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Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth (01/04/2016 hyd 30/09/2016)? 

Mesurau DPA Gwir 
14/15 

Gwir 
15/16 

Gwir 
16/17 

Amrywiant 
16/17 (%) 

Targed 
16/17 

Statws 
COG 

Gwasanaeth Datblygu Cymunedol 

(GDC) LCL001: Nifer yr ymweliadau â l lyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, fesul 

1,000 o boblogaeth 

(DSC) 2605.24 2462.07 2437.75 10.00 2450.00 
 

Oren 

Mae’r ffigyrau yn cuddio cynnydd bychan yn nifer yr ymweliadau corfforol o ’i  gymharu â’r flwyddyn flaenorol. 

(Corfforaethol) M1.1 (GDC) Nifer y Mentrau Cymdeithasol a gefnogwyd gan CBSC. (CC) 0.00 41.00 67.00 10.00 50.00 
 

Gwyrdd 

Mae ymgysylltiad mentrau cymdeithasol wedi cynyddu ers mis Ebril l oherwydd cynnydd yn nifer yr ymholiadau ar gyfer grantiau b ychain. 
Mae’r Swyddog Adfywio Cymunedol wedi nodi bod y sector yn ymgysylltu mwy ag adrannau gwahanol CBSC. Rydym ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed blynyddol. 

(Corfforaethol) M5.1b (GDC) Nifer y digwyddiadau cymunedol a gefnogwyd gan CBSC (CC) 18.00 13.00 13.00 10.00 12.50 
 

Gwyrdd 

(Corfforaethol) M5.5 (GDC) Nifer y busnesau a gefnogwyd i wneud cais am gontractau, 
hyfforddiant, arian neu a gafodd gymorth i  gydymffurfio â pholisi newydd 

(CC) 148.00 83.00 25.00  Dim targed  

Mae’r data i  gefnogi ’r mesur hwn yn cynnwys y busnesau hynny a gefnogir drwy Grant Cymorth Busnes Conwy. 
 
O ran cyfraniad cydgyfeirio at y mesur hwn; gan fod y rhan fwyaf o’r prosiectau wedi eu cymeradwyo’n ddiweddar, nid yw canlyniadau prosiectau wedi eu cyrraedd eto, ac nid yw 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn darparu'r data hwn ar hyn o bryd. Bydd y mesur cydgyfeirio yn ‘ddim’ hyd nes bydd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru mewn sefyllfa i  ddechrau 

cyhoeddi ’r canlyniadau. 
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Mesurau DPA Gwir 
14/15 

Gwir 
15/16 

Gwir 
16/17 

Amrywiant 
16/17 (%) 

Targed 
16/17 

Statws 
COG 

(Corfforaethol) M5.6 (GDC) Nifer y swyddi a grëwyd neu a ddiogelwyd trwy hwyluso 
cymorth ariannol 

(CC) 138.50 81.50 127.00    

Mae’r data i  gefnogi ’r mesur hwn yn cynnwys y busnesau hynny a gefnogwyd drwy Grant Cymorth Busnes Conwy. 
 
O ran cyfraniad cydgyfeirio at y mesur hwn; gan fod y rhan fwyaf o’r prosiectau wedi eu cymeradwyo’n ddiweddar, nid yw canlyniadau prosiectau wedi eu cyrraedd eto, ac nid yw 
Swyddfa Cyl lid Ewropeaidd Cymru yn darparu'r data hwn ar hyn o bryd. Bydd y mesur cydgyfeirio yn ‘ddim’ hyd nes bydd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru mewn sefyllfa i  ddechrau 

cyhoeddi ’r canlyniadau. 

(Corfforaethol) M7.2 (GDC) Nifer y digwyddiadau gwasanaeth ieuenctid i  hyrwyddo 
Diwylliant Cymru 

(CC) 62.00 34.00 25.00 10.00 25.00 
 

Gwyrdd 

Mae llai o weithgareddau wedi bod yn ystod y cyfnod hwn. Bydd gweithgareddau pellach yn cael eu cynnwys yn y chwarter nesaf e.e. prosiect a ariennir drwy ’r Loteri Fawr ar y cyd â 
CADW. 

(Corfforaethol) M7.4 (GDC) Nifer y cynlluniau dehongli newydd a ddatblygwyd drwy’r 
Strategaeth Twristiaeth Treftadaeth a Chynllun Cyrchfan Conwy 

(CC) 20.00 47.00 56.00 5.00 25.00 
 

Gwyrdd 

(Corfforaethol) M8.2d (GDC) Canran yr archebion hamdden a gwblhawyd ar-lein    20.26 5.00 20.00 
 

Gwyrdd 

Cyfathrebu Corfforaethol a Marchnata 

(Corfforaethol) M5.1a (Marchnata) Nifer y digwyddiadau mawr a gefnogwyd gan CBSC  (CC) 3.00 8.00 6.00 5.00 2.50 
 

Gwyrdd 
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Mesurau DPA Gwir 
14/15 

Gwir 
15/16 

Gwir 
16/17 

Amrywiant 
16/17 (%) 

Targed 
16/17 

Statws 
COG 

Y targed oedd 5 y flwyddyn ac rydym wedi cynnal 7 hyd yma: 
Prom a Mwy 
Ardal Cefnogwyr 

Lionel Richie yn Eirias 
Gŵyl Criced Morgannwg 
Proms in the Park y BBC 
UK Pro Surf  

Rali  GB Cymru 

Adnoddau Dynol Corfforaethol 

(ADC) CHR/002a – Cyfanswm Cyngor Conwy - Nifer y dyddiau gwaith/ sifftiau fesul 
gweithiwr cyfwerth ag amser l lawn a gollwyd oherwydd absenoldeb salwch 

(MAC) 4.91 4.75 7.97 10.00 5.00 
 

        Coch 

(Corfforaethol) M1.3 (ADC) Nifer y l leoliadau gwaith a ddarparwyd gan CBSC (CC), 
(DPLl) 

148.00 178.00 83.00 10.00 60.00 
 

Gwyrdd 

Cynigiwyd 83 o leoliadau gwaith, sy’n llai na’r blynyddoedd diwethaf ac yn ganlyniad i ysgolion yn rhoi'r gorau i gefnogi l leoliadau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 10. 

(Corfforaethol) M1.4 (ADC) Nifer y prentisiaethau a ddarparwyd / a gefnogwyd gan CBSC (DPLl), 

(CC) 

36.00 36.00 67.00 10.00 50.00 
 

Gwyrdd 

47 wedi eu cynnig gan CBSC (40 wedi eu cyflogi a 7 yn cael eu recriwtio) 

10 wedi eu lleoli gan y Llysgennad Sgil iau 

10 Cwmni Prentis 
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Mesurau DPA Gwir 
14/15 

Gwir 
15/16 

Gwir 
16/17 

Amrywiant 
16/17 (%) 

Targed 
16/17 

Statws 
COG 

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau 

(Corfforaethol) M2.1 (AFfCh) STS/006 – canran y digwyddiadau tipio anghyfreithlon sy’n 
cael eu glanhau cyn pen 5 niwrnod gwaith ar ôl cael gwybod amdanynt 

(CC), 
(DSC) 

98.03 92.25 97.94 2.11 95.00 
 

Gwyrdd 

(Corfforaethol) M2.2 (AFfCh) Nifer y diwrnodiau glanhau a gefnogwyd ledled y fwrdeistref 
sirol bob blwyddyn 

(DPLl), 
(CC) 

6.00 6.00 6.00 20.00 5.00 
 

Gwyrdd 

Cynhaliwyd diwrnodau glanhau yn Llanddulas, Glan Conwy, Eglwysbach, Bae Colwyn a Phenmaenmawr. Casglwyd cyfanswm o 15.5 tunnell o wastraff yn ystod y 5 niwrnod, ac fe 

ailgylchwyd 7.2 tunnell a ’i  atal rhag cael ei anfon i safle tirlenwi.  

(Corfforaethol) M2.3 (AFfCh) Canran y graffiti  a lanhawyd o fewn 4 diwrnod gwaith o gael 
gwybod amdano 

(DPLl), 
(CC) 

87.50 0.00 100.00 4.50 90.00 
 

Gwyrdd 

Rhagorwyd ar y targed. Dim ond un achos o raffiti  a roddwyd gwybod amdano yn ystod chwarter 2, ac fe gafodd ei lanhau ar yr un diwrnod. 
 
Mae hyn yn welliant sylweddol o'i  gymharu â chwarter 2 yn 2015-16 lle na chafodd dim un o’r 9 achos o raffiti  eu glanhau o fewn y targed o 4 diwrnod gwaith. Mae defnyddio system 

Symology i  roi gwybod am raffiti  wedi ein helpu i wella.  

(Corfforaethol) M3.7 (AFfCh) Nifer y digwyddiadau ymwybyddiaeth ll ifogydd a 
gynhaliwyd 

(CC), 
(DPLl) 

5.00 3.00 2.00 25.00 4.00 
 

        Coch 

 
Cynhaliwyd 2 ddigwyddiad yn Hen Golwyn ym mis Mai a mis Gorffennaf 2016. Mae mwy o ddigwyddiadau i ddod yn ystod ail hanner 2 016/17 er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd y targed.  
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Mesurau DPA Gwir 
14/15 

Gwir 
15/16 

Gwir 
16/17 

Amrywiant 
16/17 (%) 

Targed 
16/17 

Statws 
COG 

(Corfforaethol) M6.3 (AFfCh) - Y dangosydd glendid (STS/005a) (DPLl), 
(CC) 

80.65 77.60 74.77 4.00 75.00 
 

Oren 

Targed wedi ei fethu o drwch blewyn. Yn ystod y chwarter hwn, cwblhaodd Cadwch Gymru'n Daclus eu harchwiliad annibynnol blynyddol o 134 o strydoedd Conwy. 
 
O'i gymharu â chwarter 2 y l lynedd, mae gostyngiad o 12% yn nifer y strydoedd Gradd A a gostyngiad o 4.5% yn nifer y strydoedd Gradd B. Fod d bynnag, mae’r rhan fwyaf o’r strydoedd, 
98.2%, yn rhai Gradd B neu uwch ac yn cael eu dosbarthu fel strydoedd â safon dderbyniol o lanweithdra. Dangosydd Glanweithdra Conwy, fel yr adroddwyd gan Cadwch Gymru'n 

Daclus, oedd yr ail  uchaf y mae’r sir erioed wedi ei gyflawni, a ’r uchaf ers 2008/09. 
 
Sbwriel ysmygu yw’r math mwyaf cyffredin o sbwriel ar y strydoedd a archwiliwyd yn dal i  fod (68%), ac mae hynny yn gyson â’r un chwarter y l lynedd. Mae cynnydd o 7.8 yn nifer y 
sbwriel  sy’n gysylltiedig â diodydd hefyd. 

(Corfforaethol) M6.7 (AFfCh) WMT/09b - Canran y gwastraff trefol a ailgylchwyd, a 
ailddefnyddiwyd neu a gompostiwyd 

(MAC), 
(CC), 
(DSC) 

62.06 61.48 62.65 3.23 62.00 
 

Gwyrdd 

Yn chwarter 2 cafodd 63.69% o’r gwastraff trefol ei ailgylchu, ailddefnyddio neu ei gompostio, sy’n ganlyniad da iawn a ’r uchaf pan fo chwarter 2 yn y cwestiwn. Mae hefyd yn cyfrannu at y 
perfformiad canol blwyddyn o 62.65%.  
 
Ceir gwelliant o 3.4% o'i  gymharu ag alldro chwarter1 (sef 61.59%) – ond mae tueddiadau tymhorol yn golygu bod chwarter dau fel arfer yn well na chwarter 1 oherwydd y cynnydd yn 
nifer y gwastraff gardd a geir yn ystod misoedd yr haf. 

 
Er hynny, mae chwarter 2 2016/17 yn welliant o 2.6% o'i  gymharu â chwarter 2 y l lynedd. Y prif reswm dros hyn yw cynnydd yn nifer y gwastraff gardd a  gasglwyd wrth ymyl y palmant 
(yn dibynnu ar y tywydd). Fodd bynnag, roedd yna hefyd gynnydd o 10% mewn perthynas â gwastraff bwyd a gasglwyd wrth ymyl y palmant, yn bennaf oherwydd bod trigolion yn 

archebu cynhwysyddion gwastraff bwyd yn barod ar gyfer y drefn gasglu newydd. Mae’r canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref hefyd wedi cyfrannu at y perfformiad gyffredinol, gan 
ailgylchu 9% yn fwy o ddeunyddiau o'i  gymharu â’r un cyfnod y l lynedd.  

(Corfforaethol) M6.8 (AFfCh) WMT/004 - Canran y gwastraff trefol a gludir i  safleoedd 

tirlenwi 

(MAC), 

(DSC), 
(CC) 

29.81 29.40 29.42 5.71 35.00 
 

Gwyrdd 
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Mesurau DPA Gwir 
14/15 

Gwir 
15/16 

Gwir 
16/17 

Amrywiant 
16/17 (%) 

Targed 
16/17 

Statws 
COG 

Cludwyd 27.4% o’r gwastraff trefol i  safle tirlenwi yn ystod chwarter 2. 
 
Mae hyn yn cyfrannu at fesur canol blwyddyn o 29.42% o’r gwastraff yn cael ei gludo i safle tirlenwi, canran tebyg i ganran canol blwyddyn y l lynedd. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi  

nad yw canran y gwastraff a gludir i  safle tirlenwi yn cyfateb i ganran y gwastraff a gasglwyd ar gyfer gwaredu. Mae rhywfaint o ’r gwastraff a gesglir ar gyfer gwaredu yn cael ei anfon, fel 
rhan o’n contract gwaredu gwastraff, i  gyfleuster creu ynni allan o wastraff, sy’n ddewis amgen i safle tirlenwi. Caewyd y cyfleuster hwn am pum wythnos yn chwarter 2 ar gyfer cynnal a 
chadw offer ac felly cludwyd mwy o wastraff i  safle tirlenwi. Bydd mesurau yn cael eu rhoi ar waith i  sicrhau ein bod ni ’n anfon cymaint o wastraff ag y gallwn i gyfleusterau trin gwastraff 
yn ystod gweddill  2016/17. 

(AFfCh) 39 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i atgyweirio goleuadau stryd 
yn ystod y flwyddyn (THS/009) 

(DPLl) 6.55 2.73 2.83 22.00 4.50 
 

Gwyrdd 

(AFfCh) STS/005b - Canran y priffyrdd a'r tir perthnasol a gafodd eu harchwilio, ac yr oedd 
eu glanweithdra o safon uchel neu dderbyniol  

(MAC) 98.03 100.00 98.60 5.00 95.00 
 

Gwyrdd 

Rhagorwyd ar y targed gydag alldro chwarter 2 o 98.19%. 
 
Dim ond 3 stryd oedd wedi methu cyrraedd gradd B. 

TG a Thrawsnewid Digidol  

(Corfforaethol) M8.2 (TGCh) Canran y trafodion digidol y flwyddyn (CC) Dim data Dim data 20.26 10.00 20.00 
 

Gwyrdd 

Defnyddiwyd nifer yr archebion hamdden ar-lein i  gyfrifo hyn.  

(Corfforaethol) M8.5 (TGCh) – CS3a Arolwg O Fodlonrwydd Cwsmeriaid – Canran y 
defnyddwyr a ddaethpwyd o hyd i ’r hyn yr oeddent yn chwilio amdano 

(CC), 
(DPLl) 

70.00 66.00 65.00 5.00 70.00 
 

        Coch 

Ffigwr canol blwyddyn Ebril l -Medi – mae hyn yn dal yn cael ei fonitro drwy'r hen wefan. 

(Corfforaethol) M8.5 (TGCh) Nifer yr ymweliadau â’r wefan gyhoeddus (CC), 
(DPLl) 

816,261 761,378 951,811    
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Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai 

(Corfforaethol) M2.4 (Rheoleiddio) Nifer y cosbau a gyhoeddwyd ar gyfer baw c ŵn (DPLl), 
(CC) 

26.00 75.00 16.00 10.00 50.00 
 

        Coch 

14 cosb wedi ei chyflwyno gan Kingdom a 2 gan staff Cyngor Conwy, sef cyfanswm o 16 sy'n 34 yn llai na'r targed hanner blwydd yn.  

(Corfforaethol) M2.5 (Rheoleiddio) Nifer y cosbau a gyhoeddwyd ar gyfer taflu sbwriel  (CC), 
(DPLl) 

1587.00 1306.00 1845.00 5.00 1000.00 
 

Gwyrdd 

1,826 gan Kingdom, 17 gan Gyngor Conwy. Ar ddiwedd hanner cyntaf 2016/17 mae nifer y Rhybuddion Cosb Benodedig am daflu sbwriel yn 842.98 yn fwy na ’r targed diwedd blwyddyn 

a gytunwyd arno. 

(Corfforaethol) M3.1a (Rheoleiddio) Nifer y cleientiaid l lety dros dro a brys a symudwyd 
ymlaen i lety cynaliadwy. 

(DPLl), 
(CC) 

  49.00 15.00 40.00 
 

Gwyrdd 

2 wedi symud o lety dros dro yn llwyddiannus. 5 wedi symud o lety brys yn llwyddiannus 

Gwelwyd cynnydd sylweddol yn chwarter 2 yn nifer y bobl a lwyddwyd i symud o lety brys a l lety dros dro. Mae ffigwr chwarter 2 yn 32, sef cynnydd o 88.24% o gymharu â 
chwarter 2 y l lynedd (17). Tra bod nifer yr achosion o symud pobl yn llwyddiannus o lety dros dro wedi aros yn gymharol gyson, gyda chynnydd o 20% o’i gymharu â chwarter 1 (10 yn 

chwarter 1 a 12 yn chwarter 2), mae’r effaith go iawn wedi bod yn nifer y bobl a symudwyd yn llwyddiannus o lety brys, o 7 yn  chwarter 1 i  20 yn chwarter 2. Mae hyn yn gynnydd o 
185.71%, sy’n rhagorol.  
 
Er bod hyn yn berfformiad ardderchog ni ddylid ei ystyried ar ei ben ei hun. Er bod y niferoedd sy’n symud yn eu blaenau yn dda iawn, roedd 23 aelwyd mewn llety brys ar ddiwedd 

chwarter 2 (16 mewn llety gwely a brecwast a 7 mewn llety brys arall). Mae hyn yn 1 aelwyd yn fwy na’r chwarter diwethaf. Fel ly, er ein l lwyddiant yn symud pobl yn eu blaenau mae yna 
nifer sefydlog o aelwydydd mewn darpariaethau brys. Pe na bai’r gwasanaeth wedi perfformio cystal wrth symud cwsmeriaid yn eu blaenau, byddai hyd yn oed mwy o alw am lety brys, 
sy'n ymyrraeth gostus iawn.  
 
O ystyried nifer yr aelwydydd a symudwyd yn llwyddiannus o’i  gymharu â nifer yr aelwydydd a symudwyd yn aflwyddiannus (e.e. torri amodau trwydded, carchar, gadael ac ati) mae 
cyfradd lwyddo chwarter 2 yn 74.42%. 
 
Ar y pwynt canol blwyddyn mae'r gwasanaeth yn adrodd cyfradd lwyddo o 68.06% ar gyfer symud pobl o lety brys a l lety dros dro (Cyfanswm o 72 gyda 49+ a 23-). Gyda tharged diwedd 

blwyddyn o ailgartrefu 80 o aelwydydd, mae ein perfformiad o 49 yn golygu ein bod ni ar y trywydd cywir i  gyrraedd y targed. 
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(Corfforaethol) M3.2a (Rheoleiddio) Nifer y cwsmeriaid a gynorthwywyd gan wasanaeth 
atal digartrefedd dan ran 2 Deddf Tai Cymru 2014 a gafodd ganlyniad cadarnhaol heb lety 
dros dro.  

(CC), 
(DPLl) 

  109.00    

Rydym ni wedi cyflawni 58 canlyniad llwyddiannus dan adran 66 Deddf Tai (Cymru) 2014 yn chwarter 2. Mae hyn yn gynnydd o’i  gymharu â chwarter 1, o 51 i  58. 

Fel yr adroddwyd yn y chwarter diwethaf, rydym ni hefyd yn monitro ’r rhesymau dros ganlyniadau negyddol ac fe geir dadansoddiad manwl isod: 

CYFANSWM 43 
Atal aflwyddiannus 25 
Diffyg cydweithredu 11 

Cais wedi ei dynnu’n ôl 1 
Colli  cysylltiad 5 Darparu 
gwybodaeth ffug 1 
 
Wrth ystyried y canlyniadau cadarnhaol ochr yn ochr â’r canlyniadau negyddol, mae cyfradd lwyddo’r gwasanaeth yn 57.42% dan ddyletswydd adran 66. Fodd bynnag, wrth dynnu'r 
rheiny sydd wedi methu ymgysylltu â'r gwasanaethau oherwydd 1) diffyg cydweithredu, 2) tynnu cais yn ôl, 3) coll i  cysylltiad a 4) darparu gwybodaeth ffug, rydym ni'n cael cyfradd 
lwyddo o 69.88%.  
 
Wrth edrych ar y perfformiad canol blwyddyn a mesur cyfanswm yr achosion llwyddiannus o atal digartrefedd (51 yn Chwarter 1 a  58 yn Chwarter 2, sef cyfanswm canol blwyddyn o 109) 
yn erbyn yr achosion aflwyddiannus o atal digartrefedd (17 yn Chwarter 1 a 25 yn Chwarter 2, sef cyfanswm canol blwyddyn o 42) a thynnu ’r canlyniadau negyddol eraill (22 yn Chwarter 
1 ac 18 yn Chwarter 2, sef cyfanswm canol blwyddyn o 40), rydym ni ’n cael cyfradd lwyddo o 72.19% ar ganol y flwyddyn.  

 (Corfforaethol) M3.5 (Rheoleiddio) Canran y Tai Amlfeddiannaeth y gellid eu trwyddedu 
sydd wedi eu trwyddedu 

(DPLl), 
(CC) 

43.52 79.33 80.18 10.00 75.00 
 

Gwyrdd 

Mae ail-ddynodi Pensarn fel ardal ychwanegol yn ogystal â nodi tai amlfeddiannaeth eraill  wedi arwain at gynnydd yn nifer y tai amlfeddiannaeth y gellid eu trwyddedu. Mae hyn wedi 
arwain at leihad yng nghanran y tai amlfeddiannaeth sydd wedi eu trwyddedu oherwydd bod y tai ychwanegol hyn yn dal yn mynd d rwy’r broses drwyddedu. Mae yna hefyd leihad o 17 
eiddo trwyddedig oherwydd bod y drwydded wedi dod i ben a heb ei hadnewyddu eto.  
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 (Corfforaethol) M3.6a (Rheoleiddio) Nifer y cartrefi  newydd a alluogwyd trwy’r 
Swyddogaeth Tai Strategol sy'n Dai Fforddiadwy 

(CC), 
(DPLl) 

 12.00 34.00 10.00 61.50 
 

        Coch 

Canol blwyddyn 2016/2017 - 20/10/2016 
 
Mae gwaith yn parhau ar nifer o ddatblygiadau tai fforddiadwy a ddylai arwain at gynnydd sylweddol yn y niferoedd a fydd ar gael erbyn diwedd y flwyddyn. 

 (Corfforaethol) M3.6b (Rheoleiddio) Nifer y cartrefi  newydd a alluogwyd trwy ’r 
Swyddogaeth Tai Strategol sy'n Dai Cyffredinol  

(CC), 
(DPLl) 

 69.00 56.00 10.00 40.00 
 

Gwyrdd 

 (Corfforaethol) M6.4a (Rheoleiddio) Nifer y safleoedd hyll  a gofnodwyd (DPLl), 
(CC) 

42.00 23.00 16.00    

 (Corfforaethol) M6.4b (Rheoleiddio) Nifer y safleoedd hyll  wedi eu gwella  (DPLl), 
(CC) 

5.00 5.00 9.00    

 (Corfforaethol) M8.2c (Rheoleiddio) Canran y trwyddedau a geisiwyd amdanynt ac a 
dalwyd amdanynt ar-lein 

(DPLl) 0.00 0.00 0.00    

 (Corfforaethol) M8.3a (Rheoleiddio) Canran y cwynion corfforaethol y l lwyddwyd 
i ’w datrys yng ngham 1 

(CC) 92.00 91.60 72.70 5.00 92.00 
 

        Coch 

Mae chwarter 2 yn is na’r targed oherwydd nifer fawr o gwynion heb eu datrys gyda ’u hamserlenni wedi ei hymestyn. Rydym ni'n dal yn ymchwilio i 'r cwynion hyn a rhagwelir y bydd 
ystadegau chwarter 2 yn gwella pan fyddwn yn edrych arnynt eto yn chwarter 3 ar ôl i ’r cwynion gael eu datrys.  

 (Corfforaethol) M8.3b (Rheoleiddio) Nifer y canmoliaethau a dderbyniwyd (CC)  396.00 284.00    

 (Corfforaethol) M8.3c (Rheoleiddio) Nifer y cwynion a dderbyniwyd (CC)  80.00 124.00    

 (Corfforaethol) M8.4 (Rheoleiddio) Nifer yr achosion o gamweinyddu a gadarnhawyd 
gan yr Ombwdsmon 

(CC) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
 

        Coch 
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 (Rheoleiddio) BCT004 Canran y ceisiadau Rheoli Datblygu ‘cynllun llawn’ a wiriwyd o 
fewn 15 diwrnod gwaith yn ystod y flwyddyn 

(MAC) 75.32 78.91 90.53 12.00 85.00 
 

Gwyrdd 

 (Rheoleiddio) HHA016 Nifer y diwrnodau ar gyfartaledd y treuliodd pob teulu digartref 
gyda phlant mewn llety gwely a brecwast 

(DPLl) 16.40 28.89 24.92    

Yn niffyg dim arall fe ddefnyddir l lety gwely a brecwast ar gyfer teuluoedd, ac rydym ni wedi gorfod defnyddio ’r math yma o lety er mwyn cyflawni ein dyletswyddau dan Ddeddf Tai 

(Cymru) 2014. Bu’n rhaid i  ni ddefnyddio llety gwely a brecwast oherwydd ddiffyg l le yn y portffolio l lety dros dro ac i  atal y teuluoedd rhag digartrefedd.  
 
Yn chwarter 2 nodwyd cynnydd yn nifer y teuluoedd yn symud o lety brys yn dilyn arhosiad mewn llety gwely a brecwast.  Dim ond 3 aelwyd a adroddwyd yn chwarter 1 ond mae 
gennym ni rŵan 13. Mae hyd cyfartalog arhosiad hefyd wedi cynyddu o 14.33 diwrnod yn chwarter 1 i  21.69 diwrnod yn chwarter 2.  

 
O gymharu â diweddariad canol blwyddyn y l lynedd, mae hyd cyfartalog arhosiad yn is (28.89 diwrnod yn 2015/16 a 20.31 eleni).  Er bod arosiadau byrrach hyn yn galonogol, mae nifer y 
teuluoedd sydd wedi eu lleoli mewn llety gwely a brecwast hyd at ganol y flwyddyn yn destun pryder, yn enwedig gan mai 9 oedd y ffigwr canol blwyddyn y l lynedd (16 eleni).Mae unrhyw 
gynnydd mewn lleoliadau gwely a brecwast yn rhoi pwysau aruthrol ar y gwasanaeth ac nid yw'n sefyllfa ddelfrydol i 'r teuluoedd dan sylw. 
 
 (Rheoleiddio) HHA017a Nifer cyfartalog y diwrnodau y mae'r holl aelwydydd digartref yn 
treulio mewn: Llety gwely a brecwast 

(DPLl) 61.28 36.91 38.68    

Nifer cyfartalog y diwrnodau a dreuliwyd mewn llety gwely a brecwast (pob math o deulu) hyd at ganol y flwyddyn oedd 38.68 di wrnod. Ffigwr cyfartalog 2015/16 oedd 38.55 felly rydym 
ni ’n perfformio’n eithaf tebyg i ’r l lynedd.  
 
Mae arosiadau mewn llety gwely a brecwast wedi bod mor fyr ag 1 diwrnod ond, ar gyfartaledd, mae arosiadau chwarter 2 yn 41.89 diwrnod. Yr arhosiad hiraf yn chwarter 2 oedd 122 

diwrnod. Gyda’r achos hwn roedd yn rhaid aros am leoliad tai gyda chefnogaeth arbenigol.  
 
Mae’r rheiny sy’n dueddol i  aros yn hirach mewn llety gwely a brecwast brys yn deuluoedd sydd angen tai gyda chefnogaeth arbenigol gan nad yd ynt yn gallu byw’n annibynnol. Cafwyd 
9 teulu o’r fath yn chwarter 2 gydag amseroedd aros ar gyfartaledd yn 61 diwrnod.  

 
Mae’r arosiadau byrraf yn arosiadau gan deuluoedd sydd wedi gallu symud i fyw gyda theulu. Cafwyd 5 teulu o ’r fath yn y chwarter, gan aros ar gyfartaledd 9.8 diwrnod. Bu i 2 deulu ond 
aros un noson mewn llety gwely a brecwast. 
 
Mae nifer yr aelwydydd mewn llety brys ar yr un pryd wedi bod cyn ised â 7 aelwyd, sy’n dda iawn o gymharu â blynyddoedd erail l. Fodd bynnag, yn chwarter2 mae’r niferoedd wedi 
bod cyn uched â 23, sy’n gynnydd sylweddol yn y galw am lety brys. 
 
Byddai ’r niferoedd mewn llety gwely a brecwast brys wedi bod yn uwch pe na bai perfformiad chwarter 2 wedi bod cystal (fel yr amlinellir ym mesur corfforaethol M3.1a) . 
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(Rheoleiddio) HHA017b Nifer cyfartalog y diwrnodau y mae'r holl aelwydydd digartref 
wedi treulio mewn: Mathau erail l o lety dros dro. 

(DPLl) 241.24 200.02 354.73 3.57 280.00 
 

        Coch 

Pan rydym ni'n ystyried mathau erail l o lety dros dro rydym ni'n edrych ar 1) Sector Preifat 2) Hostelau 3) Tai Noddfa a 4) Darpariaeth landlord uniongyrchol. 

 
Ar ganol y flwyddyn nifer y l leoliadau wedi eu cau ar draws y 4 math o lety oedd 33 a hyd cyfartalog arhosiad oedd 354.73 diwrnod. O'i gymharu â’r chwarter diwethaf, mae chwarter 2 
wedi gweld gwelliant yn nifer yr achosion sydd wedi eu cau. Bu i nifer yr achosion a gaewyd gynyddu o 14 yn chwarter 1 i  19 y n chwarter 2, sy’n beth cadarnhaol.  
 
Mae hyd cyfartalog arhosiad wedi cynyddu o 302.29 diwrnod yn chwarter 1 i  393.37 diwrnod yn chwarter 2. Y rheswm dros y cynnydd hwn y w symud nifer o aelwydydd tymor hir o’r 

cynllun prydles sector preifat. Roedd un aelwyd wedi bod yn y math hwn o lety dros dro am fwy na 4 blynedd (1469 diwrnod) ac mae hynny wedi cael effaith fawr ar gyfartaledd y 
chwarter. 
 
Mae nifer yr achosion sy’n cael eu cau wedi arafu mewn perthynas â’r mathau yma o lety dros dro o gymharu â chyfnodau eraill yn ystod y deunaw mis diwethaf. Mae hyn hefyd wedi 
arwain at arosiadau hirach, fel y mae'r cynnydd yn y chwarter hwn yn dangos. Gellir priodoli hyn i nifer o ffactorau, gan gynnwys: 
 
- Buddion gwreiddiol a wireddwyd drwy Bartneriaeth Datrysiadau Tai Conwy wedi eu hamlhau i ’r eithaf; 

 
- Arafu o ran dyraniadau i aelwydydd di -gartref drwy’r Gofrestr Tai Cyffredin;  
 
- Heriau mwy yn wynebu aelwydydd incwm isel sy'n ceisio cael mynediad i lety rhent preifat; 

 
- Anghenion mwy cymhleth gan y cleientiaid hynny sy'n cael mynediad i 'r math yma o lety, gan olygu bod ailgartrefu tymor hir yn fwy heriol.  
 
- Mynediad cyfyngedig i  dai arbenigol â chefnogaeth. 

 (Rheoleiddio) PLA003 Canran yr apeliadau a benderfynwyd a oedd yn cadarnhau 

penderfyniad yr awdurdod mewn perthynas â phenderfyniadau am geisiadau cynllunio a  
rhybuddion gorfodi  

(DPLl) 69.23 62.50 71.43    

 (Rheoleiddio) PLA 004a Caran y ceisiadau cynllunio mawr a benderfynwyd arnynt yn 

ystod y flwyddyn o fewn 13 wythnos  

(DPLl) 44.44 33.33 41.67    

 (Rheoleiddio) PLA004a Canran y ceisiadau cynllunio bach a benderfynwyd arnynt yn ystod 

y flwyddyn o fewn 8 wythnos 

(DPLl) 73.75 67.81 81.60 5.00 70.00 
 

Gwyrdd 
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(Rheoleiddio) PLA004a Canran ceisiadau cynllunio deiliad tŷ a benderfynwyd arnynt yn 
ystod y flwyddyn o fewn 8 wythnos  

(DPLl) 95.49 92.14 93.33 5.00 90.00 
 

Gwyrdd 

(Rheoleiddio) PLA 004a Canran y ceisiadau cynllunio eraill a benderfynwyd arnynt yn 

ystod y flwyddyn o fewn 8 wythnos  

(DPLl) 81.13 86.54 92.68 5.00 80.00 
 

Gwyrdd 

(Rheoleiddio) PLA005 a) Canran yr achosion gorfodi a ymchwiliwyd iddynt mewn 84 
diwrnod neu lai  

(DSC)   97.16 5.00 80.00 
 

Gwyrdd 

(Rheoleiddio) PLA005 b) Nifer y diwrnodau ar gyfartaledd y cymerir i  ymchwilio i  achos  
gorfodi 

(DSC)   16.40 5.00 28.00 
 

Gwyrdd 

(Rheoleiddio) PLA005 c) Canran yr achosion gorfodi sy’n cael eu datrys mewn 180 
diwrnod neu lai  

(CLlLC)   84.21 5.00 70.00 
 

Gwyrdd 

(Rheoleiddio) PLA005 d) Nifer y diwrnodau ar gyfartaledd y cymerir i  ddatrys achos 

gorfodi 

(DSC)   110.89    

(Rheoleiddio) Canran y busnesau risg uchel a oedd yn agored i archwiliad wedi ei 

raglennu a gafodd eu harchwilio o ran Safonau Masnach  

(DPLl) 100.00 57.14 0.00 10.00 100.00 
 

Gwyrdd 

Dim archwiliad risg categori A yn chwarter 2 ond mae yna rai wedi eu cynllunio ar gyfer chwarter 3 a 4.  

(Rheoleiddio) PPN001ii Canran y busnesau risg uchel a oedd yn agored i archwiliad wedi 
ei raglennu a gafodd eu harchwilio o ran Hylendid Bwyd  

(DPLl) 100.00 98.57 93.36 10.00 100.00 
 

Oren 

Mae 93% o’r busnesau a oedd i fod i gael eu harchwilio yn ystod chwarter 2 wedi eu harchwilio. Mae yna resymau dros beidio ag archwilio'r busnesau eraill. Mae’r rhesymau yn 
amrywio, fel blaenoriaethau eraill, l lwyth gwaith ac absenoldeb staff. Byddai targed o 90% yn fwy realistig ar gyfer y dyfodol. 
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(Rheoleiddio) PPN001iii Canran y busnesau risg uchel a oedd yn agored i archwiliad wedi 
ei raglennu a gafodd eu harchwilio o ran Iechyd Anifeil iaid 

(DPLl) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Gwyrdd 

Nid oedd unrhyw archwiliad wedi ei raglennu. 

(Rheoleiddio) PPN008i Canran y busnesau newydd a oedd yn destun ymweliad asesu risg 
neu wedi dychwelyd holiadur hunanasesu yn ystod y flwyddyn o ran Safonau Masnach 

(DPLl) 37.33 51.11 47.19 10.00 50.00 
 

Oren 

Mae yna adegau pan fo nifer fawr o fusnesau newydd yn cofrestru, ac mae hynny’n gallu bod yn anodd ei gydbwyso gyda ’r rhaglen archwiliadau arfaethedig. Fodd bynnag mae'r tîm wedi 

gwneud gwelliannau sylweddol o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Er ein bod ni ar hyn o bryd yn is na ’r targed, rydym ni ’n ffyddiog y byddwn yn cyrraedd y targed erbyn diwedd y 
flwyddyn.  

 

Mae angen adolygu’r dangosydd perfformiad hwn ddiwedd mis Mawrth 2017 er mwyn adrodd archwiliadau busnesau newydd mewn ffordd wahanol gan na ch aniateir holiaduron 

hunanasesu (mae’n rhaid i  bob busnes gael archwiliad safonau bwyd llawn). 

(Rheoleiddio) PPN008ii Canran y busnesau newydd a nodwyd a oedd yn destun ymweliad 
asesu risg neu wedi dychwelyd holiadur hunanasesu yn ystod y flwyddyn, ar gyfer 

Hylendid Bwyd 

(DPLl) 78.67 63.33 61.54 15.00 90.00 
 

Oren 

Erbyn canol y flwyddyn roedd cynnydd da wedi ei wneud o ran archwilio busnesau newydd, ac mae hynny yn unol â’r blynyddoedd diwethaf. Rydym ni ’n gobeithio cyrraedd y 
targed erbyn diwedd y flwyddyn. Fel y nodwyd eisoes, bydd y dangosydd perfformiad hwn yn cael ei adolygu ddiwedd mis Mawrth 2017 i sicrhau bod gennym ni ddangosydd 
cywir ac ystyrlon.  

(Rheoleiddio) PSR002: Diwrnodiau a gymerwyd i gyflwyno Grant Cyfleusterau i Bobl 
Anabl  

(DPLl) 172.45 150.52 173.60 5.00 170.00 
 

Oren 

Mae 52 o grantiau wedi eu cwblhau mewn 174 diwrnod (ar gyfartaledd). Roedd 4 o’r grantiau ar gyfer plant, a gwblhawyd mewn 322 diwrnod (ar 

gyfartaledd). Mae hyn yn lleihau nifer y diwrnodau cyfartalog ar gyfer grantiau i  oedolion i 161 diwrnod.  
Cwblhawyd 16.37% o’r holl grantiau o fewn 100 diwrnod. 
Cwblhawyd 41.82% o’r holl grantiau o fewn 150 diwrnod. 
Cwblhawyd 72.73% o’r holl grantiau o fewn 200 diwrnod.  

Mae yna gynnydd bychan yn yr amser a gymerir i  ddarparu Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl gan fod llawer o’r Grantiau Cyfleusterau i Bobl Anabl cyflym/bychain yn cael eu hariannu gan 
ENABLE ac wedi eu heithrio o’r dangosydd perfformiad hwn.  
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Refeniw a Budd-daliadau 

(RBA) Treth y Cyngor a oedd yn ddyledus ar gyfer y flwyddyn ariannol a dderbyniwyd gan 
yr awdurdod 

(DPLl) 0.00 56.80 56.33 5.00 56.00 
 

Gwyrdd 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

(Corfforaethol) M1.2a (GC) Nifer yr aelwydydd a phobl ddiamddiffyn a dargedwyd gyda 

chymorth i  symud tuag at gyflogaeth, gan gynnwys aelwydydd â phlant 

(CC)   107.00 5.00 65.00 
 

Gwyrdd 

(Corfforaethol) M1.2b (GC) Canran y bobl ddiamddiffyn a dan anfantais, gan gynnwys 
aelwydydd gyda phlant, sydd wedi cael canlyniad cadarnhaol 

(CC)   98.13 5.00 80.00 
 

Gwyrdd 

(Corfforaethol) M4.1 (GC) Canran y bobl hŷn sydd yn ddigon iach ar ôl rhaglen o ofal 
alluogi fel nad oes angen gofal arnynt bellach neu y gellir eu trosglwyddo i gynllun gofal 

l lai dwys 

(CC) 81.55 84.84 81.02 6.25 80.00 
 

Gwyrdd 

(GC) SCA/007 Canran y cleientiaid gyda chynllun gofal ar 31 Mawrth y dylai eu cynlluniau 
gofal fod wedi eu hadolygu yn ystod y flwyddyn 

(MAC) 82.01 81.33 55.13 10.00 90.00 
 

        Coch 

Mae alldro SCA/OO7 yn dangos nifer y cleientiaid ar ddiwrnod penodol (30/09/2016) ac yn 55.1% o’i gymharu ag 88.24% y l lynedd.  Fodd bynnag, yn sgil  newidiadau'r ddeddf newydd 
nid oes modd cymharu data gan fod cynlluniau gofal yn cael eu cofnodi mewn ffordd wahanol ar PARIS.  Rydym ni’n cydnabod bod perfformiad wedi l l ithro, ac mae staff ychwanegol 
wedi eu recriwtio o fewn yn y Gwasanaeth Pobl Hŷn er mwyn mynd i’r afael â’r anawsterau o ran capasiti.  

 

Fel rhan o’r mesurau newydd byddwn yn adrodd ar: 
(GC) AA1-7.1 Nifer y cynlluniau a adolygwyd o fewn y terfynau amser a gytunwyd arnynt 
Rydym ni ar hyn o bryd yn adolygu’r fframwaith cyfreithiol o ran ”terfynau amser”. 
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(GC) SCA/018(a) Canran y rhai sy'n gofalu am oedolion y cynigiwyd asesiad neu adolygiad 
o'u hanghenion iddynt yn ystod y flwyddyn 

(MAC) 81.85 81.75 87.37    

(GC) SCA/019 Canran yr atgyfeiriadau diogelu oedolion a gwblhawyd lle cafodd y risg ei 
rheoli  

(DSC), 
(MAC) 

97.46 98.25 98.78 5.00 98.00 
 

Gwyrdd 

Cafodd 56 allan o 56 atgyfeiriad ei reoli o ran risg rhwng mis Gorffennaf a mis Medi. Sef cyfanswm chwe mis o 81 allan o 82. 
 
Mae’r alldro yn golygu ein bod ni ’n rhagori ar ein targed ac yn cael statws COG gwyrdd.  

(GC) SCC/001(a) - Canran lleoliadau cyntaf plant sy'n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn a 
ddechreuodd drwy roi cynllun gofal ar waith 

(MAC) 96.77 95.35 91.18 5.00 90.00 
 

Gwyrdd 

(GC) SCC/006 – Canran yr atgyfeiriadau yn ystod y flwyddyn lle gwnaed penderfyniad o 
fewn 1 diwrnod gwaith. 

(DPLl) 89.36 93.98 93.70 5.00 95.00 
 

Oren 

O’r 113 atgyfeiriad a dderbyniwyd yn chwarter 2 bu i ’r Rheolwr Tîm benderfynu ar 102 ohonynt o fewn 1 diwrnod. Mae’r canran gyffredinol yn 93.70&, sydd ychydig yn is o gymharu â 
chwarter 1. Y targed lleol yw 95%, gyda hyblygrwydd o 5%. Yn chwarter 2 rydym ni wedi cael statws COG oren. 

(GC) SCC/011a Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle 
mae tystiolaeth bod y plentyn wedi ei weld gan y Gweithiwr Cymdeithasol  

(MAC) 90.40 85.71 85.99 5.00 80.00 
 

Gwyrdd 

Er y gall  y rhifiadur ar gyfer y dangosydd hwn gynnwys Asesiadau Cychwynnol a gwblhawyd gan Weithwyr Cymdeithasol cymwys yn u nig, mae’r enwadur yn cynnwys yr holl Asesiadau 

Cychwynnol a gwblhawyd yn y cyfnod (gan gynnwys y rheiny a wnaed gan weithwyr heb eu cymhwyso). 
 
Roedd gan 64 o’r 72 asesiad cychwynnol a gwblhawyd yn ystod chwarter 2 106/17 â thystiolaeth o’r plentyn yn cael ei weld gan Weithiwr Cymdeithasol cymwys, sy’n rhoi canran 
gyffredinol o 85.99%. Mae hyn yn uwch na ’r targed lleol o 80% ac yn golygu ein bod ni ’n cael statws COG gwyrdd. Mae modd cymharu’r perfformiad â chanol blwyddyn 2015/16, a oedd 

yn 85.77%. 
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(GC) SCC/014 – Canran y cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol a oedd i fod i ’w 
cynnal yn y flwyddyn a gynhaliwyd o fewn 15 diwrnod gwaith o drafod y strategaeth. 

(DPLl) 90.91 95.38 88.57 5.00 95.00 
 

        Coch 

Mae’r alldro canol blwyddyn yn 88.57%, sy’n is na’r targed lleol o 95% ac yn rhoi statws CO G coch i ni. Cynhaliwyd 31 allan o 35 Cynhadledd Amddiffyn Plant Cychwynnol o fewn y 
terfynau amser. Roedd 4 cynhadledd y tu allan i’r terfynau amser ar gyfer y cyfnod chwe mis, ond roeddent yn ymwneud â 3 person ifanc. Mae’r broblem wedi ei nodi a’i  chodi gyda’r 
gweithiwr cymdeithasol dan sylw. 

 
(GC) SCC/034 - Canran yr adolygiadau Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau 
amser statudol yn ystod y flwyddyn 

(DPLl) 100.00 100.00 100.00 3.00 98.00 
 

Gwyrdd 

Cafodd 53 allan o 53 adolygiad plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant eu cynnal o fewn y terfynau amser statudol.  Mae'r alldro o 100% yn uwch na'r targed a gytunwyd arno’n lleol (98.0%). 

(GC) SCC/042(a) - Canran yr asesiadau cychwynnol a gynhaliwyd o fewn 7 diwrnod 
gwaith. 

(DPLl) 72.19 72.57 92.36 6.25 80.00 
 

Gwyrdd 

Mae perfformiad cyffredinol o 92.36% ar gyfer chwarter 2 yn wella na pherfformiad chwarter 1. Mae hyn hefyd yn uwch na ’r targed lleol o 80% ac yn golygu ein bod ni ’n cael statws COG 

gwyrdd. 
 
Cwblhawyd ac awdurdodwyd 69 allan o 72 asesiad syml gan y Rheolwr Tîm o fewn y terfynau amser.  

(GC) SCC/043(a) - Canran yr asesiadau craidd gofynnol a gynhaliwyd o fewn 35 diwrnod 
gwaith. 

(DPLl) 88.36 88.46 100.00 5.00 75.00 
 

Gwyrdd 

Cwblhawyd ac awdurdodwyd 24 o’r 24 Asesiad Craidd o fewn y terfyn amser, sef 35 diwrnod gwaith. Mae'r alldro o 100.0% yn uwch na'r targed a gytunwyd arno’n lleol (75%). 

 
 
DPA = Dangosydd Perfformiad Allweddol  
DSC = Dangosydd Strategol Cenedlaethol  
CC = Cynllun Corfforaethol  
MAC = Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus  
DPLl = Dangosydd Perfformiad Lleol  


