
ATODIAD B 
 

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2014-15 DANGOSYDDION LLWYDDIANT A PHERFFORMIAD 
(Sylwer: mae rhai o’r dangosyddion isod yn mesur canlyniadau hirdymor yr ydym yn dymuno’u cyflawni ar gyfer ein dinasyddion a bydd ein gwasanaethau’n cyfrannu 
atynt. Mae data ar gyfer y dangosyddion canlyniadau hirdymor hyn yn cymryd amser i’w gasglu ac ar gyfer y dangosyddion hynny rydym yn adrodd ar y data 
diweddaraf sydd ar gael.        
Mae’r saeth yn y golofn ‘Tuedd’ yn cyfeirio at y duedd o ran gwella e.e. os yw’r gyfradd ysmygu’n gostwng, sy’n un o’n nodau, bydd y duedd yn y perfformiad yn dynodi 
saeth tuag i fyny.      
Mae Amh. yn dynodi nad oes data ar gael neu nad yw wedi cael ei ryddhau eto. Sylwer: Nid yw targedau lle dynodir ‘cynyddu’ neu ‘gostwng’ yn addas ar gyfer gosod 
targedau penodol.)       
O’r 69 o ddangosyddion a gafodd eu hadnabod ar gyfer y Cynllun Corfforaethol, gellir cymharu 62 â’u targed: cyrhaeddwyd y targed ar gyfer 44 (71%), methwyd â 
chyrraedd y targed o lai na 10% ar gyfer 9 (bron 15%) a methwyd â chyrraedd y targed o fwy na 10% ar gyfer 9 (bron 15%). 
          

BLAENORIAETH UN – GWEITHIO GYDA’N GILYDD I DDATBLYGU’R ECONOMI LEOL 

Dangosydd 2012-13 2013-14 2014 -15 Targed 
2015-16 
 

Sylw 

Gwirioneddol Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Tuedd
1
 Cyfartaledd 

Cymru 
Cyfartaledd De 

Ddwyrain Cymru
2
 

Y ganran o’r 
boblogaeth o oedran 
gweithio sydd mewn 
cyflogaeth 

68.8% 72.1% 69.8% cynyddu 
 

76.3% 75.8%% cynyddu 

Nid yw’r Awdurdod yn 
dylanwadu’n uniongyrchol ar 
y dangosydd hwn a’r rhai 
isod, ond maent wedi’u 
dewis ar gyfer y Cynllun 
Corfforaethol am eu bod yn 
rhoi arwydd o gyflwr 
economaidd-gymdeithasol y 
fwrdeistref. Cymerwyd y 
ffigyrau o Ystadegau Ardal 
Leol 

Y ganran o’r bobl ifanc 
16-24 oed sydd mewn 
cyflogaeth 

46.4% 50.49% 46% cynyddu 
 

59.1% 59.1% cynyddu 
Cymerwyd y ffigyrau o’r 
Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth 

Gwerth Ychwanegol 
Crynswth (GVA) y pen £15,334 £15,593 Amh. cynyddu Amh. £16,893 Amh. cynyddu 

Nid yw ffigyrau 2014/15 
wedi’u rhyddhau yn yr 
ystadegau ardal leol 

                                                           
1
 Mae ‘tuedd’ yn dynodi cyfeiriad y perfformiad ac mae’n seiliedig ar berfformiad gwirioneddol yn 2013-14 o’i gymharu â pherfformiad yn y flwyddyn flaenorol. Lle nad yw’r data ar gyfer 2014-15 ar gael, mae cyfeiriad y duedd yn 

seiliedig ar berfformiad yn y blynyddoedd blaenorol. 
2 Mae grŵp De Ddwyrain Cymru yn cynnwys yr Awdurdodau Lleol canlynol: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd 
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Incwm Aelwydydd 
Crynswth i’w Wario 
(GDHI) y pen 

£14,513 £14,733 Amh. cynyddu 
 

£15,413 £15,112 cynyddu 
Nid yw ffigyrau 2014/15 
wedi’u rhyddhau yn yr 
ystadegau ardal leol 

Y ganran o’r holl blant 
dan 16 sy’n byw mewn 
aelwydydd o oedran 
gweithio heb unrhyw 
un mewn cyflogaeth 

17.5% Amh. 20% gostwng 
 

16.5% Amh. gostwng 

Nid yw ffigyrau 2013-14 
wedi’u rhyddhau yn yr 
ystadegau ardal leol 

Y ganran o’r plant sy’n 
byw mewn aelwydydd 
sydd islaw 60% o’r 
incwm canolrifol 

22.7% 
(2011, Y 
Swyddfa 

Ystadegau 
Gwladol) 

23.1% 

22.2% 
(2012 Y 
Swyddfa 

Ystadegau 
Gwladol) 

gostwng 
 

20.8 Amh. gostwng 

Mae’r ffigyrau diweddaraf 
sydd ar gael yn rhai ar gyfer  
2011 

Y ganran o’r: 
prif ffyrdd (A)  
ffyrdd heblaw prif ffyrdd 
(B) a  
ffyrdd heblaw prif ffyrdd 
(C)   
sydd mewn cyflwr 
gwael ar y cyfan 

A.   6.8% 
B.   7.8% 
C. 14.5% 

Ar y cyfan – 
6.9% 

A. 5.0% 
B. 6.1% 

C. 11.4% 

Ar y cyfan -
7.7% 

A. 5.1% 
B. 5.7% 

C. 12.4% 

Ar y cyfan 
-8.42% 

A.   6.96% 
B.   9.88% 
C. 12.82%  

Ar y 
cyfan - 
11.9% 

A. 4.10% 
B. 5.0% 

C. 17.20% 
 

Ar y cyfan - 8.4% 
A. 5.0% 
B. 5.50% 
C. 11.70% 

 

Ar y cyfan -
9.42% 

A.   6.96% 
B.   9.88% 
C. 13.5% 

Er bod y perfformiad ar y 
cyfan yn is na’r llynedd, 
aethom y tu hwnt i’r targed a 
osodwyd ar gyfer 2014-15. 

Nifer y bobl sy’n hawlio 
Lwfans Ceisio Gwaith 

4.0% 3.1% 2.20% gostwng 

 

2.5% 2.9% gostwng Ffigyrau NOMIS 

Nifer yr ymwelwyr â 
chanolau trefi (nifer yr 
ymwelwyr blynyddol ym 
Mhen-y-bont a 
Phorthcawl) 

Pen-y-bont 
5,030,292 
Porthcawl 
2,700,000 

Pen-y-bont  
5,565,023 
Porthcawl  
3,135,193 

Pen-y-bont  
5,354,363 
Porthcawl  
3,975,792 

Pen-y-
bont 

5,000,000 
Porthcawl 
2,700,000 

 

 

Amh. Amh. Pen-y-bont 
5,000,000 
Porthcawl 
2,700,000 

Nid yw’r Ffigyrau 
Cenedlaethol yn berthnasol 

Cyfanswm y gwariant 
blynyddol gan 
dwristiaid 

£268.8m 
(2011, CBS 

Pen-y-bont ar 
Ogwr) 

£289m £306.6mm cynyddu 

 

Amh. Amh.  Cynyddu 
2% o’i 

gymharu 
â’r 

flwyddyn 
flaenorol 

Nid yw’r Ffigyrau 
Cenedlaethol ar gael 
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Nifer y safleoedd gwag 
yng nghanolau trefi. 

Pen-y-bont 66 
Maesteg 17 
Porthcawl 12 

Pen-y-bont 65 
Maesteg 19 
Porthcawl 17 

Pen-y-bont 55 
Maesteg 19 
Porthcawl 17 

gostwng 

 

 

 
 

Amh. Amh. Pen-y-bont 
55 

Maesteg 
19 

Porthcawl 
17 

Darparwyd y ffigyrau gan yr 
Archwiliad Iechyd Canolau 
Trefi 

Nifer y busnesau sydd 
wedi cofrestru ar gyfer 
TAW/TWE 

4,075 4,000 4,090 4,001 

 

5,146 4,586 cynyddu  

 

  



Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Adroddiad Blynyddol 2014-2015 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: Gweithio gyda’n gilydd i wella bywydau yn y Fwrdeistref Sirol 4 

 

                                                           
* Mae a wnelo’r ffigyrau hyn â’r flwyddyn ysgol flaenorol 

BLAENORIAETH DAU – GWEITHIO GYDA’N GILYDD I GODI DYHEADAU A CHYNYDDU CYFLAWNIAD ADDYSGOL 

Dangosydd 2012-13 2013-14 2014 -15 Targed 
2015-16 

 

Sylw 

Gwirioneddol Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Tuedd Cyfartaledd 
Cymru 

Cyfartaledd 
De Ddwyrain 

Cymru 

Y ganran o’r disgyblion 15 oed ar y 31 Awst 
blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr 
awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 
gan gynnwys TGAU â gradd A*-C mewn 
Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg a 
mathemateg 

52.3%
*
 54.8% 59.4% 60% 

 

57.6% 53.40% 65% *Data dros dro 

Y ganran o’r holl ddisgyblion (gan gynnwys y 
rheiny yng ngofal yr awdurdod lleol) yn unrhyw 
ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol, a 
hwythau’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol, sy’n 
gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu 
ddysgu seiliedig ar waith heb gymhwyster 
allanol cymeradwy 

0.33% 0.45% 0.10% 0.54%* 

 

0.40% 0.60% 0.10%  

Dangosydd deilliannau’r Cyfnod Sylfaen: Y 
ganran o’r disgyblion, ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen, sy’n cyflawni o leiaf Ddeilliant 5 (y 
deilliant disgwyliedig) mewn asesiadau 
athrawon 

81.80% 82.30% 85.10% 82.1% 

 

85.20% 86.20% 86.90% 
dros dro 

 

Y ganran o’r disgyblion a aseswyd ar ddiwedd 
Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir 
gan yr awdurdod lleol, sy’n cyflawni’r 
Dangosydd Pynciau Craidd, yn ôl yr Asesiad 
Athro. 

80%* 82.6% 86.20% 84.40% 

 

86.4% 86.30% 85%  

Y ganran o’r disgyblion a aseswyd ar ddiwedd 
Cyfnod Allweddol 3, mewn ysgolion a gynhelir 
gan yr awdurdod lleol, sy’n cyflawni’r 
Dangosydd Pynciau Craidd, yn ôl yr Asesiad 
Athro 

67.1% 73.6% 79.30% 78.5% 

 

81.20% 79.80% 79.70%  
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Y ganran o’r disgyblion a aseswyd, mewn 
ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac a 
dderbyniodd Asesiad Athro yn y Gymraeg 
(iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 

5.9% 5.14% 6.60% 10.1% 

 

17.20% 9.40% 6.50%  

Y Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod 
Allweddol 4: Y ganran o’r disgyblion sy’n 
cyflawni’r trothwy Lefel 2 ym mhob pwnc o blith 
Cymraeg neu Saesneg, mathemateg a 
gwyddoniaeth, ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 

49.90% 50.60% 54.50% 55.30% 

 

52.60% Amh. 57.90%  

Y sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer disgyblion 
sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn 
ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol 

425.2 442.1 486 430 

 

530.4 505.7 515  

Y ganran o’r datganiadau terfynol o anghenion 
addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o 
wythnosau: 
(a) Gan gynnwys eithriadau; 

10.70% 
 

6.10%  66.70% 75% 
  

64.5% 66% 100% Mae’r ffigyrau’n 
ymwneud â 
blynyddoedd 
calendr 

Y ganran o’r datganiadau terfynol o anghenion 
addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o 
wythnosau: 
(b) Heb gynnwys eithriadau 

 50% 100% Dim un yn 
berthnasol 

100% 

Amh 

95.6%” 93.9% 100% Mae’r ffigyrau’n 
ymwneud â 
blynyddoedd 
calendr 

Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion 
cynradd 

94.6%* 93.49%* 94.80% 94.60%* 

 

94.80% 94.70% 95.80%  

Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion 
uwchradd 

92.4%* 92.46%* 93.90% 93%* 

 

93.60% 93.5% 94.90%  

Maint y bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol 
rhwng disgyblion 15+ sydd â hawl i brydau 
ysgol am ddim a’r rhai heb hawl i brydau ysgol 
am ddim (wedi’i fesur yn ôl dangosydd 
cynhwysol Lefel 2) 

31.10% 31.70% 36.30% 24%  Amh. Amh. 24%*  

Ymadawyr Blwyddyn 11 ar gyfer Ysgolion yn yr 
Awdurdod y gwyddys nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant yn ystadegau 
Arolwg Blynyddol Gyrfa Cymru o Gyrchfannau 
Disgyblion  

6.4% 3.7% 3.60% 4% 

 

3.10% Amh. 4%  
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Y ganran o’r plant dan 5 sy’n aelodau o’r 
gwasanaeth llyfrgelloedd 

Amh. 27.81% 31.26% 27.50% Amh. Amh. Amh. 28%  

Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
yn ystod y flwyddyn, am bob 1,000 o bobl 

3820 4,182 4,600 4,600 

 

5,526 5,907 4,500  
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BLAENORIAETH TRI –  GWEITHIO GYDA PHLANT A THEULUOEDD I FYND I’R AFAEL Â PHROBLEMAU’N GYNNAR 

Dangosydd 2012-13 2013-14 2014 -15 2015-
16 
 

Sylw 

Gwirioneddol Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Tuedd Cyfartaledd 
Cymru 

Cyfartaledd 
De Ddwyrain 

Cymru 

Targed 

Nifer y teuluoedd sy’n elwa o gymorth 
dwys i deuluoedd a ddarperir gan Cysylltu 
Teuluoedd (CF) a’r Gwasanaethau 
Cymorth Dwys i Deuluoedd (IFSS) sy’n 
mabwysiadu dull ‘tîm o amgylch y teulu’. 

133 184 167 160 

 

Amh. Amh. 173  

Nifer y plant mewn angen 918 967 884 915  Amh. Amh. 750  

Nifer y plant sydd wedi’u cofnodi ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant 

161 179 125 150 
 

Amh. Amh. 145  

Plant sy’n derbyn gofal fel canran o’r plant 
0-17 oed 

1.34% 1.40% 1.30% 1.10% 
 

  1.30%  

Sgôr pwyntiau cyfartalog mewn 
cymwysterau allanol ar gyfer Plant 16 oed 
sy’n Derbyn Gofal mewn unrhyw leoliad 
dysgu a gynhelir gan yr awdurdod lleol 

273 202 262 300 
 

276 270 217  

Y ganran o’r holl ddisgyblion yng ngofal yr 
awdurdod lleol mewn unrhyw ysgol a 
gynhelir gan yr awdurdod lleol, a 
hwythau’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol, 
sy’n gadael addysg orfodol, hyfforddiant 
neu ddysgu seiliedig ar waith heb 
gymhwyster allanol cymeradwy 

6.25% 0% 0% 5%  1.20% 1.80% 1%  

Y ganran o’r bobl ifanc a oedd yn arfer 
derbyn gofal y mae’r awdurdod mewn 
cysylltiad â hwy a hwythau’n 19 oed 

100% 82.60% 94.70% 80% 
 

93.30% 94.80% 95%  

Y ganran o’r bobl ifanc a oedd yn arfer 
derbyn gofal y mae’r awdurdod mewn 
cysylltiad â hwy, y gwyddys eu bod mewn 
llety difrys addas a hwythau’n 19 oed 

93.30% 89.50% 100.00% 100% 

 

93.10% 93.60% 100%  
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Y ganran o’r bobl ifanc a oedd yn arfer 
derbyn gofal y mae’r awdurdod mewn 
cysylltiad â hwy, y gwyddys eu bod mewn 
addysg, cyflogaeth, hyfforddiant neu 
gyflogaeth a hwythau’n 19 oed. 

73.30% 31.60% 61.10% 85% 

 

59.50% 58.10% 70%  

Y ganran o’r plant sy’n derbyn gofal ar 31 
Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu fwy 
yn ystod y flwyddyn 

10.60% 10% 13% 9% 
 

9.00% 9.00% 12%  

Nifer y plant sy’n elwa o’r rhaglen 
Dechrau’n Deg 

950 1,171 1,428 1,421 
 

Amh. Amh. 1,586  

Y ganran o’r plant sy'n derbyn gofal sydd 
â phrofiad o symud ysgol unwaith neu fwy 
yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn 
gofal, nad oedd y symud hwnnw 
oherwydd trefniadau trosiannol 

15.2% 11.8% 8.8% 14.0% 

 

13.5% 13.7% 14.0%  

Y ganran o’r adolygiadau o blant sy’n 
derbyn gofal, plant ar y gofrestr amddiffyn 
plant a phlant mewn angen a gwblhawyd 
yn unol â’r amserlen statudol 

85.8% 91% 90.5% 85% 

 

88.90% 88.50% 85% 

Aethom y tu hwnt i’n 
targed yn sylweddol ond 
fe fethon ni â chyflawni’r 
un canlyniad â’r llynedd 
o drwch blewyn. 

Y ganran o’r asesiadau cychwynnol a 
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle mae 
tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei weld 
gan y Gweithiwr Cymdeithasol 

74.4% 74.2% 73.7% 75% 

 

78.00% 71.80% 80%  

Y ganran o’r asesiadau cychwynnol a 
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle mae 
tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei weld 
ar ei ben ei hun gan y Gweithiwr 
Cymdeithasol 

54.0% 52% 51% 45% 

 

44.80% 39.40% 50% 

Aethom y tu hwnt i’r 
targed a osodwyd 
gennym ond fe fethon ni 
â chyflawni’r un ffigwr 
gwirioneddol â’r llynedd 
o drwch blewyn. 

Y ganran o’r ymweliadau statudol â phlant 
sy’n derbyn gofal a oedd i fod i ddigwydd 
yn y flwyddyn ac a ddigwyddodd yn unol 
â’r rheoliadau 

71.5% 69% 76.2% 80% 
 

87.70% 85.80% 80%  

Y ganran o’r plant cymwys, perthnasol a 
chyn-berthnasol sydd â chynlluniau llwybr 
gofal fel sy’n ofynnol 

100% 86.5% 100% 100% 
 

91.20% 87.40% 100%  
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BLAENORIAETH PEDWAR –  GWEITHIO GYDA’N GILYDD I HELPU POBL AGORED I NIWED I BARHAU I FOD YN ANNIBYNNOL 

Dangosydd 2011-12 2012-13 2013 -14 Targed 
2014-15 

 

Sylw 

Gwirioneddol Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Tuedd Cyfartaledd 
Cymru 

Cyfartaledd 
De Ddwyrain 

Cymru 

Y gyfradd o ran: 
a) y bobl hŷn (65 oed neu 
drosodd) a oedd yn cael 
cymorth yn y gymuned 
am bob 1,000 o bobl 65 
oed neu drosodd ar 31 
Mawrth 

86.1 83.2 76.75% <85 
 
 67.3 72.53 <81 

Mae ein ffocws ar atal ac ymyrryd yn 
gynnar i ostwng nifer y bobl hŷn ac 
arnynt angen cymorth gan 
wasanaethau. 

Y gyfradd o ran: 
b) y bobl hŷn (65 oed neu 
drosodd) yr oedd yr 
awdurdod yn rhoi cymorth 
iddynt mewn cartrefi gofal 
am bob 1,000 o bobl 65 
oed neu drosodd ar 31 
Mawrth 

19.9 18.5 16.46% <19 

 
 

18.85 17.89 <18.5 

  

Cyfradd yr oedi cyn 
trosglwyddo gofal am 
resymau a oedd yn 
ymwneud â gofal 
cymdeithasol am bob 
1,000 o bobl 75 oed neu 
drosodd 

1.9 0.9 1.11 <2.75 
 

4.83 6.21 <2.5 

Er gwaethaf gostyngiad bach mewn 
perfformiad o’i gymharu â’r llynedd, fe 
wnaethom ddal i gyflawni canlyniad 
sy’n is na’r targed a osodwyd gennym. 

Y ganran o’r atgyfeiriadau 
amddiffyn oedolion a 
gwblhawyd lle mae’r risg 
wedi cael ei reoli 

87.40% 100% 94% 88% 
 

95.60% 93.86% >90% 

 Roedd ein canlyniad islaw’r canlyniad 
o 100% yn 2013/14 a’r rheswm drosto 
oedd nifer yr atgyfeiriadau a gafodd eu 
harwain gan y gwasanaethau Iechyd 
ac nad oeddent felly’n cael eu rheoli 
gan ein Gwasanaethau Cymdeithasol. 
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Y ganran o’r cleientiaid 
Teleofal a ddywedodd fod 
y gwasanaeth yn ei 
gwneud yn haws iddynt 
ymdopi yn eu cartref eu 
hunain 

94% 94% 96% 95% 
 

Amh. Amh. 95% 

  

Nifer y rhai sy’n derbyn 
gwasanaeth gan y Tîm 
Adnoddau Cymunedol 
(gwasanaethau 
canolradd) y darparwyd 
dewis arall ar eu cyfer yn 
hytrach na lleoliad yn yr 
ysbyty 

697 682 960 800 
 

Amh. Amh. 820 

  

Nifer cyfartalog y 
diwrnodau calendr a 
gymerwyd i gyflenwi 
Grant Cyfleusterau i’r 
Anabl 

201 diwrnod 222 diwrnod 
182.26 
diwrnod 

253 
diwrnod 

 
 231 213 

307 
diwrnod 

Fe wnaeth y dull o gyfrifo’r ffigwr ar 
gyfer y dangosydd newid ychydig yn 
dilyn Adolygiad o Addasiadau Byw’n 
Annibynnol a gyflawnwyd gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 
2015. Canfu’r adolygiad fod y man 
cychwyn ar gyfer amseru’n cael ei 
ddehongli’n wahanol gan awdurdodau 
lleol gwahanol. Darparwyd eglurhad 
gan Lywodraeth Cymru mai dyddiad y 
cyswllt cyntaf y dylid ei ddefnyddio fel y 
man cychwyn. Gan fod nifer y 
diwrnodau y disgwylir am asesiad gan 
Therapydd Galwedigaethol ac a dreulir 
yn cael asesiad gan Therapydd 
Galwedigaethol yn cael eu cyfrif 
bellach yn y ffigwr ar gyfer y 
dangosydd, fe gynyddodd nifer 
cyfartalog y diwrnodau. Rhagwelwyd y 
byddai hyn yn digwydd o ganlyniad i’r 
newid; fodd bynnag, roedd yn 
adlewyrchiad gwell o nifer cyfartalog y 
diwrnodau a dreulir yn disgwyl o 
safbwynt y defnyddiwr gwasanaethau. 
Cafodd y targed ei ddiwygio i 
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adlewyrchu hyn. 

Cost gyfartalog am bob 
cleient ar gyfer gofal 
cartref 

£6,143 £6,067  gostwng 
 
 

Amh. Amh. gostwng 
Data ar gyfer 2014-15 ar gael ym mis 
Rhagfyr 2015  

Cost uned lleoliadau gofal 
preswyl ar gyfer oedolion 
65+ oed 

£24,900 £25,367 Amh. gostwng 
Amh. 

 
Amh. Amh. gostwng 

Data ar gyfer 2014-15 ar gael ym mis 
Rhagfyr 2015 

Nifer y gofalwyr sy’n 
dweud bod gwybodaeth a 
chymorth i ofalwyr yn 
gwella yn y Fwrdeistref 
Sirol 

Amh. Amh. 35 
Sefydlu 

man 
sylfaen 

Amh. Amh. Amh. 40 

Mesur newydd 

Y ganran o’r holl 
aelwydydd a allai fod yn 
ddigartref ac yr ataliwyd 
iddynt fod yn ddigartref 
am 6 mis o leiaf 

52.90% 61.54% 64.2% 61% 
 

65.40% 57.40% 67% 

  

Yr amser a gymerir ar 
gyfartaledd i brosesu 
hawliadau newydd am 
fudd-dal tai (HB) a 
gostyngiadau’r dreth 
gyngor (CTR) 

23.48 15.92 17.60% 17 
 

Amh. Amh. 17 

  

Yr amser a gymerir ar 
gyfartaledd i brosesu 
newidiadau mewn budd-
dal tai (HB) a 
gostyngiadau’r dreth 
gyngor (CTR) 

13.42 7.66 6.11 10 
 

Amh. Amh. 10 

  

Nifer y bobl a ryddhawyd 
o’r ysbyty sydd, yn dilyn 
gwasanaeth galluogi yn y 
tymor byr, heb angen am 
unrhyw wasanaeth gofal 
personol  parhaus 

Amh. Amh. 432 
Sefydlu 

man 
sylfaen 

 
Amh. Amh. 437 

  

Y ganran o’r cleientiaid 
sy’n oedolion sy’n cael 

88% 88.34% 89.12% >88.5% 
 

85.20% 85.61% >88.5% 
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cymorth yn y gymuned yn 
ystod y flwyddyn 

Y ganran o’r cleientiaid 
sy’n oedolion â chynllun 
gofal ar 31ain Mawrth y 
dylai eu cynlluniau gofal 
fod wedi cael eu hadolygu 
ac y cawsant eu hadolygu 
yn ystod y flwyddyn 

79.50% 83.10% 79.20% >79%  80.00% 79.90% >79% 
 Ni wnaethom gyflawni’r un canlyniad 
â’r llynedd ond fe aethom y tu hwnt i’n 
targed ar gyfer 2014-15 

Y ganran o’r gofalwyr am 
oedolion a gafodd gynnig 
Asesiad neu adolygiad 
o’u hanghenion trwy eu 
hawl eu hunain yn ystod y 
flwyddyn 

88.90% 97.00% 94.70% >89.5% 
 

88.30% 81.50% >93% 
   Ni wnaethom gyflawni’r un canlyniad 
â’r llynedd ond fe aethom y tu hwnt i’n 
targed ar gyfer 2014-15 
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BLAENORIAETH PUMP –  GWEITHIO GYDA’N GILYDD I FYND I’R AFAEL Â MATERION IECHYD AC ANNOG POBL I FABWYSIADU FFYRDD IACH O FYW 

Dangosydd 2011-12 2012-13 2013 - 2014 Targed 
2014-15 

 

Sylw 

Gwirioneddol Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Tuedd Cyfartaledd 
Cymru 

Cyfartaledd 
De 

Ddwyrain 
Cymru 

Y ganran o’r boblogaeth (16 oed a 
throsodd) sy’n ysmygu 

23% 22% 20% gostwng 
 
 21% Amh. gostwng 

Mae’r ffigyrau diweddaraf wedi’u 
cymryd o Arolwg Iechyd Cymru 
(ar gyfer y cyfnod rhwng mis 
Ionawr a mis Rhagfyr 2014) 

Y ganran o’r oedolion sydd dros eu 
pwysau neu’n ordew 

59% 58% 58% gostwng 
 
 

58% Amh. gostwng 

  Mae’r ffigyrau diweddaraf wedi’u 
cymryd o Arolwg Iechyd Cymru 
(ar gyfer y cyfnod rhwng mis 
Ionawr a mis Rhagfyr 2014) 

Y ganran o’r oedolion sy’n dweud 
iddynt fod yn gorfforol egnïol ar 
bum niwrnod neu fwy yn yr 
wythnos ddiwethaf   

30% 31% 29% gostwng 
 
 30% Amh. cynyddu 

  Mae’r ffigyrau diweddaraf wedi’u 
cymryd o Arolwg Iechyd Cymru 
(ar gyfer y cyfnod rhwng mis 
Ionawr a mis Rhagfyr 2014) 

Y ganran o’r oedolion a 
ddywedodd iddynt gael pwl o 
oryfed ar o leiaf un diwrnod yn yr 
wythnos ddiwethaf 

30% 30% 27% gostwng 
 
 25% Amh. gostwng 

  Mae’r ffigyrau diweddaraf wedi’u 
cymryd o Arolwg Iechyd Cymru 
(ar gyfer y cyfnod rhwng mis 
Ionawr a mis Rhagfyr 2014) 

Amrywiad (mewn blynyddoedd) 
mewn disgwyliad oes iach ar 
draws ein wardiau 

a) Dynion  
b) Menywod 

Amh. Amh. Amh. gostwng Amh. Amh. Amh. gostwng 

Dim diweddariad ers 2009 

Y ganran o’r oedolion a 
ddywedodd eu bod yn cael eu trin 
am unrhyw salwch meddwl 

13% 14% 14% gostwng  12% Amh. gostwng 
  

Nifer yr ymweliadau â 
chanolfannau chwaraeon a 
hamdden yr awdurdod lleol yn 
ystod y flwyddyn am bob 1,000 o 
bobl lle bydd yr ymwelydd yn 
cymryd rhan mewn gweithgarwch 
corfforol 

8,914 9,588 9,528 9,400 

 

8,662 8,357 9,450 

 Aethom y tu hwnt i’n targed ond 
efallai fod datblygu caeau 
chwarae pob tywydd newydd i 
gefnogi clybiau yn hytrach na 
gwair, a’r defnydd ohonynt, wedi 
effeithio ar y canlyniad. 
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Nifer yr atgyfeiriadau at y rhaglen 
Bwyd Doeth 

Amh. Amh. 71 50 
 

Amh. Amh. Amh. 
  

Y ganran o’r atgyfeiriadau at y 
rhaglen Bwyd Doeth sy’n 
cwblhau’r cwrs 

Amh. Amh. 
Sefydlu man 

sylfaen 
 Amh. Amh. Amh. Amh. 

  

Y ganran o’r sefydliadau bwyd sy’n 
cydymffurfio’n fras â safonau 
hylendid bwyd 

83.60% 88% 93% 80% 
 

94.19% 92.40% 85% 
  

Nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd 
am bob cyflogai cyfwerth ag amser 
llawn o ganlyniad i anaf 
diwydiannol 

Amh. Amh. 
Sefydlu man 

sylfaen 
 Amh. Amh. Amh. 

I’w 
gadarnhau 
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BLAENORIAETH CHWECH –  GWEITHIO GYDA’N GILYDD I WNEUD Y DEFNYDD GORAU O’N HADNODDAU 

Dangosydd 2011-12 2012-13 2013 - 14 Targed 
2014-15 

 

Sylw 

Gwirioneddol Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Tuedd Cyfartaledd 
Cymru 

Cyfartaledd 
De 

Ddwyrain 
Cymru 

Gwerth yr arbedion arfaethedig a 
gyflawnwyd 

£3,968,000 £3,531,000 £10,429,000 £11,274,000  Amh. Amh. £11,225,000 
  

Y ganran o’r dinasyddion a 
ddywedodd mewn arolygon fod y 
Cyngor yn dda neu’n dda iawn am 
ddweud wrthynt am y 
gwasanaethau y mae’n eu darparu 
a newyddion sy’n gysylltiedig â’r 
Cyngor. 

49% 44% 44% 40% 
 

Amh. Amh. Amh. 

  

Y ganran o’r dinasyddion a 
ddywedodd mewn arolygon fod eu 
gofynion unigol o ran mynediad yn 
cael eu hateb wrth gysylltu â’r 
Cyngor 

Cwestiwn heb 
ei ofyn 

63% 63% 52% 
 

Amh. Amh. 60% 

  

Gwerth y cynigion gostwng 
cyllidebau ar gyfer systemau 
TGCh a gyflawnwyd 

mesur 
newydd 

£122,000 £50,000 £50,000 Amh. Amh. Amh. £52,000 
  

Cyfanswm yr arbedion a 
gyflawnwyd trwy raglen y 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 

Amh. £58,015 £1,367,000 £1,055,000 
 

Amh. Amh. Amh. 
  

Canran y newid mewn allyriadau 
carbon deuocsid yn y stoc 
adeiladau cyhoeddus annomestig 

15,757t/CO2 14,704t/CO2 
ddim ar gael 

eto 
gostwng 3%  

 
Amh. Amh. gostwng 3%  

  

Y gymhareb cyflogeion i ddesgiau Amh. Amh. 1.1 3 i 2 Amh. Amh. Amh. Amh.   

Nifer y diwrnodau/sifftiau gwaith 
am bob gweithiwr cyfwerth ag 
amser llawn a gollwyd o ganlyniad 
i absenoldeb oherwydd salwch 

10.15 diwrnod 9.8 diwrnod 10.83 diwrnod 8.5 diwrnod 
 

9.9 10.1 gostwng 
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DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL CENEDLAETHOL ERAILL NAD YDYNT WEDI’U CYNNWYS MEWN UNRHYW FLAENORIAETHAU GWELLA  

Dangosydd Gwirioneddol 
2011-12 

 

Gwirioneddol 
2012-13 

 

2013 - 14 Targed 
2014-15 

 

Sylw 

Gwirioneddol Targed Tuedd Cyfartaledd 
Cymru 

Cyfartaledd 
De Ddwyrain 

Cymru 

Y ganran o’r oedolion 60 oed a throsodd sydd â 
phàs bws consesiynol 

91.6% 88.55% 90.65% 91% 
 

85.80% 90.90% 89% 
  

Nifer yr unedau tai fforddiadwy 
ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel 
canran o’r holl unedau tai ychwanegol a 
ddarparwyd yn ystod y flwyddyn 

37 13 27 10 
 

41 45 
I’w 

gadarnhau 

  

Y ganran o’r anheddau sector preifat a oedd wedi 
bod yn wag am fwy na chwe mis ar 1 Ebrill ac a 
feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i 
weithredu uniongyrchol gan y Cyngor 

7.19% 5.04% 6.48% 5.11% 

 

11.76% 7.36% 7.86% 

  

Y ganran o’r priffyrdd a thir perthnasol a arolygwyd 
sydd o safon uchel neu dderbyniol o ran glendid 98.50% 99.2% 95.60% 98% 

 
96.90% 95.50% 99% 

  

Y ganran o’r achosion o dipio gwastraff yn 
anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt ac y 
cliriwyd y gwastraff o fewn 5 niwrnod gwaith 

97.97% 96.69% 95.60% 98% 
 

93.05% 93.04% 98% 
  

Y ganran o’r gwastraff trefol a gesglir gan 
awdurdodau lleol ac a gaiff ei baratoi ar gyfer ei 
ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys 
deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu 
tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol 
mewn ffordd arall 

57.11% 56.49% 55.71% 
≥ 52% 

(isafswm 
statudol) 

 
 

56.23% 54.42% 58% 

  

Y ganran o’r gwastraff trefol wedi’i gasglu gan 
awdurdodau lleol a anfonwyd i safle tirlenwi 16.69% 21.69% 13.24% 48% 

 
 

29.38% 27.71% 42% 
  


