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Cyflwyniad
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff sector cyhoeddus bennu amcanion Lles yn ei Gynllun Corfforaethol.
Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Dinas Casnewydd 2017-22 wedi pennu pedwar Amcan Llesiant sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ‘Cynllun Llesiant’ Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un a hefyd Nodau Llesiant Cymru:
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 – Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynus a chynaliadwy
Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Amcanion Lles, mae gwasanaethau’r Cyngor wedi gosod cynllun gwasanaeth pum mlynedd sy'n amlinellu eu hamcanion, eu
camau gweithredu, eu mesurau perfformiad a'r risgiau o ran cyflawni'r Cynllun Corfforaethol. Mae pob un o'r amcanion a'r camau gweithredu hyn hefyd yn cefnogi
datblygu cynaliadwy a phum egwyddor y Ddeddf Llesiant:
Yn yr
Hirdymor

Pwysigrwydd cydbwyso anghenion byrdymor â'r angen i ddiogelu'r gallu i fodloni
anghenion hirdymor hefyd.

Atal

Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu ein helpu i fodloni’n
hamcanion.

Integreiddio

Ystyried sut y gall amcanion lles cyrff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau lles, ar
eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

Cydweithio

Gweithredu ar y cyd ag unrhyw berson arall (neu wahanol rannau o'r corff ei hun) a allai
helpu'r corff i gyflawni ei amcanion lles.

Cynnwys Pobl

Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau lles, a sicrhau bod
y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei gwasanaethu.
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Dyletswyddau Statudol Cyngor Dinas Casnewydd
Wrth ddarparu gwasanaethau'r Cyngor, ceir gwahanol ofynion deddfwriaethol a statudol i'r Cyngor gydymffurfio â hwy. Mae'r meysydd dyletswyddau statudol
allweddol yn cynnwys (ymhlith eraill):
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021
Y Ddeddf Cydraddoldeb gan gynnwys Dyletswydd Economaidd Gymdeithasol
Deddf yr Iaith Gymraeg
Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2001
Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015
Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015
Trosolwg o Wasanaethau’r Gyfraith a Rheoleiddio
Mae Gwasanaethau’r Gyfraith a Rheoleiddio yn darparu ystod eang o wasanaethau cymorth statudol, rheoleiddiol a phroffesiynol i gleientiaid mewnol, Cynghorwyr
ac aelodau o'r cyhoedd.
•
•
•
•
•
•

Gwasanaethau cyfreithiol, Yswiriant a thaliadau Tir Lleol.
Gwasanaethau Democrataidd, gan gynnwys Trosolwg a Chraffu a'r Faeryddiaeth
Etholiadau a Chofrestru Etholiadol
Cofrestru Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau
Gwasanaethau Rheoliadol (Amgylchedd a Chymuned)
Gwasanaethau Rheoliadol (Masnachol)

Mae rolau'r Swyddog Monitro/Dirprwy Swyddog Monitro, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd a'r "Swyddog Priodol" wedi'u rhagnodi gan ddeddfwriaeth ac
mae swyddogaethau'r Gwasanaeth Cofrestru, Cofrestru Etholiadol, Craffu, Iechyd yr Amgylchedd, Trwyddedu, Safonau Masnach a Thaliadau Tir Lleol i gyd yn
ofynion statudol. Mae gwasanaethau proffesiynol fel Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd yn cefnogi'n uniongyrchol y gwaith o ddarparu gwasanaethau
statudol a rheoleiddiol eraill ledled y Cyngor. Mae timau'r Gwasanaethau Rheoliadol yn ymgymryd ag ystod eang o waith diogelu'r cyhoedd sy'n cwmpasu pob
agwedd ar swyddogaethau statudol y Cyngor o ran Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach, Iechyd Anifeiliaid, Trwyddedu, Diogelwch Cymunedol a Theledu Cylch
Cyfyng.
Bydd 2021/22 yn flwyddyn heriol i wasanaeth y Gyfraith a Rheoleiddio. Bydd tîm Cyfreithiol y Cyngor yn parhau i gefnogi gwasanaethau'r Cyngor i gyflawni prosiectau
adfywio allweddol, cefnogi gofal cymdeithasol a gwaith cyfreithiol arall. Effeithiwyd ar dîm Cofrestru a Chrwneriaid y Cyngor gan y cynnydd yn y llwyth gwaith
oherwydd Covid-19 ond maent wedi llwyddo i addasu i'r gofynion newidiol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau y gellir cynnal cofrestriadau a
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phriodasau gan gadw pellter cymdeithasol ac y gellir cynnal ymchwiliadau a chwestau crwneriaid. Bydd y Tîm Cofrestru Etholiadol yn cefnogi'r newidiadau i
ddeddfwriaeth i bleidleiswyr 16 ac 17 oed gofrestru i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a bod yn gyfrifol am gynnal etholiadau gyda phellter cymdeithasol ar gyfer y
Senedd, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac isetholiad Victoria ym mis Mai 2021. Bydd angen datblygu trefniadau llywodraethu ar gyfer cyfarfodydd o bell y
Cyngor er mwyn caniatáu cyfarfodydd "hybrid" a bydd angen cyflwyno polisi ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd wrth wneud penderfyniadau yn unol â gofynion Deddf
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Bydd adnoddau yn nhîm Iechyd yr Amgylchedd yn parhau i gael eu dargyfeirio i wasanaeth rhanbarthol Profi, Olrhain
a Diogelu a bydd swyddogion Rheoleiddio eraill yn gwneud gwaith gorfodi Covid-19 wrth i'r cyfyngiadau cloi gael eu llacio. Bydd y defnydd hwn o adnoddau yn y
meysydd allweddol hyn yn cael effaith ar waith rheoleiddio arall, y bydd angen ei ail-flaenoriaethu a'i leihau yn unol â hynny. I weddill y tîm Rheoleiddio, bydd gwaith
rhagweithiol ac adweithiol parhaus i gefnogi busnesau a'r defnyddiwr yn parhau i ddigwydd. Rydym hefyd yn aros am ragor o ganllawiau a diweddariadau mewn
perthynas â chytundeb ymadael Brexit gan y bydd y prosesau ardystio mewnforio ac allforio yn cael effaith sylweddol ar waith swyddogion Iechyd Porthladdoedd.

Cyllid
Cytunwyd ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2021/22 yng nghyfarfod y Cyngor ar 3 Mawrth 2021. Yn 2021/22 mae cyllideb refeniw sylfaenol Gwasanaethau’r Gyfraith a
Rheoleiddio wedi'i osod ar £6,796,000. Yn rhan o waith Cynllunio Ariannol Tymor Canolig y Cyngor, mae’r Gwasanaethau’r GYfraith a Rheoleiddiol wedi nodi
arbedion i'w cyflawni dros y pedair blynedd nesaf. Mae'r arbedion canlynol wedi'u nodi yn y tabl isod a gellir cael rhagor o wybodaeth yma.
Maes arbedion a nodwyd
Ad-drefnu'r Adran Gyfreithiol i gyflawni arbedion effeithlonrwydd
Cynnydd amrywiol mewn incwm a gostyngiadau mewn
cyllidebau cyflenwadau a gwasanaethau.

Arbedion (£)
2021/22
£75,000

Arbedion (£)
2022/23
£0

Arbedion (£)
2023/24
£0

Arbedion (£)
2024/25
£0

£65,000

£0

£0

£0

Nodir buddsoddiadau cyllidebol ar gyfer Gwasanaethau’r Gyfraith a Rheoleiddiol dros y pedair blynedd nesaf isod a gellir cael rhagor o wybodaeth yma.
Meysydd Buddsoddi Cyllidebol
Teledu Cylch Cyfyng – Incwm heb ei gyflawni o gontractau

Buddsoddiad (£)
2021/22
£150,000

Buddsoddiad (£)
2022/23
£0

Buddsoddiad (£)
2023/24
£0

Buddsoddiad (£)
2024/25
£0

Y Rhaglen Gyfalaf
Mae Cyngor Casnewydd yn gosod rhaglen gyfalaf helaeth i gyflawni prosiectau/cynlluniau seilwaith allweddol. Mae rhestr o gynlluniau a phrosiectau Cyfalaf ar
gyfer 2020/21 i'w gweld yma.
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Cynllunio’r Gweithlu
Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r cynllun gwasanaeth, mae'n bwysig llunio cynllun gweithlu sy'n canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu staff ac i wella gwydnwch
timau i sicrhau newid. Trwy gydweithio â Thîm Adnoddau Dynol y Cyngor, mae'r gwasanaeth wedi nodi'r camau canlynol i'w cyflawni yn 2021/22.

Cyf

Cam Gweithredu

Rheswm/Rhesymau

Amcan(ion)

1

Ymgymryd â gweithgareddau
cynllunio olyniaeth i ddarparu
cyfleoedd i staff ddatblygu a
gwella gwytnwch y maes
gwasanaeth.

Mae angen i'r maes gwasanaeth
wella gwydnwch a chynyddu gallu llif
gwaith i gefnogi anghenion cynyddol
a newidiol y maes gwasanaeth a'i
ddefnyddwyr gwasanaeth.

Mae Rheolwyr Gwasanaeth
yn darparu cyfleoedd i staff
ddatblygu, darparu dilyniant
gyrfa a chysgodi swyddi.
Bydd hyn yn cefnogi ffurfioli
cynlluniau olynu ac yn creu'r
sylfeini ar gyfer cylch adolygu
rheolaidd.
Cyfleoedd a ddarperir i staff
newydd a phresennol wella
gallu
a
chapasiti'r
gwasanaeth.

2

3

Archwilio
opsiynau
prentisiaethau seiliedig
ar
waith, cynlluniau cychwyn,
rhaglenni
hyfforddi
a
chynlluniau graddedigion i
ddatblygu fframwaith rheoli
talent lleol.
Cynnal
adolygiad
o
Ddisgrifiadau Swydd cyfredol a
gallu presennol y gweithlu i
fylchau sgiliau a gwybodaeth
yn y dyfodol.

Er mwyn cefnogi'r gwaith cynllunio
olynu’r gwasanaethau, mae angen
darparu gwahanol gyfleoedd ac
opsiynau a gwella ei wydnwch.

Mae meysydd posibl lle mae gan y
gwasanaeth fylchau sgiliau a
gwybodaeth yn y dyfodol. Bydd
archwiliad o Ddisgrifiadau Swydd,
capasiti a gallu timau yn nodi'r
bylchau hyn.

Bydd y gwaith hwn yn
galluogi'r maes gwasanaeth i
nodi cyfleoedd hyfforddi a
diweddaru
Disgrifiadau
Swydd i bontio'r bylchau
gwybodaeth a sgiliau a
nodwyd.
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Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

1 Ebrill 2021

31 Rhagfyr 2021

Pennaeth
Gwasanaeth
(Swyddog
Arweiniol)

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwyr y
Gwasanaeth
Pennaeth
Gwasanaeth
(Swyddog
Arweiniol)

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Swyddog
Cyfrifol
Pennaeth
Gwasanaeth
(Swyddog
Arweiniol)
Rheolwyr y
Gwasanaeth.

Rheolwyr y
Gwasanaeth

Rhaglenni a Phrosiectau
Er mwyn cefnogi'r Cynllun Corfforaethol a/neu gyflawni'r dyletswyddau statudol/newidiadau deddfwriaethol angenrheidiol, mae gwasanaethau yn ymgymryd â
rhaglenni a phrosiectau. Isod ceir rhestr o raglenni a phrosiectau newid mawr parhaus sy'n cael eu harwain ar hyn o bryd gan y Gwasanaethau Cyllid.
Enw'r Rhaglen/ Prosiect
Gwasanaeth Olrhain
Cysylltiadau Gwent

Disgrifiad Byr o'r Rhaglen/Prosiect a sut mae'n
cefnogi'r Cynllun Corfforaethol.
Cydweithio ar draws pum awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan i sefydlu a chyflawni strwythur,
llywodraethu a gweithrediad Gwasanaeth Olrhain Cyswllt
Gwent.
Bydd canlyniadau'r gwaith hwn yn helpu i reoli achosion
Covid 19 yn y dyfodol ac yn galluogi Casnewydd ac eraill i
gydgysylltu a rheoli ymatebion.

Gweithredu Deddf
Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru)
2021

Amcan(ion) Lles a gefnogir

Thema/Themâu
Corfforaethol

Dyddiad y Disgwylir
Cwblhau’r
Rhaglen/Prosiect

Amcan Lles 3 – Galluogi pobl i
fod yn iach, yn annibynnol ac yn
wydn

Cymunedau Cryf

Chwarter 2 2021/22

Ddim yn berthnasol

Cyngor wedi’i
Foderneiddio

Chwarter 1 2022/23

Cydweithio â gwasanaethau eraill i weithredu'r gofynion
deddfwriaethol yn unol ag amserlenni rhagnodedig ac
yn barod ar gyfer etholiadau lleol mis Mai 2022
Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno technoleg newydd i
ddarparu cyfarfodydd Cyngor "hybrid", datblygu polisi
ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd i gynyddu
cyfranogiad y cyhoedd yn y broses lywodraethu, a
phroses hunanasesu ar gyfer gwella corfforaethol.
Bydd angen i Gyfansoddiad y Cyngor hefyd gael ei
ailddrafftio a'i ddiweddaru'n sylweddol i adlewyrchu'r
newidiadau deddfwriaethol.
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Amcanion a Chamau
Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol, mae Gwasanaethau’r Gyfraith a Rheoleiddio wedi pennu 4 Amcan i'w cyflawni yn 2021/22:
Amcan 1 – Gwella effeithlonrwydd a chost-effeithiolrwydd gwasanaethau proffesiynol a rheoleiddiol a gwneud y defnydd gorau posibl o'r adnoddau sydd ar gael.
Amcan 2 – Gwella trefniadau llywodraethu cyfansoddiadol a chorfforaethol
Amcan 3 – Ymestyn a gwella'r defnydd o dechnoleg a moderneiddio arferion gwaith er mwyn ategu a llywio newidiadau i'r broses o ddarparu gwasanaethau.
Amcan 4 – Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
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Amcan 1
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Cynnal adolygiad o strwythurau
staffio o fewn y Gwasanaeth
Cofrestru a’r Crwner a nodi
unrhyw newidiadau sydd eu
1
hangen i fynd i'r afael â
galwadau cynyddol a phwysau
cyllidebol oherwydd trefniadau
cyflenwi.
Datblygu ac ymestyn arolygon
boddhad cwsmeriaid ar gyfer y
2
Gwasanaeth
Cofrestru
i
gynnwys
cofrestriadau,
yn
ogystal â seremonïau.
Cyfrannu at gyflawni prosiectau
corfforaethol
allweddol
a
phrosiectau newid trawsnewidiol
3
trawsbynciol, gan gynnwys
modelau darparu gwasanaethau
amgen yn 2021/22.
Gwasanaethau Rheoliadol –
Amgylchedd a Chymuned
4

Gwella effeithlonrwydd a chost-effeithiolrwydd gwasanaethau proffesiynol a rheoleiddiol a gwneud y
defnydd gorau posibl o'r adnoddau sydd ar gael
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cyngor Modern a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Gŵyl Ddemocratiaeth
Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) a’r Rhaglen Newid ac Effeithlonrwydd
Amcanion Lles - hyrwyddo twf ac adfywio economaidd
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf ac adfywio economaidd wrth amddiffyn yr amgylchedd.
Cyngor wedi’i Foderneiddio
Rhif y Cam Gweithredu
Penodi Swyddogion Crwner ychwanegol a
staff Cymorth Gweinyddol i fodloni gofynion y
gwasanaeth ac adolygu staffio o fewn y
gwasanaeth Cofrestru er mwyn lliniaru'r
pwysau cyllidebol a achosir drwy ddefnyddio
gwasanaeth cyflenwi achlysurol.

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r
Cam Gweithredu:

Gwasanaethau a
Rheolwr Cofrestru
a’r Crwner

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Cofrestru

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol
(Amgylchedd a’r
Gymuned)

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Gweler amcan 1.

Gweler Amcan 1

Gweler Amcan 1

Gweithredu a datblygu'r cynllun
Talu am Gyngor ymhellach a
chyflawni Partneriaethau Prif
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Amcan 1
Canlyniad(au) yr Amcan

Gwella effeithlonrwydd a chost-effeithiolrwydd gwasanaethau proffesiynol a rheoleiddiol a gwneud y
defnydd gorau posibl o'r adnoddau sydd ar gael
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cyngor Modern a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Gŵyl Ddemocratiaeth
Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) a’r Rhaglen Newid ac Effeithlonrwydd
Amcanion Lles - hyrwyddo twf ac adfywio economaidd
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf ac adfywio economaidd wrth amddiffyn yr amgylchedd.

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
Cyngor wedi’i Foderneiddio
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Gweithredu
Gweithredu:
Awdurdod
sefydledig
yn
llwyddiannus
er
mwyn
cynhyrchu refeniw ychwanegol a
gwella
cydymffurfiaeth
â
rheoliadau amddiffyn y cyhoedd.
Nodi a datblygu ffyrdd newydd
ac effeithiol o ddarparu cymorth
busnes wrth gynhyrchu cymaint
â phosibl o incwm.
Gwasanaethau Rheoliadol –
Gweler Amcan 1
Safonau Masnachol

5

Gweithredu
a
datblygu
ymhellach y gweithgareddau
cymorth busnes, i gynnwys
Cyfleoedd Hyfforddi; Talu am
Gyngor, Cynlluniau Masnachwyr
Sicr; a Partneriaethau Prif
Awdurdod; er mwyn cynhyrchu
refeniw ychwanegol a gwella
cydymffurfiaeth â rheoliadau
diogelu’r cyhoedd. Nodi a
datblygu ffyrdd newydd ac
effeithiol o ddarparu cymorth
busnes wrth gynhyrchu cymaint
â phosibl o incwm.
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Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r
Cam Gweithredu:

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Amcan 1
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Cynnal adolygiad o adeiladau a
safleoedd llysoedd, cyflenwadau
a chyllideb gwasanaethau a
6
threfniadau comisiynu, er mwyn
gwella gwasanaeth y Crwner a
chyflawni effeithlonrwydd.
Gweithredu hyfforddiant staff
presennol ac archwilio cyfleoedd
7
prentisiaeth
at
ddibenion
cynllunio'r gweithlu.
Cynnal adolygiad o lwyth gwaith
ac ôl-groniad o gwestau o fewn
8
gwasanaeth y Crwner a nodi
unrhyw angen am Grwner
Cynorthwyol ychwanegol
Cynnal adolygiad o'r trefniadau
pontio ar gyfer y gwasanaeth
Profi, Olrhain, Diogelu ar ôl Medi
9
2021 ac unrhyw oblygiadau i'r
gwasanaeth
Iechyd
yr
Amgylchedd
a
strwythurau
staffio

Gwella effeithlonrwydd a chost-effeithiolrwydd gwasanaethau proffesiynol a rheoleiddiol a gwneud y
defnydd gorau posibl o'r adnoddau sydd ar gael
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cyngor Modern a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Gŵyl Ddemocratiaeth
Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) a’r Rhaglen Newid ac Effeithlonrwydd
Amcanion Lles - hyrwyddo twf ac adfywio economaidd
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf ac adfywio economaidd wrth amddiffyn yr amgylchedd.
Cyngor wedi’i Foderneiddio
Rhif y Cam Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r
Cam Gweithredu:

Rheolwr
Gwasanaethau
Cofrestru a Chrwner

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Gorffennaf 2021

30 Medi 2021

Gweler Amcan 1

Gwella gwytnwch pob tîm o fewn
gwasanaethau cyfreithiol i sicrhau bod digon
o adnoddau ar gael i gymryd lle staff sy'n
ymddeol/gadael y tîm
Sicrhau bod digon o gapasiti i gynnal cwestau
crwner o fewn yr amserlenni y cytunwyd
arnynt.

Sicrhau bod trefniadau pontio ar waith i
ddarparu gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu
llai pan ddaw'r cyllid i ben ym mis Medi a
sicrhau bod strwythurau staffio cadarn ar
waith i ddarparu holl wasanaethau Iechyd yr
Amgylchedd.
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Pennaeth
Cynorthwyol y
Gwasanaethau
Cyfreithiol
Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio
Rheolwr
Gwasanaethau
Cofrestru a Chrwner
Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol
(Amgylchedd a’r
Gymuned)

Amcan 2
Canlyniad(au) yr Amcan
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

1

2

3

4

5

6

7

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
Cynnal adolygiad ar raddfa
gyfan
ac
ail-ddrafftio
Cyfansoddiad y Cyngor fel rhan
o'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru).
Gwella a chryfhau'r trefniadau
yn unol â'r Arolwg Craffu
Cenedlaethol
a’r
Asesiad
Corfforaethol.
Datblygu a gweithredu rhaglen
ar gyfer hyfforddi a datblygu
Aelodau,
gan
gynnwys
cynlluniau hyfforddi unigol ac
Adroddiadau
Blynyddol
yr
Aelodau.
Sicrhau bod y Pwyllgor Safonau
yn parhau i weithredu'n effeithiol
ac yn cyflawni ei gyfrifoldebau
statudol.
Llwyddo i gyflawni etholiadau,
codi
ymwybyddiaeth
pleidleiswyr a chynyddu nifer yr
etholwyr sy'n cofrestru.
Parhau i gryfhau trefniadau
Craffu
a'r
rhaglen
waith
gyfansawdd.
Llwyddo i gynnal isetholiad yn
ward Victoria ac etholiadau’r
PCC yn unol â safonau

Gwella'r trefniadau llywodraethu cyfansoddiadol a chorfforaethol
Mae hyn yn ymwneud â blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Asesiad Corfforaethol y Cyngor wedi’i
Foderneiddio / SAC a chefnogi'r gwaith o weithredu'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) newydd
Ddim yn berthnasol
Cyngor wedi’i Foderneiddio

Rhif y Cam Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r
Cam
Gweithredu:

Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Democrataidd

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Democrataidd

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr Cofrestru
Etholiadol

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Democrataidd

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr Cofrestru
Etholiadol

1 Lonawr 2020

30 Mehefin 2021

Gweler Amcan 2

Gweler Amcan 2

Gweler Amcan 2

Gweler Amcan 2

Gweler Amcan 2

Gweler Amcan 2

Gweler Amcan 2
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Amcan 2
Canlyniad(au) yr Amcan
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

8

9

10

11

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
perfformiad
etholiadol
y
cytunwyd arnynt.
Adolygu'r
trefniadau
cyfansoddiadol a llywodraethu
presennol yn unol â diwygiadau
deddfwriaethol
arfaethedig
(Deddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau).
Gweithredu cynllunio olyniaeth
ar gyfer y Pwyllgor Safonau i
benodi a hyfforddi aelodau
annibynnol newydd
Paratoi ar gyfer etholiadau
llywodraeth leol ym mis Mai
2022 yng ngoleuni'r adolygiad
etholiadol
a
deddfwriaeth
newydd sy'n ymwneud â lleihau
oedran pleidleisio, a threfniadau
etholiadol.
Datblygu rhaglen o hyfforddiant
sefydlu aelodau ar gyfer
Cynghorwyr etholedig newydd
yn dilyn etholiadau Mis Mai 2022

Gwella'r trefniadau llywodraethu cyfansoddiadol a chorfforaethol
Mae hyn yn ymwneud â blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Asesiad Corfforaethol y Cyngor wedi’i
Foderneiddio / SAC a chefnogi'r gwaith o weithredu'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) newydd
Ddim yn berthnasol
Cyngor wedi’i Foderneiddio

Rhif y Cam Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r
Cam
Gweithredu:

Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio

1 Ebrill 2021

31 Hydref 2021

Rheolwr Cofrestru
Etholiadol

30 Medi 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio
Rheolwr
Gwasanaethau
Democrataidd

30 Medi 2021

31 Mawrth 2022

Gweler Amcan 2

Dau aelod annibynnol newydd o'r Pwyllgor
Safonau wedi'u penodi i fodloni gofynion
deddfwriaeth a hyfforddiant priodol yn cael ei
ddarparu.
Cyflwyno etholiadau lleol yn llwyddiannus,
codi ymwybyddiaeth pleidleiswyr a chynyddu
cofrestriad etholwyr. Sicrhau bod gofynion
deddfwriaethol a CE yn cael eu bodloni.

Rhaglen sefydlu a modiwlau hyfforddi wedi'u
paratoi i sicrhau bod gan aelodau newydd y
sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i gyflawni
eu rolau a'u cyfrifoldebau
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Amcan 3
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Ymestyn a gwella'r defnydd o dechnoleg a moderneiddio arferion gwaith er mwyn ategu a llywio
newidiadau i'r broses o ddarparu gwasanaethau.
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol - Cyngor wedi’i Foderneiddio
Rhaglen Newid ac Effeithlonrwydd
CATC
Mesurau Perfformiad - RS/OS/1, L&S/L/08, HRP/041, LR/L/002
Ddim yn berthnasol
Cyngor wedi’i Foderneiddio

Rhif y Cam Gweithredu

Gwasanaethau Rheoliadol – Gweler Amcan 3
Amgylchedd a Chymuned
1

2

3

4

5

Disgrifiad o’r
Cam
Gweithredu:

1 Ebrill 2019

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth y Gyfraith
a Rheoleiddio
Rheolwr
Gwasanaethau
Democrataidd

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth
Cynorthwyol

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol
(Amgylchedd a’r
Gymuned)

Gwneud y defnydd gorau o
ffurflenni gwe ar-lein sy'n
gysylltiedig â chronfa ddata Idox.
Gwasanaethau Rheoliadol – Gweler Amcan 3
Amgylchedd a Chymuned
Parhau i gyflwyno gallu talu â
cherdyn yn raddol i gwsmeriaid o
fewn
y
Gwasanaethau
Rheoliadol.
Moderneiddio'r dulliau talu ar
draws y gwahanol Dimau
Trwyddedu, Safonau Masnach
ac Iechyd Anifeiliaid.
Caffael gwelliannau i system
gweddarlledu Cyhoeddus-i ac
uwchraddio
sgriniau
a
thaflunydd yn Siambr y Cyngor
gan ddefnyddio cyllid grant
Democratiaeth Ddigidol.
Mudo Cofrestr Pridiannau Tir
Lleol
a
chronfeydd
data
gwybodaeth am eiddo i gronfa

Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol
(Amgylchedd a’r
Gymuned)

Gwell dulliau cyfrifo.

Uwchraddiwyd y systemau a'r seilwaith TG
presennol yn llwyddiannus i gynnal a darlledu
cyfarfodydd y Cyngor “hybrid” i fodloni
gofynion y ddeddfwriaeth newydd.

Bydd yr holl gofrestrau Taliadau Tir
presennol yn cael eu diweddaru a'u
trosglwyddo i'r system newydd, ynghyd â'r
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Amcan 3
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Ymestyn a gwella'r defnydd o dechnoleg a moderneiddio arferion gwaith er mwyn ategu a llywio
newidiadau i'r broses o ddarparu gwasanaethau.
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol - Cyngor wedi’i Foderneiddio
Rhaglen Newid ac Effeithlonrwydd
CATC
Mesurau Perfformiad - RS/OS/1, L&S/L/08, HRP/041, LR/L/002
Ddim yn berthnasol
Cyngor wedi’i Foderneiddio

Rhif y Cam Gweithredu

ddata ganolog Cofrestrfa Tir EM holl ddata cynllunio, priffyrdd, rheoli datblygu
a phorth gwe ar-lein.
a data eiddo GIS gofodol arall. Bydd hyn yn
darparu gwybodaeth chwilio eiddo gyfredol a
chywir y gellir ei chyrchu ar-lein fel rhan o
unrhyw drafodiad eiddo.

Amcan 4

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r
Cam
Gweithredu:

Gwasanaethau
Cyfreithiol

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Canlyniad(au) yr Amcan
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
amcan hwn?
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
Pobl â Dyhead
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Rhif y Cam
Disgrifiad o’r Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Gwasanaethau Rheoliadol – Gweler Amcan 4
Rheolwr
1
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
Amgylchedd a Chymuned
Gwasanaethau
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Amcan 4

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Canlyniad(au) yr Amcan
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
amcan hwn?
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
Pobl â Dyhead
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Rhif y Cam
Disgrifiad o’r Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Rheoliadol
Cydweithio â phartneriaid i atal a
(Amgylchedd a’r
mynd i'r afael ag achosion o
Gymuned)
ymddygiad gwrthgymdeithasol
sy'n effeithio ar breswylwyr a'r
gymuned fusnes.
Gwasanaethau Rheoliadol – Gweler Amcan 4
Safonau Masnachol
Rheolwr
Cydweithio â phartneriaid i atal a
Gwasanaethau
2
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
mynd i'r afael ag achosion o
Rheoliadol (Safonau
ymddygiad gwrthgymdeithasol
Masnachol)
sy'n effeithio ar breswylwyr a'r
gymuned fusnes.
Gwasanaethau Rheoliadol – Gweler Amcan 4
Amgylchedd a Chymuned
Rheolwr
Gwasanaethau
3
Gweithio gyda phartneriaid
Rheoliadol
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
allweddol i fynd i'r afael ag
(Amgylchedd a’r
ymddygiad gwrthgymdeithasol a
Gymuned)
throseddu, a gwella cydlyniant
cymunedol a lles ym Mhilgwenlli
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Amcan 4
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pobl â Dyhead
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:

a meysydd eraill yn ôl y gofyn,
drwy gyflawni camau gweithredu
o Gynllun Gweithredu'r Grŵp
YGG
Gwasanaethau Rheoliadol – Gweler Amcan 4
Safonau Masnachol

4

5

Gweithio gyda phartneriaid
allweddol i fynd i'r afael ag
ymddygiad gwrthgymdeithasol a
throseddu, a gwella cydlyniant a
llesiant
cymunedol
ym
Mhilgwenlli a meysydd eraill yn
ôl y gofyn, drwy gyflawni camau
gweithredu
o
Gynllun
Gweithredu'r Grŵp YGG.
Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Gweler Amcan 4
datblygu cynlluniau lleol o dan
Strategaeth Teithio Cynaliadwy'r
Cyngor i fodloni gofynion
statudol ar gyfer Cynlluniau
Gweithredu. Camau i'w cymryd
gan y Grŵp Teithio Cynaliadwy.
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Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol
(Amgylchedd a’r
Gymuned)

1 Ebrill 2020

31 Rhagfyr 2022

Amcan 4
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

6

7

8

9

10

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
Cefnogi cydymffurfiaeth o fewn
busnesau sydd ag enw da ac
ymchwilio
i
fasnachwyr
twyllodrus i gynnal amgylchedd
masnachu teg a diogel.
Rheoleiddio
busnesau
a
chefnogi
defnyddwyr
/preswylwyr i ddiogelu a gwella
iechyd
Adolygu'r
polisïau
a'r
gweithdrefnau ar gyfer y Ddeddf
Pwerau Ymchwilio Rheoleiddiol
(DPYR) a gofyn am eu
cymeradwyaeth gan yr Aelod
Cabinet
Paratoi i gyflawni'r dyletswyddau
statudol newydd o dan Ddeddf
Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017
(Rhan 4 - Gweithdrefnau
Arbennig) gan gynnwys recriwtio
swyddogion newydd
Gorchmynion Diogelu Mannau
Cyhoeddus (GDMCau)

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pobl â Dyhead
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Gweler Amcan 4
Rheolwr
Gwasanaethau
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)
Gweler Amcan 4

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol
(Amgylchedd a’r
Gymuned)

1 Medi 2019

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Ail-lunio polisïau DPYR i'w cymeradwyo gan
Aelod Cabinet a darparu hyfforddiant i fodloni
Rheolwr
gofynion adroddiad arolygu a Chynllun
Gwasanaethau
Gweithredu DPYR.
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)
Gweler Amcan 4

Gwneir neu adnewyddir GDMCau lle bo
hynny'n briodol er budd y Ddinas. Mae hyn yn
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Amcan 4
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

11

12

13

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
Cynnal adolygiad ac adnewyddu
(fel y bo'n briodol ac yn
ddarostyngedig
i'r
broses
ddemocrataidd
briodol)
GDMCau sydd, neu sydd i fod i
ddod i ben, yn y flwyddyn
ariannol hon.
Ar faterion diogelwch bwyd,
sicrhau fod y camau gweithredu
yn y Cynllun Gweithredu y
cytunwyd
arnynt
gyda'r
Asiantaeth Safonau Bwyd yn
cael eu cyflawni.
Darparu Cynllun Gweithredu'r
Asiantaeth Safonau Bwyd ar
gyfer materion safonau bwyd a
phorthiant anifeiliaid.

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pobl â Dyhead
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
cynnwys cefnogi Gwasanaethau Dinas i
Rheoliadol
ddatblygu cynigion ar gyfer GDMCau newydd
(Amgylchedd a’r
ar draws parciau'r Ddinas, mannau gwyrdd /
Gymuned)
agored.

Cyflawni
gweithredoedd
o
Gynllun
Gweithredu'r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Cyflawni
gweithredoedd
o
Gynllun
Gweithredu'r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Sicrhau bod yr adnoddau sydd Darparwyd hyfforddiant ac offer priodol i
ar gael yn cael eu defnyddio i swyddogion lle mae adnoddau'n caniatáu.
baratoi'r Gwasanaeth at fwy o
ddyletswyddau
rheoleiddiol
18

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol
(Amgylchedd a’r
Gymuned)

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Amcan 4
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

14

15

16

17

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
allforio a mewnforio o ganlyniad
i Brexit.
Darparu rhaglenni a mesurau
diogelu
sy'n
amddiffyn
dinasyddion rhag erledigaeth ac
i
fesur
effaith
ymyriadau
rheoleiddiol.
Darparu cymorth busnes ac
ymyriadau rheoleiddiol mewn
perthynas
â
gofynion
deddfwriaethol
newydd;
yn
benodol perfformiad ynni ar
gyfer
tai
domestig
ac
annomestig.
Darparu cymorth busnes ac
ymyriadau rheoleiddiol sy’n
ymwneud ag economi nos y
ddinas.
Darparu rhaglen lles anifeiliaid.

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pobl â Dyhead
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:

Adnabod dioddefwyr yn llwyddiannus,
cymryd camau i liniaru dioddefaint / trallod,
asesu effaith y gwaith a wnaed.

Busnesau gwybodus; cael gwared ar y risg a
berir i yfwyr bregus; adeiladau mwy effeithlon
o ran ynni ac arbedion i ddinasyddion.

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Rheolwr
Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Busnesau gwybodus sy'n cydymffurfio; ac
Rheolwr
economi lwyddiannus fywiog; cynnal statws
Gwasanaethau
Baner Borffor.
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)
Busnesau gwybodus a chydymffurfiol yn y
Rheolwr
sectorau ffermio a thrwyddedig; a chyfleuster
Gwasanaethau
ail-gartrefu cŵn llwyddiannus.
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)
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Amcan 4
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Rhif y Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
Ymateb
yn
gadarn
i
ddigwyddiadau, clystyrau ac
achosion o Covid-19 yn unol â
dyletswyddau statudol.

18

19

20

21

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pobl â Dyhead
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Cydweithio ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac
ymgynghorwyr penodedig y Cyngor ym maes
rheoli clefydau trosglwyddadwy i reoli
Rheolwr
digwyddiadau, clystyrau ac achosion o gydGwasanaethau
19.
Rheoliadol
1 Ebrill 2021
31 Mawrth 2022
(Amgylchedd a’r
Lleihau'r risg o achosion o Covid 19 ar draws
Gymuned)
y cymunedau fel rhan o'r cynllun ymateb
rhanbarthol a Strategaeth Prawf, Olrhain ac
Amddiffyn cenedlaethol Llywodraeth Cymru.
Gall busnesau lleol ailagor yn ddiogel ac yn
unol â rheoliadau diogelwch, i gefnogi'r
Rheolwr
economi leol sy'n cynnal diogelwch a lles y
Gwasanaethau
1 Ebrill 2021
31 Mawrth 2022
cyhoedd.
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)

Rhoi cyngor a chymorth i
fusnesau lleol a threfn reoleiddio
a chydymffurfio effeithiol i'w
galluogi i ailagor yn ddiogel fel
rhan o nodau adfer strategol
Covid-19 y Cyngor
Adolygu'r Polisi Hapchwarae a Cwblhewch ddrafft o'r Polisi ar ôl
Rheolwr
cheisio mabwysiadu gan y ymgynghori. Sicrhewch fod y polisi'n cael ei
Gwasanaethau
Cyngor yn dilyn ymgynghoriad.
gyflwyno i'r Cyngor a'i weithredu.
Rheoliadol (Safonau
Masnachol)
Adolygu a diweddaru Polisi Diweddarwyd y polisi fel y bo'n briodol ac
Rheolwr
Gorfodi Diogelu'r Cyhoedd 2013 wedi'i gymeradwyo.
Gwasanaethau
a
cheisio
cymeradwyaeth
20

1 Ebrill 2021

31 Medi 2021

1 Hydref 2021

31 Mawrth 2022

Amcan 4

Gwella iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr drwy greu amgylchedd tecach a mwy diogel i
drigolion, ymwelwyr a busnesau Casnewydd.
Canlyniad(au) yr Amcan
Mae hyn yn ymwneud â:
Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol – Cymunedau Cadarn a Dinas Ffyniannus
20 Peth erbyn 2022 – Achrediad Baner Borffor
Amcanion Lles - hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n diogelu'r amgylchedd, er mwyn galluogi pobl i fod
yn iach, yn annibynnol ac yn gydnerth ac i adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Mesurau cynllun gwasanaeth - PAM/023, RS/SI/1, AGCh/L/027, LR/L/002 a mesurau canfod twyll newydd
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
amcan hwn?
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r
Pobl â Dyhead
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi?
Dinas Ffyniannus
Cymunedau Cryf
Disgrifiad o’r
Rhif y Cam
Disgrifiad o’r Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif y Cam
Rhif y Cam Gweithredu
Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Aelodau'r Cabinet i'r polisi
Rheoliadol (Safonau
diwygiedig newydd.
Masnachol)
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Mesurau Perfformiad
Mesur Perfformiad
(Gwybodaeth Genedlaethol / Lleol /Rheoli)
Cenedlaethol - Canran y sefydliadau Bwyd oedd yn cydymffurfio i raddau
helaeth â'r safonau hylendid bwyd
Lleol - Canran yr ymyriadau hylendid bwyd (sgoriau risg A i E) a gwblhawyd
yn unol â Chod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru)
Lleol - Canran yr ymyriadau safonau bwyd (sgoriau risg A i C) a gwblhawyd
yn unol â Chod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru)
Lleol - Canran yr ymyriadau safonau bwyd anifeiliaid (sgoriau risg A i C) a
gwblhawyd yn unol â Chod Ymarfer Cyfraith Bwyd Anifeiliaid (Cymru)
Lleol - Canran y chwiliadau cyfreithiol mewn 5 diwrnod
Lleol - Canran y cwsmeriaid a welwyd o fewn 10 munud
Lleol - Canran yr achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a ddatryswyd
gan wardeiniaid.
Lleol - Canran o faterion arwyddocaol y gwasanaethau rheoliadol a
ddatryswyd.
Lleol Canran yr Hysbysiadau Gweithdrefn Cyfiawnder Sengl a ddrafftiwyd o
fewn 20 diwrnod gwaith i dderbyn cyfarwyddyd
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Targed 2021/22

Perfformiad
Gwirioneddol
2020/21

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

Perfformiad
Gwirioneddol
2018/19

95%

96.64%

96.62%

94.64%

90%

Dim data

90%

Dim data

90%

Dim data

95%
95%

78.32%
Dim data

Ddim yn
berthnasol
Ddim yn
berthnasol
Ddim yn
berthnasol
96.48%
99.51%

93%

92.3%

92.7%

93.3%

95%

72.1%

95.07%

93.79%

98%

Dim data

Ddim yn
berthnasol

Ddim yn berthnasol

Ddim yn berthnasol
Ddim yn berthnasol
Ddim yn berthnasol
96.77%
99.2%

Rheoli Risg

Teitl / Disgrifia y Risg

Perchennog y Risg
(Swyddog, Teitl Swydd)

Risg Gorfforaethol
neu Risg Gwasanaeth

Pennaeth Gwasanaeth

Risg Gwasanaeth

Rheolwyr Gwasanaethau
Rheoliadol (Safonau
Masnachol ac Iechyd yr
Amgylchedd)

Risg Gwasanaeth

Pennaeth Gwasanaeth

Risg Gwasanaeth

Pwysau Cyllidebol ar y Galw ar Wasanaethau
Methiant i fodloni gofynion gwasanaeth cynyddol a gofynion deddfwriaeth newydd oherwydd pwysau
cyllidebol. Gall pwysau ychwanegol a wynebir gan y maes gwasanaeth fel cynhyrchu incwm, lleihau
capasiti staffio ac adnoddau hefyd effeithio ar y gwasanaeth i gynnal a darparu ei wasanaethau.
Gallu a Chapasiti'r Gwasanaethau Rheoliadol (Tîm Safonau Masnachol ac Iechyd yr
Amgylchedd)
Gan fod Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor wedi dargyfeirio adnoddau i gefnogi
gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Covid-19 a Safonau Masnachol tuag at gefnogi busnesau mae
perygl na all y gwasanaeth gyflawni ei fusnes fel arfer yn llawn ynghyd â dyletswyddau statudol.
Trosglwyddo Swyddogaeth Taliadau Tir i'r Gofrestr Tir
Gallai trosglwyddo'r swyddogaeth taliadau tir lleol i'r Gofrestr Tir gael effaith sylweddol ar ddarparu
gwasanaethau a cholli refeniw.
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