Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol 2018-19
(Meintiol)
Mae Llywodraeth Cymru yn casglu y data yma.

Dewiswch eich iaith penodol / Choose your preferred language
Mae canllawiau wedi'u cynnwys i'ch helpu chi i lenwi'r ffurflen
Byrdwn wrth ymateb arolygon

GWYBODAETH AM Y DARPARWR
Dewiswch eich awdurdod o'r rhestr a ddarparwyd



Cofnodwch enw'r prif swyddog cyswllt sy'n ymwneud â'r ffurflen hon





Cofnodwch rif ffôn y swyddog cyswllt yma
Nodwch ebost y swyddog cyswllt

Mae'r ffurflen hon wedi'i rhannu i 5 dabl:
Mesurau Perfformiad - Meintiol (Oedolion Rhan 1)
Mesurau Perfformiad - Meintiol (Oedolion Rhan 2)
Mesurau Perfformiad - Meintiol (Plant Rhan 1)
Mesurau Perfformiad - Meintiol (Plant Rhan 2)
Mesurau Perfformiad - Meintiol (Gadael Gofal)

Anfonwch y daenlen wedi’i chwblhau a Llywodraeth Cymru trwy sustem Afon erbyn 24 Mai 2019
https://www.afonwales.org.uk/

Ferswn 1

Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol 2018-19

Byrdwn wrth ymateb arolygon

Canllawiau cyffredinol ar sut i gwblhau'r ffurflen
LLYWIO
Defnyddiwch y cysylltiadau a ddarperir er mwyn symud o un adran i'r llall
Er enghraifft, cliciwch y ddolen i fynd i Oedolion 1
Er enghraifft, cliciwch y ddolen 'Nôl i'r Hafan' i fynd yn ôl i'r hafan

Oedolion rhan 1
Yn ôl at yr Hafan

CELLOEDD LLE Y DISGWILIR I CHI DARPARU EITEMAU DATA
Pan gewch y daenlen, lliwir y celloedd lle disgwylir i chi ddarparu eitemau data:
Lliwir y celloedd lle disgwylir i chi ddarparu eitemau data yn las golau
Mae rhai celloedd yn deillio gwerthoedd o eitemau data eraill. Lliwir y celloedd hyn gyda llwyd tywyll. Ni chaniateir i chi
fewnosod data yn y celloedd hyn.
Bydd rhai eitemau data’n cael eu poblogi o gasgliadau eraill. Ni fyddwch yn cael cofnodi data yn y celloedd hyn. Mae’r
celloedd hyn wedi eu lliwio’n llwyd golau.

Os nad ydych yn gallu darparu unrhyw eitem ddata, gadewch y gell YN WAG. Peidiwch â mewnosod unrhyw eiriau (Amherthnasol neu
Heb eu casglu ayb) i unrhyw gell heblaw am y celloedd sylwadau. Byddwn yn cymryd yn ganiataol fod sero mewn unrhyw gell yn
dynodi'r rhif sero am yr eitem ddata hon.
Mae blwch melyn wedi ei ddarparu mewn bob tabl ar gyfer sylwadau. Os oes eitemau data ar goll, mae angen ychwanegu
sylwadau i'r daenlen.
DILYSU
Dilysiad 1
Mae Dilysiad 1 yn cynnwys chwilio am wallau sylfaenol. Mae’n rhaid dileu’r gwallau hyn cyn cyflwyno’r daenlen i’r Llywodraeth Cymru.

Lle nad oes eitemau data wedi eu cofnodi byddent yn cael eu lliwio'n goch
Bydd eitemau data sydd ar goll gyda sylwad wedi ei roi, neu eitemau data gyda sylwad i esbonio gwall dilysiant yn cael
eu lliwio'n ambr
Bydd eitemau data sy'n llwyddo yn y dilysu yn cael eu lliwio'n wyrdd
Bydd eitemau data sydd wedi torri rheol ddilysiant wedi eu lliwio'n goch


!



Byrdwn wrth ymateb arolygon

Oedolion rhan 1
Yn ôl at yr Hafan

Mae’r Llywodraeth Cymru yn monitro’r baich ar awdurdodau lleol sy’n cwblhau’r ffurflenni data. Mae hyn yn ein helpu ni i
gynllunio newidiadau yn y dyfodol i ffurflenni casglu data. Fe fyddem yn gwerthfawrogi os gallech chi ein helpu ni drwy
gwblhau’r tabl isod.
Cofnodwch yr amser a gymerodd i chi (ac unrhyw gydweithwyr) ddarparu ac anfon y ffurflen. Efallai bod nifer o staff sydd
wedi’u cyflogi mewn swyddi gwahanol wedi cymryd rhan. Rydym yn gofyn i chi gyfrif yr oriau mae staff wedi’u dreulio ar gyfer
pob band cyflog blynyddol cyfwerth ag amser llawn wedi’i ddangos isod. Fe fyddwch angen talgrynnu cyflogau staff i’r £1,000
agosaf.
Cynhwyswch amser sydd wedi’i dreulio ar weithgareddau yn darparu ac anfon y ffurflen hon, megis:
• Adalw a chadw’r ffurflen wag;
• Casglu, coladu, dadansoddi ac agregu cofnodion ffigyrau sydd angen;
• Llenwi, gwirio, diwygio, adolygu ac, ar ôl ei gwblhau, cymeradwyo’r ffurflen; ac
• Anfon y ffurflen i’r Llywodraeth Cymru.
Gradd y staff

Oriau wedi’u cymryd

Sylwad

a

b

1 Band 1 £11,500 - £19,999



2 Band 2 £20,000 - £26,999



3 Band 3 £27,000 - £33,999



4 Band 4 £34,000 - £53,999



5 Band 5 £54,000+



Mesurau Perfformiad - Meintiol (Oedolion Rhan 1)

Dewiswch
Oedoilion rhan 2

Defnyddiwch y bocsys sylwadau ar y dde i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau
uwchlaw 20%, neu wahaniaeth o 100 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda data
2017-18.

D1

2017-18

D2

Nifer yr ymholiadau amddiffyn oedolion a
gw blhaw yd yn ystod y flw yddyn a gw blhaw yd
o few n saith diw rnod gw aith

2018-19



#N/A



Cyfansw m nifer yr ymholiadau amddiffyn
oedolion a gw blhaw yd yn ystod y flw yddyn



#N/A



Gw erth

Canran yr ym holiadau am ddiffyn oedolion a
gw blhaw yd o few n 7 diw rnod



#N/A



Rhifiadur

Nifer yr achosion o oedi w rth drosglw yddo gofal
am resymau gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion
75 oed a hŷn

-



#N/A



Enw adur

Poblogaeth 75 oed a hŷn

-



#N/A



Gw erth

Cyfradd yr achosion o oedi w rth
drosglw yddo gofal am resym au gofal
cym deithasol i bob 1,000 o’r boblogaeth 75
oed a hŷn

-



#N/A



Rhifiadur

18 Enw adur

19

Cantref

Sylw ad

(Bydd data ar gyfer mesur 19 yn cael ei ôl-boblogi o'r gronfa ddata oedi wrth drosglwyddo gofal. Bydd ffigurau misol yn cael eu cyfuno i ddarparu'r ffigur blynyddol)

Rhifiadur

Canran yr oedolion a gw blhaodd gyfnod ailalluogi rhw ng mis Hydref y flw yddyn ariannol
flaenorol a mis Medi y flw yddyn ariannol
bresennol a oedd yn derbyn pecyn gofal a
chymorth llai o faint 6 mis yn ddiw eddarach



#N/A



Enw adur

Cyfansw m nifer yr oedolion a gw blhaodd gyfnod
ail-alluogi rhw ng mis Hydref y flw yddyn ariannol
flaenorol a mis Medi y flw yddyn ariannol
bresennol



#N/A



Gw erth

Canran yr oedolion a gw blhaodd gyfnod ailalluogi ac sydd â phecyn gofal a chym orth
llai o faint 6 m is yn ddiw eddarach



#N/A



Rhifiadur

Nifer yr oedolion a gw blhaodd gyfnod ailalluogi
rhw ng mis Hydref y flw yddyn ariannol flaenorol
a mis Medi y flw yddyn ariannol bresennol nad
oedd ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn
ddiw eddarach



#N/A



Enw adur

Cyfansw m nifer yr oedolion a gw blhaodd gyfnod
ail-alluogi rhw ng mis Hydref y flw yddyn ariannol
flaenorol a mis Medi y flw yddyn ariannol
bresennol



#N/A



Gw erth

Canran yr oedolion a gw blhaodd gyfnod ailalluogi ac nad oes ganddynt becyn gofal a
chym orth 6 m is yn ddiw eddarach



#N/A



20a

20b

Mesurau Perfformiad - Meintiol (Oedolion Rhan 2)

Dewiswch
Plant rhan 1

Defnyddiwch y bocsys sylwadau ar y dde i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau
uwchlaw 20%, neu wahaniaeth o 100 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda
data 2017-18.
Cantref
2018-19

21

D1

2017-18

D2

Rhifiadur

Cyfansw m nifer y diw rnodau o'r dyddiad derbyn
i gartref gofal presw yl tan 31 Maw rth (pobl a
gafodd eu lleoli ar ôl eu pen-blw ydd yn 65 oed ac
a oedd â phecyn gofal a chymorth ar 31 Maw rth)



#N/A



Enw adur

Nifer y bobl a gafodd eu lleoli mew n cartref gofal
presw yl ar neu ar ôl eu pen-blw ydd yn 65 oed
ac a oedd â chynllun gofal a chymorth ar 31
Maw rth



#N/A



Gw erth

Am faint o am ser, ar gyfartaledd, m ae pobl
hŷn (65 oed neu hŷn) yn cael cym orth
m ew n cartrefi gofal presw yl



#N/A



Rhifiadur

Cyfansw m oedrannau pob oedolyn sy'n cael ei
dderbyn i gartref gofal presw yl yn ystod y
flw yddyn



#N/A



Cyfansw m nifer yr oedolion sy'n cael eu derbyn i
gartrefi gofal presw yl yn ystod y flw yddyn



#N/A



Gw erth

Oedran cyfartalog oedolion sy’n cael eu
derbyn i gartrefi gofal presw yl



#N/A



Rhifiadur

Nifer yr oedolion a dderbyniodd gyngor a
chynhorthw y gan y gw asanaeth gw ybodaeth,
cyngor a chynhorthw y rhw ng mis Hydref y
flw yddyn flaenorol a mis Medi y flw yddyn
bresennol ac na chysylltodd â'r gw asanaeth eto
am 6 mis



#N/A



Nifer yr oedolion a dderbyniodd gyngor a
chynhorthw y gan y gw asanaeth gw ybodaeth,
cyngor a chynhorthw y rhw ng mis Hydref y
flw yddyn ariannol flaenorol a mis Medi y
flw yddyn ariannol bresennol



#N/A



Canran yr oedolion sydd w edi derbyn
cyngor a chynhorthw y gan y gw asanaeth
gw ybodaeth, cyngor a chynhorthw y ac nad
ydynt w edi cysylltu â'r gw asanaeth eto am
6 m is



#N/A



22 Enw adur

23 Enw adur

Gw erth

Sylw ad

Mesurau Perfformiad - Meintiol (Plant Rhan 1)

Dewiswch
Plant rhan 2

Defnyddiwch y bocsys sylwadau ar y dde i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau uwchlaw 20%, neu
wahaniaeth o 100 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda data 2017-18.
2018-19

24

D1

2017-18

D2

Rhifiadur

Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gw blhaw yd
yn ystod y flw yddyn a gw blhaw yd o few n 42
diw rnod gw aith i’r pw ynt atgyfeirio



#N/A



Enw adur

Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gw blhaw yd
yn ystod y flw yddyn



#N/A



Gw erth

Canran yr asesiadau ar gyfer plant a
gw blhaw yd o few n am serlenni statudol



#N/A



Rhifiadur

Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31
Maw rth namyn nifer y plant sy’n derbyn gofal ar
31 Maw rth



#N/A





#N/A





#N/A



25 Enw adur

Gw erth

-

Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31
Maw rth

Canran y plant a gafodd gym orth i barhau i
fyw gyda’u teulu

-

(Bydd data ar gyfer rhifiadur mesur 25 yn cael ei ôl-boblogi o'r Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal)

Nifer y plant sy’n derbyn gofal sy’n dychw elyd
adref o ofal yn ystod y flw yddyn

-



#N/A



26 Enw adur

Nifer y plant sy’n derbyn gofal yn ystod y
flw yddyn

-



#N/A



Gw erth

Canran y plant sy’n derbyn gofal a
ddychw elodd adref o ofal yn ystod y
flw yddyn



#N/A



Rhifiadur

(Bydd data ar gyfer mesur 26 yn cael ei ôl-boblogi o'r Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal)

Nifer y plant a ail-gofrestrw yd ar y CPR yn ystod
y flw yddyn o few n 12 mis i ddiw edd y
cofrestriad blaenorol



#N/A



Cyfansw m nifer y cofrestriadau ar y CPR yn
ystod y flw yddyn



#N/A



Gw erth

Canran y plant a ail-gofrestrw yd ar
Gofrestri Am ddiffyn Plant (CPR)
aw durdodau lleol



#N/A



Rhifiadur

Cyfansw m yr amseroedd (mew n diw rnodau) a
dreuliodd pob plentyn ar y CPR os cafodd ei
dynnu oddi ar y CPR yn ystod y flw yddyn



#N/A



Enw adur

Nifer y plant a gafodd eu tynnu oddi ar y CPR yn
ystod y flw yddyn



#N/A



Gw erth

Am faint o am ser, ar gyfartaledd, oedd
plant ar y CPR yn ystod y flw yddyn



#N/A



Rhifiadur

Nifer y plant sy'n cyflaw ni'r dangosydd pw nc
craidd yng Nghyfnod Allw eddol 2

-



#N/A



Nifer y plant yng Nghyfnod Allw eddol 2

-



#N/A



Gw erth

Canran y plant sy’n cyflaw ni’r dangosydd
pw nc craidd yng nghyfnod allw eddol 2

-



#N/A



Rhifiadur

Nifer y plant sy'n cyflaw ni'r dangosydd pw nc
craidd yng Nghyfnod Allw eddol 4

-



#N/A



Nifer y plant yng Nghyfnod Allw eddol 4

-



#N/A



Canran y plant sy’n cyflaw ni’r dangosydd
pw nc craidd yng nghyfnod allw eddol 4

-



#N/A



Rhifiadur

27 Enw adur

28

29a Enw adur

29b Enw adur

Gw erth

(Mae data ar gyfer mesurau 29a a 29b wedi'i boblogi ymlaen llaw o'r Cyfrifiad plant sy’n derbyn gofal a chymorth)

Cantref
Sylw ad

Mesurau Perfformiad - Meintiol (Plant Rhan 2)

Dewiswch
Gadael Gofal

Defnyddiwch y bocsys sylwadau ar y dde i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau uwchlaw 20%, neu
wahaniaeth o 100 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda data 2017-18.

D1

2017-18

D2

Rhifiadur

Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn
ystod y flw yddyn galendr (Ionaw r-Rhagfyr) ac a
oedd w edi bod yn derbyn gofal yn ddi-dor am 3
mis o leiaf cyn 31 Maw rth ac sydd w edi’u gw eld
gan ddeintydd cofrestredig o few n 3 mis

2018-19



#N/A



Enw adur

Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn
ystod y flw yddyn galendr ac a oedd w edi bod yn
derbyn gofal yn ddi-dor am 3 mis o leiaf cyn 31
Maw rth ac a ddylai fod w edi’u gw eld gan
ddeintydd o few n 3 mis



#N/A



Gw erth

Canran y plant a w elw yd gan ddeintydd
cofrestredig o few n 3 m is i ddechrau
derbyn gofal



#N/A



Rhifiadur

Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Maw rth y
dechreuodd eu lleoliad yn ystod y flw yddyn a lle
cofrestrodd y plentyn gyda darparw r
gw asanaethau meddygol cyffredinol o few n 10
diw rnod gw aith i ddyddiad dechrau’r lleoliad



#N/A



Enw adur

Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Maw rth y
dechreuodd eu lleoliad yn ystod y flw yddyn



#N/A



Gw erth

Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31
Maw rth a oedd w edi cofrestru gyda
m eddyg teulu o few n 10 diw rnod i
ddechrau eu lleoliad



#N/A



Rhifiadur

Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn
gofal ar 31 Maw rth sydd w edi new id ysgol o
leiaf unw aith, am resymau heblaw trefniadau
pontio, yn ystod y 12 mis hyd at 31 Maw rth



#N/A



Enw adur

Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn
gofal ar 31 Maw rth



#N/A



Gw erth

Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd w edi
new id ysgol o leiaf unw aith yn ystod
cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, am
resym au heblaw trefniadau pontio, yn
ystod y flw yddyn hyd at 31 Maw rth



#N/A



Rhifiadur

Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Maw rth a
gafodd o leiaf tri lleoliad ar w ahân yn ystod y
flw yddyn

-



#N/A



Cyfansw m nifer y plant oedd yn derbyn gofal ar
31 Maw rth

-



#N/A



Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31
Maw rth sydd w edi cael o leiaf tri lleoliad yn
ystod y flw yddyn

-



#N/A



30

31

32

33 Enw adur

Gw erth

(Bydd data ar gyfer mesur 33 yn cael ei ôl-boblogi o'r Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal)

Cantref
Sylw ad

Mesurau Perfformiad - Meintiol (Gadael Gofal)

Dewiswch
Cantref

Defnyddiwch y bocsys sylwadau ar y dde i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau
uwchlaw 20%, neu wahaniaeth o 100 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda
data 2017-18.

D1

2017-18

D2

Rhifiadur

Nifer y bobl ifanc a adaw odd ofal yn ystod 201718 a oedd mew n addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth yn ystod y 12fed mis ar ôl iddynt
adael gofal

2018-19



#N/A



34a Enw adur

Nifer y bobl ifanc a adaw odd ofal yn ystod 201718 a oedd mew n addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth yn ystod y 12fed mis ar ôl iddynt
adael gofal



#N/A



Gw erth

Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd m ew n
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 12 m is
ar ôl gadael gofal



#N/A



Rhifiadur

Nifer y bobl ifanc a adaw odd ofal yn ystod 201617 a oedd mew n addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth yn ystod y 24ain mis ar ôl iddynt adael
gofal



#N/A



34b Enw adur

Nifer y bobl ifanc a adaw odd ofal yn ystod 201617 a oedd mew n addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth yn ystod y 24ain mis ar ôl iddynt adael
gofal



#N/A



Gw erth

Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd m ew n
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 24 m is
ar ôl gadael gofal



#N/A



Rhifiadur

Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd w edi bod yn
ddigartref yn ystod y flw yddyn



#N/A



35 Enw adur

Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd rhw ng 16 a
24 oed ar 31 Maw rth



#N/A



Gw erth

Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd w edi
bod yn ddigartref yn ystod y flw yddyn



#N/A



Sylw ad

