amcanestynnir y bydd poblogaeth Caerdydd yn cynyddu 20% (74,400 o bobl).  
Bydd hyn yn golygu cynnydd yn y bobl o oed ysgol, oed gweithio a chynnydd yn nifer y bobl hŷn 
sy’n byw yng Nghaerdydd (dros 65 oed).  Bydd y twf cyflym yn y boblogaeth yn dwyn ystod o 
heriau a chyfleoedd yn ei sgil.

MWY O BWYSAU AR WASANAETHAU CYHOEDDUS  – Mae torri parhaus a dwfn ar 
gyllidebau, ynghyd â chynnydd yn y galw am wasanaethau cyhoeddus wedi bod yn broblem 
anodd i fynd i’r afael â hi.  Mae ôl-effeithiau o orfod gwneud ‘mwy â llai’ wedi eu teimlo ym 
mhob rhan o’r sector gyhoeddus gyda meysydd fel iechyd, gofal cymdeithasol a phlismona oll 
yn teimlo’r straen.  Mae’r sefyllfa economaidd o’n blaenau yn edrych yn annhebygol o newid 
ac fe gaiff ei effeithio ymhellach gan dwf poblogaeth yn y dyfodol a newidiadau demograffig.  
Mae potensial gan hyn i roi mwy o bwysau ar ein gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig ein 
hadrannau iechyd a gofal cymdeithasol. 

CYNNYDD MEWN STRAEN AR SEILWAITH TRAFNIDIAETH  – Caerdydd yw un o’r 
dinasoedd sydd yn tyfu gyflymaf yn y DU ac mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig 
Caerdydd yn gosod 41,000 o anheddau newydd ger ein bron a bydd gofyn creu 40,000 o swyddi 
newydd erbyn 2026. Bydd y twf digymar hwn yn rhoi pwysau ychwanegol ar y rhwydwaith 
drafnidiaeth, ein prif heriau fydd cadw Caerdydd i symud a sicrhau ein bod yn cyrraedd ein 
targed o hollt moddol 50:50 erbyn 2026 (50% o siwrneiau i’w gwneud trwy ddulliau trafnidiaeth 
cynaliadwy). 

CYNNYDD YN Y GALW AM YNNI  – Bydd twf a chyfoeth y ddinas yn cynyddu’r galw am ynni 
ymhellach.  Disgwylir y bydd galw Caerdydd ar y seilwaith ynni yn gymharol fwy nag unrhyw 
un o Ddinasoedd mawr eraill Gwledydd Prydain.  Bydd trydaneiddio systemau trafnidiaeth, 
trydaneiddio systemau gwresogi ac awyru, newidiadau mewn patrymau gwaith a newidiadau 
demograffig yn newid y modd y byddwn yn cyflenwi a defnyddio ynni.  Gwelwyd datblygiadau 
arwyddocaol dros y blynyddoedd diwethaf ym maes technolegau creu a storio carbon isel,  ac 
mae cost gosod rhai technolegau adnewyddadwy wedi syrthio’n sylweddol.  Daw’r heriau gyda 
dewis y technolegau cywir – technolegau sydd yn garbon isel, cadarn, cost-effeithiol, integredig ac 
yn bodloni gofynion amrywiol y ddinas.

AMODAU ECONOMAIDD ANSICR  – Bydd amodau economaidd ansicr wedi eu nodweddu 
gan ‘Brexit’, llymder yn y sector gyhoeddus ac ansicrwydd am ddyfodol ariannu’r DG yn ei 
gwneud hi’n anodd llywio drwy’r blynyddoedd nesaf.  Bydd twf Caerdydd yn cynnig cyfleoedd 
economaidd sylweddol, gyda gweithlu ifanc a sgilgar yn chwarae rhan enfawr yn y pontio draw 
i fod yn economi fwy blaengar a chynhyrchiol.  Yr her yw sicrhau bod Caerdydd yn wydn ac yn 
gallu addasu i amodau economaidd y dyfodol.  

CYNNYDD YN Y PWYSAU AR YR AMGYLCHEDD NATURIOL  – Caerdydd yw’r awdurdod 
lleol sydd yn tyfu gyflymaf yng Nghymru.  Mae’r potensial gan y twf hwn i gael effaith ar yr 
amgylchedd naturiol os nad yw’n cael ei reoli yn gynaliadwy.  Mae amddiffyn yr amgylchedd 
naturiol yn chwarae rhan fawr yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig a’n her yw sicrhau 
bod twf Caerdydd yn cael ei reoli’n effeithiol fel bod anghenion amgylcheddol a newid hinsawdd 
yn cael ei gydbwyso’n ofalus gydag anghenion cymdeithasol ac economaidd.
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CYFLEOEDD CLYFAR CAERDYDD

Mae twf Caerdydd yn agor cyfleoedd lawer, nod y map stryd dinas glyfar hwn yw 
manteisio ar y cyfleoedd canlynol: 

GWELLA GWASANAETHAU CYHOEDDUS A CHYFLAWNI CAERDYDD FWY CLYFAR  – 
Bwriad y map stryd dinas glyfar yw creu gwasanaethau cyhoeddus gwell a mwy effeithiol 
ledled y ddinas gan ddefnyddio technoleg ddigidol.  Ei nod yw dwyn y ddinas ynghyd, gan 
ddefnyddio cydweithredu fel mecanwaith i wneud gwell defnydd o adnoddau’r ddinas ac i 
hyrwyddo arloesi.  Mae ffocws cryf ar foderneiddio a gwneud gwell defnydd o ddata er mwyn 
cynnig cipolygon allweddol ar fusnes a gwella’r broses gwneud penderfyniadau.  Y nod fydd 
lleihau’r straen ar wasanaethau cyhoeddus drwy gefnogi mentrau iechyd a gofal cymdeithasol 
fel y gall pobl aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain a chadw’n actif ac iach.

MANTEISIO AR DECHNOLEGAU DIGIDOL I WELLA TRAFNIDIAETH  – Mae technoleg 
newydd ac arloesi gyda data yn cynnig cyfle cyffrous i Gaerdydd i leihau’r straen ar ein 
rhwydwaith drafnidiaeth.  Bydd mabwysiadu technolegau clyfar yn ein galluogi ni i reoli’r 
rhwydwaith drafnidiaeth yn effeithiol ac effeithlon i wella amseroedd teithio, mynd i’r 
afael a llygredd aer a blaenoriaethu trafnidiaeth gyhoeddus a darpariaeth teithio 
llesol.  Mae technoleg glyfar yn chwarae rhan enfawr yn y maes hwn oherwydd y 
gellir ei ddefnyddio mewn cymaint o wahanol ffyrdd - gellir ei ddefnyddio yn 
syml i’n tywys drwy’r ddinas neu gyfrannu at ddylanwadu ar ymddygiad 
teithio trwy addysgu ac annog dulliau cynaliadwy o deithio.  Mae’r 
defnydd posib ar dechnoleg a data yn y maes hwn yn helaeth a 
bydd y map stryd clyfar yn archwilio’r amrywiol ddewisiadau y gellid eu 
defnyddio i wella trafnidiaeth yn, ac o gwmpas y ddinas.

GWELLA’R SEILWAITH YNNI - Bydd rhoi seilwaith ynni mwy clyfar ar waith 
ynghyd â dewisiadau carbon isel yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn 
cyfrannu at uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud y sector cyhoeddus yng Nghymru yn 
garbon niwtral erbyn 2030. Bydd trydaneiddio ein systemau trafnidiaeth yn helpu i leihau 
allyriadau a rhoi cyfle i ni ddefnyddio unrhyw ffynhonnell ynni, gan gynnwys ffynonellau 
adnewyddadwy.  Bydd y map stryd hwn yn canolbwyntio ar ddulliau i wella effeithlonrwydd 
ynni, lleihau costau a chefnogi dewisiadau carbon sero.

GWELLA BUDDION ECONOMAIDD A CHYMDEITHASOL  – Mae’r camau sydd wedi eu 
nodi ar y map stryd hwn yn dod gydag amrywiaeth o fuddion cymdeithasol ac economaidd.  
Er enghraifft, gall prosesau digidol helpu i gynyddu cynhyrchiant ac arwain at dwf 
economaidd.  Ar y llaw arall, gall cysylltedd cynt a gwell ddod ag ystod o fuddion cymdeithasol 
ac economaidd megis twf economaidd, cyfleoedd cyflogaeth, gwell cydweithrediad a gall 
roi hwb i arloesi. Bydd y platfform data agored arfaethedig yn rhoi mynediad i’n busnesau 
i’r data sydd ei hangen arnynt er mwyn adeiladu cynnyrch a gwasanaethau ac i wneud 
penderfyniadau ar sail tystiolaeth.  Bydd y map stryd dinas glyfar yn edrych i greu cyfleoedd 
newydd, gwella bywydau a denu busnesau newydd i’r ardal.

HELPU’R AMGYLCHEDD  – Mae nifer o gamau a fydd yn helpu i wella’r amgylchedd 
naturiol.  Mae’r rhain yn cynnwys camau yn ymwneud â Rhyngrwyd Pethau (RhP), cysylltedd 
a dadansoddeg i roi gwell dealltwriaeth i ni o’r data ynni a’r data amgylcheddol.  Bydd camau 
eraill yn cynnwys ehangu ein goleuadau stryd clyfar i ardaloedd preswyl i leihau defnydd ynni 
a gwella goleuadau stryd yn y ddinas.  Y prif nodau yw lleihau allyriadau carbon, dod yn fwy 
ynni effeithlon a gwella ansawdd yr aer i ddod yn ddinas fwy iach.
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POBLOGAETH

HERIAU CAERDYDD

CYNNYDD YN Y GALW AR 
WASANAETHAU

GWASANAETHAU 
CYHOEDDUS 

CYNYDDU’R STRAEN AR EIN 
SEILWAITH TRAFNIDIAETHSYMUDEDD

CYNNYDD YN Y GALW AR 
GYFLENWADAU YNNI

YNNI

AMODAU ECONOMAIDD ANSICRECONOMI

CYNNYDD YN Y PWYSAU AR YR 
AMGYLCHEDD NATURIOLAMGYLCHEDD

CYNNYDD O 20% YN Y BOBLOGAETH 
DROS YR 20 MLYNEDD NESAF
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POBLOGAETH

CYFLEOEDD CAERDYDD

GWASANAETHAU 
CYHOEDDUS 

SYMUDEDD

YNNI

ECONOMI

AMGYLCHEDD

BYDD Y TWF YN CYNNIG CYFLEOEDD ECONOMAIDD 
CYMDEITHASOL A DIWYLLIANNOL SYLWEDDOL

LLEIHAU TAGFEYDD, DYLANWADU AR 
YMDDYGIAD TEITHIO A SYMUD I DDULLIAU 
TEITHIO GWYRDDACH

DENU BUSNESAU I’R ARDAL, HYRWYDDO ARLOESI A 
CHREU CYFLEOEDD NEWYDD

CYFLEOEDD I GYDWEITHREDU, CREU ARBEDION 
A GWELLA GWASANAETHAU

GWNEUD Y GORAU O EFFEITHLONRWYDD YNNI 
A MABWYSIADU YNNI ADNEWYDDADWY A 
THECHNOLEGAU CARBON ISEL

LLEIHAU ALLYRIADAU CARBON A DOD YN 
DDINAS FWY IACH A CHYNALIADWY
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GWELEDIGAETH CAERDYDD GLYFAR

EIN GWELEDIGAETH YW Y DAW CAERDYDD YN DDINAS 
GYNHWYSOL, GYNALIADWY, IACH A CHYNHYRCHIOL SY’N 
DEFNYDDIO TECHNOLEG A DATA I WELLA BYWYDAU’R BOBL SYDD 
YN BYW, GWEITHIO AC YMWELD Â’R BRIFDDINAS.

Wrth greu’r map stryd hwn, fe feddyliom sut y byddai ‘Caerdydd Glyfrach’ yn 
gallu datrys heriau’r ddinas ac ystyriom sut y gallem sefydlu cenadaethau a 
fyddai’n datrys y cwestiynau isod:

POBL
Sut allwn ni ymgysylltu’n well â’r ddinas?
Sut allwn ni gynnwys mwy o bobl wrth geisio siapio’r ddinas?
Sut allwn ni greu ymwybyddiaeth o gyfleoedd digidol? 

DATA
Sut allwn ni ddefnyddio data mewn modd diogel i gynorthwyo’r broses benderfynu, wrth i ni 
ddiogelu preifatrwydd?
Sut allwn ni ddod yn fwy tryloyw a hyrwyddo rhannu data ar draws y sector cyhoeddus?
Sut allwn ni ddefnyddio data i wella gwasanaethau?

CYSYLLTU
Sut allwn ni wella cysylltedd yng Nghaerdydd?
Sut allwn ni sicrhau bod gan fusnesau a phobl y cysylltedd sydd ei angen arnynt?
Sut allwn ni sicrhau bod cysylltedd Caerdydd yn addas i’r dyfodol?

SYMUDEDD
Sut allwn ni ddefnyddio technoleg i leihau tagfeydd yn y ddinas?
Sut ddylem baratoi ar gyfer dyfodol trafnidiaeth?
Sut allwn hyrwyddo’r defnydd o gerbydau carbon isel neu sero yn y ddinas? 

CYNALIADWY
Sut allwn ni gynhyrchu mwy o ynni adnewyddol a’i ddefnyddio mewn modd mwy clyfar?
Sut allwn ni leihau’r defnydd o ynni?
Sut allwn ni wella’r ansawdd aer?

IECHYD, GOFAL A LLESIANT
Sut allwn ni ddefnyddio technoleg i gefnogi pobl i aros yn annibynnol?
Sut allwn ni gynnwys gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth wrth ddylunio technolegau 
iechyd?
Sut allwn ni gysylltu gwasanaethau cyhoeddus i rannu gwybodaeth yn well?
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YMAGWEDD GLYFAR CAERDYDD
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Gweithio dros 
Gymru

TRAWSNEWID CAERDYDD YN DDINAS GLYFAR

Dinas 
Gydweithredol

Dinas a Yrrir 
gan Ddata

Dinas 
Gysylltiedig

Dinas Symudol a 
Chynaliadwy

Dinas
Iach

Gweithio dros y 
Dyfodol

Gweithio dros 
Wasanaethau 

Cyhoeddus

Canolbwyntio ar y 
dinesydd ac yn 
gydweithredol

Cysyllteddg gwell, 
addas i’r dyfodol

Gwasanaethau 
cyhoeddus 
cysylltiedig

Penderfynu gwell
Byw carbon isel 
a thrafnidiaeth 

gynaliadwy

Twf Economaidd
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STWFF DINAS GLYFAR...

GOLEUO STRYD CLYFAR

Dyma ambell enghraifft o brojectau dinas glyfar sydd wrthi’n cael eu ‘cyflwyno’ ar hyn o bryd 
neu sydd wedi eu cwblhau.  Mae yna fentrau dinas glyfar eraill yn digwydd yn ac o gylch y 
ddinas ac mae enghreifftiau pellach i’w cael i bob cyfeiriad ar y map stryd hwn.

Mae Caerdydd wedi gosod dros 15,000 o oleuadau stryd LED cysylltiedig ledled rhwydwaith 
drafnidiaeth strategol y ddinas.  Fe benderfynon ni ddefnyddio goleuadau LED 3,000 Kelvin (K), 
gan wneud Caerdydd y ddinas gyntaf i ddefnyddio hyn ledled y ddinas.  Mae lampau 3,000 K yn 
cynnig golau cynhesach a llai llachar gan ei wneud yn fwy cyfforddus ar gyfer mannau cyhoeddus.

Profi
Cyn rhoi’r contract fe wahoddodd y cyngor grŵp o wneuthurwyr LED blaenllaw i arddangos eu 
nwyddau gan ddefnyddio man arbrofi ar hyd dwy stryd yn y ddinas.  Roedd y man arbrofi yn 
galluogi cymariaethau go iawn ac i ddinasyddion, rhanddeiliaid allweddol a grwpiau arbenigol i 
adolygu ansawdd y golau.

Ymatebodd cyfranogwyr yr astudiaeth gan ddefnyddio holiadur gosod er mwyn pennu eu hymatebion 
a’r hyn a ffafrient mewn sawl agwedd gan gynnwys unffurfiaeth y golau, rendro’r golau, lefelau llachar, 
ymddangosiad lliw/tymheredd, ac estheteg y lampau. Defnyddiwyd y man arbrofi gan y tîm project 
hefyd ar gyfer dadansoddiad technegol o lefelau Lux a metrigau goleuo eraill. 

Ysgogyddion
Y prif ysgogyddion oedd er mwyn creu arbedion ar filiau ynni’r ddinas, a atgyfnerthwyd gan awydd 
i dorri allyriadau carbon a chynnig rhwydwaith oleuo ymatebol y gellir ei reoli.

Manteision
Mae’r system newydd wedi lleihau bil ynni’r ddinas £800,000 yn y flwyddyn gyntaf a disgwylir 
iddo dalu am gost y project o fewn 5 mlynedd.  Ar ben hynny, disgwylir arbediad o tua £130,000 
y flwyddyn ar gostau rheoli a chynnal a chadw.  Caerdydd yw’r unig ddinas yn y DU a gaiff ei 
chydnabod gan y Gymdeithas Ryngwladol dros Awyr Dywyll am ei hymdrechion i leihau effaith 
goleuadau artiffisial ar awyr y nos.

Mae’r cynllun goleuo clyfar wedi 
mynd y tu hwnt i’r amcangyfrifon 
ynni gwreiddiol ac wedi gwneud 
‘canfod beiau’ o amgylch y ddinas 
lawer yn haws.

Mae’r goleuadau clyfar 
wedi eu galluogi â GPS sydd yn 
galluogi rheoli asedau i ddigwydd 
mewn amser go iawn i’r dyfodol. Gellir 
rheoli’r goleuadau a’u monitro gyda System 
Reoli Ganolog (SRG) ddeallus.

15,000 o oleuadau 
stryd cysylltiedig ar ein 

rhwydwaith ffyrdd
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PARCIO CLYFAR

Mae dros 3,300 o synwyryddion 
parcio ar draws y ddinas

Bellach mae gan Gaerdydd fwy na 3,300 o synwyryddion ar waith o amgylch y ddinas 
sydd wedi eu cysylltu â Mannau Clyfar ledled y ddinas. Mae’r rhain yn trosglwyddo 
gwybodaeth i system swyddfa gefn yn y cwmwl sydd yn casglu data.  Defnyddia’r 
Cyngor y data hwn i fonitro ei asedau parcio ac i gynllunio gwelliannau i reoli parcio yn y 
ddinas. 

Mae’r system hefyd yn bwydo argaeledd parcio i ap am ddim sydd yn dangos mewn 
amser go iawn pa fannau parcio ar y stryd sydd yn rhydd a hefyd yn eu cyfeirio at ofod 
sydd ar gael.  Rhoddir dolen hefyd i’r defnyddiwr sydd yn ei alluogi i dalu am barcio 
drwy ddatrysiad talu o bell (miPermit).  ParkCardiff yw’r lle cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio 
technoleg parcio glyfar ledled y ddinas. 

Profi
I ddechrau fe ddefnyddiwyd 225 o synwyryddion Parcio Clyfar RFID mewn mannau 
parcio poblogaidd i weld a oedd y dechnoleg yn gweithio.

Ysgogyddion
Gall chwilio am fannau parcio greu tagfeydd, cynyddu’r defnydd ar danwydd a chodi 
allyriadau carbon yn yr ardal.

Manteision
Mae’r system yn rhoi gwybodaeth barcio hanfodol i’r Cyngor ac yn rhoi gwybodaeth 
amser go iawn ar y mannau parcio rhydd ledled ardal Caerdydd.  Mae’r ap yn 
ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac yn helpu i leddfu tagfeydd, lleihau 
defnydd tanwydd y defnyddiwr a lleihau allyriadau carbon.
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CYNLLUN RHANNU BEICS  - NEXTBIKES

Mae llwyddiant cynllun rhannu beics Caerdydd yn enghraifft wych o waith partneriaeth.  
Mae gan y cynllun rhannu beics 500 o feics a 60 gorsaf yn weithredol bellach ac mae 
disgwyl i hynny ddyblu erbyn diwedd y flwyddyn.  Mae llwyddiant cynllun nextbike 
Caerdydd y tu hwnt i bob disgwyliad ac erbyn hyn wedi dod yn rhan greiddiol o seilwaith 
drafnidiaeth y ddinas.

Ysgogyddion
Cefnogwyd y cynllun rhannu beics gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru er mwyn 
lleihau tagfeydd, rhyddhau llefydd parcio a chynnig dull iach a chynaliadwy o deithio o 
amgylch y ddinas.  Mae Caerdydd yn awyddus i ddod yn ddinas feicio a nod y cynllun 
nextbike yw annog pobl i adael eu ceir gartref ac ystyried dulliau teithio amgen. 

Manteision
Mae’r cynllun nextbike wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac mae’r defnyddwyr yn helpu 
Caerdydd i gyrraedd ei darged o newid moddol 50:50 erbyn 2026 (50% o siwrneiau i 
gael eu gwneud trwy ddulliau teithio cynaliadwy a 50% mewn ceir).  Mae’r cynllun beics 
wedi gwella pa mor weladwy yw beics yn y ddinas ac wedi annog mwy o feicio sydd yn 
dod â manteision iechyd ac amgylcheddol yn ei sgil.

Disgwylir i’r cynllun nextbike ehangu yn ddiweddarach eleni gan gynnig 1000 o feics 
mewn 130 gorsaf. 

Mae nextbike wedi gweld 278,000 llogiad yn digwydd ers ei lansio yn 2018.
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BEICFFYRDD CAERDYDD

Mae Caerdydd yn awyddus i ddatblygu’n ddinas feicio lle mae beicio yn hygyrch, rhwydd ac yn ddewis 
naturiol i bawb.  Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae beicio wedi dod yn llawer mwy gweladwy 
o fewn y ddinas ac mae Caerdydd yn benderfynol o newid ei seilwaith trafnidiaeth i fod yn fwy 
croesawgar i feics.

Mae 5 llwybr Beicffordd arfaethedig ar draws y ddinas:

 BEICFFORDD 1:  Canol y Ddinas i Cathays, Ysbyty Athrofaol Cymru, Gorsafoedd Rheilffordd Uchel 
ac Isel y Mynydd Bychan a Safle Datblygu Strategol gogledd-ddwyrain Caerdydd

 BEICFFORDD 2:  Canol y Ddinas i Adamsdown, parciau manwerthu Heol Casnewydd, Tredelerch, 
Llanrhymni a Pharc Busnes Llaneirwg   

 BEICFFORDD 3:  Canol y Ddinas i Fae Caerdydd

 BEICFFORDD 4:  Canol y Ddinas i Landaf, Danescourt a Safle Datblygu Strategol y gogledd-orllewin

 BEICFFORDD 5:  Canol y Ddinas i Glan-yr-afon, Trelái a’r Caerau

Mae Beicffyrdd yn llwybrau beicio ar wahân a pharhaus a fydd yn cynnig teithiau mwy uniongyrchol, 
mwy diogel a chyflymach i mewn ac o amgylch y ddinas.  Bydd beicffyrdd yn gwella ansawdd yr aer 
yn y ddinas, hyrwyddo arferion byw llesol a bydd yn helpu i gynyddu’r gyfran foddol ar gyfer beics yn y 
Ddinas. 
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METRO PRIFDDINAS RANBARTH CAERDYDD

Mae Caerdydd yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru (TC) 
a phartneriaid eraill i gefnogi gwireddu’r ‘Metro’.  Bydd y Metro yn cynnwys cyfuniad o 
lwybrau teithio cyflym wedi eu seilio ar gledrau (trwm ac ysgafn) a bysiau a hynny trwy 
gyfres o gyfnewidfeydd.

Bydd y Metro yn cynnig gwasanaethau cyflym ac aml gan gysylltu canol y ddinas â’i 
maestrefi a chyrchfannau allweddol ar draws y rhanbarth.  Y cynllun yw integreiddio’r holl 
rwydweithiau bysiau presennol gyda’r gwasanaethau Metro newydd i gynnig cyfnewid 
diwnïad rhwng gwasanaethau.

Gall y cysylltedd a gaiff ei gynnig gan rwydweithiau ar batrwm ‘Metro’ ddenu buddsoddiad 

Gellir canfod cynlluniau ar gyfer Rhanbarth  De Ddwyrain yn  
www.tfw.gov.wales/whats-happening-south-east-wales 
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TROSOLWG CENHADAETH 

Bydd Caerdydd yn cyflawni’r cenadaethau canlynol i gyfrannu at ddatrys heriau’r Ddinas.

CENHADAETH 1: DINAS GYDWEITHREDOL – Sicrhau y bydd gan bobl gyfle i chwarae rhan yn 
nhrawsnewidiad  Dinas Glyfar Caerdydd

• Cydweithredu ac ystyried ffyrdd gwell o ymgysylltu â’r ddinas
• Ymgysylltu â chyflogeion i sicrhau’r canlyniadau gorau
• Mynd i’r afael ac eithrio digidol a llythrennedd digidol 
• Ymrwymo i waith partneriaeth

CENHADAETH 2: DINAS A YRRIR GAN DDATA – Defnyddio data i wella’r broses benderfynu, 
cynnig gwasanaethau gwell a hyrwyddo arloesi yn y ddinas

• Defnyddio data’n fwy effeithiol
• Buddsoddi mewn sgiliau data a’u datblygu
• Gwneud data’n haws i’w gael
• Datblygu ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd wrth rannu a defnyddio data

CENHADAETH 3: DINAS GYSYLLTIEDIG – Sicrhau fod cysylltedd yn addas i’r dyfodol, yn 
wydn ac yn well fel y gall ein seilwaith digidol gystadlu â’r gorau yn y DG.

• Gwella’r seilwaith ffibr
• Ymwreiddio Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd yn y rhanbarth
• Cyflwyno 5G yn ddidrafferth a gwella cysylltedd symudol
• Harneisio grym Rhyngrwyd Pethau (RhP)

CENHADAETH 4: DINAS SYMUDOL A CHYNALIADWY – Defnyddio technoleg ac arloesi i wella 
seilwaith trafnidiaeth y ddinas a chefnogi ymdrech Caerdydd i ddod yn ddinas carbon isel

• Defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gadw Caerdydd i symud
• Ystyried gofynion seilwaith ar gyfer cerbydau hunan-yrru
• Datblygu seilwaith ac amgylcheddau adeiledig mwy clyfar
• Rhoi seilwaith ynni clyfar ar waith

CENHADAETH 5: DINAS IACH – Sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn gysylltiedig a fod 
pobl yn cadw’n iach ac annibynnol

• Defnyddio technoleg ddigidol i helpu defnyddwyr i aros yn annibynnol
• Cyd-ddylunio technoleg iechyd
• Cydlynu Gwasanaethau Cyhoeddus
• Defnyddio technoleg i hyrwyddo gweithgarwch corfforol a gwella llesiant
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Sicrhau bod cyfle gan 
bobl i fod yn rhan o 
drawsnewidiad Dinas 
Glyfar Caerdydd
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CENHADAETH 1 - DINAS GYDWEITHREDOL

CYDWEITHREDU AC YSTYRIED FFYRDD 
GWELL O YMGYSYLLTU Â’R DDINAS

Mae’r modd y cydweithiwn ac y rhannwn wybodaeth o fewn y ddinas yn bwysig.  I lwyddo fel dinas 
glyfar credwn y dylai pobl arwain popeth a wnawn.   Mae angen i ni ymgysylltu â’n dinasyddion, 
busnesau, prifysgolion, byrddau iechyd, elusennau, grwpiau cymunedol a busnesau a mentrau 
newydd er mwyn sicrhau ein bod yn creu dinas glyfar sy’n diwallu eu hanghenion a’u disgwyliadau.

Mae anghenion amrywiol gan y Ddinas ac mae heriau anodd o’n blaenau.  Dim ond trwy 
gydweithredu ac ymgysylltu y llwyddwn i ddatrys yr heriau hyn.

I gyflawni’r genhadaeth hon bydd gofyn i Gaerdydd weithio ar y canlynol:

• Cydweithredu ac ystyried ffyrdd gwell o ymgysylltu â’r ddinas

• Ymgysylltu â chyflogeion i sicrhau’r canlyniadau gorau

• Mynd i’r afael ag eithrio digidol a llythrennedd digidol

• Ymrwymo i waith partneriaeth

Byddwn yn sicrhau bod holl randdeiliaid y ddinas yn rhan o’n taith dinas glyfar – mae hyn yn cynnwys 
ein dinasyddion, busnesau, prifysgolion, trydydd sector, partneriaid iechyd, gwasanaethau brys, 
entrepreneuriaid, busnesau newydd a chyrff cyhoeddus.  Er mwyn i Gaerdydd esblygu’n ddinas glyfar 
mae angen iddi wneud y defnydd gorau o syniadau clyfar ac edrych am ddulliau newydd blaengar o 
ddatrys problemau a datblygu gwasanaethau.  Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn ddatblygu mannau 
byw, gweithio a chwarae gwell sy’n ateb anghenion pawb yn y Brifddinas.  

Mae rhai o brifysgolion gorau’r DU yn y ddinas ac mae wedi dod yn hyb i arloeswyr, gyda busnesau 
entrepreneuraidd yn codi ym mhob cwr o’r ddinas.  Mae ein Byrddau Iechyd, partneriaid sector 
cyhoeddus, trydydd sector a busnesau yn gweithio ar ac yn cwblhau ystod o brojectau amrywiol.  Fodd 
bynnag, mewn ambell achos mae un cynhwysyn hanfodol ar goll – ‘cydgysylltu’ yr holl weithgareddau a’r 
projectau amrywiol hyn fel y gall pobl rannu gwybodaeth, cydweithio a helpu i ddatrys rhai o’r heriau sy’n 
wynebu’r ddinas. Mae angen i ni gynnig mecanwaith lle mae cyfle gan bobl i rannu syniadau, arbenigedd 
a gwybodaeth fel bod ymwybyddiaeth gan bawb o’r gwaith da sy’n cael ei wneud ledled y ddinas.

Mae cyfle cyffrous gennym i greu ymagwedd mwy ‘cyd-gysylltiedig’.  Byddwn yn ymgysylltu â’r ddinas 
ac yn gwella cydweithredu fel y gallwn weithio gyda’n gilydd i wneud Caerdydd yn ddinas fwy clyfar.  
Byddwn yn defnyddio ystod o ddulliau ac offer ymgysylltu digidol a rhai nad sy’n ddigidol fel bod cyfle 
gan bawb i gymryd rhan.  Y nod fydd cyflymu ein dyheadau dinas glyfar drwy fanteisio i’r eithaf ar y 
sgiliau a’r arbenigedd sydd yn y ddinas.

CAMAU GWEITHREDU:

• Cynnal digwyddiadau i hyrwyddo ‘Map Stryd Caerdydd Glyfar’ ac i glywed barn a chael 
adborth.

• Creu gwefannau fydd yn galluogi arloeswyr i gyflwyno syniadau ‘clyfar’ i wella’r ddinas.

• Cynnal a chymryd rhan mewn gweithdai, hacathonau, sesiynau holi ac ateb a grwpiau 
ffocws i nodi a datrys heriau dinas glyfar.

• Ymgysylltu â’r ddinas gan ddefnyddio llwyfannau ar-lein a chyfryngau cymdeithasol i rannu 
arfer gorau, i arloesi a hwyluso rhwydweithio. 

• Ymchwilio i ddulliau cyllido er mwyn cefnogi arloesi clyfar yn yr ardal.
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YMGYSYLLTU Â CHYFLOGEION I SICRHAU’R 
CANLYNIADAU GORAU

Mae angen ymrymuso cyflogeion y Cyngor a rhoi’r cyfle iddynt gyfrannu eu syniadau i ofod y ddinas 
glyfar.  Bydd amrywiol adrannau o fewn y cyngor yn rhan o roi ‘ymagweddau clyfar’ ar waith felly 
mae angen i ni sicrhau bod ymgysylltiad gan gyflogeion yn flaenoriaeth.  Bydd cynnwys cyflogeion 
yn ein helpu i drawsnewid y ddinas yn gyflym ac effeithiol.

Byddwn yn gofyn i gyflogeion gamu y tu allan i’w prosesau cyflawni presennol ac edrych am ffyrdd 
newydd i wella’r ddinas.  Rydym am iddynt fynd i ddarganfod a nodi cyfleoedd newydd a fydd 
yn gwneud gwahaniaeth.  Weithiau, y pethau bychain sydd yn gwneud gwahaniaeth megis ‘ail-
ddylunio proses’ sydd yn gallu creu arbedion a rhoi gwerth am arian i’n dinasyddion.

Byddwn yn cynnwys cyflogeion wrth wneud penderfyniadau fel eu bod yn rhan o bopeth a wnawn.  
Er mwyn gyrru’r ddinas yn ei blaen rhaid i ni ddangos i gyflogeion ein bod yn parchu eu harbenigedd 
ac yn gwrando ar eu barn.  Byddwn yn barod i gefnogi syniadau ‘clyfar’ a gweithredu ar adborth 
gyda’r bwriad o wella a thrawsnewid y ddinas yn barhaus.  Bydd ein hymagwedd dinas glyfar wedi 
ei wreiddio yn niwylliant ein gweithle er mwyn sicrhau ein bod yn arloesi’n barhaus ac yn cael y 
canlyniadau gorau posib.  

CAMAU GWEITHREDU:

• Hyrwyddo ein dyheadau dinas glyfar yn fewnol fel bod cyflogeion yn deall pam ein bod am ddod 
yn ddinas glyfar.

• Creu grwpiau arloesi i ddod o hyd i feysydd lle gall ymagweddu clyfar wella’r canlyniadau yn 
syfrdanol yn y ddinas.

• Annog, cefnogi a hwyluso cydweithredu ar draws adrannau er mwyn sicrhau bod projectau yn cael 
eu cyflawni’n esmwyth.

• Ennyn adborth a barn gan gyflogeion a defnyddio hyn i siapio dyfodol Caerdydd. 
• Sicrhau bod y gefnogaeth angenrheidiol gan gyflogeion i wireddu mentrau dinas glyfar.

SIARTR CYFLOGEION – SAFON CAERDYDD

Mae Caerdydd wedi ymrwymo i gael y gorau o’i staff ac o ganlyniad wedi creu ‘Siartr 
Cyflogeion’ sydd yn ddatganiad o’r hyn y bydd y cyngor yn ei wneud dros ei gyflogeion a’r 
hyn y gall ddisgwyl yn ôl.

Mae’r siartr yn diffinio ‘Safon Caerdydd’ sydd yn nodi gwerthoedd a blaenoriaethau eglur y 
bydd angen i bawb sydd yn gweithio yn y sefydliad wybod amdanynt ac anelu atynt.  Bydd yn 
chwarae rôl allweddol wrth helpu i ymwreiddio gwerthoedd newydd y Cyngor o fod yn Agored, 
Teg a Chyda’n Gilydd.
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MYND I’R AFAEL AG EITHRIO DIGIDOL A 
LLYTHRENNEDD DIGIDOL

Ein nod yw mynd i’r afael ag eithrio digidol drwy sicrhau bod y gallu gan bawb i gyrchu 
gwasanaethau ar-lein a bod llais ganddynt yn siapio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.

Byddwn yn dylunio gwasanaethau sydd yn ateb anghenion ein defnyddwyr heb fod gofyn iddynt 
ddeall manylion prosesau’r cyngor ac i symud rhwystrau sy’n atal pobl rhag cyrchu gwasanaethau 
ar-lein.

Mae gennym sector technoleg ddigidol sydd yn tyfu’n gyflym yng Nghaerdydd ac mae gofyn ein bod 
yn sicrhau bod y momentwm hwn yn parhau.  Er mwyn cefnogi’r twf hwn mae angen i ni sicrhau bod 
disgyblion a myfyrwyr yn derbyn y sgiliau digidol ‘iawn’ i’w paratoi nhw ar gyfer gweithle’r dyfodol.  
Mae angen i ni roi llwyfan i’r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd a dangos y cyfleoedd a ddaw i’r 
golwg wrth i dechnoleg ddatblygu (megis deallusrwydd artiffisial a nanowyddoniaeth).

Er mwyn sicrhau ein bod yn barod ar gyfer twf cyflym yn y sector technoleg ddigidol byddwn yn 
gweithio gyda’n hysgolion, colegau, prifysgolion, cyrff cyhoeddus a busnesau er mwyn sicrhau bod 
anghenion heddiw ac yfory yn cael eu diwallu ac nad oes neb yn cael eu gadael ar ôl.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Sicrhau pan fyddwn yn dylunio gwasanaethau digidol ein bod yn tynnu rhwystrau sy’n atal pobl 

rhag cyrchu gwasanaethau.
• Gweithio gyda’n Tîm Addewid Caerdydd, ysgolion, prifysgolion a’r sector breifat i sicrhau bod 

disgyblion yn cael y cyfle i ddarganfod eu potensial eu hunain trwy dechnoleg.
• Ymchwilio sut y gall mentrau dinas glyfar gael eu defnyddio fel pwnc astudiaeth trawsgwricwlaidd 

yng nghwricwlwm newydd ysgolion Cymru.
• Cydweithredu gyda’n cyrff cyhoeddus a’n partneriaid sector gyhoeddus i roi llwyfan i dechnoleg 

ddigidol yn y maes hwn.
• Rhoi cymorth i grwpiau cymunedol lleol sydd yn gweithio i wella cynhwysiant digidol yn yr ardal.

ADDEWID CAERDYDD – 
DOD Â’R SECTOR CYHOEDDUS 
A PHREIFAT YNGHYD I 
GYSYLLTU POBL IFANC

Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu Addewid Caerdydd i ddod â’r sectorau cyhoeddus a phreifat 
ynghyd i weithio mewn partneriaeth i gysylltu pobl ifanc â’r amrywiaeth helaeth o gyfleoedd sydd 
ar gael ym myd gwaith.

Mae swyddogaeth Addewid Caerdydd yn amrywiol ac mae ei waith yn cynnwys dod â chyflogwyr 
i ysgolion i gyflwyno sgyrsiau diwydiannol, hyfforddiant sgiliau gwaith, hyrwyddo prentisiaethau 
yn yr ardal yn ogystal â chynnig mentora a chefnogaeth.  Mae’r fenter wedi bod yn hynod 
lwyddiannus gyda dros 190 o gyflogwyr yn addo cefnogaeth gyda chyflogwyr newydd yn cael eu 
hychwanegu yn ddyddiol.

Prif nod Addewid Caerdydd yw sicrhau bod pob person ifanc yn y ddinas maes o law yn sicrhau 
swydd sydd yn eu galluogi nhw i gyrraedd eu potensial yn llawn tra’n cyfrannu i dwf economaidd y 
ddinas.  Os ydych yn gyflogwr sydd â diddordeb addo cefnogaeth yna ewch i: 
www.cardiffcommitment.co.uk

The Cardiff 
Commitment
Addewid Caerdydd
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YMRWYMO I WAITH PARTNERIAETH

Mae partneriaethau strategol yn bwysig i ni am eu bod yn ein galluogi ni i rannu arbenigedd a 
chael mynediad at ystod letach o adnoddau ac arbenigedd.  Mae’n bwysig ein bod ni’n dewis 
partneriaid sydd yn rhannu ein gwerthoedd a’n hymrwymiad i wneud Caerdydd yn le gwell i fyw, 
gweithio ac ymweld â hi.  

Bydd Caerdydd yn edrych i greu partneriaethau dinas glyfar cryf er mwyn cyflymu ei dyheadau 
dinas glyfar a chyflawni ei nod gyffredinol o wella’r ddinas.   Mae gennym nifer o bartneriaethau 
llwyddiannus wedi eu sefydlu eisoes ar ffurf Partneriaeth Caerdydd a Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerdydd.  

Mae rhan allweddol gan ein prifysgolion a’n busnesau i’w chwarae i wneud Caerdydd yn ddinas 
glyfar.  Maent yn aml yn defnyddio ac ymchwilio i dechnoleg sydd ar flaen y gad a allai fynd i’r 
afael â’r heriau sy’n wynebu’r ddinas.  Mae technoleg yn mynd rhagddo’n gyflym ac mae’n anodd 
i awdurdodau lleol gadw i fyny gyda newid ar y raddfa hon.  Mae’n bwysig ein bod yn sefydlu 
partneriaethau gyda’n prifysgolion a’n busnesau fel y gallwn weithio gyda’n gilydd i werthuso 
technolegau digidol newydd a phennu a allan nhw ‘ychwanegu gwerth’ i’n dyheadau dinas glyfar.  

Byddwn yn sefydlu partneriaethau clwstwr lle gall arbenigedd a phrofiad o bob cwr o’r ddinas ddod 
ynghyd i fynd i’r afael â phrojectau dinas glyfar penodol.  Bydd gweithio mewn partneriaeth yn 
creu manteision amlwg a real i’r ddinas.    

CAMAU GWEITHREDU:

• Sefydlu trefniadau gweithio cyffredin i annog partneriaethau strategol llwyddiannus.

• Sefydlu partneriaethau clwstwr a fydd yn ymrwymedig i fynd i’r afael a heriau dinas glyfar 
penodol.

• Sefydlu llwyfannau cydweithio cyffredin sy’n galluogi sefydliadau i rannu 
gwybodaeth yn rhwydd.

• Ymchwilio i gyfleoedd ariannu allanol gyda’n partneriaid 
i ddod â gwelliannau i’r ddinas a’r rhanbarth 
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BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD (BDDPRC) – 
GWELLA CANLYNIADAU ECONOMAIDD

Fe wnaeth partneriaeth Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ddwyn ynghyd 10 
awdurdod lleol de-ddwyrain Cymru, llywodraeth y DG a Llywodraeth Cymru i gydweithio i wella 
canlyniadau economaidd ar gyfer rhanbarth de-ddwyrain Cymru.

Mae’r Fargen Ddinesig yn adeiladu ar gryfderau sectoraidd y rhanbarth, ei sail sgiliau presennol 
a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu dull rhanbarthol o weithio nas gwelwyd o’r blaen yn ne-
ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth lle bydd pobl yn dymuno byw a gweithio.

Mae hwn yn dasg enfawr, sydd wedi golygu bod yr holl awdurdodau lleol yn gweithio’n agos â 
rhanddeiliaid i sicrhau bod nodau ac amcanion y Fargen Ddinesig yn cael eu cyrraedd.



Cenhadaeth 2
Dinas A Yrrir Gan Ddata

Defnyddio data i wella 
gwneud penderfyniadau, 
darparu gwasanaethau 
gwell a hyrwyddo arloesi 
yn y ddinas

CAERDYDD 
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CENHADAETH 2 - DINAS A YRRIR GAN DDATA

Mae’r modd y rheolwn ddata yn bwysig i’r ddinas.  Mae penderfyniadau ar sail data wedi 
dod yn ‘norm’ i’r rhan fwyaf o sefydliadau sector preifat ond nid yw llawer o awdurdodau lleol 
wedi cofleidio’r newid hwn.  Mae symiau mawr o ddata gan Gaerdydd ond hyd yn hyn mae’r 
canolbwyntio wedi bod ar ddefnyddio’r data at ddiben wedi ei dargedu - nid yw’r buddion posib 
wedi eu gwireddu yn llawn.  Byddwn yn edrych i newid hyn a sicrhau ein bod yn defnyddio data i 
ddatblygu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon.

Bydd bod yn fwy strategol gyda data nid yn unig o fudd i Gyngor Caerdydd, ond bydd hefyd o 
fantais i’n sefydliadau partner, busnesau a dinasyddion.  Bydd yn rhoi cipolwg i ni ar yr hyn sydd yn 
gweithio’n dda, yn ein galluogi ni i ddod i benderfyniadau ar sail tystiolaeth ac i’n symud at ddulliau 
cyflawni mwy rhagweithiol.

Nod Caerdydd yw bod yn ddinas sy’n defnyddio data i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth.  
Er mwyn llwyddo yn hyn o beth byddwn yn mentro ar y canlynol:

• Defnyddio data’n fwy effeithiol
• Buddsoddi mewn sgiliau data a’u datblygu
• Gwneud data’n haws i’w gael
• Datblygu ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd wrth rannu a defnyddio data

CAERDYDD 
GLYFAR
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DEFNYDDIO DATA’N FWY EFFEITHIOL 

Mae symiau mawr o ddata gan Gaerdydd ac mae’n bwysig ein bod yn dod yn effeithiol o ran gwneud 
penderfyniadau ar sail data.  Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig nifer o wasanaethau ac fel y rhelyw o 
sefydliadau cyhoeddus mae’n amhosib dod o hyd i un system feddalwedd sy’n ateb ein holl anghenion, 
o ganlyniad mae hyn yn creu seilos data - lle nad yw gwybodaeth yn llifo’n rhwydd rhwng amrywiol 
adrannau.

Er mwyn sicrhau ein bod yn symud yn ein blaenau yn y maes hwn byddwn yn fwy ymarferol gyda data 
a chwilio am ffyrdd o gyfuno setiau data allweddol er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio data’n fwy 
effeithiol.  Bydd yn dryloyw yn ein defnydd o ddata gan weithio yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol (RhDDC).

Byddwn yn defnyddio offer digidol i greu adroddiadau a dashfyrddau fel ein bod mewn sefyllfa i gael 
cipolwg busnes sy’n ddefnyddiol.  Byddwn yn ymchwilio i weld sut allwn ragweld a rhagnodi nwy o 
ran ein gwasanaethau gan ddefnyddio dadansoddeg data, gwyddoniaeth data, dysgu peirianyddol a 
deallusrwydd artiffisial.

Bydd defnyddio data’n effeithiol yn ein helpu ni i ddeall y ddinas ac anghenion ei phobl.  Bydd yn rhoi 
cyfle i ni greu gwasanaethau gwell a mwy perthnasol ac i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Sicrhau bod arweinwyr ac uwch reolwyr yn cefnogi diwylliant 

data – lle caiff data a dadansoddi eu defnyddio i fwydo’r 
broses benderfynu a chreu polisi. 

• Creu heriau data i flaenoriaethu cysylltu setiau data uchel eu 
gwerth a allai wneud gwelliannau cyflym i wasanaethau.

• Mabwysiadu dull hyblyg o gasglu, dadansoddi a dehongli 
setiau data.  

• Cwblhau Strategaeth Ddata a fydd yn gweithredu fel map 
stryd ar gyfer pob gweithgaredd yn ymwneud â data.

• Rhoi’r gallu i gyflogeion ‘weld’ data gan ddefnyddio 
meddalwedd.

• Ymchwilio i’r defnydd o gyfrif integredig canolog fel porth i 
wasanaethau.  Bydd hyn yn atal/lleihau dyblygu data.

CYSYLLTU A GWELD DATA – GWNEUD PENDERFYNIADAU AR SAIL 
GWYBODAETH

Rydym yn mabwysiadu dull hyblyg o weithio gyda data.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni feithrin perthynas 
gryfach rhwng ein hadrannau TGCh a’n ardaloedd busnes.  Bydd yn creu ymdeimlad o ‘berchnogaeth 
ar y cyd’ ac atebolrwydd.  Bydd datgymalu rhwystrau diwylliannol yn sicrhau y bydd yr ardal fusnes 
a’n hadrannau TGCh â chyfle i eistedd yn yr un ystafell a chyfnewid gofynion, syniadau a chamau 
gweithredu.  

Rydym wedi dechrau gweithio ar gynllun project gan ddefnyddio data sydd yn gysylltiedig â’n 
rhaglenni symudol a’n gwefannau.  Mae’r data rydym yn ei ddefnyddio yn y project hwn yn amrywio 
o nifer y defnyddwyr sydd wedi ymweld â’r safle, i adolygiadau ac adborth gan ddefnyddwyr.  Daw’r 
data hwn o amrywiaeth o ffynonellau megis Google Analytics, Google Play Store ac App Store Apple.

Prif nod y project yw mudo’r data draw i gronfa ganolog, ‘cysylltu’ y data ac yna archwilio’r data gan 
ddefnyddio adroddiadau gweledol (dashfyrddau).  Bydd y mewnwelediad o’r data hwn yn ein galluogi 
ni i wella’r gwasanaethau presennol a ‘pharatoi’r ffordd’ i gynnig gwell gwasanaethau yn y dyfodol.
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BUDDSODDI MEWN SGILIAU DATA A’U DATBLYGU

Bydd defnydd ar ddata yn chwarae rhan anferth yn ein heconomi ac yn newid y modd y darperir 
gwasanaethau gydol y DU. Mae cyfle cyffrous gan Gaerdydd i ddod yn awdurdod lleol arloesol a 
yrrir gan ddata sy’n torri tir newydd gyda’i ddefnydd o ddata.

Mae ein dull o ddefnyddio data yn fwy effeithiol yn dechrau gyda chydnabod bod ‘bwlch sgiliau’ 
gennym yn y maes hwn.  Ein bwriad yw ‘pontio’ y bwlch sgiliau hwnnw a dangos buddion gweithio 
gyda data i gyflogeion. 

Ein bwriad fydd nodi staff sydd â rôl ddadansoddi data a rhoi hyfforddiant staff a datblygu 
perthnasol.

Ein bwriad fydd gweithio gyda Sefydliad Ymchwil Arloesi Data Prifysgol Caerdydd, Academi 
Gwyddoniaeth Data a’r Cyflymydd Arloesedd Data, a chwilio am gyfleoedd i gydweithio â 
sefydliadau eraill sy’n rhagweithiol gyda data gyda golwg i ddysgu o’u profiadau a chael mwy o 
fewnbwn creadigol. 

CYNORTHWY-YDD RHITHIOL – MODERNEIDDIO CYSWLLT CWSMERIAID A CHYFLAWNI 
SGILIAU NEWYDD

Nod y Project Cynorthwy-ydd Rhithiol yw moderneiddio cyswllt cwsmeriaid yn fewnol ac allanol ac 
awtomeiddio gwasanaethau trafodiadol.  Mae cynorthwyydd rhithiol yn gallu perfformio tasgau 
neu wasanaethau i unigolyn yn seiliedig ar eu gorchmynion.  Er enghraifft, pe byddai defnyddiwr am 
wybod pa ddiwrnod y cesglid ei wastraff a’i ailgylchu, byddai’r cynorthwyydd rhithiol yn gallu ymateb 
yn gywir a phriodol.

Mae’r cynigion yn cynnwys:
- Sgyrsiau dwy ffordd trwy fysellfwrdd neu ddyfais glyfar - wedi eu gyrru gan ddeallusrwydd 

artiffisial.
- Adnabod llais a synthesis llais – dadansoddir llais y cwsmer ac ymatebir yn briodol iddo gan 

ddefnyddio llais wedi ei syntheseiddio. 
- Adnabod gweledol ar dipio anghyfreithlon (prawf o gysyniad) – adnabod eitemau wedi eu 

dympio trwy ddadansoddiad gweledol.

Yn ystod camau rhoi’r project yma ar waith bydd ein timoedd TGCh yn derbyn hyfforddiant technegol 
i barhau â chamau datblygu dilynol.  Mae’n bwysig bod cyflogeion yn derbyn cyfle i weithio gyda 
thechnoleg arloesol ac i fod yn gyfarwydd â’r diweddaraf o ran newid yn y diwydiant.  Bydd yr 
hyfforddiant a roddir yn ystod y project hwn yn sicrhau bod y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol 
gennym i ddiwallu ein dyheadau i’r dyfodol ar gyfer project y cynorthwyydd rhithiol a phrojectau eraill.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Nodi cyflogeion sydd â swyddogaeth o ran dadansoddi data a buddsoddi mewn hyfforddiant a 

datblygu mewn meysydd fel dadansoddeg data, dysgu peirianyddol a deallusrwydd artiffisial.
• Dod ag academia, y cyhoedd a’r sector breifat ynghyd i wella’r modd y caiff data ei addysgu 

mewn ysgolion a dangos sut y caiff ei ddefnyddio yn y byd mawr.  Y nod gyffredinol yw sicrhau 
bod plant yn dysgu sut i ddefnyddio a deall data yn effeithiol.

• Rhannu gwybodaeth gydag academia, sefydliadau o’r sector cyhoeddus a phreifat sydd eisoes yn 
defnyddio data er mantais i’w hunain.

• Yn fewnol dangos nwyddau a phrojectau lle defnyddiwyd data i sicrhau effaith.
• Creu mentrau mentora i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth o ran defnyddio data ymhellach.
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GWNEUD DATA’N HAWS I’W GAEL

Bwriad Cyngor Caerdydd yw cyhoeddi data agored er mwyn bod yn fwy tryloyw ac atebol.  Gwelwn 
ddata agored fel cyfle i ymgysylltu â ac ymrymuso dinasyddion.  Croesewir cyhoeddi data agored 
hefyd gan fusnesau, busnesau newydd ac academyddion gan ei fod yn eu galluogi i fanteisio ar 
fylchau mewn marchnadoedd, i weld cyfleon busnes, creu cynhyrchion a gwasanaethau newydd a 
datblygu modelau busnes newydd.1

Mae faint o ddata y bydd Cyngor Caerdydd yn ei gasglu yn debygol o gynyddu gyda chynnydd 
Rhyngrwyd Pethau (RhP) oherwydd y gellir fwy neu lai synhwyro a mesur bron pob peth bellach.  
Bydd y data a gaiff ei gasglu o ddyfeisiau RhP yn gwella’r data sydd gennym eisoes a hwyluso ffordd 
well o benderfynu.  Byddai cyhoeddi’r data hwn hefyd yn rhoi cyfle i’n busnesau a’n dinasyddion i 
ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

Mae’n deg dweud bod cyhoeddi data agored yn cyflwyno heriau amrywiol yn amrywio o faterion 
trwyddedu i orfod cyhoeddi’r data diweddaraf yn gywir a pharhaus.  Fodd bynnag, mae wedi ei 
gofleidio eisoes gan nifer o sefydliadau llywodraeth a bellach ceir ystod eang o setiau data agored 
sydd ar gael gan amrywiol sefydliadau llywodraeth. 

Mae’r Sefydliad Data Agored1 yn diffinio data agored fel:

Data y gall unrhyw un ei gyrchu, ei ddefnyddio a’i rannu.  Er mwyn i ddata gael 
ei ystyried yn ‘agored’, rhaid iddo gael ei gyhoeddi mewn fformat hygyrch, â 
thrwydded sydd yn caniatáu unrhyw un i’w gyrchu, ei ddefnyddio a’i rannu.

TRANSPORT FOR LONDON – DATA AGORED1

Mae Transport for London (TfL) wedi cofleidio data agored ac wedi gweld buddion gwirioneddol.  
Maent yn cyhoeddi amrywiaeth o setiau data agored sydd yn cynnwys ansawdd aer, amseroedd 
trenau dan ddaear a tharfu ar deithio.

Mae ymagwedd TfL wedi ei groesawu gan ddatblygwyr meddalwedd gyda miloedd ohonyn nhw’n 
cofrestru er mwyn gallu cyrchu eu cyflenwadau data agored.  O ganlyniad mae datblygwyr wedi 
cynhyrchu cannoedd o wasanaethau ac appiau trafnidiaeth newydd sydd yn dwyn buddion i 
gymudwyr ar draws Llundain.

Mae rhyddhau data agored gan TfL wedi cynhyrchu buddion economaidd i Lundain a thu hwnt drwy 
gefnogi creu mentrau technoleg a chreu cyflogaeth.  Mae TfL hefyd wedi gweld buddion ehangach 
megis lleihad yn y pwysau ar eu canolfan gyswllt a chynllunio teithio gwell. 2

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Gweithio gyda rhanddeiliaid i ymchwilio i a blaenoriaethu setiau data agored uchel o ran gwerth 

a fyddai’n fuddiol i’r ddinas.
• Creu cronfa storio data sy’n caniatáu mynediad rhwydd i ddata agored mewn fformat di-rwystr, 

ac sy’n annog sefydliadau i gyfrannu eu data.
• Gweithio gyda’n prifysgolion, partneriaid sector cyhoeddus a phreifat i rannu arfer gorau yn 

ymwneud â Data Agored.
• Gweithio gydag ysgolion i ymchwilio i weld a ellir bwydo projectau yn ymwneud â data i brojectau 

data agored dinas glyfar. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl ifanc i gael eu cynnwys a helpu i siapio’r 
dyfodol. 

1. Open Data Institute (2015) Open data means business: UK innovation across sectors and regions. London, UK. Ar gael 
yn http://theodi.org/open-data-means-business-uk-innovation-sectors-regions.  Cyrchwyd mis Mawrth 2019.

2. Adroddiad Deloitte, data agored TfL.  Ar gael yn http://content.tfl.gov.uk/deloitte-report-tfl-open-data.pdf.  Cyrchwyd 
mis Ionawr 2019.
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DATBLYGU YMDDIRIEDAETH YMHLITH Y CYHOEDD 
WRTH RANNU A DEFNYDDIO DATA

Rydym wedi gweld llawer o brojectau data dinas glyfar yn ‘chwythu eu plwc’ am nad oedd awdurdodau 
lleol a chwmnïau sector breifat yn agored neu’n dryloyw yn y modd yr oeddent yn casglu, defnyddio neu 
rannu data – dyw Caerdydd ddim am wneud yr un camgymeriad.

Mae cyfreithiau RhDDC wedi cryfhau hawliau deiliaid data ac yn ddigon teg wedi gwneud y sector 
gyhoeddus a’r sector preifat lawer yn fwy atebol i’w preswylwyr, defnyddwyr gwasanaeth a chwsmeriaid.

Os yw Caerdydd i lwyddo fel dinas glyfar mae angen iddi ennill ymddiriedaeth y cyhoedd a dangos ei bod 
yn dryloyw wrth gasglu, defnyddio a rhannu data.  Mae prosesau eisoes ar waith sy’n edrych ar amrywiol 
agweddau ar RhDDC megis llywodraethiant gwybodaeth a chaniatâd.  Fodd bynnag, bydd y defnydd ar 
dechnoleg newydd megis synwyryddion mewn mannau cyhoeddus a datblygiadau o ran deallusrwydd 
artiffisial yn galw am ffyrdd newydd o feddwl am ei fod yn dod ag ystod o rwystrau yn ei sgil megis 
ymddiriedaeth, rhwystrau cyfreithiol, a chyfyng gyngor moesegol a moesol. 

Byddwn yn gweithio gydag academyddion, busnesau, cyrff cyhoeddus a dinasoedd eraill i weld sut 
maent hwy wedi mynd i’r afael â phryderon ymddiriedaeth y cyhoedd a dysgu o’u profiadau.  Byddwn yn 
ymchwilio i’r defnydd o fframweithiau ‘ymddiriedolaethau data’.  Mae Ymddiriedolaethau Data wedi eu 
clustnodi yn Strategaeth Ddiwydiannol y DU fel mecanwaith posib ar gyfer trosglwyddiad data teg a diogel.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Sicrhau bod dinasyddion wedi eu hysbysu ynghylch y modd y defnyddiwn eu data trwy ddulliau 

cyfathrebu priodol.
• Ymchwilio i’r defnydd o ‘ymddiriedolaethau data’ a dysgu gan ddinasoedd sydd wedi cymryd 

rhan mewn cynlluniau peilot.
• Ymchwilio i weld sut allwn ni wella rhannu data yn gyffredinol drwy edrych ar ystod o 

fframweithiau rhannu gwybodaeth.
• Gweithio’n gydweithredol gydag academyddion, busnesau, cyrff cyhoeddus a dinasoedd eraill i 

ymchwilio i sut maen nhw wedi gwella ymddiriedaeth y cyhoedd a dysgu o’u profiadau.

BETH YW YMDDIRIEDOLAETH DATA?  

Mae’r Sefydliad data Agored wedi chwarae rhan flaenllaw yn sefydlu ystod o gynlluniau 
ymddiriedolaethau data peilot ar draws sectorau amrywiol gan gynnwys llywodraeth leol.  
Eu nod yw canfod a all y model ymddiriedolaeth data weithio yn y byd go iawn.  Maent 
wedi mabwysiadu’r diffiniad canlynol o ymddiriedolaeth data:

Mae ymddiriedolaeth data yn strwythur cyfreithiol sy’n cynnig 
stiwardiaeth annibynnol ar ddata 1

Er enghraifft, gallai ymddiriedolaeth data ddwyn ystod o randdeiliaid ynghyd a fyddai’n 
atebol dros ba wybodaeth fyddai’n cael ei rannu.  Byddent yn gwneud penderfyniadau 
allweddol ar pa un ai a fyddai modd rhyddhau data ac i bwy y gellid ei ryddhau.  Byddent 
yn gweithio’n unol a’r RhDDC ac o bosib yn gallu helpu i ddatrys y gorddefnydd, y 
tanddefnydd neu gamddefnydd ar ddata.
1. Open Data Institute (2015) Defining a data trust.  Ar gael yn https://theodi.org/article/defining-a-data-trust/.  Cyrchwyd 

mis Chwefror 2019
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Cenhadaeth 3
A Connected City

Sicrhau bod cysylltedd wedi 
ei ddiogelu i’r dyfodol, yn 
wydn ac yn gwella fel y 
gall ein seilwaith gystadlu 
gyda’r gorau yn y DU
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CENHADAETH 3- DINAS GYSYLLTIEDIG

Disgwylir i niferoedd y dyfeisiau cysylltiedig gynyddu’n gyflym dros y blynyddoedd i ddod.  Byd 
hyn yn newid y modd y bydd pobl a dyfeisiau yn rhyngweithio â chynnwys a gwasanaethau yn 
ddramatig.  O ganlyniad bydd gofyn i gysylltedd fod ar gael ym mhobman ac yn gallu cysylltu 
dyfeisiau pŵer mewnbwn isel ac uchel. 
 
Mae’r potensial gan Ryngrwyd Pethau i gymylu’r ffiniau rhwng y byd corfforol a’r byd digidol.  Bydd 
yn ein galluogi ni i fonitro’n barhaus ac i reoli ein hamgylcheddau adeiledig a naturiol gan ein helpu 
yn ein penderfyniadau.  Mae angen i ni sicrhau bod y seilwaith angenrheidiol yn ei le i gefnogi’r 
dyfeisiau hyn.

Er mwyn i Gaerdydd ffynnu mae angen i ni edrych o’n blaenau a gwella cysylltedd fel y gall 
pawb gael budd o’r oes ddigidol.  Bydd hyn yn golygu cydweithredu â chyflenwyr telegyfathrebu, 
perchnogion tir a chyrff cyhoeddus er mwyn sicrhau bod y seilwaith digidol iawn gan y ddinas ar 
gyfer y dyfodol. 

Er mwyn i Gaerdydd wella cysylltedd yn y rhanbarth byddwn yn:

• Gwella seilwaith ffibr y ddinas
• Gwreiddio Cyfnewidfa Ryngrwyd Caerdydd yn y rhanbarth, i gynnig gwasanaethau yn y cefndir
• Cyflwyno 5G yn ddidrafferth a gwella signal ffonau symudol
• Harneisio grym Rhyngrwyd Pethau
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GWELLA’R SEILWAITH FFIBR

Mae cysylltedd ffeibr yn hanfodol i ddinas fodern.  Caiff ei ddefnyddio i drosglwyddo data i a chan 
ein dinasyddion a’n busnesau, mae’n hwyluso arloesi, yn gwneud gwasanaethau yn fwy hygyrch, 
mae’n lleihau allgáu cymdeithasol, yn gwella dysgu yn ein hysgolion ac yn asgwrn cefn ar gyfer 5G a 
Rhyngrwyd Pethau (RhP).

Bydd cysylltedd cyflymder uchel yn cefnogi twf technolegau newydd megis datrysiadau teleiechyd, 
adloniant symudol, realiti rhithwir, realiti estynedig, amgylcheddau dysgu rhithwir a dulliau newydd o 
weithio.  Mae’n bwysig bod Caerdydd yn cynllunio ar gyfer y dyfodol er mwyn sicrhau bod ei busnesau 
a’i dinasyddion yn cael manteision cysylltedd cyflym.  

Mae gan dros 97% o adeiladau ledled y ddinas gyflymder band llydan sydd yn uwch na 30M/bits yr 
eiliad.  Ond nid yw’r lefel yma o wasanaeth ar gael ledled y ddinas ac yn aml caiff ei gyflenwi ar hyd 
weiren gopr yn hytrach na ffeibr.

Byddwn yn archwilio a mynd ar ôl ffyrdd newydd i gynyddu argaeledd cysylltedd ffeibr cyflym iawn 
(gaiff ei adnabod hefyd fel ‘cysylltiad ffeibr i’r adeilad’ – CFfIA) drwy ymchwilio i’r defnydd o seilwaith 
mynediad agored.  Bydd yr ymagwedd yma yn hyrwyddo cystadleuaeth, cynnig mwy o ddewis i’r 
cwsmer ac yn y pen draw yn cynnig prisiau is.  

Dywed cwmnïau telegyfathrebu mai un o’r rhwystrau pennaf i ehangu signal ffôn yn y ddinas yw’r 
costau sydd ynghlwm â’r gwaith peirianneg sifil sydd ynghlwm â’i gyflenwi.  I fynd i’r afael â hyn 
rydym yn sicrhau ar hyn o bryd fod peipiau ategol yn cael eu gosod mewn datblygiadau newydd a 
chynlluniau ffordd newydd sy’n mynd rhagddynt ar draws y ddinas.  Bydd y peipiau hyn yn helpu 
cwmnïau telegyfathrebu i gyflwyno cysylltedd ffeibr yn gyflym yn y Brifddinas.

Byddwn yn sicrhau bod cysylltedd ffeibr o gylch y ddinas yn cael ei wella ac yn addas i’r dyfodol fel y 
gall pawb rannu’r budd a ddaw yn sgil cysylltedd cyflym, fforddiadwy a dibynadwy.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Nodi ardaloedd o gysylltedd gwael a gweithio gyda chwmnïau telegyfathrebu i annog mwy o 

fuddsoddiad yn yr ardaloedd hyn.
• Ymchwilio i seilwaith mynediad agored i gynyddu cystadleuaeth a chyrraedd ardaloedd sy’n llai 

dichonadwy yn fasnachol.
• Lleihau costau gosod ffeibr drwy osod peipiau mewn datblygiadau newydd a chynlluniau ffordd 

newydd (ymagwedd ‘palu unwaith’).
• Gweithio gyda’n Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru i archwilio 

cyfleoedd i wella cysylltedd ffeibr ar draws y rhanbarth cyfan.
• Gwella seilwaith ffeibr mewn ardaloedd allweddol i gefnogi ein sectorau twf fel y sector creadigol, 

technoleg ariannol a thechnoleg rheoliadaeth.

Cyflymderau band llydan Caerdydd

Mae gan 97% o adeiladau gyflymderau sydd 
dros 30M/bits yr eiliad ar gael iddynt.

Mae gan 71.2% o adeiladau gyflymderau 
sydd dros 100M/bits yr eiliad ar gael iddynt.

Mae gan 42.9% o adeiladau gyflymderau 
sydd dros 300M/bits yr eiliad ar gael iddynt.

Mae gan 2.8% o adeiladau gyflymderau ar 
gael iddynt sydd dros 1G/bits yr eiliad.
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YMWREIDDIO CYFNEWIDFA RHYNGRWYD 
CAERDYDD YN Y RHANBARTH

Mae Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd mewn sefyllfa gref o ran cysylltedd cyffredinol a chysylltu â’r 
byd mawr.  Gweithredir IXCardiff yn fasnachol gan LINX a dyma unig gyfnewidfa rhyngrwyd Cymru.

Mae presenoldeb y Gyfnewidfa Rhyngrwyd yng Nghaerdydd â’r potensial i roi hwb i gyflogaeth 
yr ardal drwy ddenu busnesau digidol.  Bydd hyn yn gwella’r economi ddigidol ac yn gwneud 
Caerdydd yn lle mwy deniadol i fyw a gweithio.  Ar gyfer busnesau, gall y gyfnewidfa rhyngrwyd 
wneud gwahaniaeth gwirioneddol oherwydd y gall wella cyflymder y rhyngrwyd, ei wneud yn fwy 
gwydn a gwneud rhannu data a chyrchu gwasanaethau ar-lein yn gynt ac yn haws.

Mae’r budd i gwsmeriaid ar ffurf cyflymder a dibynadwyedd am nad oes angen gyrru data 
gannoedd o filltiroedd i gyfnewidfeydd rhyngrwyd y tu allan i’r rhanbarth.

Byddwn yn parhau i ymwreiddio’r Gyfnewidfa yn y rhanbarth fel ei fod yn denu darparwyr cynnwys 
mwy eu maint, a bydd hyn yn helpu i gyflenwi profiad rhyngrwyd mwy cyfoethog i’r defnyddwyr 
pen draw yn y Rhanbarth.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Cynyddu ymwybyddiaeth a gyrru’r broses o fabwysiadu’r Gyfnewidfa Rhyngrwyd 

drwy ymgysylltu â busnesau.

• Ymgysylltu â darparwyr cynnwys a Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd 
(DGRhau) i’w denu nhw i Gyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd.

• Gwella hygyrchedd y Gyfnewidfa yng Nghaerdydd.

Gall busnes yng Nghaerdydd rannu gwybodaeth 
yn gyflym gyda busnes yng Nghasnewydd am nad 
oes rhaid i’r data deithio gannoedd o filltiroedd.

Mae gan gwsmer sydd yn cyrchu cynnwys (e.e. Facebook, 
Netflix ayb) lai o oedi a phrofiad rhyngrwyd gwell gan nad 
oes rhaid i ddata deithio cannoedd o filltiroedd.

BUSNESAU 
CASNEWYDD

BUSNESAU 
CAERDYDD

CWSMER

CYFNEWIDFA 
RHYNGRWYD 

CAERDYDD

CYFNEWIDFA 
RHYNGRWYD 

CAERDYDD

Darparwr 
Gwasanaethau 

Rhyngrwyd A

Darparwr 
Gwasanaethau 

Rhyngrwyd B

DOSBARTHWR 
CYNNWYS

ISP A

ISP B
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CYFLWYNO 5G YN DDIDRAFFERTH A GWELLA SIGNAL 
FFONAU SYMUDOL

Mae 5G yn dod i Gaerdydd yn 2019. Mae’n addo cynnydd aruthrol o ran cyflymder data ac oedi isel.  
Mae %G wedi ei alw gan rai yn ‘llam ffydd’ gan ei bod yn anodd i ni ddychmygu’r holl wasanaethau 
ac arloesi fydd i’w weld ar y sbectrwm yn y 10 mlynedd nesaf.  Fodd bynnag, mae gennym achosion 
o ddefnydd cryf mewn meysydd fel cerbydau wedi eu hawtomeiddio (CA), Rhyngrwyd Pethau (RhP), 
realiti estynedig (RE) a realiti rhithwir (RRh).  

Rydym am sicrhau bod Caerdydd wedi ei ‘diogelu i’r dyfodol’ felly byddwn yn cefnogi cyflenwyr 
telegyfathrebu yn eu hymgais i gyflwyno 5G yng Nghaerdydd.  Dylai hyn olygu cyflymu’r broses o 
gyflwyno 5G a rhoi’r cyfle i’n dinasyddion a’n busnesau i arloesi a chreu gwasanaethau newydd. 
 
Mae signal ffôn rhagorol gan Gaerdydd gyda 96.8% o’r ddinas â signal 4G yn yr awyr agored.  Ond 
mae cyfran fechan o Gaerdydd sydd â signal gwael o hyd.  Byddwn yn gweithio gyda chyflenwyr 
telegyfathrebu i leihau ‘tyllau’ yn y signal.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Gweithio gyda chyflenwyr telegyfathrebu i gefnogi cyflwyno 5G ledled y ddinas.
• Adeiladu perthnasoedd cryfach gyda’r cwmnïau telegyfathrebu.
• Mynd i’r afael â’r ‘tyllau’ o ran signal ffôn drwy weithio’n agos gyda’r Llywodraeth Ganolog, 

Llywodraeth Cymru a DCMS.
• Gweithio gydag arloeswyr 5G i brofi a pheilota achosion defnydd a fydd yn dwyn buddion i’r ddinas.

Signal 4G awyr 
agored Caerdydd  

96.8%

Signal 3G awyr 
agored Caerdydd  

99.9%

Signal 2G awyr 
agored Caerdydd  

99.8%
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HARNEISIO GRYM RHYNGRWYD PETHAU (RHP)

Mae’r potensial gan Ryngrwyd Pethau (RhP) i drawsnewid y byd yr ydym yn byw ynddo.  Mae’n 
cynnig i ni’r cyfle i gasglu gwybodaeth o’r byd corfforol a’i brosesu yn y byd digidol.  Gellir 
defnyddio’r data a gaiff ei gasglu gan ddyfeisiau RhP i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth, 
i awtomeiddio prosesau a hwyluso modelu rhagfynegol.  Gall RhP leihau costau gweithredu, creu 
arbedion a chynnig cyfleoedd i ddatblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd. 

Rydym wedi gweld sawl awdurdod lleol yn harneisio grym RhP.  Er enghraifft, mae awdurdodau 
lleol wedi defnyddio synwyryddion ar finiau halen i roi rhybudd pan fydd y lefelau yn isel, ac mae 
mesurwyr tymheredd yn wyneb y ffordd yn pennu pan fydd angen graeanu.

Byddwn yn ehangu ein defnydd ar RhP ac ymchwilio i ffyrdd creadigol o ddatrys problemau.  
Byddwn yn mabwysiadu ymagwedd seiliedig ar ganlyniadau i ddefnyddio RhP fel y caiff ystod eang 
o fuddion eu gweld ar hyd a lled Caerdydd.

CAMAU GWEITHREDU:

• Creu achosion busnes RhP sy’n seiliedig ar ganlyniadau ac yn ystyried buddion 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. 

• Ymchwilio i lwyfannau RhP ledled dinas sy’n gallu cefnogi ystod eang o fewnbynnau 
uchel a dyfeisiau pŵer isel, i fynd i’r afael â heriau penodol yn y ddinas.

• Creu ‘Her Dinas’ lle gall arloeswyr helpu i fynd i’r afael a phroblem benodol yn y 
ddinas gan ddefnyddio RhP.

• Defnyddio data RhP ar gyfer modelu rhagfynegol a dadansoddeg mewn amser go 
iawn i wella canlyniadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Mae rhwydwaith o ddyfeisiau Rhyngrwyd Pethau 

(RhP) eisoes gan Gaerdydd sydd wedi eu lleoli ym 

mhob cwr o’r ddinas.  Er enghraifft, mae gennym 

3,300 o synwyryddion parcio sy’n rhoi gwybodaeth 

barcio mewn amser go iawn i’n rhaglen barcio 

glyfar (ParcioCaerdydd).

“
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Dinas Symudol A Chynaliadwy

Defnyddio technoleg ac 
arloesi i wella seilwaith 
trafnidiaeth y ddinas a 
chefnogi Caerdydd wrth iddi 
ddod yn ddinas carbon isel
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CENHADAETH 4 - DINAS SYMUDOL A CHYNALIADWY

Disgwylir i’r ddinas dyfu’n aruthrol dros yr 20 mlynedd nesaf.  Bydd y twf hwn yn rhoi pwysau ar 
drafnidiaeth a seilwaith ynni’r ddinas yn ogystal â’r amgylchedd naturiol.  Mae angen i Gaerdydd 
sicrhau y bydd effeithiau twf poblogaeth yn cael eu rheoli mewn modd cynaliadwy wrth sicrhau y gall 
pobl symud o gwmpas y Brifddinas yn rhwydd.  Mae gan Gaerdydd darged i gyrraedd rhaniad moddol 
o 50:50 erbyn 2026 (h.y. 50% o siwrneiau i gael eu gwneud trwy ddulliau trafnidiaeth gynaliadwy).  
Er mwyn helpu i gyrraedd y nod hwn mae gofyn i Gaerdydd fabwysiadu technolegau clyfar.  Bydd 
y technolegau hyn yn ein galluogi ni i reoli’r rhwydwaith yn effeithiol, i fynd i’r afal â llygredd aer, 
blaenoriaethu trafnidiaeth gyhoeddus a darpariaeth teithio llesol, dylanwadu ar ymddygiadau teithio 
a darparu data i’n helpu ni i gynllunio’n well.

Byddai ymagweddau dinas glyfar hefyd yn gwneud Caerdydd yn fwy cynaliadwy – Gall deall sut 
mae pobl yn symud, sut y defnyddir ynni a sut mae adnoddau yn llifo, oll hwyluso rheolaeth well ar 
seilwaith, gwella effeithlonrwydd a lleihau gwastraff.  Gellir casglu biniau pan fyddont yn llawn, gall 
gridiau clyfar gydbwyso’r cyflenwad a’r galw am ynni; gall goleuadau ddisgleirio pan fydd eu hangen 
ar bobl.

Gall digideiddio nwyddau a gwasanaethau olygu llai o alw am adnoddau a llai o siwrneiau. Yn yr un 
modd ag y mae Spotify yn disodli’r angen i fynd i brynu CD, gall dysgu ar-lein alluogi’r addysgu i ddod at 
y myfyriwr.

Gall offer dinas glyfar hefyd hwyluso ymddygiadau mwy cynaliadwy.  Mae llwyfannau digidol yn 
cefnogi’r economi rhannu – clybiau ceir, gweithio ar y cyd a chyfnewid rhwng cymheiriaid.  Mae Appiau 
Llywio wedi eu dylunio fel bod dewisiadau cerdded a beicio yn haws, sy’n ei dro yn annog dewisiadau 
mwy cynaliadwy.  Er mwyn sicrhau ein bod yn cadw Caerdydd i symud a thyfu’n fwy cynaliadwy mae 
Caerdydd yn cynnig y canlynol:

• Defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gadw Caerdydd i symud
• Ystyried gofynion seilwaith ar gyfer cerbydau awtonomaidd.
• Datblygu seilwaith ac amgylcheddau adeiledig mwy clyfar
• Gosod seilwaith ynni clyfar yn ei le
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DEFNYDDIO’R DECHNOLEG DDIWEDDARAF I GADW 
CAERDYDD I SYMUD

Mae rhwydweithiau priffyrdd Caerdydd yn debyg iawn i ddinasoedd eraill y DU – maent yn tueddu 
at dagfeydd, yn enwedig ar yr oriau brig.  Mae i dagfeydd traffig lawer o wahanol ganlyniadau 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gan gynnwys rhwystredigaeth, oedi, llai o amser 
hamdden, cynnydd yn y defnydd ar danwydd ac allyriadau sy’n gallu effeithio ar yr aer a anadlwn.  

Er mwyn lleihau tagfeydd a chadw Caerdydd i symud byddwn yn defnyddio ymagwedd iteraidd at 
reoli traffig.  Bydd hyn yn golygu defnyddio rhannau o’r rhwydwaith fel ‘labordai byw’ lle gallwn brofi, 
sicrhau’r defnydd gorau a dangos sut mae modd dylunio heolydd clyfar a’u cynnal cyn eu cyflwyno 
ar draws y ddinas.  Byddwn yn sicrhau ein bod yn dewis datrysiadau hyblyg sydd yn gallu addasu i 
newidiadau o ran cynlluniau teithio a strategaethau fel ein bod yn diwallu anghenion y ddinas yn y 
dyfodol.

Byddwn yn ymchwilio i sut y mae modd newid ymddygiad teithio yn y ddinas drwy ddefnyddio proses 
‘chwarae gemau’ er mwyn annog pobl i symud o gwmpas y ddinas gan ddefnyddio dulliau gwahanol 
trwy gynnig cymhellion.  Mae ‘chwarae gemau’ yn defnyddio rhannau o gemau cyfrifiadurol i annog 
ymddygiadau penodol drwy anogaeth a chynnig cymhellion.  Mae dinasoedd eraill wedi defnyddio 
dull ‘chwarae gemau’ i leihau tagfeydd yn eu dinasoedd.  Byddwn hefyd yn archwilio i weld sut y gellir 
defnyddio gwybodaeth mewn amser go iawn i hysbysu modurwyr o amhariadau traffig trwy gyfrwng 
gwefannau, appiau ac arwyddion amrywio negeseuon.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Gweithio gyda dinasoedd eraill i rannu arfer gorau o ran ‘rheoli traffig’ ac ymchwilio i sut maen nhw 

wedi gwella trafnidiaeth gyhoeddus a galluogi pobl i gerdded a beicio o amgylch eu dinasoedd yn 
ddiogel a rhwydd.

• Creu ‘labordai byw’ y gellir eu defnyddio i brofi, sicrhau’r defnydd gorau ac i ddangos technoleg ‘clyfar’ 
ar waith cyn eu cyflwyno i weddill y ddinas.

• Ymchwilio i weld sut gall ffynonellau data gael eu defnyddio i ‘ychwanegu gwerth’ i’r rhwydwaith 
priffyrdd.

• Ymchwilio i weld pa dechnoleg sydd yn gallu blaenoriaethu darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus yn y 
ddinas. 

• Archwilio i weld sut y gallwn fod yn fwy effeithiol gyda gwybodaeth traffig mewn amser go iawn er 
mwyn sicrhau bod y wybodaeth gywir gyda’r diweddaraf yn cael ei throsglwyddo i fodurwyr.

• Archwilio sut y gall ‘chwarae gemau’ ddylanwadu ar ymddygiad symudedd.
• Ffurfio strategaeth ar gyfer Systemau Trafnidiaeth Deallus (STD).
• Ymchwilio i systemau gwerthu tocynnau integredig ar gyfer Caerdydd a’r rhanbarth ehangach.

Dehongliad artist o sut olwg fydd ar gyfnewidfa fysiau newydd Caerdydd.  
Y nod yw y bydd hwn yn barod erbyn 2021.
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YSTYRIED GOFYNION SEILWAITH AR GYFER 
CERBYDAU AWTONOMAIDD

Mae profion cerbydau awtonomaidd wedi eu cynnal mewn amryw o Ddinasoedd yn y DU.  Does dim 
sicrwydd ynghylch dyfodol cerbydau awtonomaidd ond teg dweud nad ydym yn gweld cerbydau 
cwbl awtonomaidd yn dod yn realiti yn ystod oes y map stryd hwn.  Ond, mae cerbydau cysylltiedig 
sy’n caniatáu cerbydau i gyfathrebu gwybodaeth ar gael yn barod.  Trwy gael offer ar fin y ffordd, gall 
cerbydau cysylltiedig yrru a derbyn gwybodaeth.  Gellir defnyddio’r wybodaeth hon i roi gwybodaeth 
ddefnyddiol i gerbyd a helpu’r gyrrwr i wneud penderfyniadau gwell ar sail gwybodaeth.  Gellir hefyd 
gyfathrebu data i adrannau trafnidiaeth sydd yn eu galluogi nhw i fynd i’r afael ag amodau mewn 
amser go iawn megis llif traffig.

Mae’r gallu gan gerbydau cwbl awtonomaidd i gynyddu dibyniaeth ar geir ac os na chaiff hyn ei reoli’n 
gywir gallai danseilio ein hymdrechion i gynyddu cyfraddau cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus yn y Brifddinas.  Fodd bynnag, mae’n bwysig ein bod yn ymarferol ein hymagwedd at 
gerbydau awtonomaidd oherwydd y gallent ddwyn manteision i’r ddinas yn enwedig o ran cynnig 
trafnidiaeth gyhoeddus a diogelwch.

Dros y blynyddoedd nesaf byddwn yn ymchwilio i effeithiau posib y dechnoleg arloesol yma ar ein 
dinas.  Bwriadwn ymchwilio i’r modd y gall cerbydau awtonomaidd newid ymddygiad teithio yn y 
ddinas ac archwilio’r modd y gallai’r cerbydau hyn ryngweithio gyda cherddwyr, beicwyr a cherbydau 
traddodiadol.  Byddwn hefyd yn ceisio pennu pa ofynion seilwaith digidol a ffisegol fyddai eu hangen 
i hwyluso mabwysiadu cerbydau awtonomaidd fel bod Caerdydd yn barod pan ddaw cerbydau 
awtonomaidd yn realiti. 

CAMAU GWEITHREDU:

• Ymchwilio i’r gofynion seilwaith digidol sydd eu hangen ar gyfer cerbydau awtonomaidd a chysylltiedig.
• Archwilio i’r posibilrwydd o sefydlu man profi cerbyd awtonomaidd.
• Archwilio i weld sut allem wneud defnydd o’r data gan gerbydau cysylltiedig.
• Ymchwilio i’r effaith y byddai cerbydau awtonomaidd yn eu cael ar ymddygiad yn y ddinas.
• Ymchwilio i weld a fyddai gofyn i’r seilwaith ffisegol orfod newid er mwyn gallu cynnal cerbydau 

awtonomaidd.

SIARTR TEITHIO IACH CAERDYDD – EIRIOLWYR DROS 
DDULLIAU TEITHIO IACH

Mae Siartr Teithio Iach wedi ei sefydlu.  Nod y siartr yw cael sefydliadau i 
annog a chefnogi eu staff a’u hymwelwyr i ddefnyddio dulliau trafnidiaeth 
iach i gyrraedd eu safleoedd.    Mae nifer o sefydliadau sector 
cyhoeddus wedi llofnodi’r siartr, gan gynnwys Cyngor Caerdydd, 
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a 
Chyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r siartr yn cynnwys 14 o gamau 
gweithredu uchelgeisiol sy’n hyrwyddo 
cerdded, beicio, trafnidiaeth 
gyhoeddus a defnyddio cerbydau 
allyriadau isel iawn.  Gyda’i gilydd mae’r 
sefydliadau hyn wedi ymrwymo erbyn 2022 
i leihau cyfran y siwrneiau a wneir mewn ceir, 
cynyddu cyfran y staff sydd yn beicio i’r gwaith a 
chynyddu cyfran y cerbydau yn ystod y dydd sydd yn 
gerbydau hybrid trydan neu gerbydau trydanol pur.
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DATBLYGU SEILWAITH AC AMGYLCHEDDAU 
ADEILEDIG MWY CLYFAR

Mae Caerdydd eisoes wedi dechrau ychwanegu goleuadau stryd clyfar i’w llwybrau strategol sydd 
wedi helpu i leihau costau ynni ac allyriadau. Mae’r gallu hefyd gan y goleuadau stryd clyfar i gario 
synwyryddion ategol y gellid eu defnyddio i gynnig cipolwg gwell o’r ddinas. 

Mae twf yn y galw am adeiladau, seilwaith a mannau gweithio clyfar.  Mae’r meysydd hyn yn 
cynnwys technolegau megis monitro argaeledd desgiau, modelu gwybodaeth adeiladau (MGA), 
technoleg synhwyro a systemau goleuo deallus.  Yn gyffredinol mae’r technolegau hyn yn 
canolbwyntio ar gynnig gwell dealltwriaeth o’r amgylchedd ffisegol a chynnig cipolygon data.  Mae’r 
gallu posib gan seilwaith mwy clyfar i roi gwell dealltwriaeth i ni ynghylch y ddinas a chynnig mannau 
ac amgylcheddau mwy cyfforddus ac effeithiol i gyflogeion, preswylwyr, cymudwyr ac ymwelwyr.  
Rydym yn derbyn ei bod hi’n gyffredinol anos i ôl-ffitio’r math hwn o dechnoleg i adeiladau sy’n 
bodoli eisoes. Fodd bynnag, mae angen ystyried seilwaith mwy clyfar yn ein hadeiladau newydd a 
phan fyddwn yn ailwampio adeiladau.

Bwriadwn ymchwilio i’r defnydd o synwyryddion yn ein goleuadau stryd clyfar ac edrych i drawsnewid 
ein hasedau adeiledig yn adeiladau mwy effeithiol o ran ynni.  Byddwn yn newid y modd y 
defnyddiwn ddata ynni i sicrhau’r cyfforddusrwydd a’r arbedion mwyaf posib yn ein hadeiladau.

CAMAU GWEITHREDU:
 
• Chwilio am gyfleoedd i roi seilwaith clyfar ar waith mewn adeiladau newydd ac wrth ailwampio 

adeiladau.
• Defnyddio technoleg i fonitro’r amgylchedd mewn amser go iawn a helpu i wneud gwelliannau 

i’n strydoedd a’n hardaloedd.
• Gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i greu model clyfar o’r Ddinas sydd â’r gallu i ddefnyddio a 

gweld data dinas er mwyn gallu rheoli systemau rheoli penodol yn y ddinas o bell. 
• Ehangu cwmpas y goleuadau clyfar i strydoedd preswyl ac ymchwilio i ddefnyddio technoleg 

synwyryddion goleuadau stryd i gasglu data am yr amgylchedd trefol.
• Ehangu cwmpas ein dyfeisiau monitro ansawdd aer mewn amser go iawn.

MESURYDDION CLYFAR – GWELLA’R DEFNYDD O YNNI YN ADEILADAU’R 
CYNGOR

Mae Adran Rheoli Ynni Cyngor Caerdydd yn defnyddio data defnydd ynni (nwy a thrydan) a geir 
gan fesuryddion clyfar er mwyn defnyddio ynni yn fwy effeithiol ar draws Adeiladau’r Cyngor.  
Mae’r Tîm Rheoli Ynni yn nodi unrhyw ddefnydd anarferol o ynni ac yn gweithio gyda’n partneriaid 
rheoli cyfleusterau i wneud y defnydd gorau o ynni yn ein stoc adeiladau.

Mae ein Tîm Rheoli Ynni a Chyfleusterau eisoes wedi cyflawni ystod o brojectau sy’n sicrhau 
gwelliannau ar draws ein stoc o adeiladau gan gynnwys:

•  darllenwyr mesuryddion awtomatig ar y mwyafrif llethol o gyflenwadau nwy a thrydan 
•  gosod goleuadau LED mwy effeithlon mewn nifer o safleoedd
•  creu mwy o ynni adnewyddadwy trwy osod paneli solar PV ar doeau 
• rhaglenni adnewyddu boeleri, gan gynnwys ychwanegu rheolaeth glyfar wedi eu cysylltu’n 

ganolog 
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RHOI SEILWAITH YNNI CLYFAR AR WAITH

Wrth i Gaerdydd dyfu, bydd creu a storio ynni adnewyddadwy yn allweddol i wella dycnwch y ddinas 
a’i hadnoddau naturiol yn erbyn effeithiau posib newid hinsawdd..  Bydd mwy o bobl, mwy o fusnesau 
a mwy o gartrefi yn arwain at gynnydd yn y galw am ynni.  Bydd gofyn i Gaerdydd fuddsoddi mewn 
seilwaith ynni a dewisiadau carbon sero neu garbon isel er mwyn diwallu anghenion y ddinas.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod eu huchelgais i wneud sector gyhoeddus Cymru yn niwtral o 
ran carbon erbyn 2030. Byddwn yn ymchwilio i’r posibiliadau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar yr 
amgylchedd, sydd yn lleihau costau ynni ac yn hybu economi carbon isel yng Nghymru.

Byddwn yn ymchwilio i’r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy, cynlluniau storio batris a 
chymryd camau i gael gwell rheolaeth dros systemau rheoli ynni.  Mae poblogrwydd cerbydau trydan 
ag allyriadau sero neu isel am gynyddu’n gyflym yn y DU ac mae’n bwysig bod y seilwaith priodol 
wedi ei gosod gan Gaerdydd i’w gwneud nhw’n ddewis deniadol yn lle cerbydau petrol a disel. 

Mae datrysiadau seilwaith ynni newydd, arloesol, mwy effeithiol yn dod i’r fei yn ddyddiol felly mae 
angen i ni ddeall y costau a’r manteision yn llawn o osod seilwaith ynni clyfar.   

CAMAU GWEITHREDU:

• Ehangu’r defnydd o Systemau Rheoli Ynni Adeiladau (SRhA/SRhYA) a chynyddu’r ddealltwriaeth a’r 
defnydd a wneir o’r data a gaiff ei gasglu o’r systemau hyn.

• Ymchwilio i’r defnydd o storio mewn batris o fewn ein hysgolion ac adeiladau cyhoeddus eraill fel y 
gall ynni adnewyddadwy neu ynni y tu allan i’r oriau brig gael ei storio ar y safle a’i ddefnyddio yn 
ystod cyfnodau brig.

• Cwblhau gwaith ar Fferm Solar 8.7MW Ffordd Lamby ac edrych i storio gymaint ag y bo modd a’r 
defnydd a wneid o’r trydan a gaiff ei gynhyrchu ar adegau penodol o’r dydd.

• Gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan fel eu bod ar gael i’r cyhoedd mewn ardaloedd ym mhob 
rhan o’r ddinas. 

• Gosod seilwaith gwefru trydan ar safleoedd allweddol o eiddo’r Cyngor er mwyn cefnogi fflyd 
gerbydau allyriadau sero neu isel y Cyngor.

• Ystyried creu rhwydwaith wresogi ardal sydd â’r gallu i wresogi adeiladau cyhoeddus a masnachol.

FFORDD LAMBY – YNNI ADNEWYDDADWY
Mae Cyngor Caerdydd ar hyn o bryd yn mynd i’r afael â gwaith i orffen datblygiad ynni 
adnewyddadwy ar Ffordd Lamby.  Bydd y datblygiad yn golygu gosod 30,688 o baneli solar (yn y 
ddaear) gydag allbwn disgwyliedig o 8.7 megawatt (MW).

Bydd ynni a gaiff ei greu o’r fferm solar yn cael ei werthu i fusnes gerllaw, y Grid Cenedlaethol ac o 
bosib i gael ei ddefnyddio gan ein hasedau ein hunain.  Erbyn 2030, rhaid i 70% o’r ynni a gaiff ei 
ddefnyddio yng Nghymru ddod o eneraduron ynni adnewyddadwy o Gymru.
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pobl yn cadw’n iach ac yn 
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CENHADAETH 5 - DINAS IACH

Bu iechyd, gofal a llesiant wastad yn faes heriol gyda chyllidebau llai, heriau demograffig, cynnydd 
yn y galw am ofal a galw am fwy o wasanaethau â’r dinesydd yn y canol.  Mae’r holl heriau hyn yn 
cynnig cyfleoedd gwirioneddol i gyflymu Caerdydd i fod yn ddinas fwy clyfar.

Rydym am sicrhau ecosystem sydd yn edrych ar ddulliau newydd o gasglu, dadansoddi a chyflwyno 
data – trwy dechnoleg newydd a thechnoleg sydd wedi ei sefydlu fel technoleg y gellir ei wisgo, 
dysgu peirianyddol, cynorthwywyr rhithiol, synwyryddion, teleofal a datrysiadau teleiechyd.  Bydd 
technoleg ddigidol arloesol gyda defnydd effeithiol ar ddata yn galluogi dinasyddion i arwain 
bywydau mwy iach ac annibynnol.  Bydd hefyd yn hyrwyddo dulliau ymyrryd cynnar a fydd yn creu 
arbedion a lleihau’r pwysau ariannol terfynol ar bob rhan o’r system gofal iechyd.

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i:

• Ddefnyddio technoleg ddigidol i gefnogi defnyddwyr i aros yn annibynnol.

• Dylunio technoleg iechyd ar y cyd.

• Gwasanaethau Cyhoeddus Cydlynol.

• Defnyddio technoleg i hyrwyddo gweithgaredd corfforol a gwella llesiant.



48

CAERDYDD 
GLYFAR

CAERDYDD GLYFAR48

DEFNYDDIO TECHNOLEG DDIGIDOL I GEFNOGI 
DEFNYDDWYR I AROS YN ANNIBYNNOL

Dros yr 20 mlynedd nesaf disgwylir i niferoedd y bobl hŷn sy’n byw yng Nghaerdydd dyfu’n sylweddol.  
Bydd poblogaeth hŷn sy’n cynyddu yn gosod pwysau cynyddol ar gyllidebau ac ar ein hysbytai, meddygon 
teulu a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r ‘Strategaeth Iechyd Digidol a Gofal Cymdeithasol i Gymru’ yn manylu ar uchelgais Llywodraeth 
Cymru i drawsnewid y sector iechyd a gofal yng Nghymru.  Er mwyn gwireddu’r uchelgais yma mae gofyn 
ein bod yn cwestiynu’r hen ddulliau o weithio, cofleidio newid ac edrych ar dechnolegau arloesol a chost 
effeithiol a fydd yn lleihau’r straen ar wasanaethau ac yn rhoi cymorth i’r henoed a’r anabl i fyw mor 
annibynnol â phosib.

Mae ystod eang o dechnolegau gwahanol i’w cael yn y maes hwn a all helpu pobl i aros yn annibynnol 
a galluogi unigolion i gymryd rheolaeth dros eu hiechyd eu hunain.  Mae’r technolegau hyn yn cynnwys 
appiau/dyfeisiau symudol, technolegau clyfar, fideo gynadledda, teleofal a gwasanaethau teleiechyd, 
ac ystod o synwyryddion a dyfeisiau sydd yn gallu casglu data pwysig a rheoli’r amgylchedd ffisegol.  Er 
enghraifft, gall teleiechyd alluogi unigolyn i fesur ei fesuriadau hollbwysig gartref.  Gall y wybodaeth 
hon wedyn roi’r grym i unigolyn gymryd mwy o reolaeth dros ei iechyd ei hun, ond yn bwysig iawn gall 
eu gwybodaeth hollbwysig gael ei throsglwyddo hefyd i weithwyr proffesiynol meddygol iddynt gael 
dadansoddi a monitro’r cyflwr.  Gallai hyn o bosib, leihau’r niferoedd sy’n mynd i’r ysbyty ac ymweliadau 
diangen at weithwyr iechyd a gofal proffesiynol.

Ein bwriad yw ehangu’r defnydd ar dechnolegau byw clyfar a chynorthwyol i roi’r rhyddid i bobl edrych ar ôl 
eu llesiant eu hunain a’u galluogi nhw i aros a byw’n annibynnol gyhyd ag y bo’n bosibl.

CAMAU GWEITHREDU:

• Ymchwilio i’r defnydd ar dechnolegau clyfar a chynorthwyol sydd 
yn cefnogi llesiant a byw yn annibynnol.

• Anelu i leihau ynysu cymdeithasol drwy ymchwilio i well ffyrdd o 
gadw pobl yn gysylltiedig.

• Archwilio’r defnydd ar gynorthwywyr rhithwir i gyfeirio defnyddwyr 
at wasanaethau.

• Defnyddio appiau a gwefannau i gyfuno gwasanaethau sydd yn 
cynnig cymorth a chyngor.

• Uwchraddio ‘Teleofal Caerdydd’ o wasanaeth analog i wasanaeth 
digidol er mwyn gallu manteisio ar ddatrysiadau Eiddo Deallusol 
newydd sydd ar y farchnad. 

• Gweithio gyda’n byrddau iechyd i ymchwilio i 
 ddewisiadau Teleiechyd.
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DYLUNIO TECHNOLEG IECHYD AR Y CYD

Mae angen i’n defnyddwyr gwasanaeth a’n cyflogeion chwarae rhan yn dylunio technolegau iechyd ar 
gyfer y dyfodol, oherwydd yn y pen draw byddant yn ddylanwadol os yw’r dechnoleg newydd yn cael ei 
chofleidio ai peidio.

Mae llawer o’n defnyddwyr gwasanaeth a chyflogeion yn defnyddio gwahanol fathau o dechnolegau 
digidol a gwasanaethau ar-lein yn ddyddiol, i gadw mewn cysylltiad ag aelodau teulu, i ddefnyddio’r 
cyfryngau cymdeithasol neu i siopa, bancio neu i ddarllen ar-lein.  Ond, nid yw defnyddio technoleg fel 
modd o wella darpariaeth iechyd a gofal yn aml yn cael ei ystyried – mae angen i hyn newid fel ei fod 
yn dod yn brif ffrwd. 

Rhaid i ni sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal 
yn cael y cyfle i weld a defnyddio technolegau digidol newydd.  Drwy archwilio’r dechnoleg ddigidol 
newydd yma byddant yn cael gwell dealltwriaeth o hyd a lled y dechnoleg a thyfu o ran hyder yn eu 
gallu eu hunain i’w defnyddio hi.  Byddwn yn sicrhau bod y bobl sydd yn defnyddio’r technolegau 
newydd yma yn rhan o’r broses benderfynu - gall defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol 
fynegi eu barn a phennu’r hyn maent am ei gael gan eu datrysiadau technoleg.

Er mwyn chwalu’r rhwystrau mae gofyn i ni annog a chefnogi defnyddwyr gwasanaeth a chyflogeion 
fel bod y pontio i ddigidol yn ddiwnïad.  Byddwn yn gweithio gyda chyflenwyr i edrych ar ffyrdd o 
gael gafael ar brototeipiau a pheilota technoleg newydd er mwyn sicrhau ei bod yn ateb anghenion 
defnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal.

CAMAU GWEITHREDU:

• Hwyluso digwyddiadau i roi cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â gweithwyr 
proffesiynol iechyd a gofal i weld y dechnoleg newydd. 

• Gweithio gyda chyflenwyr i ymchwilio i greu prototeipiau technoleg iechyd a gofal cymdeithasol 
newydd fel y gallwn bennu yn gyflym os yw’n bodloni ein hanghenion.

• Treialu technolegau digidol gyda grwpiau defnyddwyr bach er mwyn deall sut y bydd ‘pawb’ yn cael budd.
• Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal yn y broses benderfynu fel 

y gallant helpu i siapio technoleg a gwasanaethau’r dyfodol.  
• Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal wrth fabwysiadu 

technolegau digidol newydd drwy ddarparu cymorth ar ôl ei gyflwyno.  
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GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYDLYNOL

Mae gwybodaeth Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ei gadw mewn gwahanol systemau TG ledled 
Cymru, gan ei gwneud yn anodd rhannu gwybodaeth ar draws y gwasanaethau cyhoeddus.  
Mae hyn yn cael effaith benodol ar feysydd fel iechyd a gofal cymdeithasol a’r gwasanaethau 
brys.  Mae’r anallu hwn i rannu gwybodaeth yn rhwydd yn peri nifer o broblemau megis seilos 
data, aneffeithlonrwydd gwasanaethau a’i gwneud yn anodd dod i benderfyniadau ar sail 
gwybodaeth.

Er mwyn cydlynu gwasanaethau byddwn yn edrych ar symud tuag at y gallu i ryngweithredu.  
Bydd hyn yn galluogi systemau a chyflogeion sydd yn gweithio yn neu gyda’r sector gofal i rannu 
gwybodaeth yn rhwydd.  Byddwn yn ymchwilio i ystod o wahanol dechnegau i wella rhannu 
data a chwilio am gyfleoedd i brynu datrysiadau newydd sydd yn gallu gwella gwasanaethau a 
chanlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth a’n gwasanaethau cyhoeddus.  Bydd hyn yn golygu 
cydweithredu, safonau agored, cytundebau rhannu data a dulliau newydd o weithio gyda’n 
gilydd.  

Byddwn yn edrych i gywain y wybodaeth sydd wedi ei gadw ar wahanol systemau TG fel ein bod 
mewn sefyllfa i ddadansoddi a deall teithiau’r defnyddiwr gwasanaeth yn well.  Bydd hyn yn ein 
galluogi ni i fabwysiadu gofal ataliol, rhagweladwy ac wedi ei deilwra i’n dinasyddion a chreu 
gwasanaethau mwy effeithiol.

CAERDYDD 
GLYFAR

CAMAU GWEITHREDU:

• Sefydlu ‘Bwrdd Iechyd Digidol’ gyda rhanddeiliaid allweddol.
• Creu strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol digidol i Gaerdydd.
• Sicrhau bod gan systemau iechyd a gofal cymdeithasol newydd a gaiff eu 

caffael y gallu i gyfnewid gwybodaeth ar draws amrywiol sefydliadau.  Bydd 
hyn yn eu galluogi nhw i rannu gwybodaeth yn rhwydd (rhyngweithredu).

• Defnyddio data iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy effeithiol i wella 
canlyniadau i ddinasyddion.

• Ymchwilio i drefniadau cyllido ar gyfer heriau iechyd a gofal 
 cymdeithasol penodol er mwyn cynyddu a chyflymu 
 arloesi yn y sector.

CAERDYDD GLYFAR50
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DEFNYDDIO TECHNOLEG I HYRWYDDO 
GWEITHGAREDD CORFFOROL A GWELLA LLESIANT

Mae pobl eisoes yn defnyddio ystod eang o dechnolegau i wella eu hiechyd a’u llesiant.  Mae 
rhychwant o appiau sy’n defnyddio GPS i dracio ymarfer corff a dyfeisiau gwisgadwy sy’n tracio eich 
lefelau gweithgaredd, ymarfer a phatrymau cwsg.  

Mae Rhyngrwyd Pethau (RhP) wedi dod â datblygiadau pellach yn y maes hwn.  Er enghraifft, 
mae yna ddatrysiadau RhP sydd yn clipio ar i anadlyddion asthma sy’n bodoli eisoes, gan alluogi 
gweithwyr meddygol proffesiynol i dracio pryd ac ymhle y mae’r defnyddwyr yn cymryd anadliad 
drwy’r anadlydd.  Gellir defnyddio’r data hwn wedyn gan weithwyr meddygol proffesiynol i fonitro 
technegau anadlu i mewn a’u hamlder.  Mae hyn yn golygu gwell rheolaeth dros y cyflwr anadlu.

Byddwn yn ymchwilio i’r modd y mae technoleg yn gallu hyrwyddo gweithgaredd a llesiant drwy 
gemau sydd yn gallu gweithredu fel ysgogydd sydd yn ceisio newid neu ddylanwadu ar ymddygiadau 
trwy wobrwyo – Mae Pokemon Go ac appiau Geo-dagio yn enghreifftiau da o sut y gall gemau wella 
gweithgaredd corfforol a llesiant.  

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y maes hwn mae angen i ni weithio’n agosach gyda’n partneriaid 
gwasanaethau cyhoeddus ac arloeswyr lleol i ddatblygu syniadau ar sut y gallwn ddylanwadu 
ar ymddygiad drwy RhP, appiau symudol a thechnoleg gwisgadwy.  Mae angen i ni sicrhau bod 
technoleg ddigidol yn cael ei hyrwyddo ar gyfer gweithgaredd corfforol a sicrhau nad ydym yn ‘ail-
ddyfeisio’r olwyn’ gan fod yna eisoes nifer o appiau, synwyryddion RhP a dyfeisiau gwisgadwy i’w 
cael ar y farchnad eisoes.

CAMAU GWEITHREDU:

• Ymchwilio i ddewisiadau gemau sy’n hyrwyddo gweithgarwch corfforol a 
gwella llesiant yn y ddinas. 

• Ymchwilio i weld sut y gall technoleg gael ei defnyddio i wella iechyd a 
llesiant yn y ddinas a gweithio gyda phartneriaid iechyd i sefydlu mentrau.

• Datblygu llwyfan iechyd a llesiant sydd â’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth 
o weithgareddau yn yr ardal leol a allai wella dewisiadau patrwm 
byw.

• Sefydlu grŵp arloesi i fynd i’r afael â heriau iechyd a llesiant 
penodol.

• Sicrhau bod dinasyddion yn ymwybodol o’r 
ystod eang o dechnoleg ddigidol y gellir ei 
ddefnyddio i hyrwyddo gweithgarwch 
corfforol a llesiant.
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TODIAD 1 - LLINELLAU AMSER MAP FFORDD

CENHADAETH 1: DINAS GYDWEITHREDOL Llinell amser Ddangosol

Cydweithredu a chwilio gwell ffyrdd o ymgysylltu â’r ddinas 2020 2021 2022

Cynnal digwyddiadau i hyrwyddo ‘Map Stryd Clyfar 
Caerdydd’ a chasglu adborth a barn.

Sefydlu gwefannau sydd yn galluogi arloeswyr i gyflwyno 
syniadau ‘clyfar’ i wella’r ddinas.

Cynnal a chyfranogi mewn gweithdai, hacathons, sesiynau 
holi ac ateb a grwpiau ffocws i nodi a datrys heriau dinas 
glyfar.

Ymgysylltu â’r ddinas gan ddefnyddio llwyfannau ar-lein 
a’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn rhannu arfer gorau, er 
mwyn arloesi a hwyluso rhwydweithio. 
Ymchwilio i fecanweithiau cyllido i gefnogi arloesi clyfar yn yr 
ardal.

CENHADAETH 1: DINAS GYDWEITHREDOL Llinell amser Ddangosol

Ymgysylltu â chyflogeion i gael y canlyniadau gorau posib 2020 2021 2022

Yn fewnol hyrwyddo ein dyheadau dinas glyfar fel bod 
cyflogeion yn gallu deall pam ein bod am fod yn ddinas 
glyfar.
Creu grwpiau arloesi i ddod o hyd i feysydd lle gallai 
ymagweddau fwy clyfar wella canlyniadau yn y ddinas yn 
ddramatig.
Annog, cefnogi a hwyluso cydweithredu trawsadrannol er 
mwyn sicrhau bod projectau yn cael eu cyflawni’n esmwyth.

Casglu adborth a barn gan gyflogeion a defnyddio hyn i 
siapio dyfodol Caerdydd. 

Sicrhau bod y cymorth angenrheidiol gan gyflogeion i 
gyflawni mentrau dinas glyfar.
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CENHADAETH 1: DINAS GYDWEITHREDOL Llinell amser Ddangosol

Ymrwymo i weithio mewn partneriaeth 2020 2021 2022

Sefydlu trefniadau gweithio cyffredin i annog partneriaethau 
strategol llwyddiannus.

Sefydlu partneriaethau clwstwr a fydd wedi ymrwymo i fynd 
i’r afael â heriau dinas glyfar penodol.

Sefydlu llwyfan cydweithredol cyffredin sy’n galluogi 
sefydliadau i rannu gwybodaeth yn rhwydd.

Ymchwilio i gyfleoedd ariannu allanol gyda’n partneriaid i 
ddod â gwelliannau i’r ddinas a’r rhanbarth ehangach.

CENHADAETH 1: DINAS GYDWEITHREDOL Llinell amser Ddangosol

Mynd i’r afael ag eithrio ac anllythrennedd digidol 2020 2021 2022

Sicrhau pan fyddwn yn dylunio gwasanaethau digidol 
ein bod yn tynnu rhwystrau sy’n atal pobl rhag cyrchu’r 
gwasanaethau.
Gweithio gyda thîm Addewid Caerdydd, ysgolion, 
prifysgolion a’r sector breifat er mwyn sicrhau bod disgyblion 
yn cael cyfle i ddarganfod eu potensial trwy dechnoleg.

Ymchwilio i weld sut y gall mentrau dinas glyfar gael eu 
defnyddio fel pwnc astudiaeth trawsgwricwlaidd yng 
nghwricwlwm ysgolion newydd Cymru.
Cydweithio gyda’n partneriaid sector breifat a chyhoeddus i 
roi llwyfan i dechnoleg ddigidol yn yr ardal.

Cynnig cymorth i grwpiau cymunedol lleol sydd yn gweithio i 
wella cynhwysiant digidol yn y maes hwn.
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TODIAD 1 - LLINELLAU AMSER MAP STRYD

CENHADAETH 2: DINAS A YRRIR GAN DDATA Llinell amser Ddangosol

Defnyddio data yn fwy effeithiol 2020 2021 2022

Sicrhau bod arweinwyr ac uwch reolwyr yn cefnogi diwylliant 
o ddata – lle caiff data a dadansoddi eu defnyddio i lywio’r 
broses benderfynu a chreu polisi. 
Creu heriau data i flaenoriaethu cysylltu setiau data uchel eu 
gwerth a allai wneud gwelliannau cyflym i wasanaethau.

Mabwysiadu dull ystwyth o gasglu, dadansoddi a dehongli 
setiau data.  

Cwblhau Strategaeth Ddata i weithredu fel map stryd ar 
gyfer pob gweithgaredd sy’n ymwneud â data.

Rhoi’r gallu i gyflogeion weld data drwy ddefnyddio 
meddalwedd.

Ymchwilio i ddefnyddio cyfrif canolog integredig fel porth i 
wasanaethau.  Bydd hyn yn osgoi/lleihau dyblygu data.

CENHADAETH 2: DINAS A YRRIR GAN DDATA Llinell amser Ddangosol

Buddsoddi mewn a datblygu sgiliau data 2020 2021 2022

Nodi cyflogeion sydd â rôl ddadansoddi data a buddsoddi 
mewn hyfforddiant a datblygu mewn meysydd fel 
dadansoddeg data, dysgu peirianyddol a deallusrwydd 
artiffisial.
Dod ag academia, y sector cyhoeddus a phreifat ynghyd i 
wella’r modd y dysgir data mewn ysgolion a rhoi llwyfan i’r 
modd y caiff ei ddefnyddio yn y byd mawr.  Y nod cyffredinol 
yw sicrhau bod plant yn dysgu sut i ddefnyddio a deall data 
yn effeithiol.
Rhannu gwybodaeth gydag academia, sefydliadau o’r sector 
gyhoeddus a phreifat sydd eisoes yn defnyddio data i’w 
mantais.
Rhoi llwyfan yn fewnol i gynhyrchion a phrojectau sydd wedi 
eu defnyddio i gael effaith.
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CENHADAETH 2: DINAS A YRRIR GAN DDATA Llinell amser Ddangosol

Datblygu ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd o ran rhannu a 
defnyddio data

2020 2021 2022

Sicrhau bod dinasyddion wedi eu hysbysu ynghylch sut y 
defnyddiwn eu data trwy ddulliau cyfathrebu priodol.

Ymchwilio i’r defnydd o ‘ymddiriedolaethau data’ a dysgu 
gan Ddinasoedd sydd wedi cymryd rhan mewn cynlluniau 
peilot.

Ymchwilio i sut allwn wella rhannu data yn gyffredinol drwy 
edrych ar ystod o fframweithiau rhannu gwybodaeth

Gweithio’n gydweithredol gydag academyddion, busnesau, 
cyrff cyhoeddus a dinasoedd eraill i ymchwilio i sut maent 
hwy wedi gwella ymddiriedaeth y cyhoedd a dysgu o’u 
profiadau nhw.

CENHADAETH 2: DINAS A YRRIR GAN DDATA Llinell amser Ddangosol

Gwneud data yn fwy hygyrch ac agored 2020 2021 2022

Gweithio gyda rhanddeiliaid i ymchwilio i a blaenoriaethu 
setiau data uchel eu gwerth a fyddai o fudd i'r ddinas.

Creu storfa ddata sy’n caniatáu mynediad rhwydd i ddata 
agored mewn fformat nad yw wedi ei briodoli i neb, ac 
annog sefydliadau i gyfrannu eu data.
Gweithio gyda’n prifysgolion, partneriaid sector cyhoeddus a 
phreifat i rannu arfer gorau parthed Data Agored.

Gweithio gydag ysgolion i ymchwilio i weld a allai projectau 
sydd ynghlwm â data gael eu bwydo i brojectau dinas glyfar.  
Byddai hyn yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc gael eu cynnwys a 
helpu i siapio ein meddwl ar gyfer y dyfodol. 
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TODIAD 1 - LLINELLAU AMSER MAP STRYD

CENHADAETH 3: DINAS GYSYLLTIEDIG Llinell amser Ddangosol

Gwella seilwaith ffeibr yn y ddinas 2020 2021 2022

Nodi ardaloedd o gysylltedd gwael a gweithio gyda 
chwmnïau telegyfathrebu i annog mwy o fuddsoddiad yn yr 
ardaloedd hyn.
Ymchwilio i seilwaith mynediad agored i gynyddu 
cystadleuaeth a chyrraedd ardaloedd sy’n llai dichonadwy yn 
fasnachol.
Lleihau costau gosod ffeibr drwy osod peipiau mewn 
datblygiadau newydd a chynlluniau ffordd newydd 
(ymagwedd ‘palu unwaith’).
Gweithio gyda’n Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth 
Caerdydd a Llywodraeth Cymru i archwilio cyfleoedd i wella 
cysylltedd ffeibr ar draws y rhanbarth cyfan.
Gwella seilwaith ffeibr mewn ardaloedd allweddol i gefnogi 
ein sectorau twf fel y sector creadigol, technoleg ariannol a 
thechnoleg rheoliadaeth,

CENHADAETH 3: DINAS GYSYLLTIEDIG Llinell amser Ddangosol

Gwreiddio Cyfnewidfa Ryngrwyd Caerdydd yn y rhanbarth 2020 2021 2022

Cynyddu ymwybyddiaeth a gyrru’r broses o fabwysiadu’r 
Gyfnewidfa Ryngrwyd drwy ymgysylltu â busnesau.

Ymgysylltu â darparwyr cynnwys a Darparwyr 
Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISPau) i’w denu nhw i 
Gyfnewidfa Ryngrwyd Caerdydd.

Gwella hygyrchedd i’r Gyfnewidfa yng Nghaerdydd.
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CENHADAETH 3: DINAS GYSYLLTIEDIG Llinell amser Ddangosol

Cyflwyno 5G yn ddidrafferth a gwella signal ffonau symudol 2020 2021 2022

Gweithio gyda chyflenwyr telegyfathrebu i gefnogi cyflwyno 
5G ledled y ddinas.

Adeiladu perthnasoedd cryfach gyda’r cwmnïau 
telegyfathrebu.

Mynd i’r afael â’r ‘tyllau’ o ran signal ffôn drwy weithio’n 
agos gyda’r Llywodraeth Ganolog, Llywodraeth Cymru a 
DCMS.

Gweithio gydag arloeswyr 5G i brofi a pheilota achosion 
defnydd a fydd yn dwyn buddion i’r ddinas.

CENHADAETH 3: DINAS GYSYLLTIEDIG Llinell amser Ddangosol

Harneisio grym Rhyngrwyd Pethau 2020 2021 2022

Creu achosion busnes RhP sy’n seiliedig ar ganlyniadau 
ac yn ystyried buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac 
economaidd. 
Ymchwilio i lwyfannau RhP ledled dinas sy’n gallu cefnogi 
ystod eang o fewnbynnau uchel a dyfeisiau pŵer isel, i fynd 
i’r afael â heriau penodol yn y ddinas.
Creu ‘Her Dinas’ lle gall arloeswyr helpu i fynd i’r afael â 
phroblem benodol yn y ddinas gan ddefnyddio RhP.

Defnyddio data RhP ar gyfer modelu rhagfynegol a 
dadansoddeg mewn amser go iawn i wella canlyniadau 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.
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TODIAD 1 - LLINELLAU AMSER MAP STRYD

CENHADAETH 4: DINAS SYMUDOL A CHYNALIADWY Llinell amser Ddangosol

Defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i gadw Caerdydd i 
symud

2020 2021 2022

Gweithio gyda dinasoedd eraill i rannu arfer gorau o ran 
‘rheoli traffig’ ac ymchwilio i sut maen nhw wedi gwella 
trafnidiaeth gyhoeddus a galluogi pobl i gerdded a beicio o 
amgylch eu dinasoedd yn ddiogel a rhwydd.
Creu ‘labordai byw’ y gellir eu defnyddio i brofi, sicrhau’r 
defnydd gorau ac i ddangos technoleg ‘clyfar’ ar waith cyn 
eu cyflwyno i weddill y ddinas.
Ymchwilio i weld sut gall ffynonellau data gael eu defnyddio i 
‘ychwanegu gwerth’ i’r rhwydwaith priffyrdd.

Ymchwilio i weld pa dechnoleg sydd yn gallu blaenoriaethu 
darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus yn y ddinas.  

Archwilio i weld sut y gallwn fod yn fwy effeithiol gyda 
gwybodaeth traffig mewn amser go iawn er mwyn sicrhau 
bod y wybodaeth gywir gyda’r diweddaraf yn cael ei 
throsglwyddo i fodurwyr.
Archwilio sut y gall ‘chwarae gemau’ ddylanwadu ar 
ymddygiad symudedd.
Ffurfio strategaeth ar gyfer Systemau Trafnidiaeth Deallus 
(STD).
Ymchwilio i systemau gwerthu tocynnau integredig ar gyfer 
Caerdydd a’r rhanbarth ehangach.

CENHADAETH 4: DINAS SYMUDOL A CHYNALIADWY Llinell amser Ddangosol

Ystyried gofynion seilwaith ar gyfer cerbydau awtonomaidd 2020 2021 2022

Ymchwilio i’r gofynion seilwaith digidol sydd eu hangen ar 
gyfer cerbydau awtonomaidd a chysylltiedig.

Archwilio i’r posibilrwydd o sefydlu man profi cerbyd 
awtonomaidd.

Archwilio i weld sut allem wneud defnydd o’r data gan 
gerbydau cysylltiedig.

Ymchwilio i’r effaith y byddai cerbydau awtonomaidd yn eu 
cael ar ymddygiad yn y ddinas.

Ymchwilio i weld a fyddai gofyn i’r seilwaith ffisegol orfod 
newid er mwyn gallu cynnal cerbydau awtonomaidd.
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CENHADAETH 4: DINAS SYMUDOL A CHYNALIADWY Llinell amser Ddangosol

Datblygu seilwaith ac amgylcheddau adeiledig mwy clyfar 2020 2021 2022

Chwilio am gyfleoedd i roi seilwaith clyfar ar waith mewn 
adeiladau newydd ac wrth ailwampio adeiladau.

Defnyddio technoleg i fonitro’r amgylchedd mewn amser 
go iawn a helpu i wneud gwelliannau i’n strydoedd a’n 
hardaloedd.
Gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i greu model clyfar o’r 
Ddinas sydd â’r gallu i ddefnyddio a gweld data dinas er 
mwyn gallu rheoli systemau rheoli penodol yn y ddinas a 
hynny o bell. 
Ehangu cwmpas y goleuadau clyfar i strydoedd preswyl ac 
ymchwilio i ddefnyddio technoleg synwyryddion goleuadau 
stryd i gasglu data am yr amgylchedd trefol.
Ehangu cwmpas ein dyfeisiau monitro ansawdd aer mewn 
amser go iawn.

CENHADAETH 4: DINAS SYMUDOL A CHYNALIADWY Llinell amser Ddangosol

Rhoi seilwaith ynni clyfar ar waith 2020 2021 2022

Ehangu’r defnydd o Systemau Rheoli Ynni Adeiladau (SRhA/
SRhYA) a chynyddu’r ddealltwriaeth a’r defnydd a wneir o’r 
data a gaiff ei gasglu o’r systemau hyn.

Ymchwilio i’r defnydd o storio mewn batris o fewn ein 
hysgolion ac adeiladau cyhoeddus eraill fel y gall ynni 
adnewyddadwy neu ynni y tu allan i’r oriau brig gael ei storio 
ar y safle a’i ddefnyddio yn ystod cyfnodau brig.

Cwblhau gwaith ar Fferm Solar 8.7MW Stryd Lamby ac 
edrych i storio gymaint ag y bo modd a’r defnydd a wneir o’r 
trydan a gaiff ei gynhyrchu ar adegau penodol o’r dydd.

Gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan fel eu bod ar gael i’r 
cyhoedd mewn ardaloedd ym mhob rhan o’r ddinas. 

Gosod seilwaith gwefru trydan ar safleoedd allweddol o 
eiddo’r Cyngor er mwyn cefnogi fflyd gerbydau allyriadau 
sero neu isel y Cyngor.

Ystyried creu rhwydwaith wresogi ardal sydd â’r gallu i 
wresogi adeiladau cyhoeddus a masnachol.
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TODIAD 1 - LLINELLAU AMSER MAP STRYD

CENHADAETH 5: DINAS IACH Llinell amser Ddangosol

Defnyddio technoleg ddigidol i helpu defnyddwyr i aros yn 
annibynnol

2020 2021 2022

Ymchwilio i’r defnydd o dechnolegau clyfar a chynorthwyol 
sy’n cefnogi llesiant a byw yn annibynnol

Anelu i leihau allgau cymdeithasol drwy ymchwilio i ddulliau 
gwell o gynnal cysylltedd rhwng pobl.

Ymchwilio i’r defnydd o gynorthwywyr rhithwir i gyfeirio pobl 
at wasanaethau

Defnyddio appiau a gwefannau i gyfuno gwasanaethau sy’n 
cynnig cymorth a chyngor.

Uwchraddio ‘Teleofal Caerdydd’ o wasanaeth analog i 
wasanaeth digidol er mwyn manteisio ar ddatrysiadau Eiddo 
Deallusol newydd sydd ar y farchnad. 
Gweithio gyda’n byrddau iechyd i ymchwilio i ddewisiadau 
Teleiechyd

CENHADAETH 5: DINAS IACH Llinell amser Ddangosol

Cyd-ddylunio technoleg iechyd 2020 2021 2022

Hwyluso digwyddiadau i roi llwyfan a fydd yn estyn cyfle 
i ddefnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â gweithwyr 
proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i brofi’r dechnoleg 
newydd. 
Gweithio gyda chyflenwyr i ymchwilio i dreialu prototeipiau o 
dechnoleg iechyd a gofal cymdeithasol newydd fel y gallwn 
asesu’n gyflym a fyddant yn bodloni ein hanghenion.
Peilota technolegau digidol gyda grwpiau defnydd bach er 
mwyn deall sut y gall ‘pawb’ gael budd.

Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol 
iechyd a gofal cymdeithasol yn y broses benderfynu fel y 
gallant helpu i siapio technoleg a gwasanaethau’r dyfodol.  
Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â gweithwyr 
proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol wrth fabwysiadu 
technolegau newydd drwy gynnig cymorth ar ôl eu rhoi ar 
waith  
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CENHADAETH 5: DINAS IACH Llinell amser Ddangosol

Defnyddio technoleg i hyrwyddo gweithgarwch corfforol a 
gwella llesiant

2020 2021 2022

Ymchwilio i ddewisiadau gêm-eiddio i hyrwyddo 
gweithgaredd corfforol a gwella llesiant yn y ddinas. 

Ymchwilio i sut y gall technoleg gael ei defnyddio i wella 
iechyd a llesiant yn y ddinas a gweithio gyda phartneriaid 
iechyd i roi mentrau ar waith.
Datblygu llwyfan iechyd a llesiant fydd â’r nod o gynyddu 
ymwybyddiaeth o weithgareddau yn yr ardal leol a allai wella 
dewisiadau patrwm bywyd.
Creu grŵp arloesi i fynd i’r afael â heriau iechyd a llesiant 
penodol.

Sicrhau bod dinasyddion yn ymwybodol o’r ystod eang 
o dechnolegau digidol y gellir eu defnyddio i hyrwyddo 
gweithgarwch corfforol a llesiant.

CENHADAETH 5: DINAS IACH Llinell amser Ddangosol

Cydlynu Gwasanaethau Cyhoeddus 2020 2021 2022

Sefydlu ‘Bwrdd Iechyd Digidol’ gyda rhanddeiliaid allweddol.

Creu strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol digidol i 
Gaerdydd.

Sicrhau bod gan feddalwedd neu systemau iechyd a gofal 
cymdeithasol newydd y gallu i gyfnewid gwybodaeth ar 
draws gwahanol sefydliadau.  Bydd hyn yn eu galluogi nhw i 
rannu gwybodaeth  yn rhwydd (rhyngweithrediad).
Defnyddio data iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy effeithiol 
er mwyn gwella canlyniadau i ddinasyddion.

Ymchwilio i drefniadau ariannu ar gyfer heriau iechyd a gofal 
cymdeithasol penodol er mwyn cyflymu a chynyddu arloesi 
yn y sector.


