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Crynodeb 
 

Mae'r adroddiad canlynol yn amlinellu'r cynnydd y mae'r cyngor wedi'i wneud o ran cyflawni'r 

nodau a amlinellwyd yng Nghynllun Gwella 2015/16. 

 

Bu Cynllun Gwella 2015/16 yn seiliedig ar y themâu allweddol sy'n rhan o Gynllun 

Corfforaethol 2012/17; y newid eleni yw bod deg Amcan Gwella wedi'u dosbarthu dros y 

themâu. Crynhoir eu perfformiad isod.   

 

Bu Cynllun 2015/16 yn llwyddiannus a chafodd ei raddio'n dda yn gyffredinol, sef gradd 

melyn.  Er gwaethaf ymgais fythol gynyddol i sicrhau arbedion ynghyd â hinsawdd 

economaidd fewnol na welwyd ei thebyg o'r blaen, mae'r Cynllun yn dangos perfformiad 

cadarn.  Asesir bod y cynnydd cyffredinol a wnaed yn erbyn cynllun 2015/16 yn 'dda', gyda'r 

rhan fwyaf o'r Amcanion Gwella yn perfformio'n dda.  Ymhlith y meysydd allweddol y 

gwnaed cynnydd rhagorol mewn perthynas â hwy mae: 'Sicrhau'r canlyniadau addysgol 

gorau i blant' a 'Helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd'. 

 

Mae pob un o'r Amcanion yn gysylltiedig ag un o themâu'r Cynllun Corfforaethol fel y'u 

rhestrir isod: 

 

Cynllun Gwella 15/16 

Nododd Cynllun Gwella 2014/15 ddeg Amcan Gwella sy'n cyfrannu tuag at bob un o'r pum 

thema yn y Cynllun Corfforaethol. 

 

Thema'r Cynllun Corfforaethol: Dinas Ofalgar  

1. Cynorthwyo pobl hŷn sy'n gadael yr ysbyty 

2. Gwella gwasanaethau gofal a chymorth i oedolion 

 

Thema'r Cynllun Corfforaethol: Dinas Decach 

 

Thema'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Dysgu ac yn Gweithio 

3. Datblygu ac adfywio'r ddinas 

4. Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 

5. Sicrhau'r canlyniadau addysgol gorau i blant 

 

Thema'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Fwy Gwyrdd ac Iach 

6. Helpu plant i gael dechrau da mewn bywyd 

7. Cynyddu cyfraddau ailgylchu 

 

Thema'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Fwy Diogel 

8. Gwella canlyniadau o ran cyfiawnder ieuenctid 

 

 

 



 

 

Cynnydd yn erbyn amcanion  
Mae'r canlynol yn amlinellu'r cynnydd a wnaed ym mhob un o'r amcanion a restrir o dan eu 

thema yn y Cynllun Corfforaethol. 

Mae Casnewydd yn Ddinas Ofalgar 

 

1. Cynorthwyo pobl hŷn sy'n gadael yr ysbyty – Da – Melyn 

Amcan: Rydym am sicrhau nad yw'r bobl y mae angen cymorth ar ffurf gofal cymdeithasol 

arnynt yn aros mewn gwelyau ysbyty am fwy o amser nag sydd raid. Pan fyddwn yn gyfrifol 

am drefnu bod claf yn cael ei ryddhau o'r ysbyty ac na allwn wneud hynny mewn amser 

rhesymol, cofnodir bod oedi wedi digwydd am resymau'n ymwneud â gofal cymdeithasol. 

 

Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n felyn – da; Mae camau gweithredu a mesurau ar y 
trywydd cywir ar y cyfan, dim ond ychydig yn brin o'r targedau, cynnydd da wedi'i wneud ar y 
cyfan. 
 
 

2. Gwella gwasanaethau gofal a chymorth i oedolion – Derbyniol – Oren 

Amcan: Mae adolygu pecynnau gofal a chymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth unigol yn rhan 
o ddyletswydd statudol gwasanaethau i oedolion. Bydd cyflawni'r amcan hwn yn gwella ein 
gwaith o safbwynt cynllunio gydag unigolion yn rhagweithiol, a bydd yn sicrhau dull effeithlon 
wedi'i gynllunio o ymdrin â'n fframwaith adolygu. Mae hefyd yn ofynnol i ni ddatblygu proses 
asesu integredig ar gyfer pobl hŷn. Drwy ddatblygu dulliau mwy integredig o reoli pecynnau 
gofal a chymorth, rydym yn bwriadu cynnwys rhagor o broffesiynau yn y broses o adolygu 
cynlluniau gofal. Dylai hynny hefyd gyfrannu at wella'r broses o adolygu cynlluniau gofal. 
 
Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n Oren – Derbyniol; Bu gwelliant cadarnhaol ar y cyfan 
ond nid yw un cam gweithredu yn cyflawni'r canlyniadau arfaethedig ac mae mesur coch. 
 
 

Mae Casnewydd yn Ddinas sy'n Dysgu ac yn Gweithio 

 

3. Datblygu ac adfywio'r Ddinas – Da – Melyn 

Amcan: Yr amcan yw sicrhau bod dinas Casnewydd: 

 

• Yn lle deniadol ar gyfer creu cyfleoedd i fusnesau sefydlu yng Nghasnewydd 

• Yn lle deniadol i fusnesau barhau i ddarparu eu gwasanaethau a datblygu eu busnes 

• Yn cael ei hystyried yn lleoliad ar gyfer twristiaeth, diwylliant, chwaraeon a chyfleoedd i 

fanwerthu 

• Yn ddinas lle mae'r preswylwyr yn cael budd o lefelau cyflogaeth uwch a manteision 

cymunedol  

 

Byddwn yn darparu cymorth i fusnesau lleol er mwyn hybu twf economaidd a byddwn yn 

gwella sylfaen sgiliau'r ddinas, gan greu cyflogaeth ychwanegol i breswylwyr Casnewydd 

drwy amrywiaeth o brosiectau adfywio ffisegol a chymdeithasol. 

 



 

Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n felyn – da; mae cynnydd da wedi'i wneud ac mae'r rhan 

fwyaf o'r camau gweithredu a'r mesurau ar y trywydd cywir. 

 
 
4. Cynorthwyo mwy o bobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant – Da - 

Melyn 

Amcan: Mae dysgu a chael hyfforddiant yn hollbwysig os yw pobl ifanc am lwyddo yn eu 

bywydau a diwallu eu hanghenion eu hunain ac anghenion dinas Casnewydd fel cymuned 

economaidd. Mae gan y Cyngor a'i bartneriaid rôl bwysig i'w chwarae o ran helpu pobl ifanc i 

fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gael hyfforddiant a chyflogaeth. Mae'r Amcan Gwella yn 

mesur canran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar adegau 

allweddol yn eu bywydau. 

Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n felyn – da; Mae'r amcan hwn yn parhau i wneud 
cynnydd da er bod rhai mesurau a chamau gweithredu ychydig yn brin o'r targedau. 
 
 
5. Sicrhau'r canlyniadau addysgol gorau i blant – Rhagorol - Gwyrdd 

Amcan:  Rydym am sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn ymwneud yn effeithiol ag addysg er 

mwyn iddynt allu sicrhau'r canlyniadau addysgol gorau posibl. Mae hynny'n cynnwys 

dysgwyr agored i niwed a allai fod mewn perygl o fethu a chyrraedd eu lefel ddisgwyliedig o 

ran cyrhaeddiad. 

 

Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n wyrdd - da; Mae pob cam gweithredu ar y trywydd 

cywir, mae cynnydd da wedi'i wneud drwy gydol y flwyddyn. 

 

 

Mae Casnewydd yn Ddinas sy'n Fwy Gwyrdd ac Iach  

6. Helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd – Ardderchog - Gwyrdd 

  

Amcan: "Nod y rhaglen, sef Dechrau'n Deg, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau 

plant yn y cymunedau mwyaf difreintiedig." Mae'r rhaglen Dechrau'n Deg yn cynnig gofal 

plant rhad ac am ddim o safon i rieni cymwys sydd â phlant 2-3 oed, ac mae'n cynnig 

cymorth ynghylch magu plant, gwasanaeth estynedig gan ymwelwyr iechyd a chymorth 

ynghylch datblygu iaith yn y blynyddoedd cynnar. 

 

Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n wyrdd - Ardderchog Mae pob cam gweithredu a mesur 

wedi cyflawni'r targed neu wedi rhagori arno  

 

 

7. Cynyddu cyfraddau ailgylchu – Da - Melyn 

Amcan: Er mwyn sicrhau bod Casnewydd yn cyflawni amcanion Llywodraeth Cymru o ran 

cynyddu cyfraddau ailgylchu a'i bod yn cyrraedd y targedau Ewropeaidd ar gyfer osgoi anfon 

gwastraff i safleoedd tirlenwi, rhaid archwilio pob cyfle sydd ar gael i'r ddinas ailgylchu ac 

osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi, a rhaid manteisio ar y cyfleoedd hynny lle bônt yn 

berthnasol. Bydd Prosiect Gwyrdd a Cwm-y-Fory yn ymdrin i raddau helaeth â'r angen i 

osgoi anfon gwastraff trefol gweddilliol i safleoedd tirlenwi. Felly, bydd yr amcan hwn yn 

canolbwyntio'n bennaf ar annog busnesau a phreswylwyr yn y ddinas i ailgylchu mwy, a fydd 



 

yn cynyddu'r potensial sydd ar hyn o bryd yn cael ei ystyried yn wastraff gweddilliol ac sy'n 

cael ei drin felly. 

Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n Felyn - Da Mae camau gweithredu a mesurau ar y 

trywydd cywir ar y cyfan gyda rhai ychydig yn brin o'r targedau arfaethedig, mae gwelliant 

cyffredinol o gymharu â'r llynedd. 

 



 

Mae Casnewydd yn Ddinas sy'n Fwy Diogel 

 

8. Gwella canlyniadau o ran cyfiawnder ieuenctid - Derbyniol - Oren 

 

Amcan: Prif nod y system cyfiawnder ieuenctid, a sefydlwyd gan adran 37 Deddf Trosedd ac 

Anhrefn 1998, yw atal troseddu gan blant a phobl ifanc. Mae'n ymwneud ag atal ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a throseddu; gwneud defnydd priodol o benderfyniadau y tu allan i'r llys 

er mwyn ceisio atal pobl ifanc rhag dod yn rhan o'r system cyfiawnder troseddol; lleihau nifer 

yr achosion o aildroseddu a brofir a lleihau cyfran y bobl ifanc a ddedfrydir i gyfnod mewn 

dalfa. Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, rydym o'r farn 

bod atal sefyllfa rhag codi'n well na cheisio ei datrys wedyn, ac rydym o'r farn bod plant yn 

bobl ifanc yn y lle cyntaf ac yn droseddwyr wedyn. 

Mae'r amcan hwn wedi'i raddio'n Oren – Derbyniol, mae cynnydd da wedi'i wneud, mae 

un cam gweithredu sydd wedi gwyro oddi wrth y canlyniadau arfaethedig, mae mesur coch a 

mesur melyn sy'n brin o'r targed. 

 

 

Tabl Cryno o'r Cynnydd yn erbyn Amcanion y Cynllun Gwella 
 

Lluniwyd yr adroddiad yn... Medi Rhagfyr Mawrth Mehefin 

I ddangos statws ar gyfer... Ch1 Ebr-
Meh 

Ch2 Gorff-
Medi 

Ch3 Hyd-
Rhag 

Ch4 Ion-
Maw 

1. Cynorthwyo pobl hŷn sy'n 
gadael yr ysbyty 

Melyn Melyn Gwyrdd Melyn 

2. Gwella gwasanaethau gofal 
a chymorth i oedolion 

Melyn Oren Oren Oren 

3. Datblygu ac adfywio'r 
Ddinas 

Gwyrdd  Oren Melyn Melyn 

4. Cynorthwyo pobl ifanc i gael 
addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant 

Gwyrdd  Melyn Melyn Melyn 

5. Sicrhau'r canlyniadau 
addysgol gorau i blant 

Gwyrdd  Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd  

6. Helpu plant i gael dechrau 
da mewn bywyd 

Gwyrdd  Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd 

7. Cynyddu cyfraddau ailgylchu Melyn Melyn Oren Melyn 

8. Gwella canlyniadau o ran 
cyfiawnder ieuenctid 

Melyn  Oren Oren Oren 

CYFFREDINOL Da Da Da Da 



 

Crynodeb o DSCau a MACau 

Mae'r pwyntiau isod yn tanlinellu perfformiad y Cyngor yn 2015/16 ar gyfer DSCau a MACau 

yn gyffredinol: 

 

 mae 55% o DSCau a MACau wedi perfformio'n well na'r targed 

 mae 52.5% o DSCau a MACau wedi perfformio'n well na'r llynedd 

 mae 40% o DSCau a MACau yn well na data cyfartaledd Cymru ar gyfer 2015/16 

 

 

Cynigion SAC ar gyfer gwella  

 
Yn ystod 13/14 cafodd y cyngor ei Asesiad Corfforaethol gan Swyddfa Archwilio Cymru 

(SAC) a oedd yn cynnwys chwe argymhelliad i'w gweithredu. Mae cynnydd wedi'i wneud 

tuag at gyflawni cynigion ar gyfer gwella ac argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru.  

Dychwelodd SAC i gynnal adolygiad dilynol o Asesiad Corfforaethol 2014/15, gan arwain at 

ddileu a diwygio'r argymhellion a'r cynigion ar gyfer gwella gwreiddiol ac ychwanegu 

argymhellion. Ceir manylion ychwanegol am y camau gweithredu hyn ar ddiwedd yr 

adroddiad hwn.  

 

Cynhaliodd SAC adolygiad pellach o'r Asesiad Corfforaethol yn 2015/16. Disgwylir i'r Cyngor 

dderbyn yr adroddiad hwn yn fuan a rhoddir cynllun gweithredu newydd ar waith. 

 

Dolenni a rhagor o wybodaeth: 

Cynllun Gwella 15/16 

Crynodeb o Gynllun Gwella 15/16 

Cynllun Corfforaethol 2012-2017 

Tudalennau gwe Rheoli Perfformiad 

 

Dweud eich dweud 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymrwymedig i wella ein gwasanaethau ac mae'n bwysig 

ein bod yn gwrando ar yr hyn sydd gan y gymuned i'w ddweud. Rydym yn croesawu eich 

sylwadau neu'ch awgrymiadau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. 

 

Os bydd gennych unrhyw sylwadau, os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os hoffech 

gael copi o'r adolygiad hwn o'r Cynllun Gwella cysylltwch â: 

 

Y Tîm Perfformiad Corfforaethol 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Y Ganolfan Ddinesig 

Casnewydd 

NP20 4UR 

 

E-bost: performance.management@newport.gov.uk 

Ffôn: 01633 656656 

 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Improvement-Plan-2015-2016-Summary-Welsh.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/WELSH-Summary-Improvement-Plan-2016-2018-31MAR16.pdf
http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/plans_and_strategies/cont688084.pdf
http://www.newport.gov.uk/_dc/index.cfm?fuseaction=improvement.homepage
mailto:performance.management@newport.gov.uk


 

Amcanion Gwella yn Fanwl 
Mae'r adran hon yn trafod yr Amcanion Gwella yn fanylach. Gwnaed asesiad cyffredinol o 

bob un o'r amcanion yn seiliedig ar y canlynol: 

 

Gwneir gwerthusiad cyffredinol o gynnydd gan ddefnyddio'r meini prawf canlynol.  

 

Statws Wedi'i werthuso'n Esboniad 

Gwyrdd Rhagorol Mae pob cam gweithredu a mesur ar y trywydd cywir 

Melyn Da Mae camau gweithredu a mesurau ar y trywydd cywir ar 

y cyfan, mae un neu ddau ychydig yn brin o'r targedau 

arfaethedig 

Oren Derbyniol Mae rhai camau gweithredu a mesurau wedi gwyro oddi 

wrth y cynllun ac mae rhai yn methu â chyrraedd y 

targedau arfaethedig 

Coch Mae angen gwelliant Mae camau gweithredu a mesurau yn achos pryder ac 

yn methu â chyrraedd y targedau arfaethedig gan 

mwyaf 

 

 

Allwedd ar gyfer Camau Gweithredu 

Gwyrdd – camau gweithredu wedi'u cyflawni'n llawn yn erbyn y cynllun a chanlyniadau 

disgwyliedig i ddinasyddion wedi'u gwireddu 

Melyn - camau gweithredu ychydig yn brin o'r gweithgarwch arfaethedig a/neu rai o'r 

canlyniadau disgwyliedig i ddinasyddion yn cael eu gwireddu 

Coch – camau gweithredu heb eu cyflawni yn ôl y bwriad a chanlyniadau disgwyliedig i 

ddinasyddion heb eu gwireddu 

 

Allwedd ar gyfer Mesurau 

(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 

(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 

(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 

 

 



 

Amcan Gwella 1 – Cynorthwyo Pobl Hŷn sy'n Gadael yr Ysbyty 
 

Cysylltiad â'r Cynllun Corfforaethol: Dinas Ofalgar  

Aelod Arweiniol y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a Thai  

Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion a Chymunedau 

Asesiad cyffredinol – Oren - Da; Mae camau gweithredu a mesurau ar y trywydd cywir ar y cyfan, dim ond ychydig yn brin o'r targedau, 

cynnydd da wedi'i wneud ar y cyfan. 

 

Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 i 31/03/16) Pa wahaniaeth y mae wedi'i 
wneud i ddinasyddion (Gwell 
canlyniadau) 

Statws 
Coch, 
Melyn, 
Gwyrdd 

1.1 Lleihau lefelau achosion o oedi 
wrth drosglwyddo gofal am resymau'n 
ymwneud â gofal cymdeithasol i 
4/1000 o'r boblogaeth 
 
 
 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr 
iechyd ar lefel strategol, gan gynnwys trafod 
Cynlluniau ar gyfer y Gaeaf er mwyn cynllunio ar 
gyfer y pwysau posibl ar y system iechyd drwy 
gydol y flwyddyn. 
Mae'r meini prawf ar gyfer gwelyau camu i lawr 
wedi'u hadolygu er mwyn gwella'r defnydd a wneir 
ohonynt ac mae hyfforddiant a chyfarpar codi a 
chario ychwanegol wedi'u prynu ar gyfer 
Parklands. Rydym wedi nodi adnodd gwaith 
cymdeithasol dynodedig ar gyfer y cyfleuster 
camu i lawr. Mae'r gwelyau camu i lawr bellach yn 
gwbl weithredol fel rhan o lwybr Asesu ar ôl 
Rhyddhau.  
 
Sicrhawyd mwy o weithwyr ar gyfer timau 
ailalluogi gydag arian o Gronfa Gofal Canolraddol 
Llywodraeth Cymru. 
 
Mae'r trafodaethau â chartrefi gofal ynghylch 
ffioedd wedi dod i ben ac wedi arwain at lai o 

 
Gall pobl gael eu rhyddhau nawr 
gyda'r cymorth priodol a dim ond 
nifer fach o achosion o oedi am 
resymau'n ymwneud â gofal 
cymdeithasol a geir.  
 
Gall pobl ddefnyddio pecyn gofal 
ac mae'r defnydd a wneir o'r 
gwelyau camu i lawr wedi gwella. 
Gall y rhan fwyaf o bobl sy'n 
defnyddio'r gwelyau hyn 
ddychwelyd i'w cartrefi eu hunain.  
 
Mae nifer y bobl sy'n cael eu 
hailalluogi'n llawn ar ôl cyfnod o 
ailalluogi wedi parhau i gyrraedd y 
targedau a bennwyd. 

 
Gwyrdd 



 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 i 31/03/16) Pa wahaniaeth y mae wedi'i 
wneud i ddinasyddion (Gwell 
canlyniadau) 

Statws 
Coch, 
Melyn, 
Gwyrdd 

gartrefi yn gofyn am ffi ychwanegol gan 
berthnasau.  

1.2 Gweithredu'n llawn un broses ar 
gyfer atgyfeirio claf i'w ryddhau o safle 
Ysbyty Brenhinol Gwent, sy'n cysylltu'r 
therapydd, y tîm gwaith cymdeithasol 
a'r tîm eiddilwch â'i gilydd. 
 

Mae'r ganolfan atgyfeirio ar gyfer rhyddhau 
cleifion o'r ysbyty yn dal i fod yn bwynt cydgysylltu 
ar gyfer atgyfeiriadau er mwyn sicrhau'r ymateb 
mwyaf priodol. Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, 
cafwyd gormod o atgyfeiriadau amhriodol a 
arweiniodd at oedi o ran asesiadau gwaith 
cymdeithasol.  
 
Sicrhawyd gweithwyr cymdeithasol ychwanegol ar 
gyfer Tîm Gwaith Cymdeithasol yr ysbyty er mwyn 
rheoli'r cynnydd yn y galw am asesiadau gwaith 
cymdeithasol yn Ysbyty Brenhinol Gwent. 

Erys y nifer o achosion o oedi wrth 
drosglwyddo gofal yn isel iawn, sef 
3 y mis. Fodd bynnag, yn sgil 
goradrodd gan Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan ym mis 
Mawrth 2016, ni wnaethom lwyddo 
i gyrraedd ein targed.  

Melyn  

1.3 Gweithio mewn partneriaeth i 
fabwysiadu dull 'asesu ar ôl rhyddhau', 
lle caiff cleifion eu rhyddhau o'r ysbyty 
pan fyddant yn ddigon da o safbwynt 
meddygol a lle caiff eu hanghenion o 
ran cymorth eu hasesu cyn pen cyfnod 
y cytunwyd arno, ar ôl iddynt gyrraedd 
adref. 

Mae'r gwasanaeth rhyddhau Ymateb Cyflym a 
PATHE wedi'u huno er mwyn sicrhau'r capasiti 
mwyaf posibl o fewn y timau hyn sy'n darparu 
cymorth lefel isel fel siopa i bobl hŷn sy'n gadael 
yr ysbyty.  
 
Mae'r atgyfeiriadau i gael therapi drwy'r porth 
Eiddilwch wedi'u sgrinio er mwyn sicrhau eu bod 
yn briodol ac y gall pobl gael help gan y tîm 
Eiddilwch i gael eu hasesu pan gânt eu rhyddhau.  
 
Mae'r cynllun sy'n treialu model mewngymorth ar 
gyfer rhyddhau cleifion o'r ysbyty wedi dechrau yn 
Ysbyty Brenhinol Gwent gyda chefnogaeth lawn 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor 
Dinas Casnewydd. Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn gweithio ar ran Torfaen a Chaerffili 
i hwyluso achosion o ryddhau cleifion, gan olygu 

Mae llai o amser bellach rhwng 
ystyried bod claf yn ddigon da o 
safbwynt meddygol a'i ryddhau.  
 
Mae'r bobl gywir a fyddai'n elwa 
fwyaf yn cael eu hatgyfeirio at 
wasanaethau Ailalluogi. 
 
Mae Awdurdodau Lleol a'r GIG yn 
cydweithio'n well er mwyn gwella 
llwybrau rhyddhau cleifion a 
gwneud y defnydd gorau o sgiliau 
pawb. 
 

Gwyrdd 
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bod llai o angen i staff Ysbyty Brenhinol Gwent 
ddeall systemau gwahanol.  

 

 

 

Y DIWEDDARAF AM FESURAU 
 
(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 

(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 

(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 

 



 

 
 



 

Amcan Gwella 2 - Gwella Gwasanaethau Gofal a Chymorth i Oedolion 
Dolen i'r Cynllun Corfforaethol: Dinas Ofalgar  
Aelod Arweiniol y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Wasanaethau i Oedolion, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai 
Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion a Chymunedau 
Asesiad Cyffredinol: Oren - derbyniol.    Cafwyd gwelliant cadarnhaol ar y cyfan ond nid yw un cam gweithredu yn cyflawni'r canlyniadau 
arfaethedig ac mae mesur coch. 
 

Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu Cynllun 
Gwella 15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni 
(01/04/15 i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i ddinasyddion 
(Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, 
Melyn, 
Gwyrdd 

2.1 Parhau i gynyddu nifer yr 
adolygiadau o gynlluniau gofal 
a gwblheir, nes bod y lefel yn 
cyrraedd 85% erbyn diwedd 
blwyddyn 2015/16. 
 

Mae nifer yr adolygiadau a 
gwblhawyd bellach wedi 
cyrraedd y targed a bennwyd.  
Mae'r gwasanaethau lle'r oedd 
y niferoedd yn isel wedi'u 
targedu ac mae'r perfformiad 
wedi gwella. 
Yn y dyfodol, caiff yr 
adolygiadau eu dyrannu a'u 
cofnodi ar y system, gan 
gynnwys y rhai lle y cafwyd 
ailasesiad.  
Parhau i wella gweithgarwch 
er mwyn cyrraedd lefelau 
perfformiad cyfartalog Cymru 
ar gyfer adolygiadau. 
 
 
 
 

Bellach, caiff pobl adolygiad amserol o'u trefniadau gofal a 
chymorth a chaiff eu hanghenion eu hailasesu lle y bo'n 
briodol. 
 
Nid yw'r cynnig i gael adolygiad Gofalwyr wedi cyrraedd y 
targed ond rydym wedi ymgynghori â Fforymau Gofalwyr ar y 
dull priodol o weithredu, sy'n cynnwys gwneud cynnig 
gwirioneddol yn hytrach nag anfon llythyr cyffredinol.   
 

Gwyrdd 

2.2 Cytuno ar strwythur y tîm Cytunwyd ar strwythur tîm Mae llai o achosion o "drosglwyddo cleientiaid" rhwng timau, Gwyrdd 



 

Camau Gweithredu Cynllun 
Gwella 15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni 
(01/04/15 i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i ddinasyddion 
(Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, 
Melyn, 
Gwyrdd 

adolygu'n unol â'r llwybr ar 
gyfer cleientiaid er mwyn i ni 
sicrhau bod arferion adolygu'n 
gyson 
 

diwygiedig yn seiliedig ar ôl 
troed RhGC.  
Mae dogfennau IA wrthi'n cael 
eu llunio er mwyn bodloni'r 
gofyniad yn y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant a chyflawni 
amcanion cynllun gweithredu 
Gwent.  
 
 
 

gwell dealltwriaeth o anghenion y bobl sy'n byw o fewn ôl-
troed y RhGC a gwell gwaith partneriaeth gyda chydweithwyr 
iechyd ym maes gofal sylfaenol.  

2.3 Datblygu a gweithredu 
proses ddiwygiedig yn rhan o 
asesiad integredig er mwyn 
cynnwys anghenion gofalwyr, 
a sicrhau bod yr holl achosion 
yn cael eu hadolygu'n briodol.   
 

Mae dogfennau IA wrthi'n cael 
eu llunio er mwyn bodloni'r 
gofyniad yn y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant a chyflawni 
amcanion cynllun gweithredu 
Gwent.  
Mae timau oedolion wedi 
dechrau defnyddio'r fformat IA 
newydd gan gynnwys y cynllun 
gofal a chymorth. Fodd 
bynnag, mae angen gwneud 
rhagor o waith i sicrhau bod yr 
adnoddau newydd ar y system 
ACS a'u bod mewn fformatau 
hygyrch. 
 
 
 

Mae pobl yn cymryd rhan yn eu hasesiad, sy'n seiliedig ar 
gryfderau ac yn ystyried yr hyn sy'n bwysig iddynt.  

Melyn  

 



 

 
Y DIWEDDARAF AM FESURAU 
(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(M) = Melyn mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 
 
 

 

 



 

Amcan Gwella 3 – Datblygu ac Adfywio'r Ddinas 
Dolen i'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Dysgu ac yn Gweithio 
Aelod Arweiniol y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Adfywio, Buddsoddi a Thai                
          Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol, Gwaith a Sgiliau 
Swyddog Arweiniol: Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 
Asesiad Cyffredinol: Melyn - Da – Mae cynnydd da wedi'i wneud yn chwarter 4 ac mae'r rhan fwyaf o'r camau gweithredu a'r mesurau ar y 
trywydd cywir. 
 
Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 i 
31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

3.1 Cwblhau cynlluniau, a pharhau â 
chynlluniau, a ddechreuodd ym 
mlwyddyn gyntaf y rhaglen a dechrau 
ar gynlluniau newydd a nodwyd yn 
rhan o flwyddyn 2 Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid. 
 

Cwblhawyd nifer o brosiectau Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid: 

 62-66 Heol Caerdydd 

 King's Court (hen westy'r King's 
Hotel) 

 Tafarn y Potters Arms 

 National Building a 92 
Commercial Street 

 8, 38 a 40 Heol Caerdydd 
 
Prosiectau eraill Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid sy'n mynd rhagddynt: 

 Premier Inn (Yates yn flaenorol) 

 Griffin Island 

 King's Arms/Clwb Top of the 
Range 

 Dymchwel St Paul's 
House/Clwb Snwcer Kingsway 

 

Mae rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn 
Addewid wedi sicrhau'r buddiannau 
canlynol i gymunedau Casnewydd: 
 

 351 o swyddi wedi'u creu neu eu 
galluogi o ganlyniad i fuddsoddi 
mewn gwaith adfywio (gan 
gynnwys helpu 212 o bobl i ddod o 
hyd i waith drwy raglenni gwaith), 
gan alluogi pobl leol i elwa ar y 
gwaith o adfywio canol y ddinas. 

 1262 metr sgwâr o adeiladau 
busnes wedi'u creu neu eu gwella, 
gan roi ysgogiad i fusnesau 
newydd a busnesau sy'n bodoli 
eisoes yng nghanol y ddinas. 

 59 o anheddau newydd o ansawdd 
uchel wedi'u creu yng nghanol y 
ddinas, a 40 o unedau ychwanegol 
sy'n bodoli eisoes wedi'u gwella, 
gan wella canlyniadau iechyd a 

MELYN 
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dyheadau. 

 Y rhan fwyaf o'r gwaith wedi'i 
gyflawni gan gontractwyr adeiladu 
a gweithwyr proffesiynol lleol, gan 
roi hwb i'r economi leol. Cymalau 
buddiannau cymunedol. 

 

3.2 Strategaeth Adfywio sy'n 
canolbwyntio ar yr amgylchedd ffisegol 
a seilwaith, gwella sgiliau, hyfforddiant 
a'r gwaith o greu swyddi, a pharhau i 
ddarparu cymorth busnes cadarn i 
fusnesau newydd a busnesau sy'n 
bodoli eisoes. Mae'r strategaeth hefyd 
yn darparu cymorth i'r Ardal Gwella 
Busnes sydd newydd gael ei datblygu 
ac yn darparu cyfle i gysylltu themâu yn 
y strategaeth a themâu tebyg yn yr 
Ardal Gwella Busnes. 
 

Drwy'r gwaith a wnaed gan y tîm gwaith 
a sgiliau a gwaith adfywio cymunedol 
rydym wedi cyflwyno rhaglenni 
cymwysterau a sgiliau i dros 800 o 
ddefnyddwyr.  
Yn ogystal, rydym wedi helpu 619 o 
bobl i ddod o hyd i gyflogaeth 
gynaliadwy amser llawn.  
Rydym wedi defnyddio'r cynllun 
buddiannau cymunedol i greu cyfleoedd 
profiad gwaith, cyflogaeth a hyfforddiant 
a byddwn yn parhau i'w ddatblygu.  
Yn ogystal, rydym yn datblygu ein 
harlwy Gwasanaethau Cyflogwyr i 
helpu manwerthwyr a chyflogwyr eraill 
yn y ddinas i recriwtio staff 
cymwysedig. Rydym eisoes wedi helpu 
nifer o gyflogwyr eleni gan gynnwys y 
canlynol: ABHB, Street Scene, Seren 
Group, Lovells, BAM Construction, 
SIMEC, Cogent a llawer o fanwerthwyr 
sydd wedi'u lleoli yn natblygiad Friars 
Walk.  
Drwy weithio mewn partneriaeth â 
datblygiadau fel Friars Walk, Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid a 

Gyda'i gilydd, mae'r gwaith wedi: 
Cyflwyno sgiliau a hyfforddiant i dros 800 
o breswylwyr yng Nghasnewydd 
Helpu dros 600 o bobl i ddod o hyd i 
gyflogaeth amser llawn 
Helpu cyflogwyr lleol i recriwtio staff 
hyfforddedig 
Creu prentisiaethau a chyfleoedd profiad 
gwaith i breswylwyr 
Cynnal Ffair Swyddi Friars Walk - Dros 
3000 o ymwelwyr a 400 o swyddi 
gwirioneddol ar gael ar y diwrnod. 

GWYRDD 
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Cymunedau yn Gyntaf, rydym wedi 
gallu datblygu rhaglenni hyfforddi 
wedi'u hariannu ar gyfer preswylwyr a 
chyflogwyr.  

3.3 Parhau i sicrhau cyllid allanol ar 
gyfer rhaglenni adfywio megis y gwaith 
o ailddatblygu'r system 14 loc, sy'n 
parhau, a nodi prosiect er mwyn 
gweithio gyda Chronfa Dreftadaeth y 
Loteri.  
 

Mae'r cyllid ychwanegol canlynol wedi'i 
sicrhau ar gyfer gweithgarwch adfywio 
yng Nghasnewydd yn 2015/16: 
 

 £1.2m Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid  

 £365,000 Grant Cyngor 
Celfyddydau Cymru ar gyfer 
Maindee Unlimited 

 £90,000 Gwaith adnewyddu'r 14 
Loc (60K o Gronfa Dreftadaeth 
y Loteri a £30k o Dreth Tirlenwi) 

 

Mae'r cyllid hwn wedi golygu bod modd 
gwneud y canlynol: 
 

 Darparu chwe uned tai fforddiadwy 
ychwanegol o ansawdd uchel yng 
nghanol y ddinas. 

 Rhoi cam cynllunio newydd ar 
waith ar gyfer canol y ddinas a fydd 
yn nodi ardaloedd adfywio 
allweddol ac yn helpu gyda 
chynigion buddsoddi yn y dyfodol. 

 Denu cyllid i Maindee Unlimited, a 
fydd yn cyflwyno gwelliannau i'r 
hen lyfrgell a thir y cyhoedd ym 
Maendy. 

 Cwblhau prosiect adnewyddu'r 14 
Loc, diogelu'r cyflenwad dŵr i'r 
ased treftadaeth unigryw hwn a 
sicrhau ei fod yn parhau i 
weithredu fel cyfleuster cymunedol 
a hamdden.   

 

GWYRDD 

3.4 Parhau i ddatblygu gwaith gwella 
newydd ac arloesol ar raddfa fawr ym 
maes ynni gyda chwmnïau ynni a 
Llywodraeth Cymru. 

Er na lwyddwyd i sicrhau cyllid Arbed ar 
gyfer 2015/16, bu'r gwasanaeth tai yn 
gweithio gyda chynllun NYTH 
Llywodraeth Cymru ac elusen leol, S E 
Wales Energy Agency, i weithredu 
cynlluniau penodol, yn ogystal â sicrhau 
gwelliannau o ran ynni domestig drwy 

 Mae gan rai aelwydydd incwm isel yng 
Nghasnewydd gartrefi sy'n fwy ynni 
effeithlon;   

 Mae rhai preswylwyr â phroblemau 
iechyd wedi gallu cadw'n gynhesach 
yn ystod y gaeaf; 

MELYN 
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waith datblygu gyda Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig a thrwy 
gynlluniau benthyciadau tai. 

 Mae unedau tai newydd neu unedau 
tai wedi'u hadnewyddu ar gael sy'n 
cynnig cartrefi ynni effeithlon 

 
 
 
Y DIWEDDARAF AM FESURAU 
(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 
 



 

 
 



 

Amcan Gwella 4 – Cynorthwyo Pobl Ifanc i gael Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant 
 
Dolen i'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Dysgu ac yn Gweithio 
Aelod Arweiniol y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol, Gwaith a Sgiliau 
Swyddog Arweiniol: Cyfarwyddwr Strategol - Pobl 
Asesiad Cyffredinol:  Melyn – Da.  Mae'r amcan hwn yn parhau i wneud cynnydd da er bod rhai mesurau a chamau gweithredu ychydig yn brin 
o'r targedau. 
Asesiad o'r Cytundeb Canlyniadau: Cwbl lwyddiannus 2 
 
 
Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 
i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

4.1  Datblygu a darparu rhaglenni 
cyflogadwyedd penodol drwy'r Academi 
Dysgu Seiliedig ar Waith er mwyn 
diwallu anghenion pobl ifanc sy'n 
chwilio am gyflogaeth yn unig 
 
 
 
 
 

Drwy gydol y flwyddyn, rydym wedi 
parhau i ddarparu rhaglenni 
cyflogadwyedd a datblygu mentrau 
newydd i dargedu pobl ifanc ddi-waith.  
Rydym wedi darparu'r canlynol: 
 
10 rhaglen gyflogadwyedd NEET / 
Newport Works, gan weithio gyda 
thros 100 o bobl ifanc ar draws y 
ddinas drwy raglen gyflogadwyedd 13 
wythnos o hyd. 
 
Gwaith a Sgiliau / Cymunedau yn 
Gyntaf / Lleoedd Llewyrchus Llawn 
Addewid / Gwasanaeth Ieuenctid - 
gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno 
pecynnau cymorth personol i bobl 
ifanc gan gynnwys cymwysterau a 
sgiliau sydd wedi'u hanelu'n benodol 
at ymgyrchoedd recriwtio lleol, a'u 

Yn sgil y gwaith a gwblhawyd gennym a'r 
gwaith sy'n cael ei ddatblygu gennym, mae 
534 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn 
gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar 
gyflogaeth gyda thros 70% o bobl ifanc yn 
ennill cymwysterau a sgiliau ychwanegol.  
Rydym wedi llwyddo i helpu 222 o bobl ifanc 
i ddod o hyd i gyflogaeth ystyrlon. 
 
Drwy ddatblygu'r rhaglen prentisiaethau a 
chyflwyno rhaglen Ysbrydoli i Weithio, 
disgwyliwn helpu 100 o bobl ychwanegol y 
flwyddyn i ennill sgiliau a chymwysterau a 
50 o bobl ychwanegol y flwyddyn i ddod o 
hyd i gyflogaeth  

GWYRDD 
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helpu i ddod o hyd i gyflogaeth.  
 
Budd Cymunedol - Gweithio gyda 
nifer o gontractwyr yn y ddinas sydd 
wedi ennill tendr i ymgymryd â gwaith. 
Trefnwyd lleoliadau gwaith, cyfleoedd 
cyflogaeth a phrentisiaethau yn y 
meysydd canlynol: Goleuadau Stryd, 
Ysgol Lodge Hill Caerllion, Gofal 
Cartref, Ailddatblygiadau ym 
Mhillgwenlli, gwaith trwsio Twneli 
Brynglas, gwaith atgyweirio ar 
Gyffordd 28 a'r ysgol Cyfrwng 
Cymraeg. 
 
Prentisiaethau - Rydym wedi datblygu 
cynllun i hyrwyddo prentisiaid o fewn 
yr awdurdod a chyda phartneriaid 
allanol. Rydym wedi ennill achrediad 
gan Agored Cymru i'n helpu i 
ddatblygu cynlluniau peilot.  
 
Rydym wedi nodi ardaloedd o fewn y 
maes Adfywio Cymunedol lle mae 
bylchau mewn sgiliau lle na all y 
gwasanaeth recriwtio staff cymwys.  
Mae Adroddiad gan Aelod o'r Cabinet 
wedi'i gyflwyno er mwyn rhoi 
sylwadau arno a'r gobaith yw y bydd y 
cynllun ar waith erbyn mis Gorffennaf 
2016. 
 
Rydym wrthi'n trefnu digwyddiad 
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arddangos STEM mewn partneriaeth 
â Cogent a Gwesty'r Celtic Manor er 
mwyn dangos i fusnesau ac ysgolion 
bod angen datblygu mentrau. 
 
Rydym wrthi'n ceisio cymeradwyaeth 
gan WEFO i ddefnyddio £1m i 
gyflwyno'r ddarpariaeth Ysbrydoli i 
Weithio a ariennir gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop. Bydd y rhaglen 
yn targedu dros 300 o bobl ifanc 
rhwng 16 a 24 oed dros gyfnod o dair 
blynedd. 
 
Rydym yn disgwyl cymeradwyaeth ym 
mis Mehefin 2016. 
 

4.2 Rhoi cynllun gweithredu'r 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid ar waith 
 
 

Parhawyd i roi chwe elfen y 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid ar waith mewn sawl ffordd.   
 
Mae Cydgysylltydd y Fframwaith 
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn 
darparu cymorth ar gyfer defnyddio'r 
adnodd nodi'n gynnar gydag ysgolion 
ac yn rheoli darpariaeth gweithwyr 
arweiniol ar gyfer unigolion sydd 
mewn perygl. 

 
Cyflawnir gwaith uniongyrchol gyda 
Gyrfa Cymru er mwyn sicrhau bod 
systemau data a systemau olrhain ar 
waith a'u bod yn gweithio'n effeithiol i 

 
Mae hyn wedi sicrhau y gall y cymorth 
priodol fod ar gael i bobl ifanc cyn gynted â 
phosibl, gan atal pobl ifanc rhag dod yn 
NEET. 
 
Mae hyn oll yn cyfrannu at leihau nifer y 
bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant ym Mlynyddoedd 
11, 12 a 13. 
 
 

 
Gwyrdd 
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olrhain pob person ifanc wrth 
drosglwyddo.   Mae hyn wedi golygu 
cynnig cyfleoedd dysgu i bobl ifanc 
16-17 oed er mwyn eu galluogi i 
ailymgysylltu â chyfleoedd addysg a 
hyfforddiant. 
 
Gweithio gyda darparwyr addysg a 
dysgu pellach er mwyn sicrhau bod 
darpariaeth briodol ar gael ar 
bwyntiau trosglwyddo ar ôl addysg 
orfodol. 
 
Swyddog Fframwaith Ymgysylltu a 
Datblygu Ieuenctid ar waith i 
ddadansoddi data. 
 
Caiff data eu dadansoddi a chyflwynir 
adroddiadau arnynt ar gyfer pob 
person ifanc yn y model pum haen. 
 
Cynhelir ymweliadau cyrchfan 
ysgolion gyda gwaith ynglŷn â phobl 
ifanc NEET. 
 
Mae prosiect I2A Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop wedi'i gytuno ac 
mae EPC wedi dechrau gwaith 
cychwynnol gyda phartneriaid. 
 
Mae gwaith pellach gyda 
Phenaethiaid Chweched Dosbarth, 
Coleg Gwent a Gyrfa Cymru wedi 
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sicrhau gwaith gyda phobl ifanc yn 
haen 4. 
 

4.3 Mapio darpariaeth ar gyfer pobl 
ifanc nad ydynt yn gallu symud ymlaen, 
ar sail eu hanghenion penodol  
 
 

5.9  Mapio'r ddarpariaeth i'r bobl ifanc 
hynny na allant symud ymlaen yn 
erbyn eu hanghenion penodol a 
sicrhau bod systemau cadarn ar waith 
i'w helpu i drosglwyddo.   
 
Mae angen mwy o fuddsoddiad mewn 
adnoddau ac mae'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid 
strategol (YPEET yn flaenorol) wedi 
cytuno i ailystyried Gwasanaethau 
Cymorth Ieuenctid. 
 

Gellir ad-drefnu gwasanaethau i gau'r 
bylchau a gellir rhannu adnoddau. 
 
Ni all rhai pobl ifanc barhau mewn addysg, 
dysgu na hyfforddiant am nifer o resymau, 
megis cyfrifoldebau gofalu, salwch (gan 
gynnwys problemau iechyd meddwl) neu 
am eu bod yn ymwneud â'r system 
cyfiawnder troseddol. Drwy wella ein 
dealltwriaeth o'r anghenion a materion 
adnoddau byddwn yn gallu gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i'w bywydau. 
 

Melyn 

4.4 Cwrdd yn rheolaidd â Gyrfa Cymru, 
Ysgolion, Darparwyr Dysgu Seiliedig ar 
Waith a Choleg Gwent i sicrhau bod y 
ddarpariaeth yn diwallu anghenion pobl 
ifanc yn briodol  
 

Cynhelir cyfarfodydd misol â'r grwpiau 
canlynol: 
 
Grŵp ymarferwyr 16-18 
 
Rhwydwaith Darparwyr Dysgu 
 
Cyfarfod dyrannu Haen 1 
 
Cynhelir cyfarfodydd ychwanegol â 
phob Ysgol Uwchradd, Gyrfa Cymru a 
Choleg Gwent mewn perthynas â 
phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant ar gyfer 
cyrchffigur mis Hydref (pobl ifanc sy'n 
gadael yr ysgol yn 2015). 
 

Mae'r cyfarfodydd hyn yn sicrhau bod pobl 
ifanc sydd mewn perygl o ddod yn NEET yn 
cael eu nodi'n gynnar ac y rhoddir cymorth 
iddynt. 
 
Gellir rhannu'r adnodd. 
 
Ceir llai o ddyblygu gwaith gyda phobl ifanc. 
 
Mae'r holl gyfarfodydd hyn wedi cyfrannu at 
leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ym 
Mlynyddoedd 11, 12 a 13. 
 
 
 
 

Gwyrdd 
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Cynhaliwyd cyfarfod â phob ysgol 
ynghylch y darn o waith Cyfnod 
Allweddol 5 mewn perthynas â phobl 
ifanc yn haen 4 
 
Mae Cydgysylltydd y Fframwaith 
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid hefyd 
wedi dod yn aelod o grŵp Dirprwyon 
Cwricwlwm Casnewydd er mwyn 
helpu i leihau nifer y bobl ifanc nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant yng Nghyfnod Allweddol 
5. 
 
Mae grŵp NEET cyn-16 yn cyfarfod 
unwaith y tymor, gydag Uwch Reolwyr 
o bob Ysgol yn bresennol 
 

4.5 Datblygu gwasanaeth Sgiliau a 
Gwaith yng Nghyngor Dinas 
Casnewydd 

Mae'r gwasanaeth sgiliau a gwaith yn 
parhau i gyflwyno rhaglenni sy'n 
canolbwyntio ar gyflogaeth i bobl ifanc 
ar draws y ddinas.  Mae'r gwasanaeth 
wrthi'n meithrin partneriaethau drwy'r 
cynllun buddiannau cymunedol a 
chyllidwyr allanol eraill fel Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop a darparwyr 
preifat a fydd yn rhoi mwy o adnoddau 
a chyfleoedd i fynd i'r afael â 
diweithdra ymhlith pobl ifanc.  
Mae'r gwasanaeth hefyd yn meithrin 
cysylltiadau â phartneriaid mewnol a 
rhaglenni Adfywio Cymunedol eraill fel 
Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn 

Mae'r datblygiadau hyn a'r cynnydd a 
wnaed ym mhwynt 4.1 uchod yn golygu bod 
y gwasanaeth yn gallu cynnig mwy o 
adnoddau a chyfleoedd i ddefnyddwyr 
gwasanaeth. 
Mae'r gwasanaeth cyfan wedi darparu 
gwasanaethau i dros 800 o ddefnyddwyr ac 
wedi helpu dros 600 o bobl (rhwng 16 a 65 
oed) i ddod o hyd i gyflogaeth amser llawn. 
Bydd datblygiadau pellach a'r prosiectau 
sydd ar waith ar hyn o bryd yn sicrhau y 
bydd yn haws i ddefnyddwyr gael gafael ar 
wasanaethau o ansawdd gwell. Yn ogystal, 
bydd mwy o bobl yn mynd ati i wella eu 
sgiliau a chael gwaith. 

GWYRDD 
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Gyntaf, Dechrau'n Deg a'r 
Gwasanaeth Ieuenctid.  

 
 
 
Y DIWEDDARAF AM FESURAU 
 
(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 

 
 



 

 



 

 

 



 

Amcan Gwella 5. – Sicrhau'r Canlyniadau Addysgol Gorau i Blant 
 
Dolen i'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Dysgu ac yn Gweithio 
Aelod Arweiniol y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol, Gwaith a Sgiliau 
Swyddog Arweiniol: Prif Swyddog Addysg 
Asesiad Cyffredinol: Gwyrdd - Rhagorol. Mae pob cam gweithredu ar y trywydd cywir ar ddiwedd Chwarter 4.  
 
Asesiad o'r Cytundeb Canlyniadau: cwbl lwyddiannus 2 bwynt  
 
Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 i 
31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, 
Melyn, 
Gwyrdd 

5.1 Cynyddu nifer y disgyblion sy'n 
cyrraedd y lefel ddisgwyliedig o ran 
cyrhaeddiad yn y Cyfnod Sylfaen, 
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod 
Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 
(dangosydd cynwysedig Lefel 2).  

 Bydd yr awdurdod lleol 
yn parhau i gomisiynu 
gwasanaethau'r Gwasanaeth 
Cyflawni Addysg er mwyn 
hybu a gwella ansawdd yr 
addysgu a'r dysgu yn ysgolion 
Casnewydd.  

 Bydd yr awdurdod lleol 
yn parhau i ganolbwyntio ar y 
blaenoriaethau cenedlaethol, 
sef gwella llythrennedd, gwella 
rhifedd a lleihau effaith tlodi ac 
amddifadedd.  

Mae ysgolion wedi derbyn cadarnhad 
ynghylch eu categori cenedlaethol. Mae 
ysgolion mewn categorïau melyn, oren a 
choch wedi datblygu eu cynlluniau cymorth 
eu hunain (mewn partneriaeth â'r 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg). Caiff 
ysgolion mewn categorïau cymorth coch ac 
oren eu monitro er mwyn sicrhau y gwneir 
cynnydd amserol ac effeithiol. 
 
 
Mae ysgolion wedi cyflwyno adroddiadau 
rheolaidd ar y cynnydd sy'n cael ei wneud 
tuag at gyflawni targedau. Bydd Penaethiaid, 
Cyrff Llywodraethu, yr awdurdod lleol a'r 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn parhau i 
fonitro'r set ddata er mwyn ystyried a oes 
angen camau gweithredu ychwanegol neu 
amgen.  

Mae nifer sylweddol o ysgolion cynradd 
yn y categori gwyrdd (52%) o gymharu â 
22% ledled Cymru. Mae 36% o ysgolion 
yn y categori oren ac 11% yn y categori 
melyn. Nid oes unrhyw ysgolion cynradd 
yng Nghasnewydd yn y categori coch.  
 
Yng Nghasnewydd y ceir yr unig ysgol 
uwchradd werdd yn y rhanbarth. Mae 2/8 
(25%) yn y categorïau gwyrdd neu felyn, 
4/8 (50%) yn y categori oren a 2/8 (25%) 
yn y categori coch.  
 
 
Canlyniad Dangosydd y Cyfnod Sylfaen 
ar gyfer 2014/15 oedd 88.1%.  
Dengys Cynnydd tuag at Dargedau y 
Cyfnod Sylfaen ar gyfer 2015/16 fod 
ysgolion, gyda'i gilydd, ar y trywydd cywir i 

Gwyrdd 
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Mae Tîm Cau'r Bwlch wedi'i sefydlu o fewn y 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg. Mae cynllun 
gweithredu penodol 'Cau'r Bwlch' wedi'i 
gynnwys yng Nghynllun Busnes y 
Gwasanaeth ar gyfer 2016-19. Bydd 
Casnewydd yn un o ddau awdurdod lleol yn 
y rhanbarth a fydd yn cymryd rhan yn y 
prosiect 'Llofnod Dysgu Teulu' ac yn arwain 
y prosiect hwnnw.  
 

wella'r canlyniad hwn 0.5%. 
 
Canlyniad DPC Cyfnod Allweddol 2 ar 
gyfer 2014/15 oedd 89.3%. Dengys 
Cynnydd tuag at Dargedau Cyfnod 
Allweddol 2 ar gyfer 2015/16 fod ysgolion, 
gyda'i gilydd, 0.1% islaw'r targed a 
bennwyd.  
 
Canlyniad DPC Cyfnod Allweddol 3 ar 
gyfer 2014/15 oedd 81.6%. Dengys 
Cynnydd tuag at Dargedau Cyfnod 
Allweddol 3 ar gyfer 2015/16 y bydd 
ysgolion, gyda'i gilydd, yn gwella ar 
ganlyniad y llynedd.  
 
Canlyniad Dangosydd Lefel 2 Cyfnod 
Allweddol 4 ar gyfer 2014/15 oedd 54.2%. 
Dengys Cynnydd tuag at Dargedau L2+ 
Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2015/16 y 
bydd ysgolion, gyda'i gilydd, yn gwella ar 
ganlyniad y llynedd. 
 
Mae'r data ar Brydau Ysgol am Ddim 
wedi'u cadarnhau ar gyfer 2014/15 a 
dangosir bod y canlyniadau ar gyfer 
disgyblion sy'n cael Prydau Ysgol am 
Ddim wedi gwella ym mhob Cyfnod 
Allweddol. Mae'r bwlch rhwng dysgwyr 
sy'n cael Prydau Ysgol am Ddim a'r sawl 
nad ydynt yn cael Prydau Ysgol am Ddim 
yn lleihau rhywfaint yn y Cyfnod Sylfaen, 
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yn lleihau'n gyflymach yng Nghyfnod 
Allweddol 2, yn mynd yn fwy yng 
Nghyfnod Allweddol 3 ac yn aros yr un 
fath yng Nghyfnod Allweddol 4 (L2+).  
 
Dengys Cynnydd tuag at Dargedau ar 
gyfer 2015/16 fod dysgwyr sy'n cael 
Prydau Ysgol am Ddim ym mhob Cyfnod 
Allweddol ar y trywydd cywir i gael 
canlyniadau gwell. Bydd y data a 
gadarnhawyd ar gael ym mis Hydref 
2016.  

5.2 Gwella Lefelau Presenoldeb 
mewn Ysgolion Cynradd ac 
Uwchradd 

 Bydd yr awdurdod lleol 
yn llunio cynllun gwaith ar 
gyfer presenoldeb ar y cyd ag 
ysgolion.  
Caiff is-grwpiau eu sefydlu i 
arwain a datblygu ffrydiau 
gwaith arbenigol, e.e. materion 
sy'n ymwneud â lleiafrifoedd 
ethnig, y blynyddoedd cynnar, 
arfer da sy'n cynnwys 
mabwysiadu prosesau ac 
arferion CALLIO. 

 

Lluniwyd Strategaeth Presenoldeb 
Casnewydd a'i rhoi ar waith.   
 
Mae'r Gwasanaeth Lles Addysg wedi 
gweithredu protocolau a gwaith papur cyson 
ar gyfer ymweliadau ag ysgolion i'w 
defnyddio mewn ysgolion o fis Medi 2015. 
 
Cynhaliwyd dathliad presenoldeb llawn ym 
mis Medi 2015 dan nawdd Admiral. 
 
Cafodd Swyddogion Lles Addysg eu hadleoli 
er mwyn adlewyrchu nifer y disgyblion a 
chynnydd ysgolion tuag at gyflawni targedau 
presenoldeb. 
 
Cyflwynwyd Hysbysiadau Cosb Benodedig 
ar gyfer achosion o absenoldeb 
anawdurdodedig o'r ysgol ar draws yr 
Awdurdod.  Adolygwyd Polisi Presenoldeb yr 

Mae'r data presenoldeb a gasglwyd yn 
nodi bod ysgolion cynradd ac ysgolion 
uwchradd ar y trywydd cywir i gyrraedd 
targedau presenoldeb ar gyfer y ddinas.  
 
Targed Presenoldeb ar gyfer Ysgolion 
Cynradd: 94.6% 
Presenoldeb mewn Ysgolion Cynradd ym 
mis Chwefror: 94.96% 
 
Targed Presenoldeb ar gyfer Ysgolion 
Uwchradd: 93.2% 
Presenoldeb mewn Ysgolion Uwchradd 
ym mis Chwefror: 93.32% 
 
Mae ysgolion wedi sefydlu rhwydweithiau 
proffesiynol sy'n canolbwyntio ar 
bresenoldeb ac sy'n cael eu cefnogi gan 
yr Awdurdod Lleol, ac maent o'r farn bod 
y rhwydweithiau hyn yn ddefnyddiol ac yn 

Gwyrdd 
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Awdurdod Lleol a'r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Hysbysiadau Cosb Benodedig. 
 
Cynhaliwyd Fforwm Presenoldeb cyntaf y 
tymor ar gyfer holl ysgolion Casnewydd ym 
mis Hydref 2015. 
Diwygiwyd y dudalen Presenoldeb ar wefan 
y Gwasanaeth Addysg a chaiff y dudalen 
honno ei diweddaru'n rheolaidd er mwyn 
adlewyrchu'r hyn a drafodir yn y Fforwm 
Presenoldeb. 
 
Sefydlwyd gweithgor yn cynnwys sawl ysgol 
a'r Awdurdod Lleol i leihau nifer yr achosion 
o absenoldeb a gysylltir â Defod Grefyddol. 
 
Sefydlwyd gweithgor yn cynnwys sawl ysgol 
a'r Awdurdod Lleol i ddatblygu dull cyson o 
gynorthwyo disgyblion â chyfradd 
bresenoldeb isel. 
 
Mae polisi Addysg yn y Cartref yr Awdurdod 
Lleol wedi'i ddiwygio ar y cyd gan y 
Gwasanaeth Addysg a Gwasanaethau 
Cymdeithasol i Blant. 
 
Rhoddwyd cymorth Lles Addysg ychwanegol 
penodol i'r ysgol uwchradd â'r gyfradd 
bresenoldeb isaf yn y ddinas er mwyn mynd 
ati i adolygu arferion presenoldeb a datblygu 
cynllun gweithredu ar bresenoldeb. 
 

gefnogol. 
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Mae'r camau gweithredu yng Nghynllun 
Presenoldeb yr Awdurdod Lleol wedi cael eu 
monitro gan Grŵp Pob Plentyn sy'n cynnwys 
aelodau o'r Awdurdod Lleol ac Ysgolion. 
 
Rhoddwyd gwybodaeth am y defnydd priodol 
o Absenoldeb Astudio a chodau presenoldeb 
cywir i'w defnyddio gyda disgyblion 
Blwyddyn 11 yn ystod cyfnod arholiadau i 
bob Ysgol Uwchradd drwy banel 
Symudiadau wedi'u Rheoli. 
 
Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng ysgolion, y 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'r Awdurdod 
Lleol ar gyfer ysgolion lle mae cyfraddau 
presenoldeb yn peri pryder. 
 
 
 

5.3 Lleihau nifer y disgyblion 
sy'n cael eu gwahardd 

 Bydd yr Awdurdod Lleol yn 
cytuno ar dargedau ar gyfer 
gwaharddiadau gydag 
ysgolion uwchradd ac yn 
monitro eu llwyddiant.  

 Cynhelir Adolygiad o'r 
Ganolfan Adnoddau Dysgu 
Cynradd er mwyn sicrhau bod 
darpariaeth briodol ar gael i 
ddisgyblion y mae angen 
cymorth arbenigol arnynt.  

Mae Targedau Gwahardd wedi'u pennu ar 
gyfer Ysgolion Uwchradd a'u rhannu â 
Phenaethiaid. Cynhelir cyfarfodydd monitro 
rheolaidd er mwyn rhoi cymorth/herio. 
Sefydlwyd Grŵp Ffocws Gwaharddiadau er 
mwyn rhannu arfer da a chryfhau 
cysylltiadau rhwng ysgolion mewn ymgais i 
leihau nifer y gwaharddiadau tymor sefydlog. 
Mae'r Grŵp Ffocws wedi cytuno ar Gynllun 
Gweithredu ar gyfer lleihau nifer y 
gwaharddiadau a dogfen ganllaw newydd ar 
wahardd disgyblion a chânt eu cyflwyno 
nawr i Benaethiaid er mwyn iddynt gytuno 

Mae nifer y gwaharddiadau tymor 
sefydlog yn parhau i leihau yn sgil mwy o 
gydweithio rhwng ysgolion. 
Mae meysydd gwaith eraill wedi'u nodi 
gan y Grŵp Ffocws e.e. ailintegreiddio o 
UCD i ysgol brif ffrwd a gaiff ei gefnogi 
gan Seicolegydd Addysg. 
Mae pob Ysgol Uwchradd wedi rhannu ei 
Pholisïau Ymddygiad ac mae llawer 
ohonynt wedi cael eu newid er mwyn 
mabwysiadu arfer da o bolisïau eraill.   
Mae gan Benaethiaid a Thimau 
Cynhwysiant well ymwybyddiaeth o'r 

Gwyrdd 
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arnynt.  
Adolygwyd y data a gasglwyd er mwyn 
sicrhau bod modd herio a rhoi cymorth yn 
fwy amserol. 
 
 
Mae Grŵp Llywio CAD wedi penderfynu mai 
model clwstwr yw'r ffordd ymlaen ac wedi 
mynd i'r afael â materion staffio.  
Meini Prawf Mynediad ac Ymadael ar gyfer 
CADau wedi'u llunio a'u cytuno â 
rhanddeiliaid. Cydweithredwyd â'r adrannau 
Adnoddau a Chynllunio i nodi safleoedd 
newydd ar gyfer CADau yn unol â 
chanfyddiadau'r adolygiad a dechreuwyd 
proses ymgynghori yn dilyn Dadansoddiad 
Cyflenwad a Galw; caiff rhai CADau eu 
lleihau o fis Medi a chaiff rhai newydd eu 
sefydlu. 
Cwblhawyd Archwiliad Amgylcheddol ac 
Archwiliad Sgiliau mewn perthynas â CADau 
a lluniwyd Cynllun Gweithredu ar gyfer 
gwella. Datblygwyd rhaglen hyfforddi i fynd 
i'r afael ag unrhyw ddiffyg a nodwyd drwy 
waith archwilio a hyfforddiant ym Maes Ebbw 
a bydd y Tîm Allgymorth hefyd yn parhau i 
uwchsgilio staff yn ein hysgolion prif ffrwd er 
mwyn diwallu anghenion plant ag ADY yn 
well.  
Mae adnodd asesu newydd wedi'i gyflwyno 
mewn CADau Cynradd er mwyn sicrhau ein 
bod yn olrhain cynnydd disgwyliedig 

effaith niweidiol y gall gwaharddiadau ei 
chael ar bresenoldeb a chyrhaeddiad ac 
maent wrthi'n chwilio am opsiynau 
amgen. 
 
Bydd y ffocws ar CADau Clwstwr yn 
golygu y bydd mwy o ddisgyblion yn gallu 
cael gafael ar ddarpariaeth yn eu hardal 
leol a bydd cynnydd yn nifer y staff yn 
helpu'r broses o ailintegreiddio i mewn i'r 
ysgol, gan roi mwy o gyfle i blant lwyddo 
wrth drosglwyddo i ysgol uwchradd brif 
ffrwd. Gallai hyn hefyd, yn yr hirdymor, 
arwain at lai o leoliadau y tu allan i'r sir. 
 
Bydd llai o blant yn teithio ar draws y 
ddinas mewn tacsi i fynd i CADau a fydd 
yn arbed arian y gellir ei fuddsoddi wedyn 
mewn darpariaeth leol o safon.  
 
Bydd staff CAD sy'n cael hyfforddiant yn 
fwy parod i ddelio ag anghenion cymhleth 
plant sy'n mynychu CADau.  
 
Bydd y broses o olrhain cynnydd 
disgyblion mewn CADau yn llywio'r 
broses gynllunio ac yn arwain at 
ganlyniadau gwell. 



 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 i 
31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, 
Melyn, 
Gwyrdd 

disgyblion ar Lefelau P.  
 
 

 

Y DIWEDDARAF AM FESURAU 

(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 
 



 

 

 

 



 

 

Amcan Gwella 6. – Helpu Plant i gael Dechrau Da mewn Bywyd 
 
Dolen i'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Fwy Gwyrdd ac Iach 
Aelod Arweiniol y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc ac  
          Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol, Gwaith a Sgiliau  
Swyddog Arweiniol: Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 
Asesiad Cyffredinol:  Gwyrdd - Rhagorol; Mae pob cam gweithredu a mesur ar y trywydd cywir  
 

Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu 
Cynllun Gwella 15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni 
(01/04/15 i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i ddinasyddion 
(Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, 
Melyn, 
Gwyrdd 

6.1 Darparu ymyrraeth wedi'i 
thargedu i blant rhwng naw 
mis a phedair blwydd oed y 
nodwyd bod angen cymorth 
ychwanegol arnynt o ran 
iaith.  

Rydym wrthi'n cynnal sesiynau 'Tiny 
Talkers' i blant rhwng naw mis a dwy 
flwydd oed mewn wyth ardal ar 
draws dalgylch Dechrau'n Deg. 
Rydym wedi ymestyn y ddarpariaeth 
'Chatty Children' i blant rhwng 2 a 4 
blwydd oed i dair ardal arall, sy'n 
golygu bod y ddarpariaeth yn cael ei 
chyflwyno mewn chwe ardal i gyd. 

Drwy nodi plant sydd â sgiliau lleferydd ac iaith gohiriedig 
yn gynnar ac yna roi cymorth penodol yn gynnar mae llai 
o angen i'w hatgyfeirio at wasanaethau cyffredinol. Mae 
ymyrraeth gynnar yn lleihau'r angen am ymyrraeth gostus 
ac yn cael effaith sylweddol ar gyrhaeddiad addysgol 
plant a'u cyfleoedd mewn bywyd. 

GWYRDD 

6.2 Sicrhau bod plant y 
nodwyd bod ganddynt 
Anghenion Ychwanegol yn 
cael eu cynorthwyo yn y 
rhaglen, gan hybu proses 
bontio esmwyth i mewn ac 
allan o ofal plant Dechrau'n 

Mae ffeil o ganllawiau ADY wedi'i 
chreu a llwybr cydlynol wedi'i 
ddatblygu ar gyfer pontio i mewn ac 
allan, ynghyd â llwybr penodol y mae 
pob elfen Dechrau'n Deg yn ei 
ddefnyddio ar gyfer y plant hynny y 
nodir bod ganddynt anghenion 

Mae'r panel atgyfeirio'n gynnar yn cyfarfod yn fisol ac 
mae hyn wedi arwain at welliannau mawr o ran y plant ag 
ADY sy'n dod i mewn i'r lleoliad. Bu'r broses hon yn un 
eithaf esmwyth. 
Gwnaed gwelliannau i'r broses o bontio allan, gyda'r 
rheolwr pontio yn gweithio'n agos gyda'r ysgol i sicrhau 
bod y broses bontio yn un esmwyth. 

GWYRDD 



 

 

Deg.  dysgu ychwanegol (ADY). 
 

6.3 Cynorthwyo rhieni i 
feithrin y 
sgiliau/strategaethau y mae 
eu hangen i fagu plant yn 
effeithiol. 

Darparwyd 23 o raglenni Magu Plant 
10 wythnos o hyd ar draws pob ardal 
Dechrau'n Deg. Aeth 114 o 
deuluoedd ati i gwblhau'r cyrsiau a 
dangosodd 80% fod y 'pellter a 
deithiwyd' yn gadarnhaol.  
 
Mae Swyddogion Cyflawni wedi 
darparu 117 o becynnau cymorth 
penodol yn y cartref yn cynnwys 
PAFT, rhaglenni Magu un-i-un a 
chymorth lleferydd ac iaith. 
 
Lansiwyd rhaglen STEP sydd wedi 
galluogi rhieni i ystyried llwybrau 
dilyniant ar ôl Dechrau'n Deg. 
 
Mae Dechrau'n Deg yn ymwneud â'r 
cynllun peilot Llythrennedd Ariannol 
yng Nghymru ar gyfer y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol ar y cyd â Phlant 
yng Nghymru. Rydym yn cynnal y 
cynllun peilot ym Metws.  
 
Yn ardal ehangu'r Gaer, cynhaliwyd 
cynllun peilot i gyflwyno'r Rhaglen 
Magu Plant ar y cyd â Theuluoedd 
yn Gyntaf a Cymunedau yn Gyntaf. 
Penodwyd Swyddog Cyflawni 
Teuluoedd Newydd i gefnogi'r ardal 
newydd. 
 

Dangosir y 'pellter a deithiwyd' drwy fywyd teuluol gwell a 
rhieni sy'n gallu deall ymddygiad eu plant ac ymateb yn 
well iddo. 
 
 
Gall defnyddwyr gwasanaeth fanteisio ar gyrsiau a all 
wella eu canlyniadau ar ôl Dechrau'n Deg. 
 
 
Rydym yn gwella llythrennedd ariannol y sawl sy'n 
mynychu'r gweithdai drwy roi cyfle iddynt ystyried sut 
rydym yn rheoli arian a sut maent yn trosglwyddo'r sgiliau 
hyn i'w plant.  
  
 
Gall mwy o ddinasyddion Casnewydd fanteisio ar raglen 
Dechrau'n Deg ar ôl iddi gael ei hehangu i ardal y Gaer. 
 
Cafodd rhieni gyfle i weithio gyda staff Teuluoedd yn 
Gyntaf a Cymunedau yn Gyntaf yn ogystal â Dechrau'n 
Deg a manteisio ar eu harbenigedd. Cynigiwyd cyfleoedd 
yn y gymuned hefyd yn y dyfodol. 

GWYRDD 



 

Y DIWEDDARAF AM FESURAU 

(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 

 

 

 



 

 

 

Amcan Gwella 7 – Cynyddu Cyfraddau Ailgylchu 
Dolen i'r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy'n Fwy Gwyrdd ac Iach 
Aelod Arweiniol y Cabinet: Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thrafnidiaeth 
Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaethau Stryd a Gwasanaethau'r Ddinas 
Asesiad Cyffredinol: Melyn - Da - Mae camau gweithredu a mesurau ar y trywydd cywir ar y cyfan, gydag un neu ddau ychydig yn brin o'r 
targedau arfaethedig 
 
Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 
i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

7.1 Dod i ddeall y rhesymau pam nad 
yw 30% o breswylwyr Casnewydd yn 
ailgylchu 
 

-Cynnal dadansoddiad cyfansoddol o 
wastraff gweddilliol er mwyn deall pa 
ddeunyddiau y gellid eu hailgylchu o 
hyd 
-Dechrau ymgyrch cnocio drysau a 
pharatoi ymgyrch gyfathrebu benodol 
sy'n gysylltiedig â newidiadau mewn 
casgliadau gwastraff cartrefi 
-Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a 
WRAP o dan y Rhaglen Newid 
Gydweithredol (CCP) i adolygu pob 
gwasanaeth gwastraff gyda'r nod o 
lunio Strategaeth Wastraff newydd 
hyd at 2020 
-Fel rhan o'r gwaith o adolygu'r CCP, 
paratoi newidiadau i gasgliadau 
ailgylchu gwastraff cartrefi (sy'n 

-Mae data o'r dadansoddiad cyfansoddol 
wedi rhoi gwybodaeth werthfawr sydd wedi 
ein galluogi i gynllunio ymgyrchoedd 
ymgysylltu yn well-gyda ffocws arbennig ar 
wastraff bwyd 
 
-Mae'r holl waith rhagarweiniol wedi ein 
galluogi i baratoi ar gyfer darparu 
gwasanaeth ailgylchu gwastraff cartrefi (a 
gaiff ei roi ar waith yn 16/17)  

Melyn 



 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 
i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

gysylltiedig â'r camau gweithredu 
isod) 

7.2 Mewn partneriaeth â Llywodraeth 
Cymru a Chymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru a than y Rhaglen Newid 
Gydweithredol, mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn bwriadu cynnal ymarfer 
treialu cynhwysfawr gydag oddeutu 
660 o gartrefi gan ddefnyddio'r 
opsiynau arfer gorau gyda nifer fach o 
gartrefi, er mwyn gwerthuso sut y 
gallwn gyrraedd y targed o 70%.  
 

-Treialu cynwysyddion ailgylchu 
newydd a gwasanaeth ailgylchu gwell 
(defnyddio cerbydau sy'n didoli 
gwastraff wrth ymyl y ffordd, 
casgliadau cardbord a Tetra Pak bob 
wythnos) 
 
-Mentrau ailgylchu eraill: gwella 
perfformiad o ran fflatiau-cynigiwyd 
gweithgareddau a chamau 
rhagarweiniol er mwyn rhoi'r fenter ar 
waith yn ystod 16/17  

-Roedd y cynllun peilot yn cynnwys profi 
newidiadau cyn eu rhoi ar waith; gwersi a 
ddysgwyd-nid yw un dull gweithredu yn 
addas i bawb ond roedd yn fanteisiol 
defnyddio cerbydau newydd a chroesawyd 
casgliadau mwy rheolaidd.  Mae wedi ein 
galluogi i baratoi ar gyfer darparu 
gwasanaeth ailgylchu gwell (a gaiff ei roi ar 
waith yn 16/17) 
-Cyfleusterau ailgylchu gwell ar gyfer 
blociau o fflatiau yn ardal Betws (caiff hyn ei 
dreialu yn 16/17 gyda'r nod o ymestyn y 
gweithgarwch i ardaloedd eraill o 
Gasnewydd lle ceir fflatiau) 

Gwyrdd 

7.3 Bydd y Cyngor yn cynyddu 
cyfraddau ailgylchu ymhellach yn y 
ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi, 
drwy gynyddu presenoldeb staff a 
chynorthwyo preswylwyr i rannu'r 
gwastraff y maent yn dod ag ef i'r 
ganolfan.  
 

-Asesu'r llinell sylfaen a chyflwyno 
adroddiad ar welliannau ar safle CA 
Cyngor Dinas Casnewydd o fewn y 
rhaglen CCP; bydd hyn yn sail i 
senarios posibl yn y dyfodol a fydd yn 
rhan o'n Strategaeth Wastraff newydd 
-Treialu amseroedd agor estynedig yn 
y siop ailddefnyddio a leolir ar y safle 

-Cynnig i wneud rhai gwelliannau byrdymor 
i'r safle a fydd yn sicrhau ei fod yn fwy 
hygyrch/effeithlon 
 
-Mae'r siop ailddefnyddio bellach ar agor 
saith diwrnod yr wythnos gyda chynlluniau 
i'w hehangu oherwydd galw mawr 

Melyn 



 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni (01/04/15 
i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

CA 

7.4 Dechrau ar gontract llawn 'ynni o 
wastraff' Prosiect Gwyrdd yn ystod 
Chwarter 3. 
 

Daeth y Cyfleuster Ynni o Wastraff yn 
gwbl weithredol yn ystod 15/16 gyda'r 
cyfnod comisiynu yn dechrau ym mis 
Medi 2015; y contract llawn yn 
dechrau ym mis Ebrill 2016, felly 
mae'r Cyngor wedi gallu dechrau 
dargyfeirio gwastraff o safleoedd 
tirlenwi 

-Gellir anfon gwastraff trefol na ellir ei 
ailgylchu i'r cyfleuster Ynni o Wastraff nawr, 
gan ddargyfeirio gwastraff o safleoedd 
tirlenwi yn unol â'r hierarchaeth wastraff 
-Gellir ailgylchu rhywfaint o'r lludw a gesglir 
ar ôl y broses losgi, gan gyfrannu at 
berfformiad ailgylchu Casnewydd 

Gwyrdd 

7.5 Dechrau ar gontract ailgylchu 
gwastraff bwyd Cwm-y-Fory ddiwedd 
Chwarter 1. 

Dechreuodd contract newydd i anfon 
gwastraff bwyd i gyfleuster treulio 
anerobig ym mis Gorffennaf 2015 

-Mae'r Cyngor yn gwella perfformiad 
ailgylchu'r ddinas drwy allu trin gwastraff 
bwyd 
-Caiff trydan ei greu o ganlyniad i'r broses 
dreulio, gan gyfrannu at y gwaith o leihau 
ein hôl troed carbon 

Gwyrdd 

 

Y DIWEDDARAF AM FESURAU 

(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 
 



 

 

 



 

 

Amcan Gwella 8 – Gwella Canlyniadau o ran Cyfiawnder Ieuenctid 
 
Aelod Arweiniol y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc 
Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 
Asesiad Cyffredinol: Oren – Derbyniol, mae cynnydd da yn cael ei wneud, mae un cam gweithredu sydd wedi gwyro oddi wrth y canlyniadau 
arfaethedig, mae mesur coch a mesur melyn sy'n brin o'r targed. 
Asesiad o'r Cytundeb Canlyniadau: Rhannol lwyddiannus 1 pwynt 
 
Y DIWEDDARAF AR Y CAMAU GWEITHREDU 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni 
(01/04/15 i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

8.1 Lleihau nifer y bobl sy'n ymwneud â'r 
system am y tro cyntaf 

Roedd 14 o bobl yn ymwneud â'r 
system am y tro cyntaf yn Chwarter 
4 (gwybodaeth fewnol gan y 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid). 
Er bod hyn yn uwch na'r chwarter 
blaenorol, gwelwyd lleihad dramatig 
yn nifer y bobl a oedd yn ymwneud 
â'r system am y tro cyntaf yn ystod y 
flwyddyn yn gyffredinol (cadarnhaol). 

Yn ôl adroddiadau perfformiad mewnol y 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, 
gwelwyd lleihad sylweddol yn nifer y 
troseddau ieuenctid a gyflawnwyd yn 
ystod y flwyddyn gyda gostyngiad o dros 
42% yn nifer y bobl a oedd yn ymwneud 
â'r system am y tro cyntaf yn ystod y 
flwyddyn. (gwybodaeth fewnol)  

Gwyrdd 

8.2 Lleihau nifer y bobl ifanc sy'n 
aildroseddu 

 

Ar gyfartaledd, o ran y garfan o bobl 
ifanc cyn mynd i'r llys, nododd 
gwybodaeth fewnol y Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid ar gyfer 
Chwarter 4 fod ychydig dros 22% o'r 
rhai a gafodd ryw fath o ymyrraeth 
wedi aildroseddu o fewn 12 mis. 
Roedd hyn yn welliant o gymharu â 
Chwarter 3. 
 
Ar gyfartaledd, roedd y gyfradd 

Yn ôl data mewnol y Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid, cafwyd darlun llawer 
mwy cadarnhaol yn ystod 2015/16 gyda 
llai o bobl ifanc yn aildroseddu. Roedd hyn 
yn golygu llai o ddioddefwyr a llai o 
droseddau ieuenctid, a chafwyd mwy o 
ymyriadau effeithiol i fynd i'r afael â'r 
ffactorau dan sylw. 

Gwyrdd 



 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni 
(01/04/15 i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

aildroseddu ymhlith pobl ifanc a 
oedd yn destun gorchmynion 
statudol ychydig dros 39%, a oedd 
yn welliant o gymharu â Chwarter 3. 
 
Y gyfradd aildroseddu gyfunol 
gyfartalog ar gyfer Chwarter 4 yw 
28.5% (gwybodaeth fewnol y 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid) o 
fewn 12 mis. 

8.3 Lleihau'r defnydd a wneir o ddalfeydd i 
bobl ifanc 

Yn Chwarter 4, dim ond un person 
ifanc gafodd ei ddedfrydu i gyfnod yn 
y ddalfa.  

Yn ystod y flwyddyn, gwelwyd gostyngiad 
sylweddol (dros 41%) yn y defnydd a 
wneir o'r ddalfa.  

Gwyrdd 

8.4 Diogelu'r cyhoedd yn effeithiol / 
rheoli risgiau'n effeithiol 

Dim hysbysiadau CSPPI yn ystod 
Chwarter 4.  
Mae'r defnydd o Baneli Rheoli Pobl 
Ifanc sy'n Agored i Niwed (VMP) a 
Phaneli Rheoli Risg (RMP) ar gyfer 
pob person ifanc yr asesir ei fod yn 
agored i niwed (difrifoldeb canolig) / 
mewn perygl o gael niwed difrifol 
neu waeth, yn parhau fel y bo angen 
gyda sawl asiantaeth yn cymryd 
rhan yn y broses gynllunio.    

Gwneir pob ymdrech drwy gyfrwng paneli 
VMP/RMP amlasiantaethol i roi mesurau 
priodol ar waith er mwyn rheoli pobl ifanc 
sy'n agored i niwed a risg. 

Gwyrdd 

8.5 Diogelu'n effeithiol (gan adnabod pobl 
ifanc sy'n agored i niwed) 

Fel uchod Fel uchod Gwyrdd 

8.6 Mynediad i Addysg, Hyfforddiant a 
Chyflogaeth (ETE) 

Yn ôl data perfformiad mewnol y 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ar 
gyfer Chwarter 4, gwelwyd lleihad yn 
nifer yr oriau o bresenoldeb ETE 
rhwng dechrau a diwedd y 
gorchymyn ymhlith plant o oed ysgol 
o 13.6 i 10.6 awr. 

Yn gyson, rhwng dechrau a diwedd 
gorchmynion, mae 
presenoldeb/ymgysylltiad pobl ifanc â 
darpariaeth ETE yn cynyddu, gan roi gwell 
cyfleoedd mewn bywyd iddynt a llai o gyfle 
i gyflawni troseddau gan eu bod yn 
defnyddio eu hamser yn dda. 

Melyn 



 

Camau Gweithredu Cynllun Gwella 
15/16 

Yr hyn a gyflawnwyd eleni 
(01/04/15 i 31/03/16) 

Pa wahaniaeth y mae wedi'i wneud i 
ddinasyddion (Gwell canlyniadau) 

Statws 
Coch, Melyn, 
Gwyrdd 

Ar gyfer plant 16 oed a hŷn, gwelwyd 
cynnydd yn nifer yr oriau o 
bresenoldeb o 11.7 i 13.6 awr. 
 
Mae cynllun gweithredu addysg ar 
waith i fonitro a gwella perfformiad 
yn y maes hwn ac mae'n parhau i 
fod yn flaenoriaeth i'r Bwrdd Rheoli. 

Er gwaethaf hyn, rydym wedi methu â 
chyrraedd y targedau a bennwyd gan y 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (yn yr un 
modd â'r Gwasanaethau Troseddau 
Ieuenctid eraill yng Ngwent a Chymru), sef 
25 awr yr wythnos a 16 awr ar gyfer pobl 
ifanc 16+. 
Mae Cynllun Gweithredu Addysg yn rhan 
hollbwysig o gynllun gwella'r Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid, ac mae ETE wrthi'n 
cael sylw bwrdd rheoli'r Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid ar hyn o bryd. 

 
 
 
Y DIWEDDARAF AM FESURAU 
(G) = Gwyrdd, mae'r perfformiad yn well na'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(M) = Melyn, mae'r perfformiad ychydig yn brin o'r targed / y flwyddyn flaenorol 
(C) = Coch, mae'r perfformiad wedi methu â chyrraedd y targed / y flwyddyn flaenorol 
 



 

 
 
 

 



 

Cydraddoldebau a'r Iaith Gymraeg 
 

Cymeradwyodd y Cyngor y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ym mis Mawrth 2012 er mwyn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 a 

Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011.  Mae adroddiad blynyddol wedi cael ei gyhoeddi am y pedair blynedd diwethaf yn erbyn y 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r pum amcan cydraddoldeb a ddewiswyd gan y Cyngor: 

 Ymgysylltu 

 Gwasanaethau hygyrch 

 Cydlyniant cymunedol a mynd i'r afael â throseddau casineb 

 Cam-drin domestig 

 Diweithdra  

Mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb, sy'n cynnwys yr effaith ar Degwch a'r Gymraeg, yn dal i fod yn flaenoriaeth, gyda ffocws penodol 

ar yr asesiadau wrth bennu'r gyllideb.   Mae ymgynghori â'r cyhoedd yn flaenoriaeth allweddol yn y maes hwn ac, fel rhan o'r broses o bennu'r 

gyllideb ar gyfer 2015/16 a 2016/17, derbyniodd y Cyngor dros 3,000 a 1,000 o ymatebion yn y drefn honno.  Ymgynghorodd Meysydd 

Gwasanaeth â defnyddwyr gwasanaethau yn unigol hefyd cyn datblygu'r asesiadau o'r effaith ar degwch a chydraddoldeb.     

Yn ogystal â pharhau â'r gwaith ymgynghori ac ymgysylltu ar y gyllideb, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a ddaeth i rym ym 

mis Ebrill 2016 wedi cyflwyno dyletswydd statudol newydd i 'gynnwys' rhanddeiliaid mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnynt.    Amlinellir 

datblygiadau ym meysydd ymgynghori ac ymgysylltu mewn adroddiad a gyflwynwyd i Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol, Gwaith 

a Sgiliau ym mis Gorffennaf 2016 (amserlen benderfyniadau yma).  

 Mae Grŵp Cydraddoldebau Strategol wedi cael ei gynnull, er mwyn sicrhau prosesau craffu a phennu cyfeiriad strategol drwy gydol y 

flwyddyn.   Bydd y Grŵp, a gaiff ei gadeirio gan Aelod y Cabinet dros Gyllid ac Adnoddau, yn ystyried pob thema drwy gydol 16/17.   

 

 

https://msmodgovdb01.corporate.newport/documents/g6696/Decisions%2017th-Aug-2016%20Cabinet%20Member%20for%20Community%20Services%20Work%20Skills.pdf?T=2


 

Cwynion a Chanmoliaeth Gorfforaethol  

 

Cwynion 

2015/2016 yw'r bumed flwyddyn yn olynol pan welwyd lleihad yn nifer y cwynion anffurfiol (cam 1) a ddaeth i law, a hynny ers i'r broses 

gorfforaethol gael ei chofnodi gyntaf yn 2011.  

 

Gellid dehongli'r lleihad hwn yn nifer y cwynion anffurfiol a ddaeth i law mewn sawl ffordd: 

•             Mae'r Cyngor bellach yn darparu llai o wasanaethau  

•             Efallai fod gwelliant cyffredinol yn ansawdd ac amseroldeb y gwasanaethau a ddarperir felly nid yw cwsmeriaid am wneud cynifer o 

gwynion 

•             Efallai fod gwelliant cyffredinol mewn dulliau cyfathrebu felly mae gan gwsmeriaid gwell dealltwriaeth o'r gwasanaethau a ddarperir 

gan y Cyngor a'r gwasanaethau na chânt eu darparu ganddo;  felly mae'r gwasanaethau a ddarperir yn bodloni eu disgwyliadau. 

•             Mae'r maes gwasanaeth yn delio â chwynion cychwynnol (yn unol â'r polisi) ond nid ydynt yn cael eu cofnodi'n ganolog ar y system 

CRM 

 

Wrth adolygu'r rhesymau dros gwynion Cam 2 gwelwyd, lle'r oedd cwsmeriaid wedi derbyn ymateb eisoes, fod cwynion Cam 2 wedi dod i law 

am fod cwsmeriaid yn anfodlon ar y canlyniad a'r ymateb a gawsant yng Ngham 1 - fodd bynnag, pan gafodd canlyniadau Cam 1 eu hadolygu 

gan uwch swyddog, ni chafodd yr un ohonynt eu diwygio oherwydd unrhyw ganfyddiadau newydd.  

 

Gwelwyd lleihad yn nifer y cwynion Cam 2 o gymharu â'r rhai blaenorol - i lawr o 50 i 33. Efallai fod hyn yn arwydd o'r canlynol: 

•             Bod cwsmeriaid yn derbyn gwasanaeth ac ymateb gwell pan wneir cwynion anffurfiol, gan olygu bod cwsmeriaid yn fodlon ar ymgais 

gyntaf y Cyngor i ddatrys y gŵyn. 

•             Bod swyddogion yn ymateb i gwynion anffurfiol yn well erbyn hyn. 

 

Gwelwyd cynnydd o un yn nifer y cwynion a gyflwynwyd gan gwsmeriaid i'r Ombwdsmon yn dilyn proses dau gam, o gymharu â'r flwyddyn 

flaenorol.  

Yn ddiweddar, mae'r Ombwdsmon wedi cyhoeddi terfynau amser tynnach sy'n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ymateb i'w hymholiadau o 

fewn wythnos.  Er bod y Cyngor wedi gallu negodi amseroedd ymateb hwy lle y bo'n briodol, mae'r terfynau amser tynn hyn yn gosod mwy o 

bwysau ar adnoddau cyfyngedig. Mae'r Cyngor wedi cyfleu'r neges hon i'r Ombwdsmon drwy Fforwm Cwynion Cymru Gyfan, y caiff y Cyngor 

ei gynrychioli arno. 

 



 

O'r 278 o gwynion a ddaeth i law, cafodd 51 ohonynt eu cau neu eu canslo am nad oeddent yn gwynion, efallai oherwydd nad oedd cais 

cychwynnol am wasanaeth wedi'i gyflwyno gyntaf neu oherwydd bod angen dilyn proses apelio.  

Mae 49 o gwynion yn dal i fod ar agor ar hyn o bryd, gan adael 178 o gwynion y nodwyd eu bod yn briodol ar ôl cynnal adolygiad ac 

ymchwiliad. Yn dilyn adolygiad ac ymchwiliad, cafodd 100 o gwynion eu cadarnhau a chafodd 35 o gwynion eraill eu cadarnhau'n rhannol. Ni 

chadarnhawyd 118 o'r cwynion a ddaeth i law. 

 

Mae canran y cwynion a ddaeth i law a gadarnhawyd yn llawn neu'n rhannol yn gyson â'r canlyniadau a gafwyd yn ystod y ddwy flynedd 

ddiwethaf. 

 

Canmoliaeth 

Cofnodwyd cyfanswm o 227 o achosion o roi canmoliaeth yn 2014/2015, llai na'r 347 a gafwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

At ei gilydd, mae'r meysydd gwasanaeth sy'n cael y nifer fwyaf o gwynion hefyd yn cael y ganmoliaeth fwyaf gan mai nhw yw'r gwasanaethau 

rheng flaen amlycaf.  

Gwasanaethau Stryd sydd wedi cael y ganmoliaeth fwyaf, wedyn Gwasanaethau Cwsmeriaid a Gwybodaeth, am y bedwaredd flwyddyn yn 

olynol. 

Mae'r ganmoliaeth a gofnodwyd ar gyfer Gwasanaethau Stryd yn ymwneud yn bennaf â'r arddangosiadau o flodau gwyllt yng Nghasnewydd a 

chyflymder y gwasanaeth o adeg cofnodi cais am wasanaeth i ddarparu'r gwasanaeth hwnnw. 

Gwasanaethau Cwsmeriaid a gafodd y rhan fwyaf o ganmoliaeth gofnodedig am natur gymwynasgar a hynaws staff yn rhoi gwasanaeth 

effeithlon a chyfeillgar. 



 

Gweithio mewn partneriaeth a chydweithredu  
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth ar nifer o feysydd darparu gwasanaethau gydag amrywiaeth o 

bartneriaid.  

Yn ystod 2015/16 cydweithredodd y Cyngor yn helaeth â phartneriaid a rhanddeiliaid eraill ym mhob maes gwasanaeth. 

Gan amrywio o Fwrdd Cynllun Integredig Sengl Casnewydd yn Un sy'n cefnogi'r diben strategol a rennir fel y'i nodwyd yn y Cynllun Integredig 

Sengl;  grwpiau NEETS, Fforwm Cynhwysiant Ariannol, Fforwm Troseddau Casineb, PREVENT er mwyn mynd i'r afael ag eithafiaeth; Grŵp 

Cydlyniant Cymunedol;  Fforwm y Lluoedd Arfog, gwasanaeth mabwysiadu de-ddwyrain Cymru; bwrdd diogelu plant De-ddwyrain Cymru; 

Fforwm Diogelu Oedolion Gwent; Grŵp Cyflogadwyedd a Sgiliau, Prosiect Gwyrdd;  Fforwm Trais Domestig; Fforwm Derbyniadau Ysgolion 

Casnewydd;  Fforwm Addysg Cymru Rhanbarthol; Grŵp Diogelu Addysg Cymru Gyfan. Mae'r partneriaid a restrir yma yn cynnig 'blas' ar y 

mathau o bartneriaeth a chydweithredu yr ymgymerir â hwy a dylid nodi nad yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr.  

Mae lefel ac amrywiaeth yr achosion o weithio mewn partneriaeth a chydweithredu yn sylweddol ac fel y cyfryw nid oes modd rhestru pob 

asiantaeth na phob rhanddeiliad sy'n gweithio ochr yn ochr â'r Cyngor.  Mae adolygiadau o gynlluniau gwasanaethau cyhoeddedig 2015/16 yn 

cynnig crynodeb mwy cynhwysfawr o'r sefydliadau hynny sy'n gweithio gyda'r Cyngor.  

Cliciwch ar y ddolen isod i weld yr Adolygiadau o Gynlluniau Gwasanaethu 2015/16  

https://intranet.corporate.newport/sites/live/Pages/Service-Plans.aspx  

 

 

https://intranet.corporate.newport/sites/live/Pages/Service-Plans.aspx


 

Dangosyddion Strategol Cenedlaethol Cymru a dadansoddiad o Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus  
Cyflwynwyd egwyddorion ar gyfer pennu targedau ym mis Mawrth 2015 er mwyn helpu i wella lefelau perfformiad o gymharu ag awdurdodau 
eraill yng Nghymru. O ganlyniad, roedd ein targedau yn heriol ond yn fwy ystyrlon ar lefel genedlaethol.   Cymhwyswyd y tair egwyddor 
ganlynol: 
 

1. Gwella ar berfformiad y flwyddyn flaenorol a, lle y bo'n berthnasol; 
2. Cyrraedd cyfartaledd Cymru o leiaf neu, 
3. Cyrraedd uwchlaw lefelau chwartel 4 

 

Gellir crynhoi'r gwaith cynnar o ddadansoddi perfformiad 2015/16 ar gyfer y mesurau cenedlaethol hyn fel a ganlyn: 

 mae 55% o DSCau a MACau wedi perfformio'n well na'r targed 

 mae 52.5% o DSCau a MACau wedi perfformio'n well na'r llynedd 

 mae 40% o DSCau a MACau wedi perfformio'n well na chyfartaledd Cymru 
 
Nodir data gwirioneddol diwedd blwyddyn ar gyfer pob mesur cenedlaethol yn y tablau isod. 



 

 
 
 



 

 



 

 

Noder:  Nid yw HHA/013 wedi'i gynnwys yn y gyfres MACau mwyach. 
EDU/006ii – Nid oes ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd, felly mae'n cofnodi dim ar gyfer y mesur hwn. 



 

 

 

 

Argymhellion a Chynigion ar gyfer Gwella Swyddfa Archwilio Cymru   
 

Mae'r tabl isod yn dangos y cynnydd a wnaed tuag at yr argymhellion a'r cynigion ar gyfer gwella a gyflwynwyd i'r awdurdod gan Swyddfa 

Archwilio Cymru. Fe'u hystyriwyd gan y Cabinet fel rhan o adroddiad diweddaru Chwarter 4 ym mis Mehefin 2016.  

 

Ch4 Y Wybodaeth Ddiweddaraf ar Gynigion ar gyfer Gwella Swyddfa Archwilio Cymru  

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu 
arfaethedig yn ystod 
y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

29 Sicrhau bod ei Strategaeth Datblygu 
Economaidd a'i Brif Gynllun yn ymwneud 
yn glir â'r amcanion perthnasol yn y 
Strategaeth Gymunedol a'r Amcanion 
Gwella ac â'i gilydd, er mwyn helpu'r 
Cyngor i asesu eu cyfraniad tuag at ei 
raglen wella a sicrhau blaenoriaethau 
strategol y Cyngor.  

Ardystiwyd y Strategaeth Twf 
Economaidd ddrafft gan y Cabinet 
ar 19 Hydref. 
Cafodd ei hystyried a'i 
mabwysiadu gan y Cyngor llawn 
ar 24 Tachwedd.   
 
Mae'r cynllun yn nodi amrywiaeth 
o amcanion allweddol, yng nghyd-
destun tair thema strategol, sy'n 
berthnasol i Gynllun Corfforaethol 
a Chynllun Integredig Sengl y 
Cyngor.   
 
Caiff y ddogfen ei hategu gan 
gynllun gweithredu, sy'n nodi 
canlyniadau, allbynnau a mesurau 
llwyddiant i gefnogi gwaith monitro 
effeithiol.  Mae hefyd yn cynnwys 
terfynau amser a gofynion o ran 

Caiff cynllun 
gweithredu ei roi ar 
waith yn syth a'i 
fonitro gan 
Wasanaeth 
Adfywio'r Cyngor 
drwy gyfarfodydd 
partneriaeth a 
phrosiectau 
presennol. 
 
Rhoddir 
adroddiadau i 
Bwyllgor Adfywio a 
Gwasanaethau 
Stryd y Cyngor ar y 
gwaith hwn a chaiff 
ei fonitro gan y 
Pwyllgor ddwywaith 
y flwyddyn.  

Erbyn 
diwedd 
2015/16 

Pennaeth 
Gwasanaethau 
Adfywio, 
Buddsoddi a 
Thai 

30 Blaenoriaethu ei gamau gweithredu ac, yn 
erbyn y camau gweithredu hynny, gynnwys 
mwy o fanylion ynglŷn â chanlyniadau, 
targedau, terfynau amser, adnoddau, cerrig 
milltir, ffactorau risg a chamau lliniaru, y 
gellir eu defnyddio i fonitro cynnydd, mesur 
llwyddiant a chadarnhau gwelliant.  

31 Atgyfnerthu'r broses o bennu canlyniadau a 
thargedau ar gyfer cynlluniau a phrosiectau 
adfywio, a sicrhau bod digon o wybodaeth 
am berfformiad ar gael i gynnal prosesau 
monitro a gwerthuso.  

https://democracy.newport.gov.uk/documents/s5364/04%20Improvement%20Plan%20-%20Quarter%204%20Cabinet%20Report%20-%20Final.pdf


 

32 Cynnwys mwy o fanylion ynglŷn ag amser, 
cyllideb ac adnoddau mewn dogfennau 
adfywio megis dogfennau cychwyn 
prosiectau er mwyn gallu asesu gwerth a 
chost-effeithiolrwydd  

adnoddau lefel uchel er mwyn 
sicrhau y gellir rheoli prosiectau a 
lliniaru risgiau yn well. 

 
Pob prosiect 
adfywio gweithredol 
i ddisgyn o dan 
Fwrdd y Rhaglen 
Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid ar 
gyfer monitro 
perfformiad, 
targedau a 
chanlyniadau. 

 

Cynigion ar gyfer Gwella o Asesiad Corfforaethol 2013 a'r Adolygiad o'r Asesiad Corfforaethol Ebrill 2015 (yn cynnwys y rhai o'r Adolygiadau o 
Ansawdd Data, Trawsnewid a TGCh) 
 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

40 Dylai'r Cyngor wneud y 
canlynol: 
• datblygu a gweithredu 
strategaeth ymgysylltu a 
chyfathrebu briodol sy'n 
cyfleu'r fframwaith 
sefydliadol a'r genhadaeth 
newydd, ac sydd hefyd yn 
cefnogi newidiadau 
diwylliannol o fewn y 
sefydliad; 
• sicrhau bod ganddo'r bobl 
a'r adnoddau ar waith a all 
weithredu'r fframwaith 
sefydliadol a gwneud 
newidiadau dilynol i 
wasanaethau;  
• ymgysylltu â'r Comisiwn 

Mae hwn yn chwarter allweddol o 
safbwynt cyfathrebu gyda'r cyngor 
yn cwblhau ei broses flynyddol o 
bennu'r gyllideb. 
 
Defnyddiwyd strategaeth 
gyfathrebu amlsianel er mwyn 
rhoi gwybodaeth i staff a 
phreswylwyr am sefyllfa'r cyngor 
o ran y gyllideb.  Ymdrechwyd i 
egluro gwasanaethau statudol ac 
anstatudol a phwysigrwydd cynnal 
gwasanaethau rheng flaen sy'n 
hanfodol i'n cenhadaeth o Wella 
Bywydau Pobl. 
 
Parhawyd i anfon negeseuon 
dyddiol drwy fewnrwyd y staff.  

Bydd paratoadau yn dechrau 
ar gyfer ystyried cynnwys y 
fframwaith sefydliadol newydd, 
Casnewydd 2020. 
 
Daeth y cyngor yn sefydliad 
mwy dwyieithog ar 30 Mawrth 
gan ei fod yn ofynnol iddo 
gydymffurfio â gofynion 
Safonau'r Gymraeg. 
 
Bydd pob gohebiaeth, gan 
gynnwys gohebiaeth lafar, 
ysgrifenedig a digidol, yn 
cydymffurfio â gofynion y 
Ddeddf. 
 
Bydd y cyngor hefyd yn 

Parhaus Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

Tegwch wrth ddatblygu 
blaenoriaethau gwella yn 
ogystal â chynigion 
cyllidebol. 
 

Trosglwyddwyd negeseuon 
niferus yn amrywio o neges y prif 
weithredwr, y diweddaraf ar 
brosiectau allweddol i'r cyngor 
cyfan a phrosiectau adrannau 
penodol, yn ogystal â chrynodeb 
dyddiol o'r newyddion. 
 
Anfonwyd e-fwletin wythnosol at 
staff hefyd, a oedd yn cynnwys 
cymysgedd o negeseuon 
corfforaethol, y diweddaraf i staff 
a newyddion ehangach am y 
ddinas. 
 
Defnyddiwyd cyfryngau 
cymdeithasol, gan gynnwys 
Facebook a Twitter, yn effeithiol.  
Mae'r sianelau hyn yn parhau i 
dyfu mewn poblogrwydd, gan roi 
cyfle i'r cyngor hysbysu llawer o 
breswylwyr ar unwaith am 
wybodaeth allweddol am y 
cyngor. 
 
Gellir gwylio cyfarfodydd o'r 
cyngor llawn ar-lein o hyd drwy 
wasanaeth ffrydio byw sydd ar 
gael drwy wefan y cyngor. 

sicrhau ei fod yn nodi ac yn 
cyfleu goblygiadau sefydliadol 
Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol 
a'r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant, y 
mae'r naill a'r llall yn dod i rym 
yn ystod y chwarter hwn. 
 
Bydd y cyngor yn parhau i 
gynnal ei fomentwm cynyddol 
o ran gohebu â staff, a chaiff y 
cyfrifoldeb am hyn ei 
drosglwyddo i'r adran 
Adnoddau Dynol yn ystod y 
chwarter hwn. 
 
 

42 
 
 
 

Meithrin dealltwriaeth 
gliriach o'r prosiectau 
cydweithredol sy'n mynd 
rhagddynt yn y Cyngor a 

Mae manylion cydweithrediadau a 
phartneriaethau wedi'u cynnwys 
yn y broses cynllunio ac adolygu 
gwasanaethau, a thrwy'r 

Mae cynlluniau gwasanaeth ac 
adolygiadau o wasanaethau 
yn cynnwys gwybodaeth 
gydweithredol a chânt eu 

Parhaus Pennaeth 
Pobl a Newid 
Busnes 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

 
 
 
 

chytuno ar ffordd o reoli 
cydweithrediad a'i chyfleu 
yn eang. Dylai hyn helpu'r 
Cyngor i sicrhau bod 
trefniadau cydweithio yn 
cynnig gwerth am arian i 
ddinasyddion Casnewydd. 

datganiad llywodraethu blynyddol. 
Mae dealltwriaeth gliriach o 
weithgarwch cydweithredol y 
cyngor ar gael bellach. 
Mae cynlluniau gwasanaeth ac 
adolygiadau o wasanaethau yn 
cynnwys gwybodaeth 
gydweithredol a chawsant eu 
hystyried gan y pwyllgorau craffu 
yn ystod yr Hydref 

hadolygu yng nghanol y 
flwyddyn ac ar ddiwedd y 
flwyddyn gan y pwyllgorau 
craffu. 

45 Atgyfnerthu fframwaith 
rheoli perfformiad y BGLl er 
mwyn nodi: 
• rolau a chyfrifoldebau 
cliriach a manylach o ran yr 
hyn a gyflawnir gan 
sefydliadau penodol; 
• pa wybodaeth a gaiff ei 
chasglu am berfformiad, ble 
a phryd y caiff ei monitro, a 
sut y caiff cynnydd 
a pherfformiad eu monitro; 
• ffyrdd o ddelio ag 
achosion o danberfformio;  
• mwy o ffocws ar reoli 
perfformiad ac adnoddau ar 
draws y BGLl. 

Y system ar gyfer ymdrin â 
thangyflawni yw Bwrdd CIS yn 
gyntaf o fewn ei gyfrifoldebau i 
reoli'r gwaith o gyflwyno'r CIS ac 
os bydd hyn yn methu caiff ei 
uwchgyfeirio at y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol. 

Paratôdd Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol Casnewydd yn Un yr 
Adroddiad Blynyddol cyntaf yn 
manylu ar waith a wnaed yn ystod 
2013/14 ac fe'i cyflwynwyd i'r 
Pwyllgorau Craffu ym mis Mehefin 
2014. 

Cafodd y Fframwaith Rheoli 
Perfformiad ei adolygu a'i 
ddiwygio ar ôl blwyddyn 1 ym mis 
Ebrill 2014.  Cafodd amserlen 
cyfarfodydd y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol ei newid 
hefyd er mwyn bod yn fwy cyson 

Mae'r Adroddiad Blynyddol ar 
gyfer 2015/16 yn cael ei 
ddatblygu a chaiff ei gyflwyno 
i'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
ym mis Mehefin ac i'r 
Pwyllgorau Craffu ym mis 
Gorffennaf. 

Bydd hyn 
yn rhan 
barhaus o 
ddiwylliant o 
welliant 
parhaus. 

Pennaeth 
Pobl a Newid 
Busnes 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

â threfniadau monitro perfformiad.  

Cynhaliwyd tri digwyddiad 
cyfathrebu ac ymgysylltu ym mis 
Mawrth 2015 er mwyn asesu hynt 
y CIS a chytuno ar 
flaenoriaethau'r CIS ar gyfer y 
flwyddyn sydd i ddod. 

Cafodd y Fframwaith Rheoli 
Perfformiad ei adolygu a'i 
ddiweddaru ar gyfer 2015-16.  Y 
prif newidiadau i'r fframwaith yw: 

 Rolau a chyfrifoldebau cliriach 
wedi'u diweddaru; 

 Tynnu'r Grŵp Perfformiad o'r 
strwythur er mwyn lleihau 
dyblygu;  

 Cyflwyno adroddiadau ar 
berfformiad bob chwarter 
bellach a symleiddio proses 
perfformiad Bwrdd y CIS er 
mwyn canolbwyntio ar 
ddangosfyrddau'r themâu 
craidd. Bydd hyn yn galluogi 
Bwrdd y CIS i fynd i'r afael â 
thangyflawni, lleihau risg a 
dileu rhwystrau; 

 Cyflwyno proses er mwyn 
dadansoddi'r themâu craidd 
yn feirniadol i sicrhau y 
canolbwyntir ar themâu 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

cyffredinol Trechu Tlodi a 
Grwpiau sy'n Agored i Niwed.  

 Symleiddio'r Cynllun Cyflawni 
Blaenoriaethau at ddefnydd y 
Gweithgorau a'r Byrddau 
Thema;   

Cyflwynwyd yr Adroddiad 
Blynyddol ar gyfer 2015/16 i'r 
Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar 19 
Mai 2015. 

Rhoddwyd adroddiad ar 
berfformiad y chwarter cyntaf i 
Fwrdd y CIS ar 26 Awst 2015 ac 
i'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar 
15 Medi 2015. 

Rhoddwyd adroddiad ar 
berfformiad yr ail chwarter i Fwrdd 
y CIS ar 25 Tachwedd 2015 ac i'r 
Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar 15 
Rhagfyr 2015. 

Rhoddwyd adroddiad ar 
berfformiad y trydydd chwarter i 
Fwrdd y CIS ar 26 Chwefror 2016 
ac i'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
ar 15 Mawrth. Aeth y Pwyllgorau 
Craffu ati i ystyried perfformiad 
cyfredol y Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol hefyd yn ystod mis Chwefror 
a mis Mawrth 2016. 

Mae'r Fframwaith Rheoli 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

Perfformiad wedi'i adolygu a'i 
ddiweddaru ar gyfer 2016-17.   

46 Nid oes angen cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach. 

49 Ffocws newydd ar wella 
gwasanaethau a gwerth 
am arian 
C3 Rhoi ffocws newydd ar 
wella gwasanaethau a 
gwerth am arian drwy: 
·egluro faint o welliant y 
mae'r Cyngor am ei wneud 
drwy'r rhaglen a chefnogi 
hyn drwy fesurau a 
thargedau priodol er mwyn 
monitro cynnydd, gan 
ganolbwyntio'n benodol ar 
ansawdd gwasanaethau, 
perfformiad, profiad 
cwsmeriaid a'r gwahaniaeth 
y mae'r Cyngor am ei 
wneud i fywydau 
dinasyddion lleol; 
 
·adroddiadau ar y cyd ar 
arbedion a gwybodaeth am 
berfformiad er mwyn helpu i 
werthuso effaith y rhaglen 
ar berfformiad 
gwasanaethau ac asesu a 

Mae'r tîm perfformiad bellach 
wedi dod yn rhan o swyddogaeth 
Gwella Busnes y Cyngor. 
 
Cysoni adroddiadau'r Rhaglen 
Newid, y Gyllideb a Pherfformiad 
â'r byrddau perthnasol.   
 
Mesur a tharged gwella wedi'u 
datblygu ar gyfer y Rhaglen 
Newid ac wedi'u hymgorffori yn 
fframwaith Rheoli Perfformiad a 
systemau adrodd y Cyngor. 
 
Dangosfwrdd adrodd y Rhaglen 
Newid yn ymgorffori perfformiad, 
arbedion a gwybodaeth gyllidebol 
yn cyflwyno adroddiadau misol i 
Fwrdd y Rhaglen Newid ac Aelod 
y Cabinet.  
 
Mae dangosfyrddau portffolios 
lefel uchel a holl ddangosfyrddau'r 
cyngor yn dwyn ynghyd 
wybodaeth am gyllid, perfformiad 
a newid ynghyd â gwybodaeth am 

Nodi cymaryddion meincnodi 
priodol a'u hymgorffori ym 
mhroses adrodd y Rhaglen 
Newid. 
 
 

Parhaus Pennaeth 
Pobl a Newid 
Busnes 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

yw gwerth am arian yn 
gwella; 
·herio perfformiad o hyd 
drwy feincnodi â 
chynghorau a chyflenwyr 
gwasanaeth eraill ac 
integreiddio hyn â gwaith 
monitro ac adrodd y 
rhaglen; 
·datblygu systemau mwy 
cyson o gael adborth gan 
ddefnyddwyr a'i ddefnyddio 
i gymryd camau unioni a 
llywio newidiadau yn y 
dyfodol i'r ffordd y darperir 
gwasanaethau;  
·parhau i ddatblygu 
diwylliant perfformiad lle 
mae rheolwyr 
gwasanaethau yn atebol am 
berfformiad ac 
effeithlonrwydd 
gwasanaethau. 
 

bobl a rheoli risg. 
 
Defnyddir cyfryngau cymdeithasol 
"Yammer" yn fewnol i gael 
adborth gan ddefnyddwyr drwy'r 
Cyngor cyfan. 
 
Datblygu diwylliant perfformiad - 
Ymgorffori adolygiad o 
berfformiad yn y cyfarfodydd 
rheoli ardal gwasanaethau. 
Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Gwasanaethau Stryd, 
Gwasanaethau Adfywio a 
Rheoleiddio, CLL ac Addysg.   
 
Drwy brosesau llywodraethu 
prosiect ymgynghorir â 
defnyddwyr gwasanaethau ynglŷn 
â'r newidiadau arfaethedig i'r 
ffordd y darperir gwasanaethau a 
defnyddir yr adborth i lywio 
cyfeiriad gweithgarwch yn y 
dyfodol. 
 
Cysoni'r rhaglen newid â 
fframwaith rheoli perfformiad y 
Cyngor yn well. 
 
Staff yn cymryd rhan yn y broses 
o ymgynghori ar y gyllideb a 
chynigion sy'n sail i'r rhaglen 
newid. 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

 
Penaethiaid Gwasanaethau a 
Rheolwyr Gwasanaethau yw'r 
allwedd i ddatblygu a chyflawni 
mentrau effeithlonrwydd sy'n sail 
i'r blaengynllun Refeniw Tymor 
Canolig.  
 
Penaethiaid Gwasanaethau a 
Rheolwyr Gwasanaethau sy'n 
gyfrifol am ddatblygu gwaith 
cynllunio gwasanaethau, monitro 
a phennu targedau. 
 
Datblygu targedau newydd fel 
rhan o'r broses o gynllunio 
gwasanaethau, er mwyn bod yn 
gyson â Chyfartaledd Cymru o 
leiaf, uwchlaw lefel chwartel 
pedwar, a gwella ar y flwyddyn 
flaenorol. 
 
Datblygu targedau DP penodol i'w 
hymgorffori mewn mentrau e.e. 
manyleb ar gyfer Newport Norse, 
Casnewydd Fyw. 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

50 Dysgu a gwerthuso 
C4 Atgyfnerthu'r trefniadau i 
gofnodi a rhannu dysgu 
drwy'r canlynol: 
·gwerthuso adolygiadau ar 
gyfnodau allweddol ac ar ôl 
iddynt gael eu cwblhau yn 
fwy cyson; 
·atgyfnerthu systemau i 
gofnodi, rhannu a 
chymhwyso gwersi a 
ddysgwyd ar sail 
gorfforaethol; 
  
·sefydlu systemau i gael 
adborth ôl-weithredol gan 
staff a rheolwyr mewn 
ffordd systemataidd, er 
enghraifft er mwyn asesu 
effaith ar allu staff, nodi 
anghenion hyfforddiant a 
TG a dysgu o'u profiad. 

Proses adolygu porth ac 
adolygiadau ôl-weithredol wedi'u 
diffinio fel rhan o fethodoleg 
Rheoli Rhaglen a Phrosiect 
Casnewydd. 
 
Cofnod o'r Gwersi a Ddysgwyd 
wedi'i gwblhau a'i ddosbarthu i 
randdeiliaid allweddol ar gyfer y 
broses o bennu'r Gyllideb a 
datblygu'r Rhaglen Newid ar gyfer 
y cyfnod ariannol 14/15  
 
Cofnod o'r Gwersi a Ddysgwyd 
wedi'i gwblhau ar gyfer Cyd-fenter 
Norse Property, glanhau 
strydoedd a sbwriel. 
 
Adroddiad ar Wersi a Ddysgwyd 
wedi'i gwblhau ar gyfer y broses o 
bennu cyllideb 2015/16 ac wedi'i 
ledaenu ymhlith uwch reolwyr. 
 
Adroddiad ar Wersi a Ddysgwyd 
wedi'i gwblhau ar gyfer camau 
cychwynnol y Rhaglen Newid 
Ffyrdd Newydd o Weithio. 
 
Adroddiad ar Wersi a Ddysgwyd 
wedi'i gwblhau ar gyfer y broses o 
bennu cyllideb 2016/17 ac wedi'i 
ledaenu ymhlith uwch reolwyr. 
 
 

Parhau i gyflwyno'r broses 
Adolygu Porth a'r broses 
adolygu ôl-weithredol ar gyfer 
pob menter yn y Rhaglen 
Newid. 
 
Sicrhau cydymffurfiaeth â'r 
broses Adolygu Porth a'r 
broses adolygu ôl-weithredol 
drwy eu hymgorffori ym 
mhroses lywodraethu'r 
Rhaglen Newid.  
 
Adolygu opsiynau ar gyfer 
lledaenu a chymhwyso gwersi 
a ddysgwyd ar sail 
gorfforaethol. 
 

Parhaus Pennaeth 
Pobl a Newid 
Busnes  



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

54 (hen 
GAD) 

Nid oes angen cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach 

58 Profi'r cynllun parhad 
busnes technoleg 
gwybodaeth er mwyn 
sicrhau ei fod yn 
gweithredu'n unol â'r 
disgwyl. Yn arbennig, dylai'r 
Cyngor brofi senario lle nad 
yw'r ddwy ystafell gweinydd 
yn y Ganolfan Ddinesig ar 
gael er mwyn canfod pa 
mor hir y bydd yn ei gymryd 
i drefnu ystafell gweinydd 
oddi ar y safle a pha effaith 
a gaiff hyn ar ei amserlen ar 
gyfer adfer ei systemau 
critigol. 

Cynhaliwyd ymarfer efelychu ym 
mis Rhagfyr 2015 a archwiliodd y 
canlyniadau posibl pe bai'r 
ystafelloedd peiriannau yn y 
Ganolfan Ddinesig yn cael eu 
colli. 
 
 
Canolbwyntiodd yr ymarfer ar y 
systemau â'r flaenoriaeth uchaf, 
ac mae gennym gynllun 
gweithredu i wneud gwelliannau 
yn y byrdymor, y tymor canolig a'r 
hirdymor. 
 
Gweithiodd rheolwyr  
y Gwasanaeth Adnoddau a 
Rennir i gynyddu capasiti TG, gan 
ganolbwyntio ar wella trefniadau 
adfer ar ôl trychineb.  

Gweithio gyda staff y 
Gwasanaeth Adnoddau a 
Rennir i gyflwyno adroddiadau 
ar y camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer gwella a'u rhoi 
ar waith o fewn cyfyngiadau 
cyllidebol. 
 
Parhau i ystyried effaith 
trychineb ar systemau eraill ac 
adolygu blaenoriaethau.  

Ebrill 2016 Pennaeth 
Pobl a Newid 
Busnes 
 

59 
(NEWYDD) 

Nid oes angen cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach 

60 Atgyfnerthu Cynllun 
Cyfathrebu'r Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol a 
Strategaeth Ymgysylltu a 
Chyfranogi Casnewydd yn 
Un drwy gyflwyno cynllun 
cyflawni sy'n cynnwys: 
• datganiad penodol o 
ganlyniadau ac effaith 

Trafodwyd y Cynllun Cyfathrebu 
wedi'i ddiweddaru yng nghyfarfod 
Bwrdd y CIS ym mis Awst 2015 
ac fe'i cymeradwywyd gan y 
Bwrdd Gwasanaethau Lleol ym 
mis Medi 2015.  Mae cynnydd yn 
erbyn y cynllun hwn wedi'i fonitro 
bob chwarter gan Fwrdd y CIS 
(ym mis Rhagfyr 2015 a mis 

Caiff y Cynllun Cyflawni 
Ymgysylltu a Chyfranogi a'r 
Strategaeth ddiwygiedig eu 
cyflwyno i Fwrdd y CIS ar 25 
Tachwedd 2015 

 

 

Mawrth 
2016 

Pennaeth 
Pobl a Newid 
Busnes 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

fwriadedig; 
• amserlen cyflawni ac 
asesiad o gynnydd;  
 mesurau perfformiad 

cadarn.  

Mawrth 2016). 

Mae'r Cynllun Cyfathrebu wedi'i 
ddiwygio er mwyn sicrhau bod 
Partneriaeth Casnewydd yn Un 
yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
am gynlluniau a chynnydd lleol 
sy'n ymwneud â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol i bob 
partner. 

 

Mae'r Grŵp Ymgynghori ac 
Ymgysylltu wedi cael y dasg o 
lunio cynllun cyflawni ar gyfer y 
Strategaeth Ymgysylltu a 
Chyfranogi. Cafodd y cynllun hwn 
ei adolygu gan Fwrdd y CIS ym 
mis Medi 2015 a gofynnwyd am 
waith pellach. Mae fersiwn wedi'i 
diweddaru yn cael ei llunio ar hyn 
o bryd.  

61 
(NEWYDD) 

Mae'n rhaid i'r Cyngor 

sicrhau bod trefniadau 

casglu data cadarn ganddo 

ar gyfer ei  

ddangosyddion perfformiad 

hunanddiffiniedig sy'n 

cynnwys sicrhau'r canlynol: 

 (C1.1) y caiff 

trefniadau 

corfforaethol y 

Hunanasesiadau wedi'u cwblhau 
gan feysydd gwasanaeth.  
 
Archwiliad o farn defnyddwyr 
wedi'i orffen. 
 
Cyfarfod gaeaf o'r Rhwydwaith 
Perfformiad Gweithredol i drafod 
materion yn ymwneud ag 
ansawdd data, monitro data a 
chadw llwybrau archwilio a 

Dadansoddiad o ddata diwedd 
blwyddyn.  
 
Paratoi ar gyfer cyflwyno data 
diwedd blwyddyn, casglu 
sylwadau ar gyfer amrywiadau 
o dros 10% mewn data 
cenedlaethol o gymharu â 
ffigurau gwirioneddol y llynedd.  
Archwiliad mewnol o DPau yn 
mynd rhagddo. 

Parhaus Pennaeth 
Pobl a Newid 
Busnes 



 

Cyf Cynnig Y cynnydd diweddaraf hyd at 
ddiwedd mis Ionawr 2016 

Camau gweithredu arfaethedig 
yn ystod y chwarter nesaf 

Dyddiad 
terfynu 
disgwyliedig 

Swyddog 
Cyfrifol 

Cyngor ar gyfer 

rheoli perfformiad eu 

gweithredu'n gadarn 

gan adrannau 

gwasanaeth; 

 (C1.2) bod systemau 

gwybodaeth fewnol 

y Cyngor (VIEWS) 

yn gyson â'r data 

terfynol wedi'u 

dilysu;  

 (C1.3) y cedwir 

llwybr archwilio 

cyflawn o brosesau 

mewnol y Cyngor ar 

gyfer dilysu data 

dangosyddion 

perfformiad. 

hunanasesu.   
 
Adeiladu a datblygu system 
newydd yn lle'r feddalwedd rheoli 
perfformiad bresennol. 

 
Byddwn yn parhau i geisio 
dileu anghysondebau rhwng y 
data a ddelir mewn systemau 
gwasanaeth a 'Views' a bod y 
protocolau cywir ar gyfer 
diwygio ffigurau yn 'Views' yn 
cael eu cymhwyso.  
 
Gweithio tuag at gyflwyno 
meddalwedd newydd yn lle'r 
system bresennol.  Darparu 
sesiynau hyfforddi a throsolwg 
i staff perthnasol. 

 



 

 
Cynlluniau Gweithredu wedi'u Diweddaru mewn Ymateb i Argymhellion o'r Asesiad Corfforaethol  

 
Cynllun gweithredu i fynd i'r afael ag Argymhellion SAC 
 
Argymhelliad 1 
Dylai'r Cyngor sicrhau bod aelodau yn ystyried gwybodaeth gadarn yn rheolaidd ac mewn ffordd dryloyw cyn gynted â phosibl er mwyn eu 
galluogi i lywio, gwneud a herio dewisiadau a phenderfyniadau'n effeithiol, a sicrhau y caiff penderfyniadau eu cofnodi ac yr adroddir arnynt 
mewn ffordd dryloyw.  
 
Swyddogion Cyfrifol: Pennaeth Cyllid, Pennaeth Pobl a Newid Busnes 
Aelod Cyfrifol o'r Cabinet:  Arweinydd y Cyngor, Aelod y Cabinet dros Gyllid ac Adnoddau 
 
Camau gweithredu ychwanegol fel y'u nodwyd ar 8 Hydref gan y Cabinet a'r UDA: 

 Caiff Penaethiaid Gwasanaeth eu hatgoffa i ddefnyddio'r templed briffio a roddwyd iddynt yn flaenorol er mwyn sicrhau cysondeb a bod 
y wybodaeth briodol (fel data ar salwch) yn cael ei rhoi fel mater o drefn 

 Bydd y sawl sy'n olrhain y penderfyniadau a wneir yn nodi ac yn sicrhau bod y dulliau ysgogi cywir ar waith ar gyfer gwneud 
penderfyniadau a reolir yn briodol  

 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

Ystyried arfarniadau o opsiynau  Sefydlu proses er mwyn sicrhau bod y templed ar gyfer pob 
adroddiad yn cael ei ddiwygio fel bod pob adroddiad i gyfarfod 
y Cyngor; y Cabinet ac Aelodau'r Cabinet sy'n ceisio 
penderfyniad, yn cyfeirio at yr holl opsiynau dan ystyriaeth; 
arfarniadau o opsiynau a goblygiadau opsiynau, yn ogystal â'r 
opsiwn a ffefrir.  
Bydd yr UDA yn ystyried pob adroddiad penderfynu ac yn dod i 
gasgliad ynghylch a yw'r arfarniadau o opsiynau o ansawdd 
digonol ac a yw'r achos dros yr opsiwn a ffefrir wedi'i 
gyflwyno'n dda. 
Caiff hyn ei wneud ochr yn ochr â gwelliannau i'r broses o nodi 
risgiau mewn unrhyw adroddiadau penderfynu. Bydd yr adran 
o'r adroddiad ar risg yn ystyried y risg sy'n gysylltiedig â'r 
penderfyniad arfaethedig yn ogystal ag unrhyw risgiau a allai 
effeithio ar y cynigion.  
Bydd yr UDA yn ystyried pob adroddiad penderfynu ac yn dod i 

Mawrth 
2016 

Caiff y templed drafft ei 
baratoi i'w ystyried gan yr 
Uwch Dîm Rheoli a'r Dirprwy 
Arweinydd ym mis Mawrth 
2016 

Goblygiadau'r opsiynau, 
argymhellion a phenderfyniadau 



 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

gasgliad ynghylch a yw'r arfarniadau o risg o ansawdd digonol. 

Achosion busnes â chostau llawn 
cyn rhoi cychwyn ar raglenni 
mawr i gefnogi newid. Dylai 
effaith ariannol unrhyw 
newidiadau sylweddol 
arfaethedig i wasanaethau gael 
eu hadlewyrchu'n uniongyrchol 
mewn cynlluniau ariannol tymor 
canolig pan fo'r newid yn sicr o 
ddigwydd neu fel sensitifrwydd os 
nad yw'r newid yn sicr o 
ddigwydd 

Wedi'i gwblhau Chwefror 
2016 
(amserlen 
yn unol â'r 
broses o 
bennu'r 
gyllideb) 

Templed achos busnes 
diwygiedig 
 
Mae'r templed Achos Busnes 
a ddefnyddir i lunio'r Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig 
wedi'i ddiwygio ac mae 
bellach yn cynnwys 
arfarniadau o opsiynau. Nodir 
costau llawn ar gyfer pob 
achos busnes, gan gynnwys 
costau gweithredu, cyn rhoi 
unrhyw brosiectau ar waith. 
Adlewyrchir pob newid 
arfaethedig i wasanaethau yn 
y cynllun refeniw Tymor 
Canolig. 

Italeg = cwblhawyd 
 
 



 

 
Argymhelliad 2 
Dylai'r Cyngor ymateb gyda mwy o frys i'r gwendidau yn y trefniadau llywodraethu sy'n ategu ei benderfyniadau i gefnogi gwelliant.  
Swyddogion Cyfrifol: Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 
Aelod Cyfrifol o'r Cabinet:  Arweinydd y Cyngor 
 
Camau gweithredu ychwanegol fel y'u nodwyd ar 8 Hydref gan y Cabinet a'r UDA: 

 Caiff y rota presenoldeb ar gyfer Aelodau'r Cabinet ei nodi ymhell ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod yr Aelodau ar gael ac er mwyn i friff 
priodol gael ei roi i'r Pennaeth Gwasanaeth. 

 Caiff pob Pennaeth Gwasanaeth a swyddog arweiniol ei atgoffa bod angen mynychu cyfarfodydd craffu a helpu i sicrhau bod y pethau 
cywir ar yr agenda. Drwy hynny, sicrheir bod y pwyllgorau craffu yn canolbwyntio ar y cynlluniau strategol mawr a'r opsiynau her 
ariannol 

 Mae adolygiad o'r cyfansoddiad yn mynd rhagddo eisoes a chaiff ei oruchwylio gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. Bydd yr 
adolygiad yn nodi rolau a chyfrifoldebau ac yn rhoi eglurhad yn eu cylch 

 Sicrheir bod cyfarfodydd rheolaidd rhwng Aelodau'r Cabinet a'r tîm o uwch swyddogion yn cael eu cynnal o hyd a bod nodiadau'n cael 
eu cymryd ar gyfer y dyfodol. 

 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

Atgyfnerthu trefniadau 
rhaglennu gwaith pwyllgorau er 
mwyn sicrhau eu bod yn 
amserol, yn ystyrlon, yn llawn 
gwybodaeth, yn dryloyw, yn 
gytbwys, yn gydlynol a'u bod yn 
cael eu monitro a'u cydgysylltu 

Cynnal adolygiad blynyddol o raglenni gwaith y Pwyllgorau a 
helpu aelodau i sicrhau bod gwaith craffu yn canolbwyntio ar 
risgiau a blaenoriaethau allweddol a'i fod yn cael effaith 
gadarnhaol o ran gwella gwasanaethau a llunio polisïau (AB 
Craffu Cam Gweithredu 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meithrin y cysylltiadau rhwng y Tîm Craffu ac Archwilwyr / 
Arolygwyr / Rheoleiddwyr, yn enwedig o ran cefnogi rhaglennu 
gwaith a hyfforddi (AB Craffu Cam Gweithredu 4) 
 
 

Gwaith 
cychwynnol 
erbyn diwedd 
mis Hydref 
2015 
Mawrth 2016 
- cyflwyno 
rhaglenni 
gwaith 
cyfansawdd 
 
 
 
Parhaus 
drwy gydol y 
flwyddyn 
 
 

Cyflwynir rhaglenni gwaith 
i'r Cabinet a'r Pwyllgorau 
Craffu ym mhob cyfarfod. 
Ceir tystiolaeth o hyn yn 
agenda/cofnodion pob un o 
gyfarfodydd y Cabinet a'r 
Pwyllgorau Craffu.  
 
 
 
 
 
 
Bydd fersiwn gyfansawdd 
o'r rhaglen waith yn barod 
ac ar gael i'w gweld erbyn 
diwedd mis Mawrth 2016.  
 



 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

 
 
Diweddaru gweithdrefnau a phrosesau'r Tîm Craffu er mwyn 
sicrhau dull gweithredu cyson a thrwyadl (AB Craffu Cam 
Gweithredu 10) 
 
 

 
 
Parhaus 
drwy gydol y 
flwyddyn 

 
 
Cyfarfu'r Tîm Craffu ag 
AGGCC ym mis Gorffennaf 
2015 a chydag Estyn yn fwy 
diweddar ym mis Ionawr 
2016 i drafod pa brosesau y 
gellir eu gwella er mwyn 
sicrhau y gweithredir mewn 
ffordd fwy cyson. Mae 
arferion gwaith newydd yn 
cael eu cyflwyno i 
Bwyllgorau Craffu, fel 
cyfarfodydd ymlaen llaw.  
 

Adolygu a diweddaru 
cyfansoddiad y Cyngor gan 
sicrhau bod rolau, cyfrifoldebau 
ac atebolrwydd yn glir, a bod yr 
holl aelodau yn deall ac yn 
cymhwyso eu priod rolau mewn 
perthynas â'i gilydd heb amharu 
ar annibyniaeth 

Egluro rôl y Tîm Craffu o fewn trefniadau Llywodraethu 
cyffredinol y Cyngor, gan gynnwys cysylltiadau rhwng y 
swyddogaeth graffu a'r Bwrdd Perfformio.  (AB Craffu Cam 
Gweithredu 7) 
 

Erbyn diwedd 
mis Ebrill 
2016 

Mae'r Pwyllgor 
Gwasanaethau 
Democrataidd wedi ystyried 
dau adroddiad hyd yma ac 
wedi cytuno ar gynnig i'w 
ystyried gan y Cyngor. 
Mae'r cynnig hwn wrthi'n 
cael ei ystyried gan y 
grwpiau gwleidyddol a 
Chadeiryddion y Pwyllgorau 
Craffu cyn iddo gael ei 
ystyried yn derfynol gan y 
Cyngor yn ddiweddarach yn 
2016  

Grymuso aelodau i fod yn fwy 
rhagweithiol ac atebol am eu 
rolau a'u cyfrifoldebau 

Cwblhau prosiect Her Craffu Gwent a defnyddio'r pecyn cymorth 
sy'n deillio ohono i fynd ati i werthuso'n feirniadol berfformiad y 
swyddogaeth Trosolwg a Chraffu yng Nghasnewydd (AB Craffu 
Cam Gweithredu 3) 
 

Parhaus 
drwy gydol y 
flwyddyn 

Cytuno ar becyn cymorth; 
Cynnal gweithgareddau 
hyfforddi a gwerthuso o 
ganlyniad i hyn 

Atgyfnerthu trefniadau gwneud    



 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

penderfyniadau er mwyn 
sicrhau tryloywder a mesurau 
diogelu priodol 

Atgyfnerthu trefniadau craffu er 
mwyn llywio a herio polisïau, 
opsiynau, penderfyniadau a 
chamau gweithredu yn fwy 
effeithiol, a dwyn aelodau'r 
Cabinet, swyddogion, 
partneriaid ac eraill i gyfrif 
mewn ffordd gadarnach er 
mwyn gwneud cynnydd a 
gwelliannau cyflymach 

Gweithio gyda'r Grŵp Gwella Craffu i ystyried ffyrdd newydd o 
weithio a'r amrywiol ddulliau o ymgymryd â gwaith craffu, gan 
gynnwys defnyddio technoleg i gefnogi ffyrdd amgen o weithio a 
rhannu gwybodaeth rhwng Aelodau (AB Craffu Cam Gweithredu 
2) 
 
 
Llunio strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer gwaith craffu 
er mwyn gwella mynediad y cyhoedd i'r broses graffu, gan 
sicrhau bod prosesau yn gyson ac na cheir achosion o  
ddyblygu â phrosesau eraill y Cyngor (AB Craffu Cam 
Gweithredu 5) 
 
 
Parhau i gynnal cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Tîm Craffu a 
Swyddogion Gweithredol er mwyn llunio protocolau ar gyfer 
rhyngweithio rhwng y Tîm Craffu a Swyddogion Gweithredol ac i 
drafod cyfleoedd i ymestyn y cwmpas ar gyfer monitro 
canlyniadau penderfyniadau pan ystyrir bod angen gwneud 
hynny (AB Craffu Cam Gweithredu 6)  
 
Gwella cysylltiadau â chydweithwyr yn y Cyngor a thu hwnt ac 
ystyried amrywiaeth o ddulliau o hyrwyddo a chefnogi'r 
swyddogaeth graffu (AB Craffu Cam Gweithredu 9) 
 

Parhaus 
drwy gydol y 
flwyddyn 
 
 
 
 
Erbyn diwedd 
mis Hydref 
2015 
 
 
 
 
Parhaus 
drwy gydol y 
flwyddyn 
 
 
 
 
Parhaus 
drwy gydol y 
flwyddyn 
 
 

Adroddiadau a Chofnodion 
y Grŵp Gwella Craffu 
Prosesau ac arferion 
newydd wedi'u cytuno 
 
 
 
Strategaeth wedi'i chwblhau 
(cymeradwywyd Mehefin 
2015) 
Cynllun gweithredu ac 
adroddiadau monitro wedi'u 
cytuno 
 
Adroddiad a Chofnodion 
cyfarfodydd 
Protocolau cytûn 
 
 
 
 
Wrthi'n trefnu hyfforddiant 
gyda chydweithwyr cyfagos  

Cryfhau a mandadu rhaglenni 
datblygu a dysgu i aelodau a 
swyddogion yn seiliedig ar 
asesiadau cymhwysedd er 
mwyn gwella sgiliau a 
dealltwriaeth i'w galluogi i 

Trafod gofynion hyfforddi Aelodau gyda'r Grŵp Gwella Craffu a 
chwblhau adolygiad o hyfforddiant a datblygiad i Aelodau a 
Swyddogion Craffu; a sicrhau yr eir i'r afael ag unrhyw fylchau a 
nodir o ran hyfforddiant (AB Craffu Cam Gweithredu 8) 
 

Erbyn diwedd 
mis Mai 2016 

Adroddiadau a chofnodion y 
Grŵp Gwella Craffu 
Seminar a rhaglen hyfforddi 
ar waith craffu 



 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

gyflawni eu rolau'n fwy effeithiol 

Ymdrin â threfniadau diogelu 
gwybodaeth a pharhad busnes 

Y Tîm Craffu ac Aelod o'r Cabinet yn derbyn adroddiad manwl ar 
Reoli Gwybodaeth gan SAC. 
 
Y Grŵp Rheoli Gwybodaeth yn parhau i gyfarfod bob chwarter.  
Cylch gorchwyl ar fewnrwyd y Cyngor.   Roedd yr adolygiad 
wedi argymell hefyd na ddylai uwch berchennog risg 
gwybodaeth gadeirio'r grŵp ac mae'r cadeirydd bellach wedi'i 
newid i'r Cyfarwyddwr Strategol (Lle).   
 
Mae'r trydydd adroddiad blynyddol ar reoli risg gwybodaeth yn 
amlinellu cynlluniau'r Cyngor i fynd i'r afael â risgiau yn ystod y 
flwyddyn ac yn adolygu perfformiad y flwyddyn flaenorol.   
Adroddiad ffurfiol i'r Tîm Craffu ac Aelod o'r Cabinet.  
 
Y camau nesaf 
 
Adolygu rôl yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth ar ôl 
ailstrwythuro'r uwch reolwyr.  
Parhau â gweithgareddau eraill fel y'i hamlinellir yn yr adroddiad 
blynyddol ar reoli risg gwybodaeth.  
 
Parhad busnes - systemau â blaenoriaeth yn cael eu pennu a'u 
cytuno gan y tîm arweinyddiaeth strategol.   Cynllunio i brofi'r 
trefniadau adfer ar ôl trychineb er mwyn cefnogi'r cynlluniau 
parhad busnes sy'n mynd rhagddynt.   Mae'r Cyngor hefyd yn 
gweithio gyda'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir (Blaenafon) i 
gefnogi trefniadau adfer ar ôl trychineb oherwydd problemau 
capasiti a chadw staff yn yr adran TG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yn syth  
 
parhaus 
 
 
 
 

Adroddiadau'r Tîm Craffu ac 
Aelodau'r Cabinet.     
 
Adroddiad blynyddol a 
chynllun gweithredu ar reoli 
risg gwybodaeth, cynllun 
gwasanaeth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhestr flaenoriaeth o ran 
systemau, trafod yn y grŵp 
parhad busnes.   

 
Italeg = cwblhawyd 
 



 

 
Argymhelliad 3 
Mae angen i'r Cyngor sicrhau bod ei drefniadau ar gyfer cynllunio a rheoli ariannol strategol yn parhau i ddatblygu i ymateb i'r heriau sylweddol 
a wynebir. 
 
Swyddog Cyfrifol: Pennaeth Cyllid 
Aelod Cyfrifol o'r Cabinet:  Arweinydd y Cyngor 
 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

Caiff cynlluniau arbedion 
cadarn eu datblygu'n 
fanylach i fodloni'r diffyg a 
ragwelir yn y gyllideb ar 
gyfer 2015-16 ac er mwyn 
helpu i gyflawni cynllun 
ariannol tymor canolig 
ystyrlon 

- Caiff pob un o'r cynigion ar gyfer arbedion eu hategu gan 
achosion busnes unigol priodol a manwl, sy'n cynnwys risgiau 
ac effeithiau a chostau cyflawni  

- Sesiynau adolygu gan gymheiriaid ar bob achos busnes a 
phob achos busnes wedi'i gwblhau gyda help/arweiniad/her 
ragarweiniol BIP/Partneriaid busnes cyllid - mis Medi bob 
blwyddyn. 

- Adolygiad pellach gan aelodau'r Cabinet yn unigol a gyda 
chydweithwyr yn y Cabinet  

- Cynllun Refeniw Tymor Canolig (MTFP) pedair blynedd ar 
waith sy'n nodi eitemau allweddol sy'n rhoi pwysau ar y 
gyllideb, gan gynnwys materion demograffig a rhagfynegiadau 
RSG yn ystod y cyfnod. 

- Hyd at 2016/17, fframwaith strategol o ganllawiau, cynlluniau 
gwasanaeth a chynigion cyllidebol cysylltiedig 'Prosbectws ar 
gyfer Newid'. Wrthi'n cwblhau dogfen weledigaeth newydd 
'Casnewydd 2020' i'w ddisodli. Mae'n rhoi trosolwg o gyfeiriad 
strategol gwasanaethau yn ystod y cyfnod.    

 
 
 

- Cynigion cyllidebol tymor hwy sy'n gysylltiedig â'r weledigaeth 
ar gyfer gwasanaethau a'r cynllun gweithredu yn sicrhau 
MTFP cytbwys. 

Ar waith 
 
 
Ar waith 
 
 
 
Ar waith 
 
Ar waith 
 
 
 
'Casnewydd 
2020' wedi'i 
gytuno gan y 
Cabinet - 
Chwefror 
2016 
 
 
Cyflwyno 
adroddiad ar 
MTFP 
cytbwys i'r 
Cabinet ym 
mis Chwefror 
bob blwyddyn 
 
 

Achosion Busnes  
 
 
Tystiolaeth o gyfarfodydd 
 
 
 
Tystiolaeth o gyfarfodydd 
 
Cyflwyno adroddiad ar 
MTFP i'r Cabinet 
 
 
Adroddiad y Cabinet 
 
 
 
 
 
 
 
Adroddiad y Cabinet 
 
 



 

Cyflwynir digon o her er 
mwyn gwneud yn siŵr y 
caiff cynlluniau 
arbedion/buddsoddiadau 
eu cyflawni ac y caiff 
unrhyw orwariant ar 
gyllidebau ei nodi a'i drin 
drwy ymyriadau cynnar 

- Byrddau Pobl/Lle yn ystyried yn fanwl sut y caiff cynigion 
arbedion a'r sefyllfa ariannol eu cyflawni ac yn cytuno ar 
gamau gweithredu priodol 

- Bwrdd Newid/Effeithlonrwydd y Cyngor yn ystyried y sefyllfa 
gyffredinol o ran cyflawni cynigion arbedion a sefyllfa ariannol 
gyffredinol y Cyngor ac yn darparu her briodol er mwyn deall y 
camau gweithredu sy'n cael eu cymryd. 

- Cyflwyno adroddiad ar yr arbedion a gyflawnwyd i'r 
UDA/Cabinet a meysydd gwasanaeth yn cymryd camau i fynd 
i'r afael â gorwariant. 

- Adolygiadau craffu o sefyllfa ariannol a pherfformiad bob 
hydref. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Adolygiad gan yr UDA o feysydd o ran y sefyllfa 
ariannol/perfformiad i ganolbwyntio arnynt bob hydref.     

Ar waith 
 
 
Ar waith 
 
 
 
Ar waith 
 
 
Mis Mehefin 
2016 fel rhan 
o adolygiadau 
cynllunio ac 
adolygiadau 
ariannol 
cydgysylltiedig 
o 
wasanaethau 
 
Ar waith - 
disgwylir 
Hydref 2015  

Papurau/adroddiadau'r 
cyfarfod 
 
Cyfarfod/Adroddiadau 
 
 
 
Adroddiadau 
 
 
Adroddiadau 
 
Tystiolaeth o'r cyfarfod 

Cynlluniau ariannol yn 
darparu cysylltiadau clir ag 
amcanion gwella a 
chynlluniau gwasanaeth 

- Adroddiadau MTFP yn cynnwys adrannau penodol ar risg a 
pherfformiad a'r cysylltiad rhyngddynt â chynigion cyllidebol 

 
 

- 'Cynlluniau Gwella' unigol a'r Cabinet yn cytuno i ddarparu 
dadansoddiad o'r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni ac yn 
cadarnhau bod yr adnoddau hynny ar gael 

- Adolygu fformat Cynlluniau Gwasanaeth er mwyn ystyried y 
lefel bresennol o fanylion ariannol ynddynt. Meysydd i'w 
hystyried yn cynnwys - (i) arbedion i'w cyflawni (ii) nodi'r 
adnoddau sydd eu hangen i gyflawni DPau / amcanion gwella  

Ar waith 
 
 
 
 
 
 
Cynlluniau 
gwasanaeth 
2016/17 

Papurau'r Cabinet ar MTFP 
- yn cynnwys 'gosod y 
llwyfan', 'cyfarfodydd y 
Cabinet ym mis Rhagfyr a 
mis Chwefror' 
 
Adroddiad y Cabinet 
 
 
Cynlluniau gwasanaeth 

Digon o staff cyllid (yn 
ganolog ac o fewn 
adrannau unigol) sy'n 
meddu ar sgiliau a 
phrofiad priodol i ategu'r 

- Penodi Pennaeth Cyllid Cynorthwyol profiadol / S151 
- Penodi unigolion i swyddi gwag yn y strwythur cyfrifyddu 

newydd 
 

- Datblygu strwythur cyfrifyddu newydd drwy egluro rolau a 

Ar waith 
Rhagfyr 2015  
 
Cwblhawyd 
Rhagfyr 2015 

Deiliad swydd wedi'i nodi 
Swyddi gwag wedi'u llenwi 
 
Tystiolaeth o gyfarfodydd i 
wneud hyn. Datganiad o 



 

broses o ddatblygu a 
chyflwyno cynlluniau ar 
gyfer y dyfodol 

chyfrifoldebau swyddi newydd a safonau perfformiad 
 
 
 
 

- Sefydlu cofnod wedi'i ddiweddaru o staff sy'n ymgymryd â 
hyfforddiant proffesiynol a sicrhau ei fod yn gysylltiedig â'r 
gweithlu a chynllunio olyniaeth hyd y gellir.  

 
 
 
 
 
Ar waith 

rolau/cyfrifoldebau 
allweddol ar gyfer pob lefel 
o'r hierarchaeth sy'n deillio 
o'r cyfarfodydd hynny   
 
Cofnod 

Italeg = cwblhawyd 



 

Argymhelliad 4 
Mae'n rhaid i'r Cyngor barhau i ddatblygu ei drefniadau rheoli pobl, er mwyn sicrhau bod ganddo'r capasiti a'r gallu sydd eu hangen i newid a 
gwella. 
 
Swyddogion Cyfrifol: Pennaeth Pobl a Newid Busnes 
Aelod Cyfrifol o'r Cabinet:  Aelod y Cabinet dros Gyllid ac Adnoddau 
 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

Parhau i ddatblygu ei Gynllun 
Gweithlu drafft a chynlluniau 
gweithredu cysylltiedig drwy, ar 
gyfer pob gweithred: neilltuo 
cyfrifoldeb i swyddog a phennu 
terfyn amser ar gyfer cwblhau'r 
weithred 

 Llunio strategaeth ar gyfer cyflawni cynllun y 
gweithlu  

 Creu a dyrannu camau gweithredu 
 

 Cymeradwyaeth gan Aelodau'r Cabinet a'r UDA 
 

 Templed o gynllun y gweithlu wedi'i gytuno gan y 
Pennaeth Pobl a Newid Busnes 

 Cyfarfod misol rhwng SHRBP a HRBP i asesu 
cynnydd yn erbyn yr amserlen ar gyfer cynllun y 
gweithlu 

 Cynfasu'r gweithlu  

 Creu grŵp i adolygu cynllun y gweithlu 
 
 
 
 
 

 Cyhoeddi cynllun y gweithlu 

  

 Ail fersiwn o gynllun y gweithlu ar waith ar gyfer 
2016/17 
 

 Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol i gyfarfod â 
Hoss i drafod amcanion y gweithlu ar gyfer 2016/17 
 

 Amcan 2016/17 ar gyfer cynllunio'r gweithlu yn rhan 
o gynlluniau gwasanaeth ac amcanion unigol 

Awst 2015 
 
Awst 2015 
 
Awst 2015 
 
Awst 2015 
 
Medi 2015 
ymlaen 
 
Ionawr 2016 
 
Ionawr 2016 
 
 
 
 
Chwefror 2016 
 
 
Mehefin 2016 
 
 
Mehefin 2016 
ymlaen 
 
Mai 2016 

Llyfryn wedi'i gynhyrchu 
 
Camau gweithredu wedi'u 
hargraffu yn y llyfryn 
Cofnodion o gyfarfodydd yr UDA 
24.08.15 
Cadarnhad e-bost 
 
Cofnodion misol wedi'u 
cynhyrchu 
Cofnodion o'r grŵp craffu 
Ymatebion wedi'u dogfennu 
 
Cyfarfodydd chwarterol wedi'u 
cynnal ac adroddiadau wedi'u 
cyfeirio'n ôl er mwyn craffu 
arnynt 
 
Cadarnhad drwy'r fewnrwyd 
Cyhoeddwyd ar y fewnrwyd ac 
mewn e-fwletin  
Templed 2016/17 wedi'i 
gynhyrchu gan bob maes 
gwasanaeth 
Dogfen cynllunio gwasanaethau 
yn dangos amcanion a mesurau 
llwyddiant 
'My Review' unigol ar gyfer 
cydgysylltydd cynllunio'r gweithlu 
yn dangos yr amcan a bennwyd 
a mesurau llwyddiant 



 

Argymhellion AC Camau gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

Gan nad oes dull ffurfiol o roi 
adborth 360 gradd i bob aelod o 
staff, ymdrin ag anghysondeb 
rheolwyr i arfarnu staff a sicrhau 
bod staff yn cael arfarniad 
adeiladol a datblygiadol er 
mwyn hyrwyddo perfformiad 
mewn swydd 

 Llunio strategaeth DS newydd ar gyfer y sefydliad 
gyda ffocws ar drefniadau rheoli perfformiad 

 Adolygu'r data ar yr arfarniadau a gyflwynir er mwyn 
asesu lefelau presennol o arfarniadau blynyddol 

 Adolygu ansawdd yr arfarniadau a gyflwynir er mwyn 
asesu anghysondeb rheolwyr  

 Adolygu a blaenoriaethu hyfforddiant i reolwyr ar 
systemau arfarnu rheoli perfformiad ac ymdrin â 
pherfformiad gwael 

 Adolygu'r fframwaith rheoli perfformiad 

 Partner Busnes DS i gwrdd â Phenaethiaid 
Gwasanaeth i drafod bylchau mewn sgiliau rheoli er 
mwyn nodi datblygiad pellach o ran rheoli 
perfformiad 

 Ystyried opsiynau ar gyfer adolygu prosesau 
cyfredol er mwyn cyflwyno technoleg i'r cylch rheoli 
perfformiad a moderneiddio'r system 
 

 Adolygu'r cwrs Hyfforddi ar gyfer Perfformiad a 
gwneud argymhellion o ran ei gaffael yn y dyfodol  
 

Tachwedd 2015 
 
Tachwedd 2015 a 
Mai 2016 
Rhagfyr 2015 
 
Mawrth 2016 
 
 
Awst 2016 
Awst 2016 
ymlaen 
 
 
Awst 2016 
 
 
 
 
Awst 2016 

Cyhoeddi strategaeth 
 
Data arfarnu fel y'u delir gan DS 
 
Data arfarnu fel y'u delir gan DS 
 
Cyfeiriadur hyfforddi yn rhestru'r 
cyrsiau sydd ar gael 
 
 
Llunio dogfennaeth sy'n dangos 
dadansoddiad o anghenion 
 
 
Cyflwyno adroddiad ar opsiynau 
ar gyfer moderneiddio'r broses 
rheoli perfformiad yn y dyfodol i'r 
Prif Weithredwr 
 
Cynnal adolygiad ac ystyried 
opsiynau amgen 

Gosod dangosydd perfformiad 
allweddol a tharged heriol ar 
gyfer absenoldeb oherwydd 
salwch sy'n cydymffurfio â'r 
egwyddorion o ran pennu 
targedau y cytunwyd arnynt gan 
Uwch Dîm Arwain y Cyngor ar 
17 Mawrth 2015 

 Cyflwynwyd targedau dros dro i'r Bwrdd Perfformiad 
ar 23 Mehefin 2015 
 

 Adolygu targedau a gwneud diwygiadau ar ôl derbyn 
y data terfynol ar salwch - cymhwyso'r egwyddorion 
a nodwyd yn yr adroddiad i'r Bwrdd Perfformiad a 
lanlwytho i 'Views' 

 Rhoi llythyrau ynglŷn â'r broses o adolygu 
absenoldeb blynyddol i bob aelod o staff, gan nodi 
lefelau absenoldeb a thargedau'r Cyngor 

 Cyfarfod misol rhwng SHRBP a HRBP er mwyn 
asesu'r cynnydd yn erbyn targedau  

 Cytuno ar dargedau ar gyfer 2016/17 ar ôl 
cadarnhau'r canlyniad ar gyfer 2015/16 

Mehefin 2015 
 
 
Gorffennaf 2015 
 
 
 
Tachwedd 2015 
 
 
Medi 2015 ac 
ymlaen 
 
Mai/Mehefin 2016 
 

Adroddiad a chofnodion cyfarfod 
y Bwrdd Perfformiad ar 23 
Mehefin 2015 
Data terfynol ar absenoldeb ar 
gael o iTrent  
 
 
Llythyrau wedi'u hanfon 
 
 
Cofnodion misol wedi'u llunio 
 
 
Targedau wedi'u pennu a chânt 
eu cyflwyno i'r Bwrdd 
Perfformiad i'w cymeradwyo 



 

Italeg = cwblhawyd 



 

Argymhelliad 5 
Atgyfnerthu'r trefniadau sy'n galluogi'r Cyngor i graffu ar ei Amcanion Gwella.   
Swyddogion Cyfrifol: Pennaeth Pobl a Newid Busnes 
Aelod Cyfrifol o'r Cabinet:  Arweinydd y Cyngor 
 
Camau gweithredu ychwanegol fel y'u nodwyd ar 8 Hydref gan y Cabinet a'r UDA: 

 Gwahoddir CLlLC i siarad â'r grŵp, y cyngor a chadeiryddion pwyllgorau craffu. Darperir hyfforddiant pellach 

 Ystyried gwahodd yr Uned Ddata i roi cyflwyniad i'r tîm ar berfformiad cyffredinol y cyngor   
 

Argymhellion AC Camau Gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

Galluogi aelodau i herio 
perfformiad gwasanaethau a 
chraffu arnynt yn effeithiol: 
‒ egluro priod rolau'r bwrdd 
perfformiad a'r pwyllgor craffu; 

Cafodd yr Adroddiad Craffu Blynyddol ei gadarnhau gan y 
Cyngor llawn ar 29 Medi 2015.  Un o'r blaenoriaethau allweddol 
ar gyfer y flwyddyn nesaf fydd datblygu'r gydberthynas â'r 
Cabinet ymhellach ac mae gwaith yn mynd rhagddo i lunio 
protocol rhwng y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgor Craffu a fydd 
yn helpu i egluro priod rolau'r naill a'r llall, gan gynnwys 
cyfrifoldebau am fonitro perfformiad a rhoi cyfrif amdano.  
 
Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd o hyd rhwng y Cabinet a'r Grŵp 
Gwella Craffu - yn y cyfarfod diweddaraf ar 6 Hydref lluniwyd 
Gweithdrefn ddrafft ar gyfer Aelodau'r Cabinet sy'n ymwneud â'r 
broses Graffu a chaiff ei thrafod yng nghyfarfod nesaf CIS a'r 
Cabinet ar 2 Chwefror 2016.  Mae'r weithdrefn hon yn cynnwys 
canllawiau ar yr hyn y cytunwyd arno yn y cyfarfod olaf o ran 
pryd y caiff Aelodau'r Cabinet eu gwahodd i fynychu'r Pwyllgor 
Craffu ac at ba ddiben.  
 

Erbyn diwedd 
blwyddyn 
ariannol 
2015/16 

Cofnodion y Grŵp Gwella 
Craffu - 6 Hydref 
Agenda a chofnodion y 
Grŵp Gwella Craffu - 2 
Chwefror  
 
 

Sicrhau bod agendâu 
cyfarfodydd y ddau yn caniatáu 
digon o amser i aelodau 
ganolbwyntio ar achosion 
(eang) o danberfformio 
 (Bwrdd Perfformiad a'r Pwyllgor 
Craffu) 

Yn ddiweddar, rydym wedi adolygu rhaglenni gwaith y 
Pwyllgorau er mwyn canolbwyntio'n fwy ar risgiau a 
blaenoriaethau allweddol, gyda gweithdrefn adrodd newydd i'n 
galluogi i roi gwybodaeth am berfformiad a gwybodaeth 
berthnasol arall i Aelodau. Y nod yw gwella gwybodaeth 
gefndirol Aelodau am faterion sy'n ymwneud â gwasanaethau a 
sicrhau y dônt i wybod am unrhyw faterion posibl wrth iddynt 
godi. 
 
Y llynedd, gwnaethom hefyd ddiwygio'r broses o lunio cynlluniau 
gwasanaeth ar gyfer craffu - cynhaliwyd yr adolygiadau hanner 

Cwblhawyd Rhaglenni gwaith y 
pwyllgorau 
Agenda a chofnodion ar 
gyfer cyfarfodydd y 
pwyllgorau craffu ym mis 
Tachwedd (adolygiadau 
hanner blwyddyn) 



 

Argymhellion AC Camau Gweithredu Amserlenni Tystiolaeth 

blwyddyn ym mis Tachwedd. Derbyniodd y Pwyllgorau 
adroddiadau eithrio a oedd ond yn amlygu meysydd perfformiad 
coch a risg uchel o fewn y maes gwasanaeth, gyda'r adroddiad 
llawn yn cael ei e-bostio er gwybodaeth.   Roedd y broses hon 
yn llwyddiannus o ran sicrhau bod cyfarfodydd y Pwyllgorau yn 
canolbwyntio ar feysydd o danberfformio.  
 
Mae'r Pwyllgorau hefyd wrthi'n cyflwyno cyfarfodydd eraill cyn 
cyfarfodydd y Pwyllgor er mwyn caniatáu amser i'r Swyddog 
Craffu roi gwybodaeth am yr agenda, rhoi ffocws ar rôl y 
Pwyllgor mewn perthynas â phob eitem a nodi 
cwestiynau/ymholiadau penodol.  
 

Rhoi hyfforddiant i aelodau ar 
ddulliau herio a chraffu effeithiol 

Ochr yn ochr â'r rhaglenni gwaith newydd, rydym hefyd yn creu 
rhaglen o seminarau a digwyddiadau hyfforddi ar gyfer Aelodau i 
ddatblygu sgiliau a rhoi gwybodaeth gefndirol er mwyn eu helpu 
i herio a chraffu ar wasanaethau yn fwy effeithiol.  Ar hyn o bryd, 
mae'r rhaglen hon yn cynnwys sesiynau briffio ar newidiadau 
allweddol mewn polisïau; er enghraifft mewn deddfwriaeth 
gwasanaethau cymdeithasol, yn ogystal â hyfforddiant gan y 
Comisiwn Tegwch ar asesu tegwch wrth lunio polisïau. Rydym 
hefyd yn darparu hyfforddiant ar Degwch ac Asesiadau o'r 
Effaith ar Gydraddoldeb er mwyn gwella her o fewn y broses o 
bennu'r gyllideb. 

Erbyn diwedd 
blwyddyn 
ariannol 
2015/16 

Deunyddiau Hyfforddi i 
Aelodau 
Calendr hyfforddi i Aelodau 

Gwella'r broses o bennu 
targedau er mwyn adlewyrchu'r 
safonau 
gwasanaeth/perfformiad y mae'r 
Cyngor yn awyddus i'w cyflawni 
yn well. 
 

Bu'r canllawiau pennu targedau ar waith ers mis Chwefror 2015.  
Mae'r canllawiau'n nodi tair egwyddor allweddol y mae'n rhaid i 
Benaethiaid Gwasanaethau gydymffurfio â nhw wrth bennu 
targedau mesur ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.  Mae'r tair 
egwyddor yn cynnwys targedau: rhagori ar berfformiad y 
flwyddyn flaenorol, peidio â bod yn chwarter 4 a rhagori ar 
Gyfartaledd Cymru. Caiff pob targed ei adolygu gan yr UDA ac, 
os nad yw'n bodloni'r meini prawf hyn, rhaid i'r Pennaeth 
Gwasanaeth perthnasol roi rheswm da dros gadw'r targed. 

Cwblhawyd Cofnodion ac adroddiadau'r 
UDA 
Dogfen ganllaw ar bennu 
targedau 

Italeg = cwblhawyd 
 



 

 
 
Argymhelliad 6  
Rydym yn argymell y dylai'r Cyngor wella'r arweinyddiaeth gyfunol gan Aelodau a swyddogion ar gyfer cyflwyno ei ymateb i Asesiad Corfforaethol 
2013 yr Archwilydd Cyffredinol drwy gytuno ar drefniadau atebolrwydd a monitro clir mewn perthynas â rhoi'r argymhellion a'r cynigion ar gyfer gwella 
ar waith.  
 
Camau gweithredu ychwanegol fel y'u nodwyd ar 8 Hydref gan y Cabinet a'r UDA: 

 Bydd Aelodau'r Cabinet a Phenaethiaid Gwasanaethau yn mynychu cyfarfodydd craffu ddwywaith y flwyddyn. Byddant yn cyflwyno'r cynllun 
gwasanaeth sy'n edrych yn ôl/edrych ymlaen a'r adolygiadau chwemisol ar y cyd. Bydd hyn yn cynnwys yr ystod lawn o fesurau perfformiad, 
gan gynnwys perfformiad ariannol, dangosyddion perfformiad cenedlaethol a lleol a'r blaenoriaethau a amlinellir yn y cynllun gwasanaeth. 
Bydd swyddogion yn llunio templed priodol i gasglu'r holl ddata allweddol er mwyn rhoi adroddiadau cyson 

 Ystyried cyfleoedd yn y dyfodol i roi cyflwyniadau fel grŵp arwain cyfunol i grwpiau o staff  
 
Camau Gweithredu a Gwblhawyd: 

 Mae Aelodau'r Cabinet a Phenaethiaid Gwasanaethau wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd anffurfiol o'r Cabinet i drafod y gyllideb 

 Roedd y cyfarfod â SAC ar 20 Hydref yn gyflwyniad ar y cyd. Bydd hefyd yn cynnwys y cynlluniau gweithredu sydd islaw'r argymhellion 
statudol a gyflwynwyd gan yr Aelod perthnasol o'r Cabinet/Swyddog Arweiniol perthnasol 

 Aeth Aelodau'r Cabinet a Phenaethiaid Gwasanaethau i gyfarfodydd craffu ym mis Hydref/Tachwedd i gyflwyno adolygiadau hanner blwyddyn 
o gynlluniau gwasanaeth. Adroddwyd arnynt fel y'i nodwyd yn y camau gweithredu cytûn. Cyflwynir adroddiadau diwedd blwyddyn ym mis 
Gorffennaf gan ddilyn yr un broses. 

 
Argymhelliad 7  
Mae'n rhaid i'r Cyngor sicrhau y caiff yr holl ddata ar Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol eu casglu a'u cyhoeddi yn unol â diffiniadau Llywodraeth 
Cymru; yn enwedig DSC. EDU/015a - Cyhoeddi datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig terfynol o fewn 26 wythnos.  
 

 Mae Adolygiad o Ansawdd Data 2015/16 wedi'i gwblhau gan Swyddfa Archwilio Cymru; derbyniwyd yr adroddiad ym mis Ionawr ac mae'n 

cadarnhau yr aed i'r afael â'r argymhelliad hwn. 

 
 
 


