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Crynodeb 
 

Mae’r adroddiad canlynol yn amlinellu cynnydd y cyngor yn y flwyddyn gyntaf o ran cyflawni’r 

amcanion a nodwyd yng Nghynllun Gwella 2016-18. 

 

Roedd Cynllun Gwella 2016-18 yn seiliedig ar y themâu allweddol sy’n sail i Gynllun 

Corfforaethol 2012-17; y newid eleni yw bod wyth Amcan Gwella wedi’u hymestyn ar draws 

y themâu ac mae’r Cynllun Gwella ar gyfer cyfnod o ddwy flynedd. Ceir crynodeb o 

berfformiad pob amcan isod. 

 

Bu Cynllun 2016-18 yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn gyntaf, a chafodd sgôr dda ar y 

cyfan - gwyrdd. Er gwaetha’r nod cynyddol i gyflawni arbedion a hinsawdd economaidd 

fewnol heb ei thebyg, mae’r Cynllun yn dangos perfformiad cadarn. Mae’r cynnydd 

cyffredinol yn erbyn Amcanion Cynllun Gwella 2016/17 wedi’i asesu’n ‘dda’, gyda’r rhan 

fwyaf o’r Amcanion Gwella yn perfformio’n dda. Maes allweddol lle gwelwyd cynnydd 

rhagorol yw ‘Sicrhau bod pobl yn cael y gwasanaethau cymdeithasol cywir i ddiwallu eu 

hanghenion’. 

 

Mae pob un o 8 amcan y Cynllun Gwella yn gysylltiedig â thema’r Cynllun Corfforaethol fel y 

rhestrir isod:  

 

Thema’r Cynllun Corfforaethol: Dinas Ofalgar 

1. Helpu pobl hŷn i fyw’n fwy annibynnol 

2. Sicrhau bod pobl yn cael y gwasanaethau cymdeithasol cywir i ddiwallu eu 

hanghenion 

 

Thema’r Cynllun Corfforaethol: Dinas Decach 

3. Sicrhau bod modd i bobl gael gafael ar lety addas 

 

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

4. Adfywio a datblygu’r ddinas 

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

6. Sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant 

 

Thema’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n fwy Gwyrdd ac Iach 

7. Cynyddu cyfraddau ailgylchu 

 

Thema’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n fwy Diogel 

8. Atal troseddau ac aildroseddu ymhlith pobl ifanc 

 

 



 

 

 

 

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

thema’r Cynllun Corfforaethol. 

Mae Casnewydd yn ddinas ofalgar 

 

1. Helpu pobl hŷn i fyw’n fwy annibynnol – Derbyniol - Oren 

Amcan: Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac asiantaethau partner. Mae 
Rhwydweithiau Gofal Cymdogaethau wedi’u datblygu sy’n cynnwys yr holl ddarparwyr 
cymunedol gofal sylfaenol, iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cwmpasu Gorllewin, Dwyrain a 
Gogledd y ddinas gyda ffiniau sy’n cyd-fynd, fwy neu lai, â ffiniau’r Tîm o amgylch y clwstwr, 
ac maen nhw wedi mabwysiadu nifer o flaenoriaethau i wella iechyd a llesiant y boblogaeth, 
llawer ohonynt yn cyfrannu at waith y thema Iechyd a Llesiant i gyflawni Cynllun Integredig 
Sengl Casnewydd. 
 

Mae’r amcan hwn yn y categori gwyrdd – derbyniol; Bu gwelliant cadarnhaol ar y cyfan, 
ac mae’r holl gamau gweithredu ar y trywydd iawn, ond mae 2 fesur coch. 
 
 

2. Sicrhau bod pobl yn cael y gwasanaethau cymdeithasol cywir i ddiwallu eu 

hanghenion – Rhagorol – Seren werdd 

Amcan: Byddwn yn helpu pobl i nodi a chyflawni'r canlyniadau yr hoffent eu cyflawni, lle y 
bo'n bosibl, gan ddefnyddio eu syniadau a'u dymuniadau gyda phwyslais ar gyd-gynhyrchu a 
defnyddio eu syniadau a'u hadnoddau eu hunain. Byddwn yn helpu pobl ag anghenion gofal 
a chymorth i gadw'n ddiogel wrth eu hannog i fyw'n annibynnol a rheoli eu bywydau eu 
hunain a'u helpu i gymryd risgiau cadarnhaol drwy ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth 
o’r radd flaenaf. 
 
Mae’r amcan hwn yn y categori gwyrdd - rhagorol; Mae’r holl gamau a’r mesurau ar y 
trywydd iawn. 
 
 

Mae Casnewydd yn ddinas decach 

 

3. Sicrhau bod modd i bobl gael gafael ar lety addas – Da - Gwyrdd 

 
Amcan:  Y nod yw sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar lety addas. I’r rhan fwyaf o bobl, 
yr aelwyd yw sylfaen eu bywyd bob dydd ac mae’n hollbwysig i ansawdd eu bywyd. Mae’r 
rhan fwyaf o bobl yn gallu dod o hyd i gartrefi drwy gynlluniau perchen-feddiannaeth, y 
sector rhent cymdeithasol neu, fwyfwy, y farchnad rent breifat ond mae angen i ni sicrhau 
bod y cyflenwad o dai yn cyd-fynd ag anghenion tai lleol a bod cymorth ar gael i aelwydydd 
unigol na allant ddod o hyd i gartrefi neu y mae eu cartrefi yn anaddas, mewn cyflwr gwael 
neu mewn perygl. 
 
Mae’r amcan hwn yn y categori gwyrdd - da; Mae’r holl gamau ar y trywydd iawn, gwnaed 

cynnydd da gydol y flwyddyn. 

 



 

 

Mae Casnewydd yn ddinas sy’n dysgu ac yn gweithio 

 

4. Adfywio a datblygu’r ddinas – Da – Gwyrdd 

 
Amcan:  Mae’r amcan yn mynd law yn llaw â chyflawni strategaeth twf economaidd deng 
mlynedd y Cyngor, ‘Pobl, Lleoedd, Ffyniant’, a fydd yn parhau i ddatblygu Casnewydd fel 
‘ardal o newid amlwg, gydag uchelgeisiau uchel, cyflawniad uchel a ffyniant a rennir’. 
 
Mae’r amcan hwn yn y categori gwyrdd - da; Mae’r holl gamau ar y trywydd iawn, gwnaed 

cynnydd da gydol y flwyddyn. 

 

 
5. Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant – Da - Gwyrdd 

Amcan:  Mae tystiolaeth o waith yr Athro David Egan (ar ran Sefydliad Joseph Rowntree) yn 
awgrymu bod ymdrechion i atal pobl ifanc rhag bod yn rhai nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn cael mwy o effaith yn yr hirdymor na gwaith a wneir i 
helpu pobl ifanc NEET i ddychwelyd at ddarpariaeth. Mae Amcan Gwella ‘Cynorthwyo Pobl 
ifanc i barhau mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant’ yn canolbwyntio ar nodi pobl ifanc 
sydd mewn perygl o ymddieithrio rhag addysg a hyfforddiant yn gynnar, rhannu gwybodaeth 
a darpariaeth ychwanegol, benodol i ddiwallu anghenion pobl ifanc. 
 

Mae’r amcan hwn yn y categori gwyrdd - da; Mae’r holl gamau ar y trywydd iawn, gwnaed 

cynnydd da gydol y flwyddyn. 

 

 
6. Sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant – Da - Gwyrdd 

 

Amcan:  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 lefelau cyrhaeddiad 

disgwyliedig. 

 

Mae’r amcan hwn yn y categori gwyrdd - da; Mae’r holl gamau ar y trywydd iawn, gwnaed 

cynnydd da gydol y flwyddyn. 

 
 

Mae Casnewydd yn ddinas fwy gwyrdd ac iach 

 

7. Cynyddu cyfraddau ailgylchu – Da - Gwyrdd 

 

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 posib i'r ddinas ailgylchu ac osgoi 
anfon gwastraff a gweithredu hynny lle bo modd.  Bydd Prosiect Gwyrdd a Chwm Yfory yn 
ymdrin i raddau helaeth a'r angen i ddargyfeirio gwastraff trefol gweddilliol o safleoedd 
tirlenwi. Felly, bydd yr amcan hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar annog busnesau a thrigolion 
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 yn y categori gwyrdd - da; Mae’r holl gamau ar y trywydd iawn, gwnaed 

cynnydd da gydol y flwyddyn. 



 
 
 

Mae Casnewydd yn ddinas fwy diogel 

 

8. Atal troseddu ac aildroseddu ymysg pobl ifanc – Derbyniol - Oren 

 

Amcan: Prif nod y system cyfiawnder ieuenctid, a sefydlwyd gan adran 37 o Ddeddf Trosedd 
ac Anhrefn 1998, yw atal troseddu gan blant a phobl ifanc. Mae a wnelo hyn ag atal 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu; defnydd priodol o Warediadau y Tu Allan i'r Llys 
er mwyn dargyfeirio pobl ifanc o’r system cyfiawnder troseddol; lleihau cyfradd aildroseddu 
profedig a lleihau cyfran y bobl ifanc sy'n cael eu dedfrydu i'r ddalfa. Yn unol â pholisi 
Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, rydym o'r farn bod atal sefyllfa rhag codi 
yn y lle cyntaf yn 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 yn y categori oren – derbyniol; Bu gwelliant cadarnhaol ar y cyfan, ond 
dyw rhai camau gweithredu ddim cystal â’r disgwyl ac mae yna 3 mesur coch. 

 

Tabl cryno o’r cynnydd yn erbyn amcanion y Cynllun Gwella  
 

Adroddiad a gynhyrchwyd ym mis… Medi Rhagfyr Mawrth Mehefin 
Er mwyn dangos statws ar 
gyfer…. 

Ch1                         
Ebr-Ion 

Ch2                        
Gorff-Med 

Ch3                      
Hyd-Rhag 

Ch4                    
Ion-Maw 

1. Helpu pobl hyn i fyw’n fwy 
annibynnol 

Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd Oren 

2. Sicrhau bod pobl yn cael y 
gwasanaethau cymdeithasol 
cywir i ddiwallu eu hanghenion 

Oren Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd 
Star 

3. Sicrhau bod modd i bobl 
gael gafael ar lety addas 

Gwyrdd  Gwyrdd Oren Gwyrdd 

4. Adfywio a datblygu’r ddinas Oren Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd  

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

Gwyrdd  Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd  

6. Sicrhau’r deilliannau 
addysgol gorau i blant 

Gwyrdd Star Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd 

7. Cynyddu cyfraddau ailgylchu 
 

Oren Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd 

8. Gwella canlyniadau’r system 
gyfiawnder ieuenctid 

Gwyrdd Gwyrdd Gwyrdd Oren 

CYFFREDINOL Da Da Da Da 



 

Crynodeb o’r Mesurau Cenedlaethol 

Roedd 46 o Fesurau Cenedlaethol yn 2016/17, gan gynnwys Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAM) a 

Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol (SSPM).  Mae’r pwyntiau isod yn tynnu sylw at 

berfformiad y cyngor yn 2016/17 ar gyfer y mesurau cenedlaethol yn gyffredinol: 

 

 mae 45.6% o’r mesurau cenedlaethol wedi perfformio’n rhagori ar y targed 

 mae 48% o’r mesurau cenedlaethol wedi perfformio’n well na’r llynedd (25 o fesurau â data 

cymharol) 

 

Bydd data Cymru gyfan ar gyfer 2016/17 yn cael ei ddarparu mewn adroddiad ar wahân unwaith y bydd 

data wedi’i ryddhau gan Uned Ddata Cymru – disgwylir i hynny ddigwydd ar 13 Medi 2017. 

 

Cynigion Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer gwelliant 

Yn ystod 2013/14, cafodd y Cyngor asesiad corfforaethol gan Swyddfa Archwilio Cymru a oedd yn 
cynnwys chwe argymhelliad ar gyfer gweithredu. Mae cynnydd wedi’i wneud o ran cyflawni cynigion 
Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer gwella ac argymhellion. 
 
Dychwelodd Swyddfa Archwilio Cymru i gynnal adolygiad dilynol o’r Asesiad Corfforaethol 2014/15, a 
arweiniodd at ddileu a diwygio’r argymhellion gwreiddiol a’r PFI gwreiddiol ac ychwanegu argymhelliad 
arall. Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru adolygiad pellach yn 2015/16; pan leihawyd nifer yr 
argymhellion o 7 i 4 sy’n dangos bod y cyngor wedi gwella er gwaetha’r pwysau ariannol a 
deddfwriaethol cynyddol. 
 

Mae rhagor o fanylion am y camau hyn i’w gweld ar ddiwedd yr adroddiad.  

 

Dolenni a rhagor o wybodaeth: 

Cynllun Gwella 2016-18 

Crynodeb o Gynllun Gwella 2016-18 

Cynllun Corfforaethol 2012-2017 

Gwefannau Rheoli Perfformiad 

 

Dweud eich dweud 

Mae Cyngor Casnewydd yn ymrwymo i wella ein gwasanaethau ac mae’n bwysig ein bod ni’n gwrando 

ar ein cymunedau. Rydym yn croesawu eich sylwadau neu’ch awgrymiadau unrhyw adeg o’r flwyddyn. 

Os oes gennych unrhyw farn, eisiau rhagor o wybodaeth neu gopi o’r Cynllun Gwella, cysylltwch â: 

 

Tîm Perfformiad Corfforaethol 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Y Ganolfan Ddinesig 

Casnewydd 

NP20 4UR 

 

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

Ffôn: 01633 656656 

 

 

 



 

Amcanion Gwella yn fanylach 
Mae’r adran hon yn bwrw golwg fanylach ar Amcanion Gwella. Gwnaed asesiad cyffredinol o’r amcanion yn seiliedig ar y canlynol: 

 

Gwnaed gwerthusiad cyffredinol trwy ddefnyddio’r meini prawf canlynol.  

Statws Gwerthusiad Esboniad 

Seren 
werdd 

 Rhagorol Mae’r holl gamau a mesurau ar y trywydd iawn 

Gwyrdd 
 

Da Mae’r camau a’r mesurau ar y trywydd iawn ar y cyfan, gydag un neu ddau ddim 
yn cyrraedd y targedau a gynlluniwyd yn llwyr 

Oren 
 

Derbyniol Mae rhai o’r camau a’r mesurau wedi gwyro oddi wrth y cynllun ac nid yw rhai’n 
cyrraedd y targedau a gynlluniwyd 

Coch 
 

Angen gwella Mae’r camau a’r mesurau yn peri pryder ac nid yw’r rhan fwyaf yn cyrraedd y 
targedau a gynlluniwyd 

 

 

Allwedd ar gyfer mesur statws RAG 
 

 Gwyrdd – ar targed 
 Oren – fymryn yn brin o’r targed (goddefiant o 15%) 
 Coch – ymhell o’r targed (dros 15% i ffwrdd) 
 Pinc – data ar goll / ddim ar gael 
 Melyn – ni osodwyd targed 

DoT – cyfeiriad teithio, mae saethau ar i fyny yn dangos bod gwerthoedd uwch yn well, a saethau ar i lawr yn dangos bod gwerthoedd is yn 
well 

 Du – perfformiad wedi aros yr un fath 
 Ticiau gwyrdd – perfformiad wedi gwella 

 
 Croesau coch – perfformiad wedi dirywio 

 
 Mesuriad newydd – dim data cymharol 

 
 
 
 
 



 

Amcan Gwella 1 
 

IP1 Helpu pobl hyn i fyw’n fwy annibynnol 
 

Aelod Arweiniol o’r 
Cabinet 

Aelod o’r Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol 

Swyddog Arweiniol Pennaeth y Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 

 

Y farn gyffredinol 

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Oren - Derbyniol  Mae’r targed yn cynnwys 5 mesur. 
 
Mae Teleofal ac Ailalluogi lle nad oes pecyn gofal ar ôl 6 mis yn rhagori ar y targed, 
 
Mae asesiadau ac adolygiadau Therapi Galwedigaethol islaw’r targed, sef 83.5% yn erbyn targed o 85% 
 
Mae’r ddau fesur coch yn rhai blynyddol, ac wedi’u cyflwyno gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant.   
 
1)  Llai o becyn gofal ail-alluogi 6 mis ar ôl ail-alluogi 
 
Mae’r mesur hwn yn ystyried pobl heb gynllun gofal a chymorth yn unig ar adeg ail-alluogi, a dim ond 5 sydd i 
gyd - o’r 5, roedd gan 2 becyn gofal llai sydd felly’n rhoi ffigur perfformiad o 40% yn erbyn targed o 65%. 
Cafodd cyfanswm o 234 o bobl gyfnod ailalluogi yn ystod 6 mis cynta’r flwyddyn, felly nid yw’r mesur hwn yn 
adlewyrchu faint o bobl sy’n elwa ar y gwasanaeth.  
 
Mae adborth gan awdurdodau lleol eraill ynghylch sut yr adroddir hyn yn erbyn niferoedd mor fach wedi 
arwain Llywodraeth Cymru i newid y diffiniad a’r meini prawf sy’n gysylltiedig â’r targed hwn ar gyfer 2017/18. 
 
2)  Nifer yr oedolion a gafodd gyngor a chymorth heb gysylltiad arall wedyn o fewn 6 mis.   
 
Roedd hwn yn fesur newydd ac nid oedd llinell sylfaen ar gyfer asesu’r perfformiad disgwyliedig. Mae’r modd 
y mae’r data hwn yn cael ei gasglu yn golygu na allwn ni wahanu’r rhai sy’n cysylltu â’r un broblem o fewn 6 
mis ac felly mae’n ystumio ein ffigurau perfformiad terfynol. Ar hyn o bryd, rydym wedi cyflawni 40.3% yn 
erbyn targed o 50% felly mae hyn yn darparu llinell sylfaen ar gyfer seilio ein targed 17/18. 



 

 

 

Mesurau         Allwedd Mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

 

Hyd at fis Mawrth 2017 

 Gwirione
ddol 
(YTD) 

Targe
d 
(YTD) 

Perfformia
d (YTD) 

Gwirioneddol 
flwyddyn yn 
ôl (YTD) 

DoT 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff. v 
cyfartaledd  
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y Cyfnod 

ACS/20a ailalluogi – llai o becyn 
gofal a cymorth (A) (SSPM, IP1) 

40.00% 
65.00

% 
       

ACS/20b ailalluogi – dim pecyn 
gofal a chymorth (A) (SSPM, IP1) 

77.80% 
40.00

% 
       

ACS/23b Oedolion a gafodd ofal a 
chymorth ond heb gysylltu wedyn 
(dros 75 oed) (SSPM, IP1) 

40.30% 
50.00

% 

 
  

    

CCAS/L/026 Therapi 
Galwedigaethol Asesiadau ac 
Adolygiadau % (IP1) (M) 

84.10% 
85.00

% 

 
93.30% 

    

SSL/015 pecyn teleofal # (IP1a) 
(M) 

1,113 1,000  893     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Camau gweithredu        Allwedd camau gweithredu 

           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 

           Coch – testun pryder 

 

  
Mawrth 17 

Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 1.1 Cyflenwi proses 
asesu integredig i bobl 
hŷn 

 

Mae’r holl sesiynau hyfforddi wedi’u cyflwyno erbyn hyn 
Mae’r gwaith o gefnogi’r broses o weithredu dull newydd o 
asesu a chofnodi canlyniadau, a sicrhau ansawdd, yn dal i fynd 
rhagddo. 

IP 1.2 Cyflwyno’r llwybr 
integredig i bobl hyn 

 

Mae gan 700 o bobl hŷn gynllun cadw’n iach yng 
Nghasnewydd. Mae’r prosiect bellach ar waith mewn 10 
o’r 20 o feddygfeydd. Mae grŵp cyfeirio 
cleifion/gofalwyr wedi’i sefydlu er mwyn helpu i gyd-
gynhyrchu. 
 
Mae’r prosiect wedi cysylltu â 1.285 o bobl.  Mae’r data 
gwerthuso cychwynnol yn dangos bod y nifer sy’n mynd 
i’r adran ddamweiniau ac achosion brys wedi lleihau’n 
sylweddol, gyda rhai â chynllun Cadw’n Iach a lleihad 
yn nifer yr achosion o eiddilwch. 
 
Hefyd, llai o bobl yn cysylltu â’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol gyda chynllun Cadw’n Iach o gymharu â’r 
rhai heb gynllun o’r fath. 
 
Dim derbyniadau i ofal preswyl yn achos rhai â 
chynlluniau Cadw’n Iach. 

Darparu gwerthusiad llawn o’r prosiect (ymgynghorwyr ABci 
sy’n datblygu’r data ar hyn o bryd). Parhau i fonitro nifer y 
derbyniadau ac ail atgyfeiriadau at wasanaethau eiddilwch. 
 
Ehangu’r prosiect ymhellach i feddygfeydd. 
 
Bydd diweddariadau pellach yn erbyn y cynnydd hyd yma yn 
cael eu hadrodd yng nghynllun gwasanaeth 17/18 ar gyfer 
gwasanaethau oedolion. 

IP 1.3 Ailstrwythuro 
timau gweithredol 
gwasanaethau 
cymdeithasol oedolion 
yn unol ag olion traed y 
Rhwydweithiau Gofal 
Cymdogaeth 

 

Mae’r broses ailstrwythuro wedi’i chwblhau. 
 
Mae tri thîm Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth (NCN) ar 
waith, yn y Gogledd, Dwyrain a’r Gorllewin. Mae 
prosesau llif gwaith mewn lle. 

Bydd y gwaith o fonitro’r galw a galluogrwydd y tîm yn parhau. 



 

 

Amcan Gwell 2 
 

IP2 Sicrhau bod pobl yn cael y gwasanaethau 

cymdeithasol cywir i ddiwallu eu hanghenion 

Aelod Arweiniol 
o’r Cabinet 

Aelod o’r Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol 

Swyddog 
Arweiniol 

Pennaeth y Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 

 

Y farn gyffredinol 

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Seren Werdd - 
Rhagorol 

 Mae’r amcan hwn yn cynnwys 4 mesur. 
 
Mae Amddiffyn Oedolion yn y categori gwyrdd - 7.8% yn uwch na’r targed. 
 
Mae DTOC yn y categori gwyrdd – gweithredu ar raddfa o 1.96 fesul 1000 o bobl dros 75 oed – 4 yw’r 
targed ar ddiwedd mis Mawrth. Islaw’r targed ar hyn o bryd, sy’n arwydd o berfformiad da. 
 
Mae nifer yr asesiadau integredig a gwblhawyd bob mis yn y categori gwyrdd – y targed yw 40 y mis ac 
mae’n gronnol.  480 yw’r targed ar gyfer diwedd y chwarter, ac rydym wedi cwblhau 1,386. 
 
Mae’r ffigur hwn yn anarferol o fawr oherwydd gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i gwblhau asesiadau newydd fel bod modd cofnodi’r cynlluniau gofal a chymorth 
newydd ar y system.   
 
Mae nifer yr asesiadau ar gyfer gofalwyr yn adroddiad chwarterol – gwyrdd ar hyn o bryd – y targed cronnus 
ar gyfer diwedd chwarter 4 yw 80 ac rydym wedi cyflawni 101. 

 

 

 



 

 

 

 

Mesurau          Allwedd mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

 

  

Hyd at fis Mawrth 2017 
Gwirioneddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirion
eddol 
flwyddy
n yn ôl 
(YTD) 

DoT 
flwyddy
n yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff. v 
cyfartaled
d  Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y Cyfnod 

ACS/18 Canran yr 
ymholiadau amddiffyn 
oedolion a gwblhawyd o 
fewn 7 diwrnod (SSPM, 
IP2) (M) 

97.80% 90.00% 
 

  
 

  
 

  

ACS/19 PAM/025 Oedi 
cyn trosglwyddo gofal 
(SSPM, PAM, IP2, SP) # 
(M) 

2.04 4 
 

4.29 
 

58.44 
 

Mae’r mesur hwn wedi’i ddiweddaru gyda ffigurau 
Ebrill 2016-Mawrth 2017 fel y darparwyd gan 
StatsCymru. 
 
Fodd bynnag, bydd y ffigur terfynol wedi’i wirio yn 
cael ei ôl-lenwi gan Lywodraeth Cymru ar ôl y 
dyddiad cyflwyno terfynol o 31/05/2017. 
 
Bydd Ar y Gweill yn cael ei ddiweddaru er mwyn 
adlewyrchu ffigur wedi’i ddilysu Llywodraeth Cymru 
unwaith y bydd ar gael.  



 

  

Hyd at fis Mawrth 2017 
Gwirioneddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirion
eddol 
flwyddy
n yn ôl 
(YTD) 

DoT 
flwyddy
n yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff. v 
cyfartaled
d  Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y Cyfnod 

ACS/L/24 Nifer yr 
asesiadau o angen am 
gymorth i ofalwyr (IP2) 
(Q) 

157 80 
 

  
 

n/e n/e 

Pan gafodd y data PI hwn ei gasglu ar gyfer 
Chwarter 1 i Chwarter 4, nid oedd y canllawiau’n 
glir iawn ac felly dim ond cleientiaid ag asesiadau 
arbenigol gofalwyr a gafodd eu cyfrif. Ar ffurflenni 
diwedd y flwyddyn, dylid cynnwys gofalwyr ag 
asesiadau cymesur hefyd. 
 
Felly, cynhaliwyd 56 o asesiadau cymesur pellach 
yn ystod y flwyddyn. Mae’r 56 wedi’u hychwanegu 
at y ffigur Ch4 er mwyn sicrhau bod ffigur NCC yn 
cyd-fynd â’r data a anfonwyd i Lywodraeth Cymru. 

CCAS/L/027 Nifer yr 
asesiadau integredig a 
gwblhawyd bob mis (IP2) 
(M) 

1,386 480 
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camau gweithredu        Allwedd camau gweithredu 

           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 

           Coch – testun pryder 
 

  
Mawrth 17 

Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 2.1 Sefydlu’r llwybr ar gyfer 
gwasanaethau cymdeithasol 
oedolion ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol 

 

Timau Prosiect ar waith er mwyn 
hwyluso’r symudiad tuag at System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
(WCCIS) – system integredig rheoli 
iechyd a gofal cymdeithasol 

Bydd gwaith yn parhau i sicrhau proses bontio 
ddidrafferth yn lleol ac er mwyn ymgysylltu â’r 
llifoedd gwaith rhanbarthol a chenedlaethol i 
sicrhau bod Casnewydd yn gallu elwa ar y 
cyfleoedd a gynigir gan system integredig cipio 
data iechyd a gofal cymdeithasol. 

IP 2.2 Ailstrwythuro timau 
gweithredol gwasanaethau 
cymdeithasol oedolion 

 

Mae’r ailstrwythuro gweithredol wedi’i 
chwblhau erbyn hyn. Mae tri thîm NCN 
mewn lle, a’r prosesau llif gwaith yn gwbl 
weithredol. 

Bydd prosesau llif gwaith yn cynnig cyfleoedd 
gwell i fonitro a rheoli galw a galluogrwydd. 
 
Fel rhan o elfennau glanhau data WCCIS, bydd 
cau’r holl ffeiliau nad ydynt yn gyfredol yn fodd i 
gael adroddiadau rheoli perfformiad gwell am y 
galw a chynllunio gwasanaethau cadarn ar fater 
galluogrwydd. 

IP 2.3 Datblygu a gweithredu’r 
offer asesu integredig 

 

Mae dogfen newydd sy’n cydymffurfio â’r 
Ddeddf wedi’i gweithredu ar draws y 
maes gwasanaethau ac mae dros 80% 
o’r holl ddefnyddwyr gwasanaethau yn 
derbyn y Cynllun Gofal a Chymorth 
newydd. 

Parhau i fonitro ansawdd gwaith cofnodi a mesur 
canlyniadau a datblygu technegau i gefnogi’r 
fframwaith rheoli perfformiad o fewn y system 
WCCIS newydd. 
 
Cynnig cymorth parhaus i staff er mwyn sicrhau 
bod pawb yn ddigon medrus a chymwys i gofnodi 
pob achos gweithredol ar ddogfennau newydd o 
fewn WCCIS. 



 

  
Mawrth 17 

Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 2.4 Adolygu ac ail-gomisiynu 
timau gweithredol 
gwasanaethau cymdeithasol 
oedolion. 

 

Mae Partneriaeth Cymorth Casnewydd ar 
waith yn ogystal â chonsortiwm iechyd 
meddwl newydd y Trydydd Sector sy’n 
gweithredu ledled Gwent. Mae’r 
consortiwm newydd yn gweithredu ar yr 
un sail â Phartneriaeth Cymorth 
Casnewydd. Mae’r pwyslais ar atal, ac 
mae’r gwasanaeth ar gael trwy bwynt 
cyswllt sengl. Comisiynwyd y 
gwasanaethau ar y cyd ag Iechyd. 
 
Mae’r gwaith o gomisiynu prosesau ar 
gyfer gofal cartref, cynorthwywyr teulu a 
chymorth i blant a theuluoedd bron yn 
barod. 

Parhau i ymgysylltu â ffrydiau gwaith rhanbarthol 
a chenedlaethol h.y. adolygiad o ofal cartref a 
chomisiynu gwasanaethau gofal preswyl, sefydlu 
cyllidebau cyfun yn unol â gofynion y Ddeddf. 
 
Parhau i ddarparu effeithlonrwydd ac ansawdd 
wrth ddarparu gofal trwy gyflwyno prosesau 
monitro comisiynau a chontract. 

IP 2.5 Adolygu a datblygu ein 
systemau a’n prosesau. 

 

 
Mae prosiect gweithredu WCCIS yn mynd 
rhagddo a chynllun pontio mewn lle. Mae 
ffrydiau gwaith yn cynnwys: 
 
Hyfforddiant 
Prosesau busnes 
Mudo data 
Cyfathrebu 
 

Er mwyn parhau gyda chynllunio pontio er mwyn 
hwyluso’r broses o weithredu’r WCCIS ddiwedd 
2017/18. 
 
Parhau i weithio gyda grwpiau rhanbarthol a 
chenedlaethol er mwyn sicrhau proses bontio 
esmwyth ac er mwyn datblygu prosesau cofnodi 
ac adrodd ymhellach. 

IP 2.6 Cynnal holiadur o bobl 
sydd â chynllun gofal a 
chymorth 

 

Mae’r arolwg wedi’i gwblhau – y ffurflenni 
wedi’u coladu a’u cyflwyno i Lywodraeth 
Cymru yn ôl y gofyn 

Bydd canlyniadau arolwg Casnewydd yn cael eu 
dadansoddi fel rhan o ymarferiad cenedlaethol i’w 
gwblhau gan Lywodraeth Cymru – nid yw’r 
canlyniadau ar gael eto. 
 
Mae Casnewydd yn disgwyl am benderfyniad ar y 
gofyniad i gynnal arolwg tebyg yn 2017/18. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Amcan Gwella 3 

IP3 Sicrhau bod modd i bobl gael gafael ar lety 

addas 

Aelod Arweiniol o’r Cabinet Aelod o’r Cabinet dros Adfywio a 
Thai 

Swyddog Arweiniol Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a 
Thai 

 

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Gwyrdd - Da  Mae’r sgôr gyffredinol o wyrdd yn ganlyniad ymdrech i gyflawni unedau tai fforddiadwy, canlyniad diwedd 
blwyddyn sylweddol ar gyfer gosod addasiadau ar gyfartaledd, a nifer llai na’r targed o bobl yn cysylltu â’r 
awdurdod am gyngor a chymorth ar dai. Mae ambell fesur oren a fethodd y targed o drwch blewyn, sy’n 
gyfrifol am y categori gwyrdd cyffredinol, yn ogystal â’r gwaith o droi tai preifat gwag yn dai sy’n cael eu 
defnyddio unwaith eto. Mae’r cymhlethdodau parhaus a nifer y bobl ddigartref yn parhau i gynyddu ledled y 
ddinas, fel y gwelir ym mherfformiad oren IP 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesurau          Allwedd Mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

  

Hyd at fis Mawrth 2017 

Gwirioneddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirioneddol 
flwyddyn yn 
ôl (YTD) 

DoT 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff. v 
cyfartaledd  
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y Cyfnod 

PAM/012 (RIH/L/044) Canran yr 
aelwydydd a ataliwyd rhag mynd yn 
ddigartref (Q) (PAM, IP3) 

49% 50% 
 

  
 

  
 

  

PAM/015a (PSR/002) Nifer y 
diwrnodau addasiadau grantiau 
cyfleusterau i’r anabl ar gyfartaledd . 
(HY) (PAM, IP3, SP) 

186 238 
 

216 
 

241 
 Mae’r cynnydd ar y mesur hwn yn 

cael ei adrodd bob hanner blwyddyn 

PAM/015b (PSR/006) Nifer y 
diwrnodau cyfartalog o fân 
addasiadau nad ydynt yn gymwys i 
gael grant cyfleusterau i’r anabl (HY) 
(IP3) 

21 19 
 

15 
 

  
 Mae’r cynnydd ar y mesur hwn yn 

cael ei adrodd bob hanner blwyddyn 

PLA/006 Darparu unedau tai 
fforddiadwy % (A) (PAM, SP) 

22% 27% 
 

26% 
 

36% 
 

Ni fyddai adnoddau ychwanegol o 
fewn Datblygu a’r Strategaeth Tai yn 
helpu i gynyddu’r dangosydd i’r 
chwarter nesaf oherwydd ffactorau 
allanol sylweddol fel prisiau tir a 
chyfrifiadau fforddiadwyedd. 

RIH/L/043 Nifer y bobl sy’n cysylltu 
â’r awdurdod i gael cyngor a 
chymorth ar faterion tai (Q) (IP3b) 

2,143 2,600 
 

  
 

  
 

  

 

 

 



 

 

Camau gweithredu        Allwedd camau gweithredu 

           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 

           Coch – testun pryder 
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Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 3.1 Sicrhau unedau 
ychwanegol o dai fforddiadwy 
a bod cartrefi preifat gwag yn 
cael eu defnyddio unwaith 
eto. 

 

Mae’r elfen tai fforddiadwy yn debygol o fod yn fwy 
heriol dros y blynyddoedd nesaf oherwydd 
llwyddiant y farchnad sector tai preifat yng 
Nghasnewydd a gwelliannau i’r seilwaith 
trafnidiaeth. Bydd angen i Gyngor Dinas 
Casnewydd a’i bartneriaid ystyried yr holl bwerau 
statudol posib er mwyn nesáu at y targedau 
disgwyliedig. 
 
Mae camau gweithredu i sicrhau bod cartrefi gwag 
yn cael eu defnyddio eto yn dibynnu ar gydweithio 
gwirfoddol â’r perchnogion a darparu cyngor, 
gwybodaeth a chefnogaeth sy’n gyfyngedig iawn ar 
hyn o bryd. 

Byddwn yn adolygu strategaeth cartrefi gwag y cyngor 
yn ystod hanner cyntaf 2017/18 ac yn cyflwyno 
opsiynau ar gyfer gweithredu ar dai gweigion yn y 
dyfodol. 

IP 3.2 Lleihau’r amseroedd 
aros am addasiadau mawr a 
mân. 

 

Mae’r diweddariad Ch4 hwn yn cadarnhau bod y 
gwelliant sylweddol o ran amseroedd aros am 
addasiadau dros y blynyddoedd diweddar, yn 
parhau. 

Mae’r tîm Cartrefi Sector Preifat wrthi’n adolygu ei 
drefniadau tendro a bydd yn cyflwyno proses ‘e-
dendro’ er mwyn cyflawni’r potensial i wella’r 
amseroedd darparu ymhellach. 

IP 3.3 Atal pobl rhag mynd yn 
ddigartref pryd bynnag y 
gallwn. 

 

Mae atal digartrefedd yn weithgaredd allweddol o 
fewn y gwasanaeth tai gydag ymyriadau sydd wedi 
hen ennill eu plwyf sy’n effeithiol wrth daclo a 
lleihau achosion o ddigartrefedd. Fodd bynnag, 
mae pwysau cynyddol i barhau i ddarparu 
gwasanaethau a bodloni’r targed: 
 
- amharodrwydd mwy a mwy o landlordiaid preifat i 
dderbyn unigolion ar fudd-daliadau neu incwm isel 
oherwydd y rhagdybiaeth o risg ariannol; bydd 

Mae angen i ni barhau i gyflwyno gwasanaethau ataliol 
o fewn ffiniau’r fframwaith statudol yn Neddf Tai 
(Cymru) 2014, yn ogystal ag ystyried opsiynau eraill er 
mwyn ceisio rheoli digartrefedd yn fwy effeithiol. 
Byddwn ni’n ystyried hyn yn ystod y flwyddyn nesaf ac 
yn cynnal adolygiad llawn o ddigartrefedd gyda’r 
bwriad o ddatblygu strategaeth ddigartrefedd i’r ddinas 
gyfan yn ystod 2018, yn seiliedig ar gasgliadau’r 
adolygiad. 



 

  
Mawrth 2017 

Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

llawer o asiantau ond yn derbyn unigolion â 
gwarantwr. 
 
- cynnydd mewn costau rhent a’r bwlch rhwng y 
gyfradd Lwfans Tai Lleol sy’n cael ei thalu drwy’r 
Budd-dal Tai a’r rhent cytundebol. 
 
- pwysau cynyddol y toriadau wrth ddiwygio’r 
wladwriaeth les a’r pwysau ariannol dilynol ar 
aelwydydd 
 
- cynnydd mewn cleientiaid ag anghenion niferus a 
chymhleth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Amcan Gwella 4 
 

IP4 Adfywio a datblygu’r ddinas 
Aelod Arweiniol o’r Cabinet Aelod o’r Cabinet dros Adfywio a Thai 

Swyddog Arweiniol Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 

 

Y farn gyffredinol 

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Gwyrdd - Da  Mae blwyddyn ola’r rhaglen 3 blynedd Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) wedi dod i ben: - mae’r prif 
ddangosyddion o greu gofod llawr masnachol a chreu swyddi yn rhagori ar y targedau ac yn dangos 
newyddion cadarnhaol i ganol y ddinas – Bu oedi o ran cyflenwi prosiect o fri VVP Casnewydd i ailddatblygu 
123-129 Commercial Street oherwydd gofynion cyllid ychwanegol – Yn amodol ar gymeradwyaeth 
Llywodraeth Cymru, bydd cyllid ar gyfer y cynllun hwn bellach yn symud i bedwaredd flwyddyn y 
rhaglen.  Yn anffodus, mae hyn wedi effeithio ar fuddsoddiad penodol i ganol y ddinas gan fod y grant 
cyfalaf a oedd ar gael yn 2016/17 £3.097m yn llai o ganlyniad. – Tra llwyddwyd i gyflawni’r targed o gyflwyno 
unedau tai, bydd y cynllun uchod hefyd yn darparu 38 o unedau ychwanegol os caiff ei gymeradwyo – 
Gyda’r dyraniad grant sy’n weddill o 2016/17 ac ailgylchu Benthyciad Datblygu Gwesty’r King's, mae’r 
buddsoddiad cyfalaf yng nghanol y ddinas yn werth £3m y flwyddyn ariannol hon.  – Mae’r farn gyffredinol 
felly’n wyrdd er mwyn adlewyrchu’r cynnydd sylweddol a wnaed yng nghanol y ddinas yn ystod 2016/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mesurau         Allwedd Mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

 

  

Hyd at fis Mawrth 2017 

Gwirioneddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirioneddol 
flwyddyn yn 
ôl (YTD) 

DoT 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff v 
cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad cyfnod 

RIH/L/036 VVP – cynnydd 
yn nifer y tai yng nghanol y 
ddinas (A) (IP, SP) 

57 19 
 

57 
 

  
 

  

RIH/L/040 VVP – cyflawni’r 
rhaglen (A) (IP4a) 

3,000,260 4,364,878 
 

  
 

n/e n/e   

RIH/L/041 VVP – wedi 
gwella’r arwynebedd llawr 
masnachol (A) (IP4b) 

2,185 1,000 
 

  
 

n/e n/e   

RIH/L/042 Swyddi a 
grëwyd/galluogwyd (VVP + 
Business Support) (A) 
(IP4c) 

504 420 
 

  
 

n/e n/e   
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           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 

           Coch – peri pryder 
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Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 4.1 Cyflawni’r Rhaglen 
Lleoedd Llewyrchus Llawn 
Addewid 

 Mae’r broses o gyflawni’r rhaglen yn parhau ar y 
trywydd iawn. Mae adeiladau rhif 1-6 Commercial 
Road, y ‘ddolen gyswllt goll’ rhwng ardal adfywio 
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop y Pîl a 
gwblhawyd yn 2015 a chanol y ddinas graidd, 
wedi’u hadnewyddu’n llawn. Hefyd, er gwaetha’r 
oedi sylweddol, bydd yr ardal gyhoeddus newydd 
yn rhan isaf Commercial Street yn caniatáu i 
ddigwyddiadau gael eu cynnal yn y rhan hon o’r 
ddinas am y tro cyntaf. Mae’r gwaith ar gynllun 
uchelgeisiol i gwblhau ailddatblygiad Griffin Island 
uwchlaw’r Stryd Fawr yn dal i fynd rhagddo. 
Cynhaliwyd y gwaith hwn diolch i gyfuniad o’r 
dyfarniad VVP craidd ac ailgylchu’r benthyciad a 
ehangwyd i ddatblygiad Gwesty’r King’s ym 
mlynyddoedd 1 a 2. Yn anffodus, mae’r cynllun 
blaenllaw i ailddatblygu 123-128 Commercial Street 
mewn partneriaeth â’r Grŵp Pobl wedi nodi bwlch 
cyllid sylweddol sydd angen ei drafod ymhellach 
gyda Llywodraeth Cymru er mwyn bwrw ymlaen â’r 
cyfan. 

Hawlio’r symiau terfynol o’r grant VVP sydd 
ar gael yn ogystal â’r cyllid a ailgylchwyd 
trwy fenthyciad Gwesty’r King’s yn unol â 
nodau ac amcanion y rhaglen. Sicrhau bod 
holl ganlyniadau a gwerthusiadau’r rhaglen 
wedi’u cwblhau ar ddiwedd y rhaglen, a 
thrafod gyda Llywodraeth Cymru er mwyn 
sicrhau bod datblygiad allweddol 123-129 
Commercial Street yn dal i fynd ymlaen.  

IP 4.2 Darparu cymorth 
cydlynol i fusnesau 

 Mae gweithgaredd parhaus drwy’r gwasanaeth 
cymorth busnes wedi’i gynyddu trwy refeniw VVP 
ychwanegol i greu a diogelu cyfleoedd gwaith 
ychwanegol. Mae’r rhan fwyaf o’r swyddi a grewyd 

Parhau â’r rhaglen gytûn o weithgareddau 
cymorth busnes yng nghanol y ddinas a 
sicrhau bod unrhyw ddatblygiad VVC dilynol 
yn mynd rhagddo wrth sicrhau bod 



 

 Mawrth 2017 

Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

yn adlewyrchu’r busnesau manwerthu neu 
hamdden newydd sy’n agor yng nghanol y ddinas, 
gyda chyfleoedd pellach wedi’u darparu trwy waith 
adeiladu yn sgil cyflawni’r rhaglen VVP. 

cyfleoedd i bobl leol yn y gwaith adeiladu. 
Cynnwys manteision cymunedol ym mhob 
gwaith caffael y dyfodol o amgylch Arcêd y 
Farchnad. 

IP 4.3 Datblygu 
arwynebedd llawr 
masnachol 

 Cafodd cyfanswm o 685 metr sgwâr o lawr 
masnachol yn y ddinas ei wella yn Ch4 trwy 
gwblhau cynlluniau yn 137 Commerical Street, 1-
6Commerical Road, a chyfleoedd niferus ar Heol 
Caerdydd. Mae hyn yn dod â’r cyfanswm o fetrau 
sgwâr sydd wedi’u gwella’n ystod y flwyddyn trwy 
gynlluniau a gwblhawyd i 2185. 

Mae gweithgareddau cyfalaf yn debygol o 
arafu yn nhermau adnewyddu gofod llawr yn 
absenoldeb rhaglen olynol i VVP, ond bydd 
y tîm adfywio yn defnyddio’r bwlch hwn i 
nodi a datblygu’r cam nesaf o brosiectau yng 
nghanol y ddinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Amcan Gwella 5 

IP5 Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, 

cyflogaeth neu hyfforddiant 

Aelod Arweiniol o’r Cabinet Aelod o’r Cabinet dros Addysg a Sgiliau 

Swyddog Arweiniol Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 

 

Y farn gyffredinol 

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Gwyrdd - Da  Gwelwyd perfformiad arafach yn Chwarter 4 oherwydd newidiadau mewn rhai Cytundebau Lefel Gwasanaeth  
gyda chyllidwyr, ond mae perfformiad wedi parhau’n gyson. Mae newidiadau wedi’u cyflwyno a bydd lansio 
cynllun newydd Ysbrydoli i Weithio yn gweld gwelliant mewn perfformiad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesurau         Allwedd Mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

 

  

Hyd at fis Mawrth 2017 

Gwirioneddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirionedd
ol flwyddyn 
yn ôl (YTD) 

DoT 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff v 
cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad cyfnod 

EDU/L/067 (RIH/L/048) % y 
bobl ifanc y cofnodir eu bod 
yn anhysbys ar ôl addysg 
orfodol (A) (IP5) 

0.07 0.5 
 

  
 

  
 

  

NEET\01 Nifer y bobl ifanc 
sy’n defnyddio’r prosiect 
sgiliau plant a phobl ifanc 
(IP5) (Q) 

1,204 1,000 
 

1,086 
 

  
 

  

NEET\09 % y bobl ifanc 16-
18 oed nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (IP5) (A) 

4.20% 10.00% 
 

4.00% 
 

  
 

  

NEET\11 % Pobl ifanc 
blwyddyn 13 sy’n NEET 
(IP5) (A) 

2.40% 4.00% 
 

2.40% 
 

  
 

  

PAM/009 y bobl ifanc 
Blwyddyn 11 sy’n NEET 
(PAM, IP5) (A) 

1.70% 3.50% 
 

3.10% 
 

  
 

  

RIH/L/045 Nifer y newydd-
ddyfodiaid 16-17 oed yn yr 
Athrofa Dysgu Seiliedig ar 
Waith  (Q) (IP5) 

159 150 
 

  
 

  
 

  



 

  

Hyd at fis Mawrth 2017 

Gwirioneddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirionedd
ol flwyddyn 
yn ôl (YTD) 

DoT 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff v 
cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad cyfnod 

RIH/L/046 Nifer y newydd-
ddyfodiaid 18-24 oed i’r 
Athrofa Dysgu Seiliedig ar 
Waith (Q) (IP5) 

304 350 
 

  
 

  
 

76 yw’r ffigur gwirioneddol 
hyd yma am y flwyddyn, 
ond mae’r cyfansymiau 
chwarterol yn dangos 
cyfanswm blynyddol o 304 
yn erbyn targed o 88. 
 
Mae’r targed ar y trywydd 
iawn. 

RIH/L/049 Nifer y bobl ifanc 
16-17 oed sy’n symud 
ymlaen o’r Athrofa Dysgu 
Seiliedig ar Waith i gyfle 
pellach (Q) (IP5) 

120 123 
 

  
 

  
 

  

RIH/L/050 049 Nifer y bobl 
ifanc 18-24 oed sy’n symud 
ymlaen o’r Athrofa Dysgu 
Seiliedig ar Waith i gyfle 
pellach (Q) (IP5) 

181 175 
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camau gweithredu         Allwedd Gweithredu 

           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 

           Coch – peri pryder 
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Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 5.01 Bydd Cydgysylltydd y 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid (YEPF) yn darparu 
cymorth  

 

Parhaodd y Cydgysylltydd YEPF i gadeirio 
cyfarfodydd dyrannu ag ysgolion uwchradd a’r 
Uned Atgyfeirio Disgyblion gan ddefnyddio pecyn 
cymorth deallusrwydd emosiynol ar gyfer disgyblion 
Cyfnod Allweddol 3 a 4. 
 
Cynhaliwyd gwaith ychwanegol gyda’r 
Cydgysylltydd Addysg Troseddau Ieuenctid a’r 
Cydgysylltydd Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal er 
mwyn cynnwys pobl ifanc. 
 
Cwblhawyd gwaith rhai sy’n gadael ysgol 2015 
gydag ysgolion a darparwyr er mwyn sicrhau bod y 
data’n gywir a bod llai o bobl ifanc NEET ym 
Mlwyddyn 11, 12 ac 13. 
 
Cafodd strategaeth ymadael â’r prosiect Life 
Education ei rhoi ar waith, gan arwain at 
ddigwyddiad diwrnod olaf i bobl ifanc. 
 
Parhau â’r grŵp ymarferwyr 16-18 oed bob chwe 
wythnos lle mae pob person ifanc yn cael 
Gweithiwr Arweiniol gan y Cydgysylltydd YEPF. 
 
Comisiynodd y Bwrdd Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid ddau ddarn o waith ar gyfer y 
Cydgysylltydd YEPF er mwyn cefnogi: adolygiad 
awdurdod lleol o broses NEET Archwiliad o 
Ddigonolrwydd y Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid. 

 
 
Cyfarfodydd dyrannu’r haf i ddechrau defnyddio’r EI 
ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 a 4. I’w cwblhau erbyn 
diwedd Mehefin. 
 
 
 
Gweithio drwy’r EI gyda grwpiau ychwanegol, ar y 
cyd â’r Uned Atgyfeirio Disgyblion a’r Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid. 
 
 
Cynnal cyfarfodydd NEET posib â phob ysgol 
uwchradd yn ymwneud â disgyblion CA4 a 5. 
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Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 5.02 Cyflawni Prosiect Sgiliau 
Plant a Phobl Ifanc Teuluoedd yn 
Gyntaf 
 

 

 
Yn ystod Chwarter 4, fe wnaeth y prosiect helpu 
226 o bobl ifanc ychwanegol, trwy waith grŵp ac 
ymyriadau un i un er mwyn gwella lefelau 
presenoldeb mewn ysgolion ac ennill sgiliau i 
gefnogi eu haddysg. Mae 76% wedi gwella eu 
presenoldeb 
 
 

Bydd gweithwyr yn parhau i weithio gydag ysgolion 
uwchradd lleol, partneriaid a’r cydgysylltydd YEPF er 
mwyn nodi’r bobl ifanc sydd mewn risg. Parhau i 
dargedu gwella lefelau cyrhaeddiad a phresenoldeb. 
 
Bydd y prosiect yn cwblhau ymarferiad caffael yn y 
chwarter nesaf er mwyn penodi sefydliad arbenigol i 
fynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl gyda 
phlant ysgol. 

IP 5.03 Cyflawni prosiectau  
Ysbrydoli i Gyflawni ac Ysbrydol i 
Weithio Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop. 

 

 
Mae’r wythnos gwricwlwm wedi’i chwblhau, a 
chyflawnwyd lefelau 3 mewn Mathemateg a 
Saesneg. Erbyn diwedd chwarter 4, roedd 
blwyddyn gynta’r prosiect wedi helpu 139 o bobl 
ifanc i wella lefelau presenoldeb ac ennill 
cymwysterau 
 

Yn ystod Chwarter 1 eleni, byddwn yn ymroi i sicrhau 
gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc fel rhan o’r 
prosiect. Bydd yn helpu pobl ifanc i barhau â’u 
haddysg a dal ati i ymgysylltu. Bydd gwaith pellach â 
disgyblion Blwyddyn 11 yn parhau i sicrhau eu bod 
yn gallu cwblhau cymwysterau ac addysg. 
 
Mae Ysbrydoli i Weithio wedi’i lansio, a bydd yn 
gyfrwng trawsnewidiol law yn llaw â Cymunedau am 
Waith i sicrhau bod plant sy’n gadael ysgol yn pontio 
i raglen gymorth. Bydd timau’n cael eu creu a’r 
atgyfeiriadau cyntaf yn digwydd yn ystod Chwarter 1.   

IP 5.04 Prosiect ymgysylltu NEET 
Cymunedau yn Gyntaf 

 

Mae’r rhaglen NEET newydd wedi’i datblygu a 
Chytundebau Lefel Gwasanaeth newydd wedi’u 
pennu. Yn ystod Chwarter 1 y flwyddyn newydd, 
bydd rhaglen newydd yn canolbwyntio fwy ar 
gyflawni cymwysterau yn hytrach nag ymgysylltu yn 
unig. 

Bydd rhaglenni newydd yn cael eu lansio yn ystod 
Chwarter 1, gyda’r bwriad o gyflawni 1 rhaglen erbyn 
diwedd y chwarter. Bydd y rhaglen newydd yn 
cyflwyno prosiectau ymgysylltu cymunedol a 
chymwysterau/sgiliau ar gyfer cyflogaeth. 

IP 5.05 Cyflawni’r rhaglen 
Cymunedau am Waith (C4W) 

 

Mae staff C4W wedi bod yn gweithio gyda’u 
hachosion gwaith cyfredol er mwyn helpu pobl i 
gael swydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cydnabod yr anawsterau o ymgysylltu â’r grŵp 
cwsmeriaid targed, felly bydd yn ailbroffilio’r 
targedau ar gyfer y rhaglen. 

Y chwarter hwn, byddwn yn ailbroffilio’r rhaglen gyda 
Llywodraeth Cymru. Bydd y tîm yn parhau i weithio 
gydag achosion gwaith cyfredol hyd nes bydd y 
proffiliau newydd wedi’u cadarnhau. 
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IP 5.06 Gwaith uniongyrchol gyda 
Gyrfa Cymru 

 

Cynhelir gwaith uniongyrchol gyda Gyrfa Cymru er 
mwyn sicrhau bod data a systemau olrhain mewn 
grym ac yn gweithio’n effeithiol er mwyn cadw 
llygad ar bob person ifanc sy’n pontio. Mae hyn yn 
golygu cynnig cyfleoedd dysgu i rai 16-17 oed er 
mwyn eu galluogi i ailafael mewn cyfleoedd addysg 
a hyfforddiant. 
 
Mae Swyddog YEPF ar waith i ddadansoddi data. 
 
Cynnal dadansoddiad data a’i adrodd ar holl bobl 
ifanc yn y model 5 haen. 

Bydd y gwaith hwn yn parhau ac mae’r cyllid ar waith 
ar gyfer Swyddog YEPF. 

IP 5.07 Gweithio gyda darparwyr 
addysg 

 

Cynhelir hyn drwy’r grŵp NEET cyn-16 oed, y grŵp 
ymarferwyr 16-18 oed a’r Rhwydwaith Darparwyr 
Dysgu. 
 
Caiff y gwaith ei fonitro drwy’r grŵp Is-Gwricwlwm y 
mae’r Cydgysylltydd YEPF yn aelod ohono. 
 
Gwaith parhaus â Choleg Gwent er mwyn sicrhau 
darpariaeth briodol. 

Bydd hyn  yn parhau drwy’r grŵp NEET cyn-16 oed, 
y grŵp ymarferwyr 16-18 a’r Rhwydwaith Darparwyr 
Dysgu. 
 
Bydd y cydgysylltydd YEPF yn gweithio gyda 
Phenaethiaid Cyfnod Allweddol 4 a 5 er mwyn 
sicrhau llwybrau cynnydd priodol a chyfeirio at 
ddarparwyr eraill fel sy’n briodol. 

IP 5.08 Datblygu a chyflawni 
rhaglenni cyflogadwyedd 
 
 

 

Mae’r broses o benodi ymgynghorwyr i gynnal 
dadansoddiad o’r sector sgiliau yn y ddinas wedi’i 
chwblhau ac ymgynghoriadau wedi cychwyn. 
Rydym wedi helpu Celtic Manor i recriwtio ar gyfer 
pedair swydd wag a byddwn yn parhau i ddarparu 
ymgeiswyr addas ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth. 
Mae Ysbrydoli i Weithio bellach wedi’i gymeradwyo 
a bydd yn dechrau cyflawni yn ystod chwarter 1 y 
flwyddyn nesaf. 
 
Wedi cychwyn trafodaethau â grŵp SISK sy’n 
gyfrifol am ddatblygu’r ICC ac rydym yn mynd i’r 
afael â’r gofynion recriwtio. 

Parhau i weithio gyda phartneriaid fel Celtic Manor i 
gefnogi anghenion recriwtio, gweithio gyda SISK a 
Costain i gefnogi gofynion recriwtio ar gyfer eu 
prosiectau. Hefyd, gweithio gyda chydweithwyr 
cymorth busnes er mwyn helpu SISK a Costain i greu 
cadwyni cyflenwi lleol. 
 
 
 
 
Wedi lansio Ysbrydoli i Weithio, gydag atgyfeiriadau 
cyntaf i’r rhaglen yn ystod chwarter 1. 
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IP 5.09 Mapio’r ddarpariaeth i bobl 
ifanc 

 

Mae’r Cydgysylltydd YEPF wedi cydlynu gyda 
Barnados ac wedi cynllunio darnau o waith. Y 
gwaith wedi dechrau, a grwpiau ffocws wedi’u 
cynnal gyda gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc. 

Bydd y gwaith hwn yn parhau ac wedi’i gwblhau 
erbyn mis Gorffennaf. Bydd yn cael ei adrodd yn ôl i’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid. 

IP 5.10 Cyfarfodydd rheolaidd â 
Gyrfa Cymru, Darparwyr Dysgu 
Seiliedig ar Waith a Choleg Gwent 

 

Cynhelir cyfarfodydd misol gyda’r grwpiau canlynol: 
 
- grŵp ymarferwyr 16 i 18 oed dan gadeiryddiaeth y 
Cydgysylltydd YEPF, a neilltuo Gweithiwr Arweiniol 
i’r holl bobl ifanc hynny sy’n methu ymgysylltu 
mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 
- Rhwydwaith Darparwr Dysgu sy’n cael ei gadeirio 
gan y Cydgysylltydd YEPF 
- Cyfarfod dyrannu Haen 1 
- Dirprwyon y Cwricwlwm 
- Mae’r Grŵp Neet cyn-16 oed yn cwrdd unwaith y 
tymor, gydag Uwchreolwyr o’r holl ysgolion yn 
bresennol. Y Pennaeth Addysg Cynorthwyol sy’n 
cadeirio’r cyfarfod hwn 
- Mae’r cyfarfodydd hyn yn sicrhau bod pobl ifanc 
sydd mewn perygl o fod yn NEET mewn darparwyr 
yn cael eu nodi’n gynnar, a bod modd cyflwyno 
cymorth. 

Parhau â’r cyfarfodydd hyn. 

IP 5.11 Sicrhau bod pwyslais ar 
gyfrifoldebau statudol 

 

Mae’r Cydgysylltydd YEPF a’r Swyddog 
Atebolrwydd YEPF yn parhau i adrodd i’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid ac Aelod o’r 
Cabinet dros Sgiliau a Gwaith. Bydd archwiliad 
digonolrwydd Barnado’s yn sicrhau’r ffocws. 

Bydd adborth i Fwrdd y Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid ac Aelodau’r Cabinet yn parhau. Bydd y 
Bwrdd Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid hefyd yn 
ystyried argymhelliad yr Archwiliad digonolrwydd. 

 
 
 

 

 

 
 
 



 

Amcan Gwella 6 
 

IP6 Sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i 

blant 

Aelod Arweiniol o’r Cabinet Aelod o’r Cabinet dros Addysg a Sgiliau 

Swyddog Arweiniol Prif Swyddog Addysg 

 

Y farn gyffredinol  

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Gwyrdd - Da  Mae’r rhan fwyaf o dargedau’r Cynllun Gwella wedi’u bodloni yn ystod y flwyddyn. Cafwyd cynnydd da mewn 
cyrhaeddiad disgyblion (yn gysylltiedig â CSI Cyfnod Allweddol 3, L2+ Cyfnod Allweddol 2, perfformiad eFSM 
L2+, L2 Mathemateg a Saesneg). Roedd presenoldeb uwchradd yn dangos gwelliant digonol, tra nodwyd 
cwymp bychan yn lefelau presenoldeb cynradd. Mae systemau a phrosesau presenoldeb ledled y ddinas 
wedi’u datblygu a’u gwella, er nad yw newidiadau diweddar wedi’u cynnwys yn ddigonol i ddangos eu 
heffaith. Mae nifer y gwaharddiadau tymor penodol wedi dirywio am flwyddyn arall. Mae data wedi’i ddilysu ar 
gyfer 2014-15 yn dangos fod yr awdurdod lleol wedi gwella’r gyfradd gwaharddiadau o lai na 5 diwrnod. 
Cafwyd gwelliant o 6.3% yng Nghasnewydd, sef y trydydd safle a welodd y gwelliant mwyaf yng Nghymru. 

 

Mesurau          Allwedd Mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

 

Hyd at fis Mawrth 2017 

 Gwirio
neddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirionedd
ol flwyddyn 
yn ôl  (YTD) 

DoT 
flwyddy
n yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff v 
cyfartaled
d Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y cyfnod 

EDU/010b) (N) Nifer y diwrnodau a 
gollwyd oherwydd gwaharddiadau 
cyfnod penodol o ysgolion uwchradd # 

1,607 2,052 n/a 2,167 
 

 n/a 
 



 

Hyd at fis Mawrth 2017 

 Gwirio
neddol 
(YTD) 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirionedd
ol flwyddyn 
yn ôl  (YTD) 

DoT 
flwyddy
n yn ôl  
(YTD) 

Cyfartaledd 
Cymru 
(YTD) 

Perff v 
cyfartaled
d Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y cyfnod 

EDU/L/061 Canran y disgyblion sy’n 
cael prydau ysgol am ddim sy’n 
cyflawni Lefel 2 cynwysedig (A) (IP6) 

36.33 28.50   
 

  
 

EDU/L/062 Disgyblion sy’n cyflawni 
Lefel 2 Mathemateg (A) (IP6) 

63.73 61.70   
 

  
 

EDU/L/063 Disgyblion sy’n cyflawni 
Lefel 2 Saesneg (A) (IP6) 

68.49 68.00      
 

PAM/005 (EDU/004) % y disgyblion 
sy’n cyflawni’r lefel DPC ddisgwyliedig 
ar ddiwedd CA3 (PAM, IP6) (A) 

83.40% 82.1%  81.6% 
 

84.1%  

 

PAM/006 (EDU/017) Disgyblion sy’n 
cyrraedd y trothwy lefel 2 gan gynnwys 
Saesneg a Mathemateg % (PAM, IP6) 
(A) 

58.40% 55.2%  54.2% 

 

58.3%  

 

PAM/007 (EDU/016a) Lefelau 
presenoldeb ysgolion cynradd ar 
ddiwedd blwyddyn % (PAM, IP6) (A) 

94.50% 94.6%  94.5% 
 

95%  

 

PAM/008 (EDU/016b) Lefelau 
presenoldeb ysgolion uwchradd ar 
ddiwedd blwyddyn %  (PAM, IP6) (A) 

93.30% 93.2%  100% 
 

93.9%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Camau gweithredu         Allwedd Gweithredu 

           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 

           Coch – peri pryder 
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Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 6.1 Gwella nifer y 
disgyblion sy’n 
cyflawni’r lefel 
ddisgwyliedig yn 
Nangosydd Pwnc 
Craidd Cyfnod 
Allweddol 3 

 

Bydd yr awdurdod lleol a’r Gwasanaeth Cyflawni 
Addysg (EAS) wedi cytuno ar Gynllun Busnes ar gyfer 
2017-18 er mwyn sicrhau gwelliannau pellach mewn 
lefelau cyrhaeddiad disgyblion. Mae’r ysgolion wedi 
cyflwyno ‘cynnydd tuag at dargedau’ bob tymor. Mae 
ysgolion â bylchau amlwg yn eu targedau y cytunwyd 
arnynt, wedi cael eu cefnogi a’u herio mewn modd 
amserol. Mae ysgolion uwchradd Casnewydd sydd yn y 
categori coch ac oren wedi cyfarfod bob hanner tymor i 
fonitro eu targedau a’u cynlluniau gweithredu penodol 
trwy’r Byrddau Gwella Addysg dan arweiniad yr 
awdurdod lleol.  

Bydd gwaith cymedroli ysgolion unigol a chlystyrau yn digwydd 
er mwyn pennu a sicrhau dilysrwydd Asesiadau Athrawon yng 
Nghyfnod Allweddol 3. Bydd adroddiadau cymedroli yn cael eu 
hadrodd yn ôl i’r ysgolion er mwyn gwella a mireinio’r prosesau 
ar gyfer 2017-18. 
 
Bydd dysgwyr Blwyddyn 11 yn parhau i dderbyn cymorth dwys 
ar gyfer arholiadau allanol. 
 
Mae yna bwyslais penodol ar osod targedau i ddisgyblion 
cyfredol blwyddyn 8 a 10 (er mwyn sicrhau bod deilliannau 
priodol yn cael eu cyflawni ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 a 4. 

IP 6.2 Gwella lefelau 
presenoldeb cynradd 
ac uwchradd 

 

Lansiwyd ymgyrch y cyfryngau ar fysiau Newport 
Transport er mwyn hyrwyddo presenoldeb mewn 
ysgolion. Cynigiwyd meddalwedd SIMS Discovery i holl 
ysgolion Casnewydd a darparwyd dwy sesiwn hyfforddi. 
Cafodd y “Protocol ar gyfer ysgolion â chyfraddau 
presenoldeb is na’r disgwyl” ei gymeradwyo gan yr 
Aelod o’r Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc a’i 
gyflwyno i’r ysgolion wedyn. Cynhaliwyd fforwm 
presenoldeb tymhorol gan gynnwys cyflwyniadau gan 
ysgolion cynradd ac uwchradd Caerffili sydd wedi gweld 
cynnydd sylweddol mewn presenoldeb yn y 
blynyddoedd diweddar. Paratowyd adroddiad blynyddol 
o bresenoldeb ysgolion a’i gyflwyno i ysgolion 
Casnewydd. 

Bydd ymgyrch driwantiaeth yn cael ei chynnal mewn 
partneriaeth â Heddlu Gwent. 
 
Bydd fforwm presenoldeb yn cael ei gynnal bob tymor gyda 
chyflwyniadau gan ysgolion uwchradd Casnewydd i rannu 
arferion da. 
 
Bydd y ‘Protocol ar gyfer ysgolion â chyfraddau presenoldeb is 
na’r disgwyl’ yn cael ei weithredu trwy gyfarfodydd Cam 1 a 
chyfarfodydd y Bwrdd Gwella Addysg. 
 
 
Bydd strategaeth ranbarthol ar bresenoldeb Consortiwm y De-
ddwyrain (SEWC) yn cael ei chyflwyno i Gyfarwyddwyr SEWC 
er mwyn i Bennaeth Addysg Cynorthwyol Casnewydd ei 
hystyried. 
 
Bydd protocol rhannu data ar bresenoldeb SEWC yn cael ei 
sefydlu er mwyn helpu i nodi ysgolion â chyfraddau 
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presenoldeb uchel yn y rhanbarth er mwyn helpu i rannu 
arferion gorau. 

IP 6.3 Lleihau nifer y 
disgyblion sy’n cael 
eu gwahardd o’r 
ysgol 

 

Mae’r Pennaeth Addysg Cynorthwyol wedi mynychu 
rhywfaint o gyfarfodydd clwstwr er mwyn trafod  
symudiadau cynradd a reolir. Cynhaliwyd un symudiad 
cynradd a reolir gyda chanlyniad llwyddiannus. Mae 
ysgolion cynradd â’r gyfradd uchaf o waharddiadau wedi 
cael ymweliadau monitro a chymorth gan y Pennaeth 
Addysg Cynorthwyol – y tîm Cynhwysiant ac Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY). 

Bydd gweddill y cyfarfodydd clwstwr yn cael eu cynnal i drafod 
symudiadau cynradd a reolir.  
 
Bydd ysgolion cynradd pellach ag achosion cynyddol o 
waharddiadau yn derbyn ymweliadau monitro gwaharddiad 
gan y Pennaeth Addysg Cynorthwyol a’r Cynghorydd Gwella’r 
Cwricwlwm (CIA) Ymddygiad. 
 
Mae proffil data trylwyr ar waharddiadau wedi’i greu ar gyfer 
ysgolion cynradd ac uwchradd, sy’n dangos data’r 3 blynedd 
diwethaf ac wedi’i alinio â gofynion Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd yr Uned Atgyfeirio Disgyblion yn cael ymweliad monitro 
gwaharddiadau gan CIA Ymddygiad. 
 
Bydd y broses o adolygu darpariaeth ADY ledled y ddinas yn 
parhau a bydd strwythur newydd ar gyfer Unedau Cyfeirio 
Disgyblion yn cael ei chwblhau gan y gweithgorau. 
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IP7 Cynyddu cyfraddau ailgylchu  
Aelod Arweiniol o’r Cabinet Aelod o’r Cabinet dros Wasanaethau Stryd 

Swyddog Arweiniol Pennaeth Gwasanaethau Stryd a Gwasanaethau’r Ddinas 

 

Y farn gyffredinol 

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Gwyrdd - Da  Y farn gyffredinol ar gyfer yr amcan hwn yw Gwyrdd-Da; mae’r gwaith o ddargyfeirio gwastraff o safleoedd 
tirlenwi yn dal i ddatblygu’n well na’r disgwyl ac mae’r perfformiad ailgylchu ar gyfer 16/17 yn dda iawn, hyd 
yn oed os yw canlyniadau Ch4 yn nhermau perfformiad wedi bod yn is (yn bennaf oherwydd y nifer fach iawn 
o wastraff gwyrdd sy’n cael ei gasglu dros y gaeaf), 61.4% oedd y canlyniad cyffredinol am y flwyddyn. 
Cawsom ganlyniadau cadarnhaol iawn o ran lleihau’r gwastraff gweddilliol yn gysylltiedig â threial y Betws. 
Mae’r holl weithgareddau a gynlluniwyd wedi cynyddu yn unol â’r cynllun, a dim ond perfformiad y Ganolfan 
Ailgylchu Gwastraff Cartrefi sydd yn y categori oren; oherwydd cynnydd yn nifer y gwastraff gweddilliol sy’n 
cael ei gasglu a lleihad sylweddol yn nifer y deunyddiau rwbel (DIY) a gasglwyd drwy’r safle yn ystod rhan 
ola’r flwyddyn. Mae cyfuniad o hyn a’r lleihad mewn deunyddiau y gellir eu hailgylchu a gasglwyd yn ystod 
Ch3 oherwydd eu natur dymhorol (gwastraff gwyrdd, pren) wedi arwain at berfformiad ailgylchu gwael ar 
gyfer y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi. Mae’n faes heriol o hyd oherwydd dim ond 1 Canolfan 
Ailgylchu Gwastraff Cartrefi sy’n cael ei defnyddio’n aml iawn, sy’n golygu ei bod hi’n anodd iawn monitro a 
gorfodi gwaharddiadau. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mesurau          Allwedd Mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

 

Hyd at fis Mawrth 2017 

 Gwirio
neddol 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirioned
dol 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

DoT 
flwyddy
n yn ôl  
(YTD) 

Cyfartale
dd 
Cymru 
(YTD) 

Perff. v 
Cyfartale
dd 
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y cyfnod 

PAM/030 (WMT/010 WMT/009b) 
Gwastraff trefol a gaiff ei 
ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei 
gompostio (PAM, IP7) (Q) 

61.40% 58.00%  57.14%  60.19%  

Mae’r gwerth PI ar gyfer Ch1 wedi’i ddiweddaru 
heddiw yn dilyn rhai cywiriadau gan dîm Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) – o’r herwydd, mae’r 
perfformiad wedi gwella o 58.1% i 58.51%. 
 

PAM/031 (WMT/004b) Canran y 
gwastraff trefol a gaiff ei anfon i 
safleoedd tirlenwi (PAM, IP7) (Q) 

7.79% 18.00%  23.64%  18.14%  

Mae’r gwerth PI wedi’i ddiweddaru heddiw yn sgil 
diweddariadau o’r system Llif Data Gwastraff, gan 
fod rhaid ychwanegu 22 tunnell o ddeunyddiau at 
y ffigurau terfynol, a oedd yn cynnwys mân 
newidiadau i’r cyfanswm gwreiddiol. Daeth y 
newid hwn yn dilyn cais gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru sy’n gyfrifol am ddilysu’r ffigurau. 

STR/L/018 % y gwastraff trefol a gaiff 
ei ailgylchu yn y Ganolfan Ailgylchu 
Gwastraff Cartrefi (IP7) (Q) 

56.91% 65.00%  62.92%     

 

STR/L/021 treial i leihau gwastraff 
gweddilliol (Q) (IP7e) 

59 25  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Camau gweithredu        Allwedd Gweithredu 

           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 

           Coch – peri pryder 
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IP 7.1 Gwella’r 
gwasanaethau 
ailgylchu 

 

Cyfraddau ailgylchu gwell. 
 
Yn Ch4, daeth y cynllun casgliadau cardbord i ben 
ddiwedd mis Mawrth. Nawr, mae 100% o gartrefi’n rhan 
o’r cynllun bag coch a byddwn yn gallu cael cyfnod 
monitro blwyddyn lawn yn ystod 17/18. Mae cymharu’r 
data tunelledd ar gyfer 16/17 ac 15/16 yn dangos 
cynnydd o 5.8% yn faint o gardbord a gasglwyd sy’n 
ganlyniad cadarnhaol iawn a fydd, gobeithio, wedi’i 
gyflawni neu ei wella yn ystod 17/18 
 
Treial yn fflatiau’r Betws i leihau gwastraff 
 
Oherwydd problemau gweithredol a gafwyd yn ystod 
Ch3, cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng Wastesavers, 
Cartrefi Dinas Casnewydd a Chyngor Dinas Casnewydd 
a chytunwyd ar gynllun gweithredu i ymgysylltu â’r 
trigolion. Roedd y cynllun yn cynnwys ymgyrch 
gyfathrebu, ymgysylltu trwy gnocio ar ddrysau a chynnal 
diwrnod agored yng nghanolfan Wastesavers. Mae 
cynllun peilot ar waith mewn bloc o fflatiau hefyd, lle 
mae’r biniau sbwriel wedi’u newid o rai cymunol fesul 
bloc i finiau unigol fel mai’r trigolion eu hunain sy’n gyfrifol 
am y gwastraff a gynhyrchwyd a’i gyflwyno i’w gasglu. 
 
Mae’r cerbyd newydd a’r biniau ychwanegol i fflatiau 
hefyd wedi’u cyflwyno. 

Unwaith mae’r cynllun casgliadau cardbord wedi’i gwblhau 
rydym yn mynd ymlaen i’r cyfnod monitro fel bod y 
gweithgareddau a gynlluniwyd yn canolbwyntio ar 
gyfarfodydd contract misol a monitro’r tunelledd a’r 
dangosyddion gweithredol i weld a yw’r cynnydd mewn 
lefelau ailgylchu yn trosi’n realiti. Rhan bwysig o hyn fydd 
dadansoddi ymateb y trigolion yn nhermau problemau neu 
gwynion, felly bydd angen monitro’r ganolfan ailgylchu yn 
ofalus iawn. Hefyd, byddwn yn anelu at wella’r 
gweithgareddau ailgylchu mewn ardaloedd o fflatiau; ar ôl y 
camau gweithredu olaf a’r NCH yn ardal y Betws, yn ystod 
Ch1 bydd rhywfaint o drafodaethau dilynol gyda’r nod o 
ymestyn yr un mesurau i ardaloedd eraill ledled y ddinas, 
felly bydd cynigion o’r camau gweithredu mewn ardaloedd 
eraill y gellir eu rhoi ar waith yn ystod 17/18 yn cael eu 
cyflwyno i’r Bwrdd Gwastraff. Fel dilyniant i’r asesiadau staff 
a gynhaliwyd yn ystod Ch4 yn 16/17, bydd sesiynau 
hyfforddi ac ymweliadau â Chanolfannau Gwastraff Cartrefi 
eraill sy’n enghreifftiau o arferion da yn cael eu trefnu yn 
ystod Ch1 17/18, gyda’r nod o wella perfformiad Canolfan 
Gwastraff Cartrefi Casnewydd. Disgwylir i’r gwaith terfynol o 
osod y cywasgydd cardbord a’r gwegamera gael ei 
gwblhau’n fuan. Mae’r Cyngor wrthi’n paratoi a gweithredu 
Strategaeth Wastraff newydd a fydd yn cwrdd â’r targedau 
ailgylchu gwahanol rhwng nawr a 2025. Y nod yw cael drafft 
terfynol y gellir ei gymeradwyo yn ystod 17/18, a dechrau 
gweithio ar rai o’r cynigion sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan 
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Ymgyrch cnocio ar ddrysau. 
 
Yn ystod Ch4, fe wnaethom gyflwyno rhan ola’r ymgyrch 
cnocio ar ddrysau a chamau olaf ein hymgyrch 
gyfathrebu’n ymwneud â’r casgliadau cardbord; fe 
wnaeth ein cynghorwyr ailgylchu helpu gyda’r ymgyrch 
gyfathrebu yn ardaloedd fflatiau’r Betws hefyd. 
 
Ar ôl gorffen, rydym wedi casglu’r holl ddata monitro ac 
wedi dadansoddi’r canlyniadau, sy’n dangos cynnydd o 
2.88% yn y niferoedd gymerodd ran yn gyffredinol, sy’n 
rhagori ar y targed o 2%. 
 
Gwelliannau i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi. 
 
Yn ystod Ch4, mae’r holl weithgareddau a gynlluniwyd 
wedi’u cynnal yn ôl y disgwyl: mae’r siop ailddefnyddio 
wedi’i hymestyn a’r arwyddion newydd yn eu lle. Hefyd, 
rydym wedi archebu gwegamera a chywasgydd cardbord 
newydd ac rydym yn disgwyl iddynt gael eu gosod yn 
fuan. 
 
Hefyd, cynhaliwyd asesiad sgiliau ar gyfer staff y 
Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi. 

Ailgylchu Gwastraff Cartrefi a gwasanaethau masnachol yn 
ystod 2017/18.   

IP 7.2 Dargyfeirio’r 
holl wastraff cartrefi a 
sbwriel masnachol a 
gesglir gan y cyngor 

 

Yn ystod Ch4, fe wnaethom barhau â’r gweithgareddau 
fel yn y chwarteri blaenorol, gyda’r nod o ddargyfeirio 
cymaint ag sy’n bosib o safleoedd tirlenwi. Nid oedd 
amser di-fynd yn y ganolfan, felly roedd yr holl wastraff 
cyffredinol a anfonwyd i EfW (canolfan Energy from 
Waste) yn ystod y chwarter (7,072) fymryn yn uwch na’r 
targed (6,600), a helpodd i gael tunnelledd ailgylchu 
ychwanegol drwy ailgylchu’r llwch o waelod y llosgydd. 

Bydd dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi yn parhau’r 
un fath â 16/17, trwy anfon gwastraff cartrefi i’r ganolfan 
Energy from Waste yng Nghaerdydd. 
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IP8 Atal troseddu ac aildroseddu ymhlith 

pobl ifanc 

Aelod Arweiniol o’r Cabinet Aelod o’r Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol 

Swyddog Arweiniol Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 

 

Y farn gyffredinol 

Mawrth 2017 

Gwirioneddol Perfformiad Sylwadau 

Oren - Derbyniol  Er gwaetha’r ffaith na lwyddwyd i gyrraedd pob targed, bu cynnydd sylweddol mewn cyfnod o newid ac 
aflonyddwch y llynedd – newidiadau a fydd, wrth reswm, yn cael effaith ar berfformiad. 
  
Fe wnaeth y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (YOS) ail-leoli, collwyd staff trwy ddiswyddo gwirfoddol, roedd 
aelodau eraill o’r staff ar absenoldeb tymor hir, cyflwynwyd adnodd asesu gorfodol newydd, bu cynnydd 
sylweddol mewn gwaith llys yn ystod chwarteri 3 a 4 (dros 30% yn y naill chwarter a’r llall), gwelwyd cynnydd 
sylweddol mewn troseddau difrifol, a chafodd y broses staffio ei hailstrwythuro. Roedd y newidiadau hyn yn 
anorfod a heriol, ond er gwaethaf hyn, roedd y perfformiad yn rhagori ar y targedau a bennwyd yn y rhan 
fwyaf o feysydd. 
 
Pe bai’r cynnydd cyfredol mewn llwyth gwaith yn parhau (sy’n groes i’r hyn sy’n digwydd yng ngweddill Gwent 
a ddim yn dilyn taflwybr Casnewydd yn y gorffennol) – yn enwedig o ran gwaith llys, yna mae perygl y byddai 
hynny’n cael effaith negyddol ar berfformiad gan fod y gwasanaeth eisoes yn gweithio hyd eithaf ei allu. 
  
Mae’r gwasanaeth ataliol sy’n cefnogi gwaith YOS ar y cyfle cyntaf posib, hefyd yn wynebu her gyda lleihad 
sylweddol mewn cyllid (o’r gyllideb graidd a’r ffaith nad yw Addysg yn gallu parhau i gyflenwi gweithwyr 
cymdeithasol addysgol sy’n rhan o’r tîm) gan arwain at golli staff. Mae llai o staff yn golygu llai o allu, er 
gwaetha’r ffaith fod mwy a mwy o alw am y gwasanaeth, o ran cymorth i rwystro aildroseddu, yn ogystal ag 
ymyriadau er mwyn osgoi’r angen am wasanaethau statudol o ganlyniad i’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant. Gall hyn gael effaith niweidiol ar berfformiad mewn perthynas â lleihau’r niferoedd 
sy’n dod yn rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf. 



 

 

 

 

Mesurau         Allwedd Mesurau 

           Gwyrdd – yn unol â’r targed 

           Oren – fymryn yn brin o’r targed 

           Coch – ymhell o’r targed 

 

Hyd at fis Mawrth 2017 

 Gwirio
neddol 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirioned
dol 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

DoT 
flwyddy
n yn ôl  
(YTD) 

Cyfartale
dd 
Cymru 
(YTD) 

Perff. v 
Cyfartale
dd 
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y cyfnod 

YJ/L/11 Canran y bobl ifanc a 
atgyfeiriwyd at ddatrysiad cymunedol 
(M) (IP8a) 

42.60% 30.00% 
     

  

YJ/L/12 Canran y bobl ifanc a 
atgyfeiriwyd at Swyddfa Casnewydd 
ar gyfer Gwarediadau y Tu Allan i’r 
Llys (M) (IP8b) 

23.00% 15.00% 

     
  

YJ/L/16 Pobl ifanc sy’n 
camddefnyddio sylweddau sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau (M) (IP8f) 

75.60% 80.00% 

     Mae’r perfformiad yn y maes yma wedi 
gwella’r mis hwn. Cafodd 2 o’r 10 o achosion 
wedi cau eu cyfeirio at Weithiwr 
Camddefnyddio Sylweddau ac fe wnaeth y 
ddau gychwyn asesiad a thriniaeth o fewn yr 
amserlen. 

YJ/L/18 % y bobl ifanc sy’n cael 
gwarediadau y tu allan i’r llys sy’n 
aildroseddu o fewn 12 mis 
(Q) (IP8) 

24% 30% 

     
  

YJ/L/19 % y bobl ifanc sy'n cael 
gorchmynion statudol sy'n 
aildroseddu o fewn y 12 mis nesaf (Q) 
(IP8) 

46.00% 45.00% 

     Er bod perfformiad fymryn o dan y targed am 
y flwyddyn, rhaid nodi bod nifer y bobl ifanc 
yn y cohortau aildroseddu yn yr ardal hon yn 
weddol fach. Mae hyn oherwydd ychydig 
iawn o bobl ifanc gafodd Orchymyn Llys yn 
2015/16 gan fod pobl ifanc yn cael eu 
dargyfeirio drwy’r llwybr Gwarediadau y Tu 
Allan i’r Llys. Mae’r rhai sy’n dal yn rhan o’r 



 

Hyd at fis Mawrth 2017 

 Gwirio
neddol 

Targed 
(YTD) 

Perfformiad 
(YTD) 

Gwirioned
dol 
flwyddyn 
yn ôl  
(YTD) 

DoT 
flwyddy
n yn ôl  
(YTD) 

Cyfartale
dd 
Cymru 
(YTD) 

Perff. v 
Cyfartale
dd 
Cymru 
(YTD) 

Perfformiad y cyfnod 

system llysoedd yn achosion hynod gymhleth 
ac yn fwy tebygol o aildroseddu. 

YJ/L/20 Cyfartaledd oriau a dreuliwyd 
mewn addysg, hyfforddiant neu 
gyflogaeth (M) (IP8j) 

18.2 17.5 
     

  

YJ/L/13 Nifer y rhai sy’n dod yn rhan 
o’r system cyfiawnder ieuenctid am y 
tro cyntaf (M) (IP8) 

55 50 

     Unwaith eto, gwelsom gynnydd yn nifer y rhai 
sy’n dod yn rhan o’r system cyfiawnder 
ieuenctid y mis hwn, gan fod mwy o bobl 
ifanc yn cyflawni troseddau difrifol gan 
gynnwys troseddau gyrru, cyffuriau, trais yn 
erbyn y person, byrgleriaeth a lladrata. Er 
bod hyn yn effeithio ar berfformiad, rhaid nodi 
na allwn ni reoli lefel y llwyth gwaith a 
chymhlethdodau’r achosion sy’n dod trwy’r 
Systemau Troseddau Ieuenctid. 

YJ/L/14 Nifer y bobl ifanc a gafodd eu 
dedfrydu i’r ddalfa (M) (IP8) 

12 15        
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           Gwyrdd – ar y trywydd 

           Oren – wedi gwyro oddi wrth y cynllun 
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IP 8.1 Lleihau nifer y rhai sy’n dod i’r 
system cyfiawnder troseddol am y tro 
cyntaf 

 

Er bod perfformiad fymryn yn is na’r targed, 
difrifoldeb y troseddau oedd y prif ffactor yma. 
Daeth llawer o bobl ifanc i mewn i’r system trwy 
ymgyrch ‘Jewel’ yr heddlu a dargedodd 
gyflenwyr cyffuriau’r ddinas, yn ogystal ag 
achosion o anhrefn yn ardal y Pîl – llawer 
ohonynt heb gysylltiad â’r gwasanaeth 
ymyriadau neu’r YOS cyn hynny. Fe wnaeth y 
cynnydd mewn troseddau gyrru (ledled Gwent) 
gyfrannu at hyn hefyd. 

Mwy o gydweithio â phartneriaid ac 
asiantaethau eraill er mwyn cynyddu’r cynnig 
ataliol yn ogystal â chefnogi strategaethau 
ymadael. 
 
Parhau i gymryd rhan yng nghynllun 
gweithredu ardal y Pîl. 
 
Datblygu trefniadau gweithio newydd gyda 
Drugaid (gwasanaeth camddefnyddio 
sylweddau newydd ar gyfer pobl ifanc i Went 
gyfan ). 
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Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 8.2 Lleihau’r defnydd o gadw pobl 
ifanc yn y ddalfa 

 

Er gwaetha’r cynnydd mewn troseddau difrifol, 
roedd y perfformiad yn rhagori ar y targed. Mae 
cadw adroddiadau cadarn a ffydd ynadaeth yn 
y System Troseddau Ieuenctid yn ffactorau 
eraill a gyfrannodd at hynny hefyd. 

Parhau â’r arferion cyfredol. 
 
Er bod camau cadarnhaol wedi’u cymryd gan 
Heddlu Gwent mewn perthynas â’r her 
gynyddol o gyflenwi cyffuriau yn y ddinas 
(Operation Jewel) bydd hyn yn cael effaith 
negyddol ar berfformiad y Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid gan fod llawer o bobl ifanc 
yn ogystal ag oedolion yn rhan o’r ymgyrch. 
Mae difrifoldeb y troseddau hyn yn debygol o 
arwain at ddedfrydau yn y ddalfa. 
 
Mae’r ymgyrch hon wedi parhau yn 2017/18, ac 
ar hyn o bryd, mae 8 o bobl ifanc wrthi’n cael 
eu dedfrydu, gyda’r ddalfa yn bosibilrwydd 
gwirioneddol iddynt. 
 
Mae pob ymdrech yn cael ei gwneud i nodi’r 
adnoddau i fynd i’r afael â hyn ar sail ataliol yn 
ogystal ag ar ôl i’r troseddwyr gael eu herlyn. 
Bydd cydweithrediad â Drugaid yn ganolog i 
hyn, yn ogystal ag asiantaethau allweddol 
eraill. 

IP 8.3 Mynediad at addysg, hyfforddiant 
a chyflogaeth 

 

Bu cynnydd sylweddol yn y maes hwn. Mae’r 
gweithgor o bartneriaid sy’n canolbwyntio’n 
benodol ar y maes hwn, ynghyd â 
dadansoddiad fforensig o’r rhai nad ydynt 
mewn oriau angenrheidiol, wedi ategu’r 
gwelliant hwn. 

Parhau â’r arferion cyfredol ac adolygu a 
diwygio’r cynllun Addysg, Hyfforddiant a 
Chyflogaeth (a fydd yn rhan o’r Cynllun Busnes 
newydd) gan ganolbwyntio fwy ar rai 16+ oed 
lle mae’r perfformiad fymryn yn is na’r rhai o 
oedran ysgol. 

IP 8.4 Mynediad at asesiadau a 
thriniaeth iechyd meddwl amserol 

 

Wedi rhagori ar y targed yn gyson Parhau â’r arferion cyfredol. 
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Perfformiad Diweddariad am gynnydd IP  Gweithgareddau IP wedi’u cynllunio 

IP 8.5 Mynediad at asesiad a thriniaeth 
amserol yn ymwneud â 
chamddefnyddio sylweddau. 

 

Mae’r perfformiad wedi gwella yn y chwarter 
diwethaf, yn dilyn anghysondeb gydol y 
flwyddyn a sbardunodd archwiliad o’r broses. 
Cyflwynwyd camau unioni sydd fel petaent yn 
gweithio. 

Mae gwasanaeth newydd ar waith ers mis 
Ebrill 2017 – rydym wrthi’n datblygu cytundeb 
lefel gwasanaeth a memorandwm cyd-
ddealltwriaeth newydd a fydd yn cefnogi’r 
gwaith hwn yn y dyfodol. 
 
Mae perfformiad yn debygol o ddirywio yn 
ystod Chwarter 1 2017/18, gan fod y gweithiwr 
wedi ymddiswyddo (mae’n gorffen ddiwedd mis 
Mai) ac mae’n debygol y bydd swydd wag am 
gyfnod.  Fodd bynnag, mae hyn yn gyfle i 
sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd yn cael eu 
gweithredu o’r cychwyn cyntaf, a bod pobl ifanc 
yn gallu cael gafael ar ddarpariaeth tipyn 
ehangach gan y gwasanaeth newydd o 
gymharu â’r cyn-ddarparwr. 

IP 8.6 Mynediad at lety priodol/addas 
 

Roedd y perfformiad yn rhagori ar y targed, er y 
bydd wastad cohort o bobl ifanc na allant, am 
resymau gwahanol, gael gafael ar ‘lety addas’. 

Bwriedir cynnal cyfarfod ddiwedd mis Mai 
rhwng yr asiantaethau a’r partneriaid amrywiol 
(Tai, Llamau, Adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol, y Gwasanaeth Troseddau 
Ieuenctid) i weld faint o alw sydd am 
ddarpariaeth newydd yn benodol ar gyfer pobl 
ifanc sy’n troseddu ac yn ymddwyn mewn 
modd heriol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Cydraddoldeb a’r Gymraeg 

Cydraddoldeb 

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd gan Gyngor Dinas Casnewydd sy’n nodi naw amcan cydraddoldeb 

a fydd yn ffon fesur i’r awdurdod dros y pedair blynedd nesaf. 

Dros y 12 mis diwethaf, gwnaethom gynnydd cadarnhaol tuag at fodloni ein hamcanion cydraddoldeb a thynnu sylw at rywfaint o’r gwaith caled 

a wnaed er mwyn hybu cyfle cyfartal i bawb. Cafodd Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ei gymeradwyo gan y Cabinet 

ym Mehefin 2017. Mae’n adlewyrchu’r gwaith a gynhaliwyd yn y flwyddyn flaenorol ac yn nodi’r blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.  

Mae’r Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Thegwch (Asesiadau) wedi’u hadolygu er mwyn sicrhau bod ein prosesau penderfynu yn 

adlewyrchu’r gofynion statudol a’r ystyriaethau polisi eraill megis y Gymraeg, Tegwch a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Roedd 

ymgynghori â’r cyhoedd a’r Asesiadau dilynol yn flaenoriaeth allweddol wrth bennu’r gyllideb ar gyfer 2017-18. 

Mae’r Grŵp Cydraddoldeb Strategol wedi cyfarfod yn rheolaidd gydol y flwyddyn er mwyn arwain y ffordd yn strategol ar weithredu’r agenda 

cydraddoldeb yn ogystal â monitro’r broses o gyflwyno’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Cadeirydd y Grŵp yw’r Aelod o’r Cabinet dros Gyllid 

ac Adnoddau, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o aelodau etholedig, y Comisiwn Tegwch a swyddogion. 

 

Y Gymraeg 

Eleni (2016/17) yw’r flwyddyn lawn gyntaf inni weithredu’r rhan fwyaf o Safonau’r Gymraeg a ddaeth i rym ar 30 Mawrth 2016.  

 
Cafodd Adroddiad Blynyddol Monitro'r Gymraeg ei gymeradwyo gan y Cabinet yn 2017 ac mae’n adlewyrchu’r cynnydd sylweddol a wnaed y 

llynedd, a’r gwaith i ddod yn y blynyddoedd nesaf. 

 

Mae gweithredu Safonau’r Gymraeg yn parhau i fod ar Gofrestr Risg y Cyngor, ond mae’r lefel risg wedi gostwng i Risg Canolig bellach. 

 

Er mwyn lleihau lefel y risg, rydym wedi rhoi’r Safonau ar waith mewn modd systematig, ac wedi nodi adnoddau ar gyfer cyfieithu a chyflwyno’r 

Safonau yn raddol. Er mwyn gwella atebolrwydd, mae Grŵp Gweithredu’r Gymraeg, sydd â chynrychiolydd o’r holl wasanaethau; yn cyfarfod 

bob mis ac yn anfon adroddiadau misol at y grŵp Cydraddoldeb Strategol (gweler uchod). 

 



 

Rydym wedi ymgynghori ar Gynllun Iaith 5 mlynedd ar gyfer Casnewydd, ac mae’r adborth a gafwyd yn dangos bod y trigolion yn 

gwerthfawrogi’r iaith ac o blaid cynnig gwasanaethau ac addysg trwy gyfrwng y Gymraeg i’r rhai hynny sy’n gofyn amdanynt. Cafodd y Cynllun 

5 mlynedd ei gymeradwyo gan y Cyngor ym mis Mawrth 2017, a byddwn yn gweithio gyda phartneriaid lleol i roi’r Cynllun ar waith yn y 

blynyddoedd nesaf. 

 

Cwynion a chanmoliaethau Corfforaethol 

Cwynion 

2016/2017 yw’r chweched flwyddyn o’r bron i ni weld gostyngiad yn nifer y cwynion anffurfiol (cam 1) ers dechrau’r broses cofnodi corfforaethol 
yn 2011. 
 
Gellir dehongli’r gostyngiad hwn mewn sawl ffordd: 

 Mae’r cyngor yn darparu llai o wasanaethau erbyn hyn. 

 Efallai bod gwelliant cyffredinol yn ansawdd a phrydlondeb y gwasanaethau a ddarperir, felly nid yw cwsmeriaid am gyflwyno cymaint o 
gwynion. 

 Efallai bod gwelliant cyffredinol o ran cyfathrebu, felly mae gan gwsmeriaid ddealltwriaeth well o’r gwasanaethau sy’n cael a ddim yn 
cael eu cyflenwi gan y Cyngor; felly mae’r gwasanaethau a ddarperir yn bodloni eu disgwyliadau. 

 Mae’r maes gwasanaeth yn ymdrin â chwynion cychwynnol (yn unol â’r polisi), ond nid ydynt yn cael eu cofnodi’n ganolog ar y CRM. 
 
Bu gostyngiad bach mewn cwynion Cam 2 hefyd o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, o 34 i 30. Gall hyn awgrymu fod 

 Cwsmeriaid yn derbyn gwasanaeth ac ymateb gwell wrth godi cwynion anffurfiol, sy’n golygu bod cwsmeriaid yn fodlon gydag ymgais 
cyntaf y cyngor i ddatrys y gŵyn. 

 Mae swyddogion yn well am ymateb i gwynion anffurfiol, ac yn cyflwyno ymatebion o ansawdd mewn ffordd amserol. 
 
O’r cwynion ffurfiol (Cam 2) a ddaeth i law, roedd rhai ohonynt yn ymwneud â methiant i ymateb, neu oedi cyn ymateb i gwynion anffurfiol (Cam 
1). Dyma’r rheswm a roddwyd i 36% o’r cwynion Cam 2 y bu’r cyngor yn ymdrin â nhw. 
 
Wrth adolygu’r rhesymau dros weddill y cwynion Cam 2, roedd y cwsmeriaid yn anhapus gyda’r canlyniadau a’r ymateb a gawsant yng Ngham 
1 - ond pan gafodd y cwynion eu hadolygu gan uwch-swyddog, ni chafodd unrhyw un o’r canlyniadau yng Ngham 1 eu newid oherwydd unrhyw 
gasgliadau newydd. 
 
Mae nifer y cwynion a gyflwynodd cwsmeriaid i’r Ombwdsmon yn dilyn y broses dau gam wedi cynyddu’n sylweddol o flwyddyn i flwyddyn, o 9 i 
28. Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Ombwdsmon amserlenni cau tynnach i sefydliadau ymateb i’w hymholiadau o fewn wythnos. Er bod y cyngor 
wedi gallu trafod amseroedd ymateb hirach lle bo’n briodol, mae’r amserlenni llymach hyn yn rhoi mwy o bwysau ar adnoddau cyfyngedig. 
Pwysleisiwyd hyn wrth yr Ombwdsmon fel rhan o Fforwm Cwynion Cymru Gyfan y mae’r cyngor yn aelod ohono. 
 



 

 
O’r 297 o gwynion a gafwyd, cafodd 27 naill ai eu cau neu eu canslo gan nad oeddent yn gwynion mewn gwirionedd. Efallai nad oedd y cais 
am wasanaeth wedi’i gyflwyno’n gyntaf, neu fod proses apelio i’w dilyn yn hytrach. 
 
Mae 44 o gwynion yn parhau’n agored ar hyn o bryd, sy’n gadael 253 o gwynion a gafodd eu hadolygu a’u hymchwilio fel y bo’n briodol. Ar ôl 
adolygu ac ymchwilio i’r mater, cafodd 101 o gwynion eu cynnal a 52 arall eu cynnal yn rhannol. Ni chafodd 86 o gwynion eraill eu cynnal. 
 
Yn gyfrannol, mae canran yr holl gwynion na chawsant eu cynnal fymryn yn is na’r flwyddyn flaenorol (33% lawr i 27%). Mae canran yr holl 
gwynion a gafodd eu cynnal naill ai’n llawn neu’n rhannol wedi cynyddu rhywfaint o 38% yn 2015/2016 i 49% yn 2016/2017. 
 
 

 

Canmoliaethau 

Cafodd cyfanswm o 127 o ganmoliaethau eu cofnodi yn 2016/17, sydd dim ond un yn llai na’r 128 a gafwyd yn y flwyddyn flaenorol. Y meysydd 
gwasanaeth a gafodd y mwyaf o gwynion oedd y meysydd a gafodd y rhan fwyaf o ganmoliaethau hefyd gan mai nhw yw’r gwasanaethau 
rheng flaen amlycaf. 
 
Gwasanaethau Stryd a Gwasanaethau’r Ddinas gafodd pob canmoliaeth ddaeth i law fwy neu lai – a hyn oherwydd eu bod yn wasanaethau 
hynod amlwg i’r cyhoedd. Mae’r holl ganmoliaeth a gofnodwyd i Wasanaethau Stryd yn bennaf oherwydd yr ymateb sydyn a gafwyd i gais 
cwsmeriaid. Fe gafodd Gwasanaethau Cwsmeriaid eu canmol fwyaf am natur gyfeillgar a defnyddiol y staff sy’n darparu gwasanaeth cyfeillgar 
ac effeithlon. 
 
Cafodd gwasanaeth y Gyfraith a Rheoleiddio lawer o ganmoliaeth am waith eu Cofrestryddion hefyd. 

 

Cydweithio a gweithio mewn partneriaeth 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ar lawer o feysydd darparu gwasanaethau ag amryw o bartneriaid. Yn 

2016/17, fe wnaeth y cyngor gydweithio’n helaeth â phartneriaid a rhanddeiliaid eraill ar draws meysydd gwasanaethau. 

Arweiniodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 at sefydlu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Casnewydd yn Un. Mae 

aelodau’r Bwrdd a phapurau’r flwyddyn ar gael ar wefan Casnewydd yn Un. Eleni, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi datblygu 

asesiad o lesiant ar gyfer Casnewydd, ar y cyd â phartneriaid, ac wrthi’n datblygu Cynllun Llesiant. 

Mae Bwrdd Cynllun Integredig Sengl Casnewydd yn Un yn goruchwylio’r gwaith o gyflenwi’r Cynllun cyfredol; ac mae’r cyngor yn cydweithio ag 

amrywiaeth eang o grwpiau a sefydliadau gan gynnwys grwpiau NEET, y Fforwm Cynhwysiant Ariannol, y Fforwm Troseddau Casineb, 



 

PREVENT i fynd i’r afael ag eithafiaeth; y Grŵp Cydlyniant Cymunedol; Fforwm y Lluoedd Arfog; Gwasanaethau Mabwysiadu y De-ddwyrain; 

Bwrdd Diogelu Plant y De-ddwyrain; Fforwm Amddiffyn Oedolion Gwent; y Grŵp Sgiliau a Chyflogadwyedd; Prosiect Gwyrdd; y Fforwm Cam-

drin Domestig; Fforwm Derbyniadau Ysgolion Casnewydd; Fforwm Addysg Rhanbarthol Cymru; Grŵp Diogelu Addysg Cymru Gyfan. Dyma 

flas o’r mathau o bartneriaethau a’r holl gydweithio sy’n digwydd, ac nid yw’n rhestr gyflawn. 

Mae lefel a hyd a lled y gwaith partneriaeth a chydweithio yn un go helaeth, ac nid yw’n bosib rhestru pob asiantaeth neu randdeiliad sy’n 

gweithio ochr yn ochr â’r cyngor. Mae’r adolygiadau o gynlluniau gwasanaethau cyhoeddedig 2016/17 yn cynnwys rhestr fwy cynhwysfawr o’r 

sefydliadau hynny sy’n gweithio gyda’r cyngor. 

Cliciwch ar y ddolen isod i weld Adolygiadau o Gynllun Gwasanaethau 2016/17 

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



 

Dadansoddi Mesurau Cenedlaethol Cymru 
Cafodd egwyddorion gosod targedau eu cyflwyno ym mis Mawrth 2015 er mwyn helpu i gynyddu’r lefelau perfformiad o gymharu ag awdurdodau 
eraill Cymru; mae hyn yn golygu bod ein targedau yn heriol ond ystyrlon ar lefel genedlaethol. Cafodd y 3 egwyddor ganlynol eu cyflwyno: 
 

1. Gwella ar berfformiad y flwyddyn flaenorol a, lle bo’n berthnasol; 

2. Wedi’i gosod ar gyfartaledd Cymru o leiaf neu, 

3. Wedi’i gosod uwchlaw lefelau chwartel 4. 

 

Bydd data Cymru gyfan ar gyfer 2016/17 yn cael ei ddarparu mewn adroddiad ar wahân unwaith mae Uned Data Cymru wedi rhyddhau data. 

Disgwylir i ddata Cymru gyfan gael ei ryddhau ar 13 Medi 2017. 

 
Mae’r data gwirioneddol ar ddiwedd y flwyddyn ar gyfer yr holl fesurau cenedlaethol i’w gweld yn y tabl drosodd. 



 

  



 



 

Argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru a chynigion ar gyfer gwella  
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 Gynllun 

Gweithredu Swyddfa Archwilio Cymru a drafodwyd yng nghyfarfod o’r Cabinet ym mis Gorffennaf. 

 

Cynllun gweithredu diweddaraf mewn ymateb i argymhellion yr Asesiad Corfforaethol 

 
Cynllun gweithredu i fynd i’r afael ag argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru 
 
 

Mae’r camau gweithredu a gwblhawyd wedi’u nodi mewn llwyd 
 
 
Argymhelliad 1 
 

 

Cyf Camau gweithredu a gynlluniwyd  Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y chwarter 
nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

1.1  Bydd y Prif Weithredwr yn gweld pob 
adroddiad penderfyniadau ac yn dod 
i’r casgliad a ydynt o ansawdd 
ddigonol cyn cyflwyno i’r broses 
graffu a phenderfynu. 

Mawrth 
2017 

Bydd SLT yn derbyn 
adroddiadau’r Cabinet er 
mwyn ystyried cynnwys ac 
ansawdd cyn eu cyflwyno i’r 
Cabinet. 

Mae hyn wedi ymwreiddio yn y broses 
ac nid oes camau gweithredu pellach 
wedi’u cynllunio. 

Prif 
Weithredwr 

1.2  Bydd Penaethiaid Gwasanaethau yn 
sicrhau bod prosesau sicrwydd 
ansawdd yn cael eu gweithredu o 
fewn eu meysydd gwasanaeth er 
mwyn sicrhau bod adroddiadau o 
ansawdd a safon dderbyniol cyn eu 
cyflwyno i’w cynnwys mewn 

Gorff 
2017 

Bydd Penaethiaid 
Gwasanaethau yn ystyried yr 
adroddiadau cyn i SLT eu 
hystyried a’u cyflwyno i’r 
broses benderfynu neu 
graffu.  

Parhau â’r broses hon ac asesu ei 
heffeithiolrwydd. 

Prif 
Weithredwr 

Argymhelliad 1 Dylai’r Cyngor sicrhau bod yr Aelodau’n ystyried gwybodaeth gadarn yn achlysurol a thryloyw ar y cyfle cyntaf 
posib er mwyn eu galluogi i lywio, cymryd a herio dewisiadau a phenderfyniadau’n effeithiol, a sicrhau bod 
penderfyniadau’n cael eu cofnodi a’u hadrodd yn dryloyw. 

Canlyniad/budd bwriedig 
Swyddfa Archwilio Cymru 

Mae penderfyniadau a gwaith craffu yn seiliedig ar ystyried gwybodaeth ddiweddaraf a chywir. 

Mae penderfyniadau’n cael eu cofnodi’n gywir ac amserol ar draciwr penderfyniadau’r Cyngor fel bo’r cyhoedd yn 
gallu canfod a deall pa benderfyniadau sydd wedi’u gwneud, a chan pwy. 

Swyddog â Chyfrifoldeb Prif Weithredwr 
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 



 

Cyf Camau gweithredu a gynlluniwyd  Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y chwarter 
nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

prosesau penderfynu neu graffu. 

1.3  Mae holl benderfyniadau’r Cabinet, 
Aelodau’r Cabinet a swyddogion 
dirprwyedig yn cael eu cofnodi’n 
gywir, gan gynnwys gwybodaeth 
gefndir, opsiynau a’r rhesymau dros 
y penderfyniadau hynny, yn unol â 
chyfansoddiad a gofynion 
deddfwriaethol y Cyngor. Mae 
cofnodion cyfarfodydd y Cyngor a’r 
Cabinet hefyd yn cael eu cofnodi’n 
gywir, eu cymeradwyo mewn 
cyfarfodydd dilynol a’u cyhoeddi 
mewn modd amserol. Mae’r holl 
benderfyniadau, adroddiadau cefndir 
a chofnodion yn cael eu cyhoeddi ar 
wefan y Cyngor, gyda chwilotwyr yn 
galluogi pobl i dracio a dod o hyd i 
benderfyniadau’n hawdd. 

Gorff 
2017 

Mae’r templed newydd yn 
cael ei ddefnyddio nawr. Mae 
templed diweddaraf ar gael 
i’w graffu ar gyfer 
adroddiadau.    

Cadw dan adolygiad.  Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Argymhelliad 2 
 

Argymhelliad 2 Dylai’r Cyngor fynd i’r afael ar fyrder â’r gwendidau yn ei drefniadau llywodraethu sy’n sail i’w benderfyniadau er 
mwyn cefnogi gwelliannau. Byddai hyn yn cynnwys: 

 cryfhau trefniadau rhaglen waith y pwyllgor er mwyn sicrhau eu bod yn amserol, yn ystyrlon, yn llawn 
gwybodaeth, yn glir, yn gytbwys, wedi’u monitro a’u cydgysylltu; 

 adolygu a diweddaru cyfansoddiad y Cyngor gan sicrhau bod rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn glir, a 
bod yr holl Aelodau’n deall ac yn cyflwyno eu rolau unigol mewn perthynas â’i gilydd heb gyfaddawdu ar 
annibyniaeth; 

 grymuso’r Aelodau i fod yn fwy rhagweithiol ac atebol am eu rolau a’u cyfrifoldebau; 

 cryfhau trefniadau craffu er mwyn hysbysu a herio polisïau, opsiynau, penderfyniadau a chamau 
gweithredu’n fwy effeithiol, a dwyn Aelodau’r Cabinet, swyddogion, partneriaid ac eraill i gyfri’n fwy cadarn 
er mwyn llywio cynnydd a gwelliant cynt; 

 cryfhau a mandadu rhaglenni dysgu a datblygu’r aelodau a swyddogion yn seiliedig ar asesiadau o 
gymwyseddau er mwyn gwella sgiliau a dealltwriaeth i’w galluogi i gyflawni eu rolau’n fwy effeithiol. 

Canlyniad/budd bwriedig 
Swyddfa Archwilio 
Cymru 

 Mae meysydd ffocws pob pwyllgor yn glir, yn gysylltiedig â blaenoriaethau corfforaethol, wedi’u 
diweddaru’n rheolaidd a’u hystyried mewn fforymau agored. 

 Mae cyfansoddiad y Cyngor yn adlewyrchu’r trefniadau cyfredol yn gywir ac yn cyflwyno rolau a 
chyfrifoldebau yn glir. 

 Mae’r Aelodau’n gallu cyflawni eu rolau’n effeithiol ac yn cael eu dwyn i gyfrif am y rolau hynny. 

 Defnyddir proses graffu’n effeithiol i lywio datblygiadau polisi a dwyn Aelodau’r Cabinet a swyddogion i 
gyfrif am berfformiad. 

 Mae’r aelodau a swyddogion yn cael digon o adnoddau a chefnogaeth i gyflawni eu rolau. 

Swyddog  â Chyfrifoldeb Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 

 
 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y chwarter 
nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

2.1  Datblygu’r defnydd o rag-
gyfarfodydd y Pwyllgor er mwyn 
ffocysu’r heriau yn fwy effeithiol a 
gwella ansawdd cwestiynau. (Cam 
Gweithredu ar Graffu 1) 

Gorff 2017 Mae’r rhag-gyfarfodydd yn parhau 
ar gyfer y pwyllgorau craffu 
newydd. 
 

Rydym wedi cynllunio hyfforddiant 
cwestiynu a chadeirio ar gyfer mis 
Medi 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.2  Cyflwyno system graffu effeithiol ar 
y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, mewn ymateb i’r 

Erbyn 
Ebrill 
2018  

 

Cytunwyd ar strwythur pwyllgor 

craffu newydd yng nghyfarfod 

blynyddol cyffredinol eleni, gan 

Mae’r pwyllgor craffu ar 
bartneriaeth newydd wedi’i benodi 
a bydd yn dechrau hyfforddi a 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 



 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y chwarter 
nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

ddyletswydd statudol a roddwyd ar 
graffu gan WFGA (Cam Gweithredu 
ar Graffu 2) 

gynnwys pwyllgor ar wahân ar 

gyfer craffu ar bartneriaeth. 

 

datblygu ei raglen waith dros yr 
haf. 
 

2.3  Cyflwyno templed adrodd newydd i 
wella ansawdd a ffocws y 
wybodaeth a gyflwynir i Bwyllgorau 
(Cam Gweithredu ar Graffu 3) 

Erbyn cylch 
cyfarfod 
Tachwedd 
2016 

Mae’r templed newydd wedi’i 
gyflwyno ac wrthi’n cael ei 
ddefnyddio 

Parhau i adolygu a diwygio fel 
bo’r angen, er mwyn gwella 
ansawdd a ffocws y wybodaeth a 
gyflwynir i Bwyllgorau. 
 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.4  Parhau i feithrin cysylltiadau rhwng 
Craffu ac Archwilwyr / Arolygwyr / 
Rheoleiddwyr, yn enwedig er mwyn 
cefnogi hyfforddiant a rhaglenni 
gwaith (Cam Gweithredu ar Graffu 
4) 

Parhaus Bydd canlyniadau’r adolygiad o 
gymheiriaid gyda Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili a 
Chyngor Sir Fynwy yn cael eu 
hadrodd yn yr Adroddiad Craffu 
Blynyddol. 

Bydd cysylltiadau pellach ag AIR 
yn cael eu hadolygu unwaith 
mae’r pwyllgorau newydd ar 
waith. 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.5  Parhau i weithredu’r Strategaeth 
Ymgysylltu Cyhoeddus y cytunwyd 
arni’n 2015 (Cam Gweithredu ar 
Graffu 5). 

Erbyn Ebrill 
2017 

Mae’r broses weithredu yn dal i 
fynd rhagddi. Rydym wrthi’n 
adolygu cynnwys y wefan. 

Bydd angen i’r Cadeiryddion 

newydd adolygu’r Strategaeth 

Ymgysylltu Cyhoeddus ar gyfer 

tymor newydd y Cyngor. 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.6  Mae rhaglenni gwaith y Cabinet 
yn cael eu cyflwyno i bob 
cyfarfod cabinet 

 

Erbyn Ebrill 
2017 

Mae’r rhain wedi’u gweithredu ac 
yn barhaus. 

Wedi’u gweithredu Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.7  Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd yn adolygu elfennau 
amrywiol o’r Cyfansoddiad 

 

Parhaus Mae’r rhain wedi’u gweithredu ac 
yn barhaus. 

Wedi’u gweithredu Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.8  Datblygu’r defnydd o rag-
gyfarfodydd y Pwyllgor er mwyn 
ffocysu heriau’n fwy effeithiol a 
gwella ansawdd y cwestiynau (Cam 
Gweithredu ar Graffu 1) 

 
Gorff 2017 

Gweler 2.1 uchod  Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.9  Cyflwyno templed adrodd newydd i 
wella ansawdd a ffocws y 
wybodaeth a gyflwynir i Bwyllgorau 

Erbyn cylch 
cyfarfod mis 
Tachwedd 

Gweler 2.3 uchod  Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 



 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y chwarter 
nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

(Cam Gweithredu ar Graffu 3) 2016 

2.10  Datblygu’r defnydd o rag-
gyfarfodydd y Pwyllgor er mwyn 
ffocysu’r heriau yn fwy effeithiol a 
gwella ansawdd cwestiynau. 
(Cam Gweithredu ar Graffu 1) 

 

 
Gorffennaf 
2017 

Gweler 2.1 a 2.8 uchod  Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.11  Parhau i gynnal cyfarfodydd 
rheolaidd o’r Cadeiryddion Craffu, y 
Tîm Swyddog Craffu ac aelodau 
blaenllaw o’r Weithrediaeth, i 
sicrhau bod perthynas gadarnhaol 
yn parhau a bod llwythi gwaith yn 
cael eu cydlynu’n effeithiol (Cam 
Gweithredu ar Graffu 6) 

Cyfarfodydd 
eisoes yn y 
dyddiadur 

Mae angen inni blotio’r 
cyfarfodydd hyn nawr bod y 
Cyngor a’r weinyddiaeth newydd 
ar waith 

Mae angen inni blotio’r 
cyfarfodydd hyn nawr bod y 
Cyngor a’r weinyddiaeth newydd 
ar waith 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.12  Datblygu rôl briodol ar gyfer craffu o 
fewn y trefniadau newydd i reoli 
perfformiad, ac adeiladu ar fesurau 
cyfredol 
 

Erbyn 
Rhagfyr 2017 

Rydym yn cyflwyno system 
newydd ar gyfer adrodd am 
berfformiad, gan gynnwys 
ystyriaethau craffu. 

Terfynu a gweithredu’r system 
newydd ar gyfer adrodd am 
berfformiad. 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.13  Diweddaru a chyflwyno’r rhaglen 
hyfforddiant a seminarau ar gyfer yr 
Aelodau gan gynnwys hyfforddiant i 
gefnogi: Craffu ar gyllidebau – 
Craffu ar berfformiad – Gweithredu 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cam Gweithredu ar Graffu 
8) 

Gorffennaf 
2017 

Mae hyfforddiant i Bwyllgorau 
newydd eisoes ar droed. 

Adolygu’r rhaglen hyfforddiant 
parhaus. 
  

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

2.14  Gweithio gyda’r Aelodau cyfredol i 
ddatblygu rhaglen gynefino effeithiol 
ar graffu ar gyfer Aelodau Etholedig 
ar ôl etholiad 2017 (Cam 
Gweithredu ar Graffu 9) 

Gorffennaf 
2017 

Rhaglen ar waith. Adolygu’r rhaglen hyfforddiant 
parhaus. 
  

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

 
 
 
 
 



 
Argymhelliad 4 
 

Argymhelliad 4 Rhaid i’r Cyngor barhau i ddatblygu ei drefniadau rheoli pobl, er mwyn sicrhau bod ganddo’r gallu a’r galluogrwydd 

angenrheidiol i newid a gwella. Wrth wneud hynny, dylai: 

 barhau i ddatblygu ei Gynllun Gweithlu drafft a’i gynlluniau gweithredu cysylltiedig ar gyfer pob cam: neilltuo 

cyfrifoldeb i swyddog a phennu dyddiad terfyn ar gyfer cwblhau’r gwaith; 

 yn absenoldeb dull ffurfiol i roi adborth 360 gradd i holl aelodau’r staff, mynd i’r afael ag anghysondebau 

rheolwyr wrth gynnal gwerthusiadau a sicrhau bod yr holl staff yn derbyn gwerthusiad adeiladol a 

datblygiadol er mwyn cefnogi perfformiad swydd. 
 

Canlyniad/budd bwriedig 
Swyddfa Archwilio 
Cymru 

 Mae gan y Cyngor drefniadau cynllunio’r gweithlu effeithiol ar waith, a fydd yn ei helpu i gyflawni ei weledigaeth 
a’i flaenoriaethau. 

 Cynhelir gwerthusiadau staff yn gyson ac i safon dda, ac fe’u defnyddir i lywio datblygiad staff. 

Swyddog  â Chyfrifoldeb Pennaeth Pobl a Newid Busnes 

 
Diweddariad am gamau gweithredu 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y 
chwarter nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

4.1  Creu grŵp adolygu cynllun y 
gweithlu  

Chwefror 
2016  

 

Cwblhawyd  Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.2  Cyhoeddi cynllun y gweithlu Mehefin 2016 Cwblhawyd  Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

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

Mehefin 2016 Cwblhawyd  Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.4  Partneriaid Busnes AD yn cyfarfod 
â’r Pennaeth Gwasanaethau i 
drafod amcanion y gweithlu ar gyfer 
2016/17 

Mehefin 2016 
ymlaen 

Cwblhawyd  Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.5  Gosod amcan 2016/17 ar gyfer 
cynllunio’r gweithlu mewn amcanion 
cynllunio gwasanaethau ac 
amcanion unigol 

Mai 2016 Cwblhawyd  Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.6  Cynnal archwiliad hunanasesu er 
mwyn asesu perfformiad cyfredol a 
nodi blaenoriaethau’r dyfodol 

Rhagfyr 2016 Cwblhawyd  Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 



 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y 
chwarter nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

4.7  Cyflwyno hyfforddiant gwell ar 
gynllunio’r gweithlu i holl 
swyddogion AD/OD. 

Rhagfyr 2016 Wedi’i gwblhau  Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.8  Adborth i reolwyr ar ansawdd y 
gwerthusiadau a samplwyd 

Hydref 2016 Wedi rhoi adborth ar sampl o 
werthusiadau 

 Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.9  Ymchwilio’r opsiynau i adolygu 
prosesau cyfredol er mwyn 
cyflwyno’r dechnoleg i’r cylch PM a 
moderneiddio’r system 

Gorffennaf 
2017 

Wrthi’n treialu system perfformiad 
newydd ar hyn o bryd er mwyn 
symud i broses rheoli mewnol 
barhaus yn hytrach na 
gwerthusiad blynyddol. 
 
Cynhaliwyd y treial rhwng Ionawr 
a Mawrth 2017 gyda grŵp o 100 o 
weithwyr ledled yr holl feysydd 
gwasanaeth. 
 
Roedd adolygiad o’r treial yn 
llwyddiannus ac mae contractau 
wedi’u pennu er mwyn cyflwyno’n 
llawn ledled y Cyngor.  
 
Cynhaliwyd sesiynau ag uwch-
reolwyr er mwyn esbonio’r 
prosiect a bydd cynllun cyfathrebu 
llawn ar gael i weithwyr yn 
ddiweddarach fis Gorffennaf. 

Penderfynu ai bwrw ymlaen 
a’i gyflwyno ledled y Cyngor. 
Cynllunio hyfforddiant a 
chefnogaeth fesul tipyn i 
ddefnyddio’r system. 
 
Mae’r broses gyflwyno wedi’i 
chyflwyno’n llawn ac wedi 
dechrau gydag uwch-reolwyr. 
 
 
Dechrau cyfathrebu â’r staff 
ym mis Gorffennaf 2017. 
 
 
 
Bydd y Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol yn cael 
ei newid i ddangos % yr 
amcanion a gyflawnwyd yn 
llwyddiannus. 

Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.10  Adolygu’r cyrsiau Hyfforddiant ar 
gyfer Perfformiad a chynnig 
argymhellion ar gaffaeliadau’r 
dyfodol 

Awst 2016 Wedi cynnal arolwg a byddwn yn 
parhau i redeg y cwrs ond yn 
ychwanegu cymorth hyfforddi ar 
ffurf cymwysterau ILM 

Gweithredwyd Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.11  Nodi atebion er mwyn cynnig 
cymwysterau hyfforddi a mentora 
ILM 

Awst 2016 Nodwyd ILM mewn hyfforddi a 
mentora a chofrestrodd 14 o 
reolwyr – dechreuodd hyn yn 
Ionawr 2017 

Gweithredwyd Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

4.12  Creu rhwydwaith o setiau dysgu 
gweithredol 

Hydref 2016 Wedi nodi a chynnig ILM mewn 
setiau dysgu gweithredol i 
reolwyr, ond ychydig sydd wedi 

Gweithredwyd Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 



 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y 
chwarter nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

cofrestru hyd yma. Cynhaliwyd 
set dysgu gweithredol anffurfiol 
mewn un maes gwasanaeth ym 
mis Tachwedd. 
Bydd y pwyslais ar hyfforddiant ar 
hyn o bryd. 

 
  



 
Argymhelliad 5 
 

Argymhelliad 5 Cryfhau’r trefniadau sy’n galluogi’r Cyngor i graffu ar ei amcanion gwella. Wrth wneud hynny, dylai’r Cyngor: 

 Alluogi’r Aelodau i herio a chraffu ar berfformiad gwasanaethau’n effeithiol: 
 sicrhau bod agendâu cyfarfodydd yn caniatáu digon o amser i’r Aelodau ganolbwyntio ar dangyflawni 

(eang); 
 darparu hyfforddiant i’r Aelodau ar herio a chraffu’n effeithiol. 

Canlyniad/budd bwriedig 
Swyddfa Archwilio 
Cymru 

Mae’r Aelodau’n cael gwybodaeth gywir ac amserol i’w galluogi i herio perfformiad a chynnydd yn erbyn amcanion 
gwella yn effeithiol. Mae camau gweithredu unioni wedi’u nodi a’u bwrw ymlaen. 
Mae’r pwyllgor craffu yn trafod a herio perfformiad yn rheolaidd, ac mae gan yr aelodau ddigon o amser i wneud 
hynny. 
Mae gan yr Aelodau’r sgiliau angenrheidiol i herio a chraffu’n effeithiol. 

Swyddog  â Chyfrifoldeb Pennaeth Pobl a Newid Busnes 

 
Diweddariad am gamau gweithredu 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y 
chwarter nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

5.1  Mae’r fframwaith adrodd newydd ar 
waith yn sicrhau bod mwy o 
wybodaeth yn cael ei darparu i’r 
pwyllgor craffu ac Aelodau’r Cabinet 
mewn modd mwy prydlon. 

Y Cabinet a’r 
Cadeiryddion 
Craffu wedi 
cytuno ar y 
Fframwaith 
ym mis Medi 
2016 

Mae ar waith bellach. Dim angen cymryd camau 
pellach. 

Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes. 

5.2  Bydd y system rheoli perfformiad yn 
caniatáu i wybodaeth am 
berfformiad fod yn fwy amlwg ac ar 
gael yn haws o amgylch yr 
awdurdod. 

System 
newydd 
wedi’i rhoi ar 
waith ym mis 
Ebrill 2016. 
Datblygiadau 
pellach yn 
parhau. 

Mae’r Swyddog Rheoli 
Perfformiad wedi cynnal gwaith 
pellach ar y system. Mae’r 
Cynllun Datblygu ar waith a 
hyfforddiant pellach wedi’i 
gyflwyno. Erbyn hyn, mae llawer 
mwy o ddefnyddwyr yn gallu 
defnyddio’r system i edrych ar 
berfformiad a gwneud sylwadau 
ar hynny. 

Bydd y system yn parhau i 
gael ei datblygu. 
 

Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes. 

5.3  Mae dangosfyrddau eithriadau ac 
adroddiadau ar gyfer cynlluniau 
gwasanaethau yn pwysleisio’r 
meysydd allweddol. 

Gorffennaf 
2017 

Mae’r templed Cynllunio 
Gwasanaethau newydd yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer cynlluniau 
gwasanaeth 2017/18, a phroses 

Bydd proses a thempled 
Cynllunio Gwasanaethau yn 
cael eu hadolygu bob 
blwyddyn i sicrhau bod y 

Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes. 



 

Cyf Camau gweithredu  a gynlluniwyd Dyddiad 
cwblhau 

Cynnydd hyd yma Ar y gweill yn ystod y 
chwarter nesaf 

Swyddog â 
Chyfrifoldeb 

newydd adolygiad gan 
gymheiriaid wedi’i chyflwyno. 
 

broses yn parhau i weithio ac 
yn cael ei haddasu i’r 
amgylchedd newidiol y mae’r 
cyngor yn gweithio ynddo. 
 
Bydd fframwaith adrodd 
newydd yn cael ei ddatblygu 
ar y cyd â’r pwyllgor craffu. 
 

5.4  Mae adroddiadau perfformiad i’r 
Cabinet bellach yn mynd i’r 
Cadeiryddion Craffu er gwybodaeth. 

Cytunodd y 
Cabinet ar y 
fframwaith 
ym mis Medi 
2016 

Mae hwn ar waith bellach, a 
diweddariad y Cabinet o’r cynllun 
gwella manwl wedi’i anfon at 
Craffu er gwybodaeth ar gyfer 
Ch1 

Dim camau pellach wedi’u 
cynllunio, bydd hyn yn 
parhau. 

Pennaeth Pobl a 
Newid Busnes 

5.5  Mae’r Penaethiaid Gwasanaethau 
yn cael cyfarfodydd briffio rheolaidd 
ag Aelodau’r Cabinet, sydd yna’n 
briffio Arweinydd y Cyngor. 

Cytunodd y 
Cabinet ar y 
fframwaith 
ym mis Medi 
2016 

Mae’r Penaethiaid Gwasanaethau 
wedi cael cyfarfodydd briffio 
rheolaidd ag Aelodau’r Cabinet, 
sydd yna’n briffio Arweinydd y 
Cyngor. 

Mae hwn wedi’i ymwreiddio 
bellach, ac nid oes camau 
pellach wedi’u cynllunio. 

Y Prif 
Weithredwr 

5.6  Rydym wedi cyflwyno rhaglen 
hyfforddiant a seminar ar gyfer 
Aelodau Craffu, ac wedi cyflwyno 
rhag-gyfarfodydd er mwyn gwella’r 
ffocws a herio cwestiynau’r Aelodau. 
Hefyd, rydym wrthi’n datblygu 
rhaglen ymsefydlu newydd ar gyfer 
mis Mai 2017 a fydd yn cynnwys 
ffocws ar herio effeithiol. 

Mae 
systemau ar 
waith ac yn 
barhaus. 
Datblygu 
rhaglen 
gynefino o fis 
Mai 2017 

Darparu rhaglen gynefino. 
 

Adolygu’r rhaglen hyfforddiant 
barhaus. 
 

Pennaeth y 
Gyfraith a 
Rheoleiddio 

 
 
 
  



 
Cynigion  Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer Gwella 
 

Cyf Cynnig Diweddariad cynnydd hyd at Mawrth 2017 Camau wedi’u cynllunio 

ar gyfer y chwarter nesaf 

Dyddiad cau 

disgwyliedig 

Swyddog â 

Chyfrifoldeb 

1. Dylai’r Cabinet: 

Ddarparu diweddariad 

manylach o’r cynnydd i’r 

Cabinet wrth fynd i’r 

afael â’n Hasesiad 

Corfforaethol a’i 

argymhelliad dilynol er 

mwyn hwyluso 

trafodaeth fwy 

gweithredol a herio’r 

cynnydd 

Mae’r Cabinet wedi derbyn adolygiad o’r 
cynnydd wrth fynd i’r afael â’r Asesiad 
Corfforaethol ac argymhellion dilynol yr 
Asesiad Corfforaethol 2015/16. Mae’r 
Cabinet bellach yn ystyried y diweddariad 
Chwarterol ar y cynnydd yn erbyn 
Argymhellion yn Asesiad Corfforaethol a’r 
Cynigion ar gyfer gwella fel adroddiad yn ei 
rinwedd ei hun. 
 
Bydd y broses adrodd a amlinellir yn yr 

ymateb i Argymhelliad 1 (cyf 1.1 ac 1.2) yn 

sicrhau bod digon o fanylion wedi’u 

cynnwys. Mae’r diweddariad Chwarterol 

bellach yn cael ei gyflwyno i’r Prif 

Swyddogion cyn cyflwyno i’r Cabinet er 

mwyn sicrhau bod digon o fanylion wedi’i 

gynnwys. 

Dim camau pellach 

wedi’u cynllunio. 

Ionawr 2017 Pennaeth Pobl 

a Newid 

Busnes 

2. Adolygu’r amserlen ar 

gyfer cwblhau’r 

cyfweliadau dychwelyd i’r 

gwaith. 

Rydym wedi cyflwyno rhaglen ‘Rheolwr 
Pobl’ ar ITrent fesul tipyn i reolwyr yn y 
sefydliad. 
Rydym yn rhagweld y bydd y cam hwn yn 
lleihau’r amser mae’n cymryd i gwblhau’r 
cyfweliadau dychwelyd i’r gwaith a bydd yn 
cynyddu canran y ffurflenni o fewn yr 
amserlen. 
 
Mae’r holl reolwyr bellach wedi cofrestru ar 

gwrs ‘Rheolwr Pobl’ ar ITrent ac yn 

cwblhau’r wybodaeth am salwch yn 

uniongyrchol i’r system eu hunain. 

Ystyriaeth bellach i roi’r 
gorau i ddefnyddio 
ffurflen bapur a symud i 
ffurflen ar-lein. 
 
Rydym yn anelu at gael 

gwared ar ffurflenni 

papur ym mhob 

gweithgaredd AD ac yn 

ymchwilio i’r opsiwn o 

greu ffurflen iTrent fel 

bod modd cynnal 

trafodaethau Dychwelyd 

i’r Gwaith yn electronig 
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Cyf Cynnig Diweddariad cynnydd hyd at Mawrth 2017 Camau wedi’u cynllunio 

ar gyfer y chwarter nesaf 

Dyddiad cau 

disgwyliedig 

Swyddog â 

Chyfrifoldeb 

ac felly’n dileu’r ffurflen. 

Dylai hyn arwain at 

gwblhau canran llawer 

uwch (os nad y cwbl) o 

gyfweliadau Dychwelyd 

i’r Gwaith o fewn 7 

diwrnod. 

3. Adolygu a oes ganddo’r 

gallu priodol o fewn y 

maes gwasanaeth Pobl a 

Newid Busnes i gryfhau 

cynllunio’r gweithlu. 

Mae Cynllun y Gweithlu 2016/17 wedi’i 
gyhoeddi a’r holl feysydd gwasanaethau 
wedi cwblhau eu templed am y flwyddyn ac 
wedi nodi eu hamcanion cynllunio’r 
gweithlu. 
Mae Partneriaid Busnes AD yn gweithio’n 
rhagweithiol â Phenaethiaid Gwasanaethau 
er mwyn trafod eu templedi fel rhan o 
drafodaethau busnes arferol ac mae pob 
aelod o’r tîm AD wedi cyfrannu at adroddiad 
cynnydd cynllunio’r gweithlu. 

Wrthi’n gweithio ar 
gynllun y gweithlu 
hirdymor ar gyfer y 
sefydliad a fydd yn cyd-
fynd â’r Cynllun Pobl 
nesaf – h.y. cynllun 5 
mlynedd i’r naill a’r llall. 
 
Mae’r rhwydwaith HRD 
yn treialu templed 
cynllunio’r gweithlu ac 
rydym yn bwriadu gweld 
a yw’r adnodd hwn yn 
addas i Gasnewydd. 
 
Bydd Partneriaid Busnes 
AD yn symud tuag at fwy 
o bwyslais ar gymorth 
cynllunio’r gweithlu, trwy 
ailstrwythuro sy’n 
cyflwyno Cynghorwyr AD 
i wneud gwaith achosion 
cysylltiadau gweithwyr – 
bydd hyn yn darparu 
rhagor o alluogrwydd i 
Bartneriaid Busnes AD 
ganolbwyntio mwy ar 
gynllunio’r gweithlu. 
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