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1. Rhagarweiniad 
 

roeso i Grynodeb o Adroddiad Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Nod yr adroddiad 

hwn yw rhoi trosolwg cryno o’r hyn mae’r Cyngor wedi’i gyflawni yn y flwyddyn ariannol 

ddiwethaf (1 Ebrill 2019 hyd 31 Mawrth 2020)   

Rydym wedi ysgrifennu adroddiad llawer manylach y gallwch ei ddarllen os oes angen 
rhagor o fanylion arnoch am ein perfformiad.  Gelwir yr adroddiad manwl yn Adroddiad 
Blynyddol 2019 –2020. Mae copi o’r Adroddiad Blynyddol a’r holl fesuryddion perfformiad 
ar gael ar ein gwefan www.conwy.gov.uk/adroddiadblynyddol  
 

Er bod y Cynllun Corfforaethol yn parhau am gyfnod o bum mlynedd, rydym yn adrodd ar y 

cynnydd rydym wedi’i wneud bob blwyddyn.  Bob blwyddyn rydym yn adolygu’r blaenoriaethau i 

sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol i gymunedau.  Adolygir y blaenoriaethau hyn mewn 

partneriaeth â’r cyhoedd.   

Mae gennym hefyd sgwrs barhaus  - Sgwrs y Sir, felly gallwch gymryd rhan ar unrhyw adeg i rannu 

eich safbwyntiau a'ch syniadau ynglŷn â’r Sir neu eich ardal leol.  

www.conwy.gov.uk/sgwrsysir 

www.conwy.gov.uk/countyconversation 

www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/ 

@sgwrsconwyconvo 

Mae’r Adroddiad yn wahanol i’n dull arferol gan ein bod hefyd wedi ystyried mawredd y newid a 
ddigwyddodd o fis Mawrth 2020 oherwydd cyfnod clo Covid 19.  Yn yr adroddiad hwn, rydym 
wedi egluro sut mae hyn wedi ail-lunio ein gwasanaethau a’n cymunedau drwy gydol gwanwyn a 
haf 2020.  
 
Heb amheuaeth, Covid 19 yw’r her fwyaf sylweddol i’r awdurdod erioed ei wynebu ers ein ffurfio 
yn 1996. Yn wir, dyma’r her fwyaf i’r Deyrnas Unedig ddelio ag o ers diwedd yr Ail Ryfel Byd.  
Rhaid i ni gydnabod fod ein profiadau o’r pandemig wedi bod yn sylweddol wahanol. O golli 
anwyliaid, brwydro yn erbyn salwch difrifol, diweithdra, straen, gorbryder, unigedd, oriau gwaith 
hir a phrysur, i dreulio mwy o amser gyda’r teulu, dysgu sgiliau newydd, ffyrdd o fyw digidol, 
cyflymder bywyd hamddenol a mwynhau’r tywydd bendigedig.  Beth bynnag oedd eich profiad, 
bydd pob un ohonom yn edrych yn ôl ar y cyfnod hwn gyda gwahanol atgofion a’n cydymdeimlad 
dwysaf â’r rhai sydd wedi colli anwyliaid.   
 
I’r gwrthwyneb, oherwydd y cyfnod clo, bu newidiadau cadarnhaol yn y ffyrdd mae pobl yn 
gweithio a byw.  Rydym yn eithriadol o falch o’r ffordd mae gwirfoddolwyr wedi dod at ei gilydd 
yn ystod y cyfnod hwn o adfyd.  Hen ac ifanc, o’r dwyrain i’r gorllewin ac o ogledd i dde'r sir - 
rydym wir wedi bod yn gymuned unedig ar draws y sir gyfan, yn helpu'n gilydd a gwneud yn siŵr 
fod y rhai a oedd yn ddiamddiffyn yn derbyn cefnogaeth.  Ynghyd â’n partneriaid iechyd, heddlu, 
tân, ambiwlans, Cyfoeth Naturiol Cymru, y sectorau gwirfoddol ac annibynnol, a chyrff cyhoeddus 
eraill, ymatebom yn gyflym i’r argyfwng cenedlaethol heriol ac addasu’r ffordd rydym yn darparu 
gwasanaethau. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud yn bennaf â'r 11 mis cyn Covid, ac wrth ystyried ein 
perfformiad mae’n rhaid i ni nodi bod blwyddyn ariannol 2019/2020 wedi bod yn flwyddyn arall o 
ymdopi â galw cynyddol am ystod eang o wasanaethau o fewn cyfyngiadau cyllid llai. 
 

C 

http://www.conwy.gov.uk/adroddiadblynyddol
http://www.conwy.gov.uk/sgwrsysir
http://www.conwy.gov.uk/countyconversation
http://www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/
https://twitter.com/sgwrsconwyconvo
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2. Yr hyn mae'r Awdurdod yn ei wneud - ciplun mewn niferoedd  
ae’r Cyngor yn gyfrifol am ystod eang o wasanaethau cyhoeddus sy’n ceisio cefnogi 

bywydau bob dydd trigolion, ac ymwelwyr, y Fwrdeistref Sirol.  Mae’r dudalen nesaf yn 

giplun o’r gwahanol wasanaethau a’r lefel cyfartalog o alw y mae’n rhaid i ni ei gwrdd.  

 

M 
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3.  Crynodeb o Gynnydd y Cynllun Corfforaethol 
 

Mae’r tabl yn darparu trosolwg o’r cynnydd a wnaed i gyflawni Camau a Mesurau’r Cynllun 

Corfforaethol.  I gael gwybodaeth fanylach gweler ein Adroddiad Blynyddol llawn. 

 

Mae’r allweddau a ganlyn yn diffinio statws coch / oren/ gwyrdd (RAG) pob cam gweithredu a mesur. 

Allwedd Camau RAG:                Allwedd Mesur Perfformiad RAG: 

  O’i gymharu â’r targed a osodwyd: 

Cam gweithredu ddim yn 

symud ymlaen / meysydd 

pryder wedi’u codi 

Coch 

 
Mesur heb gyflawni’r targed 

ac yn is na’r lefel goddefiant 
Coch 

Cam gweithredu yn symud 

ymlaen a dim pryderon 

wedi’u codi 

Oren 

 Oddi mewn i’r goddefiant er 

mwyn gweithio tuag at 

gyflawni’r targed 

Oren 

Cam gweithredu wedi’i 

gyflawni 

 

Gwyrdd 

 
Targed ar gyfer y mesur wedi’i 

gyflawni 
Gwyrdd 

   Amherthnasol (heb osod 

targed) 
Amh. 

 

 

 

Trosolwg o Gamau Gweithredu a Mesurau Perfformiad y Cynllun Corfforaethol 
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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 

A3.2 Gwyrdd 

A3.3 Oren 

A3.4 Gwyrdd 
 

 

 

M3.1a (i) Oren 

M3.1a (ii) Oren 

M3.1b Coch 

M3.1c Amh. 

M3.1d Amh. 

M3.2 Gwyrdd 

M3.2a Amh. 

M3.3a Oren 

M3.3b Gwyrdd 

M3.3c Gwyrdd 

M3.4a Amh. 

M3.4b Amh. 

M3.4c Gwyrdd 

M3.4d Amh. 

M3.4e Amh. 

M3.4f(i) Amh. 

M3.4f(ii) Amh. 

M3.4g Amh. 

M3.4h Gwyrdd 
  

A4.1 Gwyrdd 

A4.2 Gwyrdd 

A4.3 Gwyrdd 

A4.4 Gwyrdd 

A4.5 Gwyrdd 
 

 

 

M4.1a Amh. 

M4.1b Amh. 

M4.1c Amh. 

M4.2 Amh. 

M4.3 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 

A5.1a Gwyrdd 

A5.2 Gwyrdd 

A5.3 Oren 

A5.4 Gwyrdd 

A5.5 Gwyrdd 

A5.6 Coch 
 

 

 

M5.1 Oren 

M5.2a Coch 

M5.2b Coch 

M5.3 Coch 

M5.3a Gwyrdd 

M5.4 I'w 
gadarnhau 

M5.5b Amh. 
 

 

 

A6.1 Gwyrdd 

A6.2 Gwyrdd 

A6.3 Gwyrdd 

A6.4 Gwyrdd 

A6.5 Gwyrdd 

A6.5a Coch 

A6.6 Oren 
  

M6.1a Gwyrdd 

M6.1b Coch 

M6.3a Gwyrdd 

M6.3b Gwyrdd 

M6.3c Oren 

M6.4 Coch 

M6.4ai Coch 

M6.4aii Gwyrdd 

M6.4aiii Gwyrdd 

M6.4aiv Coch 

M6.5 Amh. 
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Canlyniad 9 – Mae CBSC yn wydn (Effeithlon) 

A9.1 Gwyrdd 

A9.2 Gwyrdd 

A9.3 Gwyrdd 

A9.4 Gwyrdd 
 

 

 
 
 
 

M9.4a Amh. 

M9.4b Amh. 

M9.4c Amh. 

M9.4d Amh. 

M9.5 Oren 

M9.6 Amh. 
  

 

3.1  Crynodeb o’r uchafbwyntiau a gyflawnwyd yn 2019/20 
 

Moderneiddio  

a) Mae’r rhaglen foderneiddio wedi gwireddu arbedion effeithlonrwydd sylweddol i’r awdurdod 

a’r cynnydd ardderchog a wnaethom a sicrhaodd ein bod yn gallu addasu’n gyflym ac yn 

effeithlon a pharhau i ddarparu gwasanaethau’r cyngor pan gyhoeddwyd y cyfnod clo.   

b) Er y gwnaeth ein absenoldeb salwch diwedd blwyddyn gynyddu o'r flwyddyn flaenorol, 

rydym wedi profi gostyngiad sylweddol rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2020.  

c) Cafwyd croeso mawr i’r Cynllun Dysgu a Datblygu Corfforaethol newydd ac mae’n cynnig 

mwy o amrywiaeth a thestunau pryfoclyd i annog staff i feddwl yn wahanol ac ystyried 

cyfleoedd newydd. 

Yr Amgylchedd 

a) Rydym wrth ein boddau i fod wedi cyflawni ein cyfradd ailgylchu orau erioed o 69% a lleihau 

allyriadau carbon o 42%.   

b) Mae’r gwasanaeth gwastraff gwyrdd newydd ar waith  

c) Mae ein cynllun ar sut i gwrdd â'r targed uchelgeisiol i fod yn sero net erbyn 2030 wedi’i lunio  



 

9 
 

d) Rydym yn gweithio’n galed i wneud y gorau o’r newid mewn ffordd o fyw yn sgil covid er 

mwyn lleihau ein hôl troed carbon ymhellach. 

e) Rydym wedi cwblhau gwaith i gefnogi rhai rhannau o’n hamddiffynfeydd arfordirol, ond mae 

mwy o waith yn dal i’w wneud. 

 
Lles cymdeithasol 

a) Mae’r cyfnod clo wedi annog mwy o bobl i ymarfer corff ac mae angen i ni fanteisio ar y cyfle 

hwn.  Mae hefyd angen i ni fod yn ystyriol ei fod hefyd wedi cael effaith ar iechyd meddwl pobl 

ac mae angen i ni ystyried dewisiadau pellach i gefnogi pobl i reoli eu lles 

b) Mae cyflwyno aelodaeth Ffit ar gyfer pobl ifanc 11- 15 oed yn cynyddu’r dewisiadau ymarfer 

corff i bobl ifanc.   

c) Cafodd ein darpariaeth chwarae awyr agored a’r dewisiadau ‘rhoi cynnig arni’ mewn 

digwyddiadau flwyddyn lwyddiannus a sicrhau ein bod yn cynnig cyfleoedd ymarfer corff am 

ddim.   

d) Y ganolfan I CAN (canolfan les) a'r Canolbwynt Cymunedol yng Nglan Clwyd ym mis Chwefror 

2020 

e) Mae cynnydd da wedi ei wneud wrth gynyddu unedau tai a chanolbwyntio ar gwneud pob 

eiddo yn addasadwy.  

f) Rydym yn bod yn arloesol ein hymagwedd – creu’r math cyntaf o dai â chymorth ar gyfer pobl 

ifanc yng Nghymru, gan sicrhau eu bod wedi eu lleoli mewn ardaloedd canolog a fod pobl ifanc 

yn datblygu’r sgiliau i fyw’n annibynnol.  

g) Ni hefyd yw’r cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflawni'r Safon Triniaeth Gyfartal.  Rydym hefyd 

wedi cyflawni statws Arloeswr am y prosiect Tai yn Gyntaf. 

h) Mae gwaith sylweddol hefyd yn parhau gydag ystod eang o bartneriaid er mwyn atal a rheoli 

digartrefedd pan mae’n codi ac mae hwn wedi bod yn faes allweddol i ganolbwyntio arno yn y 

Cyfnod Clo.   

i) Drwy weithio’n agos o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae Datrysiadau Tai wedi 

trawsnewid gwasanaethau digartrefedd, gan ddarparu llety dros dro a chyflwyno cefnogaeth 

hanfodol ar gyfer pobl ddigartref a sicrhau llety ychwanegol i gartrefu a diogelu pobl sy’n cysgu 

allan.   Yn ystod misoedd Ebrill, Mai a Mehefin, darparwyd llety argyfwng i 179 o bobl, ac roedd 

107 o’r rheini'n gysylltiedig â Covid. Roedd hyn 1 ½ gwaith yn fwy na’r arfer yn ystod y cyfnod 

hwn.  

j) 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 i ddarparu llety argyfwng ar gyfer rhai sy'n cysgu allan, gan helpu i 

sicrhau eu diogelwch a lleihau'r perygl y byddai'r feirws yn lledaenu.  

k) Sefydlom y prosiect Tracio, Olrhain a Diogelu ar gyfer Conwy, gan ddefnyddio Staff yr 

Awdurdod oedd wedi eu hadleoli.   

l) Mae’r system addysg mewn cyfnod o newid sylweddol, ac rydym yn addasu i hynny.  Mae’n 

gyfnod heriol o ran mesuriadau asesu perfformiad yn sgil newidiadau Llywodraeth Cymru – 

rydym yn disgwyl i'r mesurau newydd gael eu cyhoeddi.   

m) Mae’n ddymunol fod disgyblion wedi gwneud cynnydd da ar Gyfnodau Allweddol 2 a 3 ac mae 

canlyniadau rhaglen Seren ar gyfer rhai sy’n gadael yr ysgol wedi bod yn ardderchog.  Yn yr un 

modd, mae’r dull nofio dwys yn parhau i gyflawni canlyniadau ardderchog. 

n) Mae prosesau sefydledig wedi eu rhoi ar waith i gynnig cefnogaeth a her i ysgolion a bu 

gwelliant arwyddocaol yn y gefnogaeth gan lywodraethwyr a’r hyfforddiant.   
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Diwylliant 

a) Agorodd y Ganolfan Ddiwylliant bwrpasol ym mis Rhagfyr 2019 a chyn y cyfnod clo, roedd 

defnydd rheolaidd yn cael ei wneud ohoni gyda rhai sesiynau ffantastig ar gael.  

b) Roedd yn anrhydedd i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol ac i arddangos ardaloedd gwledig y 

sir i filoedd o ymwelwyr.   

c) Gwnaed cynnydd ardderchog gyda darpariaeth Cymraeg, o fewn ein hysgolion a lle bu cynnydd 

yn nifer y disgyblion yn dewis darpariaeth ysgol uwchradd yn y Gymraeg ac yn y gweithle drwy 

ddarparu gwersi Cymraeg.  Nid yw’r cyfnod clo wedi cael effaith ar y gwersi yn y gweithle. 

 

Economaidd 

a) Mae’r Tîm Digwyddiadau yn parhau i ragori wrth ddenu digwyddiadau chwaraeon mawr i'r 

ardal. Mae’r digwyddiadau hyn wedi profi dro ar ôl tro eu bod yn ysbrydoli digwyddiadau 

gwaddol ar lefel lleol.  

b) Mae datblygiad yr academi Dwristiaeth newydd yn datblygu’n dda a bydd yn gynnig cyffrous ac 

arloesol i Gonwy a Rhanbarth Gogledd Cymru.   

c) Roedd gwaith hyrwyddo’r Sir yn ystod gaeaf 2019 yn llwyddiant mawr ac yn amodol ar 

gyfyngiadau Covid, rydym yn bwriadu ychwanegu at hyn yn ystod gaeaf 2020. Ymwelodd mwy 

na 20,000 o bobl â digwyddiad golau’r gaeaf yn Llandudno ac mae hyn yn profi’r awydd am 

ddigwyddiadau yn y gaeaf.   

d) Ein hymagwedd 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.   

e) Rydym wedi parhau i ddarparu cefnogaeth i fusnesau a bydd hyd yn oed yn fwy hanfodol wrth 

i ni helpu busnesau i ddelio â straen ac effaith Covid.   

Gwasanaethau Cefnogi 

a) Mae’r strategaeth gwsmeriaid newydd bellach ar waith a bu cynnydd da i adolygu’r wefan i 

sicrhau ei bod yn hygyrch i gwrdd ag anghenion pobl sydd â nam ar y golwg.   

b) Mae’r gwaith a atgyfnerthwyd gyda Chynghorau Tref a Chymuned wedi gweithio'n arbennig 

o dda a byddwn yn archwilio cyfleoedd pellach i adeiladu ar hyn.   

c) Mae ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu ac rydym yn bwriadu cynnal 

hyn, heb anghofio'r rhai hynny ohonoch nad ydych yn ffafrio dull digidol.  Mae ein 

presenoldeb ar-lein wedi gweithio’n dda yn ystod y cyfnod clo ac roedd modd i ni gyflwyno 

systemau ar-lein i gwrdd â'r galw ar fyr rybudd er mwyn galluogi pobl i gael mynediad at 

grantiau busnes, archebu darpariaeth gofal plant brys a derbyn taliadau uniongyrchol prydau 

ysgol am ddim. 

d) Mae ein timau TG, Cyllid, Archwilio, AD a Gwella Corfforaethol wedi gweithio’n ddyfal tu ôl i’r 

llenni i sicrhau fod staff yn cael eu cefnogi, taliadau grant yn cael eu gwneud ac anfonebau’n 

cael eu casglu, sicrhau bod darpariaeth gwasanaeth ar-lein ar gael a bod prosiectau’n cael eu 

cefnogi i gyflawni. 
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3.2  Beth sydd angen i ni ei wella / ei ddatblygu 
 
Rydym wedi gwneud cynnydd ardderchog, ond mae hunanwerthuso hefyd yn golygu ystyried lle 
mae pwysau o ran darparu gwasanaeth.  Rydym felly’n monitro’r meysydd canlynol: 
a) Mae gostyngiadau yn y gyllideb o un flwyddyn i'r llall yn parhau i fod yn her sylweddol 

ac mae effaith Covid wedi gwaethygu hynny.  Byddwn yn parhau i edrych am fwy o 
arbedion a dulliau modern o weithio sy’n diwallu anghenion pobl.   

b) Byddwn yn parhau i gynnig cefnogaeth busnes ac yn uchafu effaith cynlluniau adferiad 
Covid a gyhoeddir gan Lywodraethau Cymru a’r DU.  Byddwn hefyd yn parhau i fonitro a 
darparu cefnogaeth mewn perthynas â’r dyddiad cau Brexit sydd i ddod. 

c) Er bod niferoedd prentisiaethau o dan y targed, rydym yn gweithio ar y cyd gyda 
darparwyr dysgu i gael cymaint â phosibl o leoliadau.   

d) 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 
manteisio’n llawn ar agweddau positif y newidiadau mewn ffordd o fyw yn sgil Covid 

e) Byddwn yn parhau i ehangu ein hymagwedd at ymgysylltu â'r gymuned ac yn arbennig, 
sicrhau ein bod yn clywed barn ystod amrywiol o bobl.  Byddwn yn adolygu ein 
hymagwedd ar ymgysylltu yn sgil cyfyngiadau Covid.  

f) Mae gwaith yn parhau i ddatblygu ein llyfrgelloedd i fod yn ganolbwyntiau cymunedol a 
fydd yn darparu ystod eang o wasanaethau ac yn gweithredu fel canolbwynt i 
gymunedau. Dylai’r gwasanaeth Economi a Diwylliant newydd fod ar waith yn 2021 a 
bydd yn helpu symud ymlaen â Chanlyniadau 5 a 7 y cynllun corfforaethol. 

g) Mae wedi bod yn arbennig o heriol i goladu data perfformiad a meincnodi eleni yn sgil y 
cyfnod clo. Byddwn yn ymdrechu i wella hyn wrth i fusnes ddychwelyd at yr arfer. 

h) Byddwn yn parhau i gyflwyno cynlluniau lliniaru llifogydd ac yn ennill momentwm ar y 
rhai lle bu oedi. 

i) Byddwn yn parhau i archwilio ein cyfrifoldebau lleihau carbon drwy’r gwaith a’r 
eitemau rydym yn eu caffael fel awdurdod a byddwn yn parhau i annog newid 
ymddygiad er mwyn atal difrod pellach i’r amgylchedd.    

j) Mae’r galw cynyddol ar y gwasanaethau tai a digartrefedd yn parhau 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’r sefyllfa hon yn unigryw i Gonwy.  

k) Bu cynnydd gyda darparu 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.   

l) Mae diogel yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i ni. Byddwn yn parhau i hyfforddi 
staff ynglŷn â diogelu a sicrhau fod ein data hyfforddiant yn gywir.  Byddwn yn parhau i 
weithio gydag ysgolion i sicrhau bod ganddynt bolisïau a phrotocolau effeithiol ar gyfer 
recriwtio mwy diogel, hyfforddiant a gwiriadau DBS. 

 



 

12 
 

3.3  Ein Hymateb i Covid  
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4 .  Perfformiad Ystadegol 
 

Er mwyn asesu a chymharu pa mor dda rydym ni’n gwneud ar draws Cymru, mae gan CLlLC nifer o 

fesuryddion perfformiad sy’n cynnwys meysydd polisi allweddol.  Mae Mesuryddion Atebolrwydd 

Cyhoeddus yn cynnwys set fechan o ddangosyddion sy'n “canolbwyntio ar y canlyniad”. Maent yn 

adlewyrchu’r agweddau hynny ar waith awdurdodau lleol y mae awdurdodau'n cytuno yw'r 

pwysicaf o ran atebolrwydd i’r cyhoedd. Er enghraifft, ailgylchu, cyrhaeddiad addysgol, datblygu 

cynaliadwy ac ati. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu a'i hadrodd yn genedlaethol, ei gwirio, 

a'i chyhoeddi bob blwyddyn. Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’n perfformiad yn erbyn y 

mesuryddion cenedlaethol hyn. 

 

Mae’r tablau canlynol yn adrodd ar ffigwr perfformiad gwirioneddol y canlyniadau yn erbyn y 

targed ar gyfer y Mesuryddion Atebolrwydd Cyhoeddus (MAC).   

 

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 goddefiant 
 

Ni osodwyd targed 
 

 

Eleni, yn sgil covid, nid oes gwybodaeth feincnodi felly fedrwn ni ddim asesu ein sgôr yn erbyn 

Awdurdodau Lleol eraill. 

 

Teitl y Mesurau Gwirione
ddol 

18/19 

Targed 
18/19 

Targed 
19/20 

Gwirione
ddol 

19/20 

Safle yng 
Nghymru 

Dadansoddia
d o 

Berfformiad 

Gwasanaeth Datblygu Cymunedol 

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

10,095 8,250.00 8,500.00 10,899 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

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

87.50 87.50 87.50 Ddim ar 
gael eto 

Amh.  
 
 

  Amh. 
 

  

     
 

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

57.96 Dim 
targed 

Dim 
targed 

64.02 
 (C/B) 

Amh. 
 

 
Amh. 
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Roedd y mesur hwn ar y trywydd iawn i ddangos gwelliant ar ddiwedd blwyddyn 2018-19 

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

64.70 Dim 
targed 

Dim 
targed 

67.15 
 (C/B) 

Amh. 
 

Amh. 

Roedd y mesur hwn ar y trywydd iawn i ddangos gwelliant ar ddiwedd blwyddyn 2018-19 

Adnoddau Dynol Corfforaethol 

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

9.98 Dim 
targed 

9.40 
disgwylie

dig  

10.43  Amh.   
 

Coch 

  

 

Addysg 

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

23.11 Dim 
targed 

Dim 
targed 

24.43 Amh.  
 
 

  Amh. 
 

  

     
 

MAC/007 - Canran 
presenoldeb disgyblion mewn 
ysgolion cynradd 

94.64 95.00 95.00 94.68 Amh. 
 

Oren 

MAC/008 - Canran 
presenoldeb disgyblion mewn 
ysgolion uwchradd 

94.07 95.00 94.50 93.94 Amh. 
 

Oren 

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

19.85 Dim 
targed 

Dim 
targed 

Ddim ar 
gael eto 

Amh.  
 
 

  Amh. 
 

  

     
 

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

0.90 1.25 Amh. Ddim ar 
gael eto 

Amh.  
 
 

  Amh. 
 

  

     
 

Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau 

PAM/030 - Canran y gwastraff 
trefol a ailgylchwyd, a 
ailddefnyddiwyd neu a 
gompostiwyd 

64.86 66.00 67.00 68.70 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

MAC/010 - Canran o 
strydoedd sydd yn lân 

98.88 96.00 96.00 97.58 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 
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MAC/020 -Canran ffyrdd A 
mewn cyflwr gwael 

3.90 4.00 4.00 4.32 Amh.  
 
 

  Oren 
 

  

   
 

  

 

MAC/021 -Canran ffyrdd B 
mewn cyflwr gwael 

5.79 7.50 7.50 5.94 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

MAC/022 -Canran ffyrdd C 
mewn cyflwr gwael 

15.37 17.00 17.00 15.46 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

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

1.41 5.00 5.00 1.68 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

MAC/043 – Cilogramau o 
wastraff gweddilliol fesul 
unigolyn 

129.60 135.00 125.00 119.39 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai 

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

69.97 65.00 65.00 71.87 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

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

1.56 Dim 
targed 

Dim 
targed 

2.02 Amh. 
 

Amh. 

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

130.75 170.00 150.00 135.86 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

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

89.83 Dim 
targed 

Dim 
targed 

91.33 Amh. 
 

Amh. 

MAC/019 - % yr apeliadau a 
benderfynwyd a oedd yn 
cadarnhau penderfyniad yr 
awdurdod mewn perthynas â 

56.25 Dim 
targed 

Dim 
targed 

41.67 Amh. 
 

Amh. 
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phenderfyniadau am geisiadau 
cynllunio a rhybuddion gorfodi 

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

93.61 Dim 
targed 

Dim 
targed 

Ddim ar 
gael eto 

Amh. 
 

Amh. 

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

7.50 Dim 
targed 

Dim 
targed 

Ddim ar 
gael eto 

Amh. 
 

Amh. 

MAC/045 - Nifer y cartrefi 
newydd a grëwyd o ganlyniad 
i ddod ag eiddo gwledig yn ôl i 
ddefnydd  

Amh. Dim 
targed 

Dim 
targed 

3.00 Amh. 
 

Amh. 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

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

0.66 1.00 1.00 0.32 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

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

100.00 96.00 96.00 97.14 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

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

7.69 10.00 10.00 8.91 Amh.  
 
 

  Gwyr
dd 

 

  

     
 

 

5.  Crynodeb Ariannol  
 
Fel corff gydag atebolrwydd cyhoeddus, rhaid i ni ddarparu gwerth am arian yn y gwasanaethau 
rydym yn eu darparu i’r gymuned.  Conwy gododd y nawfed Treth y Cyngor Band B isaf yng 
Nghymru yn 2019/2020. Mae cyfran fawr o’r cyllid i Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn dod gan 
Lywodraeth Cymru drwy grant cynnal refeniw (RSG).  Ar gyfer 2019/2020 gostyngodd y Cyllid 
Allanol Cyfansymiol (AEF), (sy’n cynnwys yr RSG a chyfran o’r Trethi Annomestig Cenedlaethol a 
gesglir), wedi gostwng o 0.3% ar sail tebyg at ei debyg gyda’r sefyllfa ar gyfer 2019/2020.    
 
Oherwydd y cynnydd yn y terfynau cyfalaf ar gyfer gofal preswyl (sydd felly’n golled incwm), 
dyfarnwyd cyllid ychwanegol o £322,000 i gydnabod y pwysau ychwanegol ar y Gyllideb Gofal 
Cymdeithasol.  Mewn termau real, nid oedd y setliad yn cynnig unrhyw gyllid ychwanegol ar gyfer 
y pwysau sy’n wynebu ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau eraill.   Byddai 
unrhyw ddiffyg mewn adnoddau ar gyfer 2019/2020 yn cael ei gyflawni drwy doriadau cyllideb 
sylweddol i bob gwasanaeth, ynghyd â chynnydd yn Nhreth y Cyngor. Yr amcangyfrif o’r diffyg 
oedd £13.482m a chyflwynwyd nifer o fesurau i gwrdd â’r diffyg. Roedd y rhain yn cynnwys:  
 

 Roedd gofyn i bob adran wneud arbedion ac roedd angen i ysgolion a’r gwasanaethau 
cymdeithasol wneud gostyngiadau o 4% ar y gyllideb ac angen i bob gwasanaeth arall 
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arbed 7%.   Roedd yn ofynnol i wasanaethau ddarparu manylon y mentrau a gynigiwyd er 
mwyn cwrdd â thargedau arbedion.  

 Cynyddwyd treth y cyngor o 9.6%.  
 
Ceir rhagor o wybodaeth fanylach ar ein cyllidebau ar wefan Conwy  
Mae’r Cyngor yn cymeradwyo cyllidebau ar ddechrau’r flwyddyn ym mis Chwefror neu fis Mawrth 
ac adroddir ar y sefyllfa derfynol yn y Datganiad Cyfrifon a gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu ym mis Medi.  
 
Ers 2013 rydym wedi cyflawni arbedion gwerth £56.887m.  Yr arbedion arfaethedig ar gyfer 
gwasanaethau yn 2019/2020 yn unig oedd £8.61m.  Rydym bellach mewn sefyllfa lle mae’r 
dewisiadau sy’n weddill i ni yn eithaf anodd gan eu bod yn golygu gostyngiad pellach mewn 
niferoedd staff a thorri ar ddarpariaeth gwasanaeth.  Rydym yn ceisio osgoi penderfyniadau 
anodd o’r fath lle gallwn ni, drwy weithio ar y cyd, cynhyrchu incwm a meddwl yn fwy ochrol am y 
ffordd rydym yn comisiynu gwasanaethau.  Rydym hefyd yn edrych ar y tymor hirach, i adolygu 
ble y bydd y galw yn y dyfodol, fel y gallwn addasu i gwrdd ag anghenion cenedlaethau'r dyfodol.  
Rydym yn mynd ati i gynllunio i ddarparu arbedion pellach i fynd i’r afael â’r diffyg o £8.3m yn 
2020/21. Rydym hefyd yn paratoi ar gyfer diffyg posibl o £8.86m ar gyfer 2020/21 a £11.06m ar 
gyfer 2022/23. Mae’r diagramau’n dangos ble daeth yr arian (incwm) a sut y gwariom ein cyllideb 
yn 2019/2020. 

 

https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Budget-information/Annual-Budget.aspx
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6.  Cymerwch Ran   

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau ac mae’n bwysig 

ein bod ni’n gwrando ar yr hyn sydd gennych chi, y gymuned, i'w ddweud.  Mae croeso i chi 

awgrymu gwelliant neu wneud sylw i'r Cyngor ei ystyried unrhyw adeg o'r flwyddyn, felly rhowch 

wybod i ni.  Gallwch ymuno â Sgwrs y Sir i rannu eich safbwyntiau a'ch syniadau ynglŷn â'r Sir neu 

eich ardal leol.  
 

 

www.conwy.gov.uk/Sgwrs-y-Sir 

www.conwy.gov.uk/The-County-Conversation 

www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/ 

@sgwrsconwyconvo 

www.instagram.com/sgwrsysircountyconversation 

 

 

Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Bodlondeb 

Conwy  

LL32 8DU 

 

tgdc@conwy.gov.uk 

 

 

 

01492 574000  

Gall cwsmeriaid Gwasanaeth BT Relay sydd â nam ar y clyw neu ar y lleferydd gysylltu ag 

unrhyw wasanaeth y Cyngor trwy ddeialu 18001 cyn y rhif y maent ei angen. 

 

 

Rydym 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 ydych chi eisiau cymryd rhan: https://www.facebook.com/CyngorIeuenctidConwyYouthCouncil 

 

Caiff yr Adroddiad Blynyddol hwn, y Cynllun Corfforaethol, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac 

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru oll eu cyhoeddi ar ein gwefan yn Gymraeg ac yn 

Saesneg.  www.conwy.gov.uk/cynlluncorfforaethol neu www.conwy.gov.uk/atebolrwydd.  

 

Mae modd i chi hefyd weld yr Adroddiadau gan ddefnyddio un o'r cyfrifiaduron sydd at ddefnydd y 

cyhoedd, yn rhad ac am ddim, ym mhob Llyfrgell yn y Sir ac wrth y dderbynfa ym Modlondeb ac wrth y 

dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig. 

 

    Gellir gwneud cais am gopi papur drwy ffonio 01492 574000. 

 

 

 

 

Rydym yn barod iawn i ddarparu'r ddogfen hon mewn print 

bras, sain, braille ac Iaith Arwyddion Prydain. 

 

Ffoniwch 01492 574000 i drefnu i gael copi.   

 

http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Have-your-say/The-County-Conversation.aspx
http://www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/
https://twitter.com/sgwrsconwyconvo
http://www.instagram.com/sgwrsysircountyconversation/
https://www.facebook.com/CyngorIeuenctidConwyYouthCouncil
http://www.conwy.gov.uk/corporateplan
http://www.conwy.gov.uk/accountability
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxJSsva3RAhXB6xoKHY7TBwUQjRwIBw&url=http://downloadicons.net/pen-symbol-icon-2488&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE0IRo4HRemLV6Py2N0JYnew3Jzzw&ust=1483790723068244
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi80d2HjK3RAhUJOhoKHZvxCPUQjRwIBw&url=http://www.pngall.com/email-marketing-png&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE7pjBdAT_GBuC75Q5EX5dIMVCD0Q&ust=1483777426053392
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiou-agjK3RAhXFSxoKHVCYCVIQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/clipart-RTGnBLbTL&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNEB9SLPieRBRMIj1KJh73TA2zKYdw&ust=1483777546155262

