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1. Cyflwyniad

roeso i Grynodeb o Adroddiad Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Nod yr adroddiad
hwn yw rhoi trosolwg bras i chi o gyflawniadau’r Cyngor dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf (1
Ebrill 2018 tan 31 Mawrth 2019). Mae’n hanfodol ein bod yn edrych yn ôl ar berfformiad y

Cyngor ac yn sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn gwneud gwahaniaeth.  Mae hyn yn arbennig
o bwysig o ystyried y nod heriol o filiynau o bunnoedd o arbedion sydd i'w cyflawni o flwyddyn i
flwyddyn.  Mae’r Cynllun Corfforaethol yn mynd i’r afael â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2016 (www.thewaleswewant.co.uk).

Rydym wedi llunio adroddiad manylach y gallwch ei ddarllen os hoffech chi fwy o fanylion
ynglŷn â'n perfformiad.  Enw’r adroddiad manwl yw Adroddiad Blynyddol 2018-19. Gallwch
gael copi o’r Adroddiad Blynyddol a’r holl fesuryddion perfformiad ar ein gwefan
www.conwy.gov.uk/atebolrwydd.

Er bod y Cynllun Corfforaethol yn ymdrin â chyfnod o bum mlynedd, byddwn yn adrodd ar ein cynnydd
bob blwyddyn.  Byddwn yn adolygu’r blaenoriaethau i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol i
gymunedau.  . Mae'r blaenoriaethau hyn yn cael eu hadolygu ar y cyd â'r cyhoedd.

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

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

www.conwy.gov.uk/countyconversation

www.facebook.com/GIConwyYS

www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/

@sgwrsconwyconvo

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

C
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2. Yr hyn y mae'r Awdurdod yn ei wneud - ciplun mewn niferoedd
ae’r Cyngor yn gyfrifol am amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus sy’n cefnogi bywydau
beunyddiol trigolion y Sir a’r rhai sy’n ymweld â hi. Mae’r dudalen nesaf yn rhoi cipolwg o'r
gwasanaethau amrywiol hyn ac o lefel gyfartalog y galw y mae’n rhaid i ni ei bodloni:M
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3. Crynodeb o Gynnydd y Cynllun Corfforaethol
Mae’r tabl hwn yn rhoi trosolwg i chi o’r cynnydd a wnaed i gyflawni camau gweithredu’r Cynllun
Corfforaethol a’r mesuryddion.  Am wybodaeth fanylach, cyfeiriwch at yr Adroddiad Blynyddol llawn.

Mae’r allweddau canlynol yn diffinio statws coch / oren / gwyrdd (COG) pob cam gweithredu a phob
mesurydd.

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

Trosolwg o Berfformiad Camau Gweithredu a Mesuryddion y Cynllun Corfforaethol

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

A1.1 Coch M1.1a Coch

A1.2 Oren M1.1b Oren

A1.3 Gwyrdd M1.1c Coch

A1.4 Gwyrdd 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

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

A2.1 Gwyrdd M2.1 Coch

A2.2 Gwyrdd M2.2a Coch

A2.3 Gwyrdd M2.2b Oren

A2.4 Gwyrdd M2.2c Coch

M2.2d Gwyrdd

M2.3 Amherthnasol

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

Tir glas
Targed wedi'i gyrraedd ar gyfer y
mesur

Tir glas

Amherthnasol (dim targed wedi’i
osod)

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

A4.1 Gwyrdd M4.1a Gwyrdd

A4.2 Gwyrdd M4.1b Coch

A4.3 Gwyrdd M4.1c Gwyrdd

M4.2 Amherthnasol

M4.3 Gwyrdd

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

A5.1 Oren M6.1a Coch

A5.2 Gwyrdd M6.1b Gwyrdd

A5.3 Oren M6.3a Coch

A5.4 Gwyrdd M6.3b Coch

A5.5 Gwyrdd M6.4 Gwyrdd

A5.6 Coch M6.5 Amherthnasol

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

A6.1 Gwyrdd M6.1a Gwyrdd

A6.2 Gwyrdd M6.1b Gwyrdd

A6.3 Gwyrdd M6.3a Oren

A6.4 Gwyrdd M6.3b Gwyrdd

A6.5 Gwyrdd M6.4 Amherthnasol

A6.5a Coch M6.5 Amherthnasol

A6.6 Oren

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

A3.1 Gwyrdd M3.1a (i) Coch

A3.2 Gwyrdd M3.1a (ii) Coch

A3.3 Oren M3.1b Oren

A3.4 Coch 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
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Canlyniad 8 – Mae pobl yng Nghonwy’n cyfrannu i’w cymuned. Maent yn cael gwybodaeth, yn cael eu
cynnwys ac yn cael llais

A8.1 Oren M8.1 Amherthnasol

A8.2 Oren M8.2 Amherthnasol

A8.3 Gwyrdd M8.2a Amherthnasol

A8.4 Gwyrdd M8.2b Oren

A8.5 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 Cyngor Conwy yn wydn (Effeithlon)

A9.1 Gwyrdd M9.4a Amherthnasol

A9.2 Gwyrdd M9.4b Amherthnasol

A9.3 Gwyrdd M9.4c Amherthnasol

A9.4 Gwyrdd M9.4d Amherthnasol

M9.4e Coch

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

A7.1 Gwyrdd M7.1a Amherthnasol

A7.2 Gwyrdd M7.1b Gwyrdd

A7.3 Gwyrdd M7.1c Gwyrdd

A7.4 Gwyrdd M7.1d Amherthnasol

A7.5 Gwyrdd M7.2 Gwyrdd

M7.3 Amherthnasol

M7.3a Gwyrdd

M7.3b Amherthnasol

M7.3c Gwyrdd

M7.4 Coch

M7.5a Coch

M7.5b Amherthnasol
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3.1 Crynodeb o rai uchafbwyntiau sydd wedi cael eu cyflawni yn 2018/19
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Mae cynaliadwyedd yn sylfaenol i ddyfodol Cymru, ac mae’n hanfodol ein bod yn ystyried sut rydym
ni’n gweithio i atal problem rhag digwydd, osgoi gweithio ar wahân, cynnwys pobl wrth lunio
datrysiadau sydd yn edrych i’r hir dymor a gweithio ar y cyd â phartneriaid allweddol ym mhopeth a
wnawn.  Isod y mae rhai o’r uchafbwyntiau o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni yn 2018/19.

1 Moderneiddio
a) Mae Coed Pella bellach ar agor.  Llwyddom i symud 750 o staff y rheng flaen i Goed Pella yn

brydlon heb amharu ar ddarpariaeth gwasanaethau.  Mae hyn yn gyflawniad sylweddol.  Mae’r
adborth cychwynnol gan staff wedi bod yn gadarnhaol iawn ac rydym wedi derbyn sylwadau am y
gwelliant mewn perthynas ag effeithlonrwydd yn sgil gallu gweithio ar y cyd.  Mae Coed Pella wedi
ennill gwobr Cynllun Gweithle’r Flwyddyn yng Ngwobrau Eiddo Cymru 2019, yn ogystal ag ennill y
categori ‘Adfywio’ yng Ngwobrau Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig rhanbarthol 2019.
Cawsom ein cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cyflawniad Llywodraeth Leol MJ 2019 ac
roeddem hefyd ymysg y 6 a lwyddodd i gyrraedd i gyrraedd y rownd derfynol ar gyfer y categori
Arloesedd Eiddo a Rheoli Asedau.

b) Mae’r Gwasanaethau TG wedi ennill y ‘Wobr Gwella: Boddhad Cwsmeriaid Gorau 2018/2019’ yng
Nghymdeithas Rheolwyr Technoleg Gwybodaeth (SOTICM).

c) Mae’r wefan wedi cyflawni gwobr 4 seren SOCTIM – dim ond 2 Awdurdod Lleol sydd wedi llwyddo
i gyflawni hyn yng Nghymru.

d) Ni yw’r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gael ardystiad Cyber Essentials Plus am ein
hamgylchedd TG corfforaethol.

e) Lansiwyd y cynllun peilot 12 mis dehongli fideo Iaith Arwyddion Prydain ac mae fideos Iaith
Arwyddion Prydain o gwestiynau cyffredin bellach ar ein gwefan.

f) Mae nifer sylweddol o rieni wedi dechrau defnyddio’r ap ‘Parent Pay’ – mae 80% o daliadau cinio
ysgol bellach yn cael eu gwneud drwy’r ap.

g) Mae’r ganolfan Data Papur bellach ar agor.
h) Mae e-ddeisebau wedi’u cyflwyno.
i) Mae llyfryn Treth y Cyngor a Threthi Annomestig Cenedlaethol newydd wedi’i gwblhau.
j) Mae ymgyrch ‘Bod Yn Ddigidol’ wedi’i 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
flwyddyn yn olynol ar gyfer Gwasanaethu’r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau a'r Gwasanaeth
Refeniw a Budd-daliadau.

2 Yr Amgylchedd
a) Llwyddwyd i gyflwyno casgliadau gwastraff na ellir eu hailgylchu bob pedair wythnos ar draws y sir.
b) Mae cynnydd wedi bod yn y casgliadau gwastraff bwyd a gostyngiad yn y gwastraff na ellir eu

hailgylchu.
c) Mae’r Siop Ailgylchu yn rhagori ar dargedau ac yn cynhyrchu incwm.
d) Cyflawnwyd Gwobr Cymuned Aur am yr Ymgyrch Cadwch y Lle’n Lân.
e) Lansiwyd ‘The Noise App.’  Ap am ddim yw ‘The Noise App’ y gellir ei lawrlwytho i fesur lefelau

sŵn.
f) Cafodd y Gwasanaethau Rheoleiddio eu cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr CHI Cymru.
g) Rydym yn peilota Ceir Trydanol.
h) Mae trafodaethau adeiladol wedi’u cynnal â’r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus mewn perthynas â

risg corfforaethol Amddiffyniad Arfordirol Bae Colwyn.
i) Cyflawnwyd 98% yng nghyfradd glanhau strydoedd.
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j) Llwyddodd Bae Colwyn i ennill y wobr Aur yn y gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau am y tro cyntaf,
a llwyddodd Llandudno i ennill y wobr Aur yn y gystadleuaeth Cymunedau Rhyngwladol yn eu
Blodau.

k) Llwyddom i ennill gwobr Perfformiwr Gorau Cymdeithas Rhagoriaeth Mewn Gwasanaeth
Cyhoeddus ar gyfer Gwasanaethau Amlosgfeydd a Mynwentydd.

l) Enillom y categori Goleuadau Stryd yng Ngwobrau Arloesi Cymdeithas Rhagoriaeth mewn
Gwasanaeth Cyhoeddus 2019. Roedd y wobr ar gyfer gwaith trawsnewid digidol a'r prosiect
glanhau data ased a arweiniodd ar gyflwyno’r porth goleuadau stryd. Mae hyn wedi gwella
darpariaeth gwasanaeth yn sylweddol a’i gwneud hi’n haws i breswylwyr adrodd am ddiffygion ar-
lein.

m) Mae Cam 2 Prosiect Glan Môr Bae Colwyn wedi ennill Gwobr Cynaliadwyedd Bill Ward Gwobrau
Prosiectau Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru (ICE).

n) Rydym wedi llwyddo i gadw Lefel 5 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd am y chweched flynedd
yn olynol.

o) Cyflawnwyd Gwobr Aur am Ansawdd Data a Gwelliant yng Ngwobrau Examplar ar gyfer Rhestr
Enwau Strydoedd CBSC.

p) Dyfarnwyd gwobr Cynaliadwyedd CAADPS (y Cynllun Asesu Ansawdd a Dyfarniadau Peirianneg
Sifil) i brosiect glan môr Bae Colwyn.

q) Enillwyd Gwobr Examplar GeoPlace 2019 am Brosiect Gweddnewid Digidol yr Amgylchedd, Ffyrdd
a Chyfleusterau. Dyfernir y wobr hon am esiampl rhagorol 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
cynhyrchu 41.97 o oriau MegaWat sy’n cyfateb â thua £7,553 o arbedion neu blannu 55 o goed ac
arbed tua 16,451kg  o CO2.

s) Mae graddfa DEC (Tystysgrif Ynni i'w Harddangos) Venue Cymru (graddfa ynni) wedi gwella o B46 i
C51.

3 Lles cymdeithasol
a) Mae’r Strategaeth Dai wedi’i gwella.
b) Cynhaliwyd agoriad swyddogol y cae 4G newydd ym Mharc Eirias ar 4 Hydref ac roedd y Gweinidog

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn bresennol.
c) Mae prosiect bancio amser Cyfrannu yn Eich Cymuned a gaiff ei gynnal gan Gartrefi Conwy yn

Llanrwst yn datblygu’n dda ac mae grŵp wedi dechrau yng Ngherrigydrudion yn ogystal.
d) Mae’r tîm rheoli pwysau oedolion rhanbarthol a sefydlwyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi

Cadwaladr bellach yn weithredol yn Eirias.
e) Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gweithio’n agos ag Addysg i beilota'r cynnig gofal

plant 30 awr.
f) Rydym wedi ailstrwythuro’r gwasanaeth ieuenctid.
g) Cynhaliwyd diwrnod datblygu proffesiynol i athrawon ysgolion cynradd.
h) Mae rhaglen hyfforddiant llywodraethwyr gynhwysol bellach ar waith.
i) Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi sefydlu pum Canolfan Deuluoedd fel rhan o’r dull o

ddarparu ymyrraeth gynnar a mesurau atal (EIP) i deuluoedd ar draws y sir.
j) Enillodd Conwy Acolâd Gofal Cymdeithasol am arwain cynllun amlasiantaethol i atal cam-

fanteisio’n rhywiol ar blant.
k) Mae’r Gwasanaeth Pobl Ddiamddiffyn wedi cyflawni’r gwobrau a’r cydnabyddiaethau canlynol yng

Ngwobrau Cymdeithas Gwaith Cymdeithasol Prydeinig: Athro Ymarfer / Aseswr y Flwyddyn,
Myfyriwr Gwaith Cymdeithasol y Flwyddyn ac roeddent yn ail ar gyfer Gwobr Tîm Gwaith
Cymdeithasol.
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l) Y Tîm Lles Cymunedol yw enillwyr Gwobr Arferion Da Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru. Mae’r
wobr yn cydnabod y gwaith y mae'r tîm yn ei wneud i helpu pobl sydd yn yr ysbyty i ymgysylltu'n
well â gweithgareddau yn y gymuned.

m) Mae Llysgenhadon Lles yn cael eu peilota mewn 2 ysgol.
n) Mae’r broses o Integreiddio Gwasanaethau Addysg a Gofal Cymdeithasol yn datblygu’n dda.

4 Diwylliant
a) Mae’r Ganolfan ddiwylliant yn datblygu’n dda ac yn anelu at fod yn deirieithog (Cymraeg, Saesneg

ac Iaith Arwyddion Prydain).
b) Gyda chefnogaeth staff treftadaeth ac amgueddfeydd, mae Amgueddfeydd Llandudno a

Phenmaenmawr wedi llwyddo â'u ceisiadau am grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri.
c) Lansiwyd dathliad 150 mlynedd o Reilffordd Dyffryn Conwy.
d) Mae Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy wedi ennill Gwobr Rheilffordd Gymunedol 2018 yn y

categori ‘Cynnwys Plant a Phobl Ifanc’ am eu Fideo Diogelwch ar y Rheilffyrdd arloesol.
e) Cwblhawyd y gwaith o ailwampio'r ystafell wisgo, gosod goleuadau tŷ newydd a gosod bwrdd

goleuadau newydd yn Theatr Colwyn diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyfeillion
Theatr Colwyn.

f) Cynhaliwyd gig yn un o’r llyfrgelloedd er mwyn helpu i hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg.
g) Roedd 10,000 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad Cymerwch Ran.
h) Conwy sy’n gwesteio Eisteddfod 2019, ac mae’r gwaith paratoi wedi dechrau.
i) Conwy sy’n gwesteio Eisteddfod 2019, ac mae’r gwaith paratoi wedi dechrau.
j) Cynhaliwyd 237 o berfformiadau byw yn Venue Cymru a 95 yn Theatr Colwyn.
k) Rhoddom gefnogaeth i LLAWN – gŵyl aml-gelfyddyd am ddim a gaiff ei chynnal yn Llandudno.
l) Mae 93,488 o bobl wedi ymweld â’n llyfrgelloedd.
m) Drwy Fenter Treftadaeth Treflun Bae Colwyn, mae 7 Ffordd Abergele wedi sicrhau cyllid er mwyn

ymgymryd â’r gwaith atgyweirio ac adfer sylweddol sydd ei angen i ddod â’r adeilad yn ôl i’w lawn
ogoniant.

5 Economaidd
a) Cafodd Venue Cymru ei gynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Atyniad y Flwyddyn Twristiaeth

Gogledd Cymru 2018.
b) Mae gwaith masnacheiddio’r Ganolfan Groeso wedi bod yn llwyddiannus hyd yma ac wedi derbyn

adborth rhagorol ar Tripadvisor.
c) Mae Pecyn Gwaith a dull y Cynllun Lleoedd wedi’u cymeradwyo.
d) Mae’r ddarpariaeth dai wedi cynyddu o 233 i 320 o unedau.
e) Mae Adolygiad llawn wedi’i gwblhau ar y Rhwydwaith Bysiau.
f) Cynhaliodd Bodlondeb eu priodas gyntaf ym mis Tachwedd 2018 ac mae 7 arall wedi'u

cynnal/archebu.
g) Roedd yn flwyddyn arbennig ar gyfer digwyddiadau (Rali GB Cymru, Pysgota Glannau’r Byd, Prom a

Mwy, yr Ŵyl Gorawl, Paloma Faith a llawer mwy) ac i goroni'r cwbl, cynhaliwyd digwyddiad
Diwrnod y Lluoedd Arfog a lwyddodd i ennill y categori Go Wales Magnificent Crowd Puller (dros
7500 o bobl).

h) Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y prydau a ddarperir yn Venue Cymru.
i) Mae rhagor o bobl yn mynychu mentrau megis y clwb darllen a’r caffi Lego yn y caffi yn Venue

Cymru.
j) Mae’r adolygiadau cyn traddodi, lle roedd cynrychiolydd profiadol o Gyngor ar Bopeth yn

bresennol, wedi’u cydnabod fel esiampl o arfer da y dylai Awdurdodau eraill yng Nghymru ei dilyn.
Mae’r syniad arloesol hwn, a gyflwynwyd yng Nghonwy wedi galluogi’r tîm Trethiant Lleol i ymdrin
â thros £300,000 o arian dyledus, anodd ei gasglu yn y 12 mis diwethaf.
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6 Gwasanaethau Cefnogi
a) Rhoddwyd dyfarniad cyflog cenedlaethol a gwnaethpwyd newidiadau i dâl drwy weithredu

strwythur graddio statws sengl.
b) Mae’r system Rheoli Digwyddiadau CAMMS (system rheoli perfformiad) bellach yn fyw, sy'n

welliant sylweddol ar gyfer cofnodi digwyddiadau a chydymffurfedd Iechyd a Diogelwch.
c) Mae AD yn datblygu gwasanaeth cyfryngu mewnol y gellir ei farchnata i sefydliadau eraill.
d) Cynhaliwyd cyfres o Ddigwyddiadau Ymgysylltu Amrywiaeth mewn Democratiaeth.
e) Cyflwynwyd brandio corfforaethol newydd.
f) Llwyddwyd i gau’r cyfrifon ariannol o fewn y terfynau amser newydd ac mae’r rhain ar y trywydd

cywir i  fodloni’r dyddiad cau'r flwyddyn nesaf.
g) Mae adroddiad archwilio diamod wedi’i gyflawni ar gyfer cyfrifon 2017/18.
h) Derbyniwyd adborth cadarnhaol yn yr adolygiad gan gymheiriaid o’r ganolfan ddata newydd yng

Nghoed Pella.
i) Mae’r TG ar waith i ganiatáu i gydweithwyr o'r gwasanaeth iechyd, yr heddlu a chyfiawnder

ieuenctid weithio o Goed Pella.
j) Cyflwynwyd y prosiect Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn llwyddiannus.

3.2 Beth sydd angen i ni ei wella / ei ddatblygu

ydym yn falch iawn o'r cyflawniadau hyn, ond mae hunanasesu hefyd yn golygu ystyried ble mae
yna bwysau wrth gyflwyno gwasanaethau.  Felly rydym ni’n monitro’r meysydd canlynol:

a) Byddwn yn parhau i fonitro a gwella perfformiad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a mesurau
perfformiad.

b) Byddwn yn parhau i fonitro gweithrediad y cwricwlwm newydd a safonau addysgol.
c) Byddwn yn parhau i fonitro’r pwysau ar Ofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Tai.
d) Mae gallu staff wedi’i nodi fel problem ar draws pob gwasanaeth ac yn cael ei fonitro’n agos gan

Benaethiaid Gwasanaeth.
e) Mae gofod swyddfa ar gyfer yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau yn parhau i fod yn broblem

allweddol i’w datrys (cyflwynwyd adroddiad gerbron y Cyngor ym mis Hydref).
f) O ganlyniad i bwysau parhaus ar adnoddau ariannol yn ogystal â galw cynyddol amdanynt, mae

gwasanaethau yn canolbwyntio ar reoli toriadau cyllideb ariannol, moderneiddio gwasanaethau a
chynhyrchu incwm, lle bo hynny'n bosibl.  Rydym hefyd yn ystyried lleihau neu dod â rhai
gwasanaethau i ben lle bo angen.

R
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4. Pa mor dda ydym ni’n cymharu?

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, ac
ati. 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 Blwyddyn

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:

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

ddol
17/18

Gwirione
ddol

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 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
Gwyrdd

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

Dim data 0.30
Dim

targed
Dim

targed Amherthnasol

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

Dim data 87.50 87.50 87.50
Gwyrdd

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

Dim data 57.96
Dim

targed
Dim

targed 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 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
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 Amherthnasol

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

Dim data 19.85
Dim

targed
Dim

targed Amherthnasol

(EDU) 003 Canran y disgyblion a
aseswyd ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol,
sy'n cyflawni'r Dangosydd
Pynciau Craidd, fel y penderfynir
gan Asesiadau Athrawon

88.44 87.21 88.00 88.00

Oren

(EDU) 004 Canran y disgyblion a
aseswyd ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 3, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol,
sy'n cyflawni'r Dangosydd

88.87 87.93 88.10 88.10
Oren
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Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Gwirione
ddol

18/19

Targed
18/19

Targed
19/20

Meincnod
Cymru

Safle yng
Nghymru

(o blith 22)

Dadansoddiad
o Berfformiad

Pynciau Craidd, fel y penderfynir
gan Asesiadau Athrawon

 (ADDYSG) 006ii Canran y
disgyblion a aseswyd mewn
ysgolion a gynhelir gan yr
awdurdod lleol, sy'n cael Asesiad
Athro yn y Gymraeg (iaith gyntaf)
ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3

19.08 17.92
Dim

targed
Dim

targed Gwyrdd

MAC/007 Canran presenoldeb
disgyblion mewn ysgolion
cynradd

94.84 94.64 95.00 95.00
Oren

MAC/008 Canran presenoldeb
disgyblion mewn ysgolion
uwchradd

94.36 94.07 94.50 94.50
Oren

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

1.30 Dim data 1.25
I'w

cadarnh
au Amherthnasol

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
Oren

MAC/010 - Canran o strydoedd
sydd yn lân

98.67 98.88 96.00 96.00
Gwyrdd

MAC/020 -Canran ffyrdd A mewn
cyflwr gwael

3.47 3.90 4.00 4.00
Gwyrdd

MAC/021 -Canran ffyrdd B mewn
cyflwr gwael

4.26 5.79 7.50 7.50
Gwyrdd

MAC/022 -Canran ffyrdd C mewn
cyflwr gwael

14.45 15.37 17.00 17.00
Gwyrdd

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

2.61 1.41 5.00 5.00
Gwyrdd

MAC/043 – Cilogram o wastraff
gweddilliol fesul unigolyn

140.89 129.60 135.00 85.00
Gwyrdd
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Teitl y Mesurydd
Gwirione

ddol
17/18

Gwirione
ddol

18/19

Targed
18/19

Targed
19/20

Meincnod
Cymru

Safle yng
Nghymru

(o blith 22)

Dadansoddiad
o Berfformiad

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 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
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 Amherthnasol

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

163.78 125.55 170.00 150.00
Gwyrdd

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

No data 89.83
Dim

targed
Dim

targed 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 Amherthnasol

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 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 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
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
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
Gwyrdd
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5. Crynodeb Ariannol

Fel corff sy’n atebol i’r cyhoedd, mae’n rhaid i ni ddarparu gwerth am arian am y gwasanaethau yr
ydym yn eu darparu i’r gymuned. Codom y seithfed ffi isaf ar gyfer Band D Treth y Cyngor yng Nghymru
yn ystod 2018/19. Daw cyfran fawr o’r cyllid ar gyfer Awdurdodau Lleol yng Nghymru o Lywodraeth
Cymru trwy Grant Cynnal Refeniw (GRC).    Yn ystod 2018/2019, roedd y Cyllid Allanol Cyfun, sydd yn
cynnwys y grant cynnal refeniw a chyfran o’r Ardrethi Annomestig Cenedlaethol sy’n cael ei gasglu,
wedi gostwng 0.5%, sy’n gyfystyr â gostyngiad o £764,000 mewn arian.     Yn ogystal â’r gostyngiad
mewn cyllid, mae'r Awdurdod hefyd wedi wynebu pwysau ariannol eraill a oedd yn cynnwys pwysau
oherwydd galw ar wasanaethau, newidiadau i bolisi Llywodraeth y DU a'r dyfarniad cyflog
cenedlaethol i weithwyr.  Yn sgil y pwysau ariannol a’r gostyngiad yn y Cyllid Allanol Cyfun, y diffyg
adnoddau oedd £11.326 miliwn.   Er mwyn mynd i’r afael â diffyg adnoddau, cyflwynwyd nifer o
fesurau;

1. Bu’n rhaid i bob adran wneud arbedion trwy ddulliau gwahanol.  Cyflwynwyd mentrau gan
y gwasanaethau a’u cymeradwyo gan Aelodau megis newidiadau i ddull darparu gofal
dydd yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, cynhyrchu incwm ychwanegol, ailfodelu
gwasanaethau ac ati.

2. Bu cynnydd o 5% yn nhreth y cyngor.

3. Cyflwynwyd nifer o fentrau corfforaethol, gan gynnwys newid yn y modd roedd y rhaglen
gyfalaf yn cael ei hariannu.

Mae’r diagramau isod yn dangos o ble ddaeth yr arian (incwm), a sut gwariwyd ein cyllideb yn ystod
2018/2019.
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Mae rhagor o wybodaeth am ein cyllidebau i’w gweld yn y Datganiad Cyfrifon sy’n cael ei gyflwyno i’r
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bob mis Medi.

Ers 2013 rydym wedi arbed £48,277 miliwn.  Fe wnaethom arbed £6.161 miliwn yn ystod 2018/19.
Mae’r opsiynau sydd bellach ar ôl i ni yn anodd iawn, gan eu bod yn golygu gostyngiad pellach yn nifer
y staff a thorri nôl ar ddarpariaeth gwasanaethau.  Rydym yn ceisio osgoi penderfyniadau anodd o’r
fath trwy gydweithio a meddwl yn wahanol am sut rydym ni’n comisiynu gwasanaethau.  Rydym hefyd
yn edrych i’r hir dymor, gan geisio darogan lle fydd y galw yn y dyfodol, er mwyn i ni allu addasu i
fodloni anghenion cenedlaethau’r dyfodol.  Rydym yn cynllunio i gyflawni arbedion pellach er mwyn
mynd i’r afael â diffyg o £8.61 miliwn yn 2019/20. Rydym ni hefyd yn paratoi ar gyfer diffyg posibl o
£12.107 miliwn yn 2020/21 a £10.028 miliwn yn 2021/22.
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6. Cymerwch Ran

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

www.conwy.gov.uk/The-County-Conversation
www.conwy.gov.uk/Sgwrs-y-Sir
www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/
@sgwrsconwyconvo
www.instagram.com/sgwrsysircountyconversation

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

tgdc@conwy.gov.uk

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

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

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

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

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

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 a Iaith Arwyddion Prydain.

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

Ø Yn Ddigidol - Mae AppConwy 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 www.conwy.gov.uk/corporateplan

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.wao.gov.uk

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.careinspectorate.wales


