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Atodiad 2- Mesurau 

Cyfeirnod Mesur 

Perfformiad 

15/16 

 

Perfformiad 

16/17 

 

Perfformiad 

Ebrill – 

Mehefin 

17/18  

Trafnidiaeth Integredig    

Cludiant01 Canran  o siwrneiau cludiant cyhoeddus sydd yn brydlon 80 (ar 

gyfartaledd) 

92 96 

Cludiant02 Nifer o gwynion a dderbyniwyd am wasanaethau cludiant cyhoeddus dan gontract i’r Cyngor  4 8 

Cludiant03 Nifer o gwynion a dderbyniwyd am wasanaethau cludiant cyhoeddus masnachol eu natur            8 19 

DFF1 Canran o fynychwyr sydd wedi dysgu bod yn fwy diogel ar y ffyrdd o ganlyniad i’r wers/ 

hyfforddiant 

99 (ar 

gyfartaledd) 

100 (752/752) 100 (519/519) 

 

Cyfeirnod Mesur (diffiniad Cymraeg) 
Perfformiad 

14/15 

Perfformiad 

15/16 

Perfformiad 

16/17 

Perfformiad 

Ebrill – 

Mehefin 

17/18 

Gwarchod y Cyhoedd     

G1 Canran o gwsmeriaid a ymatebodd i arolwg ddywedodd eu bod yn fodlon â'r 

lefel gwasanaeth. 
97 99 96 100 

G3 Canran y busnesau Prosesau Llygredd Awyr sydd wedi cael arolygiad yn ystod y 

flwyddyn. 
100 100 43 0 

G5 Canran y troseddau sylweddol a gafodd eu datrys drwy ymyrraeth gan 

Warchod y Cyhoedd 
88 86 89 57 

G7 Cyfartaledd y dyddiau a gymerir i benderfynu cais trwydded tacsis. - - 8 10.24 
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Cyfeirnod Mesur (diffiniad Cymraeg) 
Perfformiad 

14/15 

Perfformiad 

15/16 

Perfformiad 

16/17 

Perfformiad 

Ebrill – 

Mehefin 17/18 

Cynllunio ac Amgylchedd     

C1 Canran o gwsmeriaid a ddywedodd eu bod yn fodlon neu'n fodlon iawn â'r 

lefel gwasanaeth Cynllunio  

- 88.68 89.13 90.00 

C2 Pa mor sydyn mae'r holl geisiadau ar gyfartaledd wedi cymryd i'w 

penderfynu (nifer o ddyddiau) 

- 60.00 59.26 61 

C6 Pa mor sydyn mae'r holl achosion Gorfodaeth ar gyfartaledd wedi cymryd 

i'w datrys (Dyddiau) 

- 164 122.6 92 

C5  Canran y ceisiadau cynllunio wedi eu pennu a gafodd eu cymeradwyo 93.28 90.33 90.85 93.75 

C8 Pa mor sydyn mae'r achosion gorfodaeth sydd wedi eu datrys o fewn 12 

wythnos ar gyfartaledd wedi cymryd i'w datrys (nifer o ddyddiau) 

- - 23.93 23 

C9 Cyrraedd cam allweddol yn y broses o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 

cyd. Ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Adnau. Cyflwyno'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd I Lywodraeth Cymru. 

- - 33.20% 100% 

C10 Canran o dai fforddiadwy ganiatawyd gyda cheisiadau cynllunio am dai.   - - - 50% 
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Mesurau’r Uned Eiddo Corfforaethol 
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