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ATODIAD 1 - MESURAU 
GWYNEDD 

CYNLLUN STRATEGOL 2016/17 

 
 

 
NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Fe fyddwn yn ail-gyhoeddi’r atodiad hwn gyda data diwedd blwyddyn 2015/16 pan fydd ar gael. 
NSI - Mae’r dangosyddion hyn yn cael eu pennu yn genedlaethol ac fe’u cynhwysir yma er mwyn gweld yr hyn y disgwylir i’r Cyngor ei adrodd yn flynyddol. 
 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

Plant a Phobl Ifanc     

EDU/011(NSI) Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer y disgyblion sy’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol 

mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdodau lleol 

525.4 578.20 616.00 Gwelliant 

EDU/017 (NSI) Canran y disgyblion 15 oed  ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan 

yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2+ yn cynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg 

mamiaith neu Saesneg a Mathemateg 

55 61.1 63.3 Gwelliant 

EDU/008aN Nifer o waharddiadau parhaol yn ysgolion cynradd yn y flwyddyn academaidd 0 0 0 Cynnal 

EDU/008bN Nifer o ddisgyblion a waharddwyd yn barhaol yn yr uwchradd yn ystod y flwyddyn 

academaidd 

14 4 4 Cynnal 

EDU/016a Canran presenoldeb yn ysgolion cynradd yn y flwyddyn academaidd 94.59 94.33 95.07 Cynnal 

EDU/16b Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd yn y flwyddyn academaidd 92.24 93.38 94.24 Gwelliant 

DANS06 Canran disgyblion 16 oed sydd yn ennill y Dangosydd Pynciau Craidd (Gradd C neu uwch 

mewn Cymraeg/ Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth) 

53.20 57.35 60.50 Gwelliant 

DANS07 Canran y disgyblion 16 oed sy’n ennill trothwy lefel 1 neu (5 gradd A* - G TGAU) 93.1 97.09 97.22 Gwelliant 
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

DANS08 Canran disgyblion 15 oed sydd wedi ennill trothwy lefel 2 (5 gradd A*-C TGAU) neu 

gyfatebol 

75.1 81.5 87.70 Cynnal 

EDU/006ii (NSI) Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac 

sy’n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 

86.1 82.5 81.20 Gwelliant 

DGD17 Canran y bobl ifanc16-18 oed nad ydynt mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant - 3.00 1.70 Gwelliant 

EDU/002i (NSI) Canran yr holl ddisgyblion (gan gynnwys y rhai sydd yng ngofal awdurdod lleol) a 

sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol, a hwythau’n 15 oed ar y 31 Awst 

blaenorol ac sy’n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt 

gymhwyster allanol a gymeradwyd 

 

- 0 0.08 Cynnal 

EDU/002ii (NSI) Canran y disgyblion sydd yng ngofal awdurdodau lleol, sydd mewn unrhyw ysgol a 

gynhelir gan awdurdod lleol, a hwythau'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg 

orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a 

gymeradwywyd 

0.0 6.3 0.0 Defnyddir fel data 

rheolaeth, felly ni osodir 

cyfeiriad 

EDU/003 (NSI) Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a 

gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy’n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan 

Asesiadau Athrawon 

86.22 86.60 86.03 Defnyddir fel data 

rheolaeth, felly ni osodir 

cyfeiriad 

EDU/ 015a (NSI) Canran y datganiadau terfynol am anghenion addysgol arbennig wedi’u cyhoeddi o 

fewn 26 wythnos a) Yn cynnwys eithriadau 

 

87.76 43.10 58.70 Cynnal 

EDU/ 015b (NSI) Canran y datganiadau terfynol am anghenion addysgol arbennig wedi’u cyhoeddi o 

fewn 26 wythnos: b) Ddim yn cynnwys eithriadau 

 

100 96.30 100 Cynnal 

EDU/004 Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, a gynhelir gan yr 

awdurdod lleol, ac sy’n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau 

Athrawon 

83 85.40 89.11 Gwelliant 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

GY06 Canran disgyblion enillodd lefel 3 da neu uwch yn CA2 (7-11 oed) a gafodd asesiad athro yn y 

CA2 (7-11 oed) a gafodd asesiad athro yn y Gymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd CA3 (11-14 oed) 

- 95.60 94.10 Cynnal 

Diogelu7 Canran o gynadleddau achos lle bu glywed llais/barn y plentyn  - 81.00 82.96 Cynnal 

LlesPMG1Cynllun trosiannol wedi ei gytuno ar gyfer plant anabl 16 oed - 100.00 100.00 Cynnal 

LlesPMG2 Cynllun llwybr wedi ei gytuno ar gyfer plant mewn gofal - 100.00 100.00 Cynnal 

SCC/004 (NSI) Canran y plant sy’n derbyn gofal 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn 

ystod y flwyddyn  

4.43 4.90 4.10 Cynnal 

SCC/002 (NSI) Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd a phrofiad o symud ysgol 

unwaith neu fwy yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, nad oedd y symud hwnnw 

oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth 

 

14.50 22.80 16.10 Gwelliant 

SCC/011b (NSI) Canran yr asesiadau cychwynnol sydd wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae 

yna dystiolaeth bod Gweithwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hun  

 

40.05 47.20 50.30 Cynnal 

SCC/33d (NSI) Canran y plant sy’n derbyn gofal y mae’r awdurdod mewn cysylltiad a nhw pan yn 19 

oed 

 

87.5 100 78.60 Gwelliant 

SCC/33e (NSI) Canran y bobl ifanc oedd yn arfer derbyn gofal y mae’r awdurdod mewn cysylltiad a 

nhw, ac yn gwybod eu bod mewn llety di-frys addas pan yn 19 oed 

85.71 86.70 81.80 Gwelliant 

SCC/041a (NSI) Canran y plant cymwys perthnasol a phlant a fu’n berthnasol; a chanddynt gynlluniau 

llwybr yn ôl yr angen 

100 100 100 Cynnal 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

SCC/037 (NSI) Y sgôr ar gyfartaledd, o’r pwyntiau cymwysterau allanol ar gyfer plant sy’n 16 oed ac 

yn derbyn gofal, mewn unrhyw osodiad dysgu sy’n cael eu cynnal gan yr awdurdod 

288.89 439 428 Cynnal 

SCC/030a Canran y gofalwyr ifanc y mae’r  Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwybodol ohonynt a 

gafodd eu hasesu 

 

100 100 100 Cynnal 

SCC/041b Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd wedi cael cynghorydd 

personol wedi’u dyrannu iddynt 

 

100 100 100 Cynnal 

SCC/025 Canran yr ymweliadau statudol a phlant sy’n derbyn gofal oedd fod i gael eu cynnal yn 

ystod y flwyddyn a’u cynhaliwyd yn unol a’r rheoliadau 

 

81.33 83.70 88.30 Gwelliant 

SCC/ 033f (NSI) Canran y bobl ifanc oedd yn arfer derbyn gofal ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad 

a nhw, ac yn gwybod eu bod yn derbyn addysg, hyfforddiant neu sy’n gweithio pan yn 19 oed 

 

35.71 66.70 63.60 Gwelliant 

Diogelu 1Cyfradd y plant a gafodd eu trafod mewn goruchwyliaeth, lle rhoddwyd ystyriaeth i niwed 

arwyddocaol (a’r ateb wedi ei gofnodi) 

100 100 100 Cynnal 

Diogelu2 Cyfradd yr asesiadau risg a gafodd eu cyflwyno i Gynadleddau Achos a oedd yn cael eu 

hystyried yn rhai a oedd yn dangos ansawdd wrth wneud penderfyniadau 

97 95.00 98.00 Cynnal 

BC02 Asesiad SOGS ‘Schedule of Growing Skills’ 3 oed canran plant **Dechrau’n Deg yn cyrraedd 

eu norm neu yn uwch  nai norm datblygiadol  

 52.00 57.00 Gwelliant 

BC03 Canran presenoldeb plant yn y gofal plant 2 oed **Dechrau’n Deg  84.00 82.00 Gwelliant 

BC04 Nifer o’r pecynnau cymorth uwch rhiantu sy’n arwain at deithio pellter cadarnhaol  57.00 38.00 Gwelliant 

BC01 Asesiad SOGS ‘Schedule of Growing Skills’ 2 oed Canran plant **Dechrau'n Deg yn cyrraedd 

eu norm neu yn uwch na’u norm datblygiadol 

- - - I’w sefydlu 

**Mae Dechrau’n Deg yn brosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sydd yn gweithio hefo plant o dan 4 oed 

a’i fwriad yw gwella sgiliau’r plant, gan eu paratoi ar gyfer yr ysgol, yn ogystal â’u paratoi ar gyfer bywyd yn 

gyffredinol. Mae hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol i rieni i’w cynorthwyo wrth i’w plant dyfu a datblygu. 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

SCC021 Canran yr adolygiadau plant sy’n derbyn gofal wedi eu cynnal o fewn amserlen statudol yn 

ystod y flwyddyn 

75.4% 94.3% 93.8% I’w sefydlu 

Ieu05 Nifer o achrediadau mae pobl ifanc yn eu derbyn drwy’r gwasanaeth ieuenctid - - 930.00 Bodlon gweld gostyniad 

CSP3 Canran y cynnydd a wnaed gan deuluoedd yn dilyn ymyrraeth y Tîm o Amgylch y Teulu, 

Gyda’n gilydd 

- 15.00 29.38 Cynnal 

LCS/002b (NSI) Nifer o ymweliadau i ganolfannau hamdden fesul 1000 y pen o’r boblogaeth  - 12906 13431 Bodlon gweld gostyniad 

DADH.42 Canran y Plant sy’n 11 oed ac wedi cyrraedd safon y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer 

ymarfer corff 

- 80% 78% Gwelliant 

Ifanc02 Canran plant yn mynychu 20 sesiwn 5x60 neu fwy (Canran o blant Ysgolion Uwchradd Gwynedd 

sydd wedi mynychu unrhyw weithgaredd wedi ei drefnu gan Swyddogion PobI Ifanc Egniol  o leiaf ugain 

gwaith yn ystod y flwyddyn fel rhan o gynllun 5x60.) 

- - 23% Gwelliant 

DADH.97 Nifer o bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn cystadleuthau awyr agored sirol, rhanbarthol a 

chenedlaethol  

- - - Newydd 

Gofal     

SCA/001 (NSI) Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 

o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosodd 

1.16 1.55 1.05 Gwelliant 

SCA/002b (NSI) Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi 

cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 

Mawrth 

24.69 25.59 24.15 Gwelliant 

(= lleihad) 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

SCA/002b LLEOL Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi 

cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 

Mawrth ac eithrio rhai sy'n hunan ariannu. 

- 20.08 18.48 Gwelliant 

(= lleihad) 

SCA/002a (NSI) Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) Sy’n cael cymorth i fyw gartref 

fesul 1,000 o'r boblogaeth sy’n 65 oed a throsodd. 

46.53 46.21 45.07 Improvement 

(= lless) 

SCA/002a LLEOL Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) Sy’n cael cymorth i fyw gartref 

fesul 1,000 o'r boblogaeth sy’n 65 oed a throsodd. 

71.01 79.41 

 

78.17 Cynnal 

SCA/019 (NSI) O'r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion sydd wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn, y 

canran lle mae'r perygl wedi'i reoli 

99.4% 95.7% 100.0% Improvement 

SCA/019 LLEOL O'r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion sydd wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn, y 

canran lle mae'r perygl wedi'i reoli (gan eithrio'r rhai sydd wedi gwrthod ymyrraeth). 

- - - Gwella 

OED003 Galluogi - Canran o achosion sydd wedi derbyn cyfnod o alluogi sy'n gadael heb becyn 

gofal. 

45.7% 54.0% 45.3% Gwella 

OED019 Nifer y defnyddwyr gwasanaethau oedolion sy'n derbyn taliadau uniongyrchol. - 104 121 Gwella 

OED 23 Canran o Bobl Hyn a phobl sydd a Anableddau Corfforol lle gweler cynnydd mewn 

cyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt hwy 

- - - Gosod Gwaelodlin 

PSR/002 (NSI) Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r 

Anabl. 

- 242 311 Gwelliant 

(= lleihad) 



 

www.gwynedd.gov.uk/cynllunstrategol                   54 
 

GWYNEDD 
CYNLLUN STRATEGOL 2016/17 

 
 

 

 

 

NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

PSR/004 (NSI) Canran o'r anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 

Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr 

awdurdod lleol 

- 5.24 5.69 Gwelliant 

Strat6 – Nifer o unedau fforddiadwy a sicrhawyd i Wynedd - 70 144 Cynnal 

Diogelu     

PEN14 Canran o’r holl staff sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus 

sydd a gwiriad Disclosure and Baring Service (DBS) cyfredol. 

- - - Cynnal 

BUS07 Canran holl staff Gwynedd wedi derbyn hyfforddiant Lefel 1 mewn amddiffyn a diogelu.  - - 18.23 Gwelliant 

Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai     

PENECON1- Nifer swyddi wedi eu creu gyda chymorth y Cyngor - Newydd i 

2014/15 

234.5 Cynnal 

Uchel07 Nifer swyddi gwerth uchel wedi’u creu.  - Newydd i 

2014/15 

34 Gwelliant 

CB9- Nifer o swyddi wedi eu diogelu gyda chymorth yr Uned 108 206 163 Cynnal 

CAFF06d Canran gwariant  y Cyngor efo busnesau lleol 40.35 40.33 40.42 Gwelliant 

YRE1 Nifer busnesau’r Sir yn adrodd iddynt ddefnyddio technoleg (e.fusnes / e.fasnachu) o ganlyniad 

i ymyrraeth Gwynedd Ddigidol.  

- - - Gosod Gwaelodlin 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

GW01 Buddsoddiad wedi ei sicrhau i ddatblygu mentrau gwledig arloesol Gwynedd - - - Gosod Gwaelodlin 

TMGC4- Budd i'r economi o gefnogi digwyddiadau proffil uchel a strategol £4,994,155 £4,666,626 £4,814,867 Gwelliant 

SD08- Buddsoddiad i'r sir drwy law prosiectau £1,892,084 £4,332,108 £1,255,000 Gwelliant 

Adfyw01 Canran Prosiectau adfywio a gefnogir sy'n hyfyw/ gynaladwy ymhen 3 blynedd - - - Gosod Gwaelodlin 

LLYF12- Canran defnyddwyr llyfrgelloedd (oedolion) sydd yn nodi iddynt ddarganfod y wybodaeth 

oeddent angen 

- 85 90.7 Gwelliant 

LLYF08b- Canran sydd wedi cael budd o sesiynau Llythrennedd Gwybodaeth - - - Gosod Gwaelodlin 

LCL/001b (NSI) Nifer ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o’r 

boblogaeth 

5,176 5,301 4,199 Cynnal 

Y Gymraeg     

Iaith13 Canran pobl ifanc Blwyddyn 7 sy’n dangos cynnydd yn y defnydd o'r Gymraeg - - Gosod 

gwaelodlin 

Gwelliant 

Iaith 05 Canran yr ysgolion cynradd sydd yn gallu dangos cynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r 

Gymraeg 

- 64 Heb 

adrodd 

Gwelliant 

CHR/002 Nifer y diwrnodau/shifftiau gwaith wedi’u colli oherwydd salwch, fesul gweithiwr 

awdurdod lleol cyfwerth ag amser llawn 

8.52 8.20 8.50 Cynnal 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

Cyngor Effeithiol ac Effeithlon     

FfG01 Canran o unedau busnes o fewn y Cyngor sydd wedi derbyn marc siartr Ffordd Gwynedd - - Marc 

siarter yn 

cael ei 

ddatblygu 

Gosod gwaelodlin 

Cynllunio Ariannol     

DT3.1b Arbedion a gyflawnwyd fel canran o’r swm oedd ei angen.    Gwelliant 

Arb01 Swm arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd fel canran o’r holl arbedion 99.8 95.5 64.8 Yn unol a’r Strategaeth 

A oes Cynllun Ariannol 4 blynedd yn ei le gyda manylion arbedion am y 2 flynedd nesaf?    Oes 

CD5.01 Llwyddiant i gadw o fewn y gyllideb -0.03 -0.14 0.18 Cynnal 

CD6.01 Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod (ar draws y Cyngor)  94 94 Cynnal 

CD7.05 Cyfradd casglu dyledion amrywiol o fewn y chwarter – Gwerth 84.74 67.84 87.47 Cynnal 

CD11.01 Cyfradd Casglu Treth Cyngor yn y Flwyddyn Gyfredol 97.15 96.98 97.20 Cynnal 

CD11.02 Cyfradd Casglu Blwyddyn Gyfredol Trethi Annomestig 97.57 97.79 98.20 Cynnal 

CD12.03 Yr amser (nifer dyddiau) a gymerir i brosesu hawliadau newydd am  Fudd-daliadau Tai a 

Budd-daliadau'r Dreth Gyngor 

21.67 23.10 19.74 Cynnal 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

CD12.04 Yr amser (nifer dyddiau) a gymrwyd i brosesu digwyddiadau o newid mewn Budd-daliadau 

Tai a Budd-daliadau'r Dreth Gyngor 

 

5.68 6.91 6.23 Cynnal 

CD13.06 Asesiad o ddiogelwch buddsoddiadau ariannol y Cyngor 

(Diogelwch arian y Cyngor wrth adnau arian mewn banciau – dadansoddiad chwarterol gan 

Arlingclose o’r sgôr credyd (1 ydi’r gorau, sef statws credyd AAA, 2 ydi AA+, 3 ydi AA-, 5 ydi A+, 6 

ydi A, 7 ydi A-)). 

 

4.97 5.5 6.00 Cynnal 

Eraill     

THS/011a Canran prif ffyrdd (dosbarth A) sydd mewn cyflwr gwael 4.40 4.40 3.50 Cynnal* 

THS/011b  Canran ffyrdd (dosbarth B) sydd mewn cyflwr gwael 4.40 4.70 3.70 Cynnal* 

THS/011c Canran ffyrdd (dosbarth C) sydd mewn cyflwr gwael 7.50 14.70 14.2 Cynnal* 

THS/009 Nifer o ddyddiau calendr a gymerwyd ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn i atgyweirio holl 

ddiffygion ar lampau stryd 

2.40 2.70 3.50 Cynnal* 

PB8 Canran o ddigwyddiadau o ddifrod peryglus i ffyrdd a phafinau atgyweirwyd neu wnaethpwyd yn 

ddiogel o fewn 24 awr i'r amser hysbyswyd. 

97.00 97.20 97.00 Cynnal 

STS/005a  Mesur o Lendid ac Edrychiad Strydoedd 71.88 73.5 70.65 Cynnal 

STS/005b  Canran y priffyrdd a thir perthnasol a archwiliwyr sydd a'u safon glanweithdra yn uchel 

neu dderbyniol 

94.12 93.5 94.3 Cynnal 

STS/006 (NSI) Canran o ddigwyddiadau gwaredu slei bach ar dir perthnasol wedi clirio o fewn 5 

diwrnod gwaith I'r amser hysbyswyd 

93.8 97.3 96.5 Cynnal 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

PB15 Canran o'r graffiti/posteri sy'n ymguddio arwyddion traffig ac yn achosi peryglon, 

glanhawyd/cliriwyd o fewn 24 awr i'r amser hysbyswyd. 

100 100 100 Cynnal 

PB16 Canran o'r graffiti/posteri hiliol/tramgwyddol ar eiddo'r Cyngor, glanhawyd/cliriwyd o fewn 5 

diwrnod gwaith i'r amser hysbyswyd. 

100 100 100 Cynnal 

WMT/004 (NSI) Canran y gwastraff trefol yrrwyd i'w dirlenwi 47.31 45.94 43.33 Gwelliant* 

WMT/009 (NSI) Canran y gwastraff trefol a gesglir gan yr Awdurdod Lleol ac a gaiff ei baratoi ar 

gyfer ei ailddefnyddio, ailgylchu neu ei gompostio 

51.18 54.3 55.25 Gwelliant 

PB51 Canran lefelau ailgylchu/compostio masnachol 27.3 30.79 35.45 Gwelliant 

PB59 Canran Arolwg Bodlonrwydd Cwsmer wedi eu bodloni gydag ymateb yr Adran Dim data Dim Data 94.1 Cynnal 

Eiddo3-Canran yr adeiladau'r Cyngor yng nghategori cyflwr da neu dderbyniol  93.1 96 96 Cynnal 

Parcio03- Canran o gwsmeriaid a ddywedodd eu bod yn fodlon â’r lefel gwasanaeth - - - Sefydlu Gwaelodlin 

PLA004b Lleol- Canran yr holl geisiadau cynllunio perthnasol wedi eu penderfynu o fewn 56 

diwrnod  

- - - Sefydlu Gwaelodlin 

PLA004bi Lleol-  Nifer cyfartalog y dyddiau mae’n cymryd i wneud penderfyniad ar geisiadau 

cynllunio perthnasol 

- - - Sefydlu Gwaelodlin 

PLA006b (NSI) Nifer o unedau tai fforddiadwy a gafodd eu darparu fel canran o’r holl unedau tai 

ychwanegol a gafodd eu darparu yn ystod y flwyddyn drwy'r drefn cynllunio 

30 41 50 I’w sefydlu 
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

Cynllunio01- Canran o gwsmeriaid a ddwedodd eu bod yn fodlon neu'n fodlon iawn â'r lefel 

gwasanaeth Cynllunio  

- - - Sefydlu Gwaelodlin 

PAM9- Canran o sefydliadau bwyd sydd yn ‘cydymffurfio’n fras’ a safonau hylendid bwyd. 95.42 97.49 97.2 Gwelliant 

Cludiant02- Canran o gwsmeriaid a ddwedodd eu bod yn fodlon â'r lefel gwasanaeth gan yr Uned 

Cludiant Integredig  

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

THS/007 (NSI) Canran yr oedolion sy’n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau Teithio rhatach 

ar y bws. 

84.7 84.6 80.3 - 

Traffig01- Canran o gwsmeriaid a ddwedodd eu bod yn fodlon â'r lefel gwasanaeth gan yr Uned 

Traffig 

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

GStryd01- Canran o gwsmeriaid a ymatebodd i arolwg ddwedodd eu bod yn fodlon â'r lefel 

gwasanaeth gan yr Uned Gwaith Stryd 

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

Parcio01b- Canran o fynychwyr sydd wedi dysgu bod yn fwy diogel ar y ffyrdd o ganlyniad i’r wers/ 

hyfforddiant 

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

YGC01 Elw yn erbyn y targed- Adran Ymgynghoriaeth - - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

 


