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Cyflwyniad esboniadol   

Mae’r data adroddadwy a’r dangosyddion perfformiad allweddol hyn ar gyfer cyrff rheoli 

adeiladu yn atodiad i’r rheolau safonau gweithredol drafft.  

Bwriad y data adroddadwy a’r dangosyddion perfformiad allweddol yw gweld a yw 
gweithwyr proffesiynol mewn cyrff rheoli adeiladu yn gweithredu’n effeithlon ac yn 
effeithiol, a yw adnoddau’n cael eu targedu’n briodol ac a ydynt yn cyflawni eu pwrpas. 

 
Bwriedir hefyd iddynt ddarparu data digonol i alluogi’r corff rheoleiddio i fonitro ac asesu 
allbynnau cyrff rheoli adeiladu ac i ddadansoddi’r wybodaeth a ddarperir. 
 

Diben y rhan hon o’r ymgynghoriad yw cael barn cyrff rheoli adeiladu am gynnwys y fersiwn 

drafft o’r data adroddadwy a’r dangosyddion perfformiad allweddol, a deall gallu cyrff rheoli 

adeiladu i gasglu’r math hwn o ddata am berfformiad a’i gyflwyno i’r corff rheoleiddio. 

Mae arnom angen eich barn i’n helpu i ddatblygu, mireinio a threfnu’r gwaith hwn yn 

ddangosyddion perfformiad allweddol mesuradwy sy’n ategu’r gwaith o fonitro diogelwch 

adeiladau drwy waith rheoli adeiladu. 
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Dangosyddion perfformiad allweddol a data 

adroddadwy  

Rydym wedi nodi’r 6 dangosydd perfformiad allweddol canlynol. 

1. Cymhwysedd 

Gofyniad 

Rhaid i gyrff rheoli adeiladu ddarparu adnoddau priodol ar gyfer swyddogaethau rheoli 

adeiladu, a rheoli risgiau i safonau a diogelwch adeiladau’n effeithiol. Dylai fod gan gyrff 

rheoli adeiladu y cymhwysedd angenrheidiol i gyflawni eu swyddogaethau rheoli adeiladu’n 

effeithlon ac yn effeithiol. 

Diben  

Asesu a oes gan gyrff rheoli adeiladu adnoddau digon profiadol, cymwysedig a chymwys i 

gyflawni eu dyletswyddau yng nghyswllt llwyth gwaith ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, o ran 

cymhlethdod a lleoliad eu gwaith ac o ran newidiadau i reoliadau a chanllawiau.  

Dangosydd Perfformiad Allweddol 1 – cymhwysedd (gwybodaeth 

ac arbenigedd) 

a) (Personau cyrff rheoli adeiladu sy’n cyflawni swyddogaethau cyfyngedig) Mae 100% 
o’r gweithgareddau cyfyngedig yn cael eu cyflawni gan arolygwyr adeiladu sydd wedi 
cofrestru’n briodol.   

b) (Cymorth rheoli adeiladu) Mae 95% o’r personau sy’n cyflawni swyddogaeth y corff 
rheoli adeiladu wedi dangos tystiolaeth o’u cymhwysedd a’u profiad yn ystod cylch 
adolygu 12 mis.  

Data’r Dangosydd Perfformiad Allweddol  

1.1  Cymhwysedd  

• Nifer yr unigolion cymwys ym maes rheoli adeiladu sydd â sgiliau, gwybodaeth a 
phrofiad ym maes rheoli adeiladu  

• Nifer yr unigolion cymwysedig ym maes rheoli adeiladu sydd â phrofiad helaeth  

• Nifer yr unigolion cymorth rheoli adeiladu  

• Nifer yr unigolion cymorth rheoli adeiladu yng nghyswllt arolygwyr adeiladu 
cofrestredig  

Data adroddadwy  

1.2  Pobl a sgiliau 
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• Nifer y gweithwyr proffesiynol ym maes rheoli adeiladu, yn ôl math o gyflogaeth: 
uniongyrchol; dan gontract; llawn-amser; rhan-amser; cyflenwr allanol  

• Nifer yr arolygwyr adeiladu cofrestredig cyfwerth ag amser llawn o gymharu â nifer y 
prosiectau  

 1.3  Gwybodaeth arbenigol  

• Nifer yr arbenigwyr rheoli adeiladu (heb gynnwys arolygwyr adeiladu cofrestredig) 
e.e. arbenigwyr ym maes tân, adeiladwaith, acwsteg, a gyflogir gan gyrff rheoli 
adeiladu.   

 1.4  Cadw a hyfforddi staff 

• Cadw staff: darparu nifer yr aelodau o staff y corff rheoli adeiladu sydd wedi gadael, 
a’r nifer a gyflogwyd  

• Hyfforddi staff: darparu nifer y diwrnodau o hyfforddiant / datblygiad proffesiynol 
parhaus a ddarparwyd  

• Nifer yr arolygwyr adeiladu cofrestredig / cymeradwywyr rheoli adeiladu 
cofrestredig a gafodd eu hatal o’r gwaith dros dro, gan gynnwys y rheswm pam  

• Nifer yr arolygwyr adeiladu cofrestredig / cymeradwywyr rheoli adeiladu 
cofrestredig y cafodd eu cytundebau eu terfynu / canslo, y canfuwyd eu bod yn 
anghymwys 

 

2. Systemau a mesurau rheoli  

Gofyniad 

Dylai fod gan gyrff rheoli adeiladu systemau a mesurau rheoli effeithiol ac effeithlon i reoli a 

lliniaru risgiau i swyddogaethau rheoli adeiladu (rhai sy’n addas ar gyfer gweithgareddau 

cyrff rheoli adeiladu). 

Diben  

Asesu graddau, dyfnder ac effeithiolrwydd y systemau rheoli proses sydd gan gyrff rheoli 

adeiladu. 

Dangosydd Perfformiad Allweddol 2 – systemau a mesurau rheoli 

a) 90%* o weithgareddau dilysu wedi pasio eu hadolygiad blynyddol. 
b) *Y ganran yn cael ei haddasu’n raddol o’r naill flwyddyn i’r llall (Blwyddyn 1: 90%, 

Blwyddyn 2: 92%, Blwyddyn 3: 95%).  

Data’r Dangosydd Perfformiad Allweddol  

2.1  System rheoli proses 

• Mae gan gyrff rheoli adeiladu system rheoli proses sydd wedi’i hachredu gan gorff 
allanol (oes/nac oes). Darparwch fanylion y math o system a gyflwynwyd. (Dylai’r 
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system rheoli proses gael ei diffinio fel system gydnabyddedig sy’n cofnodi prosesau, 
gweithdrefnau a chyfrifoldebau am gyflawni polisïau ac amcanion sy’n ymwneud ag 
ansawdd).  

  

2.2  Gweithgareddau dilysu 

• Nifer yr archwiliadau mewnol a gynlluniwyd  

• Nifer yr archwiliadau mewnol nas cynlluniwyd, a’r rheswm dros y gwaith archwilio  

• Nifer yr adolygiadau allanol gan gynnwys adolygiadau gan gymheiriaid ar draws cyrff 
rheoli adeiladu a nifer yr archwiliadau allanol. 

 

3. Ymdrin â chwynion, ac apeliadau  

Gofyniad 

Dylai cyrff rheoli adeiladu gynnal trefniadau rheoli priodol ar gyfer ymdrin â chwynion, er 

mwyn galluogi gwelliant parhaus. 

Diben  

Monitro trefniadau cyrff rheoli adeiladu ar gyfer rheoli cwynion i sicrhau bod ganddynt 

drefniadau clir ar gyfer ymdrin yn effeithiol â chwynion ysgrifenedig a llafar. 

Dangosydd Perfformiad Allweddol 3 – ymdrin â chwynion, ac 

apeliadau  

Mae 95% o’r cwynion sy’n ymwneud ag agweddau gweithdrefnol wedi cael eu datrys yn 

unol â’r weithdrefn a’r amserlenni y mae cyrff rheoli adeiladu wedi’u cyhoeddi ar gyfer 

ymdrin â chwynion (neu cyn pen 12 mis).   

Data’r Dangosydd Perfformiad Allweddol  

3.1  O ran achosion o fethu â chydymffurfio ag agweddau gweithdrefnol, canlyniad o 

arolygiadau a'r mater o gwblhau neu dystysgrifau terfynol yn darparu nifer y cwynion 

a gafwyd fel cyfran o brosiectau adeiladu. Cynnwys manylion am nifer yr unedau / 

plotiau. 

3.2  Datrys cwynion: nifer a manylion y cwynion sydd wedi’u cau.  

3.3  Uwchgyfeirio cwynion: nifer y cwynion o ran achosion o fethu â chydymffurfio ag 
agweddau gweithdrefnol, canlyniad o arolygiadau a'r mater o gwblhau neu 
dystysgrifau terfynol a gafodd eu huwchgyfeirio at gyrff eraill neu at Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yn achos awdurdodau lleol) a chanlyniadau 
cwynion a gafodd eu huwchgyfeirio (wedi'u cadarnhau neu eu gwrthod). 
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Data adroddadwy  

3.4  Rheoli cwynion: Mae gan gyrff rheoli adeiladu drefniadau ar waith i reoli’r cwynion a 

geir (oes/nac oes). A yw cyrff rheoli adeiladu o’r farn bod y trefniadau hynny’n 

effeithiol (ydynt/nac ydynt).   

4. Swyddogaethau rheoli adeiladu  

Gofyniad 

Dylai’r sawl sy’n cyflawni gwaith rheoli adeiladu sicrhau y cydymffurfir â gofynion y 

rheoliadau adeiladu, gan gynnal dull cyson o gyflawni pob swyddogaeth rheoli adeiladu er 

mwyn sicrhau’r defnydd gorau o adnoddau. Mae hynny’n rhoi sicrwydd i ddeiliaid 

dyletswydd eu bod yn cael eu trin yn gyson er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith. 

Diben  

Monitro effeithiolrwydd dull cyrff rheoli adeiladu o reoli ceisiadau ac ymgynghori, a mesur 

yr effaith y mae cyrff rheoli adeiladu’n ei chael ar yr amgylchedd adeiledig. 

Dangosydd Perfformiad Allweddol 4 – swyddogaethau rheoli 

adeiladu 

Mae cyrff rheoli adeiladu yn ymgynghori â’r Awdurdod Diogelwch Tân ynghylch 100% o’r 

prosiectau sy’n rhwym wrth Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yn unol 

â’r rheoliadau adeiladu (yn destun ymgynghoriad) cyn gynted ag sy’n bosibl.  

Data’r Dangosydd Perfformiad Allweddol  

4.1  Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005: nifer y prosiectau a oedd yn 

rhwym wrth y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio, ynghyd â nifer a manylion y darnau 

o gyngor a roddwyd am brosiectau dan y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio, na 

weithredwyd arnynt. 

4.2  Rheoliadau Adeiladu 2010: nifer y prosiectau y mae H4 o Atodlen 1 o'r Rheoliadau 

Adeiladu yn gosod gofynion ynghyd â nifer a manylion prosiectau lle na weithredwyd 

ar gyngor a roddwyd o dan reoliad 15 o'r Rheoliadau Adeiladu. 

Data adroddadwy  

Y broses ar gyfer ceisiadau rheoli adeiladu  

Tîm rheoli adeiladu awdurdod lleol:  

4.3  Nifer y ceisiadau cymeradwyo rheoli adeiladu. 

4.4  Nifer y ceisiadau a gafwyd i lacio’r rheoliadau adeiladu’n ffurfiol, a manylion y 

penderfyniadau. 
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4.5  Ceisiadau cymeradwyo rheoli adeiladu a aseswyd o fewn 5 wythnos (neu’n hirach 

gyda chytundeb yr ymgeisydd). Nifer y ceisiadau cymeradwyo rheoli adeiladu a 

gafodd eu hailgyflwyno (cyn pen 12 wythnos ar ôl y cais blaenorol).  

4.6  Nifer y ceisiadau a wrthodwyd; ceisiadau cymeradwyo rheoli adeiladu yn dangos 

tramgwydd neu maent yn ddiffygiol; a darparu’r rheswm dros eu gwrthod. 

4.7  Nifer y tystysgrifau unioni y gwnaed cais amdanynt, y nifer a roddwyd a’r nifer sydd 

wrthi’n cael eu prosesu.  

4.8  Nifer yr arolygiadau terfynol sydd:   

• Nifer y tystysgrifau cwblhau neu derfynol a roddwyd (wedi’u rhannu’n ddau gategori: 
rhoddwyd yn rhannol a rhoddwyd yn llawn) 

• Nifer y prosiectau na chafodd tystysgrif cwblhau neu derfynol ei rhoi iddynt; a 
darparu’r rheswm neu ddarparu manylion unrhyw fethiant  

Cymeradwywr rheoli adeiladu cofrestredig: 

4.9  Nifer yr hysbysiadau cychwynnol a gyflwynwyd i’r awdurdod lleol  

4.10  Nifer yr hysbysiadau a wrthodwyd; y rheswm / gwybodaeth ychwanegol yn ofynnol 

gan yr awdurdod lleol 

4.11  Nifer yr hysbysiadau cychwynnol a ganslwyd / a dynnwyd yn ôl gan gymeradwywr 

rheoli adeiladu cofrestredig oherwydd tramgwyddau heb eu datrys, a darparu 

manylion  

4.12  Adroddiad asesu cynlluniau (gwirio cynlluniau) wedi’i gwblhau ar gyfer pob prosiect 

(oes/nac oes)  

Tîm rheoli adeiladu awdurdod lleol a chymeradwywr rheoli adeiladu cofrestredig: 

4.13  Nifer yr arolygiadau am bob prosiect.  

4.14  Nifer y prosiectau y mae arnynt angen cyngor arbenigol y tu allan i arbenigedd 

mewnol y cyrff rheoli adeiladu; darparu’r math o arbenigedd a’r categori adeiladu 

(domestig; cartrefi newydd; annomestig cyffredinol; cyffredin; cymhleth)  

4.15  Nifer y ceisiadau gan ymgeiswyr am gopïau o adroddiadau arolygu ar gyfer eu 

hadeilad / prosiect a nifer yr adroddiadau a roddwyd   

5. Gweithgareddau gorfodi ac ymyriadau  

Gofyniad 

Dylai cyrff rheoli adeiladu anelu eu hymyriadau a’u gweithgareddau gorfodi at ddeiliaid 

dyletswydd a gweithgareddau sy’n peri’r risgiau mwyaf difrifol i ddiogelwch ac i’r gallu i 

gydymffurfio â unrhyw ofynion y rheoliadau adeiladu perthnasol. Dylai gweithgareddau 

gorfodi ac ymyrryd fod yn gymesur â lefel y risg, gan gynnwys difrifoldeb mynd yn groes i’r 
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rheoliadau adeiladu. Rhaid i gyrff rheoli adeiladu ystyried y niwed posibl a gwirioneddol y 

gallai’r risgiau hynny ei achosi, a difrifoldeb unrhyw achos o dorri’r gyfraith. 

Diben  

Monitro effeithiolrwydd y modd y mae cyrff rheoli adeiladu’n cyflawni eu swyddogaethau, a 

sicrhau bod cyrff rheoli adeiladu’n defnyddio’r holl ddulliau gorfodi ac ymyrryd rheoleiddiol 

sydd ar gael iddynt, fel y bo’n briodol.  

Dangosydd Perfformiad Allweddol 5 – gweithgareddau gorfodi ac 

ymyriadau  

O’r holl achosion o ganslo ‘hysbysiadau cychwynnol’ a gaiff yr awdurdod lleol, dylai 90%* o’r 

rhai oherwydd diffyg cydymffurfio fod yn destun achos o gyflwyno hysbysiad cydymffurfio 

neu hysbysiad stop neu orfodaeth llys ynadon dan adran 35 a/neu 36 Deddf Adeiladu 1984.  

*Y ganran yn cael ei haddasu’n raddol o’r naill flwyddyn i’r llall (Blwyddyn 1: 90%, Blwyddyn 

2: 92%, Blwyddyn 3: 95%)  

Data’r Dangosydd Perfformiad Allweddol  

Tîm rheoli adeiladu awdurdod lleol:   

5.1  Nifer y rifersiynau (achosion o ganslo hysbysiadau cychwynnol) a gafwyd oherwydd 

diffyg cydymffurfio, a manylion y camau a gymerwyd gan awdurdodau lleol  

5.2  Nifer yr hysbysiadau cydymffurfio a gyflwynwyd ar ôl rifersiwn hysbysiad cychwynnol  

5.3  Nifer yr holl hysbysiadau cydymffurfio eraill a gyflwynwyd 

5.4  Nifer yr hysbysiadau stop a gyflwynwyd ar ôl rifersiwn hysbysiad cychwynnol  

5.5  Nifer yr holl hysbysiadau stop eraill a gyflwynwyd  

5.6  Nifer y deiliaid dyletswydd a erlynwyd drwy ynad oherwydd achos o dramgwyddo 

adran 35/36 y rheoliadau adeiladu, a darparu’r rheswm dros erlyn a chanlyniad yr 

erlyniad 

5.7  Nifer yr hysbysiadau adran 77/78 a gyflwynwyd (Strwythurau Peryglus) 

Cymeradwywr rheoli adeiladu cofrestredig: 

5.8  Nifer yr achosion o ganslo hysbysiadau cychwynnol, a gyflwynwyd o ganlyniad i 

dramgwyddau heb eu datrys a phroblemau cydymffurfio.  

Data adroddadwy  

Tîm rheoli adeiladu awdurdod lleol a chymeradwywr rheoli adeiladu cofrestredig:  

5.9 Canfyddiadau’n ymwneud â diffyg cydymffurfio / tramgwyddo a welwyd yn ystod 

arolygiadau a gofnodwyd, gan gynnwys manylion y camau a gymerwyd.    
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5.10  Nifer y darnau o ohebiaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd ynghylch cydymffurfio (gan 

gynnwys hysbysiadau electronig) a’r rhesymau pam. 

5.11  Faint o ymyriadau atal ac ymyriadau cywiro a gyflwynwyd (y rhai sy’n ymdrin â 

thramgwydd sydd wedi digwydd mewn amser real) a’r rheswm, rhwng dyddiad x a 

dyddiad x (er mwyn darparu ciplun). 

6. Rheoli risg 

Yn unol â phrosesau rheoli risg, mae 90%* o’r prosiectau y nodwyd eu bod yn rhai 

‘ansafonol’ bydd yn destun gwaith datblygu amserlen arolygu wedi’i theilwra, sy’n nodi 

pwyntiau arolygu hollbwysig ychwanegol ac y ceir tystiolaeth ohoni er mwyn iddi gael ei 

hadolygu’n flynyddol.  

*Y ganran yn cael ei haddasu’n raddol o’r naill flwyddyn i’r llall (Blwyddyn 1: 90%, Blwyddyn 

2: 92%, Blwyddyn 3: 95%) 

Gofyniad 

Mae rheoli risg yn effeithiol yng nghyswllt prosiectau’n golygu bod gwaith cyrff rheoli 

adeiladu’n cael ei ddyrannu i bersonau cymwys er mwyn sicrhau bod ffactorau risg yn cael 

eu hasesu o’r dechrau’n deg a bod cynlluniau arolygu safle’n cyd-fynd â’r math o brosiect, ei 

faint a’i raddfa. 

Diben  

Monitro effeithiolrwydd y prosesau rheoli risg sydd gan gyrff rheoli adeiladu.   

Dangosydd Perfformiad Allweddol 6 – rheoli risg 

Data’r Dangosydd Perfformiad Allweddol  

6.1  Nifer yr adeiladau a godir y nododd personau cymwys cyrff rheoli adeiladu eu bod yn 

rhai ansafonol (yn hytrach nag yn rhai cyffredin) ar ôl asesu ceisiadau cymeradwyo 

rheoli adeiladu neu hysbysiadau cychwynnol. 

6.2  Nifer y prosiectau ansafonol lle nododd y prosesau rheoli risg sydd gan gyrff rheoli 

adeiladu bwyntiau arolygu hollbwysig ychwanegol i’w cynnwys yn yr amserlenni 

gwasanaeth / cynllun arolygu. 

6.3  Nifer yr arolygiadau (o bell ac ar y safle) a nododd broblemau difrifol o ran diffyg 

cydymffurfio (am bob prosiect); a darparu manylion am y math o risgiau / diffyg 

cydymffurfio a nodwyd, a’r camau a gymerodd y corff rheoli adeiladu i fynd i’r afael 

â’r diffyg cydymffurfio, er mwyn lliniaru’r risgiau. 

Data adroddadwy  

6.4  Nifer y prosiectau adeiladu ansafonol a disgrifiad ohonynt, os yw’r cyfan neu ran o’r 

prosiect adeiladu ddim yn dilyn y canllawiau gosodwyd yn y dogfennau cymeradwy 
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fel modd i gydymffurfio â rheoliadau adeiladu a/neu’n golygu bod angen defnyddio 

safonau cydnabyddedig eraill.  

 


