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1 Rhagarweiniad
Croeso i Adroddiad Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer 2018/2019. Rydym yn cynhyrchu’r adroddiad hwn i
ddarparu gwybodaeth am: y cynnydd rydym wedi gwneud yn erbyn ein blaenoriaethau; sut ydym wedi rheoli’r gyllideb;
canfod cyflawniadau allweddol; ac amlygu pwysau. Mae’r adroddiad yn cyfeirio at y flwyddyn ariannol 2018/2019 ac yn
adlewyrchu’r ail flwyddyn o weithredu ein Cynllun Corfforaethol pum mlynedd (2017 – 2022).

Yn ogystal â’r adroddiad manwl hwn rydym wedi cynhyrchu fersiwn cryno er mwyn rhoi trosolwg cyffredinol.

Rydym wedi gweithio’n galed yn y flwyddyn ddiwethaf i reoli’r galw cynyddol am wasanaethau yn erbyn cefndir o
ostyngiadau mewn cyllid.  Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn annog holl sefydliadau’r sector
cyhoeddus i adlewyrchu ar y ffordd yr ydym yn gweithio, beth yr ydym yn ei wneud, sut yr ydym yn cadw gwasanaethau’n
gynaliadwy, a’r ffordd yr ydym yn gweithio gyda chymunedau.  Mae ein gweledigaeth am sir flaengar sy’n creu cyfleoedd a’n
blaenoriaethau yw bod yn arloesol, canfod gostyngiadau pellach i’r gyllideb, gweithredu’n gynnar i atal problemau cyn iddynt
godi a gweithio’n agosach gyda’n partneriaid a’n cymunedau.  Mae ein dull ar gyfer moderneiddio, hygyrchedd, bod yn
agored ac ar gyfer ymgysylltu wedi newid yn fawr dros y ddwy flynedd ddiwethaf drwy waith ein Rhaglen
Foderneiddio.  Mae’r rhaglen wedi cyflwyno technoleg newydd ac wedi cynyddu gweithgarwch ar-lein, yn ogystal ag agor
adeilad newydd y Cyngor ym Mae Colwyn ym mis Rhagfyr 2018. Yn ein hadeilad newydd Coed Pella, mae mwyafrif o’n
gwasanaethau craidd mewn un lleoliad (ac eithrio gwasanaethau’r Amgylchedd sydd wedi’u lleoli ym Mochdre).   Mae ein
Rhaglen Foderneiddio wedi darparu canlyniadau gwych gan gynnwys bodlonrwydd cwsmeriaid gwell, cefnogi adfywiad Bae
Colwyn, ystâd swyddfa fwy effeithlon ac effaith amgylcheddol well.   Rydym yn falch bod bwletin Arolwg Cenedlaethol Cymru
2018/19 wedi canfod bod:

· 79% o’r preswylwyr wedi datgan eu bod yn gwybod sut i gael gwybodaeth am y Cyngor (o’i gymharu â chyfartaledd
Cymru o 76%)

· 74% yn fodlon gydag argaeledd gwasanaethau ac 81% yn fodlon gyda’r gallu i gael gwasanaethau lleol.
· 77% o bobl yn teimlo synnwyr o berthyn i’r ardal leol ac 81% yn teimlo bod mynediad da i wasanaethau a

chyfleusterau lleol.
· Ni oedd yr awdurdod a berfformiodd orau yng Nghymru o ran barn bobl os oeddent yn cytuno bod gwasanaethau

gofal cymdeithasol da ar gael yn yr ardal ac os oedd pobl yn teimlo eu bod yn derbyn gwybodaeth am wasanaeth
ailgylchu’r Cyngor.  Roedd 76% yn fodlon gyda’r gwasanaeth ailgylchu.

· Ni oedd y trydydd awdurdod a berfformiodd orau o ran bodlonrwydd gyda’r Gwasanaethau Addysg.
· Ni oedd y trydydd awdurdod a berfformiodd orau o ran teimlo’n ddiogel ac yn fodlon gyda'r ardal leol.
· Roedd bwletin 2017 yn datgan bod pobl wedi ystyried Conwy fel y Cyngor sy'n perfformio orau yng Nghymru ar gyfer

darparu gwasanaethau o ansawdd uchel.
·  Mae 46% o bobl yn pryderu am lifogydd sy'n flaenoriaeth gorfforaethol i ni.

Mae rheoli gostyngiadau’r gyllideb o un flwyddyn i'r llall yn parhau yn hynod o heriol a byddwn yn parhau i adolygu ein
gwasanaethau, a fydd yn cynnwys mwy o benderfyniadau anodd o ran ‘angen yn erbyn eisiau’.  Mae’r toriadau blynyddol
angen cael eu cydbwyso gyda chynnydd mewn chwyddiant, y galw demograffig cynyddol (h.y. mwy o bobl angen ein
gwasanaethau), newidiadau deddfwriaethol a dyfarniadau cyflog.   Fel gweddill y sector cyhoeddus, rydym nawr yn ein unfed
flynedd ar ddeg o fesurau caledi, ac rydym wedi cyflawni miliynau o bunnoedd o arbedion/gostyngiadau bob blwyddyn.  Ers
2013 rydym wedi darparu £48,270m o arbedion.  Rydym wedi cyflawni £6.161 miliwn o arbedion yn ystod 2018/19. Rydym
yn cynllunio’n weithredol i ddarparu arbedion pellach er mwyn mynd i’r afael â diffyg o £8.61m yn 2019/20. Rydym hefyd yn
paratoi am ddiffyg posibl o £12m yn 2020/21 a £10 miliwn yn 2021/22. Mae’n rhaid gwneud penderfyniadau anodd, ac
mae’n hanfodol ein bod yn ystyried yn ofalus yr hyn allwn barhau i’w wneud.  Rhaid i ni edrych yn hirdymor a rhagweld y
galw yn y dyfodol, fel y gallwn wneud newidiadau yn gynnar. Golyga hyn bod angen canolbwyntio ar Ofal Cymdeithasol,
Addysg a Thai ac ystyried gwasanaethau na allwn fforddio eu darparu bellach.  Er gwaethaf y tirlun anodd hwn, rydym yn
falch bod Conwy yn parhau i ddarparu gwasanaethau ardderchog, a chaiff hyn ei dystiolaethu yn rhai o'r uchafbwyntiau yr
ydym wedi eu nodi isod:

1 Moderneiddio

a) Mae Coed Pella nawr ar agor.   Rydym wedi symud 750 o staff y rheng flaen i Goed Pella ar amser a heb unrhyw
ymyrraeth i ddarpariaeth gwasanaeth.  Mae hyn yn gyflawniad arwyddocaol.  Mae’r adborth cychwynnol gan staff yn
hynod o gadarnhaol ac mae sylwadau eisoes am effeithlonrwydd gwell drwy allu gweithio ar y cyd.   Cawsom ein
gwobrwyo gyda Dyluniad Gweithle'r Flwyddyn yng Ngwobrau Eiddo Cymru 2019, a chafodd Coed Pella ei enwi yn
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enillydd y categori ‘Adfywio’ yng Ngwobrau Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 2019. Cawsom ein rhoi ar y
rhestr fer yng Ngwobrau Cyflawniad Llywodraeth Leol MJ 2019 fel un o 6  yn y categori Arloesedd mewn Eiddo a
Rheoli Asedau.

b) Enillodd Gwasanaethau TG y 'Wobr Gwella: Bodlonrwydd Defnyddwyr Gorau 2018/2019’ yng Nghymdeithas Rheoli
Technoleg Gwybodaeth.

c) Mae’r wefan wedi cyflawni gwobr 4 seren Cymdeithas Rheoli Technoleg Gwybodaeth – dim ond 2 Awdurdod Lleol
yng Nghymru sydd wedi cyflawni hyn.

d) Ni yw’r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad Cyber Essentials Plus ar gyfer ein hamgylchedd TG
corfforaethol.

e) Mae peilot 12 mis dehongliad fideo Iaith Arwyddion Prydain wedi cael ei lansio ac mae fideos cwestiynau cyffredin
Iaith Arwyddion Prydain ar ein gwefan.

f) Mae nifer cynyddol o rieni wedi cofrestru ar yr ap parent pay - mae 80% o daliadau prydau ysgol yn cael eu gwneud
drwy'r ap erbyn hyn.

g) Mae’r Storfa Data Papur newydd wedi agor.
h) Mae e-ddeisebau wedi cael eu cyflwyno.
i) Mae llyfryn newydd Treth y Cyngor a Threthi Annomestig Cenedlaethol wedi cael ei gwblhau.
j) Mae ymgyrch ‘Bod yn Ddigidol' wedi cael ei lansio.
k) Rydym wedi cyflawni gwobr Arian yn asesiad Safon Iechyd Corfforaethol Llywodraeth Cymru. Mae Safon Iechyd

Corfforaethol yn un o raglenni Cymru Iach Ar Waith ac mae’n farc ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y
gweithle.

l)  Mae Safonau Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid wedi cael ei gyflawni am y chweched flynedd yn olynol
gan Wasanaethau'r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau a'r Gwasanaethau Refeniw a Budd-Daliadau.

2 Amgylchedd

a) Mae casgliadau gwastraff na ellir eu hailgylchu bob 4 wythnos wedi cael ei gyflwyno’n llwyddiannus ar draws y sir.
b) Mae cynnydd mewn casgliadau gwastraff bwyd a gostyngiad mewn gwastraff na ellir ei ailgylchu.
c) Mae’r Siop Ailgylchu yn cyflawni tu hwnt i’r targedau ac yn gwneud incwm.
d) Cyflawnodd yr Ymgyrch ‘Cadwch y Lle’n Lân’ Wobr Cymunedol Aur.
e) Mae’r ap Sŵn ei lansio.  Dyma ap am ddim i’w lawrlwytho er mwyn mesur lefelau sŵn.
f) Cafodd y Gwasanaethau Rheoleiddio eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr CHI Cymru.
g) Mae Ceir Trydan yn cael eu peilota.
h) Mae trafodaethau adeiladol wedi cael eu cynnal gyda Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus o ran risg corfforaethol

Amddiffynfa Môr Bae Colwyn.
i) Cyflawnwyd cyfradd glanweithdra stryd o 98%.
j) Enillodd Bae Colwyn y wobr Aur Cymru yn ei Blodau am y tro cyntaf, ac enillodd Llandudno wobr arian Cymunedau

yn eu Blodau Rhyngwladol.
k) Enillodd y gwasanaeth mynwentydd ac amlosgfeydd wobr y Perfformiwr Gorau, Cymdeithas Rhagoriaeth Mewn

Gwasanaeth Cyhoeddus.
l) Fe enillom y categori Goleuadau Stryd yng Ngwobrau Arloesi Cymdeithas Rhagoriaeth Mewn Gwasanaeth Cyhoeddus

2019. Roedd y wobr am y gwaith trawsnewid digidol a’r prosiect glanhau data ased a arweiniodd at gyflwyno'r porth
goleuadau stryd. Mae hyn wedi gwella darpariaeth gwasanaeth yn sylweddol ac wedi ei gwneud yn haws i
breswylwyr adrodd am ddiffygion ar-lein.

m) Fe enillodd cam 2 Prosiect Glan Môr Bae Colwyn wobr gynaliadwyedd Bill Ward yng ngwobrau blynyddol Sefydliad
Peirianwyr Sifil Cymru.

n) Rydym wedi llwyddo i gadw Lefel 5 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd am y chweched flwyddyn yn olynol.
o) Cyflawnwyd y wobr Aur yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwelliannau a Safon Data ar gyfer Rhestr Enwau Strydoedd

CBSC.
p) Enillodd Prosiect Glan Môr Bae Colwyn wobr Cynaliadwyedd CEEQUAL.
q) Fe enillom Wobr Rhagoriaeth GeoPlace 2019 am y Prosiect Trawsnewid Digidol yr Amgylchedd, Ffyrdd a

Chyfleusterau (AFfCh). Dyfernir y wobr am esiampl ardderchog o ddarparu gwasanaeth gwych drwy gyflwyno
technoleg arloesol i gynnal a hyrwyddo ystod eang o asedau a gwasanaethau cyhoeddus.

r) Gosodwyd paneli solar yn Venue Cymru ym mis Gorffennaf 2018. Mewn blwyddyn maent wedi creu 41.97 megawat
awr sy’n gyfystyr ag arbedion o tua £7,553 neu blannu 55 o goed ac arbed 16,451kg o CO2.

s)  Mae’r raddfa ynni yn Venue Cymru wedi gwella o C51 i B46.
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3 Lles Cymdeithasol

a) Mae’r Strategaeth Dai wedi cael ei gymeradwyo.
a) Mae cae 4G newydd ym Mharc Eirias wedi agor yn swyddogol ar 4 Hydref 2018 ac roedd Gweinidog Diwylliant,

Twristiaeth a Chwaraeon yn bresennol.
b) Mae’r prosiect bancio amser ‘Cyfrannu yn eich Cymuned' a gynhelir gan Cartrefi Conwy yn Llanrwst yn datblygu'n

dda ac mae grŵp wedi dechrau yng Ngherrigydrudion hefyd.
c) Mae’r tîm rheoli pwysau oedolion rhanbarthol a sefydlwyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael ei

gynnal yn Eirias.
d) Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gweithio’n agos gydag Addysg i ddarparu'r cynnig peilot 30 awr o

ofal plant.
e) Mae ailstrwythuro’r gwasanaeth ieuenctid wedi cael ei gwblhau.
f) Cafodd diwrnod datblygu proffesiynol ei gynnal ar gyfer holl athrawon ysgolion cynradd.
g) Mae rhaglen hyfforddi llywodraethwyr cynhwysfawr yn ei le.
h) Mae Gofal Cymdeithasol wedi sefydlu pum Canolfan i Deuluoedd fel rhan o'r dull i ddarparu ymyrraeth ac ataliaeth

gynnar i deuluoedd ar draws y sir.
i)  Derbyniodd Conwy Wobr Gofal Cymdeithasol am arwain menter aml-asiantaeth i leihau cam-fanteisio’n rhywiol ar

blant.
j)  Cyflawnodd y Gwasanaeth Pobl Ddiamddiffyn wobrau a chanmoliaeth yng Ngwobrau Cymdeithas Brydeinig Gwaith

Cymdeithasol ar gyfer Athro Ymarfer/Aseswr y Flwyddyn, Myfyriwr Gwaith Cymdeithasol y Flwyddyn a’r ail safle yng
Ngwobr Tîm Gwaith Cymdeithasol.

k) Cafodd y Tîm Lles Cymunedol eu cyhoeddi fel enillydd Gwobr Arfer Da - Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru. Mae’r
wobr yn cydnabod y gwaith mae'r tîm yn ei gyflawni i gynorthwyo'r rhai yn yr ysbyty i deimlo ymgysylltiad a'u cysylltu
nhw â gweithgareddau o fewn y gymuned.

l) Mae Llysgenhadon Lles yn cael eu peilota mewn 2 ysgol.
m) Mae Integreiddio gwasanaethau Addysg a Gofal Cymdeithasol yn datblygu’n dda.

4 Diwylliant

a)  Mae’r Canolfan Ddiwylliant yn datblygu’n dda a'r nod yw bod yn deirieithog (Cymraeg, Saesneg ac Iaith Arwyddion
Prydain).

b) Gyda chefnogaeth staff treftadaeth ac amgueddfa, roedd Amgueddfeydd Llandudno a Phenmaenmawr yn
llwyddiannus gyda’u ceisiadau ar gyfer grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

c) Lansiwyd dathliad 150 mlynedd o Lein Dyffryn Conwy.
d) Enillodd Bartneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy Wobr Rheilffordd Gymunedol 2018 yng nghategori ‘Cynnwys Plant a

Phobl Ifanc' ar gyfer y Fideo Diogelwch Rheilffordd arloesol.
e) Cwblhawyd gwaith adnewyddu ystafell wisgo, gosod goleuadau tŷ newydd a bwrdd goleuadau newydd yn Theatr

Colwyn, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Ffrindiau Theatr Colwyn.
f) Cynhaliwyd gig yn un o'r llyfrgelloedd i helpu hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg.
g) Mynychodd 10,000 o bobl ddigwyddiad Cymerwch Ran.
h) Cynhaliwyd paratoadau ar gyfer Eisteddfod 2019 sy’n cael ei gynnal yng Nghonwy.
i) Cynhaliwyd 237 o berfformiadau byw yn Venue Cymru a 95 yn Theatr Colwyn.
j) Fe gefnogom LLAWN – gŵyl aml-gelfyddyd am ddim a gynhelir yn Llandudno.

k) Ymwelodd 93,488 o bobl â’n llyfrgelloedd.
l) Trwy Gynllun Etifeddiaeth Trefwedd Bae Colwyn, mae 7 Ffordd Abergele wedi sicrhau arian ar gyfer cyflawni gwaith

atgyweirio ac adfer mawr i ddod â'r adeilad yn ôl i'w llawn ogoniant.

5 Economaidd

a) Cafodd Venue Cymru eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Atyniad y Flwyddyn Twristiaeth Gogledd Cymru 2018.
b) Mae ailddatblygu Venue Cymru yn gwneud cynnydd da.
c) Mae masnacheiddio’r Ganolfan Groeso wedi mynd yn dda ac mae adolygiadau ardderchog ar Tripadvisor.
d) Mae dull a Phecyn Gwaith Cynllun Lleoedd wedi cael ei gymeradwyo.
e) Cynyddodd y ddarpariaeth dai o 233 i 320 uned.
f) Mae Adolygiad Rhwydwaith Bysiau llawn wedi cael ei gwblhau.
g) Cynhaliodd Bodlondeb ei briodas gyntaf ym mis Tachwedd 2018 ac mae 7 arall wedi cael eu cynnal/trefnu.
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h) Roedd yn flwyddyn anhygoel ar gyfer digwyddiadau (Rali Cymru GB, Pysgota Môr y Byd, Prom A Mwy, Gŵyl Gorawl,
Paloma Faith, ymysg eraill) gan orffen gyda’r Digwyddiad Gorau a ddenodd dorf (dros 7.5k o bobl) ar gyfer Diwrnod y
Lluoedd Arfog.

i)  Mae cynnydd sylweddol mewn prydau a ddarperir yn Venue Cymru.
j) Mae mentrau megis y clwb llyfr a’r caffi lego yn cynyddu’r ymwelwyr i gaffi Venue Cymru.
k) Mae adolygiadau cyn cyflawni, lle mae cynrychiolwr Cyngor ar Bopeth profiadol yn bresennol, wedi cael ei gydnabod

fel esiampl o arfer da i Awdurdodau ar draws Cymru ei ddilyn.  Mae’r syniad arloesol hwn, a gyflwynwyd yng
Nghonwy wedi galluogi i’r tîm Trethu Lleol ddelio â dros £300k o ddyledion anodd eu casglu yn y 12 mis diwethaf.

6 Gwasanaethau Cefnogi

a)  Mae newidiadau cyflog a dyfarniad cyflog cenedlaethol i raddfa statws sengl wedi cael ei gwblhau.
b) Mae Rheolwr Digwyddiadau CAMMS (system rheoli perfformiad) wedi mynd yn fyw sy’n welliant sylweddol ar gyfer

cofnodi digwyddiadau a chydymffurfiad iechyd a diogelwch.
c) Mae AD yn datblygu gwasanaeth cyfryngu mewnol a ellir ei farchnata i sefydliadau eraill.
d) Mae cyfres o Ddigwyddiadau Ymgysylltu Amrywiaeth mewn Democratiaeth wedi cael eu cynnal.
e) Mae’r brandio corfforaethol newydd wedi cael ei gyflwyno.
f) Cafodd y cyfrifon ariannol eu cau o fewn y terfynau amser newydd ac ar y trywydd i fodloni'r terfyn amser ar gyfer y

flwyddyn nesaf.
g) Cyflawnwyd adroddiad archwilio pendant ar gyfer cyfrifon 2017/18.
h) Derbyniwyd adborth cadarnhaol o’r adolygiad gan gymheiriaid am y ganolfan ddata newydd yng Nghoed Pella.
i) Mae TG mewn lle i alluogi cydweithwyr iechyd, yr heddlu a chyfiawnder ieuenctid i weithio o Goed Pella.
j) Cafodd y prosiect rheoliad diogelu data cyffredinol ei gyflwyno yn llwyddiannus.

7 Meysydd i’w Monitro

a) Byddwn yn parhau i fonitro a gwella perfformiad mesurau perfformio cyfeiriadau a DBS.
b) Byddwn yn parhau i fonitro gweithrediad y cwricwlwm newydd a safonau addysgol.
c) Byddwn yn parhau i fonitro'r pwysau ar wasanaethau Gofal Cymdeithasol a Thai.
d)  Mae capasati staff wedi cael ei nodi fel mater ar draws holl wasanaethau, a chaiff ei fonitro'n agos gan Benaethiaid

Gwasanaethau.
e) Mae llety ar gyfer Gwasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau yn dal i fod yn fater allweddol sydd angen ei

ddatrys (cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau ym Mawrth 2019).
f) Oherwydd pwysau parhaol ar adnoddau ariannol mewn cyfnod o alw cynyddol, mae holl wasanaethau yn

canolbwyntio ar reoli toriadau ariannol i'r gyllideb, moderneiddio gwasanaethau, a lle bynnag bosibl, creu incwm.
Rydym hefyd yn ystyried lle allwn ni ddarparu llai neu ddod a gwasanaethau i ben.

Gobeithiwn y byddwch yn gweld yr adroddiad blynyddol hwn yn ddefnyddiol ac yn darparu sicrwydd bod Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio’n galed ac yn meddwl yn wahanol, i wneud Conwy yn sir flaengar sy’n creu
cyfleoedd i bawb.

Y Cyng Sam Rowlands

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref
Sirol Conwy

Iwan Davies

Prif Weithredwr Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy
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2 Datganiad o Gyfrifoldeb
Rydym yn adrodd ar berfformiad mewn 2 gam.

Cam 1:  Amcanion y Cynllun Gwella

Yn unol â chanllawiau Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, bob blwyddyn,
mae’n rhaid i ni adolygu ein hamcanion gwella a llunio cynllun clir ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.  Mae gennym
gynllun strategol pum mlynedd ar gyfer gwella, sef y Cynllun Corfforaethol.  Rydym yn adolygu’r cynllun yn flynyddol er
mwyn sicrhau bod y blaenoriaethau'n parhau i fod yn berthnasol ac yn fforddiadwy.  Cafodd y Cynllun Corfforaethol ar gyfer
2017 – 2022 ei gymeradwyo ym mis Hydref 2017.  Mae’r cynllun newydd hwn yn ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015 a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2016.

Cam 2:  Asesu Perfformiad

Bob blwyddyn, rydym yn hunanasesu ein perfformiad a threfniadau llywodraethu corfforaethol yn ôl sut rydym wedi
cyflawni ein blaenoriaethau:

Llywodraethu:

Mae'n bwysig bod trefniadau llywodraethu (y modd yr ydym yn cyfarwyddo ac yn rheoli ein busnes ac yn ymwneud â
chymunedau) yn cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau a rheoli risg yn effeithiol.  Mae a wnelo llywodraethu
corfforaethol â'r ffordd y bydd aelodau etholedig a swyddogion yn ymdrin â’n busnes, a sut y byddwn yn ymgysylltu â budd-
ddeiliaid a phartneriaid.

 Yn unol â'r Fframwaith diwygiedig Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol (2016) a gyhoeddwyd gan Sefydliad Siartredig
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a Chymdeithas Prif Weithredwyr yr Awdurdodau Lleol, caiff Datganiad Llywodraethu
Blynyddol ei lunio a’i gyhoeddi ar y wefan bob blwyddyn er mwyn adrodd am ein trefniadau ac am y meysydd i’w gwella.
Mae’n rhaid i’r Prif Weithredwr a'r Arweinydd ei lofnodi a chaiff ei gyflwyno i Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu’r Cyngor
bob mis Medi yn rhan o'r Datganiad Cyfrifon.

Perfformiad:

Yn rhan o'n cyfrifoldebau o dan gyfarwyddyd Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella, llunnir Adroddiad Blynyddol er mwyn adrodd ar
hunanwerthusiad o’n perfformiad.  Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar berfformiad yr amcanion gwella a osodwyd ar
gyfer 2018/19. Fe'i cyflwynwyd i’r Cyngor i’w gymeradwyo ar 17 Hydref 2019 ac fe'i cyhoeddwyd ar wefan y Cyngor yn syth
wedi hynny.
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3   Hunanasesiad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

3.1  Cyhoeddi Amcanion Lles

Roedd yn ofynnol i holl gyrff cyhoeddus dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, gyhoeddi amcanion lles
a oedd yn adlewyrchu Saith Nod Llesiant Llywodraeth Cymru, erbyn 31 Mawrth 2017. Roedd yn ofynnol hefyd i Awdurdodau
lleol osod amcanion gwella dan Adran 2 https://llyw.cymru/y-sector-cyhoeddus?_ga=2.66894571.417101897.1568110849-
1675634531.1526467515 cyn gynted â bod hynny’n ymarferol bosibl ar ôl 1 Ebrill.  Cafodd y gofynion hyn eu cynnwys yn ein
Cynllun Corfforaethol.   Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnwys fersiwn cryno gyda’r nod o fod yn syml a deniadol, er mwyn
annog ymgysylltiad y gymuned, fideo iaith arwyddion Prydain, a dogfen dechnegol fanylach sy’n amlinellu’r broses o lunio'r
cynllun, yr adnoddau angenrheidiol a'r camau gweithredu a mesurau a ddefnyddir i fonitro cynnydd.  Er bod cynllun drafft yn
barod erbyn 31 Mawrth 2017, gwnaed penderfyniad democrataidd i beidio â chymeradwyo’r Cynllun Corfforaethol tan ar ôl
etholiadau'r cyngor sir ym Mai 2017.  Mae perchnogaeth dros y blaenoriaethau corfforaethol ar draws yr holl awdurdod yn
hanfodol, ac roedd yn bwysig bod aelodau etholedig newydd â dealltwriaeth am y Ddeddf Llesiant, ac yn gallu siapio’r
cynllun drafft.  Felly cymeradwywyd y Cynllun Corfforaethol ym mis Hydref 2017.

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnwys fframwaith o 8 o ganlyniadau dinasyddion hirdymor sydd wedi bod mewn lle ers
2008. Wrth lunio’r Cynllun Corfforaethol, fe adlewyrchom ar y 7 Nod Lles Cenedlaethol a’r 5 Ffordd o weithio ac ystyried os
oedd angen newid y canlyniadau dinasyddion.  Mae’n bwysig ystyried os yw’r weledigaeth ar gyfer y dyfodol yn dal i fod yn
berthnasol, wrth gadw cysondeb dros gyfeiriad hirdymor o deithio.  Roedd datblygiad y Cynllun Corfforaethol yn cynnwys
ymgysylltiad helaeth â'r gymuned (sydd wedi ei nodi yn y fersiwn technegol o’r Cynllun Corfforaethol).  Derbyniwyd adborth
bod canlyniadau dinasyddion yn dal i fod yn berthnasol, gyda rhai mân newidiadau i’r geiriad.   Fodd bynnag, er mwyn
adlewyrchu'r Ddeddf Llesiant, penderfynom fod y canlyniadau dinasyddion angen cael ei ehangu’n fanwl - er mwyn egluro
beth fydda’r canolbwynt penodol ar gyfer y pum mlynedd nesaf, a sut fyddai'r dyfodol yn edrych pe bawn yn cyflawni'r
canlyniad.  Dangosir yr aliniad rhwng y 7 nod cenedlaethol, 5 ffordd o weithio, a 8 Canlyniad Dinasyddion Conwy, isod.

Newid allweddol o fewn y Cynllun Corfforaethol oedd y canolbwynt ar integreiddio a’r newid mewn ymddygiad, yn fewnol ac
o fewn cymunedau.  Ar gyfer bob blaenoriaeth Corfforaethol, mae disgrifiad manwl o sut mae pob gwasanaeth yn cyfrannu
tuag at y flaenoriaeth honno a pha gamau gweithredu gall unigolion eu cyflawni i ddarparu’r blaenoriaethau.  Roedd y dull
hwn yn sicrhau bod bob blaenoriaeth yn cael ei ystyried yn gyfannol o safbwynt yr holl nodau lles.  Er enghraifft, er bod
gwella addysg a sgiliau yn flaenoriaeth i'r gwasanaeth addysg yn draddodiadol, drwy'r broses hon, mae gwasanaethau megis
hamdden a'r amgylchedd hefyd wedi ystyried pa gamau gweithredu gallent eu cymryd i wella addysg a sgiliau.  Mae’r Cynllun
Corfforaethol hefyd yn awgrymu ffyrdd y gall y gymuned gymryd rhan; er enghraifft, fel rhieni ac aelodau teulu, gallwn
wneud newidiadau i sicrhau bod plant yn cyflawni eu potensial.  Mae hyn yn newid diwylliant hirdymor, ac rydym yn
ymwybodol y bydd posib adeiladu ar y dull hwn a herio’r ffyrdd o weithio wrth i ni ddysgu o arferion da a pharhau ein
trafodaethau gyda chymunedau.  Rydym yn adolygu’r Cynllun Corfforaethol bob blwyddyn ac mae hyn yn ein galluogi ni i
gynnwys gwersi a syniadau yn y diwygiadau yn y dyfodol.

Cyfrifoldeb
Byd-eang

Diwylliant
a’r Gymraeg

Cymunedau
Cydlynol

Cymru
Cyfartal

Cymru
Wydn

Cymru
Iachach

Cymru
Lewyrchus

Treftadaeth,
Diwylliant a'r
Iaith Gymraeg

yn Ffynnu

Diogel ac yn
teimlo’n

ddiogel/ Llety
fforddiadwy o
ansawdd da

Cyfrannu ac
yn cael

gwybodaeth,
eu cynnwys

ac yn cael llais

Yn
gwerthfawrog
i ac yn edrych

ar ôl yr
amgylchedd

Yn Iach ac
Egnïol

Wedi’u
haddysgu ac
yn fedrus/
Economi

lewyrchus

Effeithlon ac
wedi’u

rheoli’n dda

7 Nod Lles Cenedlaethol

Canlyniadau Dinasyddion Conwy
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3.2  Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy

Mae’r Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn diffinio Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru fel: “Y broses o wella lles economaidd,
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy gymryd camau gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu
cynaliadwy, sy’n ceisio cyrraedd y nodau lles”.  Mae’n nodi pum ffordd o weithio sydd ei angen er mwyn i Gyrff Cyhoeddus
gyflawni'r saith nod lles. Mae’r dull hwn yn rhoi cyfle ar gyfer meddwl yn arloesol, adlewyrchu'r ffordd rydym yn byw ein
bywydau a’r hyn a ddisgwyliwn gan ein gwasanaethau cyhoeddus.  Mae’n gwneud i ni ystyried yr hyn a wnawn, sut a wnawn
hyn a sut yr ydym yn cyfathrebu.

Rydym yn mewnosod yr egwyddor cynaliadwyedd yn ein gwaith mewn nifer o ffyrdd.  Rydym wedi edrych ar yr hyn a wnawn
ac wedi sicrhau bod ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2017-2022 yn cefnogi’r 7 Nod Lles.  Rydym hefyd wedi datblygu Siarter
Uwch Dîm Rheoli i lywio ein gweledigaeth hirdymor a’n cyfeiriad ar gyfer newid mewn gwasanaeth.

 Rydym wedi edrych ar y ffordd a wnawn bethau ac wedi moderneiddio prosesau busnes (gan ganolbwyntio mwy ar-lein ac
yn ddigidol) a thrawsnewid gwasanaethau'r rheng flaen e.e. Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Gofal Cymdeithasol ac
Addysg (yn unol â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014). Mae bob maes gwasanaeth wedi
adlewyrchu ar sut maent yn cymhwyso'r 5 ffordd o weithio ac mae hyn wedi cael ei graffu arno mewn Adolygiadau
Perfformiad Gwasanaeth yr ydym yn cynnal bob 6 mis.  Mae’n hanfodol bod holl benderfyniadau allweddol yn adlewyrchu'r
egwyddor cynaliadwyedd ac mae hyn yn cael ei ymgorffori yn y broses gwneud penderfyniadau democrataidd.  Ni all unrhyw
benderfyniad sy’n cael ei gyflwyno i ddemocratiaeth gael ei drefnu heb eglurhad clir o'r ffordd mae'n cefnogi'r Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Rydym hefyd yn gweithio gydag aelodau eraill o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a
Sir Ddinbych i gydweithio ar brosiectau a amlinellir yng Nghynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Rydym hefyd wedi edrych ar y ffordd yr ydym yn cyfathrebu.  Nod penodol cynhyrchu’r Cynllun Corfforaethol cryno oedd
gwneud ein blaenoriaethau yn fwy hygyrch o ran iaith, arddull a golwg.  Rydym hefyd wedi lansio cynllun gweithredu er
mwyn mynd i’r afael â bylchau mewn cyfathrebu ar gyfer nam ar y synhwyrau ac mae strategaeth gyfathrebu newydd wedi
cael ei gyhoeddi i wella'r ffordd yr ydym yn cyfathrebu ac yn gwrando ar gymunedau.  Ym mis Rhagfyr 2018, fe lansiom beilot
12 mis ar gyfer gwasanaeth dehongli digidol Iaith Arwyddion Prydain sydd wedi cael ei groesawu.

 Er nad yw hon yn rhestr gyflawn, gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth fanwl ar agweddau allweddol yr Egwyddor
Cynaliadwyedd yma:

Safonau Iaith Gymraeg
Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Strategaeth Twf Economaidd
Bioamrywiaeth
Polisi Amgylcheddol
Gofal Cymdeithasol a Llesiant
Dewis Cymru

3.3  Edrych ymlaen

Er bod y Cynllun Corfforaethol yn amlinellu'r amcanion a gaiff eu cyflawni ar gyfer y weinyddiaeth wleidyddol 5 mlynedd,
mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gofyn i ni edrych ar yr hirdymor.   Nid yw hyn yn dod heb heriau, o ystyried
y broses gosod cyllideb ariannol flynyddol a’r drafodaeth wleidyddol ar ddyfodol Llywodraeth Leol, fodd bynnag, gallwn
ddefnyddio’r Asesiad Lles (asesiad o anghenion) i edrych ar yr heriau a'r cyfleoedd yn y dyfodol.  Mae pob un o’n canlyniadau
dinasyddion yn canolbwyntio ar y weledigaeth hirdymor ar gyfer pobl Conwy, ac fe gadarnhaom hyn drwy egluro beth fydd y
canolbwynt penodol ar gyfer y pum mlynedd nesaf, a sut yr ydym yn gobeithio fydd y dyfodol yn edrych pe bydden yn
cyflawni'r canlyniad.  Mae’r fersiwn technegol o’r Cynllun Corfforaethol yn darparu mwy o fanylion am y camau gweithredu
penodol yr ydym yn bwriadu eu gwneud, a sut fyddwn yn mesur llwyddiant.  Byddwn yn parhau i adolygu hyn bob blwyddyn
ac yn adolygu’r camau gweithredu posibl ar gyfer yr hirdymor.
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3.4  Olrhain Cynnydd

Mae dogfen dechnegol y Cynllun Corfforaethol yn amlinellu’r broses o lunio'r cynllun, yr adnoddau sydd eu hangen a'r camau
gweithredu a mesurau a ddefnyddir i fonitro cynnydd.  Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn egluro yn fanwl yr hyn yr ydym
wedi ei gyflawni yn yr ail flwyddyn ac yn asesu i weld os ydym yn cyflawni'r camau gweithredu ac yn bodloni'r targedau.  Mae
dull y Cynllun Corfforaethol sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn golygu bod ffactorau llwyddiant wedi cael eu gosod gan
ddefnyddio’r fethodoleg “faint, pa mor aml ac oes unrhyw un yn well eu byd.”  Mae’r dull hwn yn gwneud i ni ganolbwyntio
ar fesur 'ydym ni wedi gwneud gwahaniaeth?'  Mae mesur yr hyn sy’n bwysig yn flaenoriaeth i ni, ac rydym yn gwneud hyn ar
draws holl wasanaethau’r Cyngor mewn amrywiaeth o ffyrdd.  Rydym yn cyflawni arolygon ar faterion penodol ac yn
cyfathrebu’n rheolaidd gyda fforymau ymgysylltu amrywiol ar faterion penodol sy'n bwysig iddynt.  Rydym wedi diweddaru
ein Strategaeth Cynnwys y Gymuned er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio gyda'r bobl iawn ar yr adeg iawn.  Mae datblygiad
y fforymau ardal wedi galluogi mwy o drafodaethau lleol am yr hyn sy'n bwysig mewn ardaloedd penodol.

3.5  Cymhwyso a Gweithredu’r Ddeddf

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn nodi’r hyn rydym wedi gwneud i weithredu amcanion y Cynllun Corfforaethol, sydd wedi'i
halinio â'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Isod mae crynodeb o’r newidiadau allweddol sydd wedi digwydd ers i’r
Ddeddf ddod i rym.

1. Datblygu siarter yr UDRh (uwch dîm rheoli) ar gyfeiriad yr awdurdod yn y dyfodol.
2. Adolygu holl swyddogaethau corfforaethol er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf, e.e. ein dull tuag at y

Cynllun Corfforaethol, adolygu’r Polisi Rheoli Risg i edrych ar yr hirdymor, adolygu prosesau cyllid a chaffael a'r
cyfarwyddiadau allweddol ar y ffordd yr ydym yn cynnig, craffu a gwneud penderfyniadau yng ngoleuni’r Ddeddf.

3. Mae datblygiadau allweddol yn cynnwys:
i. Integreiddio’r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Addysg.

ii. Datblygu canolfannau i deuluoedd ar gyfer dull integredig a chydweithredol o gefnogi’r blynyddoedd cynnar.
iii. Datblygu llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol.
iv. Adolygu ein Strategaeth Cynnwys y Gymuned.
v. Datblygu fforymau ardal er mwyn cynyddu ymgysylltiad gydag ardaloedd lleol.
vi. Y penderfyniad i gynyddu casgliadau ailgylchu wythnosol drwy symud i gasgliadau gwastraff nad ellir eu

hailgylchu bob 4 wythnos.
vii. Lleihau cysondeb torri gwair er mwyn cefnogi bioamrywiaeth.
viii. Moderneiddio gwasanaethau a chael gwared â’r hen stoc adeiladau drwy adeiladu swyddfeydd newydd y

cyngor yng Nghoed Pella a fydd yn cynyddu cyfleoedd ar gyfer dull gwasanaeth integredig a chefnogi adfywiad
Bae Colwyn.

ix. Lansio Strategaeth Twf Economaidd newydd ar gyfer y Sir.
x. Lansio Strategaeth Addysg Iaith Gymraeg newydd ac adolygu ein trefniadau cefnogi ar gyfer ysgolion fel eu bod

yn integreiddio mwy fel ardaloedd clwstwr.
4. Mae edrych tuag at yr hirdymor hefyd yn gwneud i ni edrych ar yr heriau.  Gwyddwn fod tuedd cenedlaethol o ran

cynnydd mewn digartrefedd, ac rydym wedi ailstrwythuro ein tîm er mwyn addasu ar gyfer hyn, a chydweithio gyda
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig er mwyn dod o hyd i ffyrdd i rwystro hyn.  Mae trawsnewidiad Gofal
Cymdeithasol hefyd yn adlewyrchu’r angen i addasu ar gyfer y cynnydd yn y galw am gefnogaeth yn y dyfodol.

3.6  Hunan Adlewyrchu

Mae hunan adlewyrchu yn agwedd allweddol o lywodraethu yng Nghonwy.  Am nifer o flynyddoedd mae pob gwasanaeth
wedi cwblhau hunanasesiad bob chwe mis ar eu cyflawniadau a’r agweddau i’w gwella.  Rydym hefyd wedi defnyddio’r
adroddiad blynyddol a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol fel fframwaith ar gyfer hunan adlewyrchu – gan adrodd ar
gynnydd ac asesu lle mae angen i ni wella.  Rydym hefyd yn adolygu’r Cynllun Corfforaethol bob blwyddyn.
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3.7  Cydweithio gyda Chyrff Cyhoeddus eraill

Rydym wedi cydweithio drwy’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyhoeddi Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Conwy a Sir Ddinbych.  Fel rhan o’r broses honno, fe wnaethom sicrhau bod yr holl flaenoriaethau wedi alinio i bob
blaenoriaeth sefydliadol partner ac wrth i ni ddatblygu cynlluniau gweithredu manwl, byddwn yn defnyddio’r aliniad i
ystyried cyfleoedd cydweithredol a rhannu arferion da.  Mae gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gyfle gwirioneddol i
fynd i’r afael â rhwystrau a thensiynau mewn darparu gwasanaethau cyhoeddus, ac mae cael Llywodraeth Cymru fel partner
y bwrdd yn hanfodol er mwyn gweithio drwy'r tensiynau a chyfleoedd o amgylch newid polisi, hyblygrwydd cyllido, a chaledi.
Fodd bynnag, nid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw'r unig gydweithrediad sydd gennym; mae cynnydd sylweddol wedi
cael ei gyflawni drwy ddull rhanbarthol i ofal cymdeithasol, addysg a thwf economaidd.  Mae manylion y cydweithrediadau
eraill wedi’u hamlinellu yn ddiweddarach yn yr Adroddiad Blynyddol hwn.

3.8  Atebolrwydd

Mae bod yn atebol yn rhan bwysig o unrhyw fframwaith llywodraethu sefydliadol.  Rydym yn amlinellu sut yr ydym yn atebol
yn ein Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  Mae holl gyfarfodydd pwyllgor yn agored i’r cyhoedd ac mae cyfarfodydd Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn agored i'r cyhoedd hefyd.  Mae nifer o gyfarfodydd pwyllgorau yn cael
eu gweddarlledu, ac mae gennym broses er mwyn i aelodau o’r cyhoedd gyflwyno eitemau ar gyfer eu trafod mewn
pwyllgorau craffu.  Rydym yn cynnig platfform ar gyfer e-ddeisebau.  Nid yw cyfranogiad ac atebolrwydd mewn sefydliad
cymhleth heb ei heriau.  Rydym angen galluogi pobl i ddeall, cyfranogi a dylanwadu ein gwaith mewn ffordd nad yw’n rhy
feichus na chymhleth.  Rydym wedi ymdrechu i wneud hyn drwy wneud fformat ein dogfennau allweddol yn fwy hygyrch -
gan ddefnyddio iaith syml, infograffeg a’u cyfieithu i Iaith Arwyddion Prydain.  Mae lansiad Sgwrs y Sir hefyd yn ddull arall o
gadw pethau'n syml.  Rhaid i bob sefydliad cyhoeddus a enwir dan y Ddeddf ymgysylltu – ac mae’n bwysig nad ydym yn rhoi
gormod o faich ar gymunedau ac ailadrodd yr un cwestiynau.  Drwy Sgwrs y Sir rydym wedi rhannu adborth ar draws
sefydliadau a'i ddefnyddio i lywio datblygiadau ymgysylltu perthnasol er mwyn osgoi dyblygu.  Rydym hefyd yn defnyddio’r
cyfryngau cymdeithasol i wahodd safbwyntiau.  Yn ogystal â hynny, rhaid i unrhyw benderfyniad a gyflwynir ar gyfer
cymeradwyaeth ddemocrataidd fanylu pa ymgynghoriad sydd wedi digwydd, yn ogystal â chwblhau sgriniad effaith ar
gydraddoldeb.

Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth a gesglir gan sefydliadau eraill – er enghraifft Arolwg Cenedlaethol Cymru.  Yn ôl
bwletin 2017/18 roedd 79% o bobl yng Nghonwy a gwblhaodd yr arolwg, yn teimlo eu bod yn gwybod sut i weld pa
wasanaethau mae eu hawdurdod lleol yn eu darparu.  Roedd arolwg 2017 hefyd yn nodi lefel uchel o fodlonrwydd gyda'r
ardal fel lleoliad da i fyw, yn ogystal â chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer cydlyniant cymunedol a diogelwch cymunedol.  Fe
wnaethom hefyd adlewyrchu ar lefel y cyswllt gyda Chynghorwyr Sir, a chafodd Conwy ei osod yn y 7fed safle yng Nghymru.
Erbyn hyn mae gennym raglen mewn lle ar gyfer amrywiaeth mewn democratiaeth, ac rydym yn datblygu deunydd newydd i
egluro beth mae cynghorwyr yn ei wneud a beth mae’r cyngor yn ei wneud.

3.9  Gwneud yr Adroddiad Blynyddol yn Eglur

Mae fersiwn cryno o'r adroddiad blynyddol yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn, ynghyd â fideos byr.  Mae hyn yn darparu pobl
gyda rhagolwg eglur a syml, yn ogystal â’r adroddiad blynyddol llawn sy’n bodloni gofynion statudol i ddarparu manylion
digonol er mwyn olrhain cynnydd a mesur llwyddiant.
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4 Crynodeb Ariannol

Fel corff cyhoeddus atebol, rhaid i ni ddarparu gwerth am arian o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i'r
gymuned.  Ni a gododd Treth y Cyngor seithfed isaf ym Mand D yng Nghymru yn 2018/2019. Mae rhan fawr o’r
cyllid ar gyfer Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn dod gan Lywodraeth Cymru drwy grant cynnal refeniw.    Yn
2018/2019 lleihaodd y Cyllid Allanol Cyfun, sy’n cynnwys y Grant Cynnal Refeniw a chyfran o’r Ardrethi Annomestig
Cenedlaethol a gesglir, o 0.5%, sydd, yn nhermau arian yn cyfateb i ostyngiad o £764,000. Yn ogystal â'r gostyngiad
mewn cyllid, fe wynebodd yr Awdurdod bwysau ariannol eraill, gan gynnwys pwysau o ganlyniad i'r galw am
wasanaethau, newidiadau i bolisi Llywodraeth DU a dyfarniad cyflog cenedlaethol i weithwyr.   Oherwydd y pwysau
ariannol a’r gostyngiad mewn cyllid allanol cyfun, y diffyg o ran adnoddau oedd £11.326m.  Er mwyn diwallu’r diffyg
o ran adnoddau, gweithredwyd nifer o fesurau;

1. Roedd yn ofynnol i holl adrannau wneud arbedion drwy amryw o ffyrdd.  Cafodd mentrau eu cynnig gan
wasanaethau a’u cymeradwyo gan Aelodau, megis newid y model ar gyfer darparu gofal dydd yng Ngofal
Cymdeithasol, creu incwm ychwanegol, ail-fodelu gwasanaeth ayyb.

2. Cynyddodd treth y cyngor o 5%.
3. Cafodd nifer o fentrau corfforaethol eu rhoi ar waith gan gynnwys newidiadau i’r ffordd yr ariannwyd y

rhaglen gyfalaf.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth fanwl ar ein cyllidebau yn y Datganiad Cyfrifon a gyflwynir i’r Pwyllgor
Archwilio a Llywodraethu bob mis Medi.

Ers 2013 rydym wedi darparu £48,277m o arbedion.  Fe gyflawnom £6.161m o arbedion yn ystod 2018/19. Erbyn
hyn, rydym wedi cyrraedd pwynt lle mae'r dewisiadau sydd ar ôl yn anodd gan eu bod nhw'n cynnwys lleihad
pellach yn niferoedd y staff a thorri darpariaeth gwasanaeth.  Rydym yn ceisio osgoi penderfyniadau anodd lle
gallwn ni, drwy gydweithio a meddwl yn ochrol am y ffordd yr ydym yn comisiynu gwasanaethau.  Rydym hefyd yn
edrych yn hirdymor, i adolygu lle fydd y galw yn y dyfodol, fel y gallwn addasu i fodloni anghenion cenedlaethau'r
dyfodol.  Rydym yn cynllunio’n weithredol i ddarparu arbedion pellach er mwyn mynd i’r afael â diffyg o £8.61m yn
2019/20. Rydym hefyd yn paratoi am ddiffyg posibl o £12m yn 2020/21 a £10 miliwn yn 2021/22.

Mae’r diagramau isod yn dangos lle ddaeth yr arian (incwm) a sut yr ydym wedi gwario ein cyllideb yn 2018/2019.
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Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth fanwl ar ein cyllidebau yn y Datganiad Cyfrifon a gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a
Llywodraethu bob mis Medi.
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5 Gwerthuso ein Perfformiad yn ôl Canlyniadau Dinasyddion

Mae’r wybodaeth isod yn manylu ar yr adolygiad o’r cynnydd a wnaed i gyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol yn
ystod blwyddyn ariannol 2018/2019.  Mae’r allweddau canlynol yn diffinio statws coch/oren/gwyrdd (COG) pob cam a
mesurydd.

Allwedd COG y Camau Gweithredu:              Allwedd COG y Mesuryddion Perfformiad:
O’i 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

Sut rydym yn cymharu â gweddill Cymru: Rydym wedi cymharu ein perfformiad gyda’r 21 awdurdod arall yng Nghymru,
pan fo data cenedlaethol ar gael.

Hunanasesiad

Mae Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi datblygu pecyn gwaith hunanasesu ar gyfer cyrff cyhoeddus er
mwyn tystiolaethu'r graddau mae’r amcanion lles wedi cael eu bodloni yn ystod y flwyddyn ariannol.  Pwrpas y pecyn gwaith
yw cynorthwyo i osod meincnod a nodi gwersi ar gyfer gwella adroddiadau yn y dyfodol a galluogi sefydliadau i ystyried sut
gallent uchafu eu cyfraniad i'r nodau lles a’r egwyddor datblygu cynaliadwy.  Ar gyfer pob Blaenoriaeth Corfforaethol rydym
wedi darparu statws hunanasesu yn erbyn y meini prawf hyn:

· ‘Gwneud newidiadau syml’ a ddylai fod yn hawdd a sydyn i’w gweithredu. Yn aml, maent yn gamau gweithredu sydd
wedi cael eu profi gan eraill ac â risg isel o fethu. Maent yn defnyddio ac yn ymgysylltu pobl, gan alinio rhaglenni
adrannau gwahanol. Lansiodd y Comisiynydd esiamplau o’r newidiadau syml mae rhai cyrff cyhoeddus eisoes yn eu
gwneud i fodloni eu hamcanion lles ac uchafu eu cyfraniad i'r nodau lles cenedlaethol:

·  Mae ‘bod yn fwy anturus’ yn golygu camu allan o’r meddylfryd ‘busnes arferol’ a gweithredu i newid sut mae pethau’n
cael eu gwneud ar hyn o bryd.  Gan ddynodi cynnydd cynnar i newid ehangach, gall hyn olygu newid mewn strategaeth
neu ddull y tîm o wneud rhywbeth ac fe all gynnwys mwy o adrannau a sefydliadau na ‘newid syml’.

· Gall ‘Perchnogi ein huchelgais’ fod yn gam tebyg i ‘bod yn fwy anturus’ gyda mentrau yn datblygu a mwy o bobl yn
cymryd rhan.  Bydd y sefydliad yn cymryd risgiau wedi'u rheoli’n dda, gan estyn allan i sectorau eraill i wneud cynnydd a
chydweithio ar gyllido neu staffio. Mae’r sefydliad yn diffinio ei ddull fel un uchelgeisiol ac mae staff yn cael eu hannog i
weithio ar draws sectorau a dylanwadu newid.

·  Gall y rhai sy’n ‘Arwain y ffordd’ fod y bobl neu sefydliad cyntaf i gyflawni'r camau gweithredu ac yn arwain eraill i ddilyn.
Mae hyn yn newid systematig, trawsffurfiol i’r ffordd mae pethau wedi cael eu gwneud ar hyd y blynyddoedd, a bydd
angen ailddyrannu adnoddau, amser i roi'r newidiadau yn eu lle a chydweithio gyda chyrff eraill.  Mae camau gweithredu
yn arloesol, ysbrydoledig a chydweithredol, gan roi’r Ddeddf ar waith ar draws portffolios mawr i gyflawni'r Gymru rydym
eisiau. Mae’r ffordd hon o weithio yn cael ei mewnosod yn y sefydliad ac mae arferion da yn cael eu rhannu ag eraill.



Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2018/2019

Tudalen 16 o 78

Trosolwg o Berfformiad Camau Gweithredu a Mesuryddion y Cynllun Corfforaethol
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 Coch

A1.2 Oren

A1.3 Gwyrdd

A1.4 Gwyrdd

M1.1a Coch

M1.1b Oren

M1.1c Coch

M1.1d Coch

M1.1e Coch

M1.1f Coch

M1.2a Gwyrdd

M1.2b Coch

M1.3 Gwyrdd

M1.4a Oren

M1.4b Oren

M1.4c Amherthnasol

M1.4d Oren

M1.4e Amherthnasol

M1.4f Gwyrdd

A2.1 Gwyrdd

A2.2 Gwyrdd

A2.3 Gwyrdd

A2.4 Gwyrdd

M2.1 Coch

M2.2a Coch

M2.2b Oren

M2.2c Coch

M2.2d Gwyrdd

M2.3 Amherthnasol

Canlyniad 3 -  Mae gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety
fforddiadwy ac addas o safon uchel sy’n gwella safon eu
bywyd

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

A3.1 Gwyrdd

A3.2 Gwyrdd

A3.3 Oren

A3.4 Coch

M3.1a (i) Coch

M3.1a (ii) Coch

M3.1b Oren

M3.1c Coch

M3.1d Coch

M3.2 Gwyrdd

M3.2a Amherthnasol

M3.3a Oren

M3.3b Gwyrdd

M3.3c Gwyrdd

M3.4a Oren

M3.4b Coch

M3.4c Gwyrdd

M3.4d Coch

M3.4e Coch

M3.4f(i) Coch

M3.4f(ii) Gwyrdd

M3.4h Gwyrdd

A4.1 Gwyrdd

A4.2 Gwyrdd

A4.3 Gwyrdd

M4.1a Gwyrdd

M4.1b Coch

M4.1c Gwyrdd

M4.2 Amherthnasol

M4.3 Gwyrdd
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Canlyniad 5 – Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn Sir sydd
ag economi ffyniannus

Canlyniad 6 - Mae pobl yng Nghonwy’n gwerthfawrogi ac
yn gofalu am yr amgylchedd

A5.1 Oren

A5.2 Gwyrdd

A5.3 Oren

A5.4 Gwyrdd

A5.5 Gwyrdd

A5.6 Coch

M5.1 Coch

M5.2a Gwyrdd

M5.2b Coch

M5.3 Coch

M5.3a Gwyrdd

M5.5a Amherthnasol

A6.1 Gwyrdd

A6.2 Gwyrdd

A6.3 Gwyrdd

A6.4 Gwyrdd

A6.5 Gwyrdd

A6.5a Coch

A6.6 Oren

M6.1a Gwyrdd

M6.1b Gwyrdd

M6.3a Oren

M6.3b Gwyrdd

M6.4 Amherthnasol

M6.5 Amherthnasol

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 cyfrannu i’w
cymuned. Maent yn cael gwybodaeth, yn cael eu cynnwys
ac yn cael llais

A7.1 Gwyrdd

A7.2 Gwyrdd

A7.3 Gwyrdd

A7.4 Gwyrdd

A7.5 Gwyrdd

M7.1a Amherthnasol

M7.1b Gwyrdd

M7.1c Gwyrdd

M7.1d Amherthnasol

M7.2 Gwyrdd

M7.3 Amherthnasol

M7.3a Gwyrdd

M7.3b Amherthnasol

M7.3c Gwyrdd

M7.4 Coch

M7.5a Coch

M7.5b Amherthnasol

A8.1 Oren

A8.2 Oren

A8.3 Gwyrdd

A8.4 Gwyrdd

A8.5 Oren

M8.1 Amherthnasol

M8.2 Amherthnasol

M8.2a Amherthnasol

M8.2b Oren

M8.2c Amherthnasol

M8.4ai Gwyrdd

M8.4aii Amherthnasol

M8.4b Gwyrdd

M8.4bi Gwyrdd

M8.4bii Coch

M8.4biii Gwyrdd

M8.4biv Gwyrdd

M8.4bv Gwyrdd

M8.4bvi Gwyrdd

M8.4bvii Gwyrdd

M8.4bviii Gwyrdd

M8.4c Gwyrdd

M8.4di Gwyrdd

M8.4dii Gwyrdd

M8.5 Amherthnasol

Canlyniad 9 – Mae CBSC yn wydn (Effeithlon)

A9.1 Gwyrdd

A9.2 Gwyrdd

A9.3 Gwyrdd

A9.4 Gwyrdd

M9.4a Amherthnasol

M9.4b Amherthnasol

M9.4c Amherthnasol

M9.4d Amherthnasol

M9.4e Coch
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Canlyniad 1 – Mae pobl yng Nghonwy wedi’u haddysgu ac yn fedrus

1.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth
Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad  COG

A1.1

Gweithio gydag ysgolion i wella canlyniadau ym mhob cyfnod allweddol addysg.
Byddwn yn canolbwyntio cefnogaeth ar grwpiau o ddysgwyr megis Plant sy'n Derbyn
Gofal, y rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn ogystal â herio ein cyflawnwyr
uchel.

Coch

Mae gennym broses dadansoddi data a chategoreiddio sy’n helpu i ganfod pa gefnogaeth ysgol sydd ei angen er mwyn gwella
deilliannau a chanlyniadau.  Roedd dadansoddi’r canlyniadau ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 yn fwy o faich eleni o ganlyniad i
newidiadau cyngor mynediad cynnar Llywodraeth Cymru a newidiadau mewn ffiniau graddau, fodd bynnag mae cryfderau a
meysydd ar gyfer datblygu wedi cael eu nodi.  Mae systemau atebolrwydd risg uchel yn ymwneud â chymariaethau a
safleoedd ysgol i ysgol a sir yn cael eu disodli eleni gan Lywodraeth Cymru ac mae'r tirlun addysg cenedlaethol mewn cyfnod o
newid oherwydd nifer o fentrau newydd, ond yn benodol oherwydd y bwriad i gyflwyno cwricwlwm newydd yn dilyn
Adroddiad Donaldson.  Fodd bynnag, rydym wedi gosod targedau realistig ond heriol er mwyn cynorthwyo a diogelu
atebolrwydd ysgolion, GWE (gwasanaeth effeithlonrwydd a gwella ysgolion rhanbarthol) a’r adran i aelodau a budd-ddeiliaid.

Yn unol â’r model cenedlaethol, mae rôl GWE wrth herio a chefnogi perfformiad ysgolion yn parhau i fod yn ffactor allweddol
ar gyfer hyn. Yn ogystal â hyn:

· Mae Gwasanaeth Effeithlonrwydd Ysgolion wedi penodi Cydlynydd Busnes sy’n delio â swyddogaethau gweinyddol ar
gyfer cefnogi llywodraethwyr.  Mae rhaglen hyfforddi llywodraethwyr cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn academaidd
2018-19 yn cael ei gynnal, ac yn cynnwys modiwlau gorfodol yn ogystal ag arferion da. Mae strwythur gwell ar gyfer
Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy wedi cael ei gytuno ar gyfer 2018-19 gyda’r nod o gefnogi llywodraethwyr
ymhellach a chynyddu dealltwriaeth o’u swyddogaethau a’u hymgysylltiad gyda ni.  Mae datblygiad a defnydd o
adnoddau a phecynnau ar-lein i lywodraethwyr ac athrawon yn datblygu ein defnydd creadigol o'r system addysg ar-
lein, sef Hwb.

· Mae’r Grŵp Safonau ac Effeithlonrwydd Ysgolion wedi’i sefydlu ac erbyn hyn yn agwedd ganolog o broses yr awdurdod
lleol  i herio a chefnogi ysgolion ac yn parhau i fonitro perfformiad ysgol. Roedd y Grŵp yn parhau i gyfarfod ag
ysgolion llynedd a bydd prosesau atebolrwydd angen datblygu'r flwyddyn academaidd hon er mwyn ystyried y
newidiadau i gymariaethau a chyhoeddiadau data ysgolion ac awdurdodau lleol.

· Trefnodd y Grŵp ymweliadau i ysgolion uwchradd sydd wedi helpu i wella cyfathrebu ac atebolrwydd ysgolion i
aelodau etholedig nes i’r darlun cenedlaethol a rhanbarthol ddod yn fwy eglur.

Mae’r Rhaglen Seren yn darparu gweithgaredd uwch-gwricwlaidd a chyngor o safon uchel i'r dysgwyr mwyaf abl yn ein
chweched dosbarth, ac mae 80 ohonynt. Mae’r effaith wedi bod yn sylweddol o ran gwella hyder a dyheadau yn ogystal â
chyfrannu i lwyddiant derbyn lleoedd mewn ysgolion meddygaeth a’r prif brifysgolion. Mae 2 fyfyriwr yn mynychu Rhaglen
Ysgol Haf ym Mhrifysgol Harvard; roeddent yn cystadlu am eu llefydd yn erbyn myfyrwyr o 129 o wahanol wledydd a byddent
yn rhan o’r cohort o 63 o ddysgwyr ar draws Cymru.  Erbyn hyn mae Seren wedi cael ei gyflwyno i ddysgwyr ym Mlynyddoedd
8, 9, 10 ac 11 fel peilot. Bydd y canolbwynt ar adeiladu cadernid yn ogystal â sgiliau dysgu e.e. mapio meddwl, gosod nodau a
bydd yn gwella hunanhyder, hunan-barch, cymhelliant a dyhead cyn paratoi ar gyfer addysg uwch.

A1.2 Datblygu systemau er mwyn herio a chefnogi perfformiad ysgolion ledled yr Awdurdod
Lleol yn effeithiol Oren

Defnyddir y broses categori cefnogi cenedlaethol a dadansoddiad data adlewyrchol er mwyn llywio her a chefnogaeth
effeithiol.  Mae’r Grŵp Safonau ac Effeithlonrwydd Ysgolion yn parhau i gyfarfod ag ysgolion ac yn cael ei adolygu yng
ngoleuni datblygiadau Llywodraeth Cymru o ran systemau atebolrwydd. Mae aelodau ac ysgolion wedi cydnabod
pwysigrwydd system o’r fath er mwyn cynorthwyo dealltwriaeth aelodau o ysgolion.  Mae gweithio ysgol i ysgol a gweithio
clwstwr yn cael ei ystyried yn allweddol ar gyfer system hunanwella cenedlaethol, ac felly, mae llwyddiant cynyddol model
busnes ysgolion Conwy wedi derbyn canmoliaeth gan Benaethiaid a'r Gweinidog Addysg, fel y nodwyd gan Lywodraeth Cymru
mewn datganiad i'r wasg yn ddiweddar.

Mae materion a phryderon mewn ysgolion yn cael eu nodi ar Fwrdd Safonau yr ALl/GWE, a hefyd ar lefel tîm rheoli addysg lle
rydym yn defnyddio trefniadau cefnogi a herio 360 gradd.
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A1.3 Gweithio gydag ysgolion i roi’r Fframwaith Cymwyseddau Digidol ar waith.
Gwyrdd

 Mae sesiynau cefnogi GWE/Conwy a datblygu staff yn parhau i gael eu cynnal ar sail ranbarthol a chlwstwr ysgol. Mae ein
cynllun cyfradd llog isel wedi cael ei oedi wrth i Lywodraeth Cymru gydnabod yr angen i gefnogi ysgolion ymhellach i ddarparu
gofynion digidol y cwricwlwm newydd, drwy ddynodi cyllid TGCh ychwanegol i ysgolion ar draws Cymru. Mae’r cyllid sydd ar
gael i ni hyd at £59,000, ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gynllun gweithredu a fydd yn ateb y meini prawf gofynnol.

Mae gwaith yn parhau i baratoi ysgolion ar gyfer y Fframwaith Cymwyseddau Digidol. Mae rhai ysgolion wedi drysu, a heb
sylweddoli bod Rhaglenni Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol TG 2008 yn dal i fod yn statudol yn y cyfamser. Eir i’r afael a hyn
drwy godi ymwybyddiaeth, rhoi cyngor a chefnogaeth yn ogystal â pharatoi cefnogaeth ar gyfer y Fframwaith Cymwyseddau
Digidol.

Yn ogystal â dewislen GWE o gefnogaeth datblygiad proffesiynol, mae’r defnydd o’r porth ar-lein, Hwb, yn cael ei hyrwyddo
fel ffordd o greu, rhannu, cadw adnoddau a chydweithio.  Ym mis Hydref 2018, cynigwyd sesiynau dosbarthiadau Hwb a
Google i holl benaethiaid, athrawon a chymorthyddion addysgu cynradd er mwyn cynorthwyo gyda’r ddarpariaeth o’r
cwricwlwm digidol.

Mae cytundebau lefel gwasanaeth TG Corfforaethol 2018-19 wedi cael eu dosbarthu i ysgolion. Mae’r Cytundeb Lefel
Gwasanaeth yn cynnig gwasanaeth cefnogi TG cynhwysfawr i ysgolion                                                         Llinell amser
Llywodraeth Cymru ar gyfer y cwricwlwm newydd yw:

· 2017 – 2022: Cefnogaeth ymarferion i ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd
· Ebrill 2018:  Dull Cenedlaethol Cychwynnol i Ddysgu Proffesiynol ar Gael (Cam 1)
· Ebrill 2019: Dull Cenedlaethol Cychwynnol i Ddysgu Proffesiynol ar Gael (Cam 2)
· Ebrill 2019: Cwricwlwm newydd a threfniadau asesu ar gael ar gyfer adborth
· Ebrill 2020: Cwricwlwm terfynol a threfniadau asesu ar gael
· Ebrill 2020: Gweithrediad llawn o’r Dull Cenedlaethol i Ddysgu Proffesiynol (Cam 3)
· Medi 2022: Holl leoliadau ac ysgolion a gynhelir yn defnyddio’r cwricwlwm newydd a threfniadau asesu

Bydd addysgu cyntaf holl grwpiau blwyddyn o'r ysgol gynradd i flwyddyn 7 yn dechrau ym mis Medi 2022 a bydd y cwricwlwm
newydd yn cael ei gyflwyno blwyddyn i flwyddyn o'r pwynt hwn.

Mae cynllun ar gyfer dylunio a datblygu fframwaith cwricwlwm ac asesu newydd wedi cael ei ddatblygu mewn
cydweithrediad ag Ysgolion Arloesol a budd-ddeiliaid allweddol.

Gwnaed y cwricwlwm ar gael yn Ebrill 2019 ar gyfer adborth a bydd y fersiwn terfynol ar gael ym mis Ionawr 2020, a chaiff ei
ddefnyddio ar draws Cymru erbyn 2022.

A1.4
Gweithio i gael y cydbwysedd cywir - yn ogystal â gallu defnyddio TG, rhaid i bobl
ifanc allu chwarae a bod yn llythrennog yn gorfforol.  Byddwn yn chwilio am ffyrdd o
helpu i leihau gordewdra mewn plentyndod a gwella iechyd emosiynol.

Gwyrdd

Mae Actif Conwy wedi cwblhau ei gynllun gweithredu strategol newydd, Ein Dyfodol Actif ac Iach... Dull Actif Conwy o wella
gweithgarwch corfforol.  Mae Llythrennedd Corfforol yn golygu bod gan unigolyn gatalog o sgiliau technegol ynghyd â hyder a
chymhelliant i gymryd rhan mewn nifer o wahanol chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ystod bob cam o’u bywydau.
O fewn y cynllun, bydd Actif Conwy yn cyflawni ar y 4 maes blaenoriaeth:

1. Dechrau Actif – Rhaglen datblygu’r blynyddoedd cynnar ar gyfer plant 0-4 oed
2. Bod yn Actif – Rhaglen i blant 4-11 oed yn canolbwyntio ar weithgarwch corfforol dyddiol ar gyfer holl bobl ifanc 4-
11 yng Nghonwy                                                                                                                                                                                 3.
Aros yn Actif – 11-16 oed – disgyblion yn parhau i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol dyddiol drwy sicrhau
bod ystod eang a chytbwys o weithgareddau ar gael iddynt a gaiff ei yrru gan y disgybl
4. Nofio Ysgol – sicrhau bod bob plentyn yn gallu nofio erbyn iddynt adael yr ysgol gynradd

Cyflwynodd grŵp llywio Llysgenhadon Ifanc Conwy, Gynhadledd Llysgenhadon Ifanc Efydd ym mis Rhagfyr 2018 i holl ysgolion
cynradd. Mae 40 o Lysgenhadon Ifanc Arian wedi cael eu hyfforddi gan y Grŵp Llywio Llysgenhadon Ifanc Conwy yn ystod y
flwyddyn academaidd hon.  Mae dau aelod o Grŵp Llywio Llysgenhadon Ifanc Conwy yn gynrychiolwyr ar y Grŵp Llywio
Llysgenhadon Ifanc Cenedlaethol.

Gwirfoddolodd Llysgenhadon Ifanc Conwy 7952 awr yn y flwyddyn academaidd 2017/18, sy’n gyfystyr â dros £60,000 o amser
gyda thâl. Gellir ystyried hyn fel arbedion net ar gyfer Conwy.
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1. Dechrau Actif (0-3 OED):
Mae holl leoliadau cyn ysgol a llyfrgelloedd yng Nghonwy wedi derbyn hyfforddiant ac adnoddau Amser Stori Actif dros y
ddwy flynedd ddiwethaf. Mae Actif Conwy wedi penodi 4 Arweinydd Dysgu mewn Llythrennedd Corfforol y Blynyddoedd
Cynnar i fentora a chefnogi holl aelodau staff mewn lleoliadau cyn ysgol. Mae’r Arweinwyr Dysgu hyn yn athrawon ysgol sydd
wedi cael eu penodi oherwydd eu harbenigedd mewn Addysg Gorfforol. Nod y rhaglen yw:

1. Ymwreiddio llythrennedd corfforol yn y Blynyddoedd Cynnar
2. Hwyluso’r cyfnod pontio rhwng lleoliadau cyn ysgol ac ysgolion.
3. Gwella a chynyddu’r cyfleoedd ar gyfer datblygiad corfforol a gweithgarwch corfforol o fewn y Blynyddoedd Cynnar

· Mae 252 o sachau straeon wedi cael eu benthyg gan rieni o lyfrgelloedd Conwy.
· Mae 60 o leoliadau cyn ysgol a 10 llyfrgell yn darparu Amser Stori Actif, gyda 179 o aelodau o staff meithrinfeydd wedi

cael eu hyfforddi.
· Mae gan y 60 o leoliadau cyn ysgol Fentor Stori Actif, a chwblhaodd y mentoriaid 64 o ymweliadau yn ystod tymor yr Haf

2018 i gefnogi Stori Actif a Gweithgarwch Corfforol.

2.  BOD YN ACTIF:
Mae Grant Bod yn Actif wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer 9 ysgol ddynodedig (gwaith partneriaeth dwys), lle mae ysgolion yn
cael eu cefnogi dan dri maes allweddol:

1. Ymgysylltu holl ddisgyblion mewn gweithgarwch corfforol dyddiol am o leiaf 30 munud
2. Profiad ehangach o ystod o weithgarwch corfforol i'w gynnig i holl ddisgyblion (a rhieni)
3. Cynyddu hyder, gwybodaeth a sgiliau holl staff ysgol mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol.

Ein Hantur Fawr – Rydym wedi darparu’r rhaglen ymyrraeth hyder a chymhelliant mewn 5 ysgol gynradd yn ystod y flwyddyn
academaidd 2018/19. Mae'r prosiect wedi cael ei amlygu fel esiampl o Arfer Orau gan Estyn ar gyfer Ysgol Bro Gwydir: “Mae’r
bartneriaeth gref gyda chanolfan awyr agored lleol yn darparu cyfleoedd unigryw ar gyfer disgyblion a’u rhieni i gydweithio i
drefnu ‘Antur Fawr’.  Mae hyn yn cyfrannu'n fawr tuag at fagu hyder a hunanddelwedd gadarnhaol.”

3.  AROS YN ACTIF:

1. Holl ysgolion uwchradd yng Nghonwy i gael Cyngor Ysgol Actif sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r adran Addysg
Gorfforol i ddarparu gweithgareddau corfforol wedi ei arwain/yrru gan y disgyblion.

2. Ymgysylltu â disgyblion anweithgar i fod yn fwy actif yn gorfforol drwy raglen ymyrraeth wedi’i dargedu yn holl
ysgolion uwchradd Conwy, gan ddefnyddio Her y Ddraig fel dull o asesu disgyblion ym Mlwyddyn 7 yng Nghonwy.

3. Cefnogi Llysgenhadon Ifanc ac Arweinwyr Ifanc i ysbrydoli ac ymgysylltu’n effeithiol gyda’u cyfoedion i barhau i fod yn
actif.

4. Sicrhau bod gan holl ysgolion uwchradd ystod eang a chytbwys o weithgareddau corfforol sy'n hwyliog ac yn
ddeniadol i bawb.

Mae dros 900 o ddisgyblion blwyddyn 7 yng Nghonwy wedi cyflawni profion Her y Ddraig, gydag ysgolion yn defnyddio
canlyniadau’r prawf i gefnogi’r cwricwlwm Addysg Gorfforol. Ar hyn o bryd mae holl ysgolion yn darparu rhaglen ymyrraeth ar
gyfer eu disgyblion lefel Efydd, gyda’r nod o gynyddu’u hyder a chymhelliant i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a
chwaraeon.

DYSGU NOFIO:
Mae rhaglen trawsnewid nofio ysgol wedi cael ei ehangu i byllau nofio Bae Colwyn ac Abergele ers mis Medi 2018. Darparodd
Canolfan Nofio Llandudno bythefnos o wersi nofio dwys i holl ddisgyblion blwyddyn 3-6, Colwyn ac Abergele i holl
flynyddoedd 5 a 6. Mae data ar gyfer 2017/18 wedi bod yn gadarnhaol gyda chynnydd o 5%.  Mae cyfradd pasio yn Llandudno
wedi cynyddu o 46% yn 2015-16 i 79% yn 2017-18. Mae newidiadau i ganolfan nofio Llanrwst wedi cael eu cynllunio ar gyfer
mis Medi 2019, a dyma fydd cam olaf y rhaglen trawsnewid.

 Rydym wedi datblygu arwynebedd chwarae 4G ym Mharc Eirias ac fel rhan o Gynllun Gwerth Cymdeithasol Coed Pella, mae’r
prif gontractwr ar gyfer y datblygiad swyddfa wedi cyfrannu i ddatblygu cyfleusterau maes chwarae mewn ysgolion lleol, wedi
datblygu safle adeiladu bychan a Thŷ B&K, a hefyd wedi noddi tîm pêl-droed lleol.

Cynhaliodd Venue Cymru 125 o sesiynau Pobl Ifanc Creadigol, yn ogystal â chynnal nifer o ymweliadau Adolygwyr Ifanc Venue
Cymru i weld perfformiadau yn Venue Cymru a Theatr Colwyn. Roedd y grwpiau a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod hwn yn
cynnwys:
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Nifer y Sesiynau    Nifer yn Bresennol
Cylch Stori                                            11 87
WTPA                                            10                                83
Dawns i’r Teulu                                             9 97
Dawns Fertigol                                            11                               191
Clwb Graffiti                                            11                               103
Creu                                            38                              147
Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru            35                              1348
Cyfanswm                          125                             2056

Mae ein grwpiau Pobl Ifanc Creadigol yn cynnwys Dawns Fertigol a Dawns i’r Teulu sy’n canolbwyntio’n gryf ar weithgarwch
corfforol.  Mae ein holl grwpiau eraill yn cynnwys rhai elfennau o weithgarwch corfforol, o gemau theatr i gerdded o gwmpas i
dynnu lluniau.

Cynhelir Diwrnodau Chwarae bob blwyddyn ym Mae Colwyn; cynhaliwyd y digwyddiad mis Awst ar Gaeau Chwarae Rydal
Penrhos. Cofrestrodd dros 1,000 o blant a 600 o oedolion ar gyfer y digwyddiad, a bu 25 o sefydliadau a gwasanaethau
gwahanol yn helpu ar y diwrnod. Roedd yr adborth a dderbyniwyd gan blant, rhieni a’r sefydliadau yn y digwyddiad yn hynod
o gadarnhaol ac fe ysbrydolodd nifer o rieni i greu ardal 'pei mwd' yn eu gerddi eu hunain ar gyfer eu plant.  Bydd Diwrnod
Chwarae 2019 yn cael ei gynnal ar 7 Awst yng Nghaeau Chwarae Rydal Penrhos.

Mae trefniadau partneriaeth rhwng CBS Conwy (Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy), Cyngor Gwasanaethau
Gwirfoddol Conwy a Chynghorau Tref a Chymuned i roi darpariaeth chwarae am ddim dros wyliau'r haf. Bydd rhaglen o 87 o
sesiynau chwarae ar gyfer 2019 i'w cynnal yn Abergele, Conwy, Bae Colwyn, Llysfaen, Penmaenmawr, Llanfairfechan,
Pentrefoelas, Ysbyty Ifan, Bro Garmon, Caer Rhun a Llandudno.

Mae gwaith hefyd yn cael ei gynnal gyda’r tîm Plant Dan Ofal i wella arferion gweithio o ran cyfleoedd chwarae i’r grŵp
penodol hwn o blant.

Mae’r Wobr Chwarae Cyfoethog wedi cael ei gyflawni gan nifer o ysgolion yng Nghonwy.  Nod y wobr yw gwella amser
chwarae plant yn yr ysgol drwy ddarparu ‘darnau rhydd’. Mae’r rhain yn cynnwys deunyddiau megis bocsys cardbord. Mae’r
ysgolion sy’n rhoi eu henwau ymlaen ar gyfer y wobr yn derbyn hyfforddiant ar gyfer athrawon, goruchwylwyr amser cinio,
rhieni a gweithwyr clwb ar ôl ysgol. Darperir sesiynau chwarae a gweithdai ar gyfer disgyblion. Gall ysgolion wneud cais yn
uniongyrchol i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy mewn perthynas â’r Wobr Chwarae Cyfoethog.

Mae’r Grŵp Llywio Iechyd a Lles yn cydlynu Ysgolion Iach, asiantaethau Gofal Cymdeithasol, y Trydydd Sector (gwasanaethau
gwirfoddol) ac Iechyd.  Caiff tueddiadau lles ar gyfer disgyblion eu nodi a chesglir y data drwy arolwg Rhwydwaith Ymchwil
Iechyd Ysgolion mewn ysgolion uwchradd.  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi datblygu arolwg ar-lein sy’n edrych ar
les disgyblion mewn ysgolion cynradd.  Cafodd hyn ei beilota ym mis Medi 2018 a chymerodd 2,000 o blant ran.  Gobeithir y
bydd holl ysgolion yn cymryd rhan yn yr arolwg ym mis Gorffennaf 2019. Rhagwelir y bydd y canlyniadau yn cynorthwyo i
ddeall tueddiadau disgyblion.
Mae polisi hunaniaeth o ran rhywedd wedi cael ei lunio ar gyfer ysgolion ac fe’i lansiwyd ym mis Ebrill 2019. Mae’r arolygon
wedi canfod bod ymddangosiad y corff, pwysau a rhywedd yn dargedau ar gyfer bwlis. Mae sesiynau hyfforddi wedi cael eu
cynnal gydag arweinwyr bugeiliol mewn ysgolion o ran perthnasau rhywiol a'r polisi rhywedd.

Mae hyfforddiant '5 Ffordd i Les' yn cael ei drefnu ar gyfer Penaethiaid. Mae hwn wedi cael ei ddylunio er mwyn mynd i’r
afael â lefel cynyddol o straen. Mae pecyn cadernid ar gyfer staff addysgu yn cael ei baratoi ar hyn o bryd, a bydd y sgiliau hyn
yn cael eu pasio ymlaen i’r disgyblion.

Rydym yn parhau i gynnal a chadw parciau a mannau gwyrdd i safon uchel, ac mae ardaloedd cyhoeddus newydd yn cael eu
dylunio i ddarparu amgylchedd deniadol i bobl eu defnyddio. Mae cynnal a chadw a gwella ardaloedd cyhoeddus yn hanfodol
i ddarparu'r amgylchedd iawn ar gyfer dinasyddion a chwsmeriaid er mwyn gofalu am eu lles corfforol a meddyliol.

Mae’r Tîm Digwyddiadau yn parhau i ragori wrth ddenu digwyddiadau chwaraeon mawr yn yr ardal. Mae’r digwyddiadau hyn
wedi profi dro ar ôl tro, eu bod yn ysbrydoli digwyddiadau etifeddiaeth ar lefel leol. (Golyga digwyddiadau etifeddiaeth bod yr
hyn sydd ar ôl o ddigwyddiad mawr yn elwa’r gymuned).  Mae’r holl ddigwyddiadau wedi’u cynllunio wrth ystyried mantais
gymunedol, gyda sesiynau ‘rhowch gynnig arni’ lle bynnag bosibl.  Mae Prom a Mwy yn esiampl wych o hyn, drwy ddarparu
gweithgareddau yn canolbwyntio ar iechyd gyda sefydliadau megis Clwb Criced Morgannwg, URC a RGC. Mae’r tîm
Digwyddiadau wedi manteisio ar yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ac wedi archebu gofod awyr agored mawr, yn
ogystal â gofod mewnol i arddangos offer, dosbarthiadau a gweithgareddau sydd ar gael yng Nghanolfannau Hamdden y Sir.
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1.2 Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod y

Mesurydd Teitl y Mesurydd Gwirionedd
ol 17/18

Targed
18/19

Gwirioned
dol 18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M1.1a Canran y dysgwyr,
sy’n gymwys ar gyfer
asesiad ar ddiwedd y
Cyfnod Sylfaen,
mewn ysgolion a
gynhelir gan yr
awdurdodau lleol,
sy’n cyflawni’r
Dangosydd
Perfformiad Sylfaen
(lefel disgwyliedig
Canlyniad 5) fel y
penderfynir gan
Asesiadau Athro

84.00 88.80 80.80 81.50
Coch

Mae’r canlyniadau eleni yn Nangosydd y Cyfnod Sylfaen yn dangos lleihad o’i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol. Y prif
reswm dros hyn yw’r ffaith bod disgrifyddion canlyniadau mwy heriol o’r Fframwaith Asesu’r Cyfnod Sylfaen wedi cael eu
defnyddio ar gyfer iaith a mathemateg. Mae’r lleihad cenedlaethol yn y canlyniadau yn cael ei adlewyrchu yng
nghanlyniadau Conwy. Roedd y lleihad yng nghanran y disgyblion yn cyrraedd y Dangosydd y Cyfnod Sylfaen yng Nghonwy
(-3.2%) yn llawer llai na’r lleihad yn genedlaethol (-4.7%).   O’r tri maes a aseswyd sy’n effeithio ar Ddangosydd y Cyfnod
Sylfaen, y perfformiad LLC (Saesneg) oedd wanaf.

M1.1b Canran o ddisgyblion
nad ydynt yn derbyn
Prydau Ysgol am
Ddim sy’n cyflawni
Lefel 4+ Dangosydd
Pwnc Craidd yng
Nghyfnod Allweddol
2.

92.00 90.00 89.70 88.00
Oren

 Mae canlyniadau Dangosydd Pwnc Craidd CA2 ar gyfer disgyblion nad ydynt yn Derbyn Prydau Ysgol am Ddim, ychydig yn
is na'r flwyddyn flaenorol (-1.5%). O'r tri phwnc a aseswyd, y maes gwanaf o ran perfformiad ar gyfer disgyblion nad ydynt
yn derbyn prydau ysgol am ddim oedd Cymraeg ar lefel 4+.

M1.1c Canran o ddisgyblion
Prydau Ysgol am
Ddim sy’n cyflawni
Lefel 4+ Dangosydd
Pwnc Craidd yng
Nghyfnod Allweddol
2.

71.10 78.30 71.10 73.50
Coch

Roedd perfformiad disgyblion Prydau Ysgol am Ddim wedi gwella ychydig o’r flwyddyn flaenorol (+0.8). Mae’r bwlch
amddifadedd wedi lleihau o’i gymharu â'r flwyddyn flaenorol ac ar ei isaf ers y 5 mlynedd diwethaf. Yn 2018, roedd y
bwlch perfformiad o 18.6% ychydig yn fwy na’r bwlch cenedlaethol o 15.1%.

M1.1d Canran disgyblion
nad ydynt yn derbyn
prydau ysgol am
ddim sydd yn
cyrraedd y
Dangosydd Pynciau
Craidd disgwyliedig
yng nghyfnod
allweddol 4 (5 A-C
gyda Mathemateg a
Chymraeg neu
Saesneg).

59.00 68.20 57.10 58.00
Coch



Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2018/2019

Tudalen 23 o 78

Roedd yr effaith yn cymharu gyda lleihad o 3.2% ar gyfer disgyblion nad ydynt yn derbyn prydau ysgol am ddim o’i
gymharu â 4.1% ar gyfer holl ddisgyblion.  Tra bod profiad Prydau Ysgol am Ddim wedi gwella.  Eto, roedd hyn yn dangos
lle teimlwyd effaith llawn y newidiadau ffin.

M1.1e Canran disgyblion
sydd yn derbyn
prydau ysgol am
ddim sydd yn
cyrraedd y
Dangosydd Pynciau
Craidd disgwyliedig
yng nghyfnod
allweddol 4 (5 A-C
gyda Mathemateg a
Chymraeg neu
Saesneg).

26.40 41.30 27.90 29.00
Coch

 Blwyddyn Academaidd 17/18. Dyma gynnydd ar berfformiad y flwyddyn flaenorol ac mae Conwy yn parhau i gau'r bwlch
i’r canlyniadau cenedlaethol.

M1.1f Canran y dysgwyr 17
oed sy’n gwneud
cyrsiau cyfystyr â 2
lefel A sydd wedi
cyflawni’r 'Trothwy
Lefel 3’.

99.00 98.00 97.00 97.60
Coch

Roedd canran y dysgwyr 17 oed sy’n gwneud cyrsiau cyfystyr â 2 lefel A sydd wedi cyflawni’r 'Trothwy Lefel 3’ yn 97% o’i
gymharu â chanlyniad Cenedlaethol o 98%.  Mae’r ffigwr tua’r un fath â chanlyniadau cenedlaethol a gall y amrywiant
ymwneud â’r ymrwymiad eithaf isel i’r CBC yn yr awdurdod.

M1.2a Nifer o ysgolion
uwchradd ac ysgolion
arbennig/unedau
sydd wedi cyfarfod
â’r Grŵp
Effeithiolrwydd
Ysgolion a Safonau yn
ystod y flwyddyn
academaidd.

5.00 8.00 8.00 7.00
Gwyrdd

M1.2b Nifer o ysgolion
cynradd sydd wedi
cyfarfod â’r Grŵp
Effeithiolrwydd
Ysgolion a Safonau yn
ystod y flwyddyn
academaidd.

5.00 20.00 10.00 6.00
Coch

 Y brif flaenoriaeth oedd cyfarfod â’r ysgolion uwchradd oherwydd pwysigrwydd canlyniadau CA4.  Fodd bynnag, nid oedd
modd dechrau ym mis Medi gan fod angen dadansoddi data. Roedd rhaid i un ysgol ohirio gan fod y Pennaeth yn wael ac
roedd 2 ddyddiad cyfarfod yn gwrthdaro ag Estyn, felly methwyd cyfle i ymweld â 6 ysgol.  Felly ymwelwyd â’r holl
ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig a dargedwyd, ond dim ond 10 ysgol gynradd.

M1.3 % o gyrsiau hyfforddi
Llywodraethwyr ym
mhob Blwyddyn
Academaidd a
sgoriodd 3 (da) neu'n
well mewn adborth
boddhad cwrs

100.00 100.00 100.00 Dim
targed Gwyrdd

Cynhaliwyd 5 cwrs

M1.4a % o’r disgyblion sy’n
gadael yr ysgol
gynradd yn medru
nofio i safon ddigonol

67.00 75.00 72.00 80.00
Oren
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sy’n cwrdd â’r meini
prawf ‘dysgu nofio’

Ym mlwyddyn academaidd 17/18 – roedd cynnydd o 5% o’r flwyddyn flaenorol.

M1.4b Canran o’r disgyblion
sydd wedi cwblhau
hyfforddiant
Bikeability cyn gadael
yr ysgol gynradd

59.34 70.00 60.19 70.00
Oren

Er bod ychydig o ostyngiad, mae cyfanswm o 700 o ddisgyblion yng Nghonwy wedi cwblhau’r hyfforddiant Bikeability cyn
gadael yr ysgol gynradd ym mis Gorffennaf 2019.

M1.4c % o blant 7-11 oed
sy’n cymryd rhan
mewn 20 neu fwy o
sesiynau
gweithgarwch
corfforol (allgyrsiol)

Dim data 60.00 Dim data 60.00
Amherthnasol

Dim data, caiff hyn ei fesur a’i adrodd ar ddiwedd Blwyddyn Academaidd 2018/19

M1.4d % o blant 11-16 oed
sy’n cymryd rhan
mewn 20 neu fwy o
sesiynau
gweithgarwch
corfforol (allgyrsiol)

15.77 18.00 17.28
(Bl. Ac
17/18)

20.00
Oren

M1.4e % y plant sydd dros
eu pwysau neu'n
ordew

31.00 Dim
targed

30.70 Dim
targed Amherthnasol

M1.4f Nifer yr oriau a
wirfoddolwyd gan
Lysgenhadon Ifanc
yng Nghonwy

6,750 7,000 7,952 7,500
Gwyrdd

1.3 Hunanwerthuso perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Bod yn fwy anturus.

Mae ein camau gweithredu yn dangos ein bod yn camu allan o’r meddylfryd ‘busnes arferol’ a gweithredu i newid sut mae
pethau’n cael eu gwneud ar hyn o bryd.

Ni oedd y trydydd awdurdod a berfformiodd orau o ran bodlonrwydd gyda’r Gwasanaethau Addysg yn Arolwg Cenedlaethol
Cymru ac roedd 96% yn fodlon gyda’n hysgolion cynradd.  Erbyn hyn mae prosesau sefydledig mewn lle i ddarparu cefnogaeth a
her i ysgolion ac mae gwelliannau arwyddocaol o ran cefnogaeth a hyfforddiant i lywodraethwyr.  Mae hyn oll yn helpu i
adeiladu ar y cydweithio rhyngom ni, Gwe a’r ysgolion. Fodd bynnag, mae angen mwy o waith er mwyn sicrhau bod olrhain
gwybodaeth yn arwain at her sydd wedi’i dargedu’n briodol. Rhaid i’r ALl sicrhau bod cydberthyniad rhwng categoreiddio
ysgolion a'r data canlyniadau, yn arbennig yn y Cyfnod Sylfaen.  Mae’r newidiadau o ran ffiniau cyrhaeddiad wedi bod yn heriol,
ond mae’r wybodaeth ddiweddaraf yn dangos bod cynnydd yn cael ei wneud, a bod paratoadau mewn lle i baratoi ar gyfer y
cwricwlwm newydd. Cyflawnodd holl Blant dan Ofal y dangosydd Lefel 1 ac felly wedi derbyn o leiaf 5 TGAU neu gyfatebol, fodd
bynnag mae’r bwlch rhwng disgyblion dan ofal a gweddill disgyblion y flwyddyn ysgol wedi cynyddu.  Mae hyn yn dangos bod
angen gwneud mwy i gau’r bwlch rhwng disgyblion dan ofal a’u cyfoedion.

Mae llwyddiant ein model busnes ysgol wedi cael ei gydnabod ac mae ein nod o wella gweithgarwch wedi bod yn arbennig o
lwyddiannus.  Roedd y peilot nofio dwys yn syniad arloesol ac yn cael ei gyflwyno mewn pyllau nofio eraill gan ddangos
gwelliannau sylweddol. Ystyrir y model fel arfer orau ac yn cael ei fabwysiadu gan awdurdodau eraill.  Mae hefyd yn dda gweld
cynifer o bobl ifanc yn gwirfoddoli yn eu cymunedau a bod y targed wedi ei ragori.
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Sut mae’r canlyniad yn cyfrannu tuag at y nodau lles?

Ein nod hirdymor yw trwy ganolbwyntio ar y system ysgolion gyfan, mae ein plant yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.   Maent
yn unigolion hyderus ac iach sy'n chwarae rhan weithgar mewn cymunedau ac sy'n fedrus ac yn barod ar gyfer y cyfleoedd
gwaith sydd ar gael.  Mae hyn yn cefnogi nodau lles ar gyfer Cymru gyfartal, Iaith Gymraeg, diwylliant a Chymru lewyrchus,
Cymru iachach a chymunedau cydlynol.

1.4 Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae dangosyddion perfformiad addysg a lansiad y cwricwlwm newydd yn ein rhoi ni mewn cyfnod o newid arwyddocaol.  Mae
disgrifyddion canlyniadau newydd a mwy heriol yn y cyfnod sylfaen wedi arwain at leihad cenedlaethol mewn canlyniadau, a
chaiff hyn ei adlewyrchu yng nghanlyniadau Conwy, fodd bynnag roedd y lleihad yn llawer llai na’r cyfartaledd
cenedlaethol.  Mae canlyniadau Cyfnod Allweddol 2 wedi lleihau o 1.2 pwynt canran mewn cyfnod lle mae canlyniadau
cenedlaethol wedi aros yn gyson, ond mae’r perfformiad ar draws y prif ddangosydd yng nghyfnod allweddol 3 yn
galonogol.  Ond, mae perfformiad disgyblion yng nghyfnod allweddol 4, o dan y cyfartaledd rhanbarthol a chenedlaethol, a
byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar wella’r maes hwn.  Fodd bynnag, mae’n braf nodi bod canran y dysgwyr 17 oed sy’n
gwneud cyrsiau cyfystyr â 2 lefel A sydd wedi cyflawni’r 'Trothwy Lefel 3’ yn 97% o’i gymharu â chanlyniad Cenedlaethol o 98%.

Byddwn yn parhau i edrych ar ddulliau o gefnogi cyrhaeddiad pobl ifanc, ac er ein bod yn siomedig nad ydym wedi bodloni'r holl
dargedau a osodwyd, y canlyniad cadarnhaol yw bod y bwlch mewn cyrhaeddiad wedi cael ei leihau.  Roedd yn anffodus bod
gwrthdaro o ran dyddiadau wedi golygu nad oedd y SESG wedi gallu ymweld â chynifer yr ysgolion cynradd â'r targed, ac eir i'r
afael â hyn yn y dyfodol, wrth i ni barhau i adeiladu perthynas gref a chydweithio gydag ysgolion.
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Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy'n ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel
2.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth
Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad  COG

A2.1 Byddwn yn sicrhau bod yna ymagwedd gorfforaethol gyson tuag at ddiogelu o fewn y
cyngor Gwyrdd

Mae rôl y Rheolwr Gwasanaeth Diogelu yn rôl ddynodedig o fewn Gofal Cymdeithasol gyda goruchwyliaeth agos o
ddyletswyddau diogelu o dan y Ddeddf Llesiant Gwasanaethau Cymdeithasol, ynghyd a chysylltiadau agos â’r Byrddau Diogelu
Rhanbarthol lle cyflawnir gwaith partneriaeth. Y Prif Weithredwr sy’n cadeirio’r panel Diogelu Corfforaethol.  Mae Grŵp
Arweinwyr Dynodedig yn gweithio’n dda i drosi cyfeiriad strategol diogelu i gamau gweithredu o fewn gwasanaethau. Mae
pecynnau e-ddysgu ar Trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol a Diogelu ar gael i holl staff.  Mae
gwasanaethau megis Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau (AFfCh) a Gwasanaethau Datblygu Cymunedol (GDC) wedi
datblygu sesiynau pecynnau gwaith i sicrhau fod hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar gyfer staff nad ydynt wedi'u lleoli mewn
swyddfeydd.  Cynhaliwyd yr ail ddiwrnod datblygu ar thema ym mis Chwefror, a oedd yn cynnwys cynrychiolaeth o Arolygiaeth
Gofal Cymru a’r Rheolwr Diogelu Dynodedig. Mynychodd y panel diogelu corfforaethol, gan gynnwys aelodau etholedig, y Prif
Weithredwr a Phenaethiaid Gwasanaeth, y sesiwn yn y prynhawn.

Roeddem hefyd yn falch o dderbyn adroddiad cadarnhaol gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dilyn adolygiad o Drefniadau
Diogelu Corfforaethol yng Nghonwy, a byddwn yn paratoi Cynllun Gweithredu i fynd i’r afael â'r meysydd yr ydym wedi eu nodi
sydd angen gwella.

Mae gwaith yn digwydd i sicrhau bod recriwtio diogel mewn ysgolion yn cael ei fonitro yn ganolog gan Adnoddau Dynol
Corfforaethol.

Cafodd y Polisi Ymgysylltu Gwirfoddolwyr ei gymeradwyo gan y Cabinet ar 12 Mehefin 2018. Mae modiwl wrthi’n cael ei
adeiladu ar iTrent (ein system TG AD) i gofnodi manylion unigolion nad ydynt yn weithwyr cyflogedig, megis gweithwyr
asiantaeth, gwirfoddolwyr a gofalwyr maeth.

A2.2 Byddwn yn adolygu ein dull o recriwtio staff yn ddiogel a chomisiynu gwasanaethau yn
ddiogel Gwyrdd

Mae’r argymhellion yn yr adroddiad dilynol Archwilio Mewnol diweddaraf wedi cael eu cwblhau.

Mae dogfen Excel Gwirio Dechreuwyr Newydd wedi cael ei ddatblygu a’i ddosbarthu i Swyddogion Cyswllt AD a Phenaethiaid
Gwasanaeth. Mae hefyd wedi cael ei gyhoeddi ar y fewnrwyd yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae amryw o welliannau wedi cael eu gwneud er mwyn gwneud y broses recriwtio yn fwy diogel, gan gynnwys:

• Rhoi datganiad diogelu mewn hysbysebion swyddi a deunydd recriwtio ar-lein ac wedi’u hargraffu.
• Rhoi datganiad diogelu mewn tudalen we proffil swydd ar gyfer swyddi unigol.
• Mae datganiad diogelu wedi cael ei gynnwys yn ein telerau ac amodau cyfrif Facebook Corfforaethol.
• Bydd datganiad diogelu yn cael ei gynnwys yn ein Polisi Cyfryngau Cymdeithasol.

Mae’r cwrs Recriwtio mwy diogel ar gyfer Rheolwyr wedi cael ei gynnal 5 gwaith yn y 12 mis diwethaf, gan hyfforddi cyfanswm
o 33 o gynrychiolwyr.

A2.3 Byddwn yn adolygu trefniadau diogelu ym mhob gwasanaeth
Gwyrdd

Cafodd archwiliad dilynol ei gyflawni ym mis Gorffennaf 2018 a chafodd barn yr archwiliad ei ailasesu gan ddarparu Sicrwydd
Boddhaol.   Bydd gweithredu'r argymhellion a wnaed yn gwella'r rheolaeth fewnol ar waith ac yn rhoi sicrwydd i reolwyr bod
systemau cadarn yn eu lle a mesurau priodol wedi eu cymryd i liniaru'r risgiau mân a nodwyd. Bydd trydydd archwiliad dilynol
yn cael ei gynnal ymhen chwe mis i wirio bod yr argymhellion wedi cael eu gweithredu.
 Yn ystod mis Mawrth 2019, adolygodd Swyddfa Archwilio Cymru'r trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu. Cam dilynol oedd
hyn ar adroddiad 2015 i asesu cynnydd. Derbyniom yr adroddiad terfynol o’r adolygiad hwn ym mis Mehefin 2019.

A2.4 Gan weithio gyda phartneriaid, byddwn yn gweithredu cynllun i helpu atal camfanteisio
Gwyrdd

Ym mis Ionawr 2019, cafodd y fforwm Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant ei ail-lansio fel 'Fforwm Camfanteisio' er mwyn ystyried
ffurfiau eraill o gam-fanteisio, yn bennaf Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant a Chamfanteisio Troseddol ar Blant.
Yn ddiweddar, bu’r Gweithiwr Cymdeithasol Plant mewn Asesiad a’r Tîm Cefnogi yn peilota ac yn hwyluso pecyn dysgu ar achos
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Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant a oedd yn cynnwys y Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig, a’r gweithwyr proffesiynol mewnol
ac allanol eraill a oedd yn rhan weithredol o’r achos.  Derbyniwyd adborth cadarnhaol ac ystyrir os all hyn gael ei gynnig eto yn
y dyfodol.

Cynhaliodd cydweithwyr mewnol ac aml-asiantaeth ddiwrnod gloywi ar gyfer y bobl ifanc a gyflawnodd rhaglen ‘Amour’ yng
Nghonwy yn flaenorol, roedd hyn yn galluogi pobl ifanc i ennill cymhwyster o’r rhaglen hon.

 Mae nifer o staff, gan gynnwys Gweithwyr Cymdeithasol o dimoedd amrywiol, gweithwyr Tîm Ymyriadau Teuluol, gweithwyr
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, gweithwyr Canolfan i Deuluoedd, ynghyd â chydweithwyr o Heddlu Gogledd Cymru ac Ynys
Môn , yn cwblhau cwrs Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant lefel 4 drwy PACE - (Rhieni yn erbyn cam-fanteisio’n rhywiol ar blant).
Cyfrannodd staff Conwy i gomisiwn gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru ar gyfer cynhyrchiad drama ‘Mirror’ gan Collingwood
Learning Solutions.   Roedd y cynhyrchiad wedi’i dargedu tuag at ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 mewn ysgolion uwchradd ar
draws rhanbarth Gogledd Cymru (dewisodd holl ysgolion uwchradd Conwy gymryd rhan).

 Derbyniodd Conwy Wobr Gofal Cymdeithasol ym mis Medi 2018, am arwain menter aml-asiantaeth i leihau cam-fanteisio’n
rhywiol ar blant. Roedd y fenter yn cynnwys y partneriaid canlynol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Addysg, Heddlu
Gogledd Cymru a Gwasanaethau Ieuenctid Conwy. Dywedodd y beirniaid ei fod yn esiampl orau o gydweithio yr oeddent wedi
ei weld yng Nghymru.

2.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod y Mesurydd Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M2.1 % o weithwyr sy’n
cwblhau'r broses
Cyflwyniad
Corfforaethol o fewn
amserlenni priodol

70.00 100.00 79.04 100.00
Coch

 Yn y cyfnod Ebrill 2018 – Mawrth 2019, cafodd 7 Rhaglen Cyflwyniad Corfforaethol eu darparu gyda 245 o leoedd ar gael.
O’r lleoedd hynny oedd ar gael, archebwyd 221, gan adael 24 lle ar gael yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae’r Cyflwyniad
Corfforaethol yn fwy effeithiol os yw gweithwyr yn mynychu o fewn y tri mis cyntaf o ddechrau eu swyddi. Er mwyn sicrhau
bod y Cyflwyniad Corfforaethol yn fwy cyfleus i ystod ehangach o weithwyr, rydym wedi symud y cyflwyniad o foreau
Gwener i ddyddiau amrywiol.  Rydym hefyd wedi annog Gwasanaethau i archebu lleoedd ar gyfer gweithwyr newydd
ymlaen llaw. Rydym yn bwriadu adolygu’r prosesau sydd tu ôl i'r adeg pan mae dechreuwr newydd yn dechrau, pan maent
yn derbyn eu rhif cyflog a sut mae gwasanaethau yn archebu lle i staff ar y Cyflwyniad Corfforaethol.

M2.2a % y staff sy’n dechrau
swydd gyda dau
dystlythyr

97.92 100 72.92 100 0.00
Coch

Rydym yn cynnal gwiriadau gyda gwasanaethau er mwyn sefydlu os oes problemau o ran cofnodi. Ym mis Mai 2019 fe
wnaethom gyflwyno gwiriad recriwtio electronig.   Mae’r rhestr gyfeirio yn gofyn am lofnod y Pennaeth Gwasanaeth er
mwyn cadarnhau bod yr holl wiriadau wedi cael eu cwblhau, bod yr holl dystysgrifau a geirdaon wedi cael eu dilysu, a bod y
wybodaeth wedi cael ei roi yn y systemau yn gywir.  Gobeithir y bydd y fenter hon yn cynorthwyo i ddatrys problemau
cofnodi, gan na fydd posib cadarnhau cynigion gwaith nes i'r Pennaeth Gwasanaeth lofnodi bod yr holl wiriadau wedi cael
eu cwblhau. Os oes problemau eraill, dylem allu dod a ffocws fforensig ar ble a pham maent yn digwydd. Mae ystyriaethau
pellach yn cael eu cyflawni mewn perthynas ag arferion mewn ysgolion a sut allwn ni sicrhau cydymffurfiad.

M2.2b % o staff newydd sydd
yn cael gwiriad GDG
(pan fo angen).

100.00 100.00 96.20 100.00
Oren

Rydym wedi datblygu ffordd o adrodd ar fylchau mewn hanfodion recriwtio drwy ein system iTrent (system meddalwedd
AD).  Pan ydym yn canfod diffyg cydymffurfiad gyda mesurau recriwtio diogel, mae her weithredol uniongyrchol i’r swyddog
yn y gwasanaeth lle mae’r bwlch yn bodoli. Mae’r gwiriadau yn fforensig i’r graddau y gallwn adnabod gweithwyr a swyddi
penodol lle mae'r bylchau. Yn ôl gwiriadau, y rheswm yn aml, yw methiant i roi gwybodaeth yn y system bod geirdaon a
gwiriad DBS wedi cael eu derbyn. Roedd ymarfer dilysu newydd yn cael ei gyflawni pan oedd yr Adroddiad Blynyddol yn
cael ei ysgrifennu.

Yn ogystal â hynny, mae AD wedi datblygu a gweithredu rhestr wirio recriwtio electronig yn ddiweddar. Mae’n ofynnol cael
llofnod y Pennaeth Gwasanaeth er mwyn cadarnhau bod yr holl wiriadau wedi cael eu cwblhau, bod yr holl dystysgrifau a
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geirdaon wedi cael eu dilysu, a bod y wybodaeth wedi cael ei roi yn y systemau yn gywir. Gellir dod o hyd i’r ddogfen Excel
Rhestr Wirio Dechreuwr Newydd ar y fewnrwyd yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Gobeithir y bydd y fenter hon yn cynorthwyo i ddatrys y broblem wrth fynd ymlaen, gan na fydd posib cadarnhau cynigion
gwaith nes i'r Pennaeth Gwasanaeth lofnodi bod yr holl wiriadau wedi cael eu cwblhau. Os oes problemau eraill, dylem allu
dod a ffocws fforensig ar ble a pham maent yn digwydd, a phwy sy’n gyfrifol hefyd. Mae ystyriaethau pellach eu hangen
mewn perthynas ag arferion mewn ysgolion a sut all y Cyngor sicrhau arfer da a chydymffurfiad.

M2.2c % o staff sy'n derbyn
hyfforddiant diogelu o
fewn 12 mis o gychwyn
yn y swydd.

18.50 100.00 46.30 100.00
Coch

Mae hyn yn cyfateb â 76 o staff allan o 164. Cafodd saith Rhaglen Cyflwyniad Corfforaethol eu cynnal yn y flwyddyn.  Mae’r
Cyflwyniad Corfforaethol yn fwy effeithiol os yw gweithwyr yn mynychu o fewn y tri mis cyntaf o ddechrau eu swyddi. Er
mwyn sicrhau bod y Cyflwyniad Corfforaethol yn fwy cyfleus i ystod ehangach o weithwyr, rydym wedi symud y cyflwyniad
o foreau Gwener i ddyddiau amrywiol.  Rydym hefyd wedi annog Gwasanaethau i archebu lleoedd ar gyfer gweithwyr
newydd ymlaen llaw. Rydym yn bwriadu adolygu’r prosesau sydd tu ôl i'r adeg pan mae dechreuwr newydd yn dechrau,
pan maent yn derbyn eu rhif cyflog a sut mae gwasanaethau yn archebu lle i staff ar y Cyflwyniad Corfforaethol.  Rydym
hefyd wedi sefydlu proses i anfon e-bost at holl ddechreuwyr newydd gyda dolenni uniongyrchol at y modiwlau e-ddysgu
mae angen iddynt eu cwblhau.

M2.2d % y Cynghorwyr
presennol sydd wedi
mynychu hyfforddiant
diogelu gorfodol fel y
nodir gan y Pwyllgor
Gwasanaethau
Democrataidd

100.00 100.00 100.00 Dim
targed Gwyrdd

Mae holl Gynghorwyr wedi mynychu hyfforddiant diogelu.  Nid yw hwn yn ofyniad blynyddol.

M2.3 Nifer o atgyfeiriadau
gan staff sy'n poeni am
bobl ddiamddiffyn.

333.00 Dim
targed

334.00 Dim
targed Amherthnasol

Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau gan staff sy'n poeni am bobl ddiamddiffyn oedd 184 ar gyfer y cyfnod Hydref i Mawrth
2019.

Mae hyn yn gyfystyr â 47 o oedolion a 137 o blant.

Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau gan staff oedd yn poeni am bobl ddiamddiffyn oedd 150 ar gyfer y cyfnod Ebrill i Medi
2018.  Mae hyn yn gyfystyr â 43 o oedolion a 107 o blant.

Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn - 334

2.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Bod yn fwy anturus.
 Mae ein camau gweithredu yn dangos ein bod yn camu allan o’r meddylfryd ‘busnes arferol’ a gweithredu i newid sut mae pethau’n
cael eu gwneud ar hyn o bryd.

 Roedd casgliad Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, ‘Adolygiad o drefniadau Corfforaethol ar gyfer diogelu 2019’ wedi dod i’r
casgliad bod “Y Cyngor wedi mynd i’r afael â mwyafrif yr argymhellion yn ein hadroddiad diogelu cenedlaethol, ond gellir cryfhau
rhai trefniadau ac agweddau o berfformiad. Mae gan y Cyngor drefniadau clir ar gyfer goruchwylio os yw’n bodloni ei
gyfrifoldebau diogelu ac mae diwylliant cryf bod diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb, ond gall rhai trefniadau fod yn gryfach.  Gall y
Cyngor wella ei drefniadau hyfforddiant diogelu.  Mae’r Cyngor yn monitro ac yn gwerthuso gwybodaeth ddiogelu briodol ac wedi
canfod rhai meysydd o danberfformiad.“  Mae graddfa sicrwydd boddhaol gan Archwilio Mewnol hefyd yn cadarnhau ein bod wedi
gwneud newidiadau sylweddol yn y maes hwn.  Mae ennill Acolâd Gofal Cymdeithasol am arwain menter amlasiantaethol i leihau
camfanteisio'n rhywiol ar blant hefyd yn gadarnhad pellach ein bod yn gwneud cynnydd da i addysgu pobl bod pawb yn gyfrifol am
ddiogelu.  Braf yw nodi yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 18/19, bod 88% o’r bobl a gyflawnodd yr arolwg yn teimlo'n ddiogel yn eu
cartrefi wedi iddi dywyllu ac roedd 61% yn teimlo'n ddiogel yn eu hardal leol wedi iddi dywyllu.
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Sut mae’r canlyniad yn cyfrannu tuag at y nodau lles?

Ein nod hirdymor yw ein bod ni fel cymunedau yn cadw llygad am ein gilydd ac mae pawb yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau diogelu.
Mae’n bwysig nad yw cenedlaethau'r dyfodol yn edrych yn ôl ac yn meddwl y dylem fod wedi gwneud mwy i ddiogelu pobl.  Mae
hyn yn cefnogi nodau lles ar gyfer Cymru gyfartal, Cymru iachach a chymunedau cydlynol.

2.4 Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae diogelu yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i ni. Rydym angen parhau i hyfforddi holl staff am ddiogelu.  Bydd ffocws
penodol ar y gwasanaethau hynny sydd heb fodloni'r targed hyfforddi gofynnol.  Yn yr un modd, byddwn yn gweithio gydag
ysgolion er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â materion perfformio o ran adrodd am wiriadau DBS.
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Canlyniad 3 -  Mae gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety fforddiadwy ac addas o safon
uchel sy’n gwella safon eu bywyd

3.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth

Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad
COG

A3.1 Cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy sy'n diwallu angen a nodwyd ac sy’n cynorthwyo
i liniaru effaith diwygiadau cyfundrefn les Llywodraeth y DU. Gwyrd

d

Cafodd y Strategaeth Tai Lleol 2018/2023 ei gymeradwyo’n ffurfiol ym mis Rhagfyr 2018 ac mae'n cael ei roi ar waith. Un o
amcanion allweddol y strategaeth yw cynyddu’r cyflenwad o opsiynau tai fforddiadwy i’r rhai ar incymau is.  I wneud hyn,
byddwn yn:
1. Cyflymu darpariaeth o dai fforddiadwy, gan ganolbwyntio ar fylchau mewn cyflenwad.
2. Ymchwilio i’r ffordd orau i’r Cyngor gyfrannu’n uniongyrchol i gyflenwi tai fforddiadwy drwy fodelau arloesol.
3. Parhau i wneud y defnydd gorau o’r stoc dai bresennol gan gynnwys rhoi defnydd unwaith eto i gartrefi gwag hirdymor.
4. Hwyluso mwy o gyfleoedd i bobl rannu tai.
5. Ymchwilio opsiynau i gynyddu’r defnydd o lety rhent preifat.
6. Lleihau effaith Diwygio'r Gyfundrefn Les ar denantiaid.
7. Cymryd rhan yng Nghynnig Twf Cymru dros Ogledd Cymru.

Er mwyn gweithredu’r strategaeth, mae fframwaith cyflawni wedi cael ei ddatblygu. Mae’r amcan uchod yn cael ei gyflawni
gan y Grŵp Cyflenwi Tai Fforddiadwy.

Cafodd y Grŵp Cyflenwi Tai Fforddiadwy ei sefydlu yn 2018 er mwyn cydlynu, cefnogi a gyrru darpariaeth o dai fforddiadwy
ar draws y fwrdeistref sirol. Mae’r grwpiau canlynol yn cefnogi gwaith y Grŵp Cyflenwi Tai Fforddiadwy:
• Grŵp Datblygu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
• Safleoedd sy’n eiddo i’r Cyngor
• Gweithgor Tai Gwag

Mae’r Grŵp Datblygu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn cyfarfod bob chwarter, nod y grŵp yw cefnogi datblygiad y
tai iawn yn y llefydd iawn a sicrhau bod Grant Tai Cymdeithasol Conwy yn cael ei wario yn llawn o fewn y flwyddyn ariannol.
Yn 2018/19 derbyniodd Conwy gyllid grant a oedd yn cefnogi datblygiad 129 o unedau tai fforddiadwy. Disgrifir deiliadaeth
yr unedau hyn isod:
91 Rhent Cymdeithasol, 18 Rhent Canolradd, 16 Rhentu i Berchnogi, 4 Cymorth i Brynu

Mae’r Grŵp Datblygu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig hefyd yn sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd i
hawlio grantiau ychwanegol megis y Grant Tai Arloesol. Yn 2018/19 cafodd 2 Landlord Cymdeithasol Cofrestredig eu
gwobrwyo gyda Grant Tai Arloesol; Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar gyfer Pennant Hall (14 o unedau tai cymdeithasol gan
ddefnyddio coed gwasgedig lleol) a Chartrefi Conwy am Bodiau Eco (8 uned modiwlar hunangynhwysol) sydd i’w hadeiladu
yn 19/20 oherwydd oedi wrth gael caniatâd cynllunio.

Mae grŵp tasg a gorffen eiddo mwy wedi cael ei sefydlu i gynyddu’r cyflenwad o lety mwy (4 ystafell wely +). Mae data
rhestr aros am dai wedi cael ei ddadansoddi ac mae 162 o deuluoedd angen tai mwy.

Cafodd gweithgor Safleoedd sy’n eiddo i’r Cyngor ei sefydlu yn 2018, mae'r grŵp yn cyfarfod unwaith bob chwarter i drafod
safleoedd sy’n eiddo i’r Cyngor ar gyfer datblygiad 100% o dai fforddiadwy.  Cafodd tri safle datblygu eu trafod yn fanwl yn
ystod 2018/19:

a) Ysgol Maelgwyn – dechreuodd gwaith ar y safle ym mis Ebrill 2019.
b) Penmaen – Derbyniodd y safle gymeradwyaeth cynllunio (yn destun amodau) ym mis Mawrth 2019.
c) Ysgol Gyffin – Penderfynodd y Cabinet y dylai'r safle gael ei werthu ar y farchnad agored. Nid oes unrhyw Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig wedi mynegi diddordeb mewn gwneud cynnig am y datblygiad hwn.

Bydd penderfyniadau mewn perthynas â thri safle/ ased arall sy’n eiddo i’r Cyngor yn cael eu datblygu yn ystod 2019/2020.

Mae’r Strategaeth Dai yn gweithio’n agos iawn gyda Chynllunio i uchafu darpariaeth o dai fforddiadwy drwy’r system
gynllunio, a hyd yma eleni rydym wedi:
• gwneud sylwadau ar 99 o geisiadau cynllunio a 25 o geisiadau cyn ymgeisio.
• Gwneud cais am 65 o unedau canolradd a 108 o unedau tai cymdeithasol.
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• Gofyn i 14 o geisiadau dalu elfen o symiau cymudol yn gyfnewid am dai fforddiadwy ar y safle.
Cafodd y Gweithgor Tai Gwag ei sefydlu yn 2018. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob mis ac ar hyn o bryd yn gweithio tuag at
ddatblygu’r Strategaeth Tai Gwag a Chynllun Gweithredu.  Y nod cyffredinol yw lleihau’r nifer o unedau gwag hirdymor yn y
Fwrdeistref Sirol, ac er mwyn cyflawni hyn mae 4 amcan allweddol yn y cynllun gweithredu:

· Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy i’r rhai ar incymau is.
· Gwella cyflwr a safon arbed ynni'r tai yn y sector breifat.
· Parhau i wneud y defnydd gorau o'r stoc dai bresennol.
· Dod ag eiddo sy'n broblemus ac yn hyll, yn ôl i ddefnydd.

Bydd y Strategaeth yn cael ei gyflwyno ym mis Awst 2019 ar gyfer ei gymeradwyo.

Tai a Rennir: Cafodd dadansoddiad data o’r gofrestr Un Llwybr Mynediad At Dai, yn ymwneud ag ymgeiswyr sengl o dan 35
sydd ond yn gymwys am fudd-dal tai ar gyfradd llety a rennir, ei gwblhau ym mis Chwefror 2019. Cafodd y data hwn ei
rannu gyda Pholisi Cynllunio er mwyn cefnogi adolygiad o’r HOU/10, sef polisi nad yw'n cefnogi creu llety a rennir (tai
amlfeddiannaeth) yn y Cynllun Datblygu Lleol.

Ar draws yr holl Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sy’n gweithredu o fewn Conwy, ar hyn o bryd mae 752 o unedau 1
ystafell wely anghenion cyffredinol. Mae hyn yn cyfrif am 17% o gyfanswm y stoc dai, fodd bynnag mae 37% o’r holl
ymgeiswyr ar y gofrestr yn sengl. Ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw lety a rennir, anghenion cyffredinol o fewn y stoc
dai cymdeithasol. Mae camau wedi eu cymryd i ddatblygu peilot tai cymdeithasol a rennir, ond mae hyn wedi oedi
oherwydd capasiti. Mae Swyddog Strategaeth Digartrefedd wedi cael ei benodi er mwyn arwain ar ddatblygu’r peilot.  Ar
hyn o bryd rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Hafan Cymru er mwyn datblygu llety a rennir gyda 6 ystafell wely a
chefnogaeth 24/7, wedi'i dargedu ar gyfer pobl ifanc. Mae cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno i drosi hen swyddfa Hafan
Cymru ar Ffordd Coed Pella, Bae Colwyn.

Y Sector Breifat: Mae’r cynnig landlord presennol wedi cael ei adolygu yn erbyn Pecyn Gwaith Gwella'r Sector Rhentu
Preifat CLlLC, ac mae cynllun gweithredu wedi cael ei ddatblygu.

Diwygio'r Gyfundrefn Les: Bydd y grŵp Rheoli Tai Cymdeithasol yn canolbwyntio ar leihau effaith Diwygio’r Gyfundrefn Les
ar denantiaid mewn tai cymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, gosodwyd y camau gweithredu canlynol:
• Bod yn ymwybodol o ddatblygiadau Budd-daliadau Tai / Adran Gwaith a Phensiynau o fewn y Fwrdeistref Sirol.
• Monitro'r effaith mae cyflwyno Credyd Cynhwysol yn ei gael.
• Monitro Taliadau Dewisol Tai.
• Monitro mentrau symud i eiddo llai y Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Ar hyn o bryd mae’r grŵp yn casglu ac yn dadansoddi data gan bartneriaid yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig.

A3.2 Gweithio gyda'n partneriaid i gryfhau ein gwasanaethau atal digartrefedd ymhellach.
Gwyrdd

Mae gwaith sylweddol wedi cael ei gyflawni mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill.  Mae’n glir nad yw digartrefedd ac
atal digartrefedd  yn gyfrifoldeb ar Bartneriaeth Datrysiadau Tai yn unig, mae gan holl bartneriaid y sector cyhoeddus
gyfrifoldebau a dyletswyddau i gynorthwyo atal digartrefedd. Mae datblygu dealltwriaeth ar y cyd yn ffocws allweddol ar
gyfer y Bartneriaeth Datrysiadau Tai.  Trwy gydweithio a chydlynu darpariaeth gwasanaeth, bydd pobl Conwy wedi’u
diogelu yn well rhag y risg o ddigartrefedd, a bydd rheoli digartrefedd pan mae’n digwydd, yn fwy cadarn ac wedi’i
ganolbwyntio ar yr unigolyn.

Ym mis Rhagfyr 2018, cafodd Strategaeth Digartrefedd Gogledd Cymru (Pobl, Cartrefi a Gwasanaethau) ei fabwysiadu.
Dros y 4 mlynedd nesaf, bydd cyfleoedd i weithio ar lefel lleol, isranbarthol a rhanbarthol yn cael eu harchwilio ac eir i'r
afael â'r heriau a rennir gyda'n gilydd.  Nododd adolygiad diweddar o Strategaethau Digartrefedd ar draws Cymru, bod
Strategaeth Digartrefedd Gogledd Cymru yn esiampl o arfer orau a bydd y grŵp Strategaeth digartrefedd rhanbarthol yn
cyfarfod yn rheolaidd i sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro yn erbyn y Cynllun Gweithredu Rhanbarthol.  Mae angen i
bob Awdurdod Lleol gael Cynllun Gweithredu Lleol er mwyn mynd i’r afael â heriau digartrefedd lleol, ac mae Cynllun
Gweithredu Conwy wedi cael ei ddatblygu gydag ymgysylltiad sylweddol gan asiantaethau partner.  Mae Grŵp Cyflawni
Strategaeth sy’n cynnwys Gofal Cymdeithasol Partneriaid Conwy, Partneriaid Tai, CAB a Hawliau Lles, Cefnogi Pobl, NACRO
a Shelter Cymru yn cyfarfod bob chwarter i gefnogi darpariaeth ac i fonitro Cynllun Gweithredu Strategaeth Digartrefedd
Conwy.
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Mewn ymdrech i hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth a sicrhau bod ein partneriaid yn gwybod am ein gwasanaethau, a
bod ganddynt ddealltwriaeth realistig o’r heriau presennol o amgylch tai a digartrefedd yng Nghonwy, yn y flwyddyn
ddiwethaf rydym wedi darparu ystod o sesiynau hyfforddi ar gyfer dros 300 o bobl.  Mae hyn yn cynnwys Tîm Incymau
Cartrefi Conwy, holl weithwyr prosiect Cefnogi Pobl, Ymwelwyr Iechyd, Swyddogion Budd-Dal Tai a Chydweithwyr yn y
Ganolfan Swyddi a Mwy.  Drwy hyfforddi staff am y llwybrau atgyfeirio i’n gwasanaethau a rhoi cipolwg iddynt o ran beth
yw “risg o ddigartrefedd”, gobeithiwn sicrhau bod y bobl sydd mewn risg o ddigartrefedd yn cael eu hatgyfeirio i’n
gwasanaethau yn amserol.  Rydym hefyd angen i’n partneriaid fod yn realistig a gwybod am ein gwasanaethau ac opsiynau
tai, fel y gallent ein helpu ni i reoli disgwyliadau.

Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda'r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ac mae Gweithiwr Gallu ariannol yn gweithio o
fewn y Tîm Datrysiadau Tai.  Mae ein staff arbenigol yn gweithio’n agos gydag asiantaethau partner.  Esiamplau o hyn yw’r
Swyddog Atal Digartrefedd- Cyswllt Carchar a benodwyd yn ddiweddar: sy’n gweithio gyda'r gwasanaeth Prawf, yn ogystal â
Charchar Altcourse a Charchar y Berwyn er mwyn rheoli materion tai a digartrefedd i’r rhai sydd mewn ac yn gadael y
carchar.  Rydym hefyd wedi sicrhau cyllid gan y Gwasanaeth Iechyd er mwyn recriwtio Swyddog Atal Digartrefedd –
Rhyddhau o’r Ysbyty, wedi’i leoli yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn cefnogi rhyddhau cleifion sy'n profi materion tai a
digartrefedd mewn modd amserol a diogel ac o ganlyniad i “flocio gwelyau”.  Mae perthynas gynyddol bwysig yn cael ei
ddatblygu gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau a chanolfannau gwaith lleol.  Mae hyn yn hanfodol o ystyried y risg gan
Gredyd Cynhwysol a chyflwyniadau pellach o ddiwygiadau i’r gyfundrefn les.

Mae swyddogion hefyd yn mynd allan i swyddfeydd sefydliadau eraill i weithio.  Mae hyn yn cynorthwyo i wneud ein
gwasanaethau yn fwy hygyrch ac yn helpu i feithrin partneriaethau gyda gweithwyr allweddol gydag ystod o sefydliadau
gwahanol.  Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i Mind, Canolfannau Gwaith, CAB a’r gwasanaeth Prawf.  Dylid
nodi hefyd bod y gwaith partneriaeth sy’n digwydd gyda chydweithwyr mewnol yn y Cyngor wedi gwella ar ôl symud i Goed
Pella.  Mae bod yn agosach at gydweithwyr gofal cymdeithasol wedi cynorthwyo’n arw, ac mae’r cyfleusterau a’r diwylliant
yng Nghoed Pella yn llawer mwy ffafriol i weithio ar y cyd a mabwysiadu ymatebion ar y cyd i broblemau.

A3.3 Cynyddu'r cyflenwad o dai’r farchnad addas sy'n diwallu’r angen a nodwyd.
Oren

Mae tai'r farchnad agored wedi cynyddu o’r flwyddyn flaenorol i 320 uned.  Mae’r Gyd-astudiaeth Tir sydd ar Gael ar Gyfer
Tai ar ddigwydd, ond mae’r canlyniadau drafft yn dangos gostyngiad mewn cyflenwad.  Mae’n annhebygol iawn y bydd Tai'r
Farchnad Agored yn cynyddu’n sylweddol dros y 2-3 mlynedd nesaf, nes i’r Cynllun Datblygu Lleol newydd gael ei
fabwysiadu a thir newydd gael ei ddynodi.

A3.4 Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu’r cyflenwad o lety priodol o ansawdd yn y sector
gofal annibynnol (e.e. cartrefi preswyl a gofal nyrsio)

Coch

Mae categorïau gofal wedi cael eu tynnu o dan RISCA (Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal (Cymru) 2016). Rydym yn
gweithio gyda'r tîm Comisiynu Rhanbarthol i ddatblygu Manyleb Gwasanaeth ar gyfer Cartrefi Gofal.   Bydd y fanyleb yn
egluro'r hyn a ddisgwylir gan gartrefi gofal ac yn dadansoddi os yw disgwyliadau’r comisiynydd o ran cartrefi gofal yn
realistig, yn fforddiadwy ac yn cael eu hariannu o fewn y ffioedd presennol a delir gan Awdurdodau Lleol.   Mae Cartrefi
Gofal yn cymryd rhan lawn yn y gwaith a rhagwelir y bydd y gwaith hwn yn helpu i wneud y sector yn fwy cynaliadwy.
Bydd hyn hefyd yn egluro beth mae’r Awdurdodau Lleol yn talu amdano yn y ffi a’r hyn nad ydynt yn talu amdano, a fydd yn
ei dro, yn helpu cartrefi gofal i edrych ar yr opsiynau ar gyfer taliadau atodol i roi cymhorthdal i ffioedd yr Awdurdod Lleol.

Mae cynaliadwyedd o fewn y sector annibynnol yn parhau i fod yn heriol.  Mae darparwyr yn gweithredu o fewn heriau
ariannol, fodd bynnag, yn dilyn yr adolygiad barnwrol i daliadau Cyllido Gofal Nyrsio, mae Awdurdodau Lleol Gogledd
Cymru a’r Bwrdd Iechyd wedi dod o hyd i ffordd ymlaen gyda thaliadau i gartrefi gofal.  Ond, mae'r model Ariannu Gofal
Nyrsio ar gyfer y blynyddoedd i ddod o dan adolygiad, gan fod y trefniadau presennol yn dod i ben yn 2019/2020. Mae’r
grŵp Ffi Gofal Nyrsio Gogledd Cymru yn symud y gwaith hwn ymlaen.

Mae Datganiad Sefyllfa Marchnad Cartrefi Gofal Gogledd Cymru wedi ei gytuno ym Mehefin 2018, ac yn canolbwyntio ar
ddatblygu sector cartref gofal sy’n:

· Seiliedig ar fanylebau gwasanaeth yn seiliedig ar ganlyniadau, sy’n manylu ar safonau ansawdd a diogelwch sy’n
ofynnol o fewn cartrefi gofal a defnyddio hyn i gyfrifo cost wirioneddol gofal o safon.

· Sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg yn cael eu darparu mewn cartrefi gofal ar draws Gogledd Cymru.
· Cadarnhau meysydd gwasanaeth lle gallwch hyrwyddo datblygiad newydd (megis darpariaeth ar gyfer cyplau, gofal

nyrsio, gofal gwell ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia).
· Datblygu darpariaeth yn seiliedig ar wasanaethau ail-alluogi /galluogi tymor byr o fewn cartrefi gofal.
· Gwneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer buddsoddi cyfalaf mewn cartrefi gofal ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys

cefnogi gwasanaethau bychain (yn aml bobl fusnes lleol) i barhau yn gynaliadwy.
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3.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod y Mesurydd Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M3.1a (i) Nifer yr unedau tai
fforddiadwy newydd a
ddarperir o ran maint a
deiliadaeth -
Cymdeithasol (gan
gynnwys tai â chymorth
ar gyfer pobl
ddiamddiffynn

46.00 101.00 24.00 35.00
Coch

Mae 7 uned ychwanegol o 2017/18 wedi cael eu cofnodi ar gyfer Bod Alaw, Bae Colwyn.  Cafodd yr unedau hyn eu nodi ar
ôl cyflwyno datganiad 17/18.

O’r 14 a ddarparwyd eleni, y dadansoddiad oedd:
5x 1 gwely, 5x 2 wely, 5x 3 gwely, 1 x 4 gwely ac 1 x 5 gwely

M3.1a (ii) Nifer yr unedau tai
fforddiadwy newydd a
ddarperir o ran maint a
deiliadaeth – Canolradd
(rhentu / perchentyaeth
cost isel)

30.00 101.00 22.00 35.00
Coch

· Roedd 16 uned ar gyfer rhent canolradd (10 x 2 gwely a 6 x 1 gwely)
· Roedd 7 uned ar gyfer perchentyaeth cost isel (2 x 2 wely, 3 x 3 gwely, 2 x 4 gwely)
· Roedd 1 uned ar gyfer Rhentu i Berchnogi (1 x 3 gwely)

M3.1b Nifer yr unedau tai
fforddiadwy newydd a
arferai fod yn gartrefi
gwag

8.00 8.00 7.00 10.00
Oren

Mae perfformiad ar gyfer y mesur hwn yn cael ei lywodraethu gan y swm o Grant Tai Cymdeithasol sydd wedi cael ei
ddyrannu i gefnogi prynu eiddo gwag, a gwerth yr eiddo sydd wedi’u nodi ar gyfer eu prynu. Ar hyn o bryd rydym yn
adolygu’r Strategaeth Cartrefi Gwag a fydd yn ymchwilio ffyrdd eraill i’r Cyngor a’i bartneriaid gynyddu’r nifer o eiddo gwag
sy’n dod yn ôl i ddefnydd fel tai fforddiadwy.

M3.1c Nifer yr unedau tai
fforddiadwy newydd a
ddarparwyd yn ystod y
flwyddyn fel % o’r holl
unedau tai newydd yn
ystod y flwyddyn

24.77 30.00 12.19 30.00
Coch

Mae’r cyflenwad o dai fforddiadwy wedi gostwng ar flynyddoedd blaenorol. Mae hyn oherwydd nifer o ffactorau gan
gynnwys materion hyfywedd, capasiti’r diwydiant adeiladu tai a'r farchnad yn gyffredinol.

M3.1d Cyfanswm nifer o
unedau tai ychwanegol
a ddarparwyd yn ystod
y flwyddyn

218 681 320 220
Coch

 Mae’r perfformiad yn ymwneud â’r Cydastudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai y blynyddoedd blaenorol.  Nid yw'r Cyd-
Astudiaeth ar gyfer 2018/19 wedi’i gwblhau eto, ond mae bron yn barod. Mae’r ffigwr yn disgyn o dan y gofyniad.  Mae hyn
o ganlyniad i amryw o ffactorau, megis hyfywedd.

M3.2 % yr achosion lle’r oedd
digartrefedd wedi’i atal

77.91 75.00 79.64 75.00
Gwyrdd

I) Nifer y canlyniadau 313
ii) Llwyddwyd i atal digartrefedd 219
iii) Ni lwyddwyd i atal digartrefedd 56
iv) Gwrthodwyd cymorth 1.
v) Diffyg cydweithredu 3
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vi) Cais wedi ei dynnu’n ôl 8
vii) Cais wedi ei dynnu'n ôl oherwydd colli contract 23
Viii) Rhesymau Eraill 3

Atal yn llwyddiannus: 219.
Atal aflwyddiannus: 56.
Cyfanswm: 275.
Llwyddiannus fel %: 79.64%.

Ar y pwynt diwedd y flwyddyn cafwyd 219 o ganlyniadau atal cadarnhaol o dan adran 66 Deddf Tai Cymru 2014. Mae
Datrysiadau Tai wedi bod yn aflwyddiannus yn eu gwaith atal mewn 56 o achosion.  Felly mae hyn yn rhoi cyfradd atal ar y
pwynt diwedd y flwyddyn o 79.64%.

Yn y flwyddyn flaenorol roedd y Tîm Datrysiadau Tai wedi atal 194 o achosion o ddigartrefedd o dan eu dyletswyddau atal.
Felly mae’r cyfanswm o atal yn llwyddiannus eleni wedi cynyddu 12.9%.  Mae’n hynod o galonogol bod 25 yn fwy o
deuluoedd wedi cael eu hatal rhag dod yn ddigartref eleni nac y llynedd.

Yn ystod 2018-2019 mae'r tîm Datrysiadau Tai wedi cynyddu lefelau staffio er mwyn ymateb i bwysau cynyddol ar y
gwasanaeth.  Mae’n ymddangos bod y cynnydd mewn capasiti yn cael effaith uniongyrchol ar welliannau o ran y gallu i atal
digartrefedd a gobeithiwn y bydd hyn yn parhau yn 2019-2020.

M3.2a Nifer yr ymgeiswyr am
dai cymdeithasol ar y
gofrestr tai cyffredin

935 Dim
targed

1,059 Dim
targed Amherthnasol

Mae’r ffigwr diwedd y flwyddyn o 1059 yn gynnydd o 13% ar y ffigwr diwedd y flwyddyn flaenorol o 935. Dyma’r
dadansoddiad o geisiadau yn ôl Bandio:

Band 1: Angen dybryd am dŷ gyda chysylltiad lleol      146
Band 2: Angen am dŷ gyda chysylltiad lleol      721
Band 3: Angen dybryd am dŷ heb gysylltiad lleol      8
Band 4: Angen am dŷ heb gysylltiad lleol      184

Mae’r cynnydd yn y niferoedd o ymgeiswyr ar y Gofrestr Tai Cyffredin yn adlewyrchiad o’r pwysau cynyddol ar y
gwasanaeth tai a digartrefedd yn lleol.  Fodd bynnag, nid yw hyn yn unigryw i Gonwy, gyda nifer o awdurdodau lleol ar
draws y DU yn profi cynnydd yn y galw a’r angen am dai cymdeithasol.  Ar ei uchaf, roedd 1153 o geisiadau ar y Gofrestr Tai
Cyffredin (Chwefror 2019). Yn dilyn proses o “adolygu” a “glanhau data”, cafodd nifer o geisiadau eu diweddaru a’u cau gan
fod amgylchiadau’r ymgeiswyr wedi newid ac nid oedd pobl angen neu’n gymwys ar gyfer cael eu hailgartrefu.  Mae hyn i’w
ddisgwyl drwy gwrs y flwyddyn adrodd.

 Ar y pwynt canol y flwyddyn roedd cynnydd sylweddol mewn ceisiadau Band 1 wedi cael eu hadrodd, gyda’r niferoedd yn
cynyddu 34.5% o 110 o achosion i 148 o achosion yn ystod Chwarter 1 a Chwarter 2. Felly, mae'n galonogol gweld bod y
niferoedd wedi cysoni a heb gynyddu yn ystod ail hanner y flwyddyn.  Mae nifer o achosion o anghenion meddygol dybryd
yn dal i fod ym Mand 1 a bydd nifer o’r teuluoedd hyn angen addasiadau sylweddol er mwyn diwallu eu hanghenion tai.
Mae hyn yn parhau i fod yn bwysau mawr ar yr Awdurdod oherwydd y diffyg eiddo sydd wedi cael eu haddasu o fewn y
stoc dai cymdeithasol ac nid yw rhai eiddo gwag yn addas ar gyfer cael eu haddasu.  Lle bynnag bosibl, bydd anghenion
teuluoedd anabl yn cael eu hystyried mewn cynlluniau adeiladau a datblygiadau newydd gyda phartneriaid tai
cymdeithasol.

M3.3a % o gartrefi marchnad
newydd sydd ag 1 neu 2
ystafell wely

27.06 30.00 25.94 30.00
Oren

Mae’r sefyllfa derfynol yn cynrychioli ffigwr y flwyddyn flaenorol.  Mae hwn yn fesur blynyddol a gesglir drwy'r
Gydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai statudol. Mae’r Gyd-astudiaeth 18/19 ar y gweill ac yn destun asesiad o 300+ o
arolygon ar y safle cyn i’r mesur gael ei ddiweddaru.

M3.3b % o gartrefi marchnad
newydd sydd â 3
ystafell wely

38.07 35.00 40.94 35.00
Gwyrdd

 Mae’r sefyllfa derfynol yn cynrychioli ffigwr y flwyddyn flaenorol.  Mae hwn yn fesur blynyddol a gesglir drwy'r
Gydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai statudol. Mae’r Gyd-astudiaeth 18/19 ar y gweill ac yn destun asesiad o 300+ o
arolygon ar y safle cyn i’r mesur gael ei ddiweddaru.
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M3.3c % o gartrefi marchnad
newydd sydd â 4 neu
fwy o ystafelloedd
gwely

34.86 35.00 32.81 35.00
Gwyrdd

Mae’r sefyllfa derfynol yn cynrychioli ffigwr y flwyddyn flaenorol.  Mae hwn yn fesur blynyddol a gesglir drwy'r
Gydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai statudol. Mae’r Gyd-astudiaeth 18/19 ar y gweill ac yn destun asesiad o 300+ o
arolygon ar y safle cyn i’r mesur gael ei ddiweddaru.

M3.4a Nifer y gwlelyau sector
gofal annibynnol (e.e.
cartrefi gofal a
phreswyl) yn y sir

1,214 1,300 1,210 Dim
targed Oren

Mae yna 4 gwely yn llai o gymharu â 2017/18. Mae 35 gwely newydd, ond mae 39 wedi’u colli.

M3.4b % y newid yn nifer y
gwelyau sector gofal
annibynnol yn y sir (h.y.
cartrefi annibynnol a
nyrsio)

-2.39 3.70 -0.33 3.70
Coch

Mae gennym 35 gwely newydd ond collwyd 39 gwely eleni, gan arwain at leihad o -0.33% yn nifer y gwelyau eleni.

M3.4c Cyfartaledd y
diwrnodau a gollwyd
rhwng gosodiadau yng
nghynllun gofal
ychwanegol Conwy

Dim data 4.20 0.06 1.00
Gwyrdd

Mae 179 o fflatiau, a chollwyd cyfanswm o 22 niwrnod yn ail hanner y flwyddyn.

M3.4d Nifer y bobl sydd ar
restrau aros cynlluniau
gofal ychwanegol
presennol Conwy

104.00 80.00 146.00 80.00
Coch

Mae’r rhestr aros wedi lleihau ychydig yn ystod y 6 mis diwethaf.

M3.4e Nifer y gofalwyr maeth
cyffredinol a
gymeradwywyd o’r
newydd yng Nghonwy

16.00 7.00 6.00 10.00
Coch

M3.4f(i)  Nifer y gofalwyr maeth
yn gysylltiedig â
pherson newydd a
gymeradwywyd yng
Nghonwy

13.00 5.00 4.00 5.00
Coch

M3.4f(ii) Nifer yr asesiadau
unigolion cysylltiedig a
gyflawnwyd yn ystod y
flwyddyn ar gyfer
Gofalwyr Maeth

Dim data Dim
targed

8.00 Dim
targed Gwyrdd

M3.4h Nifer y rhai dros 18 sy’n
cael mynediad i
gynlluniau tai â
chymorth e.e. Kickstart

96.00 90.00 115.00 50.00
Gwyrdd

Mae 11 arall ar y rhestr aros ar gyfer Llety â Chymorth.
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3.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Perchnogi ein Huchelgais
Rydym yn cymryd risgiau sydd wedi’u rheoli’n dda, yn estyn allan i sectorau eraill ac yn cydweithio ar gyllido a staffio.  Caiff
staff eu grymuso i weithio ar draws sectorau a dylanwadu newid.

Mae’r cyfeiriad strategol ar gyfer y canlyniadau hyn wedi cael ei adnewyddu drwy gymeradwyaeth y strategaeth Dai, ac mae
esiamplau ardderchog o gydweithio, ymgysylltu a dulliau atal.  Rydym wedi cael llwyddiant wrth atal digartrefedd ac mae’r
pwyslais integredig ar fynd i’r afael â digartrefedd yn gweithio er mwyn sicrhau bod holl asiantaethau’r sector cyhoeddus yn
gweld sut gall eu gwasanaeth nhw atal digartrefedd, a gwneud newidiadau yn unol â hynny.  Mae’n braf gweld bod Tai'r
Farchnad Agored wedi cynyddu eleni, er ein bod yn ymwybodol bod disgwyl iddo ostwng.  Mae cydweithio da wedi digwydd
rhwng y sector gofal annibynnol i sicrhau cydymffurfiad gyda’r safonau disgwyliedig a chadarnhau ffioedd. Rydym yn parhau i
adolygu ac adnewyddu ein cynnig recriwtio gofalwyr maeth.

Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?

 Trwy ganolbwyntio ar ddull strategol, rydym yn gobeithio cael y gymysgedd cywir o lety yn yr ardaloedd iawn er mwyn i bobl
allu byw mewn cymunedau maent yn falch o’u galw’n gartref.   Mae’r canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer
cymunedau cydlynol, Cymru gyfartal, Cymru iach a Chymru lewyrchus.

3.4 Meysydd i'w gwella / datblygu

Mae pwysau cynyddol ar y gwasanaethau tai a digartrefedd a chaiff hyn ei fonitro fel risg corfforaethol.   Ni chyrhaeddwyd y
targedau tai fforddiadwy, ac nid yw hyn yn gyfan gwbl o fewn ein rheolaeth ni gan ei fod yn seiliedig ar y farchnad a
diddordeb gan ddatblygwyr.  Mae’r galw am dai cymdeithasol yn parhau i gynyddu, fodd bynnag nid yw hyn yn sefyllfa sy’n
unigryw i Gonwy.  Mae lefelau cyflenwi tai fforddiadwy yn is na’r blynyddoedd blaenorol, ond mae hyn oherwydd nifer o
ffactorau (e.e. amodau’r farchnad, cymorthdaliadau, tir, cyfyngiadau polisi cenedlaethol). Mae’r Cynllun Datblygu Lleol
Newydd (CDLlN) ar y gweill ar hyn o bryd, ac mae’n cynnig nifer o dir a dulliau polisi er mwyn cynyddu’r cyflenwad o dai
fforddiadwy.  Wrth fynd ymlaen, bydd yn hanfodol bod y cyflenwad sy'n cael ei fanylu yn y CDLlN yn cael ei ddarparu ar y
cyd â mentrau defnydd tir a gyflwynwyd gan y Strategaeth Dai yn y Strategaeth Tai Lleol.    Mae’n bwysig nodi bod yr
Asesiad Marchnad Dai Lleol angen ei adolygu gan fod Llywodraeth Cymru wedi addasu’r fethodoleg i gyfrifo’r nifer o
breswylwyr sydd angen unedau fforddiadwy.  Mae’r ffigwr o angen yn debygol o leihau’n sylweddol o ganlyniad i hyn.   Mae
adolygiad Llywodraeth Cymru o Dai Fforddiadwy wedi cael ei ryddhau, ac yn cynnig lleihau’r nifer o bolisïau cenedlaethol er
mwyn gwella darpariaeth cyffredinol, er enghraifft bydd y CDLlN yn cynnwys polisi a thir i letya cyflenwad o 50% o dai
fforddiadwy ar Safleoedd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig dynodedig.  Mae hyn yn seiliedig ar gytundeb gyda
pherchnogion tir i leihau gwerth tir a sicrhau bod cyflenwad o 50% yn hyfyw yn yr hirdymor. Mae’r CDLlN yn agored i
ymgynghoriad Strategaeth a Ffefrir ar 22 Gorffennaf 2019 am 8 wythnos.
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Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy’n iach ac yn egnïol

4.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth

Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad
COG

A4.1 Datblygu modelau newydd i hybu iechyd a lles fel bod pobl o bob oed yn llai dibynnol ar
iechyd a gofal cymdeithasol.  Byddwn yn gwneud hyn trwy weithio ar y cyd ac edrych ar
dueddiadau yn y dyfodol.

Gwyrdd

Mae ein cais wedi bod yn llwyddiannus ar gyfer ymgysylltu â rhaglen "Mae Gwaith yn Bwysig” – rhaglen sydd wedi’i anelu i
ddefnyddio gweithgarwch corfforol i helpu pobl fynd yn ôl i'r gweithle. Rydym yn disgwyl cadarnhad gan Swyddfa Cyllid
Ewropeaidd Cymru o ran ariannu.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyfoeth
Naturiol Cymru, i ddatblygu Prosiect Lles ac Adnoddau Naturiol Conwy Uchaf drwy'r Grant Galluogi Lles ac Adnoddau
Naturiol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym am ‘barhau’n ofalus’, ac mae penderfyniad pendant ar ddigwydd.

A4.2 Byddwn yn canolbwyntio ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac yn rhoi
cefnogaeth i rieni drwy ddulliau aml-asiantaeth. Gwyrdd

Rydym wedi datblygu ‘Model Mosaig’ i sicrhau bod holl wasanaethau yn mynd i’r afael ag anghenion.  Mae haenau o fewn y
Model wedi eu hintegreiddio ac mae gennym lwybr i sicrhau’r mynediad mwyaf effeithiol i wasanaethau a chymorth i rieni.
Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a’r Heddlu ar eu ffrydiau gwaith sy’n ymwneud â
phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.   Ein partneriaid sydd yn arwain ar y mentrau hyn.   Rydym ni hefyd yn datblygu’r
gwasanaeth i sicrhau bod plant yn cael eu cefnogi, ac i fynd i’r afael â’r anghenion hynny sydd yn rhoi undod y teulu mewn
perygl.

Cymorth i Deuluoedd/ Canolfan i Deuluoedd
Mae’r model Cymorth i Deuluoedd newydd yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal trwy ddulliau aml-asiantaethol.
Mae’r pum Tîm Cymorth i Deuluoedd wedi cael eu sefydlu bellach, gydag amserlen wythnosol o weithgareddau ar bedwar
lefel gwahanol:
•  Grwpiau mynediad agored - yn aml yn cael eu darparu mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill megis iechyd a'r trydydd
sector.
•  Gwybodaeth, cyngor a chymorth – gan gynnwys atgyfeiriadau i sefydliadau eraill a chydweithio gyda nhw.
•  Gwaith grŵp wedi’i dargedu (rhaglenni rhianta) – darparu mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill ar adegau.
•  Cymorth un i un gan Weithwyr Teuluoedd, gan gynnwys cyfarfodydd aml-asiantaeth lle bod angen.

Dros y chwe mis diwethaf mae’r timoedd wedi cefnogi dros 900 o deuluoedd ac rydym wedi cynnal dros 65 o gyfarfodydd
aml-asiantaeth i ddod â phawb o amgylch y bwrdd er mwyn diwallu anghenion teuluoedd.  Rydym wedi atgyfeirio dros 300
o deuluoedd i asiantaethau eraill ar gyfer cefnogaeth.

Mae’r canlynol yn darparu ciplun o bob maes:

Tîm Cymorth i Deuluoedd y Dwyrain (Canolfan Dinorben) - mae 28 o sefydliadau yn darparu gwasanaethau o’r Ganolfan,
ac mae mwy yn cydweithio gyda'r tîm. Mae’r rheolwr tîm yn cyfarfod yn wythnosol gyda’r staff bugeiliol yn Ysgol Sefydledig
Emrys ap Iwan. Mae gan yr ysgolion cynradd weithwyr teuluoedd dynodedig, ac mae cymorth estyn allan wedi cael ei
sefydlu yn yr ardaloedd cyfagos. Mae 3 rhaglen rhianta wedi cael eu darparu yn y chwe mis diwethaf.

Tîm Cymorth i Deuluoedd y De (Canolfan i Deuluoedd Llanrwst)  - mae 59 o staff o asiantaethau eraill yn gweithio drwy’r
Ganolfan i Deuluoedd, ac yn cydweithio gyda’r tîm. Mae dwy raglen rhianta wedi cael eu darparu yn y chwe mis diwethaf.
Mae’r tîm yn datblygu eu gwaith gyda rhieni pobl ifanc, a gwaith estyn allan yn y cymunedau cyfagos. Mae’r Ganolfan yn
brysur gyda chyfartaledd o 86 o blant a rhieni yn mynychu’n wythnosol.

 Tîm Cymorth i Deuluoedd Canolog (Wedi’i leoli yn y swyddfa, gyda gwaith estyn allan) - Mae’r tîm yn darparu amserlen
lawn o weithgareddau gan gynnwys sesiynau mynediad agored gyda phresenoldeb iechyd mewn amryw o leoliadau. Yn
ddiweddar, maent wedi dechrau defnyddio’r Pod ym Mharc Eirias ar gyfer sesiynau galw heibio a darpariaeth aml-
asiantaeth, gan gynnwys cefnogaeth Hawliau Lles ac Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig i deuluoedd.

 Tîm Cymorth i Deuluoedd y Gogledd (Eryl Wen) - Mae’r tîm yn darparu amserlen lawn o weithgareddau gan gynnwys
rhaglenni rhianta a sesiynau aros a chwarae gyda'r Ymwelydd Iechyd.  Rydym yn ehangu ein gwasanaethau i gynnwys
sesiynau wythnosol galw heibio i bobl ifanc, gydag asiantaethau gwahanol ar gael i gynnig cymorth i bobl ifanc e.e. iechyd
rhywiol. Mae Hawliau Lles a Relate yn cynnal sesiynau galw heibio i deuluoedd yn Eryl Wen.



Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2018/2019

Tudalen 38 o 78

Tîm Cymorth i Deuluoedd y Gorllewin (Wedi’i leoli yn y swyddfa, gyda gwaith estyn allan) - Mae'r tîm yn darparu
gwasanaethau mewn lleoliadau estyn allan ar draws yr ardal, gan gynnwys sesiynau aros a chwarae wythnosol, rhaglenni
rhianta a sesiynau galw heibio Cymorth i Deuluoedd mewn ysgolion cynradd.  Rydym wedi cysylltu Gweithiwr Teulu i bob
ysgol yn yr ardal fel eu pwynt cyswllt rheolaidd.  Maent yn gweithio gyda’r ysgol i ddatblygu sesiynau i ddiwallu anghenion y
teuluoedd a’r ysgol.

Proffil Lles Teulu – Mae hwn wedi cael ei ddatblygu fel offeryn i gynnal sgyrsiau cydweithredol gyda theuluoedd am 9 maes
bywyd teuluol. Mae’r canllaw yn cynnwys gwybodaeth am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, sydd wedi’i sefydlu yn
y 9 maes o fywyd teuluol, ac mae'r mwyafrif o deuluoedd sy’n derbyn cefnogaeth un i un wedi profi o leiaf un o'r rhain.

Datblygu'r Gweithlu – mae’r holl staff wedi cael hyfforddiant i ddarparu amryw o raglenni rhianta e.e: Cysylltiadau Teuluol,
Meithrin, Y Blynyddoedd Rhyfeddol a ‘Talking Teens’.  Yn ogystal â hyn mae’r tîm yn gallu cael mynediad at hyfforddiant
arbenigol, er enghraifft: Goresgyn Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Cefnogi Pobl gyda’u trais ac ymosodedd, Iechyd
Meddwl, Cymorth Cyntaf a Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant.

A4.3 Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod dinasyddion Conwy yn cael
mynediad amserol at asesiad a chefnogaeth iechyd meddwl. Gwyrdd

Mae Tîm Gweithredu Lleol Conwy a Sir Ddinbych wedi bod yn cyfarfod bob mis.  Mae’r fforwm yn cynnwys partneriaid
allweddol sy’n cynnwys Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a’r Trydydd Sector.  Nod y fforwm yw cyflwyno strategaeth ‘Law yn
Llaw at Iechyd Meddwl’ a sicrhau bod y mecanweithiau ar gyfer y gwelliannau sydd eu hangen yn eu lle.   Mae mynediad
amserol gan weithiwr proffesiynol priodol i asesu a chefnogi wedi’i gynnwys hefyd.   Gofal heb ei drefnu yw’r flaenoriaeth
ar gyfer y tîm Gweithredu Lleol ac mae’n cynnwys datblygu lleoedd diogel amgen. Cytunwyd i ymchwilio i fforwm aml-
asiantaeth i drafod unigolion sydd mewn risg, a darparu ymateb ac ymyrraeth a rennir.
 Gofynnwyd am ragor o ddata ynglŷn â gofal heb ei drefnu er mwyn canfod lleoliadau ar draws Conwy fel mannau cychwyn
ar gyfer lleoliadau diogel, a gellir datblygu Caffis argyfwng fel opsiwn arall yn hytrach na mynychu gwasanaethau statudol -
yn arbennig tu allan i oriau swyddfa.  Mae’r Ganolfan Les yng Nglan Clwyd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â’r
trydydd sector ac mae ar fin agor, fel opsiwn arall i wasanaethau statudol.

4.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod y Mesurydd Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M4.1a Canran yr oedolion a
gwblhaodd gyfnod ail-
alluogi gyda phecyn
gofal a chymorth llai 6
mis yn ddiweddarach.

9.85 8.00 9.41 10.00 0.00
Gwyrdd

Mae’r dangosydd perfformiad hwn yn seiliedig ar y cyfnod o Hydref 2017 i Medi 2018 ac felly'n ymestyn dros ddwy flynedd
ariannol.  Gan ddefnyddio darpariaeth oriau gofal cartref, mae Rhan A y mesur hwn yn ceisio canfod y nifer o oedolion oedd
â phecyn gofal llai ar ddiwedd y cyfnod ailalluogi.

Os cofnodwyd bod unigolyn wedi symud o'r wlad, yn yr ysbyty neu wedi marw ar ôl cwblhau cyfnod o ail-alluogi, nid yw'r
rhain wedi cael eu cyfri ar gyfer dibenion y datganiad.

O fewn y cyfnod a nodwyd uchod, aeth cyfanswm o 829 oedolyn drwy becyn ail-alluogi yng Nghonwy o fewn y cyfnod a
nodir.   Nodwyd bod gan 78 ohonynt oriau gofal cartref llai ar ddiwedd y pecyn ail-alluogi cychwynnol.   Mae hyn yn arwain
at sefyllfa derfynol o 9.41% ar gyfer y cyfnod.   Mae’r sefyllfa derfynol bresennol yn eithaf tebyg i’r sefyllfa derfynol flaenorol
o 9.85%.

Y targed presennol yw 8% ar gyfer y mesur hwn gyda hyblygrwydd o 5% sy’n dynodi bod y sefyllfa derfynol uwchben y
targed a osodwyd.  Ffigwr Cyfartaledd Cymru ar gyfer y flwyddyn flaenorol yw 41.19%.

Mae’r dadansoddiad uchod yn dynodi bod y nifer o gleientiaid sydd wedi profi cynnydd neu ostyngiad mewn gofal chwe mis
ar ôl ail-alluogi wedi parhau tua'r un fath o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.   Cafodd cyfanswm o 96 o gleientiaid gynnydd
(yr un fath â’r adroddiad presennol) a phrofodd 73 ostyngiad (mae pum cleient ychwanegol wedi’u cofnodi yn y rownd
bresennol).  Mae niferoedd tebyg wedi parhau ar yr un pecyn gofal (42 yn y rownd flaenorol).

Mae nifer yr oedolion heb becyn gofal chwe mis yn ddiweddarach wedi cynyddu oddeutu 15% o 530 yn yr adroddiad
blaenorol i 611 yn yr adroddiad presennol.   Ar y cyfan mae cynnydd cyffredinol yn y nifer o oedolion a gofnodwyd, sydd
wedi cwblhau ail-alluogi, 741 yn flaenorol, o'i gymharu â 829. Mae hyn yn gynnydd o 11.88% sy'n dynodi bod mwy o alw am
y ddarpariaeth hon yn ystod y cyfnod.
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Cod y Mesurydd Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M4.1b Canran yr oedolion a
gwblhaodd gyfnod ail-
alluogi ac nad oes
ganddynt becyn gofal a
chymorth 6 mis yn
ddiweddarach

71.52 90.00 73.70 75.00
Coch

Fel y nodwyd yn y canllaw, mae’r dangosydd perfformiad hwn yn seiliedig ar y cyfnod o Hydref 2017 i Medi 2018 ac felly'n
ymestyn dros ddwy flynedd ariannol.   Gan ddefnyddio darpariaeth oriau gofal cartref, mae Rhan B y mesur hwn yn ceisio
canfod y nifer o oedolion heb becyn gofal 6 mis ar ôl diwedd y cyfnod ail-alluogi.

Os cofnodwyd bod unigolyn wedi symud o'r ardal ALl, yn yr ysbyty neu wedi marw ar ôl cwblhau cyfnod o ail-alluogi, nid
yw'r rhain wedi cael eu cyfri ar gyfer dibenion y datganiad.

O fewn y cyfnod a nodwyd, aeth cyfanswm o 829 oedolyn drwy gyfnod ail-alluogi.   Nid oedd gan 611 ohonynt becyn gofal 6
mis ar ôl diwedd eu cyfnod ail-alluogi.   Mae hyn yn arwain at sefyllfa derfynol o 73.70% ar gyfer y cyfnod. Y targed
presennol yw 90% gyda hyblygrwydd o 5%, sy’n golygu bod y mesur hwn wedi derbyn sgôr COG Coch.   Fodd bynnag, dylid
nodi bod y targed hwn wedi ei osod pan oedd arferion cofnodi, adrodd a methodoleg wahanol yn eu lle.  Ers hynny, mae
cronfa ddata penodol i gofnodi ac adrodd ar y wybodaeth hon wedi cael ei roi ar waith.  Mae adroddiadau penodol i gipio’r
data gofynnol, wedi cael ei greu gan arwain at adroddiadau mwy cadarn.  Wrth fynd ymlaen, mae’r targed wedi cael ei
addasu i 75% drwy’r broses Gosod Targed, sydd yn unol â'r dangosydd hwn.

Cyfartaledd Cymru ar gyfer y dangosydd hwn yw 67.62%, sy’n golygu bod Conwy uwchben y cyfartaledd cenedlaethol.

Mae’r dadansoddiad uchod yn dynodi bod y nifer o gleientiaid sydd wedi profi cynnydd neu ostyngiad mewn gofal chwe mis
ar ôl ail-alluogi, wedi parhau tua'r un fath o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.   Cafodd cyfanswm o 96 o gleientiaid gynnydd
(yr un fath â’r adroddiad presennol) a phrofodd 73 ostyngiad (mae pum cleient ychwanegol wedi’u cofnodi yn y rownd
bresennol).  Mae niferoedd tebyg wedi parhau ar yr un pecyn gofal (42 yn y rownd flaenorol).

Mae nifer yr oedolion heb becyn gofal chwe mis yn ddiweddarach wedi cynyddu oddeutu 15% o 530 yn yr adroddiad
blaenorol i 611 yn yr adroddiad presennol.   Ar y cyfan mae cynnydd cyffredinol yn y nifer o oedolion a gofnodwyd, sydd
wedi cwblhau ail-alluogi, 741 yn flaenorol, o'i gymharu â 829. Mae hyn yn gynnydd o 11.88% sy'n dynodi bod mwy o alw am
y ddarpariaeth hon yn ystod y cyfnod.

M4.1c % o bobl sy'n cael
cymorth gofal
cymdeithasol sy'n
dweud eu bod yn gallu
gwneud yr hyn sy’n
bwysig iddynt

54.00 60.00 49.37 60.00
Gwyrdd

Mae’r canlyniad yma’n cyfeirio at y nifer o oedolion oedd yn cytuno â’r datganiad eu bod yn gallu gwneud yr hyn sy’n bwysig
iddynt.    Mae hyn yn welliant o gymharu â 46% o oedolion oedd yn cytuno yn arolwg 2016.   Roedd 44% o ofalwyr yn cytuno
o gymharu â 46% yn 2016, ac roedd 68% o blant yn cytuno o gymharu â 82% yn 2016.

M4.2 % o bobl yn cymryd
rhan mewn
gweithgareddau
chwaraeon dair gwaith
neu fwy'r wythnos.
(Arolwg Cenedlaethol
Cymru)

Dim data Dim
targed

Dim data Dim
targed Amherthnasol

Nid yw hyn wedi cael ei gyhoeddi ar lefel Awdurdod Lleol gan Lywodraeth Cymru eleni. Mae’r Arolwg
Cenedlaethol yn dangos bod 57% o’r ymatebwyr wedi cymryd rhan mewn rhyw fath o chwaraeon neu
weithgarwch corfforol yr wythnos ddiwethaf. Roedd hyn yn is n chyfartaledd Cymru
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M4.3 Nifer o weithgareddau
lles sy’n cael eu
hyrwyddo sy’n cael eu
darparu trwy
Ganolfannau Lles a
lleoliadau cymunedol
lleol

603.00 250.00 283.00 Dim
targed Gwyrdd

4.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Perchnogi ein Huchelgais
Rydym yn cymryd risgiau sydd wedi’u rheoli’n dda, yn estyn allan i sectorau eraill ac yn cydweithio ar gyllido a staffio.  Caiff staff
eu grymuso i weithio ar draws sectorau a dylanwadu newid.

Rydym yn falch mai ni oedd yr awdurdod a berfformiodd orau yng Nghymru o ran barn pobl os oeddent yn cytuno bod
gwasanaethau gofal cymdeithasol da ar gael yn yr ardal, yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 18/19.  Mae’r model Mosaig
integredig yn esiampl o arfer da er mwyn sicrhau bod holl wasanaethau yn mynd i’r afael ag anghenion ac yn gweithio mewn
ffordd integredig a chydweithredol. Bydd cyflwyno’r canolfannau i deuluoedd yn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar atal ac
osgoi gweithio seilo amlasiantaeth.  Mae’r Tîm Gweithredu Lleol yn gweithio’n dda ac yn ystyried darparu gwasanaeth arloesol
amgen, megis caffis argyfwng. Er nad yw’r mesur ail-alluogi wedi diwallu’r targed uchelgeisiol iawn a osodwyd, mae gwelliant
wedi bod ar sefyllfa derfynol y llynedd, ac rydym yn parhau i fod uwchben y cyfartaledd cenedlaethol.

Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Drwy fynd i'r afael a ffordd o fyw ac ymddygiadau sydd yn afiach, rydym wedi gwrthdroi’r duedd o ordewdra a phroblemau
iechyd cysylltiedig ac mae pobl yn fwy iach ac yn byw'n hirach. Mae’r canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer cymunedau
cydlynol, Cymru gyfartal, Cymru iach a Chymru lewyrchus a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

4.4 Meysydd i'w gwella / datblygu

Byddwn yn parhau i archwilio modelau newydd i hyrwyddo iechyd a lles.  Datgelodd Arolwg Cenedlaethol Cymru nad oedd 43%
o’r bobl a gwblhaodd yr arolwg, wedi cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon o weithgarwch corfforol, a byddwn yn ymdrechu i
wella hyn.  Fel aelod statudol o Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, rydym yn cydweithio i archwilio i ffyrdd
amgen o ddefnyddio ein tirlun naturiol i annog pobl i fod yn iach ac egnïol.
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Canlyniad 5 – Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn Sir sydd ag economi ffyniannus

5.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth

Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad
COG

A5.1 Galluogi busnesau Conwy i elwa o'r datblygiadau economaidd mawr ar draws y
rhanbarth Oren

Mae Swyddogion ac Aelodau yn parhau i ymgysylltu â’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ac yn sicrhau bod
buddiannau busnesau Conwy yn cael eu hystyried wrth i gynlluniau ddatblygu.  Mae’r gwaith o amgylch y cadwyni cyflenwi
ayyb. sy'n ymwneud â'r Wylfa wedi cael ei oedi ar hyn o bryd. Nid yw hyn yn atal y sicrwydd bod buddsoddiadau
peirianyddol/gweithgynhyrchu llai yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cael eu targedu fel cyfleoedd y gadwyn gyflenwi.
Rydym yn sicrhau bod y sir yn elwa o fuddsoddiadau arfaethedig mewn isadeiledd economaidd rhanbarthol sy’n cael eu
hariannu drwy'r Fargen Dwf Gogledd Cymru, a ffynonellau eraill. Dylai’r rhain fod o fantais i isadeiledd safle strategol
(Abergele) isadeiledd cysylltedd digidol, a’r academi dwristiaeth. Yn yr un modd rydym yn sicrhau bod y Morlyn Llanw yn cael
cefnogaeth ar draws y rhanbarth.

A5.2 Datblygu strwythurau a phartneriaethau i gyflawni dyheadau Strategaeth Twf
Economaidd Conwy Gwyrdd

Mae strwythurau staffio newydd bellach yn eu lle ac yn canolbwyntio ar ddarparu'r strategaeth.  Mae Partneriaeth Cyrchfan
Conwy wedi sefydlu gweithgorau sy'n canolbwyntio ar dwristiaeth y gaeaf a’r ‘academi dwristiaeth’ i gynorthwyo i
ddatblygu’r uchelgeisiau hynny. Ystyrir yr academi dwristiaeth fel y cam gyntaf i sefydlu presenoldeb Addysg Uwch yn y sir.
Bellach, rydym yn datblygu cyd-weithgor gyda’r sector preifat er mwyn datblygu safleoedd o’r radd flaenaf ac uchelgeisiau’r
brif swyddfa.

A5.3 Datblygu a hyrwyddo eiddo busnes cyflwr modern i ddenu mewnfuddsoddiad a
chefnogi twf busnesau sydd eisoes yn bodoli. Oren

Mae oedi wedi bod wrth gyflawni cynnydd yn erbyn yr uchelgais, yn arbennig er mwyn cynorthwyo cyflawniad Uchelgais y
Prif Swyddfa/Swyddfa Ranbarthol. Mae swyddog prosiect bellach wedi cael ei benodi a byddent yn cwblhau Ymchwil i'r
Farchnad a sefydlu strategaeth marchnata/buddsoddi ar y cyd gyda’r sector preifat.  Mae’n ymddangos mai’r mater
cychwynnol, yn seiliedig ar farchnata safle Neuadd Marchnad Bae Colwyn, yw amharodrwydd o fewn y sector preifat i
fuddsoddi mewn safleoedd o’r fath, gan fod y safleoedd hyn yn cael eu targedu ar gyfer dibenion preswyl. Bydd papur
dewisiadau yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yn fuan, er mwyn trafod y safle’n benodol, o ystyried ei hanes a'i bryniant yn
benodol, i greu llety masnachol. Yn y cyfamser, mae cynnydd gyda’r prosiect i ‘ailgylchu’ Swyddfeydd Dinesig Colwyn ar gyfer
gofod swyddfa modern yn parhau i ddatblygu o dan reolaeth y sector preifat. O ran dod â thir cyflogaeth dynodedig ymlaen o
fewn y Cynllun Datblygu Lleol, rydym bellach mewn safle i osod y contract adeiladu ar gyfer Safle Cyflogaeth Penmaen Road
Conwy (11 acer).   Bydd hyn yn cynnwys unedau a phlotiau uwch i’w gosod i drydydd partïon i ddatblygu eu safle busnes eu
hunain. Mae galwad cychwynnol ar gyfer datgan diddordeb yn dangos bod llawer o ddiddordeb yn y safle.

Mae nifer o fuddsoddiadau hamdden/twristiaeth breifat wedi cael eu hwyluso, e.e. Rhos Point - tir CBSC i’w osod i’r sector
preifat ar gyfer datblygu bwyty a chaffi; a gwesty a chyfleusterau hamdden Surf Snowdonia.

A5.4 Cefnogi datblygu sgiliau gan gynnwys prentisiaethau i baratoi pobl i fod yn barod am
gyfleoedd gwaith yn y rhanbarth. Gwyrdd

Cynhaliwyd gweithdy ym mis Hydref 2018 ac mae pedwar ffrwd gwaith cytunedig mewn lle ac yn symud ymlaen: Gofal
Cymdeithasol ac Iechyd, Twristiaeth a Lletygarwch, Creadigol a Digidol a Bwyd, Rheoli Tir ac Arallgyfeirio.  Mae swyddogion
arweiniol, aelodau arweiniol a swyddogion eraill (ar draws sefydliadau partner) mewn lle ar gyfer pob ffrwd gwaith, ac mae
pob grŵp wedi dechrau cyfarfod.  Mae cynrychiolaeth gref o Grŵp Llandrillo Menai ar draws yr holl ffrydiau gwaith.   Mae
arweinwyr ar gyfer y deg thema drawsbynciol mewn lle, ac mae’r ffrydiau gwaith yn gallu ymgysylltu'r arbenigedd penodol
hwn pan fo angen.

Mae bob ffrwd gwaith bellach wedi datblygu dull ar gyfer cyflawni eu nodau, ac mae nifer cytunedig o gyflawniadau allweddol
ar gyfer y flwyddyn gyntaf. Mae cynnydd yn cael ei wneud gyda’r cyflawniadau cytunedig ar draws y pedwar ffrwd gwaith.

Ar 5 Chwefror, cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau, a oedd yn manylu ar y cynnydd gyda'r
Bwrdd ers ei adolygu'n 2018, ac oedd hefyd yn manylu ar y cynnydd gyda phrentisiaethau CBSB dros y flwyddyn ddiwethaf.
Croesawyd yr adroddiad.
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A5.5 Datblygu twristiaeth y gaeaf i gryfhau’r sector gan ei wneud yn fwy cynaliadwy ar gyfer
buddsoddi a chyflogi. Gwyrdd

Gweithredodd Conwy fel y corff arweiniol a bu’n llwyddiannus gyda chynnig ariannu gwerth £140,000 i Groeso Cymru, ar
gyfer cynnig Gogledd Cymru (y chwe awdurdod lleol) ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus a marchnata ar gyfer twristiaeth y gaeaf
2018.  Fe wnaeth yr ymgyrch ddenu papurau newydd cenedlaethol mawr a chylchgronau teithio i Gonwy a Gogledd Cymru, i
hyrwyddo’r ardal dros fisoedd y gaeaf. Fe ymgysylltom â blogwyr teithio ac ymgyrch radio rhanbarthol i hyrwyddo'r gaeaf.
Bodlonwyd yr holl dargedau ymgysylltu ar gyfer y prosiect.
 Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda'r fasnach i ddod â chynnig Conwy ynghyd ar gyfer y cyfnod Hydref-Rhagfyr 2019.
Rydym yn canolbwyntio ar y tri mis hyn er mwyn adeiladu ar y cynnig ac enw da twristiaeth y gaeaf.  Mae cynllunio'n digwydd
ar gyfer ymgyrch y gaeaf a fydd yn cynnwys y canlynol:

· Mapiau Llandudno ar gyfer holl fusnesau llety gyda manylion o ddigwyddiadau’r gaeaf
· Ymgyrch Smooth radio i hyrwyddo digwyddiadau’r gaeaf
· Cynllun hyrwyddo gwefan a chyfryngau cymdeithasol
· Datganiad i'r wasg

A5.6  Annog budd-ddeiliad eraill i amddiffyn yr arfordir a gwarchod isadeiledd hanfodol gan
gynnwys ffordd yr A55 a phrif reilffordd a phrif garthffos ym Mae Colwyn. Coch

Ym mis Gorffennaf 2018, cyfarfu swyddogion â Chludiant Llywodraeth Cymru, Perygl Llifogydd Llywodraeth Cymru, Network
Rail a Dŵr Cymru i amlygu’r peryglon sy’n gysylltiedig â wal môr Hen Golwyn. Cadarnhaodd yr holl bartïon bod problem
sylweddol, ond ar hyn o bryd nid yw Network Rail yn gallu ymrwymo i ddarparu cymorth ar gyfer cynllun. Mae Dŵr Cymru yn
ystyried os oes arian ar gael, ac rydym yn aros i glywed ganddynt am hyn. Mae’r mater wedi cael ei uwchgyfeirio i Weinidog yr
Amgylchedd, sydd wedi cadarnhau y bydd cyfradd y grant ar gyfer Hen Golwyn yn debygol o leihau o 75% i 50% drwy’r
Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol. Deallwn fod trafodaethau pellach yn digwydd rhwng Cludiant Llywodraeth Cymru a
changhennau Amddiffynfeydd yr Arfordir a Llifogydd Llywodraeth Cymru er mwyn trafod os gellir dyrannu cyllid yn y dyfodol.

5.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod Mesurau Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M5.1 Cyfanswm arwynebedd
llawr sydd wedi’i
ddatblygu

1,500 4,725 2,000 10,500
Coch

Mae swyddfeydd Datblygiad Beech wedi cael eu cwblhau.  Mae cynlluniau eraill wedi cael eu hoedi, ond byddent yn cael eu
cario ymlaen i 2019/20. Mae nifer o eiddo gwag presennol ym Mae Colwyn a Llandudno wedi cael eu hadnewyddu a dod yn
ôl i ddefnydd, e.e. Canolfan ddringo ac ogofa Llandudno.

M5.2a Busnesau sydd wedi’u
cymhwyso drwy
gynlluniau.

6.00 4.00 12.00 26.00
Gwyrdd

Mae’r mesur hwn yn cynnwys 4 busnes o fewn datblygiad Swyddfa Beech, 2 fusnes newydd yn eiddo sydd wedi’i
adnewyddu yn Llandudno ac mae  6 siop newydd wedi’u cefnogi gan Gynllun Etifeddiaeth Trefwedd Colwyn wedi agor.

M5.2b Denu buddsoddiad Dim data 3
Miliwn

2.1
Miliwn

30
Miliwn Coch

Mae’r sefyllfa derfynol yn ymwneud â Datblygiadau Beech, 2 adnewyddiad yn Llandudno a 6 Cynllun Etifeddiaeth Trefwedd
ym Mae Colwyn.

M5.3 Nifer y prentisiaethau a
ddarparwyd /
gefnogwyd gan Gyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy

68.00 60.00 44.00 50.00
Coch

Mae’r gostyngiad mewn niferoedd yn ganlyniad i gwblhau prentisiaethau. Yn ogystal, ni wnaethom lwyddo i recriwtio 7
swydd prentis a hysbysebwyd.
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M5.3a Nifer y staff a gyflogir
gan Gyngor Bwrdeistref
Sirol Conwy yn dilyn
cymhwyster
prentisiaeth yn
Llandrillo

Dim data Dim
targed

58.00 Dim
targed Gwyrdd

M5.5a % y plant sy’n byw
mewn tlodi (lle bo
incwm yr aelwyd yn is
na 60% o incwm
cyfartalog Prydain).

18.10 Dim
targed

18.30 Dim
targed Amhert

hnasol

Data CThEM 2016

5.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Perchnogi ein Huchelgais

Mae ein gweithredoedd yn dangos ein bod yn camu allan o’r meddylfryd ‘busnes arferol’ ac yn gweithredu i newid y ffordd mae
pethau’n cael eu cyflawni ar hyn o bryd.

Mae strategaeth Twf Economaidd Conwy wedi cael ei gymeradwyo a’i gyhoeddi, ac mae strwythurau staffio newydd yn eu lle.
Mae datblygiadau cyffrous mewn lle ar gyfer twristiaeth y gaeaf a datblygiad academi twristiaeth, a ddylai wella'r cynnig yn yr
ardal.  Mae cynnydd da wedi cael ei wneud o ran datblygu ffrydiau gwaith sgiliau, a dylem weld cyflawniadau allweddol yn
datblygu yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?

Trwy gydweithio, byddwn yn datblygu mentrau â llawer o effaith a fydd yn sbarduno cynnydd mewn cynhyrchiant, gwell
cystadleurwydd ac yn creu cyflogaeth drwy'r flwyddyn o fewn y sir. Fel hyn, byddwn yn cadw talent ac yn gosod Conwy yng
nghanol Economi Gogledd Cymru.  Mae’r canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer cymunedau cydlynol, Cymru gyfartal,
Cymru iach, Cymru lewyrchus a Chymru gydnerth.

5.4 Meysydd i'w gwella / datblygu

Er ei bod yn siom bod gwaith y Wylfa wedi ei oedi, byddwn yn parhau i gefnogi busnesau i chwilio am gyfleoedd o gadwyn
cyflenwi Gogledd Ddwyrain Cymru.  Mae llawer o drafodaethau o ran risg corfforaethol amddiffynfa arfordirol ym Mae Colwyn,
fodd bynnag nid oes penderfyniad wedi’i wneud a byddwn yn parhau i lobïo er mwyn mynd i’r afael â’n pryderon.



Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2018/2019

Tudalen 44 o 78

Canlyniad 6 - Mae pobl yng Nghonwy’n gwerthfawrogi ac yn gofalu am yr amgylchedd

6.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth

Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad
COG

A6.1 Cefnogi ac addysgu cymunedau i atal / paratoi ar gyfer llifogydd
Gwyrdd

Fel rhan o waith adeiladu lliniaru llifogydd ar Chapel Street (sydd yn mynd rhagddo ar hyn o bryd), cynhaliwyd dwy sesiwn
galw heibio gyda’r gymuned leol yn neuadd y pentref.

Mae cyfarfodydd unigol wedi cael eu cynnal gyda phreswylwyr pryderus a threfnwyd dosbarthiad pamffledi bob yn ail
wythnos i fynd i'r afael â chynnydd a materion rheoli traffig.

Mae sesiynau galw heibio wedi cael eu cynnal i egluro astudiaethau gwella amddiffynfa arfordirol sy’n digwydd yn
Llanddulas a Bae Cinmel.  Ymwelwyd â thri Cyngor Tref a chynhaliwyd pedair sesiwn galw heibio cyhoeddus.

A6.2 Yn ddibynnol ar gyllid, gweithredu cynlluniau cynaliadwy amddiffyn yr arfordir rhag
llifogydd sy'n addas at y diben Gwyrdd

Ar hyn o bryd mae’r Tîm Perygl Llifogydd ac Isadeiledd yn gweithio ar gynlluniau lliniaru llifogydd arfordirol ac afonol sy'n
elwa o gyllid Llywodraeth Cymru o rhwng 85% a 75%, gyda'r gweddill yn dod o achosion busnes y Cyngor.  Mae nifer o
wahanol gamau i gyflawni prosiect - adnabod prosiect, sy'n arwain at achos busnes amlinellol, sy’n arwain at ddyluniad
manwl, sy’n arwain at adeiladu -
· Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Afonol (Cyrsiau Dŵr)
· Chapel Street, Mochdre – Cam Adeiladu – mae oedi wrth gwblhau’r gwaith oherwydd yr angen i wyro asedau Dŵr

Cymru presennol, na ragwelwyd yn ystod y cam dylunio.  Disgwylir i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau ddiwedd mis
Awst.

· Llansannan – Adeiladu – Mae dyluniadau manwl yn cael eu cwblhau gyda'r golwg o dendro'r prosiect adeiladu dros yr
haf a phenodi Contractwr i ddechrau'r gwaith ar unwaith wedi hynny.

· Eldon Drive – Adeiladu – Mae dogfennau tendro yn cael eu cwblhau ar gyfer y gwaith adeiladu
·  Top Llan Road, Glan Conwy - Adeiladu - Mae dogfennau tendro yn cael eu cwblhau ar gyfer gwaith adeiladu Bryn

Helig Penmaenmawr, Nant y Felin Llanfairfechan a Rhes Gethin Betws y Coed - Achosion Busnes Amlinellol - mae
cyllid wedi cael ei sicrhau er mwyn cynnal achosion busnes amlinellol a chanfod y dewisiadau a ffefrir i fynd i’r afael
â’r perygl llifogydd yn yr ardaloedd hyn yn y flwyddyn ariannol hon.

· Ffordd Tan yr Ysgol Llanrwst, Ffordd Graiglwyd Penmaenmawr a Stryd yr Eglwys Dolwyddelan – Dyluniad Manwl –
Mae arian wedi cael ei sicrhau er mwyn cynnal dyluniad manwl o’r dewis a ffefrir yn yr achos busnes amlinellol
blaenorol ac i fynd i’r afael â’r perygl llifogydd yn yr ardaloedd hyn.

Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol
Rydym wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol, i ymchwilio i’r posibilrwydd o
wella isadeiledd amddiffynfeydd arfordirol y Sir mewn nifer o leoliadau ar hyd y blaen arfordirol - Llanfairfechan,
Llandudno, Bae Penrhyn, Bae Colwyn, Llanddulas a Bae Cinmel.

Mae Achosion Busnes Amlinellol wedi cael, neu yn y broses o gael eu cwblhau, sy’n nodi’r dewisiadau a ffefrir i leihau’r
posibilrwydd o lifogydd o’r arfordir yn y dyfodol.
· Traeth y Gogledd a Phenmorfa Llandudno – Mae Achos Busnes Amlinellol yn cael ei gwblhau gyda sesiwn galw heibio

cyhoeddus ym mis Gorffennaf cyn ei gyflwyno i Graffu, y Cabinet ac yna Llywodraeth Cymru.
· Bae Penrhyn – Achos Busnes Amlinellol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn fuan ar gyfer ystyriaeth.
· Llanfairfechan – Dyluniad Manwl - Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi caniatâd i gwblhau'r cynllun a ffefrir ac i symud

y dyluniad manwl ymlaen.  Mae’r cwmpas yn cael ei gytuno gyda Llywodraeth Cymru cyn tendro.
· Cam 2b Bae Colwyn – Dyluniad Manwl – Ar hyn o bryd ceisir am dendrau ar gyfer Ymgynghorydd i gyflawni dyluniad

manwl ar gyfer y blaen arfordirol rhwng Llandrillo-yn-Rhos tuag at y dwyrain.
· Llanddulas a Bae Cinmel – Achos Busnes Amlinellol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn fuan.

A6.3 Cefnogi trigolion a busnesau i ailgylchu mwy a gwastraffu llai
Gwyrdd

Cafodd casgliadau gwastraff domestig bob pedair wythnos ei lansio ar draws y sir ar 24 Medi 2018. Cyn y lansiad, cafodd
cynllun cyfathrebu helaeth ei gyflawni rhwng mis Mehefin a mis Medi 2018.
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Cafodd 65% o wastraff trefol ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio yn ystod 2018/19, a dyma’r perfformiad
blynyddol gorau hyd heddiw.  Yn dilyn 6 mis cyntaf y casgliadau gwastraff domestig bob pedair wythnos, mae cynnydd yng
nghyfradd ailgylchu o 2% o’r flwyddyn flaenorol. Mae cynnydd wedi bod yn nifer y tunelli o ailgylchu a gesglir gan
breswylwyr Conwy ar ymyl y palmant.  Hefyd, mae lleihad wedi bod mewn gwastraff domestig a gesglir ar gyfer ei waredu
o 17kg bob aelwyd o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

% y gwastraff masnachol sy'n cael ei ailgylchu yw 49% sydd hefyd yn berfformiad blynyddol gorau hyd heddiw.

A6.4
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar y diwydiant ailgylchu cynaliadwy
e.e. cynlluniau cyfrifoldeb cynhyrchwyr.  Byddwn yn caffael gan ddarparwyr
amgylcheddol cyfrifol.

Gwyrdd

Rydym yn parhau i fynychu digwyddiadau cenedlaethol ac yn rhwydweithio gyda grwpiau gwastraff Cymru gyfan lle mae
swyddogion Llywodraeth Cymru yn bresennol, sydd yn ystyried y prif destunau sydd o bryder i awdurdodau lleol, e.e.
gofyniad i weithredu cynlluniau cyfrifoldeb cynhyrchwyr ar gyfer clytiau y gellir eu taflu.

Mae swyddogion wedi cyflwyno’r newyddion diweddaraf a’r hyn sydd wedi’i ganfod yn seiliedig ar dystiolaeth am y
casgliad gwastraff bob 4 wythnos mewn cynadleddau diwydiant cenedlaethol Pwyllgor Ailgylchu Ymgynghorol Awdurdod
Lleol (LARAC), Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff, Cymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus a grwpiau
ffocws Rhanbarthol (Rhaglen Gweithredu’r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP).

Mae ein Rheolwr Gwastraff wedi derbyn gwahoddiad i eistedd ar y bwrdd prosiect ar gyfer prosiect Cynnyrch
Glanweithdra Amsugno Cenedlaethol, i sefydlu isadeiledd triniaeth yng Nghymru.

A6.5 Lleihau ôl-troed carbon y Cyngor ac allyriadau carbon drwy fuddsoddi mewn ynni
adnewyddadwy Gwyrdd

Mae gwaith diweddaru goleuadau LED yn parhau gyda 6 safle ychwanegol yn cael eu diweddaru.  Mae cam 3 y gwaith
diweddaru lampau stryd wedi cael ei gwblhau, gan arwain at 2,400 o lampau stryd wedi’u diweddaru i LED.  Bydd Cam 4
yn dechrau yn 2019/20 i ddiweddaru 2,400 o lampau stryd pellach i LED. Yn ystod 2018/19, mae cyflwyniadau Ysgolion
Carbon Isel wedi’u cynnal mewn ysgolion ar draws y Sir.

A6.5a Byddwn yn annog cymunedau i ddatblygu eu prosiectau ynni adnewyddadwy eu
hunain Coch

 Nid yw prosiect Dolwyddelan yn ei ffurf arfaethedig bellach yn hyfyw gan fod cyfraddau busnes yn rhy uchel ac mae’r
ffenestr yn cau ar gyfer cyllid Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Mae trafodaethau wedi cael eu cynnal gyda Llywodraeth
Cymru i geisio datrys y materion, ond dim ond ffenestr 2 flynedd oedd yn bodoli ar gyfer lleihau cyfradd busnes ar
gynlluniau presennol. Rydym yn parhau i archwilio am opsiynau amgen i ddefnyddio’r ynni adnewyddadwy, mewn
ymgynghoriaeth â Scottish Power.  Rydym hefyd yn archwilio os all ynni adnewyddadwy gael ei drosi i hydrogen ar gyfer ei
ddefnyddio mewn datrysiadau cludiant.

Rydym hefyd yn ystyried gosod paneli solar mewn ysgolion gwledig, sydd hefyd yn cael eu defnyddio fel asedau
cymunedol. Rydym yn archwilio cyfleoedd partneriaeth er mwyn datblygu mesurau arbed ynni ymhellach ar draws
cymunedau.

Mae prosiect Dolwyddelan yn dal wedi'i oedi. Rydym yn disgwyl am gyfarwyddyd gan y GPB o ran strategaeth ymlaen ac
argyfwng newid hinsawdd.

A6.6 Hyrwyddo datblygiad morlyn llanw ym Mae Colwyn
Oren

Mae’r Morlyn Llanw ac Ynni Adnewyddadwy yn flaenoriaeth yn ein Strategaeth Economaidd.  Er bod y Morlynnoedd
Llanw yn Ne Cymru wedi cael eu hoedi oherwydd nad yw’r ‘gost arwasgu’ yn hygyrch o’i gymharu â niwclear, mae’r
canlyniadau cysylltiedig â’r Wylfa wedi rhoi mwy o bwyslais ar ddatblygu'r Morlyn Llanw ymhellach.  Fel rhan o’r camau
cychwynnol rydym yn gweithio ar y cyd â Phrifysgol Glyndŵr i baratoi Dadansoddiad Costau a Manteision Economaidd a
fydd yn asesu manteision adfywio, ynni adnewyddadwy, twristiaeth, economaidd a chadernid ac amddiffynfa arfordirol ar
gynllun strategol o’r fath.  Bydd canlyniad y Cynlluniau Morol a’r Papur Gwyn yn llywio cyfeiriad strategol Llywodraeth
Cymru, a'r posibilrwydd o ynni'r llanw.   Y cam nesaf i ni yw gweithio gyda Chwmnïau Ynni'r Llanw i baratoi Cynllun
Tystiolaeth, sy’n cynnwys prosesau arfordirol, Pysgod, Ecoleg ar waelod y môr rhynglanwol ac islanwol, adar arfordirol,
mamaliaid morol, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a Pharth Cadwraeth Morol.
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6.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod Mesurau Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M6.1a Nifer y digwyddiadau
ymwybyddiaeth
llifogydd a gynhaliwyd

11.00 10.00 13.00 10.00
Gwyrdd

Rhwng mis Ebrill 2018 a Mawrth 2019, cynhaliwyd cyfanswm o 13 o sesiynau ymwybyddiaeth llifogydd gyda phreswylwyr
yn Nolwyddelan, Abergele, Pensarn, Betws y Coed, Mochdre a Bae Cinmel.

M6.1b Nifer yr eiddo lle mae’r
perygl o lifogydd wedi
lleihau yn dilyn
gweithredu mesurau
amddiffyn rhag llifogydd

85.00 20.00 606.00 377.00
Gwyrdd

Mae’r perygl o lifogydd i eiddo ar Ffordd Tan Yr Ysgol, Llanrwst, Graiglwyd, Penmaenmawr; Maes Hyfryd, Glan Conwy;
Dolwyddelan, Eldon Drive, Abergele, Maes Aled, Llansannan, wedi lleihau o ganlyniad i osod offer telemetreg i fonitro
sgriniau brigau allweddol.

Mae 90 o gartrefi a 4 busnes wedi gweld gostyngiad yn y risg o lifogydd o ganlyniad i'r cynllun lliniaru llifogydd ar Chapel
Street, Mochdre.

M6.3a Canran y gwastraff
trefol a ailgylchwyd, a
ailddefnyddiwyd neu a
gompostiwyd

63.37 66.00 64.78 67.00
Oren

Yn dilyn 6 mis cyntaf y casgliadau gwastraff domestig bob pedair wythnos, mae cynnydd yng nghyfradd ailgylchu o 2% o’r
flwyddyn flaenorol, er gwaethaf methu’r targed o drwch blewyn. Mae canlyniad y mesur hwn wedi cael ei effeithio gan
leihad yn y tunelli o rwbel a choed a dderbyniwyd yn ein canolfannau ailgylchu gwastraff y tŷ.

Mae sefyllfa derfynol M6.3c yn cadarnhau bod cynnydd wedi bod yn nifer y tunelli o ailgylchu a gesglir gan breswylwyr
Conwy ar ymyl y palmant.  Hefyd, mae lleihad wedi bod mewn gwastraff domestig a gesglir ar gyfer ei waredu o 17kg bob
aelwyd o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

M6.3b Swm cyfartalog o
wastraff cartrefi
gweddilliol a gesglir i’w
waredu fesul cartref
(kg)

262.06 249.00 244.86 160.00
Gwyrdd

Mae’r sefyllfa derfynol o 245kg o wastraff gweddillol a gesglir i’w waredu fesul cartref yn ostyngiad o 17kg fesul cartref o’i
gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

M6.4 Canran y gostyngiad yn
allyriadau carbon
deuocsid (CO2) o
weithgareddau Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy

-6.81 -5.00 -17.21 -7.00
Amherthnasol

Cyflawnwyd y targed. Mae lleihad o 1,974 tunnell o CO2 yn 2018/19 yn gyfatebol â gostyngiad o 17% o
allyriadau yn 2017/18.

M6.5 Capasiti Arolwg
Cenedlaethol Cymru
(mewn MW) o offer
ynni adnewyddadwy a
osodwyd.

72.00 Dim
targed

Dim data Dim
targed Amherthnasol

Nid oes data wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar lefel Awdurdod Lleol
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6.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Perchnogi ein Huchelgais
Mae ein camau gweithredu yn dangos mai ni yw’r sefydliad cyntaf i gymryd y camau hyn ac rydym ni’n arwain y ffordd i eraill
ddilyn.

Mae cyflwyno casgliadau gwastraff bob pedair wythnos (casgliadau ailgylchu wythnosol) wedi bod yn hynod o lwyddiannus, ac
ar y cyfan, wedi cael ei groesawu, ar ôl cyfnod helaeth o ymgysylltu â'r gymuned.  Rydym wedi gweld gwelliannau sylweddol
mewn cyfraddau ailgylchu yn barod.  Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 18/19, ni oedd yr awdurdod a berfformiodd orau yng
Nghymru o ran barn bobl eu bod yn teimlo eu bod yn derbyn digon o wybodaeth am wasanaeth ailgylchu'r cyngor.   Roedd 76%
yn fodlon gyda’r gwasanaeth ailgylchu ac roedd 80% yn teimlo bod y mannau gwyrdd yn cael eu cadw a’u cynnal yn dda.  Mae
cynnydd da wedi cael ei wneud ar gynlluniau amddiffyniad arfordirol ac rydym wedi rhagori ein targedau ar gyfer lleihau’r perygl
o lifogydd i eiddo. Mae cynnydd da wedi cael ei wneud i leihau ein hôl troed carbon ac i rannu gwybodaeth ar garbon isel mewn
ysgolion.

Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?

Bydd y camau a gymerwn yn awr drwy fynd i'r afael ag ailgylchu ac ynni adnewyddadwy yn ein helpu i fynd i'r afael â'r duedd hir
dymor o newid yn yr hinsawdd.  Mae’r canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer cymunedau cydlynol, Cymru gyfartal,
Cymru iach, Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

6.4 Meysydd i'w gwella / datblygu

Byddwn yn parhau i hyrwyddo a chreu cyfleoedd pan maent yn codi, er mwyn datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy drwy
ddefnyddio ein hasedau ein hunain neu drwy gynorthwyo cymunedau i ddatblygu eu cynlluniau eu hunain.  Mae ein
gweithredoedd i gynyddu cynlluniau ynni adnewyddadwy ac i hyrwyddo datblygiad y morlun llanw yn brosiectau hir dymor sydd
angen llawer o ddatblygu.  Mae angen dull cydweithredol ac addysg barhaus ac ymgyrchu er mwyn newid ymddygiad, a’n
dyhead i ddylanwadu ar gyfrifoldeb cynhyrchwyr ar y cynlluniau hyn, er mwyn atal rhagor o ddifrod i’r amgylchedd.   Rydym yn
gweithio mewn partneriaeth trwy’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, i lunio datganiad polisi ar y cyd i amddiffyn yr
amgylchedd ar draws rhanbarth gogledd Cymru, ac i gyrraedd targedau amgylcheddol Cymru ar y cyd.
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Canlyniad 7 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn Sir lle mae treftadaeth,
diwylliant a'r iaith Gymraeg yn ffynnu
7.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth

Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad
COG

A7.1 Byddwn yn datblygu ein llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol sy'n darparu ystod
eang o wasanaethau a gweithgareddau Gwyrdd

Mae’r gwasanaeth Diwylliant a Gwybodaeth yn rheoli staff derbynfa Coed Pella bellach. Bydd papur ar y prosiect Canolfannau
Gwybodaeth yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Cyfleoedd Newydd ar gyfer ei gymeradwyo i sefydlu prosiect newydd.  Buddion y
prosiect a gymeradwywyd yw:
· bydd y lefel o wasanaeth i gwsmeriaid a ddarperir ar draws y sir yn fwy teg, oherwydd lle bynnag yr ydych yn byw, bydd

gwasanaeth y cyngor o fewn eich cymuned i chi fynd yno a chael gwybodaeth a chyngor.
· bydd mynediad at wybodaeth a chyngor i ddinasyddion yr un fath, gan na fydd angen teithio yn bell
· bydd ymrwymiad allweddol Cynllun Corfforaethol 2017-2022 yn cael ei gyflawni.
· bydd cam allweddol a gytunwyd fel rhan o’r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn cael ei gyflawni.
· bydd buddsoddiad pellach mewn adnoddau h.y. staff a thechnoleg mewn gwasanaethau yn y gymuned, o ganlyniad o'u

ffurfioli fel Canolfannau Gwybodaeth.

A7.2 Byddwn yn datblygu Canolfan Ddiwylliant Conwy
Gwyrdd

Y wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith adeiladu:

· Mae’r gwydr yn y broses o gael eu gosod.
· Mae’r adeilad bellach yn dal dŵr a dim ond y bywlys sydd ar ôl i'w gwblhau ar y to.
· Mae’r wal gynnal ger y llwybr troed bron a'i gwblhau.
· Mae’r amffitheatr ar gefn y Ganolfan Ddiwylliant yn datblygu, ac mae’r rhenc gyntaf wedi cael ei osod.
· Mae 90% o'r holl waith bloc mewnol wedi ei gwblhau.
· Mae’r islawr wedi cael ei selio, ac mae’r hygromedr yn dynodi bod y lefelau lleithder yn lleihau.
· Mae’r gorchudd sinc allanol yn datblygu, ac mae’r holl waith dur wedi cael ei addurno’n wyn.

Y wybodaeth ddiweddaraf ar y Cynllun Gweithgareddau:

· Mae 6 staff a gwirfoddolwr wedi cyflawni cymwysterau cydnabyddedig.
· Mae 844 o blant a phobl ifanc a 1297 o oedolion wedi ymgysylltu mewn gweithgareddau Canolfan Ddiwylliant Conwy yn

ystod y flwyddyn.
· Mae 68 o sesiynau gweithgareddau wedi cael eu cynnal dros y 12 mis diwethaf.
· Mae 12 o bobl ifanc wedi cyflawni achrediad cydnabyddedig.
· Mae staff a gwirfoddolwyr wedi cael mynediad at raglenni datblygu'r gweithlu fel rhan o’r Prosiect Canolfan Ddiwylliant.
· Mae 2 aelod o staff wedi cyflawni Achrediad Agored Lefel 2 Iaith Arwyddion Prydain.
· Mae 2 aelod o staff a 5 gwirfoddolwr wedi cyflawni Agored Lefel 2 Hanes Llafar (disgwylir am y canlyniadau).
· Cafodd gweithiwr dan hyfforddiant y Prosiect Uchelgais Creadigol ei enwebu am y Wobr Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

Academi Sgiliau Cenedlaethol.
· Mae 60% o’r casgliad wedi cael ei gofnodi a’i becynnu yn unol â’r safonau cydnabyddedig.
· Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy wedi ennill statws ‘Gweithio tuag at Achrediad’.
· Hyd yn hyn, mae 200 o ddiwrnodau gwirfoddol wedi cael eu hymroi i reoli casgliadau.
· Mae 15 o wirfoddolwyr wedi cael eu recriwtio i’r prosiect Canolfan Ddiwylliant Conwy.
· Mae gwirfoddolwyr wedi cyfrannu dros 260 o ddiwrnodau i’r prosiect, sy’n gyfystyr â thros £16000 mewn arian

cyfatebol.
· Hyd yn hyn, mae 200 o ddiwrnodau gwirfoddol wedi cael eu hymroi i reoli casgliadau.
· Mae 68 o sesiynau estyn allan treftadaeth wedi cael eu darparu ar draws Sir Conwy.
· Mae 1297 o oedolion wedi cymryd rhan yn rhaglen estyn allan treftadaeth Canolfan Ddiwylliant Conwy.
· Mae 844 o blant wedi cymryd rhan yn rhaglen estyn allan treftadaeth Canolfan Ddiwylliant Conwy.
· Mae 122 o bobl sydd ddim yn ymgysylltu â gweithgareddau'r brif ffrwd yn draddodiadol, wedi cymryd rhan yn rhaglen

estyn allan treftadaeth Canolfan Ddiwylliant Conwy.
· Mae 100% o gyfranogwyr y rhaglen estyn allan wedi darparu adborth cadarnhaol am y sesiwn a’r hyn maent wedi ei

ddysgu.
· Mae 14 o focsys atgofion dynodedig wedi cael eu datblygu a’u profi gyda grwpiau defnyddwyr.
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· Mae 1 grŵp Cymraeg wedi cael ei sefydlu gyda’r golwg fod hwn yn gweithredu fel grŵp llywio ar gyfer datblygu mwy o
weithgareddau diwylliannol Cymraeg.

· Mae 1 ffilm yn dangos datblygiad y prosiect Dawns i Bawb wedi cael ei gwblhau. Mae’n cael ei baratoi ar gyfer lansiad y
Ganolfan a’i gynnwys mewn adnodd digidol ar-lein am ddim ar gyfer gweithwyr proffesiynol, gofalwyr a theuluoedd sy’n
cefnogi pobl gyda dementia.

A7.3 Byddwn yn datblygu cynllun gweithredu y Celfyddydau i ddal yr effaith gadarnhaol y gall
y celfyddydau ei gael ar bob agwedd ar les Gwyrdd

Mae canolbwynt y gwaith hwn wedi newid ar gais Aelodau, a bydd yn cael ei gynnwys o fewn Strategaeth newydd Diwylliant
Conwy.

- Mae data cefndirol / ymgynghori wedi cael eu casglu
- Mae briff ar gyfer y prosiect wedi cael ei ddrafftio
- Mae ceisiadau cyllido yn datblygu.

A7.4 Byddwn yn harneisio celfyddydau, diwylliant a'r diwydiannau creadigol
Gwyrdd

Yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn, sef amser tawelaf y flwyddyn, denodd gweithgareddau celfyddydau yn Venue Cymru
76,000 o bobl i’r ardal.  Mynychodd 19,500 o bobl ddigwyddiadau yn Theatr Colwyn.  Denodd Oriel Colwyn bobl i'r
arddangosfeydd yn ei gartref yn Theatr Colwyn ac i'r arddangosfa Croeso Cudd ar bromenâd Llandudno.

Mae Venue Cymru a Theatr Colwyn yn cyfrannu’n sylweddol i’r economi leol.  Mewn asesiad annibynnol o effaith
economaidd yn 2017 daethpwyd i’r casgliad bod Venue Cymru yn cyfrannu £33.5 miliwn i effaith economaidd i’r ardal yn
flynyddol.

Mae’r gwasanaeth yn cynnal amrywiaeth o brosiectau sydd yn cefnogi datblygu sgiliau i bobl ifanc sy’n eu helpu i gyflawni yn
yr ysgol ac yn nyddiau cynnar eu bywyd gwaith.  Mae prosiectau sy’n cael eu cynnal gan y gwasanaeth yn cefnogi lles a
chydlyniant cymunedol mewn nifer o ffyrdd hefyd, gan gynnwys prosiectau rhwng cenedlaethau, gwaith mewn ysgolion,
prosiectau dementia, gweithio gyda rhai dros 50 a phrosiectau’n canolbwyntio ar les meddyliol.

Yn ystod chwe mis diwethaf y flwyddyn, mynychodd 89,684 o bobl ddigwyddiadau yn Venue Cymru, mynychodd 10,000 o
bobl Cymerwch Ran yn Venue Cymru; a mynychodd 10,600 o bobl ddangosiad ffilm yn Theatr Colwyn.

A7.5
Drwy Strategaeth Iaith Gymraeg Conwy a Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg
byddwn yn annog dysgu a siarad Cymraeg fel rhan o fywyd bob dydd (Ymateb
Corfforaethol)

Gwyrdd

 Mae Strategaeth Iaith Gymraeg wedi cael ei ddatblygu ac fe gafodd ei chyflwyno i’r Cabinet ym Mehefin 2019. Rydym yn
gobeithio penodi Swyddog Iaith Gymraeg tymor penodol i hyrwyddo'r Gymraeg.

Ein huchelgais ar gyfer y pum mlynedd nesaf yw atal y dirywiad a chynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghonwy.  O
ganlyniad i hyn, rydym yn cynnig cynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghonwy o 2% dros y pum mlynedd nesaf, gyda’r
golwg o ystyried targed mwy hirdymor i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg dros y 15 mlynedd nesaf.  Bwriadwn gyflawni
hyn drwy weithio gyda phartneriaid.

Mae cyrsiau Cymraeg yn y gwaith wedi cael eu trefnu ac mae 75 aelod o staff wedi cwblhau cyrsiau:

Cwblhaodd 43 aelod o staff gwrs mynediad lefel 1
Cwblhaodd 15 aelod o staff gwrs sylfaenol lefel 2
Cwblhaodd 12 aelod o staff gwrs canolradd lefel 3
Cwblhaodd 5 aelod o staff gwrs canolradd lefel 3 yn Nant Gwrtheyrn.
Cwblhaodd 141 aelod o staff sesiynau ymwybyddiaeth iaith drwy’r Cyflwyniad Corfforaethol.

Rydym wedi uno â Chanolfan Ddysgu Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor i gymryd rhan mewn cynllun peilot arloesol
newydd. Dros y 10 mis nesaf, bydd tiwtor y Ganolfan Ddysgu Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio yn swyddfeydd y Cyngor i
ddarparu cyrsiau ar gyfer staff i ddysgu a/neu wella eu Cymraeg yn y gweithle.  Nod y cynllun, sydd wedi’i ariannu gan y
Ganolfan Ddysgu Cymraeg Cenedlaethol, yw helpu i annog a sefydlu sgiliau iaith Gymraeg ymysg staff.  Bydd y tiwtor
Cymraeg yn dysgu yn y boreau ac yn gweithio gyda’r tîm iaith yn y prynhawniau.
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Cafodd y Strategaeth Cymraeg mewn Addysg ei gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2017. Rydym yn parhau i hyrwyddo Siarter y
Gymraeg yn holl ysgolion categori 1 (cyfrwng Cymraeg) yn ogystal â hyrwyddo Cymraeg Campus yn holl ysgolion categori 4 a
5.  Nod y Siarter yw gwella’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg a chodi ymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymru a dinasyddiaeth.
Mae holiaduron ynghylch y defnydd o godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg wedi cael eu cwblhau a’u derbyn, mae ysgolion wedi
cael eu dilysu ac mae 2 ysgol wedi derbyn y wobr efydd ac mae 12 ysgol wedi cael y wobr arian.

Bydd 11 ysgol yn parhau i fodloni gofynion y wobr arian ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2018/19.  Mae pob ysgol yn
defnyddio cronfa ddata sy’n eu galluogi i fesur a monitro defnydd y disgyblion o’r Gymraeg.

Ar gychwyn Blwyddyn Academaidd 2018/19, trosglwyddodd 82.51% o blant ysgol gynradd o ysgolion cynradd cyfrwng
Cymraeg i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg, 1.5 pwynt canran yn is na’r flwyddyn flaenorol.  Er mwyn sicrhau cysondeb a
datblygiad ieithyddol, mae ysgolion yn cefnogi rhieni a disgyblion yn ystod y cyfnod pontio o CA2 i CA3 ac yn annog disgyblion
i aros mewn addysg cyfrwng Cymraeg.

7.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod Mesurau Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M7.1a Nifer yr ymweliadau
rhith i lyfrgelloedd

148,349 Dim
targed

182,924 Dim
targed Amherthnasol

Mae ymweliadau rhith blynyddol wedi cynyddu i 182,924, cynnydd o 34k ar 2017/18, gyda chynnydd nodedig yn y defnydd
o’r catalog llyfrgell a thudalennau gwe'r llyfrgell.

M7.1b Nifer o weithdai
/digwyddiadau sy'n
gysylltiedig â
threftadaeth a gefnogir
gan y gwasanaeth
mewn amgueddfeydd /
lleoliadau erailll

48.00 85.00 123.00 Dim
targed Gwyrdd

Roedd 35 o weithdai ar gyfer Amgueddfeydd annibynnol ac 88 o weithdai ar gyfer y Ganolfan Ddiwylliant.

M7.1c Nifer y gwasanaethau a
gweithgareddau a
gynigir o adeiladau
llyfrgell

72 1,260 1,363 Dim
targed Gwyrdd

Mae’r data hwn yn cynnwys gweithgareddau mewn llyfrgelloedd cymunedol o fewn oriau agor y llyfrgell. Ni chafodd hyn ei
gynnwys yn 2017/18.

M7.1d Arolwg Cenedlaethol
Cymru - % y bobl sy'n
mynychu neu'n cymryd
rhan mewn
gweithgareddau
celfyddydau, diwylliant
neu dreftadaeth
llyfrgelloedd o leiaf dair
gwaith y flwyddyn.

Dim data Dim
targed

28.00 Dim
targed Amherthnasol

Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018/19. Mae hyn yn ymddangos dros gyfartaledd Cymru.

M7.2 Nifer o ddigwyddiadau
celfyddydau sy’n cael
eu cynnal gan
Wasanaethau
Celfyddydau Conwy,
Venue Cymru ac
Ymddiriedolaeth
Celfyddydau Conwy, i
annog cyfranogiad yn y
celfyddydau a chefnogi
lles.

452.00 70.00 354.00 Dim
targed Gwyrdd
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M7.3 % y staff yng
ngwasanaethau’r
Cyngor sy'n gallu siarad
Cymraeg (ac eithrio
athrawon ysgol a staff
mewn ysgolion) - fesul
adran gwasanaeth

30.00 Dim
targed

29.00 Dim
targed Amherthnasol

M7.3a % o swyddi a
ddynodwyd yn
‘Cymraeg hanfodol’ a
gafodd eu llenwi gan
siaradwr Cymraeg.

100.00 100.00 100.00 100.00
Gwyrdd

M7.3b Nifer o staff sy’n
derbyn y cynnig o
hyfforddiant Cymraeg
yn y Gweithle

Dim data Dim
targed

75.00 Dim
targed Amherthnasol

Llenwodd 75 aelod o staff y 5 cwrs gan Cymraeg yn y Gweithle a gawsom am ddim (werth oddeutu £55k).
O’r 75, mae 50 yn parhau gyda’u cwrs, ac mae 25 arall yn dechrau cyrsiau newydd o fis Mehefin 2019.

M7.3c % o archwiliadau
‘cwsmer cudd’ Cymraeg
a oedd yn cydymffurfio
gyda safonau’r iaith
Gymraeg.

Dim data 80.00 100.00 90.00
Gwyrdd

M7.4 % o ddisgyblion  sydd
yn cael addysg cyfrwng
Cymraeg yng
Nghyfrifiad Ysgolion
Blynyddol Ar Lefel
Disgyblion

21.97 23.50 22.00 23.00
Coch

O CYBLD 2019.

M7.5a % o blant ysgolion
cynradd mewn addysg
cyfrwng Cymraeg sy'n
mynd i ysgol uwchradd
cyfrwng Cymraeg

93.75 94.00 82.51 94.00
Coch

Blwyddyn Academaidd 18/19 (CYBLD 2019).

M7.5b Nifer y digwyddiadau
hyrwyddo/ymwybyddia
eth o’r Gymraeg a
gynhaliwyd  mewn
cydweithrediad â’n
partneriaid

198.00 Dim
targed

1300.00 Dim
targed Amherthnasol

Yn 2018/2019, cynhaliodd llyfrgelloedd dros 1,300 o sesiynau gweithgareddau Cymraeg / dwyieithog a mynychodd 3,400 o
bobl.  Cynhaliwyd 165 o’r gweithgareddau hyn gan ein partneriaid yn ein llyfrgelloedd, gan gynnwys:

· Hyrwyddo’r Gymraeg o’r crud, Ioga babis, Cymraeg i Blant a Chlwb Cwtsh (gan gyflwyno teuluoedd i eirfa ac
ymadroddion Cymraeg sy’n berthnasol ar gyfer gofalu am blant ifanc).

· Roedd ein rhaglen weithgareddau’r haf yn cynnwys ‘Parti Magi Ann’ mewn partneriaeth â Menter Iaith Conwy, a
sesiynau dwyieithog ‘Dawns i Bawb’.

· Dathlu symudiad y Swffragét a Phleidlais ar gyfer Merched gyda Phrifysgol Bangor (Llyfrgell Llandudno).
· Fel rhan o ymgyrch Wythnos Cenedlaethol Llyfrgelloedd yng Nghymru, Llyfrgell Llandudno oedd y lleoliad ar gyfer gig

dwyieithog, gydag Edych a Camp Fire Social.

Diwylliant – 19 gweithgaredd gan gynnwys:
· Canolfannau diwylliant yw prosiect wedi’i ariannu gan LEADER i ddarparu cyfleoedd cyfranogi diwylliannol ar draws

rhai o ardaloedd mwyaf gwledig Sir Conwy.  Yn y flwyddyn ariannol 2018 – 2019, cynhaliodd y prosiect 10 sesiwn mewn
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ardaloedd drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mewn rhai ardaloedd megis Llansannan, mae’r prosiect yn targedu darparu
gweithgareddau sy’n dod a grwpiau o ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg rhugl ynghyd. Mae’r prosiect yn parhau
yn 2019/20 a bydd mwy na 30 o ddigwyddiadau cyn i’r prosiect ddod i ben.

· Mae Cyfuno: yn cynnal 2 sesiwn cyfrwng Cymraeg ‘Yr hen ddyddiau ysgol’ gydag ysgolion drwy’r prosiect Cyfuno, a gaiff
eu cynnal yn yr Archif (30 o ddisgyblion Ysgol Glan Morfa a 29 o ddisgyblion Ysgol Llanefydd).

· Mae’r prosiect Canolfan Ddiwylliant, mewn partneriaeth â Menter Iaith, wedi sefydlu grŵp dysgwyr Cymraeg, sy’n cael
ei gynnal unwaith y mis yn Llyfrgell Conwy ar hyn o bryd. Bydd yn symud i’r Ganolfan Ddiwylliant pan fydd yn agor.
Mae’r grŵp yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf ddod ynghyd mewn amgylchedd anffurfiol i
ddefnyddio ac ymarfer eu Cymraeg. Mae thema i’r sesiynau ac mae rhai wedi cynnwys teithiau cerdded tywys o goed
Bodlondeb a thrafodaeth o amgylch materion cyfoes. Dechreuodd y grŵp ym mis Mawrth 2019, ac mae 2 sesiwn wedi
cael eu cynnal.

·

7.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Perchnogi Huchelgais
Rydym yn cymryd risgiau sydd wedi’u rheoli’n dda, yn estyn allan i sectorau eraill ac yn cydweithio ar gyllido a staffio.  Caiff staff
eu grymuso i weithio ar draws sectorau a dylanwadu newid.

Rydym ar y trywydd iawn i agor canolfan ddiwylliant newydd yn 2019. Mae hwn yn brosiect cyd-leoli a fydd yn cynnwys:
· Llyfrgell ardal newydd ar gyfer Conwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno
· Cartref newydd i Archifdy Conwy
· Canolfan y celfyddydau a threftadaeth gyda dehongliad rhyngweithiol a chasgliadau hanesyddol yn cael eu harddangos
· Rhaglen o gyfleoedd hyfforddi achrededig ar gyfer pob oedran
· Cyfleoedd cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr i bobl ar draws y sir

Rydym wedi defnyddio'r celfyddydau a diwylliant i wella iechyd a lles pobl, ac i gynyddu twristiaeth a ffyniant yr ardal.  Rydym
wedi gwneud y mwyaf o gynnig Cymraeg yn y Gweithle Llywodraeth Cymru ac rydym yn falch ein bod wedi gallu penodi
Swyddog y Gymraeg am gyfnod penodol.

Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Bydd ein treftadaeth gyfoethog wedi cael ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, a bydd modd i bob rhan o gymdeithas
gael mynediad i'r celfyddydau i wella eu lles.  Bydd siarad Cymraeg yn rhan o fywyd bob dydd ym mhob cymuned.  Mae’r
canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer cymunedau cydlynol, diwylliant a’r Gymraeg, Cymru gyfartal, Cymru iach a
Chymru lewyrchus.

7.4 Meysydd i'w gwella / datblygu

Mae’r cynnydd yn nefnydd y llyfrgell ar-lein yn adlewyrchu’r newid o ran dewis bobl mewn gwasanaethau. Rydym yn gweithio i
ddatblygu ein llyfrgelloedd mewn i ganolbwyntiau cymunedol a fydd yn darparu ystod eang o wasanaethau ac yn gweithredu fel
canolbwynt i gymunedau. Byddwn hefyd yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg a hyrwyddo'r buddion o gael mynediad at addysg
cyfrwng Cymraeg.



Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2018/2019

Tudalen 53 o 78

Canlyniad 8 – Mae pobl yng Nghonwy’n cyfrannu i’w cymuned. Maent yn cael
gwybodaeth, yn cael eu cynnwys ac yn cael llais

8.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth

Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad
COG

A8.1 Byddwn yn gweithio gyda chymunedau i ddatblygu cynlluniau lleoedd.
Oren

Cafodd y dull i ddarparu a chefnogi cymunedau i baratoi cynlluniau lleoedd ei gyflwyno i’r Cabinet ym mis Hydref 2018 ac fe
gafodd ei lansio yn dilyn hynny.  Roedd y lansiad yn cynnwys cyhoeddi pecyn gwaith cynllun lleoedd, gwefan ac offeryn
ymgysylltu.  Mae’r dull yn cael ei gyflawni drwy’r adolygiad Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sydd yn unol â Chytundeb Cyflawni
CDLl rhanbarthol.  Mae 5 grŵp wedi cael arweiniad ar y broses cynllun lleoedd.  Mae cyflwyniadau wedi cael eu dangos i
fforwm Cyngor Tref a Chymuned. Roedd y swyddog cynllun lleoedd yn rhan o’r grŵp cynghori a oedd yn goruchwylio lansiad
Gwefan y cynllun lleoedd a grëwyd gan Cymorth Cynllunio Cymru http://www.placeplans.org.uk/. Crëwyd tudalen we ar ein
gwefan ynghyd â’r tudalennau Cynllunio. Mae papur cefndir ar gyfer prosesau cynllun lleoedd wedi cael ei gynnwyd yn y
Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

A8.2 Byddwn yn adolygu sut rydym yn ymgysylltu â chymunedau ac yn sicrhau bod pob
cymuned yn cael cyfle i fod yn rhan o ddatblygu gwasanaethau Oren

Mae’r Strategaeth Ymgysylltu â'r Gymuned ar y wefan. Mae hyfforddiant Ymgysylltu bellach yn rhan o’r cynllun hyfforddi
corfforaethol.  Rhaid i bob adroddiad sy’n cael ei gyflwyno i bwyllgorau ddangos pa ymgynghori sydd wedi cael ei gynnal.

Mae pob cyfarfod pwyllgor ar agor i’r cyhoedd, a chaiff nifer o gyfarfodydd pwyllgorau eu gwe ddarlledu, ac mae gennym
broses lle gall aelodau o’r cyhoedd gyflwyno eitemau i’w trafod ym mhwyllgorau craffu.   Mae gan y cyhoedd opsiwn ar gyfer
lansio e-ddeiseb hefyd.  Mae heriau ynghlwm ag ymgysylltu ac atebolrwydd mewn sefydliad mawr.   Mae’n rhaid i ni alluogi
pobl i ddeall, cymryd rhan a dylanwadu ar ein gwaith mewn modd sydd heb fod yn rhy feichus neu’n gymhleth.   Rydym wedi
ymdrechu i wneud hyn trwy gynhyrchu ein prif ddogfennau mewn fformat hygyrch – defnyddio iaith syml, infograffeg a’u
trosi i Iaith Arwyddion Prydain.  Ym mis Rhagfyr 2018, lansiwyd gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain digidol ar gyfer
pobl fyddar sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac mae hyn wedi gwella eu mynediad at wasanaethau.   Mae lansio
Sgwrs y Sir yn ddull arall i gadw pethau’n syml.   Mae’n rhaid i bob sefydliad cyhoeddus a enwir dan y Ddeddf hon ymgysylltu -
ac mae’n bwysig nad ydym yn gorlethu cymunedau ac yn ailadrodd yr un cwestiynau.   Trwy Sgwrs y Sir, rydym wedi rhannu
adborth ar draws sefydliadau a’i ddefnyddio i ddylanwadu ar ddatblygiadau  ymgysylltu perthnasol er mwyn osgoi dyblygu.
Rydym yn defnyddio mwy ar gyfryngau cymdeithasol i wahodd sylwadau, ac mae ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol
yn cael ei adolygu ar hyn o bryd i asesu a oes yna welliannau y gallwn eu gwneud.   Yn ychwanegol, mae’n rhaid i unrhyw
benderfyniad sy’n cael ei gyflwyno i gael cymeradwyaeth ddemocrataidd, nodi pa ymgynghori sydd wedi cael ei gynnal, yn
ogystal â llenwi sgriniad o effaith ar gydraddoldeb.

Mae dull yr Awdurdod i ymgysylltu er mwyn annog rhagor o berchnogaeth gymunedol a chael ei harwain fwy gan y gymuned.
Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn dystiolaeth dda o hyn; dywedodd 79% o drigolion eu bod yn gwybod sut i gael
gwybodaeth am yr Awdurdod (o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 76%), fodd bynnag mae lle i wella o ran canfyddiad pobl o
ran gwneud penderfyniadau.  Er bod prosesau yn eu lle ar gyfer ymgysylltu ymhob penderfyniad allweddol, dim ond 23% o’r
ymatebwyr oedd yn teimlo bod ganddynt y cyfle i gymryd rhan (o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 17%).   Mae cynyddu
lefel ac amrywiaeth ymgysylltu â’r gymuned mewn prosesau ymgysylltu yn parhau’n her allweddol.  Mae’r Awdurdod yn
ymwybodol bod gwella ymgysylltu â'r gymuned yn fodd allweddol o weithio ar y cyd, i wrando a newid lle mae cyfleoedd am
well integreiddiad. Mae’n hanfodol yr eir i'r afael a'r materion a ganfyddir, er mwyn eu hatal yn yr hirdymor.  Mae gennym
raglen ar waith ar gyfer amrywiaeth mewn democratiaeth, ac rydym ni’n datblygu deunyddiau newydd i egluro beth mae
cynghorwyr yn ei wneud a beth mae’r cyngor yn ei wneud.

 Mae Safonau Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid wedi cael ei gyflawni am y chweched flwyddyn yn olynol ar
gyfer Gwasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau a'r Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau.

A8.3 Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru ein Strategaeth Gyfathrebu gan wneud y
wybodaeth y byddwn yn ei rannu yn berthnasol ac yn fwy hygyrch Gwyrdd

Mae Strategaeth Gyfathrebu wedi cael ei gymeradwyo ac mae cynllun gweithredu mewn lle.  Bydd y cynllun gweithredu yn
cael ei adolygu yn rheolaidd gan y gweithgor ac yn cael ei oruchwylio gan y grŵp cyfathrebu strategol – sy’n cael ei gadeirio
gan y Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle.  Mae gwaith sylweddol wedi cael ei gyflawni i wella ein dull tuag at y cyfryngau
cymdeithasol, yr iaith a ddefnyddiwn a defnydd cynyddol o luniau a fideos.  Rydym hefyd yn adolygu ein dull i hygyrchedd a
sut mae ein gwefan yn gweithio i bobl gyda nam ar y golwg.
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A8.4 Byddwn yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol a sianeli digidol i ddarparu
mynediad mwy effeithiol ac effeithlon at wasanaethau Gwyrdd

Mae dros 50 o ffurflenni ar-lein newydd wedi cael eu datblygu. Rydym bellach yn canolbwyntio mwy ar amnewid
trosglwyddiadau mawr.  Rydym yn gweithio i uno apiau Conwy a Gwastraff.   Rydym wedi datblygu platfform e-ddeiseb a
system rheoli syniadau staff. Mae’r tîm TG wedi bod drwy broses ailstrwythuro gyda’r nod o ehangu galluoedd datblygu fel y
gellir cynllunio ffurfiau mwy rhyngweithiol ac integredig.

 Rydym hefyd yn chwilio i gefnogi datblygiad canolfannau cyswllt, gan gynnwys peilot technoleg chatbot i helpu cyfarwyddo
galwadau.  Mae safle’r galwad yn y ciw a darpariaeth galw’n ôl awtomatig wedi cael eu cyflwyno.

A8.5
Gweithio gyda chymunedau, darparwyr cludiant a phartneriaid eraill i gynnal adolygiad
sylfaenol o gludo'r cyhoedd a mynediad i wasanaethau.  Byddwn yn treialu dewisiadau
amgen arloesol.

Oren

Mae adroddiad wedi cael ei ddrafftio yn darparu cyfleoedd ar gyfer cludiant cymunedol o fewn y sir yn y dyfodol.  Mae gwaith
yn mynd rhagddo mewn partneriaeth â Trafnidiaeth Cymru i edrych ar sut all y ddarpariaeth cludiant yn y dyfodol
wasanaethu'r ardal orau, a datblygu mynediad i wasanaethau yn benodol.

Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda phrosiect Metro Gogledd Cymru i sicrhau bod gwasanaethau yn uno ac yn symud ymlaen
er mwyn sicrhau mynediad i ardaloedd allweddol yng Ngogledd Cymru ar gyfer pawb.

 Gan y bydd rhan o’r treial hwn yn cael ei gyflawni yn ddiweddarach yn 2019, i edrych ar fodel Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw
(ffurf o drafnidiaeth lle mae cerbydau yn newid eu llwybrau yn seiliedig ar alw trafnidiaeth penodol, yn hytrach na defnyddio
llwybr neu amserlen benodol), a fydd yn darparu dull cyflawni mwy cynaliadwy ac effeithiol ar gyfer trafnidiaeth mewn
cymunedau gwledig.  Bydd y treial cychwynnol yn cymryd lle yn ardal Dyffryn Conwy.
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8.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod Mesurau Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirioned
dol 18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M8.1 Nifer o gymunedau
sy’n cael eu cefnogi i
lunio cynllun lleoedd.

4.00 Dim
targed

5.00 Dim
targed

0.00
Amherthnasol

Cafodd y cymunedau canlynol gefnogaeth yn 2018/19:
· Abergele
· Llanfairfechan
· Llanrwst
· Towyn a Bae Cinmel
Bay of Colwyn

M8.2 % y trigolion sy'n
teimlo y gallant
ddylanwadu ar
benderfyniadau sy'n
effeithio ar eu hardal
leol (Arolwg
Cenedlaethol Cymru)

28.00 Dim
targed

19.00 Dim
targed Amherthnasol

Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018/19. Mae hyn yn ymddangos fel y cyfartaledd Cymru.

M8.2a Nifer y cwynion a
dderbyniwyd

356.00 Dim
targed

299.00 Dim
targed Amherthnasol

M8.2b % y cwynion
corfforaethol y
llwyddwyd i’w datrys
yng ngham 1

90.20 90.00 86.40 90.00
Oren

M8.2c Nifer y canmoliaethau
a dderbyniwyd

463.00 Dim
targed

423.00 Dim
targed Amherthnasol

M8.4i Nifer o drafodion
cwsmeriaid sydd ar
gael ar-lein

117.00 125.00 157.00 180.00
Gwyrdd

M8.4ii Cyfanswm nifer y
taliadau a
dderbyniwyd ar-lein

58,067 Dim
targed

121,068 Dim
targed Amherthnasol

Ers cyflwyno Parent Pay, mae nifer y taliadau ar-lein a dderbyniwyd wedi cynyddu’n ddramatig (dyna'r rheswm am y
nifer uchel yn y chwe mis diwethaf o’i gymharu â’r cyfnod blaenorol).  Daw hyn yn fwy cynrychiadol wrth i’r amser fynd
yn ei flaen a gallwn ei fesur yn fwy cywir.

M8.4b % yr archebion
hamdden a
gwblhawyd ar-lein

25.80 25.00 31.54 30.00
Gwyrdd

M8.4bi % y disgyblion ysgol
gynradd gyda
chyfrifon ParentPay
gweithredol

Dim data 25.00 85.49 25.00
Gwyrdd

Data ar gyfer ysgolion cynradd Conwy yn unig
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Cod Mesurau Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirioned
dol 18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M8.4bii % y derbyniadau
ysgolion (ffafriaeth y
rheini) y ceisiwyd
amdanynt ar-lein

3.94 25.00 3.94 25.00
Coch

Gan fod mwyafrif y gwaith datblygu wedi cael ei gwblhau bellach, bydd mwy o hyrwyddo dulliau gwneud cais ar-lein
gyda'r golwg o gynyddu'r canran o ffurflenni ar-lein a dderbynnir.

M8.4biii % y ceisiadau cludiant
i'r ysgol a
dderbyniwyd ar-lein

Dim data 25.00 27.91 25.00
Gwyrdd

M8.4biv % y ceisiadau am
wasanaeth yr AFfCh a
gyflwynwyd ar-lein

Dim data 25.00 48.65 25.00
Gwyrdd

M8.4bv % gostyngiad person
sengl ar gyfer treth y
cyngor y gwnaed cais
amdanynt ar-lein

25.00 25.00 27.10 25.00
Gwyrdd

Cynghorir yn aml i gwsmeriaid hawlio gostyngiadau drwy ffurflen gais ar-lein, un ai trwy’r wefan neu ap Conwy.

M8.4bvi % gostyngiad myfyriwr
ar gyfer treth y cyngor
y gwnaed cais
amdanynt ar-lein

57.43 25.00 56.95 60.00
Gwyrdd

Mae ein gwefan a’r ap bellach yn darparu dewis llawer haws ar gyfer cyflwyno hawliau o’r fath

M8.4bvii % o dreth y Cyngor
sy'n cael ei dalu ar-lein

2.16 5.00 8.67 5.00
Gwyrdd

 Cynigir y dull hwn o dalu yn amlach erbyn hyn, gan nad yw’r tîm yn derbyn taliadau dros y ffôn.  Fodd bynnag, mae
timoedd eraill yn derbyn taliadau os oes angen.  Debyd uniongyrchol sy'n parhau i fod y dull talu a ffefrir.

M8.4bviii % y trafodion ar-lein
yn Venue Cymru

37.11 25.00 63.84 25.00 0.00
Gwyrdd

M8.4c % y cynnydd o
daliadau a dderbynnir
ar-lein (trafodion)

125.73 10.00 177.16 10.00 0.00
Gwyrdd

M8.4di % y cwsmeriaid sy’n
derbyn e-filiau

Dim data Dim
targed

35.39% 40.00 0.00
Gwyrdd

M8.4dii % biliau treth y cyngor
sy’n cael eu talu trwy
ddebyd uniongyrchol

80.83 81.50 82.45 82.50 0.00
Gwyrdd

Erbyn hyn mae gen nym y dewis  i anfon negeseuo n e-byst mailsho ts  drwy safle direct.g ov, ac mae hyn wedi pr ofi'n llwyddiann us  iawn. Erbyn hyn ma e gennym y dewis  i anfon negeseuon e-byst mailshots  drwy safle direc t.gov, ac mae hyn wedi p rofi'n llwyddian nus  iawn.

Erbyn hyn mae gennym y dewis i anfon negeseuon e-byst mailshots drwy safle direct.gov, ac mae hyn wedi profi'n
llwyddiannus iawn.

M8.5 % y bobl sy'n fodlon ar
eu gallu i gyrraedd /
gael mynediad at y
cyfleusterau a'r
gwasanaethau sydd eu
hangen arnynt.
(Arolwg Cenedlaethol
Cymru)

Dim data Dim
targed

81.00 Dim
targed

0.00
Amherthnasol
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Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018/19. Mae hyn yn ymddangos fel y cyfartaledd Cymru.

8.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Balch o’n Huchelgais

Rydym yn cymryd risgiau sydd wedi’u rheoli’n dda, yn estyn allan i sectorau eraill ac yn cydweithio ar gyllido a staffio.  Caiff
staff eu grymuso i weithio ar draws sectorau a dylanwadu newid.

Mae lansiad ein strategaeth gyfathrebu wedi datblygu gwelliannau ardderchog yn ein dull o frandio, iaith eglur, hysbysiadau
swyddi a'r cyfryngau cymdeithasol.  Mae tystiolaeth o hyn yng nghanlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru a ddatgelodd bod
79% o bobl yn dweud eu bod yn gwybod sut i gael gwybodaeth am y cyngor.  Derbyniwyd adborth cadarnhaol gan bobl fyddar
sy'n defnyddio'r gwasanaeth dehongli fideo, ac rydym yn falch o'r nifer sy'n defnyddio ein ffurflenni ar-lein newydd.

Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Trwy wella'r ffordd rydym yn gweithio gyda chymunedau, byddwn yn galluogi pobl i chwarae rhan weithredol yn yr hyn
sy'n digwydd ynddynt.  Mae’r canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer cymunedau cydlynol, Cymru gydnerth,
Cymru gyfartal, Cymru iach a Chymru lewyrchus.

8.4 Meysydd i'w gwella / datblygu

Mae sicrhau ein bod yn derbyn barn ystod eang o bobl yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Rydym hefyd yn datblygu strategaeth
cwsmeriaid ac yn canolbwyntio ar anghenion cyfathrebu pobl gyda nam ar y golwg.
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9.1. Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth

Cod Gweithredu Enw’r Cam Gweithredu Perfformiad
COG

A9.1
Byddwn yn manteisio ar ddatblygiadau mewn technoleg i drawsnewid y ffordd y mae
ein staff yn cyflawni eu gwaith o ddydd i ddydd, gan edrych ar yr offer maent yn eu
defnyddio yn ogystal â'r cyfleusterau a'r lleoliadau lle maent yn gweithio

Gwyrdd

Trwy waith y Rhaglen Foderneiddio, mae nifer o dechnolegau newydd wedi cael eu caffael i gefnogi staff i drawsnewid y
modd y maent yn cyflawni eu gwaith o ddydd i ddydd.  Mae'r rhain yn cynnwys:

· Visiontime - yn cefnogi gweithio'n hyblyg i staff
· Rheoli Dogfennau Electronig – cefnogi’r gwaith o ddigido ffeiliau papur a chreu llif gwaith electronig
· iTrent – creu llif gwaith electronig ar gyfer prosesau Adnoddau Dynol.
· System Rheoli Prosiect a Pherfformiad CAMMS - creu prosesau electronig llawn o amgylch rheoli prosiect a

pherfformiad
· Gwasanaeth Rheoli Argraffu – sy’n galluogi staff i argraffu a sganio o unrhyw ddyfais argraffu
· Skype for Business – yn galluogi staff i ateb eu ffôn yn unrhyw le ac yn annog fideo-gynadledda
· Gliniaduron a Gorsaf Ddocio – yn galluogi staff i weithio o unrhyw leoliad yn y Cyngor neu o gartref fel y bo angen

Mae rhoi model Hyblygrwydd wrth Weithio ar waith ym mhob un o Wasanaethau’r Cyngor wedi manteisio ar y defnydd o
Reoli Dogfennau Electronig, a bellach mae dros 2.5 miliwn o ddogfennau’n cael eu storio’n ddigidol.  Mae hyn wedi
galluogi staff i weithio’n fwy hyblyg gan eu bod yn gallu cael gafael ar eu ffeiliau’n electronig neu o leoliad swyddfeydd
eraill.  Mae dros 4600 o ffeiliau staff bellach yn ddigidol ac mae dros 11,000 o ddogfennau newydd staff wedi cael eu
llwytho i iTrent ers i’r dull storio digidol gael ei gyflwyno.  Mae hyn wedi bod yn ymarfer arbed gofod gwych.   Fe
amcanestynir bod 6500 o ffeiliau yn gyfystyr â gofod ar gyfer 100 cabinet ffeilio ac mae 100 cabinet ffeilio cyfystyr â 60m2
o ofod swyddfa nad oes ei angen bellach neu y gellir ei ddefnyddio ar gyfer defnydd arall.

Mae creu llif gwaith electronig trwy reoli dogfennau electronig yn golygu bod llai o bapur yn cael ei greu yn y lle cyntaf ac
mae yna lai o alw i argraffu.  Mae Hyblygrwydd Wrth Weithio hefyd wedi cyflwyno Gwasanaeth Argraffu a Reolir, sydd
wedi lleihau’r nifer o ddyfeisiau aml-swyddogaeth mae'r Awdurdod yn berchen.  Trwy arbedion maint, mae arbedion ar y
gost gyffredinol. Bellach gall staff argraffu a sganio yn unrhyw un o adeiladau’r cyngor sydd yn arbed amser ac yn rhoi
rhagor o hyblygrwydd.  Mae nifer y rimau o bapur a brynwyd ers 2013/14 wedi lleihau 40% ac mae cost argraffu lliw wedi
lleihau 75%.

Mae Hyblygrwydd wrth Weithio wedi cyflwyno technoleg symudol i staff hefyd gan gynnwys gliniaduron a Skype gan eu
galluogi i weithio’n hyblyg o leoliadau gwahanol.  Mae 100% o staff a ddylai fod â Skype bellach yn gallu defnyddio Skype.
Mae cyflwyno technolegau Skype a fideo-gynadledda wedi lleihau’r angen i staff deithio i gyfarfodydd ac felly, mae wedi
arwain at arbedion effeithlonrwydd. Mae hefyd yn galluogi pobl i aros lle maent ar ôl cyfarfodydd heb orfod teithio yn ôl
i’w prif fan gweithio.  Mae nifer y milltiroedd mae staff wedi teithio wedi lleihau dros filiwn ers 2013/14.

Ynghyd â gweithredu Hyblygrwydd Wrth Weithio, adeiladwyd adeilad Coed Pella ym Mae Colwyn. Mae hyn wedi galluogi’r
Awdurdod i gau 16 o hen adeiladau aneffeithlon ac agor 1 adeilad sy’n addas i’r diben. Mae Coed Pella wedi cael ei
ddatblygu i weddu’n union i’r ffordd newydd o weithio o dan Hyblygrwydd wrth Weithio.  Mae lle cyfyngedig ar gyfer
papur ac mae'r gymhareb desgiau wedi ei osod ar 6 desg fesul 10 aelod o staff. Mae nifer o fanteision adeilad Coed Pella
drwy leoli gwasanaethau mewn un lle a bod yn effeithlon o ran ynni.  Gellir dod o hyd i adroddiad am fanteision y rhaglen
foderneiddio yma.  I grynhoi, mae’n datgan:

Mae’r rhaglen wedi cyflawni ei 16 o amcanion a'r 26 mantais:
· gostyngiad o 40% yn nifer o rimau o bapur a brynwyd ers 2013/14
· gostyngiad o 27% yn nifer yr ochrau o bapur a argraffwyd ar draws yr Awdurdod ers 2014/15
· Gostyngiad o 78% yng nghost argraffu lliw ers 2014/15
· Gostyngiad o 20% mewn allyriadau carbon sy’n gysylltiedig ag adeiladau’r Cyngor ers 2013/14
· gostyngiad o dros 1 miliwn yn nifer y milltiroedd a deithiwyd gan staff ers 2013/14
· Arbed costau o tua £8 miliwn o ran costau atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau sydd wedi cael eu digomisiynu ers

Coed Pella.
· Cynnydd o 21% yn y nifer o drosglwyddiadau/gwasanaethau y gellir cael mynediad atynt ar-lein 24/7
· gostyngiad o 4% yn y ganran o leoedd manwerthu gwag yng Nghanol Tref Bae Colwyn ers 2013/14.

Ein pwyslais ar gyfer y Rhaglen newydd fydd gwneud ein Cyngor mor gryf a gwydn yn ariannol â phosibl.  Byddwn yn gofyn
am syniadau i helpu.
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A9.2 Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddull cydweithredol rhanbarthol i
Lywodraeth Leol Gwyrdd

Mae’r Awdurdod wedi ymateb i’r Papur Gwyrdd ‘Cryfhau Llywodraeth Leol, Cyflawni dros ein Pobl’.  Mae’r Awdurdod yn
bartner gweithredol mewn nifer o bartneriaethau rhanbarthol ac isranbarthol, gan gynnwys Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru, Partneriaeth Gofal Cymdeithasol Ranbarthol, Prosiect Gwastraff Gweddillol Rhanbarthol, cynllun
isranbarthol gwastraff bwyd, a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych.   Yn ddiweddar, cynhaliwyd
cyfarfod rhanbarthol gyda Llywodraeth Cymru a swyddfa’r Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i drafod
ymarferoldeb y newidiadau arfaethedig i’r fframwaith rheoli perfformiad a fydd yn digwydd yn 2020 fel rhan o Fil
Llywodraeth Leol, a fydd yn derbyn Cydsyniad Brenhinol yn fuan.

A9.3 Byddwn yn monitro effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd er mwyn bod yn barod ar gyfer
goblygiadau’r ffaith bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr UE Gwyrdd

Prif Swyddog Cyllido Ewropeaidd ac Allanol yw arweinydd Gadael yr UE ar gyfer Conwy yn y Fforwm Lleol Cymru Gydnerth.
Mae tîm prosiect gadael yr UE wedi cael ei sefydlu, gyda chynrychiolaeth ar draws y gwasanaethau.  Caiff ei gadeirio gan y
Prif Weithredwr.  Mae cofrestr risg gadael yr UE wedi cael ei sefydlu, gyda chamau gweithredu lliniaru.  Bydd y camau
gweithredu hyn yn cael eu cyflawni unwaith bydd dyddiad terfynol ar gyfer gadael y DU wedi cael ei benderfynu. Mae Prif
Swyddog Cyllido Ewropeaidd ac Allanol yn cadw llygad barcud ar ddatblygiadau gadael yr UE, a bydd yn darparu
gwybodaeth ac arweiniad i Wasanaethau ar effaith tebygol sefyllfaoedd amrywiol o ran gadael yr UE ar ddarpariaeth
Gwasanaeth unwaith fydd y sefyllfa yn fwy eglur.

A9.4 Byddwn yn parhau i ddatblygu a chefnogi ein staff
Gwyrdd

Yn dilyn ymgynghoriad gyda Gwasanaethau, mae’r Cynllun Dysgu a Datblygu Corfforaethol ar gyfer 2019/2020 wedi cael ei
ddatblygu a’i lansio. Mae’r cynllun yn cynnig dros 250 awr o ddysgu a datblygu ffurfiol, yn ogystal ag atgyfeiriad i Fodiwlau
Dysgu Gorfodol yr Awdurdod. Mewn ymateb i Siarter yr Uwch Dîm Rheoli a’n hymdrechion i ddod yn sefydliad sy'n dysgu,
mae’r cynllun wedi cael ei ddiweddaru er mwyn cynnwys cyfleoedd i ddeall a datblygu meddylfryd twf, sgiliau hyfforddi i
reolwyr, yn ogystal ag edrych ar arloesi a menter o safbwynt llywodraeth leol. Yn ogystal â’r uchod, anogir gweithwyr i
gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu hunangyfeiriedig eu hunain drwy hawl i wybodaeth drwy TED Talks.

Mae ystod o fesurau cefnogaeth iechyd a lles gan gynnwys cwnsela a mynediad cyflym at ffisiotherapi, ystod o bolisïau
addas i’r teulu a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, platfform gostyngiadau a manteision i staff, ioga, cynllun pensiwn,
trefniadau amser hyblyg gwell a gwelliant mawr i amodau gwaith staff sy’n adleoli i Coed Pella.  Datblygiad sylweddol arall
ydi’r cynnydd gyda graddfeydd gyrfaol yn Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau.
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9.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Cod Mesurau Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Targed
18/19

Gwirione
ddol

18/19

Targed
19/20 Meincnod Safle

meincnod
Perfformiad

COG

M9.4a % y staff sy'n teimlo eu
bod yn cael eu cefnogi
gan eu rheolwr atebol

90.00 89.00 Dim data Dim
targed Amherthnasol

Nid oes arolwg newydd wedi ei gyflawni ers 2018.

M9.4b % y staff sy'n teimlo eu
bod yn cael yr
hyfforddiant cywir i
wneud eu gwaith

92.00 90.00 Dim data Dim
targed Amherthnasol

Nid oes arolwg newydd wedi ei gyflawni ers 2018.

M9.4c % y staff sy’n teimlo
bod Conwy yn ystyried
datblygiad ei weithlu o
ddifrif

79.00 77.00 Dim data Dim
targed Amherthnasol

Nid oes arolwg newydd wedi ei gyflawni ers 2018.

M9.4d % y staff sy'n teimlo eu
bod yn cael eu cefnogi
wrth ymgymryd â
rhannau anodd eu
swyddi

88.00 87.00 Dim data Dim
targed Amherthnasol

Nid oes arolwg newydd wedi ei gyflawni ers 2018.

M9.4e % y gweithwyr sy’n
cwblhau’r Cyflwyniad
Corfforaethol o fewn yr
amserlenni priodol

70.00 100.00 79.04 100.00
Coch

Cynigiwyd 105 o lefydd ar y Cyflwyniad Corfforaethol rhwng y cyfnodau hyn; manteisiodd 83 ar y cyfle.

9.3 Hunanwerthusiad o’n perfformiad

Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Perchnogi ein Huchelgais
Rydym yn cymryd risgiau sydd wedi’u rheoli’n dda, yn estyn allan i sectorau eraill ac yn cydweithio ar gyllido a staffio.  Caiff staff
eu grymuso i weithio ar draws sectorau a dylanwadu newid.

Rydym wedi gwneud cynnydd ardderchog gyda’n rhaglen foderneiddio sy’n rhoi mwy o hyblygrwydd i’n preswylwyr a mynediad
at wasanaethau, yn ogystal â chreu arbedion.  Mae symud i Goed Pella wedi bod yn broses cadarnhaol ac mae staff wedi datgan
bod hyn wedi gwella cydweithio yn sylweddol.

Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Ar draws pob maes gwaith, byddwn yn sicrhau ein bod yn anelu at ddiwallu anghenion y presennol heb beryglu
cenedlaethau'r dyfodol. Byddwn yn ymdrechu i wneud y penderfyniadau gorau y gallwn yng ngoleuni'r cyfyngiadau
ariannol sy'n ein hwynebu.
Mae’r canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer cymunedau cydlynol, Cymru gydnerth, Cymru gyfartal, Cymru iach a
Chymru lewyrchus.

9.4 Meysydd i'w gwella / datblygu

Mae gostyngiadau yn y gyllideb o un flwyddyn i'r llall yn parhau i fod yn her sylweddol.  Byddwn yn parhau i edrych am fwy o
arbedon a ffyrdd modern o weithio sy’n diwallu anghenion pobl.  Byddwn yn parhau i fonitro’r rhaglen wleidyddol ac yn paratoi
yn unol â hynny ar gyfer gadael yr UE.
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6 Gweithio ar y Cyd
Un ffordd o blith nifer o wella effeithlonrwydd gwasanaethau yw cyflawni gwaith ar y cyd.  Rydym yn hen gyfarwydd â gweithio mewn partneriaeth ac rydym wedi ymrwymo’n
llwyr i weithio ledled y rhanbarth a ledled Cymru er mwyn sicrhau gwelliannau i ansawdd gwasanaethau a gwerth am arian i drigolion Conwy.  Rydym yn aelod o Fwrdd
Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru a Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru.

Rydym wedi gweithio ar y cyd i ddatblygu nifer o fentrau.  Mae'r buddion a ragwelir yn amrywio. Pwrpas rhai yw gwella effeithlonrwydd gwasanaethau, osgoi costau a gwneud
arbedion, a phwrpas eraill yw gwella safonau neu wytnwch gwasanaethau.  Rydym wedi llunio canllawiau ynglŷn â gweithio ar y cyd sy’n amlinellu’r camau y dylai Swyddog yng
Nghonwy eu dilyn wrth arwain ar ddechrau gwaith ar y cyd gyda sefydliadau cyhoeddus eraill.  Rydym hefyd wedi datblygu asesiad o fuddion gweithio ar y cyd a ddefnyddiwyd ar
gyfer mentrau y mae Conwy wedi’u harwain.  Bwriad yr asesiad yw sicrhau ein bod yn gwybod a wnaethom wireddu’r manteision a ragwelwyd.  Mae’r holl fentrau cydweithio’n
cael eu cofnodi ar daenlen cydweithio ac maent yn cael eu monitro drwy’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Nid yw’r rhestr isod yn adlewyrchu pob maes gwaith, ond yn hytrach yn amlygu'r prosiectau sydd wedi eu sefydlu y mae Conwy yn arwain arnynt ac/neu sy'n cefnogi cyflawni
blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol (amcanion gwella).  Mae prosiectau ar y cyd sy’n awr ar waith, ac yn cael eu hystyried fel ‘busnes arferol’ neu’n cydlynu partneriaethau yn
hytrach na phrosiect a reolir, wedi’u tynnu o’r rhestr.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

1 Prosiect Cydweithio Gwarchod y Cyhoedd Gogledd Cymru Cydlynol Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy’n ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel
Disgrifiad
Darparu Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd yn rhanbarthol.  Y blaenoriaethau darparu gwasanaethau rhanbarthol y cytunwyd arnynt yw cyflawni prosiectau ar:
1. Un Adolygiad Ansawdd Aer Lleol ac Adroddiadau Asesu
2. Asesiadau Tir Halogedig
3. Troseddau Amgylcheddol: Cynllunio gwasanaeth a chymorth
4. Polisïau Trwyddedu
5. Cymorth busnes wedi’i dargedu ar gyfer safleoedd bwyd sydd â sgôr hylendid ‘gwael’
6. Tai:  Trwyddedu tai amlfeddiannaeth
7. Monitro Radon ar safleoedd
8. Gwerthu dan Gyfyngiadau Oedran - Hyrwyddo cynlluniau profi oedran wedi’u hachredu gan PASS yng Ngogledd Cymru
9. Gweithredu Strategaeth ar Drosedd ar Stepen y Drws
10. Cynllun Cymeradwyo Masnachwyr - Gweithredu
Y buddion o gydweithio
· Osgoi costau - Teithio, amser swyddogion, amser rheoli, hyfforddiant – cynllunio prosiectau unwaith, nid chwe gwaith.
· Caffael - Caniatáu costau llai o ran cyngor a chymorth Systemau Rheoli a Gwybodaeth Reoleiddio (a system gronfa ddata Tascomi yn y dyfodol).
· Gwella Gwasanaeth - Mae effaith prosiectau rhanbarthol yn well ar gyfer y gymuned.
· Gallu cadw staff yn well.
· Ysbryd staff yn uwch - mae rolau arwain prosiectau ac adroddiadau arfer orau'n gwella gyrfaoedd ac yn rhoi cyfle i fod yn rhan o waith rhanbarthol mwy.
· Mwy o sgiliau.
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Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

2 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Conwy a Sir Ddinbych Integredig Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy’n ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel
Disgrifiad

Mae'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar y Cyd yn gweithredu ers 2008. Y nod yw atal troseddau ac anhrefn yng Nghonwy a Sir Ddinbych drwy weithio mewn partneriaeth.

Y buddion o gydweithio
· Gwell cydlynu.
· Llai o ddadleoli troseddau.
· Llai o ailadrodd.
· Gwerth ychwanegol.
· Llai o droseddu.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

3 Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Gogledd Cymru Cydlynol Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy’n ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel
Disgrifiad

Cydlynu gweithgarwch i leihau trosedd ac anrhefn ar draws Gogledd Cymru.  Y blaenoriaethau ar lefel ranbarthol yw:  Iechyd meddwl, troseddau cudd (cam-drin domestig/cam-drin rhywiol),
troseddau drwy ddefnyddio technoleg, camfanteisio'n rhywiol ar blant a gwrthderfysgaeth PREVENT.
Y buddion o gydweithio
· Sicrhau bod gwaith ar y cyd ar draws Gogledd Cymru ar droseddau difrifol.
· Ymateb cydlynol y bydd dinasyddion Conwy’n elwa ohono’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

4 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych Cydlynol Pob Un
Disgrifiad
Yn Ebrill 2016, sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fwrdd statudol, a elwir yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.  Mae
Conwy a Sir Ddinbych wedi defnyddio grym o fewn y Ddeddf i uno eu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn un Bwrdd ar gyfer rhanbarth Conwy a Sir Ddinbych.  Mae'r Bwrdd yn gasgliad o gyrff
cyhoeddus sy’n cydweithio i wella lles eu siroedd.

Y buddion o gydweithio
Cyhoeddodd y Bwrdd eu hamcanion lles ym mis Ebrill 2018. Mae’r cynllun yn nodi 3 blaenoriaeth – 1. Pobl – cefnogi lles meddyliol da ym mhob oedran, 2. Cymuned – cefnogi ymrymuso'r
gymuned, 3. Lle – cefnogi gwytnwch amgylcheddol.   Dyma rai o’r manteision:
· Rhannu adnoddau ac arfer da
· Dull cydweithredol i ddatrys problem a golwg ar yr hir dymor
· Mwy o staff ac arbenigedd yn gweithio gyda’i gilydd ar flaenoriaethau’r Bwrdd a chyfleoedd i feddwl yn wahanol.
· Mwy o allu i rannu gwaith ar flaenoriaethau’r Bwrdd a gweithio gyda chymunedau.
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Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

5 Partneriaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol Conwy Cydlynol Canlyniad 1 – Mae pobl yng Nghonwy wedi’u haddysgu ac yn fedrus
Disgrifiad
 Mae Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol am roi partneriaeth ar waith i gydweithio ar ddatblygu a dysgu'r gweithlu ar gyfer y sector gofal cymdeithasol cyfan ym mhob awdurdod
lleol.
Y buddion o gydweithio
· Cynaliadwyedd y gweithlu gofal cymdeithasol a chefnogaeth i’r sector gwrdd â gofynion Deddf Rheoleiddio ac Archwilio (Cymru)
· Mwy o gyfleoedd am waith i drigolion Conwy
· Datblygu gweithlu medrus

Gwella safon y gofal sy’n cael ei ddarparu yng Nghonwy

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

6 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru (Bwrdd Rhan 9) Cydlynol Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy yn iach ac yn annibynnol
Disgrifiad
Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill 2016.  Mae Rhan 9 yn y Ddeddf yn nodi cyfrifoldebau penodol ar bartneriaid o ran gweithio mewn
partneriaeth a chreu trefniadau llywodraethu newydd.  Mae’r Ddeddf yn gofyn bod Awdurdodau Lleol a’u Byrddau Iechyd Lleol yn sefydlu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i reoli a datblygu
gwasanaeth i sicrhau bod awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol yn cynllunio’n strategol ac yn gweithio mewn partneriaeth ac er mwyn sicrhau bod gwasanaethau, gofal a chymorth effeithiol
ar gael.
Y buddion o gydweithio
· Newid y system gyfan ac ail-fuddsoddi adnoddau i mewn i fodel ataliol sy’n hyrwyddo iechyd a lles ac sy’n defnyddio tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio orau’n effeithiol.
· Mae gofal yn cael ei ddarparu mewn dulliau ar y cyd sy'n canolbwyntio ar anghenion, dewisiadau ac asedau cymdeithasol pobl (defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chymunedau).
· Mae pobl yn gallu defnyddio eu hyder a’u sgiliau i fyw’n annibynnol, wedi’u cefnogi gan ystod o opsiynau safon uchel sydd yn y gymuned.
· Sefydlu arfer o benderfynu ar y cyd fel y gall trigolion a’u cymunedau siapio gwasanaethau.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

7 Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol Cydlynol Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy yn iach ac yn annibynnol
Disgrifiad
Ffocws y Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol fydd cyd-oruchwylio comisiynu strategol ar draws darpariaeth gwasanaethau Oedolion a Phlant yng Ngogledd Cymru ar gyfer gwasanaethau gofal

cymdeithasol ac iechyd.  Bydd y Bwrdd yn rhoi sicrwydd a chyfarwyddyd i bartneriaid o fewn cyd-destun rhanbarthol a chenedlaethol, gan sicrhau bod comisiynu gwasanaethau yng Ngogledd
Cymru yn seiliedig ar arfer gorau, rhoi gwerth am arian a gwasanaethau o ansawdd sy’n gynaliadwy.   Bydd y Bwrdd yn ymgysylltu gyda phartneriaid allweddol gan gynnwys awdurdodau lleol,
comisiynwyr iechyd a swyddogion caffael.
Y buddion o gydweithio

· Cydlynu rhaglen waith ranbarthol ar gomisiynu strategol wedi’i chymeradwyo yn effeithiol wrth ei rhoi ar waith
· Casglu a rhannu gwybodaeth ar arfer gorau ar draws y rhanbarthau
· Sicrhau yr ymgysylltir yn effeithiol â grwpiau o fudd-ddeiliaid
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Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

8 Un Pwynt Mynediad Integredig Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy yn iach ac yn annibynnol
Disgrifiad
Darparu ymatebion rheng flaen i drigolion sy’n chwilio am wybodaeth, cyngor a chymorth o ran anghenion iechyd, gofal cymdeithasol neu les.

Y buddion o gydweithio
· Hawdd cael gafael ar wasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd i oedolion, sy’n rhoi cyfle i’r cyhoedd gael cymorth gan nyrsys ardal a gweithwyr cymdeithasol / therapyddion

galwedigaethol gydag ymateb cydlynol. Gwella safon y gwasanaeth drwy ehangu'r ddarpariaeth.
· Gwella gwytnwch drwy rannu staff a gwybodaeth.
· Helpu pobl hŷn yn enwedig i aros yn iach a byw’n annibynnol o fewn eu cymunedau eu hunain.
· Rhoi digon o wybodaeth i drigolion allu eu cynnal eu hunain yn hytrach na dibynnu ar wasanaethau statudol.
· Ymateb yn sydyn os yw eu sefyllfa’n newid drwy gynnig gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

9 Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gogledd
Cymru

Integredig Rhanbarthol Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy yn iach ac yn annibynnol

Disgrifiad
 Mae Cydweithrediad Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Llesiant yn cynnwys y chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a phartneriaid eraill.
Y nod yw gwella gwasanaethau, gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd ar gael, lleihau dyblygiad a gwneud gwasanaethau’n fyw cyson ar draws Gogledd Cymru.   Gellir dod o hyd i ragor o
wybodaeth am y bartneriaeth yma: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
Y buddion o gydweithio
Darparu arweinyddiaeth a rheolaeth strategol o ystod o raglenni iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru. Mae’n ceisio gwella gwasanaethau, gwneud y gorau o adnoddau sydd ar
gael, lleihau dyblygu, sicrhau cysondeb a thrawsnewid.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

10 Grŵp Gweithredu Lleol Conwy Wledig Cyllid Grant yr UE
Cydlynol

Canlyniad 1 – Mae pobl yng Nghonwy wedi’u haddysgu ac yn fedrus
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
Canlyniad 7 - Mae pobl yng Nghonwy yn 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

Disgrifiad
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Y weledigaeth ar gyfer Grŵp Gweithredu Lleol Conwy yw: “Creu dyfodol llewyrchus i Gonwy wledig”   Mae’r cydweithio hwn yn bartneriaeth breifat - cyhoeddus sy’n gyfrifol am ddarparu elfen
LEADER o Raglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020.  Mae’r grŵp yn dyfarnu cyllid yn seiliedig ar brosiectau posibl sy’n gweddu â Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer Conwy Wledig y maent
wedi bod yn gyfrifol am ei ddatblygu yn y gorffennol. Yn ogystal â’r cyllid uniongyrchol maent yn gyfrifol amdano, maent (drwy'r corff gweinyddol a ddarperir gan CBSC) yn darparu swyddogaeth
"Prawfesur polisïau gwledig” i bolisïau CBSC ehangach a chynorthwyo unigolion, busnesau a grwpiau lleol.  Er mwyn gwneud hynny, maent wedi penderfynu ar yr amcanion strategol hyn:
AS1. Datblygu sylfaen economaidd amrywiol a gweithlu â chymwysterau addas yng Nghonwy.
AS2. Darparu cludiant hygyrch ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad at gludiant cyhoeddus confensiynol.
AS3. Gwella ymelwa economaidd o’r amgylchedd diwylliannol, adeiledig a naturiol.
AS4. Cefnogi cydlyniant / integreiddio cymunedol a mynediad at wasanaethau sylfaenol.

Dyma'r themâu LEADER sy’n rhan ohoni:
1. Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
2. Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
3. Ymchwilio i ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
4. Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
5. Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Dyma’r themâu trawsbynciol:
· Trechu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol
· Cyfleoedd Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhyw
· Datblygu Cynaliadwy
· Y Gymraeg
· Cefnogi’r Ucheldir

Y buddion o gydweithio
Swyddogaeth graidd y Grŵp Gweithredu Lleol yw cyflawni prosiectau Leader o dan y Cynllun Datblygu Gwledig.  Mae’r bwrdd yn lle i gydlynu gweithgarwch lleol er mwyn adfywio’n gynaliadwy.
Mae’n rhaid i’r Grŵp Gweithredu Lleol fodoli er mwyn i'r sir allu derbyn cyllid LEADER.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

11 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) Cydlynu Rhanbarthol Canlyniad 5 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn sir sydd ag
economi ffyniannus

Disgrifiad
Bwriad y prosiect hwn yw sefydlu dull gweithredu strategol ar draws y rhanbarth i wella Economi Gogledd Cymru.  Mae gan y Bwrdd nifer o ffrydiau gwaith ac mae Conwy’n rhan lawn ohonynt:
Datblygu’r gadwyn gyflenwi, sgiliau, cysylltedd ac isadeiledd, mewnfuddsoddi ac Ewrop.  Conwy sy’n cadeirio’r diwethaf ac mae wedi ysgwyddo'r rôl fel corff arweiniol Prosiect y Tîm Ymgysylltu
Rhanbarthol ar ran y Bwrdd. Mae’r tîm Ymgysylltu wedi’i leoli yng Nghanolfan Fusnes Conwy.
Y buddion o gydweithio
Gweledigaeth y Bwrdd yw sicrhau bod Gogledd Cymru’n rhanbarth hyderus ac eangfrydig sydd ag economi amrywiol, gwerth uchel, sy’n darparu ystod o gyfleoedd gwaith cynaliadwy o safon ar
gyfer y trigolion.  Y buddion fydd cynnydd o ran cynhyrchiant economaidd, y gallu i gystadlu a thwf yn y rhanbarth.  Bydd hyn yn cael ei fesur drwy (leihau) y bwlch rhwng a) cyfraddau
rhanbarthol a chenedlaethol twf blynyddol Gwerth Ychwanegol Gros; a b) y bwlch rhwng yr ardaloedd hynny sydd ar ei hôl hi o ran y gyfradd twf cyfartalog rhanbarthol a'r rhai sy'n
perfformio’n well. Y buddion a wireddwyd yw’r arbedion effeithlonrwydd a geir o ganlyniad i arbedion maint.
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Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

12 Rhaglen Bywyd y Bae / Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cydlynol Canlyniad 5 - Mae pobl yng Nghonwy yn byw mewn Sir sydd ag
economi ffyniannus

Disgrifiad
Sicrhau bod gwaith i adfywio Bae Colwyn yn cael ei gyflawni’n integredig.  Ei bwrpas yw cyflawni rhaglen o welliannau a mentrau adfywio yn Ardal Adfywio ehangach Conwy, sy’n unol â’r
themâu a nodwyd yng Nghynllun Gweithredu Arfordir Gogledd Cymru 2016 Llywodraeth Cymru -
· Cydlynu wrth gyflawni Prif Gynllun Bae Colwyn a'r prosiectau o ganlyniad iddo.
· Cydlynu wrth roi ystod o ffrydiau cyllido ar waith i gefnogi  wrth adfywio a gwella’r ardal, gan gynnwys cyllid rhanbarthol, ardaloedd adfywio a chyllid Ewropeaidd.
· Cydlynu gweithgareddau’r rhaglen gyda chynlluniau cyd-ddibynnol, yn enwedig y rhai hynny sy’n gysylltiedig â’r ardal adfywio ehangach.
· Sicrhau bod rhannau o’r rhaglen yn cael eu cyflawni ar amser.
Y buddion o gydweithio
· Mae gan bobl yn yr ardal adfywio gyfle i gael eu haddysgu a dysgu’r sgiliau i’w galluogi i gyflawni eu potensial llawn.
· Mae gan bobl yn yr ardal adfywio gartrefi diogel ac addas sydd wedi'u gwella, gyda mynediad lleol at wasanaethau cymorth.
· Mae pobl yn yr ardal adfywio’n iach, diogel, egnïol ac annibynnol ac yn well o ran eu lles.
· Mae gan yr ardal adfywio economi ffyniannus, gynaliadwy a llewyrchus ac mae’n lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld ag o.
· Mae gan yr ardal adfywio amgylchedd ffisegol a naturiol a reolir yn ofalus er mwyn gallu defnyddio ei botensial i’r eithaf ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol.
· Mae'r ardal adfywio'n lle hawdd i deithio ynddo, i’w gyrraedd ac i anturio.
· Mae’r ardal adfywio’n gymuned gydlynol sy'n cael gwybodaeth.

Mae portffolio prosiectau'r rhaglen wedi'i gynllunio i gyflawni'r buddion hyn o fewn amserlen y rhaglen.
Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

13 Partneriaeth Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru Integreiddio Rhanbarthol Canlyniad 6 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn amgylchedd
cynaliadwy

Disgrifiad

Dull gweithredu rhanbarthol yw’r prosiect hwn ar gyfer rheoli a gwaredu gwastraff gweddilliol.  Ei nod yw sicrhau datrysiad cynaliadwy, hirdymor a chost-effeithiol ar gyfer trin gwastraff
gweddilliol yn y rhanbarth.
Y buddion o gydweithio
· Osgoi costau o £31,288,000 dros y cyfnod o 1 Ebrill 2015 tan 31 Mawrth 2041.
· Costau caffael wedi’u rhannu rhwng pum awdurdod.
· Mae ynni o wastraff yn ddatrysiad amgylcheddol mwy cynaliadwy na thirlenwi. Bydd hyn hefyd yn adlewyrchu’n gadarnhaol ar berfformiad tuag at dargedau ailgylchu statudol a

rhwymedigaethau i anfon llai i safleoedd tirlenwi.
· Mae’n ddatrysiad hirdymor a chynaliadwy i drin gwastraff.
· Ni fydd gwastraff yn cael ei gladdu dan ddaear mwyach – bydd yn cael ei drin mewn modd mwy cynaliadwy.
· Cynorthwyo’r Cyngor i gadw at ymrwymiadau amgylcheddol a chyfrifoldebau ailgylchu strategol.
· Lleihau'r risg na fydd gan yr Awdurdod Lleol ddatrysiad hirdymor i drin gwastraff gweddilliol (nad yw'n ailgylchadwy).
· Cynorthwyo’r Cyngor i gadw at ymrwymiadau amgylcheddol a chyfrifoldebau ailgylchu strategol.
· Lleihau'r risg na fydd gan yr Awdurdod Lleol ddatrysiad hirdymor i drin gwastraff gweddilliol (nad yw'n ailgylchadwy).
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Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

14 Canolfan Gwastraff Bwyd Gogledd-ddwyrain Cymru Integreiddio Rhanbarthol Canlyniad 6 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn amgylchedd
cynaliadwy

Disgrifiad

Dull gweithredu rhanbarthol ar gyfer rheoli a gwaredu gwastraff bwyd yw’r prosiect hwn.  Ei nod yw sicrhau datrysiad cynaliadwy, hirdymor a chost-effeithiol ar gyfer trin gwastraff bwyd yn y
rhanbarth.

Y buddion o gydweithio

Bydd y buddion yn cynnwys osgoi costau o £1,276,730 dros gyfnod o 15 mlynedd a chostau caffael wedi eu rhannu rhwng 3 awdurdod.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

15 Cyfleuster Arddangos Compost Rhanbarthol Gogledd-orllewin
Cymru

Integreiddio Rhanbarthol Canlyniad 6 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn amgylchedd
cynaliadwy

Disgrifiad

Mae hwn yn brosiect cydweithio ar gyfer Cyfleuster Arddangos Compost Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru i drin gwastraff bwyd a gwastraff gwyrdd yr ardd i Safon PAS 100 gan
gydymffurfio â rheoliadau Cynnyrch Anifeiliaid.

Y buddion o gydweithio
· Mae trin gwastraff bwyd a’r ardd yn gynaliadwy yn creu cynnyrch i wella pridd.
· Mae trin gwastraff yn gynaliadwy’n cydymffurfio â'r datrysiad a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer trin bwyd a’r un mwyaf cynaliadwy – treulio anaerobig.
· Osgoi costau o anfon gwastraff bwyd i safleoedd tirlenwi.  Osgoi dirwyon o £200 fesul tunnell am beidio â chyrraedd targedau ailgylchu statudol.
· Mantais o raddfa fawr – datrysiad trin gwastraff hirdymor.
· Mae’n cyfrannu tuag at dargedau ailgylchu statudol fel datrysiad trin gwastraff cynaliadwy o gymharu â thirlenwi.
Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

16 Partneriaeth Strategol Tai Conwy Cydlynol Canlyniad 3 – Mae gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety
fforddiadwy ac addas o safon uchel sy’n gwella safon eu bywydau.

Disgrifiad
Pwrpas y Partneriaeth Strategol Tai yw monitro datblygiad a gweithrediad y Strategaeth Tai Lleol a strategaethau cysylltiedig, gyda chanolbwynt ar gydlynu a chryfhau gweithgareddau yn
ymwneud â thai ar draws holl wasanaethau a sefydliadau partner.  Amcanion y bartneriaeth yw:

· Cynyddu cyflenwad dewisiadau tai fforddiadwy i’r rhai ar incymau is.
· Gweithio tuag at ddiwallu anghenion llety a chymorth amrywiol pawb yn ein sir, rŵan ac yn y dyfodol.
· Gwella cyflwr a safonau effeithlonrwydd ynni ein tai.
· Sicrhau bod pobl yn deall eu dewisiadau tai, er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniad cytbwys.
Y buddion o gydweithio

Gwasanaethau gwell a chynnydd yn yr allbynnau cyflawni.  Bydd hyn yn cael ei ddangos yn yr adroddiadau blynyddol gan y bartneriaeth.
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Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

17 Bwrdd Partneriaeth Pobl Conwy Cydlynol Canlyniad 4 – Mae pobl yng Nghonwy’n iach ac yn egnïol

Disgrifiad

Mae Partneriaeth Pobl Conwy yn grŵp traws sector strategol aml-asiantaeth, yn cynnwys partneriaid allweddol yn gweithio ar egwyddorion a blaenoriaethau a rennir.   Bydd y bartneriaeth yn
darparu fframwaith clir i wella gwasanaethau a darpariaeth i bawb sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
Y buddion o gydweithio

Cefnogi’r lleihad yn y niferoedd o NEETS, Hyfforddiant Iechyd Emosiynol cydweithredol, pamffled profedigaeth, cefnogi gweithrediad Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn
Gyntaf, Digonolrwydd Gofal Plant a’r Cyfnod Sylfaen.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

18 GwE /Gwella Ysgolion Rhanbarthol Integreiddio Rhanbarthol Canlyniad 1 – Mae pobl yng Nghonwy wedi’u haddysgu ac yn fedrus

Disgrifiad

Sicrhau bod dull cyson i wella cyraeddiadau addysgol ar gyfer holl ddysgwyr ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.
Y buddion o gydweithio

Rhannu arferion da a chefnogi gwelliannau parhaus ymhob cam o addysg ysgol gynradd ac uwchradd.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

19 Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych Integredig Is Ranbarthol Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy’n ddiogel ac yn teimlo’n
ddiogel.

Disgrifiad
Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn gweithio i atal troseddu ac ail-droseddu ac mae ganddo rôl allweddol o ran gwneud ein cymunedau’n ddiogel.  Mae pobl ifanc sydd mewn risg o
droseddu neu sydd wedi troseddu yn cael eu hasesu gan ddefnyddio offeryn asesu'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (ONSET ac ASSET) sy'n nodi'r problemau penodol sy'n gwneud i unigolyn ifanc
droseddu, yn ogystal â mesur y risg maent yn peri i eraill.  Yna mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn nodi ac yn darparu ymyraethau amlddisgyblaethol i fynd i’r afael ag anghenion yr
unigolyn ifanc, gyda’r nod o atal troseddu ac ail-droseddu.

Mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (www.yjb.gov.uk) yn goruchwylio’r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr ac yn monitro’r dangosyddion perfformiad a gaiff eu gosod yn
genedlaethol ar gyfer Timoedd Troseddau Ieuenctid. Mae perfformiad lleol yn cael ei oruchwylio gan y Bwrdd Rheoli Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, sy’n cynnwys partneriaid statudol
ynghyd â Gyrfa Cymru, camddefnyddio sylweddau ac aelodau etholedig.
Y buddion o gydweithio

· Mae tîm ar y cyd yn cynnig gwerth am arian, yn gweithredu mewn ardal mwy a llwyth achosion uwch, ond yn parhau i weithio o gyllideb gymharol.
· Mae’r gwasanaeth wedi derbyn dau arolwg ar safon y gwaith a gyflawnir, a daethpwyd i'r casgliad fod y Gwasanaeth yn perfformio'n dda.
· Mae’r gwasanaeth hefyd wedi cymryd rhan mewn nifer o arolygiadau thematig, eto gydag adroddiadau cadarnhaol a chyson, bod yr arolygwyr yn parhau i weld tystiolaeth bod y

gwasanaeth yn perfformio’n dda.
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Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

20 Grŵp Cyflawni Diogelu Plant Conwy a Sir Ddinbych a Grŵp
Cyflawni Diogelu Oedolion Conwy a Sir Ddinbych

Cydlynol Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy'n ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel.

Disgrifiad

Mae’r grŵp cyflawni yn cyfarfod bob chwarter er mwyn gyrru blaenoriaethau’r Bwrdd Rhanbarthol Gogledd Cymru, yn benodol o ran Conwy a Sir Ddinbych Mae Cydweithio yn ofyniad statudol
o dan Reoliadau Bwrdd Diogelu Cymru 2015

Y buddion o gydweithio
Arferion Diogelu da a dull rhanbarthol i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
21 Bwrdd Gwasanaethau Integredig Cydlynol Canlyniad 4 – Mae pobl yng Nghonwy’n iach ac yn egnïol

Disgrifiad
Pwrpas y Bwrdd yw darparu arweinyddiaeth strategol i ddatblygiad y model ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Lles o fewn yr ardal.   Mae hefyd yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio
darpariaeth gwasanaethau integredig yn Sir Conwy a Sir Ddinbych yn unol ag amcanion cytunedig y Bwrdd Iechyd ac asiantaethau partner, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych; a darpariaeth leol o Ran 9 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.
Y buddion o gydweithio

Mae’r trefniant wedi ffurfioli datblygiadau integreiddio effeithiol, yn arbennig o ran y bwrdd iechyd. Rydym wedi sicrhau cyllid grant sylweddol yn rhanbarthol ac mae’r Bwrdd yn gweithio fel
grŵp dosbarthu a monitro.  Mae’r Bwrdd wedi datblygu gwasanaethau integredig ac wedi ymateb i’r adolygiad seneddol cenedlaethol ‘Cymru Iachach’.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

22 Cyrchfan Conwy Cydlynol Canlyniad 1 – Mae pobl yng Nghonwy wedi’u haddysgu ac yn fedrus

Disgrifiad
Mae Cyrchfan Conwy yn dod a chynrychiolwyr y sector twristiaeth yng Nghonwy ynghyd, er mwyn cefnogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ddarparu rheolaeth cyrchfan a thwristiaeth ar draws
y sir. Mae’r grŵp yn gweithio i gynllun rheoli Cyrchfan Conwy, sy’n cynnwys blaenoriaethau dros y 10 mlynedd nesaf. A chynnwys: a) Twristiaeth y Gaeaf, datblygu Conwy fel cyrchfan drwy'r
flwyddyn gyfan. b) Datblygu prosiect bargen dwf ar gyfer hwb Twristiaeth yn y sir.
Y buddion o gydweithio

Sector preifat cefnogol ac ymatebol sy’n cefnogi twf yr economi twristiaeth. Mae’r grŵp wedi gwneud cais am gyllid Croeso Cymru dros y blynyddoedd, ac wedi denu cyllid yn llwyddiannus.

Cyf Enw’r Cydweithio Y Math o Gydweithio Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

23 Bwrdd Sgiliau a Chyflogadwyedd Cydlynol Canlyniad 5 – Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn Sir sydd ag
economi ffyniannus

Disgrifiad
Sefydlwyd Bwrdd Strategol Sgiliau a Chyflogadwyedd Conwy er mwyn diwallu canlyniad y Cynllun Corfforaethol ‘Mae pobl wedi’u haddysgu ac yn fedrus’. Arweinir y Bwrdd gan CBSC ac mae’n
cynnwys y Cyfarwyddwr, Deiliaid Portffolio Cabinet, cynrychiolaeth Craffu a Penaethiaid Gwasanaeth. Mae’r Bwrdd hefyd yn cynnwys Pennaeth Coleg Llandrillo ac arweinydd Partneriaeth
Sgiliau Rhanbarthol. Mae gan y Bwrdd drosolwg strategol, ac mae’n darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad i’r blaenoriaethau o ran sgiliau a chyflogadwyedd y cytunwyd arnynt ar gyfer Conwy. Yn
2018, datblygwyd pedwar ffrwd gwaith er mwyn cyflawni blaenoriaethau/anghenion Conwy – sef: Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, Twristiaeth a Lletygarwch, Creadigol a Digidol a Bwyd, Rheoli
Tir ac Arallgyfeirio.
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Y buddion o gydweithio
Mae cydweithio gyda sefydliadau partner yn galluogi'r Bwrdd i wneud cysylltiadau cryf a gweld y darlun ehangach, o'r cyfoeth o brosiectau a mentrau sgiliau a chyflogadwyedd sydd yn digwydd
yng Nghonwy (a thu hwnt). Mae hefyd yn ein galluogi ni i:

· Gyfrannu’n gryf tuag at fentrau a dogfennau megis y Cynllun Sgiliau a Chyflogadwyedd Rhanbarthol.
· Canfod unrhyw fylchau o ran sgiliau’r gweithlu yng nghyd-destun economi Gogledd Cymru, fydd yn ein galluogi i osgoi dyblygu.
· Monitro ac adolygu data ymchwil cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, a rhoi ein strategaeth ar waith ar sail y dystiolaeth hon.
· Rhannu adnoddau lle bynnag bosib’, a chydweithio ar fentrau a phrosiectau.
· Annog a chynnal cyfathrebu a chydlynu cadarn rhwng sefydliadau partner, er mwyn osgoi dyblygu, darparu gwerth ychwanegol a chyrraedd nodau strategol.
· Mynd ati i ymgysylltu â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru / y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol a mynd i’r afael â chamau o fewn yr holl gynlluniau a dogfennau strategol

allweddol.
· Buddion penodol, megis staff Conwy yn ymuno â Phrentisiaethau Uwch a ddarperir gan GLLM – o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfarfodydd a gynhaliwyd.
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7 Asesiad Swyddfa Archwilio Cymru o'n Perfformiad

7.1 Swyddfa Archwilio Cymru  Adroddiad Gwella Blynyddol 2018/19

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector gyhoeddus yng
Nghymru.   Bob blwyddyn, mae gofyn i'r Archwilydd Cyffredinol archwilio cynlluniau gwelliant a threfniadau adrodd
cynghorau, awdurdodau tân ac achub ac awdurdodau parciau cenedlaethol Cymru, ac asesu a fydd pob awdurdod yn
bodloni dyletswyddau statudol i wella'n barhaus.  Mae’r canfyddiadau’n cael eu cyhoeddi yn yr Adroddiad Gwella
Blynyddol.

Dyma oedd casgliad Adroddiad Gwella Blynyddol 2018/19:

Mae’r Cyngor yn bodloni’r gofynion statudol o ran gwelliant parhaus ond, mae’n wynebu heriau wrth symud
ymlaen.

Nid oedd unrhyw argymhellion ar gyfer gwella.  Cafodd cynigion ar gyfer gwelliant eu nodi mewn archwiliadau
unigol.   Gallwch weld yr adroddiad yma: Adroddiad Gwella Blynyddol 2018/2019

Yn ystod 2018/2019, cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru nifer o archwiliadau.  Mae crynodeb o’r holl adroddiadau
archwilio wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Gwella Blynyddol.   Mae’r adroddiadau manwl wedi’u cyhoeddi ar wefan SAC,
sydd ar gael yma: Adroddiadau Archwilio SAC i CBSC. Gellir dod o hyd i raglen waith SAC ar gyfer 19/20 yma: Rhaglen
Waith

7.2 Arolygiaeth Gofal Cymru

Y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru ydi Arolygiaeth Gofal Cymru.  Mae
Arolygiaeth Gofal Cymru yn cofrestru, arolygu a chymryd camau i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau lles pobl
Cymru.   Mae'n cyhoeddi Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol.

Yn 2018, ysgrifennodd Arolygiaeth Gofal Cymru atom i egluro bod eu system o Archwilio ac Adolygu yn newid. Yn ogystal
â hynny, daeth rheoliadau newydd RISCA (2016) i rym yn 2018.

Cyflawnodd Arolygiaeth Gofal Cymru ymgynghoriad gyda phlant dan ofal a’u gofalwyr ym mis Medi 2018. Roedd yr
adborth yn cynnwys: Roedd plant dan ofal yng Nghonwy yn dweud eu bod yn hapus gyda’u gweithwyr cymdeithasol ac yn
teimlo fod pobl yn gwrando arnynt. Dywedodd pobl ifanc sy'n gadael gofal eu bod wedi elwa’n gyson o gefnogaeth eu
Hymgynghorwyr Personol. Cafodd Gofalwyr Maeth gyfle i gyfarfod â’r Arolygydd hefyd, a rhoi eu barn ar fuddion a heriau
bod yn ofalwr maeth.

Cyhoeddwyd adroddiad yn dilyn arolygiad o Gartref Plant Glan Yr Afon, fis Rhagfyr 2018. Nid oedd unrhyw faterion o
ddiffyg cydymffurfio yn yr adroddiad. Daeth yr arolwg i'r casgliad bod Glan Yr Afon yn darparu gofal o safon uchel iawn i’r
bobl ifanc sy’n defnyddio’r Gwasanaeth.

Cyflawnwyd arolygiad o Wasanaethau Gofal Cartref Conwy ym mis Ionawr 2019. Cwblhawyd yr arolygiad o dan y
fformat arolygu newydd, a chyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Mai 2019. Cyfeiriodd yr adroddiad at lefel uchel o foddhad
gan unigolion a gofalwyr sy’n derbyn gwasanaethau gofal cartref gan dimoedd yng Nghonwy. Roedd hefyd yn cynnwys
nifer o argymhellion ar gyfer y Gwasanaeth, a fydd yn ceisio gwella cynllunio ar gyfer gofal a chefnogaeth i bobl sy’n
derbyn y gwasanaethau.

Mae Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy 2018/19 yn cael ei lunio yn rhan o'r hyn a elwir yn
Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor.  Mae'n cynnwys Cyflwyniad gan y Cyfarwyddwr a gwybodaeth am gyflawniadau
allweddol y gwasanaeth yn y flwyddyn flaenorol a'r prif amcanion ar gyfer y flwyddyn ganlynol.    Cafodd ei gyhoeddi ym
mis Gorffennaf 2019.
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7.3 Estyn

Arweinir Estyn gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ac mae’n archwilio
ansawdd a safonau.
Sefydliad y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992 ydyw. Mae Estyn yn annibynnol o Gynulliad Cenedlaethol
Cymru ond mae’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.   Ystyr Estyn ydi ‘estyn allan’ ac ‘ymestyn’.

Archwiliodd Estyn gyfanswm o wyth ysgol gynradd/anghenion dysgu ychwanegol yn ystod blwyddyn ariannol
2018/2019. Cafodd dau eu barnu’n ardderchog, cafodd pedwar eu barnu’n dda.    Ni chafodd unrhyw ysgol ei
dyfarnu’n ddigonol neu’n anfoddhaol.   Yn ogystal â hynny, llwyddodd 3 ysgol i ddod allan o gategori Estyn.

Ardderchog 2
Da 4

Digonol 0

Anfoddhaol 0

Allan o
gategori
Estyn

3

O’r pedair ysgol uwchradd a gafodd eu harolygu neu eu harolygu eto, llwyddodd un i ddod allan o adolygiad Estyn, a
chafodd dwy ysgol eu barnu yn ddigonol ac un yn anfoddhaol.

Ardderchog 0
Da 0
Digonol 2
Anfoddhaol 1

Allan o gategori
Estyn

1

Mae cynlluniau gweithredu wedi’u rhoi ar waith lle'r oedd angen er mwyn gwella.

Pan fydd adroddiadau wedi’u cyhoeddi, mae cynlluniau gweithredu wedi cael eu llunio er mwyn rhoi’r argymhellion a’r cynigion
ar gyfer gwella ar waith:  Cânt eu hadrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sydd hefyd yn monitro cynnydd i weithredu’r
argymhellion a neu’r cynigion ar gyfer gwelliant.

Gallwch ddod o hyd i bapurau'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yma: Papurau Pwyllgorau Archwilio a Llywodraethu
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8   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) Mesuryddion Atebolrwydd Cyhoeddus (MAC)

Er mwyn asesu a chymharu pa mor dda rydym ni’n gwneud ar draws Cymru, mae gan CLlLC nifer o fesuryddion
perfformiad sy’n cynnwys meysydd polisi allweddol.  Mae Mesuryddion Atebolrwydd Cyhoeddus yn cynnwys set fechan o
ddangosyddion sy'n “canolbwyntio ar y canlyniad”. Maent yn adlewyrchu’r agweddau hynny ar waith awdurdodau lleol y
mae awdurdodau'n cytuno yw'r pwysicaf o ran atebolrwydd i’r cyhoedd. Er enghraifft, ailgylchu, cyrhaeddiad addysgol,
datblygu cynaliadwy ayyb.  Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu a'i hadrodd yn genedlaethol, ei gwirio, a'i chyhoeddi
bob blwyddyn.  Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’n perfformiad yn erbyn y mesuryddion cenedlaethol hyn.

Mae’r tablau canlynol yn adrodd ar ffigwr perfformiad gwirioneddol y canlyniadau yn erbyn y targed ar gyfer y
Mesuryddion Atebolrwydd Cyhoeddus (MAC).  Cyflwynwyd adroddiad manwl i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac
Adnoddau ar 5 Awst 2019 ac mae i’w weld yma: Adroddiad Dangosydd Perfformiad Diwedd y Flwyddyn

Lle na chyrhaeddwyd y targed, mae’r gwasanaeth wedi rhoi camau gweithredu ar waith i fynd i’r afael â’r materion hynny.
Caiff y camau gweithredu hyn eu monitro’n rhan o’r Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth bob 6 mis i sicrhau ein bod yn
rheoli’r perfformiad yn ystod y flwyddyn.

Esbonnir yr allwedd a ddefnyddir yn y golofn ‘Dadansoddiad o berfformiad’ isod:

O’i gymharu â’r targed a osodwyd:

Cyflawnwyd y targed

Oddi mewn i’r goddefiant er mwyn gweithio tuag
at gyflawni’r targed
Heb gyflawni’r targed ac yn is na’r lefel sy’n cael ei
goddef

Ni osodwyd targed

Mae Conwy yn ymddangos yn y chwartel uchaf yng Nghymru ar gyfer y canlynol:

· Canran o adawyr Blwyddyn 11 nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant.
· Canran o strydoedd sy’n lân
· Cyfartaledd nifer y dyddiau gweithio a gymerwyd i glirio digwyddiadau o dipio anghyfreithlon
· Cyfartaledd y nifer o ddyddiau a gymerwyd i ddarparu’r Grant Cyfleusterau Anabl.

Mae Conwy’n ymddangos yn y chwartel isaf ar gyfer y canlynol:

· Canran o ffyrdd B mewn cyflwr gwael.
· Canran o ffyrdd C mewn cyflwr gwael.
· Canran o sefydliadau bwyd sy’n ‘cydymffurfio’n fras’ gyda’r safonau hylendid bwyd.
· Canran o apeliadau a gadarnhaodd penderfyniad yr Awdurdod mewn perthynas â phenderfyniadau cynllunio a

hysbysiadau gorfodi.
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Teitl y Mesurydd
Gwirioneddol

17/18
Gwirioneddol

18/19
Targed
18/19

Targed
19/20

Meincnod
Cymru

Safle yng
Nghymru

(o blith
22)

Dadansoddiad
o Berfformiad

Y Gwasanaeth Datblygu Cymunedol
MAC/017 - Nifer yr ymweliadau â
chanolfannau chwaraeon a hamdden
yn yr Awdurdod Lleol yn ystod y
flwyddyn, fesul 1,000 o boblogaeth,
lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan
mewn gweithgaredd corfforol

10,008.34 10,095.26 8,250.00 8,500.00 9,094 7

Gwyrdd

MAC/036 – Nifer o unedau o dai
fforddiadwy a ddarperir fesul 10,000
aelwyd

Dim data 0.30 Dim
targed

Dim
targed

Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Amherthnasol

MAC/040 - % y Dangosyddion
Ansawdd (gyda thargedau) a
gyflawnwyd gan y gwasanaeth
llyfrgell

Dim data 87.50 87.50 87.50 Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Gwyrdd

MAC/041 - % y cleientiaid NERS sydd
wedi cwblhau’r rhaglen ymarfer corff

Dim data 57.96 Dim
targed

Dim
targed

Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Amherthnasol

MAC/042 - % y cleientiaid NERS sydd
wedi gweld gwelliannau yn eu
hiechyd ar ôl cwblhau’r rhaglen
ymarfer corff

Dim data 64.70 Dim
targed

Dim
targed

Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Amherthnasol

Adnoddau Dynol Corfforaethol
MAC/001 – Cyfanswm Cyngor Conwy
- Nifer y dyddiau gwaith/ sifftiau fesul
gweithiwr cyfwerth ag amser llawn a
gollir oherwydd absenoldeb salwch

9.68 9.98 23.74 9.40 10.3 9

Gwyrdd

Addysg
MAC/033 – Canran y disgyblion a
aseswyd yn y Gymraeg ar ddiwedd y
cyfnod sylfaen

Dim data 23.11 Dim
targed

Dim
targed

Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Amherthnasol

MAC/034 – Canran y disgyblion
blwyddyn 11 sy’n astudio Cymraeg
(iaith gyntaf)

Dim data 19.85 Dim
targed

Dim
targed

Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Amherthnasol

MAC/007 Canran presenoldeb
disgyblion mewn ysgolion cynradd

94.84 94.64 95.00 95.00 94.6 10

Oren

MAC/008 Canran presenoldeb
disgyblion mewn ysgolion uwchradd

94.36 94.07 94.50 94.50 93.9 8

Oren

MAC/009 - % ymadawyr Blwyddyn 11
nad ydynt mewn addysg, gwaith neu
hyfforddiant (Arolwg Cyrchfan).

1.30 Dim data 1.25 I’w
gadarnhau

1.5 2

Amherthnasol
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Teitl y Mesurydd
Gwirioneddol

17/18
Gwirioneddol

18/19
Targed
18/19

Targed
19/20

Meincnod
Cymru

Safle yng
Nghymru

(o blith
22)

Dadansoddiad
o Berfformiad

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
MAC/030 - Canran y gwastraff trefol a
ailgylchwyd, a ailddefnyddiwyd neu a
gompostiwyd

63.37 64.78 66.00 67.00 Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Oren

MAC/010 - Canran o strydoedd sydd yn
lân

98.67 98.88 96.00 96.00 95.9 2

Gwyrdd

MAC/020 -Canran ffyrdd A mewn cyflwr
gwael

3.47 3.90 4.00 4.00 3.7 14

Gwyrdd

MAC/021 -Canran ffyrdd B mewn cyflwr
gwael

4.26 5.79 7.50 7.50 4.7 20

Gwyrdd

MAC/022 -Canran ffyrdd C mewn cyflwr
gwael

14.45 15.37 17.00 17.00 7.7 19

Gwyrdd

MAC/035 – Nifer cyfartalog y diwrnodau
gwaith a gymerwyd i glirio tipio
anghyfreithlon

2.61 1.41 5.00 5.00 2.3 5

Gwyrdd

MAC/043 – Cilogram o wastraff
gweddilliol fesul unigolyn

140.89 129.60 135.00 85.00 Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Gwyrdd

Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
MAC/023 - % y sefydliadau bwyd sy'n
'cydymffurfio'n fras' â safonau hylendid
bwyd

96.60 93.61 Dim
targed

Dim
targed

95.5 19

Amherthnasol

MAC/012 - % yr achosion lle cafodd
digartrefedd ei atal (fel y diffiniwyd gan
Adran 66 Deddf Tai (Cymru) 2014)

58.43 69.97 65.00 65.00 64.8 10

Gwyrdd

MAC/013 - % yr anheddau sector preifat
a fu’n wag am fwy na 6 mis sydd wedi’u
dychwelyd i ddefnydd preswyl yn ystod
y flwyddyn drwy weithredu
uniongyrchol gan yr awdurdod lleol

1.76 1.56 Dim
targed

Dim
targed

4.1 16

Amherthnasol

MAC/015 – Diwrnodau a gymerwyd i
ddarparu Grant Cyfleusterau i Bobl
Anabl

163.78 125.55 170.00 150.00 212.6 1

Gwyrdd

MAC/018 - % o’r holl geisiadau cynllunio
a benderfynwyd ar amser

Dim data 89.83 Dim
targed

Dim
targed

89.3 11

Amherthnasol

MAC/019 - % yr apeliadau a
benderfynwyd a oedd yn cadarnhau
penderfyniad yr awdurdod mewn
perthynas â phenderfyniadau am
geisiadau cynllunio a rhybuddion gorfodi

52.17 56.25 Dim
targed

Dim
targed

68.3 18

Amherthnasol
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Teitl y Mesurydd
Gwirioneddol

17/18
Gwirioneddol

18/19
Targed
18/19

Targed
19/20

Meincnod
Cymru

Safle yng
Nghymru

(o blith
22)

Dadansoddiad
o Berfformiad

Gwasanaethau Cymdeithasol
MAC/026 - Gofalwyr yn dweud eu bod
yn teimlo eu bod cael eu cefnogi i
barhau â’u rôl gofalu

69.57 62.18 Dim
targed

Dim
targed

Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Amherthnasol

MAC/024 - Pobl sydd yn fodlon gyda’r
gofal a chymorth y maent wedi’i
dderbyn

83.26 77.85 Dim
targed

Dim
targed

Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Amherthnasol

MAC/025 - Y gyfradd o oedi mewn
trosglwyddo gofal am resymau gofal
cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth
75 oed neu hŷn

0.33 0.66 1.00 1.00 Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Gwyrdd

MAC/028 - Y ganran o asesiadau a
gwblhawyd ar gyfer plant o fewn y
raddfa amser statudol

100.00 100.00 96.00 96.00 Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Gwyrdd

MAC/029 - Canran y plant sy'n derbyn
gofal ar 31 Mawrth sydd wedi bod
mewn tri lleoliad neu fwy yn ystod y
flwyddyn

10.38 7.69 10.00 10.00 Ddim ar
gael eto

Ddim ar
gael eto

Gwyrdd
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9 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/countyconversation
www.conwy.gov.uk/sgwrsysir
www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/
@sgwrsconwyconvo
www.instagram.com/sgwrsysircountyconversation

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

cidt@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 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, ewch i dudalen gwe Facebook y Cyngor Ieuenctid

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.
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Strategies-Plans-and-Policies/Corporate-Plan/Corporate-Plan-2017-2022.aspx
neu https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Accounting-for-what-we-do-and-measuring-
performance.aspx.

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.

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 Cyngor Coed Pella, Bae Colwyn

Gellir gwneud cais am gopi papur drwy ffonio 01492 574000.
Rydym yn hapus i ddarparu'r ddogfen hon mewn print bras,
sain, braille ac Iaith Arwyddion Prydain.

Ffoniwch 01492 574000 i drefnu i gael copi.
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10  Ymhle y gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich Cyngor?       

Ø Yn Ddigidol - Mae ApConwy yn darparu’r newyddion diweddaraf gan y Cyngor ac mae’n
cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol fel cyhoeddiadau ysgol, swyddi gwag a dyddiau
casglu gwastraff.   I roi cynnig ar ein ap, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho
ApConwy o'r AppStore, PlayStore neu Windows Store.

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 Y Cynllun
Corfforaethol

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.dataunitwales.gov.uk

www.mylocalcouncil.info

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 Cymru 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.arolygiaethgofal.cymru


