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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg hefyd.
This document is also available in English.

Rydym yn hapus i ddarparu'r ddogfen hon mewn
print bras, sain, braille ac Iaith Arwyddion Prydain.
Cysylltwch â'r Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol
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1. Rhagarweiniad
Croeso i Adroddiad Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg yn ôl
dros y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020. Bob blwyddyn rydym yn cynhyrchu’r adroddiad hwn er
mwyn adolygu’r cynnydd a wnaethom, sut rydym wedi rheoli ein cyllideb, ein llwyddiannau a’r meysydd ar
gyfer gwella. Yn ogystal â’r Adroddiad Blynyddol 2019/20 manwl hwn, rydym hefyd wedi cynhyrchu
fersiwn gryno i roi trosolwg cyffredinol.
Mae’r Adroddiad hwn yn wahanol i’n dull arferol oherwydd ein bod wedi ystyried hefyd y newidiadau
anferth a ddigwyddodd o fis Mawrth 2020 oherwydd cyfnod clo Covid 19. Yn yr adroddiad hwn rydym
wedi egluro sut y gwnaeth hyn ail siapio ein gwasanaethau a’n cymunedau yn ystod gwanwyn a haf 2020.
Nid oes amheuaeth mai Covid 19 yw’r her fwyaf y mae’r awdurdod wedi ei hwynebu ers ein ffurfio yn
1996. Yn wir, dyma’r her fwyaf i’r Deyrnas Unedig ymdrin â hi ers diwedd yr Ail Ryfel Byd. Mae’n rhaid i
ni gydnabod fod ein profiadau o’r pandemig wedi bod yn wahanol iawn i’w gilydd. Rhai yn colli anwyliaid,
yn brwydro salwch difrifol, diweithdra, pwysau, pryder, unigrwydd, oriau gwaith hir a phrysur, yn ogystal â
mwy o amser gyda’r teulu, dysgu sgiliau newydd, ffordd o fyw ddigidol, trefn fwy hamddenol i bethau a
mwynhau’r tywydd bendigedig. Beth bynnag oedd eich profiad chi, fe fyddwn ni i gyd yn edrych yn ôl ar y
cyfnod hwn gydag atgofion gwahanol iawn ac mae ein cydymdeimlad dwysaf gyda’r rhai sydd wedi colli
anwyliaid.
I’r gwrthwyneb, oherwydd y cyfnod clo, bu newidiadau positif hefyd i’r ffordd y mae pobl yn byw ac yn
gweithio. Rydym yn hynod falch o’r ffordd y mae gwirfoddolwyr wedi uno yn y cyfnod gofidus hwn. Yn
hen ac ifanc, o’r dwyrain i’r gorllewin ac o’r gogledd i dde’r sir – rydym wedi bod yn gymuned unedig ar
draws y sir i gyd, gan gynnig cymorth i’n gilydd a sicrhau fod y rhai diamddiffyn yn derbyn cefnogaeth.
Gyda’n partneriaid ym maes iechyd, yr heddlu, gwasanaeth tân, ambiwlans, Cyfoeth Naturiol Cymru, y
sectorau gwirfoddol ac annibynnol, cyrff cyhoeddus eraill, fe wnaethom ni ymateb yn gyflym i’r argyfwng
cenedlaethol oedd yn datblygu gan newid ein ffordd o ddarparu gwasanaethau.
Mae’r adroddiad hwn yn sôn yn bennaf am yr 11 mis cyn Covid, ac wrth ystyried ein perfformiad mae’n
rhaid nodi fod y flwyddyn ariannol 2019/2020 wedi bod yn flwyddyn arall o reoli mwy o alw am ystod eang
o wasanaethau o fewn cyfyngiadau’r gostyngiad mewn cyllid. Mae crynodeb isod o’n llwyddiannau
allweddol.
Moderneiddio
a) Mae’r Rhaglen foderneiddio wedi cyflawni arbedion effeithlonrwydd sylweddol i'r awdurdod ac mae’r
cynnydd ardderchog a wnaed wedi sicrhau ein bod yn gallu addasu’n gyflym ac yn effeithlon a
pharhau i ddarparu gwasanaethau’r cyngor pan gyhoeddwyd y cyfnod clo.
b) Er bod ein habsenoldeb salwch wedi cynyddu ers y flwyddyn flaenorol, rydym wedi gweld gostyngiad
sylweddol rhwng Ebrill a Gorffennaf 2020.
c) Mae’r Cynllun Dysgu a Datblygu Corfforaethol newydd wedi ei groesawu ac mae’n cynnig mwy o
amrywiaeth a phynciau i brocio’r meddwl, er mwyn annog staff i feddwl mewn ffordd wahanol ac
ystyried cyfleoedd newydd.
Yr Amgylchedd
a) Rydym wrth ein boddau ein bod wedi llwyddo i gyrraedd ein cyfradd ailgylchu orau erioed sef 69% a
gostwng ein hallyriadau carbon o 42%.
b) Mae’r gwasanaeth gwastraff gwyrdd newydd yn ei le.
c) Mae ein cynllun ynglŷn â sut i gyrraedd y targed uchelgeisiol o fod yn sero net erbyn 2030 wedi ei
ddrafftio.
ch) Rydym yn gweithio’n galed i wneud yn fawr o’r newid mewn ffordd o fyw o ganlyniad i Covid er mwyn
dal i leihau ein hôl troed carbon.
d) Rydym wedi cwblhau gwaith i gefnogi rhai ardaloedd o amddiffyniad y morlin, ond mae mwy o waith
i’w wneud eto.
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Lles cymdeithasol
a) Mae’r cyfnod clo wedi annog mwy o bobl i wneud ymarfer corff ac mae angen i ni barhau â’r cyfle hwn.
Mae’n rhaid cofio hefyd ei fod wedi effeithio ar iechyd meddwl pobl a bydd angen i ni ystyried opsiynau i
gefnogi pobl i reoli eu lles.
b) Mae gweithredu aelodaeth Ffit i rai rhwng 11- 15 oed yn rhoi mwy o ddewis o ymarfer i bobl ifanc.
c) Bu’n flwyddyn lwyddiannus i’n darpariaeth chwarae awyr agored a’r dewisiadau ‘rho gynnig arni’
mewn digwyddiadau, gan sicrhau ein bod yn cynnig cyfleoedd i ymarfer am ddim.
Y ganolfan MI FEDRAF (canolfan les) a Hyb Cymunedol yng Nglan Clwyd ym mis Chwefror 2020.
ch) Gwaned cynnydd da wrth gynyddu unedau tai a rhoi ffocws ar wneud pob eiddo’n addasadwy.
d) Rydym yn bod yn ddyfeisgar yn ein dulliau – creu’r math cyntaf o Dai â chymorth i bobl ifanc yng
Nghymru, gan sicrhau eu bod mewn mannau canolog a bod pobl ifanc yn datblygu sgiliau er mwyn
gallu byw yn annibynnol.
dd) Ni yw’r cyngor cyntaf yng Nghymru i lwyddo i ennill y Safon Tir Cyfartal. Rydym hefyd wedi llwyddo i
ennill statws Arloeswr ar gyfer y prosiect Tai yn Gyntaf.
e) Mae gwaith sylweddol yn parhau hefyd gydag ystod eang o bartneriaid allweddol er mwyn atal a rheoli
digartrefedd pan fydd yn digwydd ac mae hwn wedi bod yn faes ffocws allweddol yn ystod y cyfnod
clo.
f) Mae gweithio’n agos o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru, Datrysiadau Tai wedi trawsnewid y
gwasanaethau digartrefedd, gan ddarparu llety dros dro mewn argyfwng a rhoi cefnogaeth allweddol
mewn lle i bobl ddigartref a sicrhau llety ychwanegol i gartrefu ac amddiffyn y rhai sy’n cysgu ar y
stryd. Yn ystod mis Ebrill, Mai a Mehefin, rhoddwyd llety brys i 179 o bobl a 107 o’r rheiny’n ymwneud â
Covid. Roedd hyn 1½ gwaith yn fwy na’r arfer yn ystod y cyfnod hwn.
ff) Drwy weithio ar y cyd ac ar fyr rybudd, yn ystod wythnosau cyntaf y cyfnod clo, codwyd 10 pod wedi eu
llogi ar 2 faes parcio er mwyn darparu llety brys ychwanegol i rai sy’n cysgu ar y stryd, gan helpu i
sicrhau eu bod yn ddiogel a lleihau’r risg o ledaenu’r feirws.
g) Sefydlwyd prosiect Tracio, Olrhain a Diogelu ar gyfer Conwy, gan ddefnyddio Staff yr Awdurdod a
adleoliwyd.
ng) Mae’r system addysg mewn cyfnod o newid sylweddol, ac rydym yn addasu yn unol â hynny. Mae’n
gyfnod heriol o ran asesu mesurau perfformiad yn sgil newidiadau Llywodraeth Cymru – rydym yn
aros iddynt gyhoeddi mesurau newydd.
h) Mae’n braf fod disgyblion wedi gwneud cynnydd da yng nghyfnod Allweddol 2 a 3 ac mae’r rhaglen
Seren wedi arwain at ganlyniadau rhagorol i'r rhai sy'n gadael yr ysgol. Yn yr un modd, mae’r rhaglen
nofio ddwys yn parhau i gyflawni canlyniadau gwych.
i) Mae prosesau sefydledig mewn lle i ddarparu cefnogaeth ac i herio ysgolion a bu gwelliant sylweddol
yn y gefnogaeth a’r hyfforddiant i lywodraethwyr.
Diwylliant
a) Agorodd y Ganolfan Ddiwylliant bwrpasol ym mis Rhagfyr 2019 a chyn y cyfnod clo roedd eisoes yn
cael defnydd cyson gyda sesiynau gwych ar gael.
b) Roedd yn anrhydedd cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yma ac arddangos ardaloedd gwledig ein sir i
filoedd o ymwelwyr.
c) Bu cynnydd rhagorol yn y ddarpariaeth Gymraeg, o fewn ein hysgolion ble gwelwyd cynnydd yn nifer y
disgyblion sy’n dewis darpariaeth addysg Gymraeg ysgol uwchradd, ac yn y gweithle drwy ddarparu
gwersi Cymraeg. Nid yw’r cyfnod clo wedi effeithio ar y gwersi yn y gweithle hyd yma.
Economaidd
a) Mae’r Tîm Digwyddiadau yn parhau i ragori wrth ddenu digwyddiadau chwaraeon mawr i’r ardal. Dro ar
ôl ro, gwelwyd fod y digwyddiadau yma wedi ysbrydoli digwyddiadau lleol yn eu sgil.
b) Mae datblygiad yr Academi dwristiaeth newydd yn dod yn ei flaen yn dda a bydd yn gynnig newydd a
chyffrous i Gonwy a Rhanbarth Gogledd Cymru.
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c) Roedd cynllun hyrwyddo’r Sir yn ystod gaeaf 2019 yn llwyddiant mawr ac yn dibynnu ar y cyfyngiadau
Covid. Ein bwriad yw parhau â hyn yn ystod gaeaf 2020. Daeth mwy na 20,000 o bobl i ymweld â
digwyddiad goleuadau’r gaeaf yn Llandudno a dengys hyn frwdfrydedd tuag at ddigwyddiadau yn y gaeaf.
ch) Ein dull yw cefnogi datblygiadau busnes addawol sy’n dod i’r sir gan gynnwys Adventure Tour
Snowdonia, Distyllfa Aber Falls, Cymdeithas Lletygarwch Llandudno, Great Orme Vertical a Gwesty
Surf Snowdonia.
d) Rydym wedi parhau i ddarparu cefnogaeth i fusnesau a bydd hyn yn fwy hanfodol fyth wrth i ni helpu
busnesau i ddelio gyda straen ac effaith Covid.
Gwasanaethau Cefnogi
a) Mae’r strategaeth cwsmeriaid newydd yn ei lle bellach a bu cynnydd da er mwyn adolygu'r wefan i
sicrhau ei bod yn hygyrch ac yn bodloni gofynion pobl sydd â nam ar y golwg.
b) Mae’r gweithio clos gyda Chynghorau Tref a Chymuned wedi gweithio’n arbennig o dda ac fe fyddwn
ni’n archwilio cyfleoedd pellach i barhau gyda hyn.
c) Mae ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu’n sylweddol a bwriadwn barhau â’r
dull hwn, heb anghofio’r rhai nad ydynt o blaid y ffordd ddigidol. Mae ein presenoldeb ar-lein wedi
gweithio’n dda yn ystod y cyfnod clo ac roeddem yn gallu gweithredu systemau ar-lein i fodloni’r galw
ar fyr rybudd er mwyn galluogi pobl i gael mynediad at grantiau busnesau, archebu darpariaeth gofal
plant brys a derbyn taliadau uniongyrchol am brydau ysgol am ddim.
ch) Mae ein Timau TG, Cyllid, Archwilio a Gwelliant Corfforaethol wedi gweithio’n ddiwyd yn y cefndir er
mwyn sicrhau fod staff yn cael cefnogaeth, bod taliadau grant yn cael eu gwneud ac anfonebau’n cael
eu casglu, bod gwasanaethau ar gael ar-lein a bod prosiectau’n cael cefnogaeth i gyflawni.
Meysydd i’w gwella
a) Bob blwyddyn mae gostyngiad yn y gyllideb yn her sylweddol ac mae effaith Covid wedi gwaethygu
hynny. Byddwn yn parhau i edrych am fwy o arbedion a ffyrdd modern o weithio sy’n bodloni
anghenion pobl.
b) Byddwn yn parhau i ddarparu cefnogaeth i fusnesau ac yn gwneud yn fawr o effaith unrhyw fentrau
adfer ar ôl Covid a ryddheir gan Lywodraeth Cymru ac/neu Lywodraeth y DU. Byddwn hefyd yn
parhau i fonitro a darparu cefnogaeth ynglŷn â'r dyddiad cau Brexit sydd ar y gorwel.
c) Er bod niferoedd y prentisiaethau’n is na’r targed, rydym yn gweithio ar y cyd gyda darparwyr addysg i
gynyddu nifer y lleoliadau.
ch) Byddwn yn parhau i fonitro’r rhaglen wleidyddol ac yn paratoi yn unol â hynny ar gyfer gadael yr UE.
Byddwn yn defnyddio’r Rhaglen Adnewyddu i sicrhau ein bod yn gwneud yn fawr o agweddau
cadarnhaol y newidiadau i ffyrdd o fyw yn sgil Covid.
d) Byddwn yn parhau i ymestyn ein dull o ymgysylltu â'r gymuned ac yn benodol, yn sicrhau ein bod yn
cael barn gan ystod eang o bobl. Byddwn yn adolygu ein dull o ymgysylltu yng ngoleuni cyfyngiadau
Covid.
dd) Mae’r gwaith yn parhau er mwyn datblygu ein llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol a fydd yn
darparu ystod eang o wasanaethau ac yn gweithredu fel canolbwynt i gymunedau. Dylai’r gwasanaeth
Economi a Diwylliant newydd fod yn ei le yn ystod 2021 a bydd yn helpu i sicrhau Canlyniad 5 a 7 yn y
cynllun corfforaethol.
e) Mae wedi bod yn heriol iawn i gasglu data perfformiad a meincnodi eleni oherwydd y cyfnod clo.
Byddwn yn ymdrechu i wella ar hyn wrth i ni ddychwelyd i fusnes fel arfer.
f) Byddwn yn parhau i weithredu cynlluniau lliniaru llifogydd a bwrw ymlaen â’r rhai sydd wedi eu hoedi.
ff) Byddwn yn parhau i archwilio ein cyfrifoldebau ein hunain i leihau carbon drwy’r gwaith a’r eitemau
rydym yn eu caffael fel awdurdod, a byddwn yn parhau i annog newid mewn ymddygiad er mwyn atal
mwy o ddifrod i’r amgylchedd.
g) Mae’r galw cynyddol am wasanaethau tai a digartrefedd yn dal i fod yn bwysau a chaiff hyn ei fonitro
fel risg corfforaethol. Mae’r galw am dai cymdeithasol yn parhau i gynyddu, fodd bynnag nid yw hyn
yn unigryw i Gonwy.
ng) Bu cynnydd o ran cyflenwi tai fforddiadwy ond ni chyrhaeddwyd y targedau, ac nid yw hyn yn gyfan
gwbl o fewn ein rheolaeth gan ei fod yn seiliedig ar y farchnad a diddordeb gan ddatblygwyr.
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h) Mae Diogelu’n parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol gennym. Byddwn yn parhau i hyfforddi staff
ynglŷn â diogelu a sicrhau fod ein data hyfforddi yn fanwl gywir. Byddwn yn parhau i weithio gydag
ysgolion i sicrhau fod ganddyn nhw bolisïau a phrotocolau effeithiol ar gyfer recriwtio, hyfforddi a
gwirio’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn fwy diogel.
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2. Covid 19 a sut wnaethom ni ymateb
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Cofnododd Conwy ei achos cyntaf o Covid-19 ar 15fed Mawrth 2020 ac ar 23ain Mawrth, cyhoeddodd Y Prif
Weinidog fod y wlad i wynebu ‘cyfnod clo’. Roedd cyfradd y newid yn eithriadol ac er ein bod yn dilyn
polisi a osodwyd yn genedlaethol, fe weithiom yn gyflym ac yn hyblyg gyda sefydliadau a phobl er mwyn
cyflawni’r hyn oedd ei angen yn lleol. Rydym yn aelodau o Fforwm Cydnerthedd Gogledd Cymru ac fe
sefydlon nhw Grŵp Cydgysylltu Strategol a Grŵp Cydgysylltu Tactegol ar gyfer Gogledd Cymru.
Cychwynnwyd strategaeth camau Ymateb Aml-Asiantaeth yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004.
O fewn dyddiau ac wythnosau o’r argyfwng, ailgynlluniwyd ac ail flaenoriaethwyd gwasanaethau lleol
hanfodol, gan gau rhai gwasanaethau a chyflwyno ffyrdd newydd o weithio. Er mwyn cyfyngu ar
ledaeniad Covid 19, dewiswyd cau rhai o’n gwasanaethau cyn penderfyniadau Llywodraeth Cymru: e.e.
theatrau a chanolfan gynhaledd; llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden. Ymhen amser, gorchmynnodd
Rheoliadau Llywodraeth Cymru iddynt gau (neu aros ynghau).
Dewiswyd cau ardaloedd eraill hefyd er mwyn cefnogi’r rheoliadau a’r canllawiau cenedlaethol oedd yn ei
gwneud hi’n ofynnol i bobl “Aros Gartref”. Caewyd meysydd parcio, toiledau cyhoeddus, biniau stryd,
canolfannau gwastraff ac ailgylchu deunyddiau’r cartref a’n swyddfeydd. Caeodd ein hysgolion (at
ddibenion addysgol) hyd at 29ain Mehefin pan wnaethon nhw ail agor am 4 wythnos o ‘ailgydio, dal i fyny a
pharatoi’. Ar adeg ysgrifennu'r ddogfen hon, mae ein swyddfeydd yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd a dim
ond cydweithwyr sy’n methu gweithio o’r cartref sy’n eu defnyddio.
Wrth i ni wneud y penderfyniadau hyn, gweithiwyd yn galed i gyfathrebu gydag Aelodau Etholedig a’r
cyhoedd ynglŷn â’r ffordd yr oedd pethau’n newid.
Mae cyfran helaeth o’n gwasanaethau a’n swyddogaethau wedi parhau ac/neu wedi eu gwell yn ystod y
cyfnod clo. Mae’r ffyrdd hyblyg o weithio a’r seilwaith busnes a grewyd trwy'r Rhaglen Foderneiddio wedi
caniatáu i'r mwyafrif helaeth o wasanaethau craidd barhau i weithredu o leoliadau gwahanol. Parhaodd
Gwasanaethau Cymdeithasol, gwasanaethau cefnogi, casgliadau ailgylchu a gwastraff er bod rhai
newidiadau a pharhaodd ein staff swyddfa i weithio o'u cartrefi. Mae cartrefi gofal a darparwyr gofal yn y
cartref wedi parhau â’r gwaith anodd o ofalu, a hynny’n aml am y rhai mwyaf diamddiffyn yng Nghonwy.
Darparodd y Gwasanaethau Cymdeithasol gefnogaeth a chanllawiau ychwanegol (gan gynnwys gan
Swyddogion Iechyd Yr Amgylchedd) yn ogystal â rhoi cymaint o Gyfarpar Diogelu Personol ag oedd ar
gael iddynt.
Arhosodd ysgolion ar agor 7 diwrnod yr wythnos i gynnig darpariaeth gofal plant fryd i weithwyr allweddol,
a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol a phlant agored i niwed. Daliwyd i ddarparu Prydau Ysgol am
Ddim hyd nes y cyflwynwyd system taliad uniongyrchol a chychwynnwyd cynllun benthyciad TG er mwyn i
blant gael mynediad at ddysgu o bell.
Cyflwynwyd hyblygrwydd ychwanegol o ran trefniadau ac amseroedd gwaith a galluogodd hynny, er
enghraifft, i rieni sy’n gweithio, gwarchodwyr neu ofalwyr fodloni eu cyfrifoldebau fel rheini a’u
cyfrifoldebau gofalu gydag ymrwymiadau gwaith.
O safbwynt rheolaethol, canslwyd cyfarfodydd Democrataidd, ond fe’i hailgyflwynwyd ar-lein gyda’r Briffio
Anffurfiol i Aelodau cyntaf ar 6ed Mai. Y rhith gyfarfod ‘ffurfiol’ cyntaf oedd y Pwyllgor Cynllunio ar 13eg
Mai 2020. Defnyddiwyd Zoom i alluogi cyfieithu ar y pryd a mynediad i’r cyhoedd. Rydym wrthi ar hyn o
bryd yn ymchwilio i fodel hybrid o gyfarfodydd ond mae cyfyngiadau o ran meddalwedd i'w datrys o hyd.
Bu effaith sylweddol ar ariannu, strategaethau wrth gefn a heriau llif arian a bydd goblygiadau i’r
strategaeth ariannol yn y tymor canolig a’r tymor hir. Mae canlyniadau ariannol a logistaidd cyflwyno
ymateb llywodraeth leol wedi eu cofnodi er mwyn tynnu ar gronfeydd Caledi gan Lywodraeth Cymru.
2.1

Cefnogaeth i Fusnesau

Wrth i’r economi yn lleol ac yn genedlaethol gau i lawr, cyflwynodd Llywodraeth y DU gyfres o fesurau i
gefnogi busnesau gan gynnwys dyfarnu ‘grant i fusnesau’ oedd yn mynd yn ôl gwerth trethiannol eiddo’r
busnes. Creodd y Tîm Trethu Lleol, mewn cydweithrediad â chydweithwyr TG a Chymorth i Fusnesau,
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system a roddodd 460 o grantiau £25000 sef cyfanswm o £11.5 miliwn a 2,806 o grantiau £10,000 sef
cyfanswm o £28 miliwn.
Rydym wedi cynnal ystod o weithgarwch er mwyn cefnogi'r gymuned fusnes gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Rydym wedi dosbarthu grantiau cychwyn busnes ar ran Llywodraeth Cymru, ac wedi gwneud
cyfanswm o £207,000 o daliadau i fusnesau Conwy, ar draws y sir.
Mae’r Tîm Cymorth Busnes wedi cyfathrebu canllawiau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y
DU ar bob pecyn cymorth i fusnes ar gyfer busnesau Conwy drwy ein cronfa ddata busnesau,
gwefannau a chyfryngau cymdeithasol, i sicrhau bod busnesau lleol yn cael eu hysbysu.
Mae timau Gwasanaethau Rheoleiddio’r Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda busnesau
i’w cynghori ynglŷn ag ail agor.
Rydym wedi sefydlu cronfa ymateb i Covid-19 i gefnogi busnesau gydag archebion bach o
Gyfarpar Diogelu Personol. Dosbarthwyd £50,000.
Rydym yn gweithio gyda busnesau unigol ynglŷn â’u hanghenion o ganlyniad i gau ac ail agor
oherwydd Covid-19.
Rydym wedi darparu cyfres o weminarau i fusnesau lleol, gyda phresenoldeb da ynddynt, a’r
rheiny’n cynnig cyngor a chymorth yn ystod yr argyfwng.
Rydym wedi bod yn gweithio gyda phob cyngor tref ar draws y sir o ran arian canol y dref gan
Lywodraeth Cymru, fel y gall cynghorau tref brynu eitemau megis dodrefn stryd, arwyddion,
gorchuddion llefydd awyr agored, ayyb i gefnogi adferiad canol y dref.
Meysydd gweithgarwch newydd

Yn rhan o’r ymateb cenedlaethol i'r coronafeirws cychwynnwyd gwasanaethau newydd a holwyd staff yr
oedd eu meysydd gwasanaeth wedi cau, drwy holiaduron, ble roedden nhw’n fodlon gweithio, yna eu
hailhyfforddi a’u hadleoli er mwyn cynnig cymorth.
Wrth i ni gychwyn deall effaith y cyfnod clo ar ein pobl, ac yn arbennig y rhai oedd i’w gwarchod, daeth yn
amlwg y byddai nifer yn ei chael yn anodd cael mynediad at fwyd, meddyginiaeth a chymorth arall y
bydden nhw’n arfer eu rheoli eu hunain. O fewn cyfnod byr iawn o amser, sefydlwyd gwasanaeth newydd
sbon, ein Gwasanaeth Cefnogaeth Gymunedol. Gallai aelodau o’n cymunedau (neu rywun ar eu rhan)
ffonio am help, ac roedd tîm bychan o ‘froceriaid’ yn nodi sut y gellid darparu’r cymorth a thîm bychan arall
yn siopa ac yn danfon. Mae’r gwasanaeth hwn hefyd wedi cysylltu gyda Banciau Bwyd lle roedd angen er
mwyn cefnogi’r rhai mewn angen.
Roedd y gwasanaeth newydd hwn yn canolbwyntio ar gynnig cymorth i’r rhai gafodd gyngor penodol i
‘wrachod’ eu hunain rhag y cyhoedd o ganlyniad i broblem(au) meddygol penodol. Roedd gan y rhai oedd
yn Gwarchod yr hawl i focs bwyd gan Lywodraeth Cymru ac mae’r gwasanaeth wedi gallu cynorthwyo a
chefnogi lle roedd angen.
Cynhaliwyd y gwasanaeth o ganol mis Mawrth ac atebwyd tua 1500 o alwadau pan oedd y pandemig yn
ei anterth. Aeth Llinell Gymorth Gwasanaeth Cymunedol ar ei newydd wedd yn fyw ar 1af Ebrill ac o’r
adeg honno hyd 31ain Gorffennaf, derbyniwyd 6,161 o alwadau a 2,462 o geisiadau am gymorth.
O’r 16eg Awst, daw’r gwasanaeth casglu a danfon i ben gan na fydd angen i bobl warchod mwyach, ond
bydd y gwasanaeth yn parhau fel gwasanaeth cyfeirio a bydd yn barod i ailgychwyn darpariaethau pe
digwydd ail don.
2.3

Profi, Olrhain, Diogelu

Fel arf pwysig wrth ddod allan o’r cyfnod clo ac er mwyn cadw allan o gyfnod clo, cyhoeddodd
Llywodraeth Cymru fod gan Gynghorau rôl allweddol i’w chwarae yn y cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.
Creodd y Gwasanaethau Rheoleiddio, gyda TG ac Adnoddau Dynol, dîm o gydweithwyr wedi eu hadleoli
er mwyn cychwyn ar y gwasanaeth, 8am tan 6pm, 7 diwrnod yr wythnos, i gefnogi dod allan o’r cyfnod clo.
Wrth i wasanaethau ail agor mae staff wedi gorfod dychwelyd i’w rolau gwirioneddol, ac mae proses
recriwtio ar y gweill ar hyn o bryd i greu model cyflogaeth gynaliadwy, wedi ei ariannu gan Lywodraeth
Cymru.
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Cyfathrebu

Anfonodd y Prif Weithredwr ddiweddariadau e-bost dyddiol i’r Arweinydd, Dirprwy Arweinydd a’r
Cadeirydd a rhannwyd y rhain ymysg ein huwch reolwyr.
Cyhoeddodd Swyddfa'r Wasg ddiweddariadau dyddiol i'r wasg ynglŷn ag argaeledd gwasanaethau a
chynyddwyd ein presenoldeb ar y gwefannau cymdeithaso’ er mwyn rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd. Mae
ein llwyfannau ar y cyfryngau cymdeithasol wedi ennill poblogrwydd: gyda 1000 o ddilynwyr newydd ar
Facebook ers mis Ebrill a 30 o fideos wedi eu cynhyrchu a’u gwylio 230,000 o weithiau. Rhoddwyd
cylchlythyr i bob aelwyd yn y sir yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â pha gymorth sydd ar gael.
Rhoddodd yr Arweinydd ddiweddariadau dyddiol i bob aelod, ac ychwanegwyd at hyn drwy
ddiweddariadau portffolio gan bob Aelod Cabinet, yn seiliedig ar friffio rheolaidd a gawsant gan uwch
swyddogion.
2.5

Eiddo â phwrpas newydd



Mae Venue Cymru yn parhau i fod yn lleoliad Ysbyty’r Enfys.
Rhoddwyd diben newydd i safle ar les gan y Cyngor ym Mharc Masnach Mochdre fel man storio
cyrff dros dro.

Yn ffodus, ni fu angen yr un o’r ddau le at ddibenion Covid ond mae Ysbyty’r Enfys wedi ei defnyddio gan
Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr at ddibenion eraill. Er gwaetha'r diffyg lleoliad i gyflwyno’r celfyddydau a
digwyddiadau diwylliannol, mae Venue Cymru wedi parhau i gyflwyno addysg a gwaith allgymorth gan
gynnwys ‘YsCWL’ sef prosiect ar-lein yn darparu fideos, gweithgareddau a chynnwys i gefnogi dysgu o
gartref.
Mae rhai o’n Canolfannau Hamdden eisoes yn gartref i swyddfeydd Iechyd Amlddisgyblaethol / Gofal
Cymdeithasol, ond maen nhw hefyd wedi eu defnyddio i gynnal clinigau mamolaeth, cynenedigol ac
ymwelwyr iechyd, a gweithredu fel canolfannau asesu Covid yn ogystal â darparu cyfleusterau cawod i
weithwyr iechyd allweddol a gweithwyr gofal iechyd.
Defnyddiwyd Parc Bysiau Builder Street hefyd fel canolfan is-ranbarthol i brofi am Covid.
2.6

Edrych ymlaen

Adnewyddu
Wrth i ni symud i’r cyfnod adfer, rydym wedi sefydlu Rhaglen Adnewyddu.
Byddwn yn gwneud y gorau o'r dulliau gweithio llesol ar ôl y cyfnod clo ac yn adeiladu arnynt gan wneud
yn siŵr eu bod yn cael eu datblygu’n briodol rŵan, yn y tymor canolig a'r hirdymor.
Mae cyfle i ni wneud pethau’n wahanol er budd lleihau allyriadau carbon, lles staff, darparu gwasanaethau
i’r cyhoedd ac i sicrhau effeithlonrwydd ar draws y sefydliad.
Ar draws yr Awdurdod, mae sawl prosiect, sy’n gweithio er mwyn ‘datgloi’ ein gwasanaethau rheng flaen
ac i ystyried sut rydym yn gweithio yn y dyfodol. Mae’ rhain yn feysydd sy'n gorgyffwrdd ac mae angen eu
cydlynu i sicrhau cysondeb ar draws yr holl wasanaethau. Y ddau brif brosiect o fewn y rhaglen yw
Hyblygrwydd wrth Weithio 2020 ac Adnewyddu Gwasanaethau.
Hyblygrwydd wrth Weithio 2020
Mae Hyblygrwydd Wrth Weithio 2020 yn canolbwyntio ar ein model gweithredu i’r dyfodol, sy’n cynnwys
parhau i weithio gartref yn ogystal ag ailagor ein swyddfeydd yn ddiogel.
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Adnewyddu Gwasanaeth
Mae Adnewyddu Gwasanaethau yn canolbwyntio ar ailagor gwasanaethau rheng flaen i’r cyhoedd.
Adolygu a Sganio’r Gorwel
Mae’r adran Archwilio Mewnol yn cynnal arolwg o drefniadau ymateb brys i Covid 19 gan gychwyn ym mis
Medi 2020.
Bydd asesiad sganio'r gorwel mewn cydweithrediad â’n hyswirwyr, Zurich, yn digwydd ym mis Hydref i
asesu risgiau’r dyfodol.

3

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 adolygu ein hamcanion gwella a nodi cynllun clir ar gyfer y flwyddyn
ariannol sydd i ddod. Mae gennym gynllun strategol pum mlynedd a elwir yn Gynllun Corfforaethol.
Rydym yn adolygu’r cynllun bob blwyddyn er mwyn sicrhau fod y blaenoriaethau’n dal i fod yn berthnasol
ac yn fforddiadwy. Cymeradwywyd y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2017 – 2020 ym mis Hydref 2017.
Mae’r cynllun newydd hwn yn cynnwys y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a ddaeth i
rym ar 1af Ebrill 2016.
Cynhaliwyd adolygiad blynyddol o’r Cynllun Corfforaethol ym mis Mawrth 2020 ond er i’r ymarfer gael ei
gwblhau, ni chafodd yr adolygiad ei gymeradwyo’n ddemocrataidd oherwydd y cyfnod clo a bod mwyafrif
staff y cyngor wedi symud i ymateb i Covid. Mae’r cynllun corfforaethol yn cael ei adolygu unwaith eto ym
mis Medi 2020 er mwyn myfyrio ar y newidiadau yn y blaenoriaethau yn sgil Covid.
Cam 2: Asesu Perfformiad
Bob blwyddyn rydym yn hunan-asesu ein trefniadau a’n perfformiad llywodraethu corfforaethol yn erbyn
cyflwyno ein blaenoriaethau. Byddwn yn cyhoeddi’r hunanwerthusiad hwn wedyn mewn Adroddiad
Blynyddol fel rhan o’n cyfrifoldebau o dan ganllawiau Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella. Mae Adroddiad
Blynyddol eleni’n canolbwyntio ar berfformiad yr amcanion gwella a osodwyd ar gyfer 2019/2020. Fe’i
cymeradwywyd gan y Cyngor ar 22ain Hydref 2020 ac fe’i cyhoeddwyd ar ein gwefan yn union ar ôl
hynny.
Mae Adroddiad Blynyddol 2019-20 yn wahanol i’r arfer. Tua diwedd y flwyddyn ariannol, fe symudwyd ein
hadnoddau i gyd i gynllunio at argyfwng a newid canolbwynt cyflwyno'r gwasanaethau mewn ymateb i'r
argyfwng Covid 19 ddaeth i'r amlwg. Rydym felly’n defnyddio’r Perfformiad Canol Blwyddyn i ddarparu’r
asesiad, gan ychwaneg data diwedd blwyddyn lle bo ar gael. Rydym wedi egluro yn yr adroddiad i ba
gyfnod y mae’r data’n perthyn. Canslodd Llywodraeth Cymru eu casgliad data arferol ar gyfer 2019-20 ac
nid ydynt wedi cyhoeddi tablau cymharol chwaith am y blynyddoedd a fu neu rhwng awdurdodau. Rydym,
fodd bynnag, fel yr eglurwyd yn y cyflwyniad, wedi cynnwys gwybodaeth a data ynglŷn â’r symud
sylweddol mewn gwaith a gwasanaethau a ddigwyddodd er mwyn adlewyrchu’r sefyllfa ar adeg
ysgrifennu'r adroddiad hwn.
Llywodraethu:
Mae’n bwysig fod trefniadau llywodraethu corfforaethol (y modd rydym yn cyfarwyddo ac yn rheoli ein
busnes ac yn ymwneud â chymunedau) yn cefnogi'r gwaith o reoli risgiau a darparu gwasanaethau yn
effeithiol. Mae a wnelo llywodraethu corfforaethol â'r ffordd y bydd aelodau etholedig a swyddogion yn
ymdrin â materion yr Awdurdod, ac â sut y byddwn yn ymgysylltu â’r gymuned, rhanddeiliaid a
phartneriaid.
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Yn unol â’r Fframwaith Cyflawni Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol (2016) diwygiedig, ac a
gyhoeddwyd gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a Chymdeithas Prif Weithredwyr
Awdurdodau Lleol, bob blwyddyn byddwn yn ysgrifennu Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac yn ei
gyhoeddi ar y wefan er mwyn adrodd am ein trefniadau a meysydd gwella. Mae’n rhaid iddo gael ei
lofnodi gan y Prif Weithredwr a’r Arweinydd a byddwn yn ei gyflwyno i Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu’r
Cyngor bob mis Medi fel rhan o'r Datganiad Cyfrifon. Eleni cafodd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ei
oedi ychydig oherwydd trefniadau ymateb i Covid, ond fe’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a
Llywodraethu ym mis Medi 2020 ac mae hefyd yn cynnwys diweddariad ar ein hymateb cychwynnol i
Covid 19.

4

Crynodeb Ariannol

Fel corff cyhoeddus atebol, mae’n rhaid i ni gynnig gwerth am arian yn y gwasanaethau a ddarparwn i’r
gymuned. Yma roedd y nawfed Treth y Cyngor isaf ym Mand D yng Nghymru ar gyfer 2019/2020. Daw
rhan helaeth o gyllid i Awdurdodau Lleol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru drwy grant cynnal refeniw.
Ar gyfer 2019/2020 gostyngodd y Cyllid Allanol Cyfun, (sy’n cynnwys y Grant Cynnal Refeniw a chyfran
o’r Ardrethi Annomestig Cenedlaethol a gasglwyd), o 0.3% ar sail debyg i’r sefyllfa ar gyfer 2018/2019.

Oherwydd y cynnydd yn y terfyn cyfalaf ar gyfer gofal preswyl (a thrwy hynny golli incwm) rhoddwyd arian
ychwanegol o £322,000 er mwyn cydnabod y pwysau ychwanegol ar y Gyllideb Gofal Cymdeithasol.
Mewn termau real, nid oedd y setliad yn cynnig unrhyw arian ychwanegol i’r pwysau oedd yn wynebu
ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau eraill. Roedd unrhyw ddiffyg mewn adnoddau ar
gyfer 2019/2020 i’w fodloni drwy ostyngiadau sylweddol yng nghyllideb pob gwasanaeth a chynnydd yn
Nhreth y Cyngor. Roedd y diffyg a amcangyfrifwyd yn £13.482m a rhoddwyd nifer o fesurau mewn lle i
ddiwallu’r diffyg. Roedd y rhain yn cynnwys:


Gofynnwyd i bob adran wneud arbedion ac roedd angen i ysgolion a'r gwasanaethau cymdeithasol
wneud gostyngiad o 4% i’w cyllideb a phob gwasanaeth arall i arbed 7%. Roedd angen i
wasanaethau roi manylion y cynlluniau a gynigwyd er mwyn diwallu targedau’r arbedion.



Cynyddwyd treth y cyngor o 9.6%

Gellir gweld mwy o wybodaeth am ein cyllidebau ar
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Budget-information/Annual-Budget.aspx
Caiff cyllidebau eu cymeradwyo ar gychwyn y flwyddyn ym mis Chwefror neu Fawrth ac adroddir ar
ganlyniad y sefyllfa yn y Datganiad Cyfrifon a gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym mis Medi.
Ers 2013 rydym wedi cyflwyno arbedion o £56.887m. Roedd yr arbedion arfaethedig ar gyfer 2019/2020
yn unig yn £8.61m. Rydym bellach mewn sefyllfa ble mae’r dewisiadau sydd gennym yn anodd iawn
oherwydd eu bod nhw’n golygu gostyngiad pellach yn nifer y staff a thorri’r gwasanaethau a ddarperir.
Rydym yn ceisio osgoi penderfyniadau anodd o’r fath lle bo modd, drwy weithio ar y cyd, creu incwm a
meddwl yn fwy ochrol am y ffordd yr ydym yn comisiynu gwasanaethau. Rydym hefyd yn meddwl am y
tymor hir, er mwyn adolygu ble bydd y galw yn y dyfodol, fel y gallwn addasu i fodloni anghenion
cenedlaethau’r dyfodol. Rydym wrthi’n cynllunio i gyflwyo mwy o arbedion i ateb diffyg o £8.3m yn
2020/21. Rydym hefyd yn paratoi ar gyfer diffyg posibl o £8.86m ar gyfer 2021/22 ac £11.06m yn 2022/23.
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Mae’r diagramau isod yn dangos lle ddaeth yr arian (incwm) a sut yr ydym wedi gwario ein cyllideb yn
2019/2020.
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Gwerthuso ein Perfformiad yn ôl Canlyniadau Dinasyddion

Mae’r wybodaeth isod yn rhoi manylion y cynnydd a wnaed er mwyn cyflwyno blaenoriaethau’r Cynllun
Corfforaethol yn ystod blwyddyn ariannol 2019/2020. Ni allwn gymharu ein perfformiad gyda’r 21
awdurdod lleol arall yng Nghymru ar gyfer 2019-20 oherwydd nad yw’r data wedi ei gasglu ar lefel
genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
Oherwydd amseru'r casglu data (Ebrill/Mai 2020) ac ailgyfeirio adnoddau yn ystod argyfwng Covid, nid
oes gennym ganlyniadau blwyddyn lawn ar gyfer pob mesur.
Ar gyfer mesurau lle mai dim ond data canol blwyddyn sydd ar gael, dangosir hyn gyda ‘M/Y’ wrth ymyl y
ffigwr.
Mae’r allwedd canlynol yn diffinio statws coch/ oren / gwyrdd pob cam a mesur.
Allwedd COG y Mesuryddion Perfformiad:

Allwedd COG y Camau Gweithredu:

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

Targed wedi'i gyrraedd ar gyfer y mesur
Gwyrdd

Gwyrdd
Amherthnasol (dim targed wedi’i osod)

Amherthnasol

Trosolwg o Berfformiad Camau a Mesurau’r
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

Oren

M1.3

Amherthnasol

A2.1

Gwyrdd

M2.1

Gwyrdd

A1.2

Gwyrdd

M1.4a

Gwyrdd

A2.2

Gwyrdd

M2.2

Gwyrdd

A1.3

Gwyrdd

M1.4b

Gwyrdd

A2.3

Gwyrdd

M2.3

Oren

A1.4

Gwyrdd

M1.4c

Amherthnasol

A2.4

Gwyrdd

M2.4

Coch

M1.4d

Amherthnasol

M2.5

Gwyrdd

M1.4e

Amherthnasol

A4.5

Gwyrdd

M2.6

Amherthnasol

M1.4f

Amherthnasol

A2.6

Gwyrdd
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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

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

A3.1

Gwyrdd

M3.1a (i)

Oren

A4.1

Gwyrdd

M4.1a

Amherthnasol

A3.2

Gwyrdd

M3.1a (ii)

Oren

A4.2

Gwyrdd

M4.1b

Amherthnasol

A3.3

Oren

M3.1b

Coch

A4.3

Gwyrdd

M4.1c

Amherthnasol

A3.4

Gwyrdd

M3.1c

Amherthnasol

A4.4

Gwyrdd

M4.2

Amherthnasol

M3.1d

Amherthnasol

A4.5

Gwyrdd

M4.3

Gwyrdd

M3.2

Gwyrdd

M3.2a

Amherthnasol

M3.3a

Oren

M3.3b

Gwyrdd

M3.3c

Gwyrdd

M3.4a

Amherthnasol

M3.4b

Amherthnasol

M3.4c

Gwyrdd

M3.4d

Amherthnasol

M3.4e

Amherthnasol

M3.4f(i)

Amherthnasol

M3.4f(ii)

Amherthnasol

M3.4g

Amherthnasol

M3.4h

Gwyrdd

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

M5.1

Oren

A6.1

Gwyrdd

M6.1a

Gwyrdd

A5.1a

Gwyrdd

M5.2a

Coch

A6.2

Gwyrdd

M6.1b

Coch

A5.2

Gwyrdd

M5.2b

Coch

A6.3

Gwyrdd

M6.3a

Gwyrdd

A5.3

Oren

M5.3

Coch

A6.4

Gwyrdd

M6.3b

Gwyrdd

A5.4

Gwyrdd

M5.3a

Gwyrdd

A6.5

Gwyrdd

M6.3c

Oren

A5.5

Gwyrdd

M5.4

Gwyrdd

A6.5a

Coch

M6.4

Coch

A5.6

Coch

M5.5b

Amherthnasol A6.6

Oren

M6.4ai

Coch

M6.4aii

Gwyrdd

M6.4aiii

Gwyrdd

M6.4aiv

Coch

M6.5

Amherthnasol
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Canlyniad 7 - Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn Canlyniad 8 – Mae pobl yng Nghonwy’n
Sir lle mae treftadaeth, diwylliant a'r iaith Gymraeg cyfrannu i’w cymuned. Maent yn cael
yn ffynnu
gwybodaeth, yn cael eu cynnwys ac yn
cael llais
A7.1

Gwyrdd

M7.1a

Oren

A8.2

Oren

M8.2

Amherthnasol

A7.2

Gwyrdd

M7.1d

Amherthnasol

A8.3

Gwyrdd

M8.2a

Amherthnasol

A7.3

Gwyrdd

M7.3

Amherthnasol

A8.4

Gwyrdd

M8.2b

Amherthnasol

A7.4

Gwyrdd

M7.3a

Amherthnasol

A8.5

Gwyrdd

M8.2c

Oren

A7.5

Gwyrdd

M7.3b

Amherthnasol

M8.4

Amherthnasol

M7.3c

Amherthnasol

M8.4a

Gwyrdd

M7.4

Oren

M8.4ai

Amherthnasol

M7.5a

Oren

M8.4b

Gwyrdd

M7.5b

Gwyrdd

M8.5

Gwyrdd

Canlyniad 9 – Mae CBSC 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

Amherthnasol

M9.5

Oren

M9.6

Amherthnasol

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:elf-Assessment
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•
‘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.
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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’r gefnogaeth ar grwpiau o ddysgwyr megis Plant sy'n Derbyn
Gofal, y rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn ogystal â herio ein myfyrwyr gorau

Oren

Newidiadau i adrodd am berfformiad ysgolion
Yn dilyn newidiadau i’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn adrodd ar berfformiad, ni allwn bellach gymharu data ar gyfer y
Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 ar lefel ysgol, awdurdod lleol a chonsortiwm. Felly, yn fwy na
chymharu gyda chyfartaleddau cenedlaethol, nid oes gwybodaeth gymharol na meincnodi ar gael.
Ar gyfer rhai 7 – 11 oed (Cyfnod Allweddol 2) roedd cynnydd da ym mwyafrif y dangosyddion perfformiad allweddol gan
gynnwys perfformiad ar y lefelau uwch a gwelliant sylweddol ym mherfformiad disgyblion oedd â’r hawl i Brydau Ysgol am
Ddim. Mae cyfradd y gwelliant dros dair blynedd yn uwch na chyfartaledd gwelliant Cymru yn y Dangosydd Pynciau Craidd
ac ym mhob pwnc ag eithrio Cymraeg ble roedd y gostyngiad yn fwy na’r gostyngiad cyfartalog yng Nghymru.
Ar gyfer rhai 11-14 oed (Cyfnod Allweddol 3) roedd cynnydd da mewn sawl dangosydd allweddol gan gynnwys gwelliant da
ym mherfformiad disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Yn gyffredinol roedd gwelliant da ar y lefelau
uwch. Mae lle i welliant pellach ar bob dangosydd ac yn enwedig ar y lefelau uwch a pherfformiad bechgyn o’i gymharu â
merched.
Ar gyfer rhai 14-15 oed (Cyfnod Allweddol 4) mae amrywiaeth perfformiad ar draws ysgolion ac mewn gwahanol bynciau
gyda gostyngiad mewn Saesneg a gwyddoniaeth drwodd a thro, o’i gymharu â chynnydd mewn Cymraeg, mathemateg a
rhifedd. Mae perfformiad yn parhau yn anfoddhaol drwodd a thro ac mae angen gwella ym mhob dangosydd perfformiad.
Ar gyfer rhai 16-18 (Cyfnod Allweddol 5) roedd y canlyniadau ar A*- C ac A*- E yn debyg ar y cyfan i 2017-18 gyda chynnydd
da yng nghanran y graddau A*- A.
Perfformiad yn ôl Cenedl a Phrydau Ysgol am Ddim:
Roedd perfformiad bechgyn yn 69.6% o’i gymharu â chyfartaledd Cymru sef 75.7%. Roedd perfformiad merched yn 80.4% o’i
gymharu â chyfartaledd Cymru sef 84.5%. Mae’r gwahaniaeth ym mherfformiad bechgyn a merched yn 10.7 y pen, sy’n debyg
i wahaniaeth Cymru sef 8.8 y pen.
Roedd perfformiad y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a lwyddodd i gyrraedd dangosydd y cyfnod
sylfaen yn 62.4%. Roedd perfformiad y disgyblion nad ydynt yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn 77.8%.
Mae’r gwahaniaeth ym mherfformiad y rhai sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r rhai nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol
am ddim, yn fwy amlwg ar y deilliant uwch o 6+ ac mae’n faes i roi sylw iddo.
Yng Nghyfnod Allweddol 3, roedd gwelliant da ym mherfformiad disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. Mae lle i
wella mwy ar berfformiad bechgyn o’u cymharu â merched.
Arolygiadau Ysgolion Arolygwyd chwe ysgol gynradd yn ystod 2018-19. Nodwyd fod un ysgol angen gweithgarwch dilynol a
gosodwyd y chwech arall mewn categorïau a oedd yn dda fan lleiaf gyda nifer o agweddau yn cael eu hystyried yn
ardderchog. Yn ogystal â hyn, ystyriwyd fod pob ysgol a arolygwyd mewn blynyddoedd blaenorol a fonitrwyd gan Estyn wedi
gwneud cynnydd boddhaol ac yn sgil hynny cawsant eu tynnu allan o unrhyw weithgarwch monitro pellach.
Mae STEM Gogledd wedi cefnogi 102 o ddisgyblion yng Nghonwy gydag amrywiol ymyraethau gan fentor dynodedig STEM
yng Nghonwy. Mae grŵp llywio lleol wedi ei sefydlu i sicrhau fod ymyraethau’n cael eu teilwra i fodloni anghenion ysgolion
Conwy.
Disgyblion mwy galluog a thalentog
Mae canran uwch o ddisgyblion wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau SEREN yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.
Mae’r rhaglen SEREN yn darparu gweithgarwch ychwanegol at y cwricwlwm a chyngor o’r radd flaenaf i’r dysgwyr mwyaf
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galluog ar draws blynyddoedd 8, 9, 10 ac 11 yn ogystal â rhai yn y chweched dosbarth. Aeth y cohort cyntaf o ddysgwyr
SEREN i’r brifysgol ym mis Medi 2019 gyda 82% o’r cohort hwn yn mynychu Prifysgol Russell Group neu Sutton Trust.
Canlyniadau i ddisgyblion ADY
Rydym yn edrych ar sut mae adnabod ac ymyrryd yn gynnar i helpu dysgwyr wedi cael effaith ar gyfran y disgyblion sy’n
llwyddo’n well dros amser / ar draws y cyfnodau allweddol. Bydd maes ffocws yn edrych ar ffyrdd o dracio lefelau cynnydd
disgyblion dros amser. Rydym hefyd wedi cychwyn adolygu cofrestrau ADY yn unol â’r diffiniad a’r gofynion gwahanol a geir
yn y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.
Dysgwyr mewn lleoliadau eraill
Mae gan Gonwy nifer fechan o ddysgwyr sy’n parhau i gael mynediad at ystod eang o gymwysterau mewn lleoliadau mwy
arbenigol.
Plant sy'n Derbyn Gofal
 O’r 171 o ddysgwyr a restrwyd fel Plant sy’n Derbyn Gofal ar gychwyn Medi 2019, roedd gan 137 ohonynt Gynlluniau
Addysg Personol.
Roedd y rhai oedd heb gynlluniau yn ddisgyblion Cyfnod Allweddol 5 yn bennaf, ac mewn gwaith neu wedi symud
lleoliad yn ddiweddar.
 Mae cyraeddiadau’r cohort Plant sy’n derbyn Gofal yn dangos fod angen i ni ddarparu mwy o gefnogaeth a chyfleoedd
er mwyn codi eu cyrhaeddiad.
A1.2

Datblygu systemau er mwyn herio a chefnogi perfformiad
ysgolion ledled yr Awdurdod Lleol.
Gwyrdd

GwE (consortiwm gwella ysgolion i Awdurdodau Gogledd Cymru):
Mae cynllun GwE lefel 2 wedi ei gwblhau er mwyn penderfynu ar becynnau cefnogaeth wedi eu teilwra’n arbennig ar gyfer
pob ysgol yn Sir Conwy. Nod y cynlluniau hyn yw codi safonau mewn ysgolion a chânt eu monitro drwy gyfarfodydd y Bwrdd
Sicrhau Ansawdd rhwng GwE a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Cynhelir y cyfarfodydd hyn bob pythefnos i sicrhau fod y
cynlluniau’n darparu digon o becynnau cymorth i ysgolion.
Mae’r ALl yn cadeirio cyfarfodydd Bwrdd Cyflymu Gwelliant gydag ysgolion sy’n achosi pryder. Mae hyn yn ein galluogi i ddeall
y problemau ac yn rhoi canolbwynt i ddull yr ysgol o wella ac yn gyfle i gael cymorth pellach.
Rheolwyr Busnes Ysgol:
Mae gan bob ysgol fynediad at Reolwr Busnes Ysgol. Mae ysgolion hefyd wedi eu grwpio at ei gilydd er mwyn eu galluogi i
gydweithio’n well.
Mae Rheolwyr Busnes Ysgol yn helpu i gynorthwyo Penaethiaid er mwyn lleihau gwaith gweinyddol, nodi a gwneud cais am
ffynonellau arian penodol ar ffurf grantiau a chaffael. Cynyddu’r cydweithio rhwng ysgolion (gyda chefnogaeth y trefniadau
gweithio mewn clwstwr). Mae chwarter Penaethiaid yn credu eu bod wedi dechrau gweld effaith gadarnhaol ar addysgu a
dysgu, gyda 32% yn fwy yn credu fod y fenter wedi arwain at wella cyrhaeddiad yr ysgol. Yn sicr mae 21 o’r 53 o ysgolion
wedi adrodd am welliant mewn cynnydd rhwng 2017/19, er mai dim ond dangosyddion diwedd cyfnod allweddol y mae hyn
yn ei ddangos, ac nid perfformiad yn ystod blwyddyn gan y grwpiau blwyddyn eraill. Rhagwelir y bydd effaith pellach yn cael
ei nodi.
Llywodraethwyr
Rydym yn gweithio gyda GwE i gefnogi Byrddau Llywodraethu sy’n rhoi lefel isel o her i ysgolion. Rydym yn ceisio darparu
hyfforddiant wedi ei dargedu ar gyfer Llywodraethwyr. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu gwybodaeth ychwanegol
a phecyn cymorth i helpu gyda recriwtio llywodraethwyr. Gall ysgolion ddefnyddio hwn i farchnata a hyrwyddo rôl y
llywodraethwr. Mae Conwy hefyd wedi cynhyrchu dogfen recriwtio rhieni er mwyn i ysgolion ei defnyddio.
Mae’r Grŵp Effeithiolrwydd a Safonau Ysgolion yn parhau i gyfarfod ag ysgolion ac yn cael ei adolygu yng ngoleuni
datblygiadau Llywodraeth Cymru mewn systemau atebolrwydd.
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Gweithio gydag ysgolion i roi’r Fframwaith cymwyseddau
digidol ar waith mewn ysgolion.
Gwyrdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn grant TGCh i bob ysgol allu helpu i wella mynediad disgyblion at y cwricwlwm digidol.
Mae GwE a Chonwy yn cefnogi ysgolion fesul clwstwr i helpu i’w paratoi nhw ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd
Llythrennol. Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cwmpasu’r sgiliau fydd yn helpu dysgwyr i ffynnu mewn byd sy’n
fwyfwy digidol a bydd yn cael ei ddefnyddio drwy Gymru erbyn 2022.
Mewn asesiadau personol neu ‘addasedig’ caiff y cwestiynau eu cynhyrchu yn seiliedig ar ymateb y dysgwr i’r cwestiwn
blaenorol. Bydd dysgwr sy’n ateb cwestiwn yn gywir yn derbyn cwestiwn sydd ychydig yn fwy heriol; a dysgwr sy’n ateb
cwestiwn yn anghywir yn derbyn cwestiwn ychydig yn haws. Mae’r broses hon yn parhau nes y bydd y system asesu wedi
trafod yr agweddau perthnasol ar y cwricwlwm ac wedi casglu gwybodaeth ddigonol am ymatebion y dysgwr. Mae hyn yn
darparu profiad asesu unigol ac yn teilwra’r lefel o her ar gyfer pob dysgwr. Bydd hyn yn arwain at asesiadau ffurfiannol
gwell a bydd yn sail i’r dysgu a’r addysgu ar gyfer y dyfodol. Bydd datblygiadau proffesiynol a gynlluniwyd yn yr hydref yn
cryfhau’r sgiliau dysgu ymhellach yn y maes hwn ac mewn cymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm.
A1.4

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

Gwyrdd

Mae gan Actif Conwy gynllun gweithredu strategol, Ein Dyfodol Actif ac Iach. Dyma ddull Actif Conwy o wella
gweithgarwch corfforol a gwella llythrennedd corfforol. Mae Llythrennedd Corfforol yn golygu fod gan berson gatalog o
sgiliau technegol ynghyd â’r hyder a’r ysgogiad i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon gwahanol a gweithgareddau
corfforol ar bob cam o’u bywyd. Mae ein cynllun yn canolbwyntio ar 4 maes blaenoriaeth:
1. Dechrau Actif – Rhaglen ddatblygu’r Blynyddoedd Cynnar i rai 0-4 oed
2. Bod yn Actif – rhaglen i rai 4-11 oed sy’n canolbwyntio ar weithgarwch corfforol dyddiol i’r holl bobl ifanc 4-11 oed yng
Nghonwy.
3. Aros yn Actif – rhai 11-16 oed – sef disgyblion sy’n parhau i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol drwy sicrhau ystod
eang a chytbwys
o weithgareddau ar eu cyfer a’r rheiny wedi eu harwain gan y disgyblion.
4. Nofio Ysgolion – sicrhau fod pob plentyn yn gallu nofio erbyn pan fyddant yn gadael yr ysgol gynradd.
1. DECHRAU ACTIF (RHAI 0-3 OED):
Mae pob lleoliad cyn-ysgol a llyfrgell yng Nghonwy wedi derbyn hyfforddiant ac adnodd Amser Stori Actif. Mae gan Actif
Conwy 3 Arweinydd Dysgu mewn Llythrennedd Corfforol y Blynyddoedd Cynnar sy’n cynnig rhaglen gynhwysfawr o fentora a
chefnogaeth i bob un o’r 55 lleoliad cyn ysgol. Mae’r Arweinwyr Dysgu yma yn athrawon ysgol sydd wedi eu penodi oherwydd
eu harbenigedd mewn Ymarfer Corff. Nod y rhaglen yw:
1. Rhoi llythrennedd corfforol wrth wraidd y Blynyddoedd Cynnar.
2. Gwella’r trosglwyddo rhwng y cyfnod cyn-ysgol ac ysgolion.
3. Gwella a chynyddu’r cyfle i gynnwys datblygiad corfforol a gweithgarwch corfforol yn y Blynyddoedd Cynnar.
Mae gan dîm Actif Conwy wefan Dechrau Actif wedi ei hanelu at helpu rhieni ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar o ran
datblygiad corfforol a nod y tîm yw gweithio mewn partneriaeth â sawl corff cyhoeddus.
Mae dosbarthiadau Aerobeg Dŵr i Ferched Beichiog wedi eu peilota yng nghanolfan Hamdden Colwyn gyda’r nod o weithio
mewn partneriaeth gyda’r tîm Bydwreigiaeth, ac mae’n gydran bwysig o’r cynllun nofio newydd a gychwynnwyd ym mis Ebrill
2020. Nid yw’n glir eto pa bryd y gall y gwaith hwn ailgychwyn ar ôl Covid.
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2. BOD YN ACTIF (4-11 oed):
Mae’r Grant Bod yn Actif wedi ei ddyrannu i 9 ysgol a nodwyd (ar gyfer gwaith partner dwys), ble caiff ysgolion eu cefnogi
mewn tri maes allweddol:
1. Cynnwys pob disgybl mewn gweithgarwch corfforol dyddiol am o leiaf 30 munud.
2. Profiad ehangach o ystod o weithgarwch corfforol a gynigir i bob disgybl (ac i rieni).
3. Mwy o hyder, gwybodaeth a sgiliau i holl staff yr ysgol mewn Ymarfer Corff a Chwaraeon Ysgol.
3. AROS YN ACTIF (11-16 oed):
Y sylw ar gyfer y grŵp oedran hwn yw:
1. Pob ysgol uwchradd yng Nghonwy i fod â Chyngor Chwaraeon Ysgol gweithgar sy’n cydweithio â’r adran Addysg Gorfforol i
ddarparu gweithgareddau corfforol o dan arweiniad/ysgogiad disgyblion.
2. Cysylltu â disgyblion anactif er mwyn iddynt fod yn fwy corfforol egnïol drwy raglen ymyrraeth a dargedwyd ym mhob ysgol
uwchradd yng Nghonwy, gan ddefnyddio Her y Ddraig fel dull asesu ar gyfer pob disgybl Blwyddyn 7 yng Nghonwy.
3. Cefnogi Llysgenhadon Ifanc ac Arweinwyr Ifanc i ysbrydoli ac ymgysylltu’n effeithiol gyda’u cyfoedion i barhau i fod yn egnïol.
4. Sicrhau fod gan bob ysgol uwchradd ystod eang a chytbwys o gweithgareddau corfforol sy’n llawn hwyl ac yn cynnwys pawb.
Yn ystod y flwyddyn academaidd roedd pob ysgol yn cyflwyno rhaglen o ymyrraeth i’w disgyblion lefel Efydd, gyda’r nod o
gynyddu eu hyder a’u hysgogiad i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon.
4. DYSGU NOFIO: Mae’r rhaglen trawsnewid nofio bellach wedi ei sefydlu’n llawn yn Abergele, Bae Colwyn a Llandudno.
Mae data ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2018-19 yn dangos, yn ystod y gwersi dwys 2 wythnos yma i flynyddoedd 3-6 mewn
ysgolion cynradd, fod cyfradd lwyddo 78% - sef cynnydd o 38% mewn cyrhaeddiad mewn tair blynedd. Mae hwn yn llwyddiant
mawr.
Pobl Ifanc Creadigol: Rhwng mis Ebrill a Medi 2019 cafwyd 629 o gyfranogwyr mewn 53 gweithdy i bobl ifanc.
Mae prosiect cynllun chwarae peilot wedi ei lansio i fynd i’r afael â rhai sy’n llwglyd dros y gwyliau. Y nod oedd lleihau'r nifer
sy’n llwglyd dros y gwyliau a gwella maeth yn ogystal â chynyddu cyfleoedd chwarae cyfoethog a’r manteision cysylltiedig
megis gwell gweithgarwch corfforol, gwell iechyd meddwl a chynyddu cymdeithasoli. Cynhaliwyd y peilot mewn partneriaeth
gyda Thîm Chwarae Allan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy yn ystod gwyliau’r haf gydag arian gan Lywodraeth Cymru.
Ymunodd Gweithwyr Teulu’r Gorllewin a'r Canolbarth gyda sesiynau chwarae allan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy
a chydlynu dosbarthu’r bwyd. Cynhaliwyd y sesiynau dros 5 wythnos yn Tan Lan, Cae Derw Cyffordd Llandudno a Thraeth
Penmaenmawr. Dewiswyd yr ardaloedd er mwyn peidio â dyblygu prosiect SHEP (Rhaglen Gwella Gwyliau Ysgol) ac i
dargedu’r teuluoedd sydd â’r angen mwyaf. Defnyddiwyd dau ddull er mwyn darparu prydau. Darparwyd bwyd bwffe a ragbaratowyd yn Tan Lan a Chyffordd Llandudno. Cyfnewidiwyd tocynnau bwyd yng Nghaffi’r Traeth Penmaenmawr. Gweithiodd
y bwffe’n dda o ran bwydo mwy o bobl yn ôl adborth y Gweithwyr Teulu. Rhoddodd y plant gynnig ar fwyd newydd ac roedden
nhw’n bwyta’n iach.
Mae mesurau cydnerthedd yn cael eu sefydlu mewn ysgolion ac mae cyflwyno 5 ffordd at les ar y gweill ac mae staff yn dysgu
sgiliau newydd drwy’r rhaglen hyfforddi ELSA (Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol) sydd yn i lle. Rydym yn chwilio
am gyllid ar gyfer ‘Cydnerthedd am Oes’, ac mae hyfforddiant am berthnasau a rhywioldeb yn cael ei trefnu ar gyfer
blynyddoedd 5 a 6 i’w paratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd.
Bwriedir cynnal hyfforddiant Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod mewn ysgolion hefyd ond bydd hwn yn canolbwyntio
ar gydnerthedd. Y neges gan Lywodraeth Cymru yw i sicrhau nad yw ymwybyddiaeth o Brofiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod yn ychwanegu ar drawma plant, ac y dylai’r hyfforddiant ymwneud â chydnerthedd a hunan-barch. Mae’r
Canolfannau i Deuluoedd yn ymwneud â’r gwaith mewn ysgolion a chaiff y 5 ffordd at les eu defnyddio gyda myfyrwyr yng
Ngholeg Llandrillo.
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Mae Ysgol Pen y Bryn ac ysgol o Sir Ddinbych a Sir y Fflint wedi gofyn hefyd am gael bod yn rhan o Gydweithio Creadigol. Bydd
Opera Cenedlaethol Cymru, Theatr Pig Town a Theledu Conwy yn gweithio gyda’r ysgolion. Daw penllanw’r cynllun pan gaiff
y ffilmiau eu dangos yn Theatr Colwyn.
Cynhaliodd Fusion Atrs Award sesiynau celf ac ysgrifennu creadigol, a rhoddwyd gwersi syrffio i 12 o blant yn Surf Snowdonia.
Mae’r Tîm Digwyddiadau yn parhau i lwyddo i ddenu digwyddiadau chwaraeon mawr i’r ardal. Dro ar ôl tro, gwelwyd fod y
digwyddiadau yma wedi ysbrydoli digwyddiadau lleol yn eu sgil. Mae ein holl ddigwyddiadau wedi eu cynllunio gan gadw budd
y gymuned mewn cof a sesiynau ‘rhoi cynnig arni’ wedi eu trefnu lle bo modd. Cynhaliodd Clwb Criced Morgannwg sesiynau
gyda Chlybiau wrth ymweld ar gyfer Gŵyl Criced Morgannwg ym mis Awst 2019. Manteisiodd y Tîm Digwyddiadau ar yr
Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn Llanrwst gan archebu ardal awyr agored fawr yn ogystal â’u lle dan do i arddangos
yr offer, dosbarthiadau a’r gweithgareddau sydd ar gael yng Nghanolfannau Hamdden y sir.
Rydym yn parhau i gynnal a chadw parciau a mannau gwyrdd i safon uchel, ac mae ardaloedd cyhoeddus newydd yn cael eu
dylunio i bobl gael profi amgylchedd ddeniadol. Mae cynnal a gwella’r seilwaith hwn, pan fo modd, yn hanfodol er mwyn
cynnig yr amgylchedd priodol i bobl ofalu am eu lles corfforol a meddyliol.

1.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod y
Mesurydd

Teitl y Mesurydd

Gwirioned Targed
18/19
19/20

Gwirioned Targetd Meincnod Safle
19/20
20/21
meincnod

Perfformiad
COG

Mae Llywodraeth Cymru ynghyd â sawl partner wedi cynnal adolygiad sylfaenol o’r system atebolrwydd ar gyfer ysgolion yng
Nghymru. Yn y system newydd ddiwygiedig mae ysgolion yn gwerthuso yn ôl y gwahaniaeth maen nhw’n wneud i bob
plentyn. Mae data a gwybodaeth sydd ar gael i ysgolion yn cynnwys data diwedd cyfnod allweddol, data mynediad
gwaelodlin, data cynnydd disgyblion dros amser, gwerth a ychwanegwyd rhwng y gwaelodlin a’r cyfnodau allweddol, data
profion diagnostig darllen a rhifedd a chanlyniadau arolygon Estyn. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar adrodd am
berfformiad ysgol ni chyhoeddir unrhyw ddata ar lefel ysgol. Byddwn yn parhau i fonitro perfformiad ysgolion drwy’r
pwyllgor craffu ar addysg a sgiliau.
M1.3

% o lywodraethwyr ysgol
sydd wedi dilyn yr holl
hyfforddiant
gorfodol

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amherthnasol
Amherthnasol

No Data available
M1.4a

% y plant 11 oed sy’n
gallu nofio

72.00

80.00

78.00

0.00

0.00

Amherthnasol
Gwyrdd

Mae’r rhaglen trawsnewid nofio bellach wedi ei sefydlu’n llawn yn Abergele, Bae Colwyn a Llandudno. Mae data ar gyfer
Blwyddyn Academaidd 2018-19 yn dangos, yn ystod y gwersi dwys 2 wythnos i flynyddoedd 3-6 mewn ysgolion cynradd, fod
cyfradd lwyddo 78% - sef cynnydd o 38% mewn cyrhaeddiad mewn tair blynedd. Mae hwn yn llwyddiant mawr.
M1.4b

% o ddisgyblion blwyddyn
5 sydd wedi cwblhau’r
hyfforddiant ‘bikeability’.

60.19

70.00

99.00

70.00

0.00

Amherthnasol
Gwyrdd

Rydym wedi targedu blynyddoedd 5 a 6 gyda 2 lefel o hyfforddiant. Lefel 1 yw egwyddorion beicio ar fuarth ysgol ac mae
lefel 2 yn ymwneud â beicio ar y ffordd a deall diogelwch/rheolau’r ffordd fawr.
Cwblhaodd 847 o ddisgyblion lefel 1 ac aeth 842 ymlaen i gwblhau lefel 2.
M1.4c

% o blant 7-11 oed sy’n
cymryd rhan mewn 20
neu

No data

60.00

0.00
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fwy o sesiynau
gweithgarwch
corfforol (allgyrsiol)

Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M1.4d

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

17.28

20.00

0.00
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M1.4e

% y plant sydd dros eu
pwysau neu'n ordew

30.70
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M1.4f

Nifer yr oriau a
wirfoddolwyd gan
Lysgenhadon Ifanc yng
Nghonwy

7,952.00 7,500.00
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
Hunanwerthuso perfformiad
Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Bod yn fwy anturus.
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’r system addysg mewn cyfnod o newid sylweddol, ac rydym yn addasu yn unol â hynny. Mae’n gyfnod heriol o ran asesu
mesurau perfformiad yn sgil newidiadau Llywodraeth Cymru – rydym yn aros iddynt gyhoeddi mesurau newydd. Ond, mae’n
braf fod disgyblion wedi gwneud cynnydd da yng nghyfnod Allweddol 2 a 3 ac mae’r rhaglen Seren wedi arwain at ganlyniadau
rhagorol i'r rhai sy'n gadael yr ysgol. Yn yr un modd, mae’r rhaglen nofio ddwys yn parhau i gyflawni canlyniadau gwych.
Byddwn yn parhau i weithio i fynd i’r afael â’r bwlch yng nghyrhaeddiad plant sy'n derbyn gofal a phlant sy’n derbyn prydau
ysgol am ddim a bydd yr asesiadau addasedig newydd yn cefnogi ysgolion i deilwra lefel yr her sydd ei hangen ar bob dysgwr
unigol. Mae prosesau sefydledig mewn lle i ddarparu cymorth a her i ysgolion a gwelwyd gwelliant yn y cymorth i
lywodraethwyr. Rydym wedi gweithio’n ddiflino drwy’r cyfnod clo i gefnogi Penaethiaid a llywodraethwyr i barhau gyda’r
ddarpariaeth addysg a gwneud y trefniadau angenrheidiol i gyd er mwyn agor ysgolion ym mis Medi. Mae cydweithio cryf
rhyngom ni, GwE a’r ysgolion ac mae’r dull hwn wedi golygu fod y gwasanaeth addysg wedi addasu’n dda i bandemig y Covid.
Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Ein nod tymor hir yw canolbwyntio ar system yr ysgol gyfan, mae ein plant yn dysgwyr mentrus ac abl. Maen nhw’n unigolion
iach a hyderus sy’n chwarae rhan weithgar mewn cymunedau ac sydd â’r sgiliau yn barod ar gyfer y cyfleoedd swyddi sydd ar
gael. Mae hyn yn cefnogi’r nodau lles ar gyfer Cymru gydradd, Cymru ffyniannus, diwylliant a’r iaith Gymraeg, Cymru fwy iach
a chymunedau mwy cydlynol.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae’r ymateb i’r Pandemig, y newid yn y dangosyddion perfformiad addysg a lansio’r cwricwlwm newydd yn ein rhoi ni mewn
cyfnod o newid sylweddol. Mae perfformiad disgyblion ar draws y sector addysg gyfan yn amlwg wedi ei effeithio gan y cyfnod
clo a byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, GwE, ysgolion a rhieni/gofalwyr i sicrhau fod dysgwyr yn gwneud cynnydd
ac nad ydynt yn cael eu heffeithio’n negyddol gan y cyfnod clo – o ran eu haddysg a’u lles hefyd.
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Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy'n ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel

2.1. 1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth
Cod
Enw’r Cam Gweithredu
Gweithredu
A2.1

Perfformiad
COG

Byddwn yn sicrhau o fewn y Cyngor, bod dull corfforaethol cyson ar gyfer diogelu a bod pob
gwasanaeth yn dilyn yr un fframwaith sy’n cefnogi’r Polisi Diogelu Corfforaethol

Gwyrdd

Mae gan Gonwy Gynllun Gweithredu Corfforaethol ar Ddiogelu sy’n dwyn ynghyd yr holl gamau allweddol ar draw yr
Awdurdod a chaiff ei fonitro’n rheolaidd ar lefel uwch ar draws ystod o wasanaethau. Mae’r Rheolwr Gwasanaeth Diogelu’n
goruchwylio diogelu o fewn Gofal Cymdeithasol yn ogystal â chydlynu diogelu ar draws yr awdurdod a chynnal y cysylltiadau
clos gyda’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol. Cyflwynwyd cynllun gweithredu 2019-20 i’r Bwrdd Diogelu Corfforaethol ym mis
Mehedin 2020. Gwnaed cynnydd ar y cynllun gweithredu ar Ddiogelu ac mae sawl cam wedi ei gwblhau:





Rydym wedi rhoi rhaglen hyfforddi ar ddiogelu mewn lle er mwyn sicrhau fod y staff i gyd yn derbyn ystod o
hyfforddiant gorfodol ar ddiogelu gan gynnwys:
Diogelu plant ac oedolion, Trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol a Chaethwasiaeth Fodern.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod y staff i gyd yn derbyn hyfforddiant gorfodol ar ddiogelu bob 3 blynedd
Mae gennym raglen hyfforddi mewn lle ar gyfer recriwtio Gwirfoddolwyr yn fwy diogel a bydd Gwirfoddolwyr yn derbyn
hyfforddiant gorfodol ar ddiogelu.
Rydym yn adolygu diogelu o ran risgiau a chamau ym mhob cynllun gwasanaeth ar gyfer yr awdurdod.
Caiff y rhain eu harchwilio gan yr aelodau ddwywaith y flwyddyn ar lefel gwasanaeth.

Cyhoeddwyd y trydydd adroddiad Archwilio Camau Dilynol ar Ddiogelu ym mis Awst 2019. Roedd yr adroddiad camau
dilynol yn asesu bod Conwy’n darparu Sicrwydd Digonol (yn seiliedig ar nifer yr argymhellion a’r lefelau o risg) ac mae hyn
yn adlewyrchu’r gwaith rydym wedi ei wneud i weithredu ein Cynllun Gweithredu Corfforaethol ar Ddiogelu sy’n cynnwys yr
holl argymhellion.
Mae cwblhau hyfforddiant gorfodol yn dal yn faes ffocws ac yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan y Bwrdd Diogelu er bod y
cyfraddau cwblhau wedi gwella.
A2.2

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

Mae’r argymhellion yn adroddiad camau dilynol yr archwiliad mewnol diweddaraf wedi eu cwblhau.
Rydym wedi adolygu pob proses i sicrhau fod gwasanaethau’n recriwtio’n ddiogel ac yn gyson, gan gynnwys gwneud
adroddiadau wythnosol i sicrhau fod gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd mewn lle ar gyfer staff addysg i gyd. Mae
rhestr wirio electronig mewn lle bellach sy’n gofyn am fewnbwn Benaethiaid Gwasanaeth er mwyn sicrhau fod
gwasanaethau’n cymryd y camau cywir ac yn gwneud yr holl wirio angenrheidiol. Rydym yn edrych ar y gweithdrefnau
priodol ar gyfer ysgolion a sut y gellir sicrhau’r Cyngor o’r arfer orau a chydymffurfio.
Rydym hefyd wedi:
• Cynnwys datganiad diogelu ar ddeunyddiau recriwtio ar-lein a phapur ac ar hysbysebion swyddi.
• Cyhoeddi datganiad ar ddiogelu ar dudalen gwe’r Proffil Swydd ar gyfer swyddi unigol
• Cynnwys datganiad diogelu yn nhelerau ac amodau'r cyfrif Facebook Corfforaethol CBSC
• Cynnwys datganiad diogelu ym Mholisi Cyfryngau Cymdeithasol Conwy
Caiff ein polisi gwirfoddolwyr corfforaethol ei adolygu a’i ddiwygio hefyd at ddibenion ysgolion fel y gallant fabwysiadu
model o bolisi er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio.
Mae ein Polisi Recriwtio a Dewis wedi ei ddiweddaru a’i rannu gydag ysgolion i’w fabwysiadu neu ei newid at eu defnydd
nhw.
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Rydym hefyd yn cynnig cwrs ‘Recriwtio Mwy Diogel ar gyfer Reholwyr’.
A2.3

Byddwn yn adolygu diogelu ym mhob gwasanaeth
Gwyrdd

Rydym yn parhau i arwain ar yr amrywiol fforymau diogelu gofal cymdeithasol i oedolion a phlant.
Fel rhan o’n sicrhau ansawdd rydym yn cynnal archwiliadau drwy gydol y flwyddyn o ran diogelu, a bydd canlyniadau
hynny’n cydnabod arfer dda a meysydd i’w datblygu lle bo angen. Rydym hefyd yn cynnal archwiliadau gyda phartneriaid
allweddol, er enghraifft, rydym wedi cynnal archwiliadau o ran hunan-esgeulustod oedolion ac yn ymwneud â diogelu plant,
cam-drin domestig. Cam-drin domestig yw un o flaenoriaethau allweddol Byrddau Diogelu Gogledd Cymru ar gyfer 20192020. Rydym yn parhau i gysylltu’n weithredol gyda’r Bwrdd Diogelu a’r is-grwpiau.
Mae gwaith yn digwydd i drosglwyddo’r holl hyfforddiant diogelu ar-lein i HwB fydd yn ymestyn hygyrchedd hyfforddiant
corfforaethol i'r rhai sy'n gweithio ar safle ysgolion. Bydd Cofnodion Briffio o’r bwrdd diogelu ar gael i bob ysgol er mwyn
diweddaru staff ar yr holl faterion diogelu. Gwneir gwaith gydag ysgolion i sicrhau y bydd hyfforddiant diogelu modiwl 1 yn
cael ei gyflwyno fel cwrs atgoffa bob 3 blynedd. Mae rhaglen hyfforddi ar cyd ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac Addysg ar
gyfer Uwch berson dynodedig ysgolion wrthi’n cael ei datblygu.
Yn unol â’r broses Adolygiad Perfformiad Gwasanaeth, rydym yn weithredol yn adolygu risgiau gwasanaeth a chorfforaeth,
cynllun corfforaethol a chamau gwasanaeth o ran diogelu oedolion a phlant. Rydym wedi derbyn yr adroddiad terfynol gan
Swyddfa Archwilio Cymru. Daeth Swyddfa Archwilio Cymru i’r casgliad bod gan y Cyngor drefniadau clir i ganfod a yw'n
cwrdd â'i gyfrifoldebau diogelu a diwylliant cryf bod diogelu yn gyfrifoldeb i bawb, ond y gallai rhai trefniadau fod yn
gryfach. Mae’r Cyngor wedi datblygu trefniadau llywodraethu diogelu corfforaethol cryf.
Mae diogelu wedi’i gynnwys fel risg ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol ac ymhob cofrestr risg ar lefel gwasanaeth. Mae’r
Cynllun Gweithredu Corfforaethol ar Ddiogelu yn nodi y dylai pob gwasanaeth asesu eu risgiau diogelu yn flynyddol a
chymryd camau priodol i leihau risgiau’r dyfodol.
Nodir diogelu yng nghynllun pob digwyddiad ac mae prosesau mewn lle i sicrhau fod personél digwyddiadau’n gwybod sut i
ymdrin â phryderon am ddiogelu a sut i adrodd amdanynt. Mae’r Tîm Gweithgareddau’n weithredol yn annog trefnwyr
digwyddiadau allanol i ystyried diogelu yn eu prosesau cynllunio digwyddiadau a byddant yn mentora lle bo angen, sut i
wneud hyn yn ymarferol.
Rydym wedi datblygu cymalau diogelu y gall gwasanaethau eu defnyddio mewn prosesau caffael. Mae cwestiwn polisi
diogelu hefyd wedi ei gynnwys yn ein templedi pecynnau tendro.
A2.4

Gan weithio gyda phartneriaid, byddwn yn rhoi cynllun ar waith i helpu i atal cam-fanteisio.
Gwyrdd

Camfanteisio yw un o flaenoriaethau’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol a chaiff ei adlewyrchu hefyd fel blaenoriaeth yn y Cynllun
Gweithredu Corfforaethol ar Ddiogelu yng Nghonwy.
Mae Strategaeth Ranbarthol ar Gamfanteisio yn cael ei hystyried a rhagwelir y caiff hon ei datblygu drwy’r Bwrdd Agored i
Niwed a Chamfanteisio newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu swydd ran amser i gefnogi gwaith y Bwrdd.
Rydym wedi sefydlu Fforwm Camfanteisio – a gynhelir bob 6 wythnos – yn canolbwyntio ar gamfanteisio rhywiol a
chamfanteisio troseddol. Mae hyn wedi cynorthwyo cynllunio ac ymyrraeth aml-asiantaeth pan mae cysylltiadau wedi eu
nodi; megis pobl ifanc yn cael eu targedu gan yr un cyflawnwr, llinellau cyffuriau a meddiannu cartrefi pobl ddiamddiffyn i
werthu cyffuriau.
Mae Conwy hefyd yn peilota Pecyn Gwaith Camfanteisio Troseddol ar Blant, sy’n Fframwaith Asesiad Risg. Mae’r pecyn
gwaith wedi ei gynllunio i ystyried camfanteisio o dan un asesiad cwmpasog gan symud oddi wrth ystyried camfanteisio
rhywiol a throseddol ar wahân. Mae’r Uned Ddiogelu yn monitro effeithiolrwydd yr arf asesu newydd.
Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru ar y prosiect Blue Mammoth yn ddiweddar oedd yn
canolbwyntio ar gamfanteisio, camfanteisio troseddol a llinellau cyffuriau.
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Derbyn sicrwydd gan ysgolion bod Llywodraethwyr yn cwblhau hyfforddiant diogelu
Gwyrdd

Mae’r Gwasanaeth Addysg wedi cyfathrebu gyda phob Cadeirydd, Clerc a Phennaeth yn nodi’r gofynion hyfforddi – y mae
pob Llywodraethwr o fewn Conwy, yn gwneud yr hyfforddiant diogelu. Dylai hwn fod ar gael i’w gwblhau ar HwB. Mae’r
Bwrdd Diogelu Corfforaethol yn gofyn am sicrwydd fod hyn wedi ei gwblhau.
Mae cydweithwyr o’r adran addysg wedi datblygu cynllun canlyniadau a threfniadau monitro cadarn sy’n cynnwys nifer o
gamau er mwyn cyflawni’r canlyniadau diogelu a nodwyd. Yn y rhan fwyaf o ganlyniadau a nodwyd, cwblhawyd y camau
neu mae cynnydd cadarnhaol yn digwydd. Mae’r adran addysg yn sicrhau fod hyfforddiant gorfodol ar ddiogelu yn hygyrch i
bob staff gan gynnwys staff ysgolion drwy gyfrwng HwB. Mae arf archwilio’n cael ei ddatblygu i sicrhau fod hyfforddiant yn
cael ei gwblhau i’r lefel gorfforaethol. Mae rhaglen hyfforddi ar y cyd rhwng Gofal Cymdeithasol ac Addysg wrthi’n cael ei
datblygu ar gyfer ‘Uwch Berson Dynodedig’, eu Dirprwyon a Llywodraethwyr Ysgolion. Mae’r Gwasanaeth Addysg yn
gweithio gydag ysgolion i sicrhau y bydd Modiwl 1 o’r hyfforddiant diogelu yn cael ei gyflwyno fel cwrs atgoffa i'r staff i gyd
bob tair blynedd.
Yn ogystal â hyn, mae’r briffio 7 munud gan y Bwrdd Diogelu ar gael i bob ysgol. Gall staff roi diweddariad ar faterion
allweddol ynglŷn â diogelu y tu allan i ddigwyddiadau hyfforddi sefydlog. Mae briffio byr wedi caniatáu hygyrchedd a dull
rheoli hawdd i staff er mwyn iddynt fod â'r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â diogelu.
A2.6

I hyrwyddo a chyfeirio rhieni a phobl o bob oedran at adnoddau perthnasol a fydd yn eu galluogi i
gadw’n ddiogel ar-lein.

Gwyrdd

Ar wefan gyhoeddus Conwy mae gennym https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Healthyliving/Internet-Safety/Internet-Safety.aspx sy’n cynnwys gwybodaeth i bob unigolyn perthnasol ynglŷn â chynnal diogelwch
ar-lein. Mae gwybodaeth wedi ei rhannu hefyd gydag ysgolion fel ei bod ar gael i rieni.

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

Cod y
Mesurydd

Teitl y Mesurydd

M2.1

% y staff sy’n
dechrau mewn
swydd gyda dau
dystlythyr

Gwirioneddol Targed
18/19
19/20
72.92

Gwirioneddol Targed
19/20
20/21

100.00 99.80%

100.00

Meincnod Safle
Perfformiad
meincnod COG
N/A

N/A
Gwyrdd

Derbyniwyd cyfanswm o 441 o eirdaon yn y cyfnod. Mae’r targed a fethwyd yn ymwneud ag 1 swyddog a gychwynnodd
gyda dim ond 1 geirda, a’r llall ar ei ffordd. Mae hyn yn welliant sylweddol ac yn adlewyrchu’r gwelliant yn y prosesau sydd
gennym mewn lle.
M2.2

% o staff newydd a
gyflogir sy'n
dechrau
mewn swydd lle
mae angen gwiriad
y Gwasanaeth
Datgelu a
Gwahardd

96.20

100.00 99.70%

100.00

N/A

N/A
Gwrydd

Cwblhawyd 336 allan o 337 gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd lle'r oedd angen. Mae’r targed a fethwyd yn
ymwneud ag 1 aelod o staff a gychwynnodd yn ei swydd pan oedd y gwiriad bron â chael ei gwblhau ac roedd asesiad risg
wedi ei wneud cyn cychwyn ar y swydd.
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M2.3

% o weithwyr sy’n
cwblhau'r broses
Cynefino
Corfforaethol o
fewn amserlenni
priodol

48.17

2019/20

100.00 80%

100.00

N/A

N/A
Oren

Mae nifer y bobl sy’n bresennol mewn Anwytho o fewn yr amserlenni wedi cynyddu’n sylweddol. Mae hyn yn rhannol
oherwydd gwell prosesau ac yn rhannol oherwydd y gellir cynnal sesiynau bellach yng Nghoed Pella ble mae mwy o le ar
gyfer pob sesiwn.
M2.4

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

46.30

100.00 55%

0.00

0.00

N/A
Coch

Byddwn yn adolygu’r fethodoleg ar gyfer y mesur hwn gan nad yw pob data yn cael ei gynnwys. Ar hyn o bryd, rydym yn
cynnwys staff sy’n cwblhau’r modiwl hyfforddi ar-lein yn unig. Mae staff mewn sawl gwasanaeth yn derbyn ffurfiau eraill o
hyfforddiant gan gynnwys wyneb yn wyneb yn ychwanegol at yr hyfforddiant ar-lein.
Cwblhaodd cyfanswm o 56 allan o 102 posibl o staff newydd yr hyfforddiant diogelu o fewn 12 mis i gychwyn mewn swydd.
Mae Penaethiaid Gwasanaeth yn cael yr adroddiadau cwblhau ar gyfer pob modiwl e-ddysgu gorfodol yn fisol felly mae cyfle
i adnabod y staff hynny sydd heb gwblhau un neu fwy o’r modiwlau. Mae hyn yn galluogi’r Penaethiaid Gwasanaeth ac AD i
gyfathrebu'n uniongyrchol gyda’r staff perthnasol ac ymdrin ag unrhyw broblemau wrth gofnodi’r hyfforddiant neu eu
hannog i gwblhau trwy gyfarwyddyd priodol. Ar gyfer y Gwasanaethau hynny sy’n ei chael yn anodd defnyddio e-ddysgu,
mae AD Corfforaethol wedi darparu'r cynnwys i Wasanaethau gyflwyno'r dysgu trwy ddulliau wyneb yn wyneb.
M2.5

% Cynghorwyr sydd 100
wedi mynychu
hyfforddiant
gorfodol, fel y
nododd y
Pwyllgor
Gwasanaethau
Democrataidd

100

100

100

N/A

N/A
Gwyrdd

Mae pob Cynghorydd wedi gwneud yr hyfforddiant a nodwyd. Yn ogystal â hyn, mae 26 aelod wedi gwneud yr hyfforddiant
atgoffa sy’n ofynnol bob 3 blynedd.
M2.6

Nifer o
atgyfeiriadau gan
aelodau o'r Staff
sy'n poeni am bobl
ddiamddiffyn

184.00

N/A

220 (C/B)

N/A

N/A

N/A
Amherthnasol

Yn ystod cyfnod 1af Ebrill hyd 30ain Medi 2019 roedd cyfanswm o 220 o atgyfeiriadau gan staff ynglŷn â phobl
ddiamddiffyn. Sef 47 oedolyn a 173 o blant.
Hunanwerthusiad o’n perfformiad
Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Bod yn fwy anturus.
Our actions show we are stepping out of a ‘business as usual’ mind set and acting to change how things are currently done.
Daeth Swyddfa Archwilio Cymru i’r casgliad bod gan y Cyngor drefniadau clir i ganfod a yw'n cwrdd â'i gyfrifoldebau diogelu a
diwylliant cryf bod diogelu yn gyfrifoldeb i bawb, ond y gallai rhai trefniadau fod yn gryfach.
Mae gennym drefniadau diogelu corfforaethol da ac adlewyrchir hynny yng ngwelliannau’r mesuryddion perfformiad, a chaiff
y cynllun gweithredu ei adolygu’n flynyddol. Mae cynrychiolaeth dda o bob gwasanaeth yn y cyfarfodydd diogelu.
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Sut mae hyn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Ein nod tymor hir yw ein bod fel cymunedau yn gwarchod y naill a’r llall a bod pawb yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu.
Mae’n bwysig nad yw cenedlaethau'r dyfodol yn edrych yn ôl ac yn meddwl y dylem ni fod wedi gwneud mwy er mwyn diogelu
pobl. Mae’r canlyniad hwn yn cefnogi’r nodau lles Cymru gyfartal, Cymru iachach a chymunedau cydlynol.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae Diogelu’n parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol gennym. Mae angen i ni barhau i hyfforddi staff ynglŷn â diogelu a
sicrhau fod ein data hyfforddi yn fanwl gywir. Byddwn yn parhau i weithio gydag ysgolion i sicrhau fod ganddyn nhw bolisïau a
phrotocolau effeithiol ar gyfer recriwtio, hyfforddi a gwirio DBS yn fwy diogel.
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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
Enw’r Cam Gweithredu
Gweithredu
A3.1

Perfformiad
COG

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

Gwyrdd

Yn 2019/20, cyflwynwyd 50 o unedau tai fforddiadwy, wedi eu hariannu drwy’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol:
 30 cymdeithasol
 12 rhent canolradd
 8 uned canolradd i’w prynu.
Disgrifir dyraniad grant tai cymdeithasol Conwy 2019/20 isod:
Grant Tai Cymdeithasol; £4,343,000
Grant Cyllid Tai; £869,000
Rhentu i Brynu; £785,000
Cyfanswm y grant i’w wario yn 2019/20 = £5,997,000
Cyflwynwyd cais am £1,677,000 o arian ychwanegol i lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2020; dyfarnwyd £607,000.
Mae timau datblygu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yn parhau i gyfarfod unwaith bob chwarter gyda Strategaeth Tai er
mwyn sicrhau fod y rhaglen ddatblygu yn cael ei harwain yn ôl y galw a bod ffocws ar y bylchau yn y cyflenwad. Mae’r
canlynol yn parhau yn flaenoriaeth:
Eiddo mwy o 4+ ystafell wely
Mae cyflenwad cyson o eiddo 4 ystafell wely; mae’r rhain yn cael eu datblygu gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
a’u sicrhau drwy les cynllunio. Ond, mae cyflenwi tai 5 ystafell wely a mwy yn araf. Mae’r galw am yr eiddo yma fel a ganlyn:
33 eisiau eiddo 5 ystafell wely
7 eisiau eiddo 6 ystafell wely
4 eisiau eiddo 7 ystafell wely
Er fod y galw yn isel o’i gymharu â nifer y bobl sydd ar y cofrestr, os na chaiff y bobl yma eu cartrefu’n addas, gall gael effaith
negyddol ar eu hiechyd a’u lles, ond gall hefyd gael effaith negyddol sylweddol ar y gyllideb llety dros dro sydd gan y
Gwasanaeth.
Mae grŵp mawr tasg a gorffen eiddo wedi ei sefydlu i’n helpu ni i roi sylw i gyflenwi a’r galw am eiddo mwy. Mae’r grŵp yn
canolbwyntio ar adolygu ymgeiswyr ar y cofrestr tai cymdeithasol; mae hyn yn cynnwys sicrhau fod eu hamgylchiadau yn dal
yr un fath ac annog teuluoedd i ystyried dewisiadau gwahanol lle bo modd.
Yn 2019/20, cyflwynwyd 11 o unedau tai fforddiadwy, wedi eu hariannu drwy’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol
wyth eiddo 4 ystafell wely,
un eiddo 5 ystafell wely,
dau eiddo 6 ystafell wely
Eiddo addasedig
Eleni, mae data’r galw am dai (cymdeithasol) addasedig wedi ei adolygu ac adroddir bob chwarter am y data cyflenwi a galw,
a chaiff ei fonitro gan y grŵp llywio Llwybr Mynediad Sengl at Dai.
O ganlyniad, mae mwy o ymwybyddiaeth o’r angen i drin pob eiddo fel un y gellir ei ‘addasu’.
Mae’r amser aros ar gyfer eiddo addasedig yn cael ei fonitro bellach a’r gobaith yw y bydd yr amser aros yn cael ei leihau.
Cafodd 47 o ymgeiswyr ar y Cofrestr Tai Arbenigol eu hailgartrefu yn 2019/20.
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• Tai â chymorth/ a rennir i bobl ifanc.
Mae dau gynllun ar y gweill ar gyfer pobl ifanc:
• Cynllun tai a chymorth i bobl ifanc 24 awr a saith diwrnod yr wythnos (24/7) (cyfanswm o 11 o welyau)
• Peilot tai a rennir.
Tai â Chymorth
Bydd y tai â chymorth 24/7 i bobl ifanc dros 2 gyfnod. Bydd Cyfnod 1 yn 9 Coed Pella (adeilad sy’n eiddo i Hafan Cymru) a
chyfnod 2 yn rhif 7 Coed Pella (adeilad sy’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy).
Bydd pob eiddo wedi ei gynllunio i fodloni anghenion pobl ifanc Sir Conwy a bydd yn darparu llety i 5 o bobl ifanc rhwng 16 –
24 oed. Bydd gan bob un ystafell wely a’u cyfleusterau en-suite eu hunain, a bydd mannau cymunedol i ymlacio ynddynt,
golchi dillad, coginio, cyfranogiad tenantiaid a swyddfa/ystafell cysgu mewn i staff.
Bydd cefnogaeth staff ar y safle 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos fydd yn sicrhau fod gan bobl ifanc fynediad at ymateb brys i
anghenion cefnogaeth hanfodol, sefyllfaoedd argyfyngus ac/neu anghenion trwsio/cynnal a chadw, a lle bo angen byddwn
yn gweithredu caledu targed ar gyfer gwella diogelwch a rheoli risg. Mae’r holl gefnogaeth wedi ei arwain gan y bobl ifanc a
bydd yn bodloni eu hanghenion penodol, pryd bynnag a ble bynnag y byddant angen cymorth. Mae’r gefnogaeth wedi ei
theilwra’n arbennig o amgylch anghenion y person ifanc gyda’r nod o ateb amcanion personol a Chefnogi Pobl.
Mae pob eiddo wedi eu lleoli’n ganolog a byddant yn darparu mynediad ardderchog i’r tenantiaid dderbyn ystod eang o
wasanaethau, adnoddau a chyfleusterau lleol.
Bydd y rhent ar gyfer y llety hwn ar gyfradd rhent tai fforddiadwy (cyfradd Lwfans Tai Lleol) fydd yn lleihau’r rhwystrau i bobl
ifanc rhag symud ymlaen o Dai â Chymorth. Yn aml, gall y rhent ar gyfer cynlluniau tai â chymorth fod yn £200+ yr wythnos.
Gall hyn fod yn rhwystr i dai â chymorth, oherwydd nid yw’r taliadau yn fforddiadwy i’r person ifanc os ydyn nhw'n gweithio.
Hwn fyddai un o’r prosiectau tai cyntaf o’i fath i bobl ifanc a chyfle gwych i Gonwy.
Peilot tai a rennir
Cadarnhaodd cyfarfod o’r Grŵp Tai a Rennir fod gan bob darparwr tai cymdeithasol ddiddordeb mewn bod yn rhan o
brosiect peilot. Mae dau gyfarfod dilynol gyda darparwyr unigol wedi digwydd ers hynny. Mae rhanwyr posibl mewn dau
gynllun tai â chymorth wedi eu nodi, a gwneir gwaith ymgynghori â nhw’n fuan. Mae’r costau dangosol yn cael eu paratoi.
Eiddo Gwag
Mae tua 1,712 eiddo gwag yng Nghonwy.
Cymeradwywyd Strategaeth Tai Gwag Conwy ym mis Rhagfyr 2019 gyda’r nod o ostwng nifer yr eiddo gwag yn sylweddol
yng Nghonwy a rhyddhau’r tai posibl. Mae’r strategaeth wedi ei chefnogi gan gynllun gweithredu manwl sy’n canolbwyntio
ar:
• Ddatblygu mentrau tai i wneud y defnydd gorau o eiddo gwag (gan gynnwys mewn ardaloedd gwledig)
Gwneud mwy o ddefnydd o bwerau gorfodi
• Darparu dewisiadau cymorth hyblyg sy’n ateb gofynion perchnogion a chymunedau ble mae eiddo gwag.
• Codi ymwybyddiaeth am y gwasanaeth tai gwag a’r cymorth sydd ar gael.
• Sicrhau bod llety uwchben siopau yng nghanol trefi yn rhan o unrhyw fentrau adfywio.

•

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu arbenigwr yn y diwydiant i gefnogi Awdurdodau Lleol i ddefnyddio pwerau gorfodi
a dod o hyd i ddatrysiadau i eiddo trafferthus. Mae Conwy wedi ymgysylltu’n llawn â’r rhaglen waith hon.
Llwyddiannau strategol allweddol yn 2019-20
Sicrhawyd £300,000 gan y Parc Cenedlaethol i ddatblygu cynllun grant i brynwyr am y tro cyntaf. Lansiwyd y cynllun hwn ym
is Mawrth 2020.
Mae Conwy wedi cynnig cynllun grant i brynwyr am y tro cyntaf er mwyn helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Bydd
y Swyddog Galluogi Tai Gwledig yn cefnogi’r gwaith hwn fydd yn cynnwys hyrwyddo’r cynllun a chwilio am gyfleoedd.
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Mae £10 miliwn (cyfanswm i'w rannu rhwng pob Awdurdod Lleol yng Nghymru) ar gael i roi cynllun hunanadeiladu ar waith.
Lansiwyd y cynllun hunanadeiladu ym mis Hydref 2019 gyda gwefan hunanadeiladu genedlaethol sy’n cynnwys gwybodaeth
fanwl am y cynllun a manylion am blotiau sydd ar gael drwy Gymru.
A3.2

Gweithio gyda'n partneriaid i gryĬau ein gwasanaethau atal digartrefedd ymhellach.
Gwyrdd

Mae gwaith sylweddol yn parhau gydag ystod eang o bartneriaid er mwyn atal a rheoli digartrefedd pan fydd yn digwydd.
Mae ymrwymiad gan Ddatrysiadau Tai pan fydd digartrefedd yn digwydd y dylai fod yn “brin, am gyfnod byr ac yn
ddigwyddiad un tro’n unig” a bod pob ymdrech yn cael ei gwneud i sicrhau fod partneriaid mewnol ac allanol yn cefnogi'r
dull hwn. O ran gweithio ar y cyd ar yr agenda atal digartrefedd mae sawl uchafbwynt sy’n werth eu nodi:
Safon Tir Cyfartal: Mae Datrysiadau Tai Conwy wedi ei asesu yn erbyn y Safon Tir Cyfartal gan wirfoddolwyr a staff o
Brosiect ‘Cymryd Sylw’ Shelter Cymru. Mae’r Safon Tir Cyfartal yn Farc Siarter ar gyfer “Cyflwyno Gwasanaeth Person
Ganolog” a Conwy yw’r Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i dderbyn y Safon. Fel rhan o’r broses asesu, roedd aelodau o’r
Prosiect Cymryd Sylw wedi profi ein gwasanaethau a chyfarfod â defnyddwyr gwasanaeth, ond roedd ganddynt fforwm
partneriaid hefyd i fesur sut rydym yn gweithio gyda phartneriaid, i sicrhau fod atal digartrefedd yn ymateb wedi ei gydlynu.
Wrth gyfarfod â phartneriaid roedden nhw’n bositif iawn ynglŷn â dull Datrysiadau Tai Conwy o weithio mewn partneriaeth,
a’r adborth yn cynnwys “Conwy yw’r partner hawsaf o bell ffordd i gydweithio â nhw” yng Ngogledd Cymru, a nododd
partneriaid mewnol ers symud i Goed Pella fod gweithio ar y cyd yn fwy effeithiol o lawer.
Tai yn Gyntaf: Mae cyllid wedi ei sicrhau gan Lywodraeth Cymru i Beilota Tai yn Gyntaf sef dull arloesol o ymateb i
anghenion tai a chefnogaeth pobl sydd ar ben eithaf digartrefedd; cysgu ar y stryd. Mewn partneriaeth gyda Datrysiadau Tai
Sir Ddinbych rydym wedi derbyn statws Arloeswyr / Torri Tir Newydd gan Lywodraeth Cymru ac eleni rydym wedi recriwtio
tîm arbenigol Tai yn Gyntaf. Mae cohort targed o 5 sy’n cysgu ar y stryd wedi ei nodi ym mhob Sir a bydd y Tîm yn gweithio'n
ddwys gyda'r unigolion yma i ennill eu hymddiriedaeth, datblygu gallu a dyheadau, cynorthwyo gyda llwybrau i dderbyn
cefnogaeth a'u cynorthwyo yn ôl i lety cyn gynted â phosibl. Ym mis Gorffennaf 2019 gwahoddwyd y Rheolwr Datrysiadau
Tai i siarad yng nghynhadledd gyntaf Tai yn Gyntaf Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Mae partneriaid Cymdeithasau Tai yn
ymuno â Siarter Tai ar gyfer y fenter a rhagwelir y bydd pob Cymdeithas Dai yn cefnogi Tai yn Gyntaf ac yn darparu eiddo yn
ystod y flwyddyn nesaf.
Y Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol: fe’i lansiwyd ym mis Rhagfyr 2018 a chaiff ei chefnogi gan gynllun gweithredu
rhanbarthol, ynghyd â 6 chynllun lleol. Mae gweithio mwy clos rhwng y chwe thîm Datrysiadau Tai yn parhau ac mae sawl
fforwm ar gyfer gweithwyr proffesiynol wedi eu sefydlu er mwyn sicrhau cysondeb yng nghyflwyniad y gwasanaeth ar draws
y rhanbarth. O’r ail flwyddyn ymlaen, bydd yn canolbwyntio mwy ar yr agenda atal, a’r rôl y mae gwasanaethau eraill yn ei
chwarae yn atal digartrefedd.
Grŵp Cyflawni Strategaeth Digartrefedd a Fforwm Digartrefedd: Er mwyn cefnogi cyflawni ein Cynllun Gweithredu
Strategaeth Digartrefedd rydym wedi casglu criw o reolwyr at ei gilydd o asiantaethau cymorth, sef y rhai y bydd eu
gwasanaethau’n cyfrannu at yr agenda atal digartrefedd a chymorth tai. Mae’r rhai sy’n rhan ohono’n cynnwys NACRO,
Shelter Cymru, tîm Gofal Cymdeithasol Pobl Ddiamddiffyn, Partneriaid Cymdeithasau Tai ac asiantaethau eraill. Bydd y grŵp
yn cefnogi ac yn monitro cyflawni camau penodol o fewn ein Cynllun Gweithredu Lleol. Mae’r grŵp hefyd yn cyfeirio ffocws
ein Fforwm Digartrefedd sef grŵp sy’n cynnwys dros 30 o weithwyr proffesiynol rheng flaen sy’n cefnogi pobl ag anghenion
o ran tai a’r rhai sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae siaradwyr gwadd wedi eu nodi er mwyn codi
ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi aelwydydd diamddiffyn allai fod mewn perygl o “feddiannu cartrefi
pobl diamddiffyn i werthu cyffuriau”, “llinellau cyffuriau” a “rhyw fel rhent" gan fod y rhain yn broblemau a nodwyd fel
risgiau i aelwydydd diamddiffyn yng Nghonwy.
Grŵp Gweithredu Cysgu ar y Stryd: Canlyniad ein Cynllun Gweithredu Digartrefedd yw ein bod yn datblygu Grŵp
Gweithredu Cysgu ar y Stryd. Mae’r grŵp hwn yn dod â gweithwyr proffesiynol ac aelodau grwpiau cymunedol at ei gilydd
er mwyn cefnogi’r rhai sy’n cysgu ar y stryd yng Nghonwy. Nodwyd fod llawer o waith yn digwydd er mwyn cynnwys a
chefnogi’r rhai sy’n cysgu ar y stryd, ond mae angen dull mwy cydlynol. Mae ymarfer mapio wedi ei gwblhau ac rydym yn
gobeithio parhau â’r gwaith cadarnhaol sy’n cael ei wneud mewn grwpiau cymunedol yn Llandudno (Hope Restored) ac ym
Mae Colwyn (Kind Day a Soup n Sox) er mwyn gwella’r ddarpariaeth bresennol a chydlynu gwasanaethau. Ein nod yw
datblygu “caffi argyfwng” ym Mae Colwyn fydd yn dod ag ystod o ddarparwyr gwasanaethau at ei gilydd i gynnig man galw
heibio ar gyfer y rhai sy’n cysgu ar y stryd ac eraill sydd mewn argyfwng tai fel y gallant gael cefnogaeth gan y
gwasanaethau. Bydd y dull “hyb” yn cynnig yn cynnig sawl gwasanaeth o dan un to ac yn sicrhau y gall pobl gael mynediad
at gymorth mewn pryd.
Parod i Rentu: Wrth ymateb i’r heriau ynghylch digartrefedd person ifanc, mae Conwy wedi mabwysiadu model Llwybr
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Cadarnhaol Person Ifanc. Mae nifer o bobl ifanc mewn mwy o berygl o fod yn ddigartref oherwydd eu diffyg sgiliau byw'n
annibynnol ac maen nhw’n aml yn wynebu rhwystrau ychwanegol wrth sicrhau llety. Hefyd, mae diffyg dewisiadau tai a
rennir ar draws Conwy. Wrth ymateb i hyn rydym wedi nodi rhai landlordiaid lleol sy’n cynnig tai i’w rhannu ac er mwyn
rhoi sicrwydd ychwanegol iddynt y bydd gan y bobl gaiff eu hatgyfeirio gan Ddatrysiadau Tai Conwy y sgiliau i fyw’n
annibynnol, ac y byddant yn denantiaid da, rydym yn annog pobl ifanc yr ydym yn gweithio â nhw i gwblhau’r cwrs Parod i
Rentu mewn Argyfwng. Cwrs Hyfforddi Tenantiaid yw hwn. Bydd rhai landlordiaid lleol wedyn yn ystyried pwy sydd wedi
cwblhau’r cwrs gan ei fod yn dangos eu gallu i reoli tenantiaeth a’u bod yn meddu ar y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen er
mwyn byw’n annibynnol. Cyflwynir y cwrs hwn mewn partneriaeth â’r Prosiect Byw yn Annibynnol (prosiect atal
digartrefedd ymysg pobl ifanc) a Chartrefi Conwy sef ein prif bartner tai ar gyfer Datrysiadau Tai Conwy. Ein bwriad yw
hyfforddi nifer o gydweithwyr i gyflwyno’r Cwrs Parod i Rentu fel y gallwn gynnig y cwrs hwn i fwy o aelwydydd o bob oed
yn y gobaith y bydd hyn yn lleihau’r rhwystrau rhag rhentu’n breifat ac yn hyrwyddo ymddygiad tenantiaeth gadarnhaol
ymysg pobl sy’n cael cefnogaeth y Tîm Datrysiadau Tai.
A3.3

Cynyddu'r cyflenwad o dai priodol ar y farchnad agored sy'n diwallu’r angen a nodwyd.
Oren

Fel ag yr oedd pethau ym mis Tachwedd 2019, dangosodd y Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai gynnydd yn y
cyflenwad tai hyd at 310 uned dros gyfnod 18/19. Bydd datblygiad y Cynllun Datblygu Lleol Gwledig yn cynyddu’r cyflenwad
posibl yn bellach er mwyn ateb y galw.
Nid yw’r Gyd-astudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai ar gyfer 2019-2020 wedi ei chwblhau oherwydd COVID-19 yn dilyn
cyngor gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Gyd-astudiaeth hon yn golygu ymweld â phob un o’r 200 a mwy o safleoedd sydd â
chaniatâd cynllunio felly ni fu modd gwneud hyn o dan yr amgylchiadau.
A3.4

Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu cyflenwad ac ansawdd llety priodol yn y sector gofal
annibynnol (e.e. cartrefi preswyl a gofal nyrsio).

Gwyrdd

Mae gwaith yn parhau ar hyn yn lleol drwy waith y Cyswllt Darparwr ac hefyd yn Rhanbarthol drwy’r bwrdd comisiynu ble
rydym yn edrych ar y Fframwaith Gwella Ansawdd ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth GIG Betsi Cadwaldr. Rydym yn asesu’r
math o anghenion, a’u natur ar gyfer y dyfodol gan gynnwys y gwaith i edrych ar y rhesymau y tu ôl i’r nifer cynyddol o
lefydd gwag mewn gwelyau preswyl yn gyffredinol ar hyn o bryd.
Bydd Prosiect Paradwys, os bydd yn llwyddiannus, hefyd yn cynyddu argaeledd Tai Gofal Ychwanegol sy’n ateb anghenion
pobl hŷn ac yn eu galluogi i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau.
Mae cyfarfodydd cyswllt gyda Chartrefi Gofal a darparwyr Byw Â Chymorth yn nodi’r tueddiadau ar hyn o bryd er mwyn
ateb y galw am ofal/llety. Caiff y cyfarfodydd hyn gyda Darparwyr eu trefnu bob chwarter trwy’r flwyddyn. O fis Ebrill 2020
cafodd y rhain eu gohirio oherwydd Covid 19 a'u cyfnewid yn hytrach am alwadau ffôn dyddiol er mwyn asesu sut roedden
nhw’n ymdopi gyda Covid 19 a darparu unrhyw gefnogaeth oedd ei hangen er mwyn cynnal sefydlogrwydd y farchnad.
Dyrannwyd taliadau ffi ychwanegol Covid 19 a grantiau’r gronfa galedi i ddarparwyr er mwyn eu helpu gyda’r heriau
ariannol sy’n gysylltiedig â Covid 19 a helpu i gynnal sefydlogrwydd ariannol a gwydnwch y farchnad. Bydd y cam nesaf yn
canolbwyntio ar sefydlogrwydd yr adferiad.
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3.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?

Teitl y Mesurydd Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Targed Meincnod Safle
Cod y
Perfformiad
Mesurydd
18/19
19/20 19/20
20/21
meincnod COG
M3.1a (i)

Nifer yr unedau tai
fforddiadwy
newydd a
ddarparwyd yn ôl
maint a daliadaeth
Cymdeithasol (gan
gynnwys tai â
chymorth ar gyfer
pobl ddiamddiffyn

24.00

35.00

30.00

0.00

0.00
Oren

Cyflwynwyd 30 o unedau tai cymdeithasol drwy raglen y grant tai cymdeithasol:
4 x 1 ystafell wely, 5 x 2 ystafell wely, 14 x 3 ystafell wely, 6 x 4 ystafell wely ac 1 x 5 ystafell wely.
Nid yw’r ffigwr hwn yn cynnwys unedau fforddiadwy a gyflwynir trwy les cynllunio. Nid yw’r Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir
Ar Gyfer Tai wedi ei chwblhau ar gyfer 2019/20 ar gyngor Llywodraeth Cymru, oherwydd Covid ac felly ni ellid gwneud yr
ymweliadau safle perthnasol.
M3.1a (ii)

Nifer yr unedau tai
fforddiadwy
newydd a
ddarparwyd yn ôl
maint a daliadaeth
Cymdeithasol
Canolradd
(perchnogaeth
cartref/ rhent cost
isel)

22.00

35.00

20.00

0.00

0.00
Oren

Cyflwynwyd 20 o unedau tai cymdeithasol drwy’r rhaglen grant tai cymdeithasol:
5 x 1 ystafell wely a 7 x 2 ystafell wely.
I’w Prynu:
2 x 2 ystafell wely, 3 x 3 ystafell wely a 2 x 4 ystafell wely.
Unwaith eto, nid yw’r ffigwr hwn yn cynnwys unedau fforddiadwy a gyflwynir trwy les cynllunio.
M3.1b

Nifer yr unedau tai
fforddiadwy
newydd a arferai
fod yn gartrefi
gwag

10.00

10.00

6.00

0.00

0.00
Coch

Mae perfformiad canlyniad y mesur hwn yn ymwneud yn uniongyrchol â nifer y tai gwag y gall Cartrefi Conwy eu prynu yn
ystod y flwyddyn gyda’r arian yr ydym yn ei roi iddynt drwy’r Grant Tai Cymdeithasol. Penderfynir ar hyn drwy faint y
dyraniad o fewn y rhaglen, ac yn ôl math a chost yr eiddo maen nhw’n ei brynu. Ar gychwyn blwyddyn, y cyfan allwn ni ei
wneud yw amcangyfrif faint fyddan nhw’n eu prynu o’r arian a ddyrennir, ond os prynir eiddo mwy neu ddrutach (neu fod y
gost o’u hatgyweirio i’r safon angenrheidiol yn fwy na’r disgwyl) mae’n anochel y bydd hyn yn arwain at brynu llai o eiddo.
Dyrannwyd £626,000 o grant tai cymdeithasol i Cartrefi yn 2019/20 er mwyn prynu eiddo gwag ar gyfer tai fforddiadwy
newydd.
Yn y mesuriad hwn, rydym yn adrodd am yr eiddo gaiff ei osod yn unig (gan mai dyna pryd y maen nhw’n dod yn eiddo
fforddiadwy), os nad oedd unrhyw eiddo a brynwyd yn barod i breswylio ynddynt yn ystod 2019-20 yna ni chânt eu cyfrif. Yn
ogystal â’r 6 uned newydd yr adroddwyd amdanynt, prynwyd 5 eiddo arall yn 2019/2020.
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Tŷ 3 ystafell wely a thŷ 4 ystafell wely yn Hen Golwyn, byngalo 2 ystafell wely ym Mae Colwyn Uchaf, byngalo 2 ystafell wely
ar ei ben ei hun ym Mae Cinmel, tŷ 4 ystafell wely ym Mochdre a thŷ 4 ystafell wely yng Nghyffordd Llandudno.

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

12.19

30.00

0.00
Amherthnasol

Gweler cam gweithredu A3.3, ni ellir darparu’r ffigwr oherwydd y Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai a COVID-19.
Mae’r Gyd-astudiaeth hon yn cynnwys ymweliadau â phob safle er mwyn penderfynu ar y ffigwr, ac ni ellid darparu hyn ar
adeg adrodd amdano.
M3.1d

Cyfanswm yr
unedau newydd a
ddarparwyd yn
ystod y flwyddyn

320.00

220.00

0.00
Amherthnasol

Gweler cam gweithredu A3.3, ni ellir darparu’r ffigwr oherwydd y Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai a COVID-19.
Mae’r Gyd-astudiaeth hon yn cynnwys ymweliadau a phob safle er mwyn penderfynu ar y ffigwr, ac ni ellid darparu hyn ar
adeg adrodd amdano.
M3.2

% yr achosion lle
cafodd
digartrefedd ei atal

79.64

75.00

83.04

75.00
Gwyrdd

Erbyn Diwedd y Flwyddyn cafwyd 235 o ganlyniadau atal cadarnhaol allan o 283 o achosion.
Yn y flwyddyn flaenorol roedd y Tîm Datrysiadau Tai wedi atal 219 o achosion o ddigartrefedd o dan eu dyletswyddau atal.
Mae’n hynod galonogol bod 16 yn fwy o aelwydydd 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.
M3.2a

Nifer yr ymgeiswyr 1,059.00
am dai
cymdeithasol ar y
gofrestr tai
cyffredin

0.00

1083

0.00
Amherthnasol

Mae’r ffigwr diwedd blwyddyn sef 1083 yn gynnydd ar ffigwr diwedd y flwyddyn flaenorol sef 1,059. Dyma’r dadansoddiad
o geisiadau yn ôl Bandio:
Band 1: Angen dybryd am dŷ gyda chysylltiad lleol 140
Band 2: Angen am dŷ gyda chysylltiad lleol 773
Band 3: Angen dybryd am dŷ heb gysylltiad lleol 7
Band 4: Angen am dŷ heb gysylltiad lleol 163
Unwaith eto, mae’r ffigurau yn aros o gwmpas y 1000 o aelwydydd sydd wedi bod yn gyson yn y blynyddoedd diweddar.
M3.3a

Nifer y cartrefi
marchnad agored
newydd yn ôl
maint 1 neu 2
ystafell wely

25.94

30.00 26%

0.00
Oren
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Dangosodd y Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai a gwblhawyd ym mis Hydref 2019 – fod 301 o aneddiadau wedi eu
hadeiladu, gyda 78 ohonynt yn rhai 1 neu 2 ystafell wely, ac mae’r canlyniad o 26% yn is o 4% na’r targed sef 30%.
M3.3b

Nifer y cartrefi
marchnad agored
newydd yn ôl
maint 3 ystafell
wely

40.94

35.00 37.87

0.00
Gwyrdd

Dangosodd y Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai a gwblhawyd ym mis Hydref 2019 – fod 301 o aneddiadau wedi eu
hadeiladu a 114 ohonynt yn rhai 3 ystafell wely. Mae’r canlyniad o 37.87% yn uwch na’r targed o 35% o 2.87%.
M3.3c

Nifer y cartrefi
marchnad agored
newydd yn ôl
maint 4+ ystafell
wely

32.81

35.00 36.21

0.00
Gwyrdd

Dangosodd y Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai a gwblhawyd ym mis Hydref 2019 – fod 301 o aneddiadau wedi eu
hadeiladu a 109 ohonynt yn rhai 4 ystafell wely a mwy. Mae’r canlyniad o 36.21% yn uwch na’r targed o 35% o 1.21%.
M3.4a

Nifer gwlâu sector
gofal annibynnol
yn y sir (e.e.
preswyl, gofal
ychwanegol a
chartref gofal)

1,210.00

0.00

0.00

0.00
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M3.4b

% newid gwlâu
sector gofal
annibynnol yn y sir
(e.e. preswyl a
chartrefi gofal ( %
cynnydd oedd hyn
yn flaenorol)

-0.33

3.70

0.00

0.00
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M3.4c

Nifer y dyddiau a
gollir ar
gyfartaledd rhwng
gosodiadau yng
nghynlluniau gofal
ychwanegol
presennol Conwy

0.12

1.00

0.00
(C/B)

0.00

0.00
Gwyrdd

0% Colli Unedau Gwag – dyma’r ffigwr canol blwyddyn
M3.4d

Nifer y bobl sydd ar
restrau aros
cynlluniau gofal
ychwanegol
presennol Conwy

146.00

80.00 126 (C/B)

0.00

0.00
Amherthnasol

Mae’r rhestr aros wedi lleihau o gwmpas 15% yn y 6 mis diwethaf ac mae 25% yn is na’r un amser y llynedd. Ffigwr canol
blwyddyn yw hwn.
M3.4e

Nifer y gofalwyr
maeth cyffredinol
newydd a
gymeradwywyd
yng Nghonwy

6.00

10.00

0.00

0.00
Amherthnasol
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M3.4f(i)

M3.4f(ii)

M3.4g

Nifer y gofalwyr
maeth yn
gysylltiedig â
pherson newydd a
gymeradwywyd
yng Nghonwy

4.00

Nifer o asesiadau
Gorchmynion
Gwarcheidwadaeth
Arbennig (GGA) a
gynhaliwyd yn y
flwyddyn ar gyfer
gofal maethu

N/A

Nifer y lleoliadau
‘cynllun pan fydda
i’n barod’ (cymryd
plant dros 18 oed)

11.00

2019/20

5.00

0.00

N/A

0.00

N/A
Amherthnasol

N/A

0.00

N/A

N/A

N/A
Amherthnasol

0.00

0.00

N/A

N/A

N/A
Amherthnasol

Nid oes data diwedd blwyddyn ar gael ar gyfer M3.4e - M3.4g oherwydd yr ymateb i Covid
M3.4h

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

51.00

50.00 53.00
(C/B)

0.00

N/A

N/A
Gwyrdd

Mae 12 arall ar y rhestr aros ar gyfer Llety â Chymorth. Ffigwr canol blwyddyn yw hwn.

Hunanwerthusiad o’n perfformiad
Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Perchnogi ein Huchelgais
Rydym yn arwain y ffordd fel sefydliad o ran rhai o’n camau ac yn gweithredu fel canllaw i eraill ein dilyn. Rydym
yn herio’r ffordd y mae pethau wedi eu gwneud erioed drwy ailddyrannu adnoddau, amser i roi newidiadau yn eu
lle a chydweithio gyda chyrff eraill.
Rydym wedi darparu diweddariad cynhwysfawr ar y cynnydd rydym wedi ei wneud tuag at fodloni’r deilliant hwn.
Gwaned cynnydd da wrth gynyddu unedau tai a rhoi ffocws ar wneud pob eiddo’n addasadwy. Rydym yn bod yn
ddyfeisgar yn ein dulliau – creu’r math cyntaf o Dai â chymorth i bobl ifanc yng Nghymru, gan sicrhau eu bod
mewn mannau canolog a bod pobl ifanc yn datblygu sgiliau er mwyn gallu byw yn annibynnol. Ni yw’r cyngor
cyntaf yng Nghymru i lwyddo i ennill y Safon Tir Cyfartal. Rydym hefyd wedi llwyddo i ennill statws Arloeswr ar
gyfer y prosiect Tai yn Gyntaf.
Mae gwaith sylweddol yn parhau hefyd gydag ystod eang o bartneriaid allweddol er mwyn atal a rheoli
digartrefedd pan fydd yn digwydd ac mae hwn wedi bod yn faes ffocws allweddol yn ystod y cyfnod clo.
Sefydlwyd prosiect Tracio, Olrhain a Diogelu ar gyfer Conwy, gan defnyddio Staff yr Awdurdod a adleolwyd.
Mae gweithio’n agos o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru, Datrysiadau Tai wedi trawsnewid y gwasanaethau
digartrefedd, gan ddarparu llety dros dro mewn argyfwng a rhoi cefnogaeth allweddol mewn lle i bobl ddigartref a
sicrhau llety ychwanegol i gartrefu ac amddiffyn y rhai sy’n cysgu ar y stryd. Yn ystod mis Ebrill, Mai a Mehefin,
rhoddwyd llety brys i 179 o bobl a 107 o’r rheiny’n ymwneud â Covid. Roedd hyn 1½ gwaith yn fwy na’r arfer yn
ystod y cyfnod hwn.
Drwy weithio ar y cyd ac ar fyr rybudd, yn ystod wythnosau cynta’r cyfnod clo, codwyd 10 pod wedi eu llogi ar 2
faes parcio er mwyn darparu llety brys ychwanegol i rai sy’n cysgu ar y stryd, gan helpu i sicrhau eu bod yn
ddiogel a lleihau’r risg o ledaenu’r feirws. Mae Podiau Llandudno bellach wedi eu dychwelyd ac mae eu
preswylwyr bellach wedi eu hailgartrefu mewn tŷ a rennir. Mae’r tîm wedi derbyn sawl nodyn diolch am y
ddarpariaeth hon ac enghreifftiau o gleientiaid sydd wedi eu cefnogi i fynd i'r afael â'u hanghenion personol.
Sut mae hyn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
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Trwy ganolbwyntio ar ddull strategol, rydym yn gobeithio cael y gymysgedd gywir 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.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae’n anodd cwblhau dadansoddiad cyffredinol gyda pheth data ar goll ar gyfer eleni. Mae’r galw cynyddol am
wasanaethau tai a digartrefedd yn dal i fod yn bwysau a chaiff hyn ei fonitro fel risg corfforaethol. Mae’r galw am
dai cymdeithasol yn parhau i gynyddu, fodd bynnag nid yw hyn unigryw i Gonwy.
Bu cynnydd o ran cyflenwi tai fforddiadwy ond ni chyrhaeddwyd y targedau, ac nid yw hyn yn gyfan gwbl o fewn
ein rheolaeth ni gan ei fod yn seiliedig ar y farchnad a diddordeb gan ddatblygwyr.
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Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy’n iach ac yn egnïol
4.1. Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth
Cod
Enw’r Cam Gweithredu
Gweithredu
A4.1

Perfformiad
COG

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

Ym mis Tachwedd 2019 lansiwyd aelodaeth Ffit newydd ar gyfer rhai 11-15 oed. Dyma ddemograffig sydd heb gael llawer
o fynediad at ein cyfleusterau o’r blaen. Nod yr aelodaeth yw annog mwy o rai 11-15 i fod yn egnïol yn gorfforol. Rydym
yn gobeithio hefyd y gallwn annog mwy o deuluoedd i ymarfer gyda’i gilydd gan fod gofyn i oedolyn oruchwylio’r rhai 1115 oed mewn rhai dosbarthiadau ymarfer corff ac yn yr ystafell ffitrwydd. Mae’r trefniant hwn wedi ei adolygu dros dro
yng ngoleuni Covid.
Mae’r prosiect Materion Gwaith yn dal i aros am benderfyniad o ran ei ariannu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Pan
fydd y prosiect hwn yn cychwyn, bydd yn canolbwyntio ar bobl sydd adre’n sâl, gyda’r nod o ddarparu ymyrraeth
gweithgarwch corfforol fydd yn eu galluogi i ddychwelyd i’r gwaith.
Mae Tir Afon, prosiect mewn partneriaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru, yn dal i aros
am benderfyniad. Bydd y prosiect hwn yn gwella’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn
Nyffryn Conwy, darparu cyfleoedd i wneud gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored fydd yn cael ei gyflwyno gan y Tîm
Datblygu Chwaraeon Gwledig.
Efallai fod y cyfnod clo wedi golygu cau ein cyfleusterau, ond roedd y gwasanaeth Hamdden yn parhau i ysgogi pobl i
ymarfer gyda dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein a fideos i ysbrydoli. Mae’r Gwasanaeth Hamdden wedi gweithio’n galed i
ddatblygu modelau newydd er mwyn ail agor gwasanaethau’n ddiogel gyda rheoliadau Covid mewn lle. Roedden nhw
hefyd yn cefnogi ysgolion drwy ddarparu sesiynau lles ac ymarfer i’r ddarpariaeth gofal plant brys ar gyfer plant gweithwyr
allweddol.
A4.2

Byddwn yn canolbwyntio ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac yn rhoi cefnogaeth i
rieni drwy ddulliau amlasiantaeth.

Gwyrdd

Mae’r panel aml-asiantaeth Ar Ffiniau Gofal bellach yn cyfarfod bob wythnos. Drwy’r panel hwn rydym yn mynd ati’n
rheolaidd i ystyried cryfderau teuluoedd gan ystyried hefyd a ydyn nhw wedi profi Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod. Mae’r panel yn cynnwys pobl o Iechyd Meddwl Oedolion, Addysg, Gwasanaethau ieuenctid, Canolfannau
Teulu, gofalwyr ifanc, y Tîm Cryfhau Teuluoedd a’r Tîm Ymyrraeth Teulu. Rydym yn cydweithio er mwyn cyflwyno
gwasanaeth cydlynol.
Mae’r model Cefnogi Teuluoedd yn parhau i ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar drwy ddulliau aml-asiantaeth. Mae’r
pump Tîm Cefnogi’r Teulu i gyd yn cynnig amserlen wythnosol o weithgareddau. Mae pob tîm ardal yn darparu:
 Gwasanaethau Cam-drin Domestig (a ddarperir drwy wasanaeth wedi ei gomisiynu)
 Teulu wedi chwalu:
Cymorth gyda pherthynas teuluoedd, a Chwnsela Teulu (a ddarperir drwy wasanaeth a gomisiynir)
 Mynediad at gymorth iechyd meddwl
 Mynediad at gymorth mewn profedigaeth
 Camdriniaeth:
Llwybrau clir i sicrhau cymorth i deuluoedd gaiff eu heffeithio gan gamdriniaeth; cyrsiau rhianta cadarnhaol a
chefnogaeth un i un
 Creu cydnerthedd:
Mae’r Proffil Lles Teulu yn arf cydweithredol gyda phwyslais ar alluogi teuluoedd a chynyddu cydnerthedd;
grwpiau mynediad agored a chymorth i gyfoedion – i greu cymunedau cydnerth; hyrwyddo’r 5 Ffordd at Les
Rydym yn gweithio gyda'r rhaglen Gweithredu’n Fuan Gyda’n Gilydd gan Heddlu Gogledd Cymru, sy’n cynnig llwybr i geisio
cymorth i deuluoedd nad ydynt angen atgyfeiriad diogelu. Mae ffocws yr hyfforddiant wedi bod ar ddeall bod yn
ddiamddiffyn ac effaith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod.
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Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod dinasyddion Conwy yn cael mynediad
gwell at gefnogaeth iechyd meddwl.

Gwyrdd

Y ganolfan MI FEDRAF (canolfan les) a Hyb Cymunedol yng Nglan Clwyd ar y 3ydd Chwefror 2020. Mae’r ganolfan yn
cefnogi pobl sy'n mynd i adrannau brys oherwydd cyflwr iechyd meddwl gwael pan nad oes angen meddygol arall wedi ei
nodi. Dangosodd adroddiadau cynnar cyn Covid, fod nifer dda’n dod trwy’r drysau a staff Gofal Cymdeithasol wedi eu lleoli
i weithio o’r Hyb er mwyn cefnogi gwirfoddolwyr.
Caeodd y ganolfan ar gychwyn cyfyngiadau Covid 19 ond bydd yn ceisio ail agor pan fydd modd.
A4.4

Byddwn yn datblygu prosiectau i annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.
Gwyrdd

Mae sesiynau chwarae allan yn cael eu cynnal gan weithwyr chwarae a hyfforddwyd ac wedi eu hanelu at blant 5-14
mlwydd oed. Ariennir y cynllun trwy gydlynwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy (CVCS) a Chynghorau Tref a
Chymuned. Galluogwyd y sesiynau gwledig drwy grant chwarae gan Lywodraeth Cymru. Cynhaliwyd 80 sesiwn ar 23 safle.
Roeddent yn rhai mynediad agored oedd yn golygu y gallai plant fynd a dod fel y mynnent. Nodwyd fod 1,452 o blant
wedi mynychu a bod 98% wedi dweud bod y chwarae allan yn dda iawn neu’n ardderchog. Dywedont bod ganddynt fwy o
amser a lle i chwarae. Dywedodd nifer o deuluoedd y byddent yn defnyddio’r llefydd yn amlach a’u bod yn teimlo bod eu
plant yn fwy egnïol. Roedd gan Chwarae Allan Weithiwr Cynhwysiant ar gyfer plant a oedd angen cefnogaeth ychwanegol
i gymryd rhan yn y sesiynau. Roedd hyn yn galluogi plant anabl a phlant ag anghenion ychwanegol i fwynhau chwarae.
Cynhaliwyd Diwrnod Chwarae yn Ysgol Rydal, ac roedd yn llwyddiant ysgubol yn enwedig o ran ymgysylltu â theuluoedd.
Nodwyd fod Conwy’n arddangos arferion da ym maes cyfleoedd chwarae digonol. Mae Llywodraeth Cymru wedi
amserlennu sesiynau ymchwil academaidd ynglŷn a chyfleoedd chwarae digonol. Mae poster wedi ei greu sydd i’w
ddosbarthu i ysgolion yn egluro’r camau i’w cymryd yn dilyn yr ymgynghoriad ar gyfleoedd chwarae digonol.
Mae’r Tîm Digwyddiadau yn parhau i lwyddo i ddenu digwyddiadau chwaraeon mawr i’r ardal. Dro ar ôl tro, gwelwyd fod y
digwyddiadau yma wedi ysbrydoli digwyddiadau lleol yn eu sgil. Mae ein holl ddigwyddiadau wedi eu cynllunio gan gadw
budd y gymuned mewn cof a threfnwyd sesiynau ‘rhoi cynnig arni’ lle roedd modd. Roedd corff llywodraethu
Pencampwriaeth Bysgota Môr Ewrop wedi cysylltu â’r tîm er mwyn cynnal digwyddiad 2020 (a ganslwyd oherwydd Covid)
a hynny’n deillio’n uniongyrchol o lwyddiant Pencampwriaeth y Byd Pysgota’r Glannau yn 2018.
Mae AFfCh wedi ymgynghori ar Gynllun Teithio Llesol ac mae’r canlyniadau’n cael eu dadansoddi.
Mae gan y cyngor Safon Iechyd Corfforaethol arian ac mae aelodaeth Ffit ar gael i staff bellach. Lansiwyd aelodaeth
campfa i rai 11-15 oed. Mae’r adran TG mewn cydweithrediad â’r adran Hamdden yn rhoi proses ‘ymuno o gartref’ ar
waith. Bydd y meddalwedd hwn yn galluogi aelodau newydd i gwblhau ffurflenni aelodaeth ac ymuno â champfa o gysur
eu cartref. Mae’r adran TG yn gweithio gyda Hamdden a Nofio Cymru ar y system Pasbort y Dŵr. System ar-lein yw hon
sy’n cael ei chynnal gan Nofio Cymru er mwyn cadw golwg ar gynnydd nofwyr. Mae ganddi borth hefyd sy’n galluogi rhieni
i fewngofnodi o gartref i weld cynnydd eu plentyn yn eu gwersi nofio a pha elfennau ydylen nhw eu hymarfer er mwyn
ennill eu bathodyn. Mae dyddiadau’n cael eu trefnu er mwyn lansio’r system gyda chanolfannau Hamdden a chyda rhieni
i’r nofwyr.
Roedd gan staff fynediad cyn y cyfnod clo i sesiynau ioga yng nghoed Pella ac mae grŵp rhedeg cymdeithasol y staff ar
gael i bawb.
Mae Rheolwyr Gwasanaeth Refeniw ac Asesiadau Budd-Daliadau yn anelu at sicrhau y bydd eu timau’n derbyn
hyfforddiant Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif sy’n ymwneud â Iechyd a Lles. Bydd Lefel 1 yn fodiwl ar-lein a bydd y staff i gyd
yn ei wneud. Bydd hyfforddiant Lefel 2 ar gyfer staff sy’n ymdrin yn rheolaidd â dinasyddion wyneb yn wyneb. Mae Iechyd
Cyhoeddus Cymru wedi cyflwyno’r hyfforddiant i swyddog hyfforddi’r gwasanaeth fel rhan o hyfforddi’r hyfforddwr. Ond,
mae penderfyniad wedi ei wneud bellach y bydd angen cynhyrchu fersiwn Gymraeg o’r hyfforddiant ar-lein cyn y gallwn
barhau gyda hyn. Mater i hyfforddiant AD fydd datrys hyn rŵan.
A4.5

Byddwn yn gweithio i gyrraedd y Safon Iechyd Corfforaethol er mwyn cefnogi lles staff.
Gwyrdd

Llwyddodd yr awdurdod i ennill y Safon Iechyd Corfforaethol Arian ym mis Mawrth 2018.
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4.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod y
Mesurydd

Teitl y Mesurydd

Gwirione Targed
ddol
19/20
18/19

M4.1a

% yr oedolion sydd
9.41
wedi cwblhau cyfnod
o alluogi ac sydd â
phecyn gofal llai a
bod hwn yn dal
mewn grym 6 mis yn
ddiweddarach

10.00

Gwirion Targetd
eddol 20/21
19/20

N/A

0.00

Meincnod Safle
Perfformiad
meincnod COG

0.00

N/A
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M4.1b

% yr oedolion a
73.70
gwblhaodd gyfnod
ailalluogi ac nad oes
ganddynt becyn gofal
a chymorth a bod
hwn yn dal mewn
grym 6 mis yn
ddiweddarach.

75.00

N/A

0.00

0.00

N/A
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M4.1c

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

49.37

60.00 N/A

0.00

0.00

N/A
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M4.2

% o bobl sy'n cymryd
rhan mewn
gweithgareddau
chwaraeon dair
gwaith neu fwy yr
wythnos (Arolwg
Cenedlaethol Cymru)

0.00

N/A

0.00

0.00

N/A
Amherthnasol

Dim data diwedd blwyddyn ar gael oherwydd ymateb i Covid.
M4.3

Nifer y
283.00
gweithgareddau Lles
Gofal Cymdeithasol
newydd a
gychwynnwyd o fewn
cymunedau

0.00

533.00

0.00

0.00

N/A
Green

Mae cyfanswm o 360 o sesiynau wedi eu cyflwyno gan y Tîm Lles Cymunedol yn 2019-20. Mynychodd
cyfanswm o 4,391 y sesiynau hyn. Mae tri phrosiect bellach yn eu cynnal eu hunain yn gyfan gwbl.
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Hunanwerthuso 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 gweithredu aelodaeth Ffit i rai rhwng 11- 15 oed yn rhoi mwy o ddewis o ymarfer i bobl ifanc. Bu’n
flwyddyn lwyddiannus i’n darpariaeth chwarae awyr agored a’r dewisiadau ‘rhoi cynnig arni’ mewn
digwyddiadau, gan sicrhau ein bod yn cynnig cyfleoedd i ymarfer am ddim. Bu’n her i ddadansoddi perfformiad
ystadegol oherwydd y diffyg data ond bu dulliau dyfeisgar o gefnogi pobl i ymarfer yn ystod y cyfnod clo, megis
cymorth fideo ar-lein.
Sut mae’r canlyniad hwn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Drwy fynd i'r afael â ffordd o fyw ac ymddygiadau sydd yn afiach, gallwn wrthdroi’r duedd o ordewdra a
phroblemau iechyd cysylltiedig a bydd 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.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae’r cyfnod clo wedi annog mwy o bobl i wneud ymarfer corff ac mae angen i ni barhau â’r cyfle hwn. Mae’n
rhaid cofio hefyd ei fod wedi effeithio ar iechyd meddwl pobl a bydd angen i ni ystyried opsiynau i gefnogi pobl i
reoli eu lles.
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Canlyniad 5 – Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn Sir sydd ag economi ffyniannus
5.1. 5.1 Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth
Mae effaith Covid ar fusnesau yn sylweddol nid yn unig i Gonwy ond i’r DU gyfan. Byddwn yn parhau i ddarparu
cefnogaeth i fusnesau ac yn gwneud yn fawr o effaith unrhyw fentrau a ryddheir gan Lywodraeth Cymru ac/neu Lywodraeth y
DU. Byddwn hefyd yn parhau i fonitro a darparu cefnogaeth ynglŷn â'r dyddiad cau Brexit sydd ar y gorwel.
Cod
Enw’r Cam Gweithredu
Gweithredu
A5.1

Perfformiad
COG

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

Er ei bod yn dal yn gynnar i ni weld budd y cyfleoedd sy’n codi o weithredu Bargen Dwf Gogledd Cymru, rydym yn cadw
cysylltiadau rhwydwaith cryf gyda chydweithwyr o fewn Tîm Buddsoddi Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru i sicrhau
ymwybyddiaeth o fuddsoddiadau preifat mwy yn y rhanbarth a chyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi. Mae’r Tîm Cymorth Busnes yn
parhau i gysylltu gyda busnesau ar sail un i un, ac yn hyrwyddo’r cyfleoedd hyn drwy gyfrwng y cylchlythyr a’r newyddion rheolaidd
a ddaw i’n bas data o tua 4000 o fusnesau. Caiff hyn ei gefnogi gan berthynas waith agosach gyda Busnes Cymru a Llywodraeth
Cymru. Mae Canolfan Fusnes Conwy yn parhau i fod yn brif leoliad ar gyfer cymorth i fusnesau ac ar gyfer digwyddiadau sy’n
hyrwyddo buddsoddiad / cyfleoedd cadwyn gyflenwi.
A5.1a

Cefnogi busnesau Conwy i gymryd mantais o’r cyfleoedd ym Margen Dwf Gogledd Cymru a’r
weledigaeth twf ehangach

Gwyrdd

Yn ogystal â chefnogi partneriaid yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru gyda phob prosiect o fewn y Fargen, rydym
wedi bod yn gweithio’n agos gyda Choleg Llandrillo i ddatblygu’r Academi Dwristiaeth newydd arfaethedig. Rydym wedi bod yn
rhagweithiol o ran cysylltu â’r diwydiant twristiaeth, er mwyn codi proffil y prosiect a thynnu sylw busnesau at y cyfleoedd fydd yn
codi o’r prosiect. Drwy Fwrdd Cysylltedd Digidol Conwy, rydym hefyd yn bod yn rhagweithiol wrth ddod â’r fenter Rhwydwaith
Ffeibr Llawn Lleol yn ei blaen o fewn y Sir. Nod hyn yw gwella hygyrchedd digidol yn yr ardaloedd gwledig yn enwedig, a chefnogi
mentrau eraill cysylltiedig drwy’r Fargen Dwf.
A5.2

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

Mae gennym Fwrdd Prosiect mewn lle ac mae partneriaethau wedi eu sefydlu ar lefel weithredol i gyflwyno dyheadau’r prosiect.
Er enghraifft mae gennym is-grwpiau Cyrchfan Conwy ar gyfer cyflwyno Twristiaeth y Gaeaf a phartneriaethau gyda busnesau er
mwyn hwyluso datblygiad yn Nhir Llwyd.
A5.3

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

Oren

Mae safle Cyflogaeth Ffordd Penmaen, sydd wedi ei enwi’n swyddogol yn Barth Busnes Tremorfa, yn cyrraedd cam olaf y cyfnod
adeiladu gan CBSC gyda phedair uned barod i’w defnyddio yn cael eu cyflwyno ym mis Medi 2020.
Rydym wedi gwneud cynnydd o ran y trefniadau cyfreithiol i osod 9 plot yn Nhir Llwyd ar gyfer eu datblygu gan drydydd partïon yn
amodol ar gael caniatâd cynllunio.
Mae’r cytundeb cyfreithiol i osod Rhos Point ar gyfer datblygu bwyty wedi ei gwblhau.
Nid yw effaith Covid yn hysbys ac rydym yn adolygu’r angen i newid y strategaeth er mwyn adlewyrchu cyflwr presennol y
cyfleoedd datblygu o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
A5.4

Cefnogi datblygu sgiliau (yn cynnwys prentisiaethau), gan gynnwys prentisiaethau i baratoi pobl i fod
yn barod am gyfleoedd gwaith yn y rhanbarth.

Gwyrdd

Cwblhaodd y Bwrdd Strategol Sgiliau a Chyflogadwyedd ei flwyddyn gyntaf o gyflwyno ac adroddodd yn ôl i’r Pwyllgor Craffu a
Throsolwg Sgiliau ac Addysg ym mis Rhagfyr 2019. Gwnaed cynnydd da yn y flwyddyn gyntaf. Roedd hyn yn cynnwys:
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Sefydlu cynllun recriwtio ar gyfer y sector Gofal Cymdeithasol a Blynyddoedd Cynnar yng Nghonwy – gan wneud y mwyaf
o’r ymgyrch denu a recriwtio cenedlaethol ‘Gofalwn’ gan Gofal Cymdeithasol Cymru.
Datblygu dull cydlynol o ymgysylltu busnesau er mwyn nodi eu hanghenion o ran sgiliau a chyflogadwyedd
Lansiwyd gwefan newydd sy’n cynnwys porth y gall busnesau ei ddefnyddio i gyflwyno materion megis rhai sy’n ymwneud
â sgiliau
Casglwyd data ar sgiliau drwy gefnogi Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn eu harolwg sgiliau blynyddol a
thrwy gefnogi Prifysgol Metropolitan Caerdydd gydag arolwg sgiliau’r genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf.
Cynhaliwyd Wythnos Fusnes Conwy a Gwobrau Busnes Conwy
Ar gyfer Wythnos Fusnes Conwy – cynhaliwyd dau weithdy ar gyfer busnesau bwyd a diod yn Llanrwst, gan ganolbwyntio
ar Gyllid a Brandio. Ydd trydydd digwyddiad yn ddigwyddiad “cyfarfod y cynhyrchydd” ar gyfer busnesau bwyd a diod
newydd gyda’r nod cyffredinol o gael mwy o ‘fwyd lleol ar fwydlenni lleol’.
Mae’r Tîm Twristiaeth a’r Tîm Cymorth i Fusnesau yn gweithio gyda nifer o fusnesau twristiaeth newydd a rhai posibl, gan
eu cefnogi i sefydlu yn y sir.
Mae hyn wedi cynnwys Adventure Tour Snowdonia, Distyllfa Aber Falls, Cymdeithas Lletygarwch Llandudno, Great Orme
Vertical a Gwesty Surf Snowdonia. Mae’r tîm wedi dod â phroses gefnogi ynghyd i sicrhau fod unrhyw broblemau sgiliau a
chyflogaeth gan fusnesau yn cael eu datrys.
Mae grŵp cyflogwyr wedi ei sefydlu o’r enw Fforwm TG a Thechnoleg Ddigidol i Fusnesau.
Mae’n cynnwys busnesau yn y sector hon, a hefyd busnesau sy’n defnyddio technoleg o’r fath, gan agor y grŵp i’r bas
data Busnes a Thwristiaeth cyfan.
Mae gwaith ar y gweill ar archwiliad sgiliau i’r sector amaethyddol, ac rydym yn gweithio gyda Grŵp Llandrillo Menai a
busnesau coed er mwyn sefydlu prentisiaeth Coed Gogledd Cymru.
Mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd i Dwristiaid yng Nghonwy bellach yn gwerthu cynnyrch lleol.
Mae Siarad yn Beth Da – cydweithiwyd â Chlybiau Ffermwyr Ifanc ar ddigwyddiad yn Llanrwst i dynnu sylw at iechyd
meddwl ac unigrwydd yn y sector amaethyddol.
Daeth tua 40 o bobl yno. Yn dilyn y digwyddiad, gofynnwyd i’r tîm drefnu digwyddiad arall tebyg, ac mae Parc
Cenedlaethol Eryri yn gefnogol ac eisiau cydweithio.
Cynhaliwyd digwyddiadau Cymorth Cyntaf i’r sector amaethyddol.

Roedd cynlluniau ar y gweill ar gyfer ail flwyddyn o gyflwyno, yn seiliedig ar Gynllun Sgiliau a Chyflogaeth Gogledd Cymru 2019-22.
Roedd grŵp gorchwyl ar brentisiaethau, mewn partneriaeth a Choleg Llandrillo hefyd ar y gweill. Ond, oherwydd pandemig Covid19, daeth gwaith y Bwrdd a’i ffrydiau gwaith i ben am y tro ym mis Mawrth 2020. Mae datblygiadau allweddol ar gyfer sgiliau a
chyflogaeth, o’r DU a Llywodraeth Cymru hefyd, yn cael eu monitro’n ofalus, a bydd swyddogion allweddol yn dod at ei gilydd eto
ym mis Medi 2020 i ystyried y camau nesaf ar gyfer y Bwrdd Strategol Sgiliau a Chyflogadwyaeth yng ngoleuni’r pandemig a’i
effaith.
A5.5

Datblygu twristiaeth y gaeaf, cryfhau’r sector gan ei wneud yn fwy cynaliadwy ar gyfer buddsoddi a
chyflogi.

Gwyrdd

Mae hyrwyddo’r Sir dros y gaeaf yn 2019-20 wedi bod yn llwyddiant mawr a bydd hyn yn dechrau codi niferoedd gaeaf 2020.
Dosbarthwyd 30,000 o lyfrynnau twristiaeth poced ar draws Glannau Mersi a Manceinion, ac yn lleol hefyd. Roedd y llyfrynnau
yma’n hysbysebu’r hyn oedd gan Gonwy i’w gynnig dros y Gaeaf ac yn rhestru rhaglen lawn o weithgareddau’r gaeaf. Dechreuodd
ymgyrch radio hefyd ar Smooth N West (1.9 miliwn o wrandawyr) ym mis Hydref 2019. Cyrhaeddodd yr ymgyrch dwristiaeth ar y
cyfryngau cymdeithasol 56,000 o bobl.
Denodd digwyddiad Goleuadau’r gaeaf yn Llandudno dros 20,000 o ymwelwyr gydag adborth hynod o gadarnhaol. Roedd nifer yr
ymwelwyr yn llawer uwch na’r disgwyl. Cafodd y digwyddiad ei hyrwyddo’n dda ac roedd busnesau lleol yn rhan ohono. Ynghyd â’r
ddau benwythnos yma, lansiwyd gwefan Twristiaeth newydd Conwy ‘Dewch i Gonwy’ a’r brand.
A5.6

Diogelu amddiffynfeydd arfordirol, isadeiledd yr A55 a phrif reilffordd i'r dwyrain o Fae Colwyn.
Coch

Mae gwaith wedi ei gwblhau ar ran ddwyreiniol bellaf y promenâd yn Hen Golwyn, gyda wal amddiffynnol o greigiau wedi ei gosod
o flaen y wal fôr bresennol i roi mwy o amddiffyniad i un o rannau mwyaf diamddiffyn y promenâd. Mae gwelliannau wedi eu
gwneud hefyd i’r llwybr Teithio Llesol yn yr adran hon, gyda wyneb newydd, arwyddion, goleuadau stryd a gorsaf trin beiciau wedi
ei gosod yno.

44

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY

2019/20

Er fod y gwaith yma'n targedu un o rannau mwyaf diamddiffyn y promenâd, mae rhannau eraill sylweddol ble mae’r
amddiffynfeydd mewn perygl o fethu. Hefyd, mae rhannau pellach sydd â lefel isel o amddiffyniad gan greigiau o’u blaen, ac er fod
hyn yn cynnig rhywfaint o amddiffyniad, nid yw’n ddigon i atal y dŵr rhag llifo drosodd ar lanw uchel.
Rydym wedi comisiynu cynllun manwl o’r rhan lawn o 1200m o’r morlin, o Borth Eirias at Ffordd y Traeth. Mae’r cynllun yn golygu
rhoi wal i gynnal y graig o flaen y promenâd ar ei hyd a bod y rhan gulaf, ddwyreiniol o’r briffordd a’r promenâd yn cael ei chodi er
mwyn rhoi'r gwydnwch angenrheidiol i gyd-fynd â'r lefelau newid hinsawdd a ragwelir. Mae newidiadau i’r llwybr Teithio Llesol a’r
parth cyhoeddus wedi eu cynnwys yn y cynllun hefyd.
Mae amcangyfrif o gost y gwaith yma yn nodi y bydd cost gwaith adeiladu’r cynllun yn tua £34m. Hyd yma, rydym wedi sicrhau
£6.075m ac rydym mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â defnyddio’r arian. Ar hyn o bryd, cynigir y bydd hyn yn
ariannu'r gwaith o adeiladu wal i gynnal y graig o flaen rhannau mwyaf diamddiffyn y wal fôr. Hyd nes y bydd y cynllun llawn wedi
ei weithredu, mae perygl sylweddol y bydd yr amddiffynfeydd presennol yn methu’n drychinebus. I’r diben hwn, rydym yn dal i
drafod dewisiadau ariannu posibl gyda Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau’r cyllid ar gyfer y cynllun yn llawn.

5.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod
Teitl Mesuriad Gwirioneddol Targed
Mesuriad
18/19
19/20

Gwirioneddol Targed
19/20
20/21

M5.1

10,000.00

Arwynebedd
llawr busnes
newydd a
ddatblygwyd
yn ystod y
flwyddyn
ariannol

2,000.00

10,500.00

0.00

Meincnod

Meincnodi

Perfformiad
COG

0.00
Oren

Bu cyfyngiadau ar gyfleoedd i ddatblygu eleni.
M5.2a

Busnesau sydd
wedi’u
cymhwyso
drwy
gynlluniau.

12.00

26.00

0.00

13.00

0.00
Coch

Mae’r mesuriad hwn yn ymwneud â’r manteision a ragwelir o ddod â phrosiectau ymlaen megis Ffordd Penmaen a Safle
Cyflogaeth Tir Llwyd, yn ogystal a’r Cynllun Buddsoddi Eiddo Masnachol yng nghonwy. Oedwyd cychwyn contract safle
cyflogaeth Ffordd Penmaen o tua 6 mis oherwydd materion cytundebol. Yn Nhir Llwyd, mae CBSC wedi cytuno i osod 9 plot
yn amodol fod tenantiaid y dyfodol yn cael caniatâd cynllunio, sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Er fod Pure Commercial wedi
cwblhau cam cyntaf eu datblygiad mentrus, ar hyn o bryd, mae’n wag a budd y manteision yn debygol o ddeillio yn 2020.
Bydd prif gytundebau Tir Llwyd a Ffordd Penmaen yn gweld manteision yn 2021. Mae buddsoddiadau sector preifat a
hwyluswyd drwy ryddhau asedau CBSC e.e. Rhos Point ac Ysgol Lloyd Street hefyd wedi eu hoedi am resymau cyfreithiol ac
ariannol, ond maent yn dod yn eu blaen yn gadarnhaol. Mae’r farchnad fuddsoddi wedi gwanio ym Mae Colwyn eleni ac
mae sawl prosiect wedi llithro oherwydd pryderon cyffredinol yn y farchnad gyffredinol.
M5.2b

Denu
buddsoddiad

2,100,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

0.00

0.00
Coch

Mae’r farchnad ddatblygu yn cael trafferth gyda’r costau adeiladu cyffredinol, felly mae cyfyngiad ar dwf eleni.
M5.3

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

44.00

50.00

Ni
osodwyd
targed

26

45

0.00
Coch
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Crëwyd 26 safle mewn Prentisiaeth Fodern newydd yn ystod 2019/20.
Yn ystod y flwyddyn cefnogwyd 7 phrentisiaeth drwy ddatblygu’r Ganolfan Ddiwylliant newydd yng Nghonwy. Mae tri ar y
safle adeiladu ac mae tri yn gweithio gyda’r gwneuthurwyr dur ym Mae Cinmel.
Rydym yn talu £510,000 i’r ardoll brentisiaethau. Nid ydym yn derbyn arian uniongyrchol yn ôl. Dim ond y darparwyr addysg
gaiff fynediad at yr arian prentisiaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn ceisio gwneud y mwyaf o’r hyn rydym
wedi ei dalu mewn taliadau ardollau drwy ddarparu mwy o gyfleoedd i weithwyr ennill cymwysterau drwy fframwaith
prentisiaeth.
Mae trafodaethau wedi u cynnal gyda Grwp Llandrillo Menai ynglŷn a pha fframweithiau prentisiaeth y gallem ni eu cynnig i
gyflogwyr parod yn hytrach nag i ddechreuwyr newydd. Rydym bellach yn cynnig cymwysterau Arweinyddiaeth ar Lefel 2, 3
ac o fis Chwefrof/Mawrth y flwyddyn nesaf, byd Lefel 4 yn cael ei gyflwyno hefyd drwy fframweithiau ac nid drwy lwybr
Addysg Uwch Bellach.
M5.3a

M5.4

M5.5b

Nifer y staff a
gyflogir gan
Gyngor
Bwrdeistref
Sirol Conwy yn
dilyn
cymhwyster
prentisiaeth
yn Llandrillo

108.00

Nifer yr
ymwelwyr ym
misoedd y
gaeaf

1,600,000

% y swyddi
sy’n waith
llawn amser
yn y Sir

57.40

0.00

96

0.00

0.00

Amherthnasol
Gwyrdd

1,800,000
Gwyrdd

0.00

48.00

0.00

Amherthnasol Amherthnasol
Amherthnasol

Wedi ei gymryd o gofrestr fusnes ONS ac Arolwg Cyflogaeth 2018 (cyhoeddwyd ym Medi 2019)

Hunanwerthuso perfformiad
Hunanasesiad Gwirio Siwrnai Lles Cenedlaethau’r Dyfodol – Bod yn Fwy Mentrus
Mae ein gweithredoedd yn dangos ein bod yn camu allan o’r ffordd o feddwl ‘busnes fel arfer’ ac yn gweithredu er mwyn
newid y ffordd y gwneir pethau ar hyn o bryd.
Mae datblygiad yr Academi dwristiaeth newydd yn dod yn ei flaen yn dda a bydd yn gynnig newydd a chyffrous i Gonwy a
Rhanbarth Gogledd Cymru. Er bod niferoedd prentisiaethau’n is na’r targed, rydym yn gweithio ar y cyd gyda darparwyr
addysg i gynyddu nifer y lleoliadau. Roedd cynllun hyrwyddo’r Sir yn ystod gaeaf 2019 yn llwyddiant mawr ac yn dibynnu ar y
cyfyngiadau Covid, ein bwriad yw parhau â hyn yn ystod gaeaf 2020. Ein dull yw cefnogi datblygiadau busnes addawol sy’n
dod i’r sir gan gynnwys Adventure Tour Snowdonia, Distyllfa Aber Falls, Cymdeithas Lletygarwch Llandudno, Great Orme
Vertical a Gwesty Surf Snowdonia. Rydym wedi parhau i ddarparu cefnogaeth i fusnesau a bydd hyn yn fwy hanfodol fyth
wrth i ni helpu busnesau i ddelio gyda straen ac effaith Covid. Mae’n braf nodi ein bod wedi cwblhau gwaith i gefnogi rhai
ardaloedd o amddiffyniad y morlin, ond mae mwy o waith i’w wneud eto.
Sut mae hyn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Trwy gydweithio, gallwn ddatblygu mentrau â llawer o effaith a fydd yn sbarduno cynnydd mewn cynhyrchiant, yn gwella’r
gallu i gystadlu 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.
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Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae effaith Covid ar fusnesau yn sylweddol nid yn unig i Gonwy ond i’r DU gyfan. Byddwn yn parhau i ddarparu cefnogaeth i
fusnesau ac yn gwneud yn fawr o effaith unrhyw fentrau a ryddheir gan Lywodraeth Cymru ac/neu Lywodraeth y DU. Byddwn
hefyd yn parhau i fonitro a darparu cefnogaeth ynglŷn â'r dyddiad cau Brexit sydd ar y gorwel.
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Canlyniad 6 - Mae pobl yng Nghonwy’n gwerthfawrogi ac yn gofalu am yr
amgylchedd
6.1. Our Priority Actions
Cod
Enw’r Cam Gweithredu
Gweithredu
A6.1

Perfformiad
COG

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

Yn ystod 2019/20 cynhaliwyd cyfanswm o 11 digwyddiad ymwybyddiaeth llifogydd, gan gynnwys i Fforwm Arfordirol
Llandudno.
A6.2

Gweithredu cynlluniau cynaliadwy amddiffyn yr arfordir rhag llifogydd sy'n addas at y diben.
Gwyrdd

Mae’r Achosion Busnes Amlinellol ar gyfer y cynlluniau lliniaru llifogydd ar Ffordd Graiglwyd, Penmaenmawr a Ffordd Tan
yr Ysgol, Llanrwst yn wynebu proses adolygu gyda Llywodraeth Cymru a hyn o bryd.
Mae’r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y cynllun lliniaru llifogydd ar Stryd yr Eglwys, Dolwyddelan yn ôl gyda’r
ymgynghorydd yn dilyn derbyn arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau yn Rhagfyr
2020.
Ar gyfer y cynllun ar Stryd y Capel, Mochdre, mae Dŵr Cymru wrthi ar hyn o bryd yn gwneud y gwaith angenrheidiol i
wyro’r brif bibell ddŵr oherwydd ansawdd gwael y brif bibell ddŵr bresennol sydd yn agos iawn at y cwlfert newydd
arfaethedig.
Mae CBSC wedi cymryd y cyfle i ail-dendro gweddill elfennau’r cynllun gwreiddiol er mwyn cael y gwerth gorau i gwblhau’r
cynllun. Bydd CBSC yn cwblhau’r cwlfert yn y flwyddyn ariannol hon.
Ar gyfer y cynllun yn Llansannan, mae’r cynllun manwl yn parhau oherwydd cymhlethdod y gwasanaethau a’r eiddo sy’n
bodoli’n barod ar hyd y llwybr dewisol.
Mae cyflwyniadau wedi eu gwneud i ddarparwyr cyfleustodau er mwyn gwyro rhai o’r gwasanaethau presennol i
hwyluso’r gwaith dargyfeirio.
A6.3

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

Rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020 cafodd cyfanswm o 37,500 o dunelli o wastraff y cartref ei ailddefnyddio, ei ailgylchu
neu ei gompostio a’i atal rhag cyrraedd safle tirlenwi. Y canlyniad o 69% yw’r uchaf ar gofnod ar gyfer y mesuriad hwn.
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.
casglu clytiau y gellir eu taflu, cyfrifoldeb estynedig y cynhyrchydd, cynlluniau dychwelyd ernes ayyb.
Mae swyddogion hefyd wedi cyflwyno diweddariadau a’r hyn a ddysgir ar sail tystiolaeth o’r casgliadau sbwriel fesul 4
wythnos yng nghynadleddau cenedlaethol y diwydiant.
Mae ein Rheolwr Gwastraff yn 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

Datganodd y Cyngor bod argyfwng hinsawdd ym mis Mai 2019 a chytunwyd y byddai Bwrdd y Rhaglen Werdd yn arwain ar
gyflwyno strategaeth y Cyngor i leihau ei allyriadau carbon i sero net erbyn 2030. Mae cynnydd sylweddol wedi ei wneud.
Mae rhychwant yr allyriadau a’r gwaelodlin sero net wedi'i sefydlu bellach. Cyflwynwyd hwn i Fwrdd y Rhaglen Werdd yn
ychwanegol at gyfres o sefyllfaoedd lleihau carbon sy’n gosod sail i gynllun sero carbon net y Cyngor. Y gwaelodlin sero net

48

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY

2019/20

yw 57,480 tunnell a mwyafrif yr allyriadau’n dod o gadwyn gyflenwi’r Cyngor h.y. caffael nwyddau a gwasanaethau. Mae’r
cynllun i ddod yn sero carbon net erbyn 2030 yn cael ei gwblhau, yn barod i’w gymeradwyo’n derfynol ar gychwyn yr
hydref.
Yn ystod 2019/20 lleihaodd y Cyngor ei allyriadau carbon o 42% (9,165 tunnell) o’i gymharu a gwaelodlin y flwyddyn
2010/11.
A6.5a

Annog cymunedau i ddatblygu eu prosiectau ynni adnewyddadwy eu hunain.
Coch

Mae prosiect Dolwyddelan yn dal wedi'i oedi. Bydd cynllun y cyngor i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn penderfynu ar
gynlluniau’r dyfodol ar gyfer datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.
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 hyfyw o’i gymharu â niwclear, mae’r canlyniadau
cysylltiedig â phrosiect Wylfa Gogledd Cymru yn rhoi mwy o bwyslais ar ddatblygu'r prosiect Morlyn Llanw ymhellach.
Mae’r Cynlluniau Morol wedi eu mabwysiadu bellach gan roi mwy o bwyslais ar ynni’r Llanw o fewn y Cynllun Datblygu
Lleol. Mae cyfarfodydd wedi eu cynnal gyda Chwmni Ynni'r Llanw ac mae’r camau nesaf ac adroddiad cynnydd cryno yn
cael ei paratoi, gan nodi pob maes gwaith angenrheidiol. Bydd cynhyrchu’r Sail Tystiolaeth yn hanfodol er mwyn cefnogi’r
prosiectau cychwynnol er mwyn cefnogi cynnydd y prosiect hwn.
6.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod
Teitl y Mesurydd
Mesur
au
M6.1a Nifer y digwyddiadau
ymwybyddiaeth llifogydd a
gynhaliwyd

Gwirioneddol Targed Gwirioned Targed
18/19
19/20 dol 19/20 20/21
13.00

10.00

11.00

10.00

Meincnod Safle
Perfformiad
meincnod COG
0.00
Gwyrdd

Cyflawnwyd y targed diwedd blwyddyn. Yn ystod 2019/20 cynhaliwyd cyfanswm o 11 digwyddiad ymwybyddiaeth
llifogydd, gan gynnwys i Fforwm Arfordirol Llandudno.
M6.1b Nifer yr eiddo ble mae’r
risg o lifogydd wedi
gostwng ar ôl gweithredu
camau amddiffyn rhag
llifogydd

606.00

377.00

0.00

483.00

0.00
Coch

Ni chyflawnwyd y targed diwedd blwyddyn.
Ni chwblhawyd unrhyw gynlluniau yn ystod 2019/20 oherwydd oedi yn y broses ddylunio fanwl.
M6.3a Canran y gwastraff trefol a
ailgylchwyd, a
ailddefnyddiwyd neu a
gompostiwyd

64.86

67.00

68.70

0.00

0.00
Gwyrdd

Cyflawnwyd y targed diwedd blwyddyn.
Rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020 cafodd cyfanswm o 37,500 o dunelli o wastraff y cartref ei ailddefnyddio, ei ailgylchu
neu ei gompostio a’i atal rhag cyrraedd safle tirlenwi. Y canlyniad o 69% yw’r uchaf ar gofnod ar gyfer y mesuriad hwn.
M6.3b Swm cyfartalog o wastraff
cartrefi gweddilliol a
gesglir i’w waredu fesul
cartref (kg)

244.86

240.00

227.81

240.00
Gwyrdd

Cyflawnwyd y targed diwedd blwyddyn.
Rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020 roedd cyfartaledd swm y gwastraff oedd yn weddill o gartrefi, a gasglwyd o aelwydydd
yng Nghonwy yn 228Kgs sef gostyngiad o 7% ers y flwyddyn flaenorol.
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M6.3c % gwastraff cartref a
62.00
gesglir o ymyl y palmant a
ailddefnyddir, a ailgylchir
neu sy’n cael ei gompostio

2019/20

65.00

63.21

65.00
Oren

Er ein bod wedi methu’r targed diwedd blwyddyn o drwch blewyn, mae’r canlyniad o 63% yn welliant o 1% ar y flwyddyn
flaenorol.
Mae atal casgliadau gwyrdd dros dro yn ystod chwarter 4 o 2019/20 tra roedd paratoadau’n cael eu cwblhau ar gyfer y
gwasanaeth gwastraff gwyrdd newydd, wedi arwain at ostyngiad yn y tunelli o wastraff gwyrdd a gasglwyd, sydd wedi
cael effaith ar y canlyniad cyfan ar gyfer y mesuriad hwn.
M6.4

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

-17.21

-7.00

-3.10

0.00

0.00
coch

Er nad yw’r targed diwedd blwyddyn wedi ei gyflawni, mae’r allyriadau carbon o’n gweithgareddau wedi parhau i ostwng
a gwelwyd gostyngiad o 3% o’r flwyddyn flaenorol.
M6.4ai % newid yn y defnydd o
-4.75
ynni fesul m2 yn adeiladau
CBSC o gymharu a’r
flwyddyn flaenorol

-3.00

2.51

-5.00
Coch

Yn ystod 2019/20 cafwyd gwared ar sawl adeilad gan gynnwys, Ffordd Dinerth, Ysgol Maelgwyn, Ysgol Trefriw a 28
Ffordd Wynnstay, ond agorwyd nifer o adeiladau newydd gan gynnwys, Ysgol Dyffryn yr Enfys a Chanolfan Ddiwylliant
Conwy. Roedd Coed Pella yn llawn ac felly’n defnyddio mwy o egni na’r flwyddyn flaenorol ac mae sawl adeilad a
wagwyd yn ystod 2019/20 yn dal i ddefnyddio egni. Roedd 2019/20 yn flwyddyn naid ac felly roedd diwrnod ychwanegol
ynddi ac wrth gymharu â’r flwyddyn flaenorol roedd y cyfartaledd tymheredd 3.8 gradd yn oerach.
Bydd yr holl ffactorau hyn wedi cyfrannu at y cynnydd mewn defnydd ynni a’r allyriadau carbon cysylltiedig ar gyfer
adeiladau CBSC o’r flwyddyn flaenorol.
M6.4ai % newid yn y defnydd o
i
ynni gan oleuadau stryd
CBSC o gymharu â’r
flwyddyn flaenorol

-9.95

-7.00

-10.45

Gwyrdd

M6.4ai % newid yn y defnydd o
-5.32
ii
danwydd gan fflyd CBSC o
gymharu â’r flwyddyn
flaenorol;

-2.00

M6.4ai % newid yn y millƟroedd a -4.65
v
deithiodd fflyd llwyd CBSC
o gymharu â’r flwyddyn
flaenorol.

-10.00 -4.03

M6.5

-10.00

-3.14

-5.00
Gwyrdd
-10.00
Coch

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

Amherthnasol

Nid oes data ar gael ar gyfer 2019/20

50

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY

2019/20

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.
Rydym wedi ymrwymo i ofalu am yr amgylchedd a gweithredu camau sy’n cefnogi ein datganiad o argyfwng newid
hinsawdd. Rydym wrth ein boddau ein bod wedi llwyddo i gyrraedd ein cyfradd ailgylchu orau erioed sef 69% a
gostwng ein allyriadau carbon o 42%. Mae rhoi’r gwasanaeth gwastraff gwyrdd newydd ar waith wedi profi rhywfaint o
oedi, ond mae bellach ar y gweill ac mae’n rhan o sawl dewis i aelodau’n cymuned er mwyn gwaredu eu gwastraff
gwyrdd mewn ffordd gyfrifol. Rydym yn gweithio’n galed i wneud yn fawr o’r newid mewn ffordd o fyw o ganlyniad i
covid er mwyn dal i leihau ein ôl troed carbon.
Sut mae hyn 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.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae gennym nifer o gamau hirdymor y byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth ynglŷn â nhw, megis bwrw
ymlaen â datblygu morlyn y llanw, gweithredu amddiffynfeydd arfordirol a chynlluniau perygl llifogydd a dylanwadu’n
fwy ar gyfrifoldeb cynhyrchwyr er mwyn gwneud y cynnyrch sy’n garedig tuag at yr amgylchedd e.e. clytiau. Byddwn yn
parhau i archwilio ein cyfrifoldebau ein hunain o ran lleihau carbon drwy’r gwaith a’r eitemau rydym yn eu caffael fel
awdurdod a byddwn yn parhau i annog newid mewn ymddygiad er mwyn atal mwy o ddifrod i’r amgylchedd.
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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
Enw’r Cam Gweithredu
Gweithredu
A7.1

Perfformiad
COG

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

Gwyrdd

Cynhaliwyd adolygiad ar sut i wella mynediad at ein gwasanaethau a gwybodaeth. Roedd yn edrych ar sut y gallwn ei
gwneud yn haws i bobl gysylltu â ni a sut i ddatblygu ein perthynas gyda’n preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr fel y gallwn
eu gwasanaethu’n dda yn gyson. Cydnabyddwn bod pobl yn hoffi cael mynediad at wasanaethau mewn ffyrdd gwahanol:
drwy ffonio, yn bersonol ac ar-lein. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn darparu mynediad mewn ffordd sy’n cynnig gwerth am
arian ac yn gwneud gwell defnydd o dechnoleg.
Rydym yn ceisio sefydlu bod llyfrgelloedd yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau i’r Cyngor sy’n golygu y gall pobl gael
mynediad at wasanaethau’n fwy lleol. Bydd y llyfrgelloedd yn Hybiau Cymunedol fydd yn helpu preswylwyr i gael
gwybodaeth a chyngor. Bydd yr Hybiau’n annog ymgysylltu â'r gymuned, gan alluogi cymunedau i gymryd camau yn eu
hardal leol. Bydd yr hybiau’n darparu lle mewn adeiladau a’r cysylltiadau i gymunedau gychwyn gweithgareddau a
gwasanaethau newydd.
Mae’r staff sydd wedi eu lleoli yn y llyfrgelloedd eisoes yn ymateb i ystod eang o ymholiadau cyffredinol ac yn rheoli nifer o
wasanaethau ychwanegol, megis ceisiadau pas Bws Gostyngol a cheisiadau Visa. Mae’r tîm Gwasanaethau Refeniw, BuddDaliadau ac Asesu yn darparu gwasanaeth rheolaidd o nifer o’n llyfrgelloedd, fel y mae Cymunedau am Waith. Bydd yr
Hybiau Cymunedol yn ceisio ehangu gwasanaethau eraill o’r canolfannau. Byddwn yn cyflwyno cyfleusterau cyswllt fel y gall
pobl gael mynediad rhwydd at adrannau eraill o’r Cyngor. Byddwn yn annog defnyddio mannau mynediad digidol er mwyn
cael mynediad o bell at wasanaethau a galluogi pobl i chwilio am wybodaeth yn annibynnol, tra'n cefnogi y rhai sy'n llai
hyderus yn ddigidol.
A7.2

Byddwn yn datblygu Canolfan Ddiwylliant Conwy.
Gwyrdd

Agorwyd y Ganolfan Ddiwylliant ym mis Rhagfyr 2019. Mae’r ganolfan yn cynnwys archifdy’r sir, llyfrgell ardal,
arddangosfeydd treftadaeth, canolfan gelfyddydau gymunedol, ystafell gyfarfod a chaffi. Mae’r ganolfan hefyd yn cynnwys
gardd y synhwyrau gyda llwybrau a mannau eistedd hygyrch ac addas i rai â dementia. Mae’r ystafell gymunedol wedi
cynnal amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys gweithdy ‘Celf a Meddwl’ 10 wythnos o hyd, gweithdy celf i bobl fyddar
yn ogystal â sesiynau ioga.
Mae’r adborth ers iddo agor wedi bod yn arbennig o gadarnhaol a rhwng ei agoriad ar 9 fed Rhagfyr a Mawrth 2020, mae dros
9,300 o bobl wedi ymweld.
A7.3

Datblygu strategaeth ddiwylliannol trwy’r sir sy’n cwmpasu ein holl weithgareddau celfyddydau a
diwylliannol sy’n cefnogi datblygiad economaidd, lles, adfywio a phenderfyniadau buddsoddi
mawr

Gwyrdd

Roedden wrth ein boddau yn gweithio gyda’r Eisteddfod Genedlaethol er mwyn cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2019 oedd
yn llwyddiant ysgubol.
Yn yr Eisteddfod cafwyd stori Gymraeg bob dydd ar stondin Betsi Cadwaladr, a rhaglen o weithgareddau ar stondin Conwy,
o’r sesiynau thematig i blant, cwis, a sesiwn hel atgofion gan ddefnyddio’r adnodd Lluniau i’w Rhannu ‘Hen Wlad fy Nhadau’
gyda phanel trafod ar les iechyd meddwl. Ar stondin Betsi Cadwaldr, mewn partneriaeth â gwasanaethau’r llyfrgell a
Chyngor Llyfrau Cymru, dathlwyd y casgliad Cymraeg ‘Darllen yn Well’ ar gyfer Iechyd Meddwl. Mae llyfrgelloedd yn
hyrwyddo’r casgliad newydd o dros 20 teitl sydd ar gael yn Gymraeg o’r rhestr hon o lyfrau sydd wedi ei dethol yn
broffesiynol.
Cafodd pwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar fyr rybudd i ddarparu 6000 o
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docynnau am ddim ar gyfer y diwrnod agoriadol i drigolion Conwy fyddai ddim yn arfer dod i’r Eisteddfod, h.y. y rhai nad
ydynt yn siarad Cymraeg, teuluoedd difreintiedig ayyb. Gweithiodd y Swyddog Prosiect Cyfuno yn ddiflino er mwyn sicrhau
fod tocynnau’n mynd i deuluoedd a grwpiau mewn ardaloedd difreintiedig o fewn y Fwrdeistref Sirol a rhoddwyd 120 o
docynnau yn y diwedd i bobl na fyddent yn arfer mynd i’r Eisteddfod.
Mae arian grant wedi ei ganfod er mwyn comisiynu gwaith ar Strategaeth Ddiwylliant ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Mae
ymgynghorwyr wedi eu penodi a strategaeth ddrafft wedi ei chynhyrchu.
Mae gwaith wedi ei oedi hyd yr hydref er mwyn ail ganolbwyntio’r Strategaeth yng ngoleuni Covid-19. Rydym hefyd wrthi'n
ailstrwythuro ein gwasanaethau er mwyn creu gwasanaeth diwylliant ac economi sydd o dan ymgynghoriad ar hyn o
bryd. Bydd yr ailstrwythuro yn ein galluogi i ganolbwyntio ar adfywio ein trefi o safbwynt economaidd a diwylliannol.
A7.4

Byddwn yn harneisio celfyddydau, diwylliant a'r diwydiannau creadigol i gefnogi'r gwaith o
adfywio ein cymunedau.

Gwyrdd

Rhwng mis Ebrill 2019 a Mawrth 2020 fe ddenom ni 179,707 o bobl i weld sioeau yn Venue Cymru a 40,962 i weld sioeau yn
Theatr Colwyn. Roedd nifer o’r bobl hyn wedi aros yn yr ardal, bwyta mewn bwytai lleol a gwario yn y siopau lleol.
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.

Gwyrdd

Mae Achos Busnes ar gyfer Swyddog Hyrwyddo a Datblygu’r Gymraeg wedi ei gymeradwyo er mwyn parhau gyda’r gwaith
hwn.
Mae cynllun gweithredu Strategaeth Addysg y Gymraeg yn parhau i gael ei weithredu ac adolygir y cynnydd drwy grŵp
llywio strategaeth y Gymraeg. Nod allweddol yw hyrwyddo Siarter y Gymraeg ym mhob ysgol categori 1 (ysgolion cyfrwng
Cymraeg) ac mewn ysgolion categori 4 (sy’n dysgu 20% drwy gyfrwng y Gymraeg) er mwyn gwella’r defnydd o'r Gymraeg yn
gymdeithasol a chodi ymwybyddiaeth o ddiwylliant a dinasyddiaeth Gymraeg.
Gofynnwyd i bob ysgol gwblhau holiadur er mwyn nodi’r ardaloedd i’w datblygu yn ystod y flwyddyn academaidd hon.
Caiff plant ysgol eu gwobrwyo am eu hymdrechion i ddefnyddio’r Gymraeg yn amlach y tu allan i’r ysgol drwy Gynllun
Gwobrwyo’r Siarter Iaith. Mae’r cynllun yn set o amcanion a amlinellir gan Lywodraeth Cymru, gyda’r nod o annog mwy o
ddefnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol ymysg pobl ifanc a sicrhau nad yw’r Gymraeg wedi ei chyfyngu i’r ystafell ddosbarth
yn unig.
Mae 12 ysgol yn parhau i gynnal gwobr aur, 7 ysgol yn gweithio tuag at Wobr Aur, a 3 ysgol yn gweithio tuag at Wobr Arian.
Mae dwy ysgol categori 4 yn parhau ar yr Wobr Arian.
Caiff trefnwyr digwyddiadau allanol eu hannog bellach i gyflwyno gwybodaeth yn ddwyieithog ac mae’r rhai sy’n derbyn
50% neu fwy o’u harian gan y cyngor yn gorfod gwneud hyn fel rhan o’u trefniadau noddi. Manteisiodd y Tîm Digwyddiadau
ar yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn Llanrwst drwy arwain ar bresenoldeb ar y Maes gan gynnwys dangos ein
negeseuon corfforaethol, cyflwyniadau a gweithgareddau o bob maes gwasanaeth ochr yn ochr a'r gwaith a wnawn gyda'n
partneriaid.
Cyflwynodd staff y llyfrgell a phartneriaid 1,744 o sesiynau gweithgareddau i gwsmeriaid yn 2019-20. Roedd 1,270 o’r rhain
drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.
Mae’r gwasanaeth yn parhau i gynnig sesiynau amser stori dwyieithog yn rheolaidd ym mhob llyfrgell ardal, ac yn hyrwyddo
cyflenwad llyfrau Cymraeg y llyfrgell drwy’r grŵp darllen. Rydym hefyd wedi cynnal ioga babi drwy’r Gymraeg a sesiynau
sgiliau Cymraeg ar gyfer partneriaid newydd drwy’r rhaglen newydd lwyddiannus iawn, Clwb Cwtch. Mae’r rhaglen sy’n
cyflenwi llyfrau sain Cymraeg a llyfrau print bras yn cael ei chefnogi’n llawn gan y gwasanaeth, ac rydym yn prynu aml
gopïau o’r deunyddiau hyn i’n cwsmeriaid.
Grŵp siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
Gan weithio ar y cyd gyda Menter Iaith Conwy, mae grŵp siaradwyr a dysgwyr Cymraeg wedi ei sefydlu yng Nghanolfan
Ddiwylliant Conwy er mwyn darparu mwy o gyfle i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg, yn enwedig rhai o ardaloedd arfordir
Conwy, gyfarfod, ymarfer a chymdeithasu. Cynhaliwyd 12 sesiwn hyd yma. Ym mis Chwefror 2020 roedd 21 o aelodau.
Parhaodd rhai o aelodau’r grŵp i gyfarfod yn rhithiol ar ôl y cyfnod clo.
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7.2. 7.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod
Mesurau

Teitl y Mesurydd

M7.1a

Canran y dangoswyr
ansawdd (gyda
thargedau) a
gyflawnwyd gan y
Gwasanaeth
Llyfrgelloedd

Targetd 1Gwirioneddol Targed Meincnod Safle
Perfformiad
Gwirioneddol 19/20
19/20
20/21
meincnod COG
18/19
87.50

87.50

85.00
(C/B)

87.50
Oren

Safonau Ansawdd Llyfrgelloedd Cymru yw’r fframwaith sy’n caniatáu i ni fonitro a yw gwasanaeth llyfrgelloedd ar draws
Cymru yn cydymffurfio â dyletswyddau statudol. Defnyddir 16 o ddangosyddion ansawdd i wirio ansawdd y gwasanaethau
a’r cyfleusterau a ddarperir. Ffigwr canol blwyddyn yw hwn.
M7.1d

Nifer y bobl sy’n
mynychu neu
gyfranogi mewn
celfyddydau
mynegiannol,
treŌadaeth
amgueddfeydd
llyfrgelloedd Venue
Cymru Theatr
Colwyn
gweithgareddau bob
blwyddyn

0.00

0.00
Amherthnasol

Nid oes data ar gael ar gyfer 2019/20
M7.3

% y staff yng
ngwasanaethau’r
Cyngor sy'n gallu
siarad Cymraeg (ac
eithrio athrawon
ysgol a staff mewn
ysgolion) - fesul
adran gwasanaeth

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00
Amherthnasol

Rydym wedi darparu dosbarthiadau Cymraeg i staff ac mae’r rhain wedi parhau ar-lein ar ôl y cyfnod clo.
M7.3a

% swyddi ‘Cymraeg
yn Hanfodol a
lenwyd gan siaradwr
Cymraeg

100.00

100.00

0.00

0.00
Amherthnasol

Nid oes data ar gael ar gyfer 2019/20
M7.3b

Nifer y staff sy’n
manteisio ar y cynnig
hyfforddiant
Cymraeg yn y
Gweithle.

75.00

0.00

100

0.00

0.00
Amherthnasol

Llenwodd 75 aelod o staff y 5 cwrs gan Cymraeg Gwaith 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

% achosion o
‘siopwyr cudd’
Cymraeg a
arweiniodd at

100.00

90.00

0.00

0.00
Amherthnasol
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gydymffurfiad â
safonau’r Gymraeg.
Nid oes data ar gael ar gyfer 2019/20
M7.4

M7.5a

M7.5b

% y disgyblion sy'n
cael mynediad i
addysg cyfrwng
Cymraeg

22.00

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

82.51

Nifer o
ddigwyddiadau i
hyrwyddo’r Gymraeg
/ codi
ymwybyddiaeth a
gynhelir mewn
cydweithrediad â’n
partneriaid

0.00

23.00

21.8

0.00

0.00
Oren

94.00

86.3

0.00

0.00
Oren

0.00

429

0.00

0.00
Gwyrdd

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 ar newid.
Rydym wrth ein bodd fod y Ganolfan Ddiwylliant bwrpasol wedi agor ym mis Rhagfyr 2019 a chyn y cyfnod clo roedd eisoes
yn cael defnydd cyson gyda sesiynau gwych ar gael. Rydym wedi defnyddio'r celfyddydau a diwylliant i wella iechyd a lles
pobl, ac i gynyddu twristiaeth a ffyniant yr ardal hefyd ac mae’n braf nodi'r cyfraniad at yr economi leol. Bydd yr
ailstrwythuro sydd i ddod yn y gwasanaeth, er mwyn ffurfio gwasanaethau diwylliant ac economi, yn datblygu’r dull hwn
ymhellach. Roedd yn anrhydedd cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol ac arddangos ardaloedd gwledig ein sir i filoedd o
ymwelwyr. Bu cynnydd ardderchog yn y ddarpariaeth Gymraeg, o fewn ein hysgolion ac yn y gweithle, ac nid yw’r cyfnod
clo wedi amharu ar y gwersi yn y gweithle.
Sut mae hyn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Bydd ein treftadaeth gyfoethog wedi cael ei diogelu 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.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Mae’r gwaith yn parhau er mwyn datblygu ein llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol a fydd yn darparu ystod eang o
wasanaethau ac yn gweithredu fel canolbwynt i gymunedau. Dylai’r gwasanaeth Economi a Diwylliant newydd fod yn ei le yn
ystod 2021 a bydd yn helpu i sicrhau Canlyniad 5 a 7 yn y cynllun corfforaethol.

55

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY

2019/20

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
Enw’r Cam Gweithredu
Gweithredu
A8.2

Perfformiad
COG

Byddwn yn adolygu sut rydym yn ymgysylltu â chymunedau yn arbennig cynghorau tref a
chymuned ac yn sicrhau bod pob cymuned yn cael cyfle i fod yn rhan o ddatblygu gwasanaethau
gwytnwch.

Oren

Mae gennym Strategaeth Ymgysylltu sydd ar y wefan. Mae Hyfforddiant Ymgysylltu ar gyfer staff yn rhan o’r cynllun
Hyfforddi Corfforaethol. Rhaid i bob adroddiad sy’n cael ei gyflwyno i bwyllgorau ddangos pa ymgysylltu sydd wedi
digwydd. Mae’n rhaid i ni adolygu ein dulliau er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ymgysylltu, ond o fewn cyfyngiadau
Rheolau Covid a osodwyd gan Lywodraeth Cymu.
Mae pob cyfarfod o’r pwyllgor yn agored i’r cyhoedd, a chyn y cyfnod clo darlledwyd nifer o gyfarfodydd y pwyllgor ar y we.
Mae gennym broses i aelodau o’r cyhoedd allu cyflwyno eitemau i’w trafod mewn pwyllgorau craffu. Mae’r cyfarfodydd
hyn bellach yn cael eu cynnal ar-lein drwy Zoom fel y gall y cyhoedd barhau i wrando ar y ddadl wleidyddol. 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 nad yw’n rhy feichus neu
gymhleth. Rydym wedi ymdrechu i wneud hyn trwy gynhyrchu ein prif ddogfennau mewn fformat hygyrch – defnyddio iaith
syml, inffograffeg a’u trosi i Iaith Arwyddion Prydain. Mae gennym wasanaeth 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 o dan y Ddeddf
Llesiant 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 hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i wahodd barn, ac yn ystod y cyfnod clo rydym
wedi cynyddu’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol yn sylweddol, yn enwedig y defnydd o fideos. Cyhoeddwyd diweddariad
hefyd ynglŷn â Covid i bob aelwyd yn y sir er mwyn sicrhau nad yw pobl wedi eu heithrio’n ddigidol.
Yn ystod y cyfnod clo rydym wedi gweithio’n glos gyda Chynghorau Tref a Chymuned i gefnogi gwydnwch cymunedau lleol a
byddwn yn parhau i gryfhau cydweithio sy’n deillio o’r gymuned.
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’r Strategaeth Gyfathrebu a’r cynllun gweithredu yn eu lle bellach. Mae’r cynllun gweithredu yn cael ei adolygu yn
rheolaidd 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 o weithio gyda’r cyfryngau cymdeithasol, yr iaith a ddefnyddiwn a defnydd
cynyddol o luniau a fideos. Rydym hefyd yn adolygu ein ffordd o ymdrin â hygyrchedd a sut mae ein gwefan yn gweithio i
bobl gyda nam ar y golwg.
Rydym yn canolbwyntio ar ein Strategaeth Cwsmeriaid, cymeradwywyd – “Gwella mynediad at Wasanaethau a Gwybodaeth
Cyngor Conwy” – ym mis Rhagfyr 2019. Mae’r Grŵp Gwella Mynediad (sydd â chynrychiolaeth gan wasanaethau wyneb yn
wyneb â Chwsmeriaid a gwasanaethau ategol) yn darparu llywodraethu ar gyfer y Strategaeth a rhannu’r arfer orau ar gyfer
materion yn ymwneud â Chwsmeriaid.
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 ein ffocws wedi bod ar gynyddu defnydd ffurflenni lle mae niferoedd uwch o drafodion. Rydym wedi gwneud
gwelliannau i nifer y derbyniadau ysgol a’r ceisiadau cludiant a wnaed ar-lein.
Y cam nesaf yw dechrau datblygu fforymau ar-lein gyda mwy o integreiddio gyda systemau cefndirol. Mae achos busnes
wedi ei ddatblygu ar gyfer buddsoddi mewn ffurflenni digidol mwy cynhwysfawr a datrysiadau Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid
(firmstep) yn ogystal ag offeryn rhoi’r gorau i sgrin er mwyn hwyluso mynediad uniongyrchol at systemau cefndirol. Er bod y
costau sefydlu cychwynnol a defnyddio’r system am gyfnod o 3 blynedd yn tua £280k, mae’r arbedion posibl o ran arbedion
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effeithlonrwydd drwy leihau amser staff ac osgoi buddsoddi mewn datrysiadau o fath porth ar-lein, yn gwneud y dewis hwn
yn un deniadol drwodd a thro.
Mae’r gwaith o ehangu’r sianelau cyfathrebu a gynigir yn ein canolfannau cyswllt wedi cychwyn, ac mae cydweithwyr yn yr
adran treth y cyngor a’r dderbynfa yn bwriadu cynnig cyfathrebu drwy neges destun a thrwy sgwrs ar y we. Mae datblygu
technoleg sgyrsfot yn cael ei acrhwilio hefyd a bydd llwyddiannau/methiannau Cynghorau eraill yn rhan o’n syniadau.
A8.5

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

Gwyrdd

Cyflwynwyd adroddiad ynglŷn â chyfleoedd i’r dyfodol ar gyfer cludiant cymunedol i Bwyllgor Craffu Trosolwg Economi a Lle
ym mis Ionawr 2020. Mae prosiect wedi ei sefydlu i gyflwyno gwasanaeth cludiant cyhoeddus yn ddibynnol ar alw yn
Nyffryn Conwy.
8.2. 8.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod
Mesurau

Teitl y Mesurydd

M8.2

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

Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Targed Meincnod Safle
Perfformiad
18/19
19/20 19/20
20/21
meincnod COG
19.00

Dim
targed

Dim
targed
Amherthnasol

Nid oes data ar gael ar gyfer 2019/20
M8.2a

Nifer y cwynion

299.00

0.00

317.00

No
target
Amherthnasol

M8.2b

% y cwynion y
llwyddwyd i’w
datrys ar gam 1

86.40

90.00

92.50

Dim
targed
Amherthnasol

Mae’r polisi Cwynion Corfforaethol wedi ei adolygu a’i ddiweddaru i alluogi gwrthod ymchwiliad cam 2 os nad oes unrhyw
beth i’w ychwanegu at ymchwiliad cam 1. Gallai hyn fod wedi cyfrannu at y cynnydd yn y ganran o’r flwyddyn flaenorol.
M8.2c

Nifer y
canmoliaethau

425.00

0.00

289.00

0.00

0.00
Amherthnasol

Derbyniwyd 289 o gwynion ar gyfer 2019/20, o’i gymharu â 425 ar gyfer y flwyddyn flaenorol.
M8.4

Nifer y trafodion
cwsmeriaid sydd ar
gael ar-lein

157

180

150 (C/B)

200
Amherthnasol

Roedd 150 math o drafodion ar gael ganol blwyddyn. Nid oes data ar gael ar gyfer diwedd y flwyddyn.
M8.4a

M8.4ai

% y trafodion sy’n
cael eu talu / y gellir
ymgeisio amdanynt
ar-lein neu eu
harchebu ar-lein

25%

% trafodion
cwsmeriaid
(ffurflenni cyfredol)
y telir amdanynt, y
No baseline 25%
25% No Bob 6 mis

25%

Dim
targed
Gwyrdd

Dim
targed
Gwyrdd
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gwneir cais
amdanynt neu sy’n
cael eu bwcio ar
lein
M8.4b

% y cynnydd mewn 177.16
taliadau ar-lein
(trafodion)

10.00

3.84

N/A

N/A

N/A
Coch

Mae’r rhain yn cynnwys taliadau drwy Parent Pay / system archebu Venue Cymru/ Civica. Mae hyn yn llai na’r disgwyl
oherwydd fod llai o daliadau’n cael eu derbyn ar-lein nag a gynlluniwyd yn Venue Cymru.
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
Targed
Amherthnasol

Nid oes data ar gael ar gyfer 2019/20

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’r strategaeth cwsmeriaid newydd yn ei lle bellach a bu cynnydd da er mwyn adolygu'r wefan i sicrhau ei bod yn hygyrch ac
yn bodloni gofynion pobl sydd â nam ar y golwg. Mae’r gweithio clos gyda Chynghorau Tref a Chymuned wedi gweithio’n
arbennig o dda ac fe fyddwn ni’n archwilio cyfleoedd pellach i barhau gyda hyn. Mae ein presenoldeb ar y cyfryngau
cymdeithasol wedi cynyddu’n sylweddol a bwriadwn barhau â’r dull hwn, heb anghofio’r rhai nad ydynt o blaid y ffordd
ddigidol. Mae ein presenoldeb ar-lein wedi gweithio’n dda yn ystod y cyfnod clo ac roeddem yn gallu gweithredu systemau arlein i fodloni’r galw ar fyr rybudd er mwyn galluogi pobl i gael mynediad at grantiau busnesau, archebu darpariaeth gofal plant
brys a derbyn taliadau uniongyrchol am brydau ysgol am ddim.
Sut mae hyn yn cyfrannu tuag at y nodau lles?
Drwy 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.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Byddwn yn parhau i ymestyn ein dull o ymgysylltu â'r gymuned ac yn benodol, yn sicrhau ein bod yn cael barn gan ystod
eang o bobl. Byddwn yn adolygu ein dull o ymgysylltu yng ngoleuni cyfyngiadau Covid.
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Canlyniad 9 – Mae Cyngor Conwy yn wydn (Effeithlon)
9.1. 9.1. Ein Camau Gweithredu â Blaenoriaeth
Action Code

Action Name

Perf. RAG

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

Caeodd y Rhaglen Foderneiddio ym mis Mawrth 2020 ac o ganlyniad i’r gwaith yma 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. Heb amheuaeth,
galluogodd y gwaith hwn ni i barhau i ddarparu gwasanaeth o bell pan gyhoeddwyd y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020.
Drwy’r gwaith a gyflwynwyd gan y Rhaglen Foderneiddio, rydym wedi gallu cynnal ein cynhyrchiant a chyflwyno
gwasanaethau drwy weithio o bell. Mae enghreifftiau’n cynnwys:
Skype i fusnesau – sy’n galluogi staff i fideo gynadledda / rhannu dogfennau ‘ hyfforddi a chynnal cyfarfodydd yn unrhyw
le.
Gliniaduron a Gorsaf Ddocio – sy’n galluogi staff i weithio o unrhyw leoliad gan y Cyngor neu o gartref fel bo’r angen
(gelwir hyn yn Hyblygrwydd wrth Weithio). Mae nifer y milltiroedd staff a deithiwyd wedi gostwng o filiwn ers 2013/14.
Visiontime - yn cefnogi gweithio'n hyblyg i staff.
Rheoli Dogfennau Electronig – yn cefnogi digideiddio ffeiliau papur a chreu llif gwaith electronig. mae dros 2.5 miliwn o
ddogfennau bellach yn cael eu storio’n ddigidol. Amcangyfrifir fod 6500 o ffeiliau’n gyfystyr a lle mewn 100 cabinet ffeilio
ac mae 100 cabinet ffeilio yn gyfystyr a 60m2 o le mewn swyddfa nad oes ei angen mwyach neu y gellid ei ddarparu ar
gyfer defnydd arall.
iTrent – creu ffrydiau gwaith electronig ar gyfer prosesau Adnoddau Dynol.
System Rheoli Perfformiad a Phrosiectau CAMMS – sydd wedi creu prosesau electronig llawn yn ymwneud â
pherfformiad, risg, archwilio a rheoli prosiect sy’n galluogi staff i fewnbynnu a dadansoddi gwybodaeth yn uniongyrchol.
Gwasanaeth Argraffu a Reolir – sy’n galluogi argraffu a sganio ‘dilynwch fi’. Mae nifer y rimau o bapur a brynwyd ers
2013/14 wedi lleihau 42% ac mae cost argraffu lliw wedi lleihau 75%.
Ynghyd â gweithredu Hyblygrwydd wrth Weithio, adeiladwyd adeilad Coed Pella ym Mae Colwyn fel rhan o’r Rhaglen
Foderneiddio. Mae hyn wedi galluogi’r Awdurdod i gau 16 o hen adeiladau aneffeithlon ac agor 1 adeilad sy’n addas i’r
diben. Ers i Goed Pella agor, mae rhagor o wasanaethau wedi symud i’r adeilad h.y. Ystadau a Rheoli Asedau gan alluogi
ail ddarparu mannau swyddfa eraill llai effeithlon.
Ers cau’r rhaglen foderneiddio, mae mwy o waith wedi ei wneud ar y 2 brif safle arall er mwyn codi eu safonau. Mae’r
adeilad AFfCh ym Mochdre bellach yn gwbl Hyblyg wrth Weithio ar raddfa 7:10 ac mae symud/ail wampio o fewn
Bodlondeb wedi caniatáu i’r Gwasanaethau yno ddod yn gwbl Hyblyg wrth Weithio gan weithredu polisïau clir ar ddesgiau
a rhannu desgiau.
O ganlyniad i’r cyfnod clo rydym wedi cychwyn rhaglen newydd o foderneiddio a elwir yn Rhaglen Adnewyddu. Bydd y
rhaglen yn gwneud y gorau o'r dulliau gweithio llesol a nodwyd cyn y cyfnod clo ac yn sicrhau eu bod yn defnyddio
ymhellach rŵan, yn y tymor canolig a'r hirdymor.
Mae cyfle i ni wneud pethau’n wahanol er budd lleihau allyriadau carbon, lles staff, darparu gwasanaethau i’r cyhoedd ac
i sicrhau effeithlonrwydd ar draws y sefydliad.
A9.2

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddull cydweithredol rhanbarthol i
Lywodraeth Leol.

Gwyrdd

Mae’r Awdurdod yn bartner gweithredol mewn nifer o bartneriaethau rhanbarthol ac isranbarthol, gan gynnwys Bwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Partneriaeth Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol, Prosiect Gwastraff Gweddillol
Rhanbarthol, cynllun isranbarthol gwastraff bwyd, a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych. Mae
cydweithio rhanbarthol wedi bod yn hanfodol yn ystod ein hymateb ar y cyd drwy wasanaethau cyhoeddus i Covid a'n dull
o ail agor gwasanaethau a pharhau ein cefnogaeth i gydnerthu cymunedol.
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Byddwn yn monitro effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd er mwyn bod yn barod at
oblygiadau’r ffaith bod y DU 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 Undeb Ewropeaidd o dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr yn cyfarfod yn
rheolaidd, ac mae cynrychiolaeth ar draws y gwasanaeth ynddo. Mae cofrestr risg gadael yr UE mewn lle, gyda chamau
gweithredu lliniaru. Bydd y camau hyn yn cael eu hadolygu a’u cyflawni pan fydd hi’n glir pa fath drefniadau gadael y bydd
y DU a’r UE yn cytuno arnynt.
A9.4

Byddwn yn parhau i ddatblygu a chefnogi ein staff.
Gwyrdd

Rydym wedi gweithredu Cynllun Dysgu a Datblygu Corfforaethol diwygiedig ac mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol.
Dyma rai o’r meysydd amlwg dros y flwyddyn:
a) Conwy yw’r Awdurdod cyntaf yng Nghymru i gynnal Rhaglen Arweinyddiaeth yr Academi Menter Gymdeithasol a
gafodd bresenoldeb 100% a derbyniad da. Dywedodd 83% o ddysgwyr bod eu dealltwriaeth o Arweinyddiaeth Fentrus
mewn perthynas â CBSC wedi gwella. Defnyddiwyd Conwy fel Astudiaeth Achos leol yn lansiad swyddogol yr Academi
Menter Gymdeithasol ym mis Tachwedd 2019.
b) Cefnogwyd dau uwch reolwr i fynychu Ysgol Arweinyddiaeth Academi Cymru yn Llanbedr Pont Steffan ym mis Mehefin
2019. Mae’r ysgol haf yn brofiad dysgu dwys, dros bump diwrnod sy’n dod ag arweinyddion a rheolwyr ynghyd i fynd i’r
afael â materion allweddol ar bwnc penodol yn ymwneud ag arweinyddiaeth. Roedd y ddau a fu yno’n gweld y profiad yn
werthfawr dros ben ac maent wedi rhoi’r hyn a ddysgwyd yno ar waith yn y gweithle.
c) Cynhaliwyd digwyddiad dysgu ar y cyd rhwng CBS Conwy a Heddlu Gogledd Cymru ym mis Hydref. Roedd ‘Ymgyrch Blue
Bob Cat’ sefyllfa gynllunio argyfwng gyda’r nod o roi cyfle i gynrychiolwyr brofi a thrafod yr ystod a’r rhychwant o heriau
Rheoli a Chyfathrebu allai godi mewn digwyddiadau. Daeth mwy na deugain o swyddogion yno gyda chymorth allanol gan
NW-CREPS a Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru.
d) Ym mis Medi 2019 croesawodd ein Fforwm Rheolwyr Anna Morgan o ‘Red Shiny Apple’ a gyflwynodd sesiwn ddysgu
ddiddorol am 1.5awr ar Ragfarn Anymwybodol.

9.2. Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth?
Cod Mesurau Teitl y Mesurydd
M9.4a

M9.4b

M9.4c

M9.4d

Gwirioneddol Targed
18/19
19/20

Gwirioneddol Targetd Meincnod Safle
Perfformiad
19/20
20/21
meincnod COG

% y staff sy'n teimlo Nid oes
eu bod yn cael eu
arolwg
cefnogi gan eu
rheolwr atebol.

Nid oes Nid oes
arolwg arolwg

% y staff sy'n teimlo Nid oes
eu bod yn cael yr
arolwg
hyfforddiant cywir i
wneud eu gwaith

Nid oes Nid oes
arolwg arolwg

% y staff sy’n teimlo Nid oes
bod Conwy yn
arolwg
cymryd y gwaith o
ddatblygu ei weithlu
o ddifrif

Nid oes Nid oes
arolwg arolwg

% y staff sy'n teimlo Nid oes
eu bod yn cael eu
arolwg
cefnogi wrth
ymgymryd â
rhannau anodd eu
swyddi

Nid oes Nid oes
arolwg arolwg

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol
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M9.5

% gweithwyr sy’n
cwblhau’r
cyflwyniad
corfforaethol o
fewn yr amser
priodol.

48.17

2019/20

100.00 80%

100.00
Oren

Mae nifer y bobl sy’n bresennol mewn Anwytho o fewn yr amserlenni wedi cynyddu’n sylweddol. Mae hyn yn rhannol
oherwydd gwell prosesau ac yn rhannol oherwydd y gellir cynnal sesiynau bellach yng Nghoed Pella ble mae pob sesiwn yn
gallu cynnwys mwy o bobl.
M9.6

Nifer y tudalennau a
argraffwyd gan CBS
Conwy yn y cyfnod
(ac ym mhob
cynllun
gwasanaeth)

N/A

7,737,267
Amherthnasol

Mae’r ffigwr ar gyfer argraffu (sy’n cynnwys tudalennau sengl a dwbl - yn dibynnu ar faint a chynnwys) o argraffwyr amlswyddogaeth wedi lleihau ymhellach. Rydym wedi cael gwared ar nifer o’r dyfeisiau hyn dros y 2 flynedd ddiwethaf gan
ailgyfeirio argraffu i’r uned argraffu lle bo angen.
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 Rhaglen foderneiddio wedi cyflawni arbedion effeithlonrwydd sylweddol i'r awdurdod ac mae’r cynnydd
ardderchog a wnaed wedi sicrhau ein bod yn gallu addasu’n gyflym ac yn effeithlon a pharhau i ddarparu gwasanaethau’r
cyngor pan gyhoeddwyd y cyfnod clo. Er bod lefel salwch diwedd blwyddyn yn uwch na’r targed, mae’r trefniadau
gweithio o gartref a weithredwyd o ddiwedd mis Mawrth 2020 hefyd wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar ein
lefelau salwch staff. Mae’r Cynllun Dysgu a Datblygu Corfforaethol newydd wedi ei groesawu ac mae’n cynnig mwy o
amrywiaeth a phynciau i brocio’r meddwl, er mwyn annog staff i feddwl mewn ffordd wahanol ac ystyried cyfleoedd
newydd.
Sut mae hyn 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.
Meysydd i'w gwella / datblygu
Bob blwyddyn mae lleihad y gyllideb yn her sylweddol ac mae effaith Covid wedi gwaethygu hynny. Byddwn yn parhau i
edrych am fwy o arbedion 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. Byddwn yn defnyddio’r Rhaglen Adnewyddu i sicrhau ein
bod yn gwneud yn fawr o agweddau cadarnhaol y newidiadau i ffyrdd o fyw yn sgil Covid.
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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 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 a 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.
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Cyf
1

Enw’r Cydweithio

Math o Gydweithio

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Conwy a Sir Integredig
Ddinbych

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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.
Buddion cydweithio
 Gwell cydlynu.
 Llai o ddadleoli troseddau.
 Llai o ailadrodd.
 Gwerth ychwanegol.
 Llai o droseddu.
Cyf

Enw’r Cydweithio

Math o Gydweithio

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

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

Enw’r Cydweithio
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir
Ddinbych

Math o Gydweithio
Cydlynol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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.
Buddion cydweithio
Cyhoeddodd y Bwrdd eu hamcanion lles ym mis Ebrill 2018. Mae’r cynllun yn nodi 3 blaenoriaeth - 1. Pobl - cefnogi lles meddyliol da i bob oedran, 2. Cymuned - cefnogi cydnerthu’r gymuned, 3. Lle - cefnogi gwytnwch amgylcheddol. Dyma rai o’r manteision:
 Rhannu adnoddau ac arfer dda
 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.
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 Mwy o allu i rannu gwaith ar flaenoriaethau’r Bwrdd a gweithio gyda chymunedau.

Cyf

Enw’r Cydweithio
Bwrdd Sgiliau a Chyflogadwyedd

Math o Gydweithio
Cydlynol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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

4

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 pedair ffrwd waith er mwyn cyflawni blaenoriaethau/anghenion Conwy – sef: Gofal Cymdeithasol
ac Iechyd, Twristiaeth a Lletygarwch, Creadigol a Digidol a Bwyd, Rheoli Tir ac Arallgyfeirio.
Buddion cydweithio
Mae gweithio gyda sefydliadau partner yn caniatáu i’r Bwrdd wneud cysylltiadau cryf a gweld llun ehangach, mwy cynhwysfawr o’r cyfoeth o sgiliau a phrosiectau a mentrau
cyflogadwyedd sydd ar y gweill 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 bo modd, 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.
Cyf
5

Enw’r Cydweithio
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd
Cymru (Bwrdd Rhan 9)

Math o Gydweithio
Cydlynol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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 partneriaid 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
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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.
Buddion cydweithio
 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

Math o Gydweithio

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol
Cydlynol
Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy yn iach ac yn annibynnol
6
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.
Buddion cydweithio
 Cydlynu cyflwyniad effeithiol o raglen waith ranbarthol a ardystiwyd ynglŷn â chomisiynu strategol.
 Casglu a rhannu gwybodaeth ar arfer dda ar draws y rhanbarthau
 Sicrhau yr ymgysylltir yn effeithiol â grwpiau o fudd-ddeiliaid
Cyf

Enw’r Cydweithio

Math o Gydweithio

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

Un Pwynt Mynediad
Integredig
Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghonwy yn iach ac yn annibynnol
7
Disgrifiad
Darparu ymatebion rheng flaen i drigolion sy’n chwilio am wybodaeth, cyngor a chymorth o ran anghenion iechyd, gofal cymdeithasol neu les.
Buddion cydweithio
 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 gyda’r ymateb cydlynol a ddarperir.

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.
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Enw’r Cydweithio
Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a
Llesiant Gogledd Cymru

2019/20

Math o Gydweithio
Integredig Rhanbarthol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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 fwy cyson ar draws Gogledd
Cymru. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y bartneriaeth yma: https://www.northwalescollaborative.wales/
Buddion cydweithio
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

9

Enw’r Cydweithio

Grŵp Gweithredu Lleol Conwy Wledig

Math o Gydweithio

Cyllid Grant yr UE
Cydlynol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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
Y weledigaeth ar gyfer Grŵp Gweithredu Lleol Conwy yw: “Creu dyfodol llewyrchus i Gonwy wledig” Mae’r cydweithrediad hwn yn bartneriaeth breifat – gyhoeddus sy’n
gyfrifol am gyflwyno elfen LEADER y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru 2014 – 2020. Mae’r grŵp yn dyfarnu arian yn seiliedig ar brosiectau posibl gyda Strategaeth
Ddatblygu Leol ar gyfer Conwy Wledig y buont yn gyfrifol am eu datblygu’n flaenorol. 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
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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
Buddion cydweithio
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
10

Enw’r Cydweithio
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
(NWEAB)

Math o Gydweithio
Cydlynu Rhanbarthol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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.
Buddion cydweithio
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.
Cyf
Enw’r Cydweithio
Math o Gydweithio
Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
Rhaglen Adfywio Bywyd y Bae gan gynnwys
Canlyniad 5 - Mae pobl yng Nghonwy yn byw mewn Sir sydd ag economi
11
Cydlynol
Menter Adfywio a Dargedwyd
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.
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Sicrhau bod rhannau o’r rhaglen yn cael eu cyflawni ar amser.

Buddion cydweithio
 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
Math o Gydweithio
12

Partneriaeth Trin Gwastraff Gweddilliol
Gogledd Cymru

Integreiddio Rhanbarthol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol

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.
Buddion cydweithio
 Osgoi costau o £31,288,000 dros y cyfnod o Ebrill 2015 tan Fawrth 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).
Cyf
13

Enw’r Cydweithio
Canolfan Gwastraff Bwyd Gogledd-ddwyrain
Cymru

Math o Gydweithio
Integreiddio Rhanbarthol

Disgrifiad
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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.
Buddion cydweithio
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
14

Enw’r Cydweithio
Cyfleuster Arddangos Compost Rhanbarthol
Gogledd-orllewin Cymru

Math o Gydweithio
Integreiddio Rhanbarthol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
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.
Buddion cydweithio
 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
Math o Gydweithio
Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
Canlyniad 3 – Mae gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety fforddiadwy ac
15
Partneriaeth Strategol Tai Conwy
Cydlynol
addas o safon uchel sy’n gwella safon eu bywydau.
Disgrifiad
Pwrpas y Bartneriaeth Strategol Tai yw monitro datblygiad a gweithrediad y Strategaeth Dai Leol a strategaethau cysylltiedig, gan ganolbwyntio 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 incwm 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.
Buddion cydweithio
Gwasanaethau gwell a chynnydd yn yr allbynnau cyflawni. Bydd hyn yn cael ei ddangos yn yr adroddiadau blynyddol gan y bartneriaeth.
Cyf

Enw’r Cydweithio

Math o Gydweithio
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GwE /Gwella Ysgolion Rhanbarthol
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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.
Buddion cydweithio
Rhannu arferion da a chefnogi gwelliannau parhaus ymhob cam o addysg ysgol gynradd ac uwchradd.
Cyf
Enw’r Cydweithio
Math o Gydweithio
Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Integredig Is Ranbarthol
Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy’n ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel.
17
Ddinbych
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 Timau Trosedd 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.
Buddion cydweithio




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 cymharol.
Mae’r gwasanaeth wedi derbyn dau arolwg ar safon y gwaith a gyflawnir, a daethpwyd i'r casgliad fod y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 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 Cyfiawnder ieuenctid yn perfformio’n dda.



Cyf
18

Enw’r Cydweithio
Grŵp Cyflawni Diogelu Plant Conwy a Sir
Ddinbych a Grŵp Cyflawni Diogelu Oedolion
Conwy a Sir Ddinbych

Math o Gydweithio
Cydlynol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
Outcome 2 - People in Conwy are safe and feel safe

Disgrifiad
Mae’r grŵp cyflawni yn cyfarfod bob chwarter er mwyn gyrru blaenoriaethau Bwrdd Rhanbarthol Gogledd Cymru, yn benodol o ran Siroedd Conwy a Dinbych Mae
Cydweithio yn ofyniad statudol o dan Reoliadau Bwrdd Diogelu Cymru 2015
Buddion cydweithio
Arferion Diogelu da a dull rhanbarthol i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau.
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Cyf
Enw’r Cydweithio
Math o Gydweithio
Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
Bwrdd Gwasanaethau Integredig
Cydlynol
Canlyniad 4 – Mae pobl yng Nghonwy’n iach ac yn egnïol
19
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 lleol o Ran 9 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.
Buddion cydweithio
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
20

Enw’r Cydweithio
Cyrchfan Conwy

Math o Gydweithio
Cydlynol

Cysylltiad â’r Canlyniad Corfforaethol
Canlyniad 1 – Mae pobl yng Nghonwy wedi’u haddysgu ac yn fedrus

Disgrifiad
Mae Cyrchfan Conwy yn dod â 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 hyb Twristiaeth yn y sir.
Buddion cydweithio
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.
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7 Adroddiadau Rheoleiddwyr
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector
cyhoeddus 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.
Ni chyhoeddir yr Adroddiad Gwella Blynyddol ar gyfer 2019/20 tan yn hwyr yn 2020.
Yn ystod 2019/2020, cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru’r 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:
https://www.wao.gov.uk/cy/adroddiadau-a-chyhoeddiadau?field_area_tid_i18n_1=63
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:
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=176

7.1 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:
https://archwilio.cymru/cy
7.2 Estyn – arolygon ysgolion – gellir gweld pob adroddiad am ysgolion Conwy yma:
https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu?local_authority=1406&_ga=2.234619738.514368339.16000154651063398770.1595427678
7.3 Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) https://arolygiaethgofal.cymru/?lang=en&_ga=2.168290214.646065103.16001560241303255134.1593775546

8 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus
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.
Cesglir gwybodaeth ac adroddir am yr wybodaeth yma’n genedlaethol, ei dilysu a’i chyhoeddi’n flynyddol.
Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’n perfformiad yn erbyn y mesuryddion cenedlaethol hyn.
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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

Eleni, oherwydd Covid, nid oes gwybodaeth meincnodi felly ni allwn asesu ein lle o’i gymharu ag
Awdurdodau Lleol eraill.
Teitl y Mesurydd

Gwirioneddol
18/19

Targed
18/19

Targed Gwirioneddol Meincnod Dadansoddiad
19/20
19/20
Cymru o Berfformiad

PAM/017 The number of visits to
local authority sport and leisure
centres during the year where the
visitor will be participating in
physical activity, per 1,000
population

10,095

8,250.00

PAM/040 The % of Quality
Indicators (with targets) achieved
by the library service

87.50

PAM/041 Percentage of NERS
clients who completed the exercise
programme

57.96 No Target No Target

Y Gwasanaeth Datblygu Cymunedol
8,500.00

10,899

N/A
Gwyrdd

87.50

87.50 Not available

N/A
Amherthnasol

64.02

N/A

(C/B)

Amherthnasol

Roedd y mesur hwn ar y ffordd i ddangos gwelliant ar ddiwedd blwyddyn 2018-19
PAM/042 Percentage of NERS
clients whose health had improved
on completion of the exercise
programme

64.70 No Target No Target

67.15

N/A

(C/B)

Amherthnasol

Roedd y mesur hwn ar y ffordd i ddangos gwelliant ar ddiwedd blwyddyn 2018-19
Adnoddau Dynol Corfforaethol
PAM/001 Conwy Council Total Number of working days/shifts per
FTE lost due to sickness absence

9.98 No Target

9.40
projected

10.43

N/A
Red

Er bod ein habsenoldeb salwch wedi cynyddu ers y flwyddyn flaenorol, rydym wedi gweld gostyngiad sylweddol
rhwng Ebrill a Gorffennaf 2020.
Addysg
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PAM/033 Percentage of pupils
assessed in Welsh at the end of the
Foundation phase

23.11 No Target No Target

PAM/007 Percentage of pupil
attendance in primary schools

94.64

PAM/008 Percentage of pupil
attendance in secondary schools

94.07

PAM/034 Percentage of year 11
pupils studying Welsh (first
language)

19.85 No Target No Target Not available

PAM/046 The percentage of Year
11 leavers not in education,
employment or training
(Destination Survey).

24.43

N/A
Amherthnasol

95.00

95.00

94.68

N/A
Amber

95.00

94.50

93.94

N/A
Amber
N/A
Amherthnasol

0.90

1.25

N/A Not available

N/A
Amherthnasol

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
PAM/030 - Percentage of municipal
waste reused, recycled or
composted

64.86

PAM/010 - Percentage of streets
that are clean

98.88

PAM/020 - Percentage of A roads
in poor condition

3.90

66.00

67.00

68.70

N/A
Green

96.00

96.00

97.58

N/A
Green

4.00

4.00

4.32

N/A
Amber

PAM/021 - Percentage of B roads
in poor condition

PAM/022 - Percentage of C roads in
poor condition

5.79

7.50

7.50

5.94

N/A
Green

15.37

17.00

17.00

15.46

N/A
Green

PAM/035 - Average number of
working days taken to clear fly
tipping incidents

1.41

PAM/043 Kilograms of residual
waste generated per person

129.60

5.00

5.00

1.68

N/A
Green

135.00

125.00

119.39

N/A
Green

Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
PAM/012 % of cases where
homelessness has been prevented

69.97

65.00

65.00

71.87

N/A
Green
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(as defined by Section 66 of the
Housing (Wales) Act 2014
PAM/013 The % of private sector
dwellings that had been vacant for
more than 6 months that were
returned to occupation during the
year through direct action by the
local authority
PAM/015 Days taken to deliver a
Disabled Facilities Grant

1.56 No target No target

2.02

N/A
Amherthnasol

130.75

170.00

150.00

135.86

N/A
Green

PAM/018 The % of all planning
applications determined in time

89.83 No target No target

91.33

PAM/019 The % of appeals
determined that upheld the
authority's decision in relation to
planning application decisions and
enforcement notices

56.25 No target No target

PAM/023 The % of food
establishments which are 'broadly
compliant' with food hygiene
standards

93.61 No target No target Not available

PAM/036 Number of affordable
housing units delivered per 10,000
households

7.50 No Target No Target Not available

PAM/045 Number of new homes
created as a result of bringing
empty properties back into use

N/A No Target No Target

N/A
Amherthnasol

41.67

N/A
Amherthnasol

N/A
Amherthnasol
N/A
Amherthnasol

3.00

N/A
Amherthnasol

Gwasanaethau Cymdeithasol
PAM/025 The rate of delayed
transfers of care for social care
reasons per 1,000 population aged
75 or over
PAM/028 The percentage of
assessments completed for
children within statutory
timescales
PAM/029 - The percentage of
looked after children on 31 March
who have had 3 or more
placements during the year

0.66

1.00

1.00

0.32

N/A
Green

100.00

96.00

96.00

97.14

N/A
Green

7.69

10.00

10.00

8.91

N/A
Green
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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

Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Borough Council
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/CorporatePlan-2017-2022.aspx neu https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Accounting-for-what-wedo-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
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Swyddfeydd y Cyngor ym Mochdre
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.

10 Ymhle y gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich Cyngor?
 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.
 Ein gwefan www.conwy.gov.uk
 Gwefannau Cymdeithasol - Gallwch ein dilyn ar Twitter ac ar Facebook
 Cynllun Corfforaethol 2017 - 2022 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Adroddiadau
Perfformiad chwe-misol Y Cynllun Corfforaethol
 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
 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
 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
 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
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