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1  Cyflwyniad

roeso i Grynodeb o Adroddiad Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Nod yr
adroddiad hwn yw rhoi trosolwg bras i chi o gyflawniadau’r Cyngor dros y flwyddyn
ariannol ddiwethaf (1 Ebrill 2016 tan 31 Mawrth 2017). Mae’n hanfodol ein bod yn edrych

yn ôl ar berfformiad y Cyngor ac yn sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn gwneud
gwahaniaeth.  Mae hyn yn benodol bwysig o ystyried y nod heriol o filiynau o bunnoedd o
arbedion sydd i'w gwneud o flwyddyn i flwyddyn.
Rydym wedi llunio adroddiad manylach y gallwch ei ddarllen os hoffech chi fwy o fanylion
ynglŷn â'n perfformiad.  Enw’r adroddiad manwl yw Adroddiad Blynyddol 2016-17.
Gallwch gael copi o’r Adroddiad Blynyddol a’r holl fesuryddion perfformiad ar ein gwefan
www.conwy.gov.uk/atebolrwydd.

Er bod y Cynllun Corfforaethol yn para cyfnod o bum mlynedd, rydym yn adolygu’r
blaenoriaethau bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol i gymunedau.
Mae'r blaenoriaethau hyn yn cael eu hadolygu ar y cyd â'r cyhoedd.  Mae Cynllun Corfforaethol
2012-2017 bellach wedi dod i ben.  Yn ystod haf 2016, bu i ni weithio gyda chymunedau lleol i
ddatblygu syniadau ar gyfer y Cynllun Corfforaethol newydd o 2017 tan 2022. Bu i ni wneud hyn
drwy ‘Sgwrs y Sir’ er mwyn casglu barn ar yr hyn sy'n bwysig i bobl yn eu hardal leol.  Mae’r
cynllun newydd yn mynd i’r afael â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a
ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2016 (www.ygymruagarem.co.uk).  Byddwn yn adrodd ar gynnydd y
Cynllun Corfforaethol bob blwyddyn.

Fodd bynnag, nid yw Cynllun Corfforaethol 2017-2022 yn ‘rhestr o ddymuniadau’; mae,
yn hytrach, yn darparu ffocws ac yn blaenoriaethu’r camau gweithredu pwysicaf y mae
cymunedau’n credu bod angen i ni ganolbwyntio arnynt.  Mae’n cynnwys rhannau
‘cymerwch ran’ sydd â syniadau am yr hyn y gall cymunedau ei wneud i'w helpu eu
hunain.

Dyna yw Sgwrs y Sir – sgwrs barhaus, felly gallwch gymryd rhan ar unrhyw adeg i rannu eich
safbwyntiau a'ch syniadau ynglŷn â'r Sir neu eich ardal leol.

www.conwy.gov.uk/sgwrsysir

www.conwy.gov.uk/countyconversation

www.facebook.com/sgwrsconwyconvo

@sgwrsconwyconvo

Gobeithiwn y byddwch o’r farn bod yr adroddiad cryno hwn yn un llawn gwybodaeth ac yn
drosolwg cytbwys o rai o’n cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym hefyd wedi nodi
meysydd y mae angen i ni eu gwella.

2  Yr hyn y mae'r Awdurdod yn ei wneud - ciplun mewn niferoedd

ae’r Cyngor yn gyfrifol am amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus sy’n cefnogi
bywydau beunyddiol trigolion y Sir a’r rhai sy’n ymweld â hi.  Mae’r dudalen nesaf yn
rhoi cipolwg o'r gwasanaethau amrywiol hyn ac o lefel gyfartalog y galw y mae’n rhaid i

ni ei bodloni:

C
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3  Crynodeb o Gynnydd y Cynllun Corfforaethol

Mae’r tabl hwn yn rhoi trosolwg i chi o’r cynnydd a wnaed i gyflawni camau gweithredu’r Cynllun
Corfforaethol a’r mesuryddion.  Am wybodaeth fanylach, cyfeiriwch at yr Adroddiad Blynyddol llawn.
Mae’r allweddau canlynol yn diffinio statws coch / oren / gwyrdd (COG) pob cam gweithredu a
phob mesurydd.

Allwedd COG y Camau Gweithredu:       Allwedd COG y Mesuryddion Perfformiad:

O gymharu â’r targed a osodwyd:
Cam gweithredu ddim yn symud
ymlaen / meysydd pryder wedi’u
codi

Coch Heb gyflawni’r targed ac yn
is na’r lefel sy’n cael ei
goddef

Coch

Cam gweithredu yn symud
ymlaen a dim pryderon wedi’u
codi

Oren Oddi mewn i’r goddefiant
er mwyn gweithio tuag at
gyflawni’r targed

Oren

Cam gweithredu wedi’i gyflawni Gwyrdd Targed wedi'i gyrraedd ar
gyfer y mesur

Gwyrdd

Amherthnasol (dim targed
wedi’i osod)

Amherthnasol
(Amh.)

Canlyniad 1 - Mae pobl yng Nghonwy wedi’u
haddysgu ac yn fedrus

Canlyniad 2 - Mae pobl yng Nghonwy'n ddiogel
ac yn teimlo'n ddiogel

A1.1 Gwyrdd

A1.2 Gwyrdd

A1.3 Gwyrdd

A1.4 Gwyrdd

A1.5 Gwyrdd

A1.6 Oren

A1.7 Oren

A1.8 Gwyrdd

M1.01 Gwyrdd

M1.02a Gwyrdd

M1.02b Gwyrdd

M1.03 Gwyrdd

M1.04 Gwyrdd

M1.05 Coch

M1.07a Green

M1.08a Coch

M1.08b Coch

M1.09a Gwyrdd

M1.09b Gwyrdd

M1.10a Amh.

M1.10b Amh.

M1.10c Amh.

M1.10d Amh.

M1.10e Amh.

M1.10f Amh.

M1.10g Amh.

M1.10h Amh.

A2.1 Gwyrdd

A2.2 Gwyrdd

A2.3 Gwyrdd

A2.4 Amh.

M2.1 Gwyrdd

M2.2 Gwyrdd

M2.3 Gwyrdd

M2.4 Gwyrdd

M2.5 Gwyrdd
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Canlyniad 3 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw
mewn tai diogel ac addas

Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy’n iach ac
yn annibynnol

A3.1 Gwyrdd

A3.2 Gwyrdd

A3.4 Amh.

A3.5 Gwyrdd

A3.6 Gwyrdd

A3.7 Amh.

M3.1a Gwyrdd

M3.2a Amh.

M3.3 Gwyrdd

M3.5 Gwyrdd

M3.6a Coch

M3.6b Coch

M3.7 Gwyrdd

A4.1 Oren

A4.2 Gwyrdd

A4.3 Gwyrdd

A4.4 Gwyrdd

A4.5 Gwyrdd

M4.1 Gwyrdd

M4.2a Gwyrdd

M4.2b Gwyrdd

M4.3 Oren

M4.4 Gwyrdd

M4.5 Oren

Canlyniad 5 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw
mewn sir sydd ag economi ffyniannus

Canlyniad 6 - Mae pobl yng Nghonwy'n byw
mewn amgylchedd cynaliadwy

A5.1 Gwyrdd

A5.2 Gwyrdd

A5.3 Gwyrdd

A5.4 Gwyrdd

A5.5 Gwyrdd

A5.6 Gwyrdd

M5.1a Gwyrdd

M5.1b Gwyrdd

M5.2 Gwyrdd

M5.3 Amh.

M5.5 Amh.

M5.6 Amh.

M5.7 Amh.

A6.1 Gwyrdd

A6.2 Oren

A6.3 Oren

A6.5 Gwyrdd

A6.6 Gwyrdd

M6.1 Oren

M6.2 Gwyrdd

M6.3 Gwyrdd

M6.4a Amh.

M6.5

M6.4b Amh.

M6.6 Gwyrdd

M6.7 Gwyrdd

M6.8 Gwyrdd

Canlyniad 7 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw
mewn sir lle mae treftadaeth, diwylliant a'r iaith
Gymraeg yn ffynnu

Canlyniad 8 - Mae pobl yng Nghonwy’n cael
gwybodaeth, yn cael eu cynnwys ac yn cael llais

A7.1 Gwyrdd

A7.2 Gwyrdd

A7.3 Gwyrdd

M7.1a Coch

M7.1b Coch

M7.3 Oren

M7.4 Gwyrdd

M7.5 Oren

A8.1 Gwyrdd

A8.2 Gwyrdd

A8.3 Gwyrdd

A8.4 Gwyrdd

M8.2 Coch

M8.3a Coch

M8.3b Amh.

M8.3c Amh.

M8.4 Coch

M8.5a Oren

M8.5b Amh.

M8.7 Amh.

Canlyniad 9 - Mae CBSC yn effeithlon ac wedi’i
reoli’n dda

G1 Gwyrdd

G2 Gwyrdd

G4 Gwyrdd

GM1 Oren
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3.2  Crynodeb o Berfformiad
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3.3  Beth sydd angen i ni ei wella / ei ddatblygu

ydym yn falch iawn o'r llwyddiannau hyn, ond mae hunanwerthuso hefyd yn golygu
ystyried a ydym yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r gymuned gan ystyried, nid yn
unig y pethau sydd wedi mynd yn dda, ond yr agweddau hynny y mae angen i ni eu gwella

neu barhau i’w datblygu.

Oherwydd hynny, byddwn yn datblygu gwaith yn y meysydd canlynol:

· Gwella cyraeddiadau addysgol
· Codi ymwybyddiaeth bod diogelu’n rhywbeth i bawb ei ystyried
· Cefnogi pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref
· Cynyddu faint o lety addas sydd ar gael i weddu i ffordd pobl o fyw
· Adolygu dulliau darparu’r gwasanaeth i fynd i'r afael â'r diffyg ariannol
· Parhau i fonitro effaith Brexit
· Parhau i ddatblygu prosesau cydweithio a pherthnasoedd gyda

chydweithwyr ym maes iechyd
· Hyrwyddo manteision ymarfer corff i rai o bob oed
· Gwneud y mwyaf o ddefnyddio technoleg

R
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4  Pa mor dda ydym yn cymharu?

Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’n perfformiad yn erbyn y mesuryddion cenedlaethol hyn.

7.1 Sut ydym yn cymharu â gweddill Cymru?

Mae dwy ran o dair o’n mesuryddion
statudol yn gosod ein perfformiad yn
chwarter uchaf neu yn chwarter canol
perfformiad awdurdodau lleol Cymru.
Rydym yn gweithio i wella ar y
dangosyddion yn chwarter isaf perfformiad
Cymru ac mae cynlluniau gweithredu ar
waith.

7.2 A yw ein perfformiad yn gwella?

Mae’r siart gylch i’r chwith dangos i ba
raddau y mae ein perfformiad o ran y
mesuryddion hyn wedi gwella o gymharu â’r
flwyddyn flaenorol. Roedd 44% o’r
mesuryddion yn dangos gwelliant, roedd
15% yn dangos dim newid mewn
perfformiad ac roedd 41% yn dangos bod y
perfformiad wedi gwaethygu. Eto, rydym yn
gweithio i wella’r dangosyddion sydd wedi
mynd ar i lawr.

7.3 A yw ein perfformiad yn gwella?

Mae’r siart fariau i’r chwith yn dangos fel y
mae ein sefyllfa o gymharu â gweddill
Cymru wedi newid dros amser. Mae nifer y
dangosyddion yn y chwarter uchaf wedi
parhau’r un fath am y tair blynedd
ddiwethaf, ond mae'r nifer yn y chwarter
isaf wedi cynyddu o chwe dangosydd i naw.

Chwarter Uchaf

Chwarteri Canol

Chwarter Gwaelod

Dirywio

Gwella

Dim Newid

Chwarter Uwch Chwarter Is
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5 Crynodeb Ariannol
Fel corff sy’n atebol i’r cyhoedd, rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sicrhau gwerth
am arian, ac yn ystod 2016/2017 roeddem yn codi’r bumed ffi isaf ar gyfer Band D Treth
y Cyngor yng Nghymru. Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru’n rhoi Setliad grant
refeniw i Awdurdodau Lleol, sy’n ariannu cyfran fawr o’r gyllideb refeniw.   Roedd setliad
2016/2017 yn un heriol iawn ac roedd yn cynnwys toriad cyllid gwirioneddol o ganlyniad
uniongyrchol i'r sefyllfa economaidd, ond gyda mesurau wedi'u cynnwys i amddiffyn
cyllidebau Ysgolion.   Canlyniad hyn oedd bod y gwariant y bu i ni ei ragdybio’n uwch
na’r gyllideb a oedd ar gael ac felly roedd angen canfod arbedion o £8.873 miliwn er
mwyn mantoli’r gyllideb.   Gwnaed yr arbedion drwy ddefnyddio sawl menter ar draws
ein holl wasanaethau, drwy gyflwyno mentrau ataliol newydd yn y Gwasanaethau
Cymdeithasol, creu incwm ychwanegol a nifer o ymarferion yn ail-fodelu gwasanaethau
lle gwnaed arbedion o ran staff.

Mae’r tabl isod yn dangos sut y gwariwyd ein cyllideb yn 2016/2017 ac o ble ddaeth yr arian
(incwm).

Sut caiff yr arian ei wario

2015/16

Gwasanaeth

2016/17 2016/17
Cost Net Amcangyfrif Cost Net

Wirioneddol Diwygiedig Wirioneddol
£'000 £'000 £'000

79,108 Addysg 79,674 79,553
52,686 Gwasanaethau Cymdeithasol 56,229 56,356
18,825 Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau 17,848 17,847
7,732 Gwasanaethau Datblygu Cymunedol 7,475 7,465
4,537 Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai 4,534 4,520
9,127 Cynllun Gostwng Treth y Cyngor 9,399 9,222

11,204 Ariannu Cyfalaf 8,776 8,858
5,786 Ardollau 5,773 5,758

12,851 Gwasanaethau Eraill 13,081 13,210
201,856 CYFANSWM GWASANAETHAU 202,789 202,789
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O ble ddaw’r arian
2015/16

Ffynhonnell
2016/17

£'000 £'000

117,245
Grant Cynnal Refeniw – gan Lywodraeth
Cymru 113,777

34,098 Cyfraniad o’r Gronfa Trethi Annomestig – gan Lywodraeth Cymru 35,644
50,513 Talwyd gan Drethdalwyr y Cyngor 53,368

201,856 CYFANSWM CYLLID 202,789
(2,466) BALANSAU (Dygwyd Ymlaen) (2,466)
(2,466) BALANSAU (Cariwyd Ymlaen) (2,466)

Crynodeb o Wariant Cyfalaf
2015/16 2016/17

Gwariant Gwasanaeth Gwariant
£'000 £'000
4,261 Addysg 9,548

316 Gwasanaethau Cymdeithasol 781
6,012 Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau 12,104
2,058 Gwasanaethau Datblygu Cymunedol 1,965
4,732 Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai 3,872
2,510 Gwasanaethau Eraill 3,365

19,889 CYFANSWM GWASANAETHAU 31,635
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6 Cymerwch Ran
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau ac mae’n bwysig ein bod
ni’n gwrando ar yr hyn sydd gennych chi, y gymuned, i'w ddweud.  Mae croeso i chi awgrymu gwelliant
neu wneud sylw i'r Cyngor ei ystyried unrhyw adeg o'r flwyddyn, felly rhowch wybod i ni.
Gallwch ymuno â Sgwrs y Sir i rannu eich safbwyntiau a'ch syniadau ynglŷn â'r Sir neu eich ardal leol.

www.conwy.gov.uk/sgwrsysir
www.conwy.gov.uk/countyconversation
www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/
@sgwrsconwyconvo

Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

tgdc@conwy.gov.uk

01492 574000
Gall cwsmeriaid Gwasanaeth BT Relay sydd â nam ar y clyw neu ar y lleferydd gysylltu ag unrhyw
wasanaeth y Cyngor trwy ddeialu 18001 cyn y rhif y maent ei angen.

Rydym yn hapus i ddarparu'r ddogfen hon mewn print bras, sain a braille.
Cysylltwch â'r Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol

Rydym ni eisiau clywed barn Pobl Ifanc
Nid oedolion yn unig sy’n gallu dweud eu dweud.  Ein pobl ifanc yw'r genhedlaeth nesaf ac rydym am
glywed eich barn chi hefyd!  Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch ddweud eich dweud yng Nghonwy.  Mae
pob un o’r gwasanaethau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghonwy’n rhoi cyfle i chi ddweud
eich dweud.  Yn benodol, mae Cyngor Ieuenctid Conwy yn rhoi llais a dewis i chi o ran penderfyniadau sy'n
effeithio arnoch chi. Nhw yw eich cynrychiolwyr, ac maent yn gweithio ar brosiectau ac yn gallu lleisio
barn ar bethau sy’n gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc yng Nghonwy.

Os hoffech chi gymryd rhan:
https://www.facebook.com/CyngorIeuenctidConwyYouthCouncil

Caiff yr Adroddiad Blynyddol hwn, y Cynllun Corfforaethol, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac
Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru oll eu cyhoeddi ar ein gwefan yn Gymraeg ac yn
Saesneg. www.conwy.gov.uk/cynlluncorfforaethol neu www.conwy.gov.uk/atebolrwydd.

Mae modd i chi hefyd weld yr Adroddiadau gan ddefnyddio un o'r cyfrifiaduron sydd at ddefnydd y
cyhoedd, yn rhad ac am ddim, ym mhob Llyfrgell yn y Sir ac wrth y dderbynfa ym Modlondeb ac wrth y
dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig.

Gellir darparu copïau o'r Adroddiad Blynyddol mewn Braille neu mewn print bras, neu ar gryno ddisg
clywedol.  Ffoniwch 01492 574000 i drefnu i gael copi.

Er mwyn bod yn gynaliadwy a lleihau costau argraffu, mae nifer cyfyngedig o gopïau papur o'r Adroddiad
Blynyddol ar gael yn:

Holl Lyfrgelloedd y Cyngor Swyddfeydd y Cyngor ym Modlondeb, Conwy
Llyfrgell Deithiol Swyddfeydd y Cyngor ym Mochdre
Gwasanaeth i Bobl sy’n Gaeth i’w Tai Swyddfeydd y Cyngor yn Nghoed Pella, Bae Colwyn (agor yn 2018)

Gellir gwneud cais am gopi papur drwy ffonio 01492 574000.

7    Ymhle y gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich Cyngor?
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Ø Ein gwefan www.conwy.gov.uk

Ø Gwefannau Cymdeithasol - Gallwch ein dilyn ar Twitter ac ar Facebook

Ø Cynllun Corfforaethol 2017 - 2022 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Adroddiadau
Perfformiad chwe-misol www.conwy.gov.uk/cynlluncorfforaethol

Ø Mae Uned Ddata Llywodraeth Leol yn casglu, cyflwyno ac yn cymharu data’r Fframwaith
Mesur Perfformiad Cenedlaethol ar gyfer pob cyngor yng Nghymru.  Mae adroddiad
mesur perfformiad sy’n manylu ar y cynnydd a wnaed yng Nghonwy dros nifer o
flynyddoedd i’w weld ar ein gwefan:

www.lgdu-wales.gov.uk

www.mylocalcouncil.info

www.conwy.gov.uk/atebolrwydd

Ø Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn arolygu perfformiad pob awdurdod lleol yng
Nghymru.  Mae adroddiadau archwilio cenedlaethol a rhai am gynghorau penodol i’w
gweld ar: www.archwilio.cymru/cy

Ø Mae Estyn yn arolygu pob ysgol gynradd ac uwchradd a phob Awdurdod Addysg Lleol
ledled Cymru.  Mae adroddiadau pob arolwg i’w gweld ar: www.estyn.co.uk

Ø Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn arolygu
ansawdd sefydliadau gofal cymdeithasol ac ansawdd rhai darpariaethau blynyddoedd
cynnar ar draws y Sir.  Mae adroddiadau pob arolwg i’w gweld ar: www.aggcc.org.uk


