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1.

Cyflwyniad

C

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 2020 hyd 31 Mawrth 2021).

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 2020 –2021. Mae copi o’r Adroddiad Blynyddol a’r holl fesuryddion
perfformiad ar gael ar ein gwefan www.conwy.gov.uk/annualreport
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/countyconversation

www.conwy.gov.uk/sgwrsysir

www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/

@sgwrsconwyconvo

Mae hon wedi bod yn flwyddyn anhygoel i bawb, ac yn sicr yn ddigynsail yn hanes Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy ers ein ffurfio ym 1996. O drosi Venue Cymru yn ysbyty, i sefydlu
gwasanaeth newydd i ddarparu danfoniadau i'r diamddiffyn, mae ein hymateb i Covid wedi
bod yn drawsnewidiol. Yn y cyfamser rydym wedi cynnal y safonau uchaf ar draws ein holl
wasanaethau, fel y cydnabyddir trwy achredu ac Archwilio Cymru.
Cyflawnwyd hyn i gyd trwy berthynas eithriadol o agos rhwng y Cabinet a'r Uwch Dîm a gwaith
caled ein staff a'r Aelodau Etholedig. Mae'r berthynas ymddiriedaeth uchel hon wedi galluogi
cyfeiriad clir, gwneud penderfyniadau hyderus a gweithredu'n gyflym. Rydyn ni bob amser yn
teimlo’n falch iawn o’r hyn rydyn ni’n ei gyflawni fel ‘Tîm Conwy’, ond erioed yn fwy nag eleni.
Arloesi
Rydym yn ymfalchïo mewn cyflawni ein Gweledigaeth i fod yn ‘Sir flaengar sy’n creu
cyfleoedd’. Mae'r dull hwn wedi bod yn amlwg trwy'r datblygiadau arloesol a gyflwynwyd
gennym yn yr ymateb i Covid. Mae'r rhain yn cynnwys:
 Creu Tîm Arwain Covid trawsddisgyblaeth ar gyfer penderfyniadau cyflym a chefnogi
staff
 Addasu ein theatr yn ysbyty, yna‘n ganolfan frechu tyrfa
 Creu corffdy dros dro ar gyfer Gogledd Cymru
 Defnyddio ein maes parcio bysiau yn ganolfan brofi tyrfa
 Sefydlu Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol i ddanfon bwys a presgripsiynau i
breswylwyr diamddiffyn
 Sefydlu gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu gyda phartneriaid Gogledd Cymru
 Addasu polisïau fel y gall staff weithio'n hyblyg er mwyn cael cydbwysedd rhwng
ymrwymiadau'r cartref a'r gwaith yn ystod y cyfnodau clo
 Cyflwyno £1,876,065 o daliadau Prydau Ysgol Am Ddim ar gyfer 3,555 o Ddysgwyr
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Wedi datblygu pyrth a phrosesau ar-lein a chyflwyno grantiau pandemig gwerth £84
miliwn a grantiau bonws gofal cymdeithasol o £8.2 miliwn ar gyfer Llywodraeth Cymru
Nodi dysgwyr sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol ac ailbwrpasu dyfeisiau i gael mynediad
at ddysgu ar-lein.
Datblygu dysgu ar-lein i gefnogi addysgu gartref - (79.4k wedi edrych)
Creu ffyrdd newydd o ddarparu cefnogaeth ADY a Chynhwysiant Cymdeithasol
Dod o hyd i ffyrdd tosturiol ac atyniadol i gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o gael
eu dadrithio
Darparu ymyrraeth wedi'i thargedu ar gyfer disgyblion cynradd sy'n pontio i ysgol
uwchradd i sicrhau pontio llyfn.
Ail-frandio ac addasu Ffit Conwy gyda sesiynau ymarfer ac awgrymiadau ymarfer corff
ar-lein
Gweithio gyda chartrefi gofal i lywio ein penderfyniadau ar gyfer ymweliadau. Helpodd
hyn i osgoi gorfodi cyfyngiadau cyfan gwbl
Cydlynu 1,166 o frechiadau preswylwyr mewn 58 Cartref - 95% o drigolion
Cydlynu a dosbarthu PPE i'r holl ddarparwyr gofal: (3.5 miliwn bocs o fenig, 1.6 miliwn
bocs o fasgiau a 1.5 miliwn o roliau o ffedogau).
Cychwyn pantomeim ar-lein a'i ffrydio i ysgolion a theuluoedd
Datblygu gwasanaeth galw a chasglu o Lyfrgelloedd a sesiynau adrodd straeon ar-lein
Cyflwyno system apwyntiadau Canolfan Ailgylchu
Cynnal cystadleuaeth enwi lori graeanu a gosod systemau tracio arnynt
Datblygu cynadleddau fforwm busnes hybrid
Creu brand ‘Conwy Ydym Ni’ a rhaglen gyfathrebu dan arweiniad fideo i roi
gwybodaeth i bobl.

O fewn ychydig wythnosau i’r pandemig fe wnaeth ein côr staff weithio mewn partneriaeth ag
Opera Cenedlaethol Cymru a chydweithwyr y GIG i recordio ‘Bridge Over Troubled Water’, gan
ddangos lluniau o’n theatr a gafodd ei throi yn ysbyty. Aeth yn feirol (3.5 miliwn yn ei gwylio),
gan sbarduno cydweithrediadau ar-lein tebyg ledled y DU. Mae'r enghraifft fach hon yn
dangos sut rydym yn mynd i'r afael â heriau gyda chreadigrwydd a chydweithio. Rydyn ni'n
dysgu oddi wrth eraill ond yn datblygu atebion sy'n unigryw i ddiwylliant tosturiol Conwy sy'n
canolbwyntio ar bobl.
Yr hyn sy’n gwneud Conwy yn unigryw yw’r ymagwedd ‘Tîm Conwy’ sydd wedi’i wreiddio’n
ddwfn gan Aelodau a Swyddogion. Rydym yn trysori perthnasoedd gwaith agos rhwng yr
Arweinydd a'r Prif Weithredwr; y Cabinet a'r Uwch Dîm; ein Haelodau Lleol a'n Swyddogion.
Mae'r perthnasoedd hyn wedi'u hadeiladu ar ymrwymiad a rennir i gyflawni ar gyfer pobl
Conwy. Y perthnasoedd hyn sydd wedi ein galluogi i ymateb i heriau'r flwyddyn ddiwethaf
mewn ffordd mor hynod ac sy'n gwneud Conwy mor arbennig iawn.
Mae Covid wedi bod yn straen ond mae hefyd wedi bod yn gyfnod o ddysgu a thwf. Rydyn ni'n
dwyn ar hyn i ail-ddylunio'r ffordd rydyn ni'n gweithio. Rydym wedi sefydlu Rhaglen
Adnewyddu sy'n cynnwys:
Adnewyddu Gwasanaeth - prosesau i gau ac ailagor gwasanaethau rheng flaen yn ddiogel yn
unol â lefelau rhybudd.
Doethwaith 2020 - gan ganolbwyntio ar drefniadau swyddfa newydd yn seiliedig ar brofiadau
gweithio o gartref. Gan ei bod yn ardal wledig mae gan hyn y potensial i agor cyfleoedd i
gymunedau a chreu demograffig staff a Chynghorwyr mwy amrywiol. Gallai hefyd gyflymu ein
huchelgais i fod yn Carbon Niwtral erbyn 2030.
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2.

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 (COG) pob cam gweithredu a mesur.
Allwedd Camau RAG:
RAG:
Cam gweithredu ddim yn
symud ymlaen / meysydd
pryder wedi’u codi
Cam gweithredu yn symud
ymlaen a dim pryderon
wedi’u codi
Cam gweithredu wedi’i
gyflawni

Allwedd Mesur Perfformiad
O’i gymharu â’r targed a osodwyd:
Heb gyflawni’r targed ac yn is na’r
lefel sy’n cael ei goddef

Coch

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

Oren

Targed wedi'i gyrraedd ar gyfer y
mesur

Gwyrdd

Amherthnasol (dim targed wedi’i
osod)

Coch

Oren

Gwyrdd

Amh.

Trosolwg o Gamau Gweithredu a Mesurau Perfformiad y Cynllun Corfforaethol

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

Canlyniad 2 – Mae pobl yng Nghonwy'n
ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel
M2.1

Gwyrdd

M2.2

Gwyrdd

Gwyrdd

M2.4a

Coch

Gwyrdd

M2.4b

Coch

Amh.

M2.4c

Oren

M1.4b

Coch

M2.4d

Oren

M1.4c

Amh.

M2.4e

Coch

M1.4d

Amh.

M2.5

Gwyrdd

M1.4e

Amh.

M2.6

Amh.

M1.4f

Amh.

M1.4g

Amh.

A1.1

Oren

M1.1g

Amh.

A1.1

Oren

A1.2

Gwyrdd

M1.1h

Amh.

A1.2

Gwyrdd

A1.3

Gwyrdd

M1.3a

Amh.

A1.3

Gwyrdd

A1.4

Gwyrdd

M1.3b

Amh.

A1.4

A1.5

Gwyrdd

M1.3c

Amh.

A1.5

M1.4a
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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) Amh.

A4.1

Gwyrdd

M4.1a

Oren

A3.2

Gwyrdd

Amh.

A4.2

Gwyrdd

M4.1b

Oren

A3.3

Oren

M3.1a
(ii)

A4.3

Gwyrdd

M4.1c

Amh.

M3.1b

Gwyrdd

A4.4

Gwyrdd

M4.2

Amh.

M3.1c

Amh.

A4.5

Gwyrdd

M4.3

Amh.

M3.1d

Amh.

M3.2a

Amh.

M3.2b

Amh.

M3.2c

Amh.

M3.2d

Amh.

M3.3a

Amh.

M3.3b

Amh.

M3.3c

Amh.

M3.4a

Amh.

M3.4b

Amh.

M3.4d

Amh.

A3.4

Gwyrdd

Canlyniad 5 – Mae pobl yng Nghonwy
yn byw mewn sir gydag economi
ffyniannus
A5.1

Gwyrdd M5.1

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

Amh.

A5.1

Gwyrdd

M5.1

Amh.

M5.1ai

Amh.

A5.1a

Oren

M5.1ai

Amh.

A5.2

Gwyrdd M5.1aii

Amh.

A5.2

Gwyrdd

M5.1aii

Amh.

A5.3

Gwyrdd M5.2a

Amh.

A5.3

Gwyrdd

M5.2a

Amh.

A5.4

Oren

M5.2b

Amh.

A5.4

Oren

M5.2b

Amh.

A5.5

Oren

M5.3

Amh.

Amh.

Amh.

Oren

M5.3

M5.3a

A5.5

M5.3a

Amh.

A5.6

Oren

M5.3b

Amh.

A5.6

Oren

M5.3b

Amh.

A5.7

Gwyrdd

M5.3c

Amh.

A5.7

Gwyrdd

M5.3c

Amh.

M5.4a

Amh.

M5.4a

Amh.

M5.4b

Amh.

M5.4b

Amh.

M5.5a

Amh.

M5.5a

Amh.

M5.5c

Amh.

M5.5c

Amh.

M5.5d

Amh.

M5.5d

Amh.

A5.1a Oren

6

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

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

A7.1

Gwyrdd

M7.1a

Amh.

A7.1

Gwyrdd

M8.2

Amh.

A7.2

Gwyrdd

M7.1d

Amh.

A7.2

Gwyrdd

M8.2a

Amh.

A7.3

Gwyrdd

M7.1e

Amh.

A7.3

Gwyrdd

M8.2c

Amh.

A7.5

Gwyrdd

M7.3a

Amh.

A7.5

Gwyrdd

M8.2d

Amh.

M7.3b

Amh.

M8.5

Amh.

M7.3c

Amh.

M8.6

Amh.

M7.3d

Amh.

M7.3e

Amh.

M7.3f

Amh.

M7.4a

Amh.

M7.4b

Amh.

M7.4c

Amh.

M7.5b

Amh.

Canlyniad 9 – Mae CBSC yn wydn (Effeithlon)
A9.1

Gwyrdd

M9.4a

Amh.

A9.2

Gwyrdd

M9.4b

Amh.

A9.3

Gwyrdd

M9.4c

Amh.

A9.4

Gwyrdd

M9.4d

Amh.

A9.5

Gwyrdd

M9.4e

Amh.

M9.6

Amh.

M9.6b

Amh.

M9.6c

Amh.

2.1

Crynodeb o’r uchafbwyntiau a gyflawnwyd yn 2020/21

Moderneiddio a Gwasanaethau Cefnogi
a) Wedi asesu risg yr holl wasanaethau, adeiladau ac ysgolion i sicrhau bod yr holl
reolaethau diogelwch Covid yn cael eu rhoi mewn grym
b) Wedi adolygu ac ailwampio hygyrchedd ein gwefan
c) Wedi darparu cefnogaeth AD ar gyfer ffyrlo, polisïau newydd ac adleoli staff
d) Wedi gorffen recriwtio ar gyfer tair swydd uwch a chefnogi ailstrwythuro
gwasanaethau.
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e) Wedi lansio Cynllun dyletswydd cydraddoldeb ac economaidd-gymdeithasol
newydd
f) Wedi hyfforddi staff i gefnogi gweithio o bell ac addasiadau gweithio eraill
g) Wedi cynnal ein safon iechyd corfforaethol safon arian.
h) Wedi gweinyddu etholiad yn llwyddiannus gyda chyfyngiadau covid
i) Wedi cyflwyno Microsoft 365, Zoom a Teams i staff ac Aelodau
j) Wedi cyflawni ardystiad hanfodion seiber a mwy
k) Wedi darparu caledwedd a chymorth technegol i staff a disgyblion weithio
gartref yn ystod cyfnodau clo
l) Wedi parhau i ehangu gwasanaethau digidol integredig ar-lein gan gynnwys
gwefan hamdden newydd, ailgylchu gwastraff cartref, ceisiadau am fynediad i
swyddfeydd derbyniadau i ysgolion, gan alluogi ein cymunedau a'n gweithlu i
gael mynediad at wasanaethau ar-lein.
m) Wedi danfon 95 ipad i gartrefi Gofal i alluogi teuluoedd i gysylltu ag anwyliaid.
n) Wedi archwilio ymateb Conwy i Covid a’r gwersi i'w dysgu.
o) Wedi cefnogi caffael PPE ar gyfer y sector annibynnol a sefydlu prosesau
tendro ar-lein
p) Wedi cyflwyno swyddogaeth gwe-sgwrsio ar gyfer treth y cyngor
q) Wedi cyflawni rhagoriaeth Cwsmeriaid ar gyfer y Timau Refeniw a Budddaliadau a’r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar gyfer yr 11eg flwyddyn yn
olynol.
Yr Amgylchedd
a) Wedi sefydlu'r rhaglen Her Hinsawdd i gyrraedd sero carbon net erbyn 2030 a
chymeradwyo'r Cynllun Datgarboneiddio.
b) Wedi cyflawni ein canlyniad ailgylchu uchaf erioed o 73% ac 84% o wastraff
wedi'i ailgylchu o'n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref a'n perfformiad
gorau erioed.
c) Wedi lleihau ein hallyriadau carbon gan 44%
d) Wedi cymeradwyo cynllun dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch
Ecosystemau.
e) Wedi lansio gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd
f) Wedi ymgymryd ag amddiffyn yr arfordir yn Hen Golwyn a sicrhau £7.5m
mewn cyllid amddiffyn yr arfordir
g) Am y chweched flwyddyn yn olynol, rydym ni wedi cyflawni achrediad Lefel 5
Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd.
h) Wedi cyflawni Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer ar gyfer y
Gwasanaethau Amgylcheddol
i) Wedi ennill Gwobr Aur CAWF (Gwobr Lles Anifeiliaid Gymunedol) gan RSPCA
Cymru i gydnabod ein gwaith gyda chŵn crwydr.
j) Wedi cymryd rhan mewn prosiect peilot arloesol ar y cyd â Llywodraeth Cymru,
WRAP a Polytag
k) Wedi sefydlu rhaglen newid yn yr hinsawdd a Chynllun Datgarboneiddio i
gyflawni sero carbon net erbyn 2030.
l) Wedi'i ddewis i fod yn un o ddim ond dwy ardal awdurdod lleol i lunio cynllun
ynni ardal leol fel rhan o gynllun peilot gan Lywodraeth Cymru.
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m) Mae Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau wedi ennill safon ryngwladol newydd
ISO 45001:2018 ar gyfer rheoli iechyd a diogelwch. Ni yw’r unig awdurdod yng
Nghymru i gyflawni’r safon hwn, ac eithrio Ceredigion sydd ag ardystiad ar gyfer
cynnal a chadw priffyrdd yn unig.
n) Gwobrau Baner Werdd wedi'u cyflawni ar gyfer 12 parc a man gwyrdd a
thargedau wedi'u cyrraedd ar gyfer cael gwared â thipio anghyfreithlon yn
brydlon, (er gwaethaf cynnydd o 68% mewn digwyddiadau). Cyrhaeddwyd y
targedau ar gyfer prydlondeb atgyweiriadau lampau stryd; a glendid strydoedd.
r) Wedi derbyn adroddiad arolygu cadarnhaol ar reoli mynwentydd ac
amlosgfeydd.
Lles cymdeithasol
a) Wedi derbyn adborth cadarnhaol gan Arolygiaeth Gofal Cymru am ein gwaith
Gofal Cymdeithasol ac oddi wrth ESTYN ynghylch cefnogaeth ysgolion yn ystod
y pandemig.
b) Datblygu gwasanaeth gwella addysg ac ail-frandio Canolbwynt Cyflogaeth
Conwy
c) Symud ymlaen i gam nesaf rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gyda 5 ysgol
newydd bosibl
d) Wedi cyrraedd rownd derfynol gyda chanmoliaeth uchel yng Ngwobrau Gofal
Cymdeithasol Cymru.
e) Wedi addasu a pharhau gyda'n cyfrifoldebau diogelu drwy gydol y pandemig.
f) Wedi datblygu dulliau arloesol ar gyfer tai fforddiadwy a chydweithio i
ddarparu cabanau ar gyfer pobl sy'n cysgu allan
g) Wedi parhau i ddarparu ymateb cyflym ar gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o'r
ysbyty
h) Wedi datblygu cefnogaeth ar-lein i bobl hŷn i hybu lles
i) Wedi dod y prosiect Tai yn Gyntaf cyntaf i gael achrediad gan Lywodraeth
Cymru.
j) Wedi cyflawni achrediad safon Aur NSI ar gyfer ein Canolfan Derbyn Larymau
Conwy.
k) Wedi cyflawni 347 o addasiadau grant cyfleusterau anabl yn llwyddiannus
l) Mae 118 o unedau tai fforddiadwy wedi'u dosbarthu a 27 o anheddau gwag
wedi'u hail-ddefnyddio, a 12 annedd wedi'u creu o eiddo gwag.
m) Wedi darparu dosbarthiadau ffitrwydd rhithiol sydd wedi gwneud
gwasanaethau'n fwy hygyrch i ardaloedd gwledig.
n) Wedi cyflwyno System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS)
o) Wedi ailwampio’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl
p) Wedi sefydlu panel dysgwyr agored i niwed gofal cymdeithasol ac addysg
q) Wedi creu dewisiadau amgen i wasanaethau cymorth mewn adeiladau pan nad
oedd unigolion yn gallu cael mynediad at ofal dydd a gofal seibiant yn ystod y
cyfnod clo
r) Wedi addasu Canolfannau Teulu i ddiwallu anghenion lleol trwy Zoom,
gweminarau a theithiau cerdded cymdeithasol a grwpiau awyr agored mewn
grwpiau bach.
s) Wedi sefydlu Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol mewn cydweithrediad â
Heddlu Gogledd Cymru
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t) Wedi cwblhau'r Prosiect Maelgwn sef adeiladu 27 eiddo ar hen safle'r ysgol.
Mae tenantiaid wedi symud i mewn i 6 o'r 10 fflat i bobl anabl.
Diwylliant
a) Wedi cwblhau ad-drefnu’r gwasanaeth i greu'r Gwasanaeth Economi a
Diwylliant
b) Wedi datblygu Strategaeth Ddiwylliannol gan roi diwylliant wrth wraidd
adfywio a chynnal ymgynghoriad ar safonau llyfrgell
c) Wedi Ennill Tiwtor Cymraeg y Flwyddyn a 3ydd safle fel Cyflogwr y Flwyddyn Gwobrau Cenedlaethol Cymraeg Gwaith
d) Wedi ymgysylltu'n ddigidol â dros 265,000 o bobl yng ngweithgareddau'r
celfyddydau creadigol, treftadaeth, amgueddfeydd a llyfrgelloedd.
e) Agorwyd yr archif yng Nghanolfan Diwylliant Conwy
f) Wedi ymgynghori ar strategaeth lyfrgelloedd newydd, wedi dechrau gwaith i
symud Llyfrgell Llanrwst i Glasdir ac ar fin ymgynghori ar Strategaeth Diwylliant
Creu Conwy newydd
g) Arddangos portreadau mewn llochesi Promenâd mewn cydweithrediad ag
Oriel Colwyn a Gŵyl Ffotograffiaeth Northern Eye
Economaidd
a) Wedi creu gwasanaeth Economi a Diwylliant newydd i wneud diwylliant yn rym
ar gyfer ein huchelgeisiau economaidd a lles. Mae'r Gwasanaeth Economi a
Diwylliant newydd, yn cyflogi 600 o staff ag arbenigedd ar draws theatrau,
archifau, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, y celfyddydau, digwyddiadau, asedau,
cyfathrebu a marchnata, datblygu economaidd a seilwaith.
b) Wedi comisiynu parth menter newydd sy'n cynnig unedau ar gyfer cychwyn
neu ehangu busnes yn sgil Covid
c) Wedi cynyddu ein Gwasanaeth Cymorth Busnes, ateb dros 10,000 o alwadau a
phrosesu 3045 o geisiadau grant.
d) Wedi ail-weithio ar ein Strategaeth Twf Economaidd i gefnogi adferiad yn y
tymor byr, tymor canolig a hir
e) Wedi adeiladu Pier blaendor ym Mae Colwyn i gwblhau ein hailddatblygiad o’r
glannau gwerth miliynau o bunnoedd.
f) Wedi manteisio ar gau canolfannau hamdden i gwblhau £750k o waith cynnal a
chadw; datblygu cae 3G; a buddsoddi mewn gwefan ac ap masnachol
g) Wedi adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd i sicrhau bod effeithiau'r
pandemig a'r adferiad yn cael eu hymgorffori mewn polisïau.
h) Wedi lansio cynllun llysgenhadon twristiaeth
i) Wedi llwyddo i gomisiynu Ardal Fenter Tre Morfa ar y 4ydd o Ragfyr 2020.
j) Wedi cynnal gweminarau busnes ar-lein i gefnogi busnesau lleol
k) Wedi cyflwyno gwasanaeth cludiant cyhoeddus yn ddibynnol ar alw yn Nyffryn
Conwy.
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2.2 Meysydd y byddwn yn parhau i ganolbwyntio arnynt
Fel rhan o'n trefniadau llywodraethu, rydym yn adolygu ein perfformiad yn rheolaidd
ac yn gofyn i ni'n hunain pa wahaniaeth yr ydym yn ei wneud a ble mae angen i ni
ganolbwyntio gwelliant. Fel rhan o'r broses hon rydym yn adolygu ein risgiau
corfforaethol ac yn sganio'r gorwel am bwysau posibl y mae angen i ni gynllunio ar eu
cyfer. Isod mae meysydd y byddwn yn canolbwyntio sylw arnynt yn y flwyddyn
ariannol nesaf.
a) Cefnogi pobl sydd mewn perygl o ddod yn Ddigartref. Nid yw Datrysiadau Tai wedi
cael unrhyw bobl sy'n cysgu allan yng Nghonwy. Mae hwn yn welliant sylweddol i
iechyd a lles trigolion Conwy sy'n profi hyn. Fodd bynnag, oherwydd y Pandemig,
mae gwasanaeth Datrysiadau Tai Conwy wedi gweld cynnydd o bron i 300% yn y
ceisiadau am gymorth. Cyn y pandemig ar ddiwedd Mawrth 2020 roedd 39 o
aelwydydd mewn llety brys. Bellach mae gennym dros 500 o bobl mewn llety dros
dro. Mae angen i ni ddiwallu'r angen am dai yn y Sir ac ail-gartrefu nifer y bobl
mewn llety dros dro yn barhaol.
b) Mae recriwtio i rai grwpiau proffesiynol wedi dod yn heriol a byddwn yn parhau i
gefnogi datblygiad staff i ‘dyfu ein rhai ein hunain’ i gwrdd â’r diffyg recriwtio.
c) Cynnal gwytnwch a lles staff - mae effaith Covid wedi cael effaith andwyol ar yr holl
wasanaethau cyhoeddus. Mae darparu gofynion ychwanegol / goblygiadau
gwasanaeth Covid ar yr un pryd â pharhau i ddarparu “busnes fel arfer” wedi rhoi
gwasanaethau dan bwysau sylweddol a byddwn yn parhau i gefnogi gwytnwch
staff i ddelio â'r llwyth gwaith ychwanegol sydd wedi bod yn ganlyniad i reolaethau
Covid.
d) Cefnogi pobl i adennill eu ffitrwydd a'u mynediad at chwaraeon ar ôl y cyfnod clo gan gynnwys gwersi nofio dwys i blant ysgol, ailadeiladu aelodaeth Ffit Conwy, a
hyfforddi staff ar gymorth cyntaf iechyd meddwl i gynorthwyo gyda'n rhaglen
adnewyddu ar ôl pandemig.
e) Yn ystod y pandemig mae'n amlwg nad yw llawer o ddysgwyr wedi symud ymlaen
gymaint ag y gallent o ran eu cynnydd mewn dysgu, gyda rhai wedi cael eu
heffeithio'n fwy difrifol nag eraill. Dyrannwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru i alluogi
buddsoddi mewn ysgolion i'w galluogi i recriwtio a defnyddio gallu dynol
ychwanegol i gefnogi dysgwyr i fynd i'r afael â'u hanghenion yn dilyn argyfwng
cychwynnol COVID-19 a chyfnod cau ysgolion.
f) Mae trafodaethau ar amddiffyn yr arfordir wedi datblygu ond mae angen eu dwysáu
er mwyn symud datblygiadau ymlaen gyda Network Rail a sicrhau'r cyllid mwyaf
posibl gan Lywodraeth Cymru. Mae angen i'r gwaith hefyd barhau i fynd i'r afael â’r
clefyd coed ynn a gweithio gyda pherchnogion tir gyda choed ynn ar eu tir.
g) Mae newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth yr un mor fawr o her os nad yn fwy na
Covid ac mae angen ymrwymiad byd-eang i newid. Trwy ein Rhaglen Her Hinsawdd
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byddwn yn gweithio i leihau ein hôl troed carbon ein hunain ac amddiffyn a
hyrwyddo bioamrywiaeth yn y sir.
h) Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru monitro'r Lefelau Covid a gweithredu yn
unol â hynny i gefnogi ein cymuned i fyw'n ddiogel gyda'r Feirws, monitro effaith
bosibl Covid hir a ffliw y gaeaf, a ddychwelyd i fusnes fel arfer cyn belled ag y bo
modd, wrth gadw'r newidiadau cadarnhaol a wnaed mewn ymateb i’r cyfnod clo.
Rydym am symud ymlaen tuag at ffyrdd newydd, mwy cynhyrchiol o weithio sy'n
creu cyfle a chanlyniadau gwell i bawb ac i adeiladu ar y ffyrdd buddiol o weithio a
ddaeth i'r amlwg yn ystod y cyfnod clo. Rydyn ni am sicrhau bod y rhain yn parhau
yn y tymor hwy ac i geisio gwneud pethau'n wahanol yn y dyfodol i gefnogi lleihau
carbon, cefnogi lles staff, a darparu gwasanaeth rhagorol i'r bobl rydyn ni'n eu
cefnogi.
i) Ymgysylltu, gwerthuso ac ail-ysgrifennu ein Cynllun corfforaethol 5 mlynedd i
adlewyrchu ein dull tymor hir o adnewyddu, gan gynnwys adeiladu ar sgîl-effeithiau
cadarnhaol y pandemig megis lleihau teithio, mwy o bresenoldeb digidol, mwy o
deithio llesol, a mwy o ddiddordeb mewn 'gwyliau gartref’.
3 . Mesurau Perfformiad Cymru Gyfan
Mae gan Lywodraeth Cymru set o fesurau y mae'n eu defnyddio i asesu a chymharu pa mor
dda yr ydym yn gwneud ledled Cymru mewn meysydd polisi allweddol. Mae'r Mesurau
Atebolrwydd Cyhoeddus hyn yn adlewyrchu'r agweddau hynny ar waith awdurdodau lleol yr
ystyrir eu bod yn bwysig o ran atebolrwydd cyhoeddus. 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 mesurau cenedlaethol hyn.
Esbonnir yr allwedd a ddefnyddir yn y golofn Perfformiad isod:
O’i gymharu â’r targed a osodwyd:
Cyflawnwyd y targed - Gwyrdd
Oddi mewn i’r goddefiant er mwyn gweithio tuag
at gyflawni’r targed - Oren
Heb gyflawni’r targed ac yn is na’r lefel goddefiant Coch
Ni osodwyd targed – dim lliw
Ar gyfer 2020 - 2021 ni chasglodd Llywodraeth Cymru bob mesur ac mae wedi penderfynu nad
yw'n ddefnyddiol cymharu na chyhoeddi'r canlyniad o ystyried bod awdurdodau lleol yn
gweithio'n wahanol iawn i flynyddoedd blaenorol. Felly ni allwn asesu ein safle yn erbyn
Awdurdodau Lleol eraill.
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Teitl y Mesurydd

Gwirioned
dol 18/19

Gwirioneddol
19/20

Gwirioned
dol 20/21

Targed
20/21

Dim data

Dim data

Dim
targed

COG
Perfformi
ad

Gwasanaeth Datblygu Cymunedol
(CDS) (MAC/041) % y cleientiaid
NERS sydd wedi cwblhau’r
rhaglen ymarfer corff

57.96

Amh.

Cafodd y cynllun atgyfeirio ei atal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 19 Mawrth 2020 felly nid oes
unrhyw ddata ar gyfer 20/21.

(CDS) (MAC/042) % y

64.70

Dim data

Dim data

cleientiaid NERS sydd wedi
gweld gwelliannau yn eu
hiechyd ar ôl cwblhau’r rhaglen
ymarfer corff

Dim
targed

Amh.

Cafodd y cynllun atgyfeirio ei atal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 19 Mawrth 2020 felly nid oes
unrhyw ddata ar gyfer 20/21.
CDS) LCS002 (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

10095.26

10899.21

1263.98

Dim
targed

Amh
.

Oherwydd pandemig Covid, effeithiwyd ar nifer yr ymweliadau yn fawr oherwydd cau canolfannau
hamdden. Mae'r canlyniad yn dangos presenoldeb am y ddau fis pan gododd y cyfyngiadau.

(CORP) (M7.1a) (CDS)

87.50

Dim data

50.00

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

Dim
targed

Amh
.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori, oherwydd y pandemig y dylai awdurdodau adrodd eu
canlyniad ar nifer gyfyngedig o ddangosyddion. Nid yw'r rhain yn cael eu gosod yn erbyn targedau ar
gyfer 2020-2021.
Byddai gan 4 o'r 6 dangosyddion hyn fel arfer dargedau wedi gosod, o'r 4 hyn, byddai Conwy yn cwrdd
â 2 yn llawn (Lleoliad Pwyntiau Gwasanaeth a deunydd Cymraeg a brynnir). Nid yw'r gwasanaeth yn
cwrdd â'r lefel briodol o Ddeunydd Darllen ac mae'n cwrdd yn rhannol â'r gofynion Staffio [mae gan
hyn 3 rhan gyfansoddol]. Nid yw Conwy yn cwrdd â'r hyn sy'n cyfateb i amser llawn (FTE) na'r staff â
chymwysterau proffesiynol y pen, ac mae ganddo reolwr gweithredol dynodedig â chymhwyster
proffesiynol.
Adnoddau Dynol Corfforaethol

(CHR) CHR/002A - (MAC/001)

9.98

4.76

(M9.6c) Cyfanswm Cyngor
Conwy - Nifer y dyddiau
gwaith/ sifftiau fesul gweithiwr
cyfwerth ag amser llawn a
13

13.10

Dim
targed

Amh
.

gollwyd oherwydd absenoldeb
salwch
Ebr 20 – Maw 21
Gwasanaeth yr Economi a Diwylliant

(CDS) LCL001N Nifer yr

385688.00

200534.00

2220.00

ymweliadau â Llyfrgelloedd
Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn

Dim
targed

Amh.

Hefyd casglwyd 3018 o fagiau Galw a Chasglu. Roedd y gwasanaeth ar gau ar gyfer ymweliadau tan 29
Mawrth, cynhaliwyd y Gwasanaeth Galw a Chasglu a Llyfrgell Gartref trwy gydol y cyfnod hwn.

(CORP) (M7.1a) (CDS)

87.50

Dim data

50.00

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

Dim
targed

Amh
.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori, oherwydd y pandemig y dylai awdurdodau adrodd eu
canlyniad ar nifer gyfyngedig o ddangosyddion. Nid yw'r rhain yn cael eu gosod yn erbyn targedau ar
gyfer 2020-2021.
Byddai gan 4 o'r 6 dangosyddion hyn fel arfer dargedau wedi gosod, o'r 4 hyn, byddai Conwy yn cwrdd
â 2 yn llawn (Lleoliad Pwyntiau Gwasanaeth a deunydd Cymraeg a brynnir). Nid yw'r gwasanaeth yn
cwrdd â'r lefel briodol o Ddeunydd Darllen ac mae'n cwrdd yn rhannol â'r gofynion Staffio [mae gan
hyn 3 rhan gyfansoddol]. Nid yw Conwy yn cwrdd â'r hyn sy'n cyfateb i amser llawn (FTE) na'r staff â
chymwysterau proffesiynol y pen, ac mae ganddo reolwr gweithredol dynodedig â chymhwyster
proffesiynol.
Addysg

(CORP) (M1.1g) (EDU) LPI_027 -

0.90

1.40

1.60

(MAC/046) Canran y rhai sy'n
gadael Blwyddyn 11 nad ydynt
mewn addysg, hyfforddiant na
chyflogaeth (NEET)

Dim
targed

Amh
.

Nid oedd gan 16 o bobl ifanc gyrchfan hysbys felly fe'u cofnodwyd fel NEET, ond mae'n bosibl bod y
pandemig wedi effeithio ar gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant yn ystod 2020.

(CORP) (M1.1h) (EDU)

342.00

349.40

Dim data

(MAC/032) Sgôr cyfartalog
wedi'i gapio 9 ar gyfer
disgyblion ym mlwyddyn 11

Dim
targed

Amh
.

Nid yw data Blwyddyn Academaidd 19/20 ar gael oherwydd canslo arholiadau o ganlyniad i Covid 19.

(EDU) (MAC/033) Canran y

23.11

24.43

disgyblion a aseswyd yn
Gymraeg ar ddiwedd y cyfnod
Sylfaen

Dim data

Dim
targed

Amh
.

Cafodd casglu ffurflenni statudol Asesiad Athrawon Blwyddyn Academaidd 2019/20 ei ganslo oherwydd
Covid-19
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(EDU) 016a (MAC/007) Canran

94.64

94.68

Dim data

presenoldeb disgyblion mewn
ysgolion cynradd

Dim
targed

Amh
.

Blwyddyn academaidd 19/20 - ni chasglodd Llywodraeth Cymru'r data hwn oherwydd Covid 19

(EDU) 016b (MAC/008) Canran

94.07

93.94

Dim data

presenoldeb disgyblion mewn
ysgolion uwchradd

Dim
targed

Amh
.

Blwyddyn academaidd 19/20 - ni chasglodd Llywodraeth Cymru'r data hwn oherwydd Covid 19

(EDU) 4.08 - (MAC/034)

19.85

Dim data

Dim data

Canran y disgyblion blwyddyn
11 sy'n astudio Cymraeg (iaith
gyntaf)

Dim
targed

Amh
.

Canslwyd arholiadau TGAU Blwyddyn Academaidd 2019/20 oherwydd Covid-19 a'u disodli gan Raddau
a Aseswyd gan Ganolfan heb unrhyw ddata agregedig i'w gyhoeddi o'r rhain neu ei ddefnyddio mewn
cymhariaeth â data'r flwyddyn flaenorol.
Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

(CORP) (M6.3a) (ERF)

64.86

68.70

70.52

68.00

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

Gwyrd
d

Targed wedi'i gyflawni
Yn ystod 2020/21 casglwyd mwy na 53,500 tunnell o wastraff gan drigolion Conwy, ac ailddefnyddiwyd,
ailgylchwyd neu compostiwyd 70.5% ohonynt. Mae hyn yn gynnydd o 2% ers y flwyddyn flaenorol a
dyma'r canlyniad uchaf a gofnodwyd ar gyfer y mesur hwn.

(ERF) MAC/010 - Canran o

98.88

97.77

100.00

96.00

strydoedd sydd yn lân

Gwyrd
d

Targed wedi'i gyflawni.
Yn ystod 2020/21 archwiliwyd cyfanswm o 152 o strydoedd, a graddiwyd pob un ohonynt yn B neu'n
uwch.
Ni chynhaliodd Cadwch Gymru’n Daclus unrhyw archwiliadau yn ystod 2020/21, mewn ymateb i
bandemig Covid-19 a chyfyngiadau cysylltiedig ar deithio.
Mae hyn wedi arwain at ostyngiad yng nghyfanswm y strydoedd a arolygwyd yn ystod y flwyddyn o
gymharu â blynyddoedd blaenorol.

(ERF) MAC/020 - Canran ffyrdd

3.90

4.32

A mewn cyflwr gwael

3.90

4.00
Gwyrd
d

Targed wedi'i gyflawni - Mae buddsoddiad wedi'i dargedu o gyllid cyfalaf, gan gynnwys Grant
Adnewyddu Ffyrdd LlC, gan ddefnyddio methodoleg ar sail risg wedi cynorthwyo i sicrhau gwelliant yng
nghyflwr cyffredinol y ffyrdd.
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(ERF) MAC/021 - Canran ffyrdd

5.79

5.94

4.75

7.50

B mewn cyflwr gwael

Gwyrdd

Targed wedi'i gyflawni - Mae buddsoddiad wedi'i dargedu o gyllid cyfalaf, gan gynnwys Grant
Adnewyddu Ffyrdd LlC, gan ddefnyddio methodoleg ar sail risg wedi cynorthwyo i sicrhau gwelliant yng
nghyflwr cyffredinol y ffyrdd.

(ERF) MAC/022 - Canran ffyrdd

15.37

15.46

15.09

17.00

C mewn cyflwr gwael

Gwyrd
d

Targed wedi'i gyflawni - Mae buddsoddiad wedi'i dargedu o gyllid cyfalaf, gan gynnwys Grant
Adnewyddu Ffyrdd LlC, gan ddefnyddio methodoleg ar sail risg wedi cynorthwyo i sicrhau gwelliant yng
nghyflwr cyffredinol y ffyrdd.

(ERF) MAC/035 - Nifer

1.41

1.78

1.63

5.00

cyfartalog y diwrnodau gwaith
a gymerwyd i glirio tipio
anghyfreithlon

Gwyrd
d

Targed wedi'i gyflawni - Yn ystod 2020/21 cliriwyd cyfanswm o 1,675 o ddigwyddiadau o dipio
anghyfreithlon, sy'n gynnydd o 68% (680 o ddigwyddiadau) o'r flwyddyn flaenorol. Mae'r alldro o 1.6
diwrnod yn parhau i fod yn gyson â'r flwyddyn flaenorol.

(ERF) MAC/043 Cilogramau o

129.60

119.39

133.46

125.00

wastraff gweddilliol fesul
unigolyn

Coch

Mae effaith llawer o bobl yn y cartref oherwydd pandemig Covid-19 wedi cael effaith ar faint o wastraff
gweddilliol a gynhyrchir. Mae hyn yn debygol o fod oherwydd gwastraff a gynhyrchwyd yn ystod y
diwrnod gwaith (pan arferai hynny fod wedi cael ei gynhyrchu yn y gweithle) a hefyd oherwydd bod
preswylwyr yn treulio amser ychwanegol gartref, yn cael mwy o amser i ymgymryd â ‘chlirio’.
Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai

(REG) (MAC/012) % yr

69.97

71.87

Dim data

achosion lle cafodd
digartrefedd ei atal (fel y
diffiniwyd gan Adran 66 Deddf
Tai (Cymru) 2014)

Dim
targed

Amh
.

Nid ydym wedi gallu cael y nifer hwn eto. Oedi ar gau achosion oherwydd pwysau covid felly ni fyddai’r
nifer yn gywir.

(REG) (MAC/013) (PSR004

1.56

2.02

Dim data

gynt): % 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

(REG) (MAC/015) (PSR002

130.75

135.86

gynt): Diwrnodau a gymerwyd i
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202.85

Dim
targed

Dim
targed

Amh.

ddarparu Grant Cyfleusterau i
Bobl Anabl

Amh
.

Mae'r amser cyfartalog i gyflawni addasiadau wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ariannol hon
oherwydd pandemig Covid 19. Roedd mynediad i gartrefi cleientiaid wedi'i gyfyngu i swyddogion a
chontractwyr allu ymweld. Yn ogystal, mae llawer o gleientiaid hefyd wedi gofyn am atal eu
haddasiadau nes bod cyfraddau heintiau Covid 19 wedi gwella a brechiadau wedi'u cwblhau.

(REG) (MAC/018) % o’r holl

89.83

91.33

86.77

geisiadau cynllunio a
benderfynwyd ar amser

(REG) (MAC/019) (PLA003

56.25

41.67

60.87

gynt) % yr apeliadau a
benderfynwyd a oedd yn
cadarnhau penderfyniad yr
awdurdod mewn perthynas â
phenderfyniadau am geisiadau
cynllunio a rhybuddion gorfodi

(REG) (MAC/023) (PPN009

93.61

Dim data

Dim data

gynt) % y sefydliadau bwyd sy'n
'cydymffurfio'n fras' â safonau
hylendid bwyd

Dim
targed

Amh.

Dim
targed

Amh.

Dim
targed

Amh.

Dim
targed

Amh.

Gwasanaethau Cymdeithasol

(SC) (CS) (MAC/026) Gofalwyr

62.18

Dim data

Dim data

yn nodi eu bod yn teimlo eu
bod yn cael cefnogaeth i
barhau â'u rôl ofalu

Ni chwblhawyd Arolwg Dinasyddion ar gyfer 20/21, ac nid yw'r mesur hwn ar gael

(SS) PMC24 (MAC/028) Y

100.00

97.14

ganran o asesiadau a
gwblhawyd ar gyfer plant o
fewn y terfynau amser statudol
Ffigur hyd at 23/11/20
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100.00

Dim
targed

Amh
.

4. 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 degfed Treth y Cyngor Band
D isaf yng Nghymru yn 2020/2021. Mae cyfran fawr o’r cyllid i Awdurdodau Lleol yng Nghymru
yn dod gan Lywodraeth Cymru drwy grant cynnal refeniw (RSG). Ar gyfer 2020/2021
cynyddodd y Cyllid Allanol Cyfansymiol (AEF), (sy’n cynnwys yr RSG a chyfran o’r Trethi
Annomestig Cenedlaethol a gesglir), o 3.4% ar sail tebyg at ei debyg gyda’r sefyllfa ar gyfer
2019/2020. Hwn oedd yr ail Setliad gwaethaf yng Nghymru.
Mewn termau real, roedd y setliad yn cynnig cyllid ychwanegol digonol ar gyfer y pwysau sy’n
wynebu ysgolion, ond dim ar gyfer y pwysau sy’n wynebu’r gwasanaethau cymdeithasol a
gwasanaethau eraill. Byddai unrhyw ddiffyg mewn adnoddau ar gyfer 2020/2021 yn cael ei
gyflawni drwy doriadau cyllideb sylweddol i bob gwasanaeth, ynghyd â chynnydd yn Nhreth y
Cyngor. Yr amcangyfrif o’r diffyg oedd £11.010m a chyflwynwyd nifer o fesurau i gwrdd â’r
diffyg. Roedd y rhain yn cynnwys:




Roedd angen i bob adran wneud toriadau i’w cyllideb. Roedd angen i ysgolion nodi
2.18% ac roedd yn ofynnol i'r Gwasanaethau Cymdeithasol nodi 5%. Roedd gan bob
gwasanaeth arall dargedau yn amrywio rhwng 6% a 10%. Roedd yn ofynnol i
wasanaethau ddarparu manylon y mentrau a gynigiwyd er mwyn cwrdd â thargedau
arbedion.
Cynyddwyd treth y cyngor o 4.95%.

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 Llywodraethu ac Archwilio
ym mis Medi neu Hydref.
Ers 2013 rydym wedi cyflawni arbedion gwerth £65m. Yr arbedion arfaethedig ar gyfer
gwasanaethau yn 2020/2021 yn unig oedd £8.303m. 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 wedi cynllunio ac yn cyflawni arbedion pellach o £2.2 miliwn
ynghyd â chynnydd yn Nhreth y Cyngor i fynd i'r afael â diffyg o £4.2m yn 2021/22.
Yn fuan ar ôl i'r gyllideb gael ei chymeradwyo, cychwynnodd cyfnodau clo pandemig y
Coronafeirws, gan effeithio ar fywydau a bywoliaeth pobl, yr economi a gwasanaethau
cyhoeddus. Roedd yn amlwg o bwynt cynnar yn y flwyddyn ariannol y byddai cyllid
llywodraeth leol yn cael ei effeithio'n sylweddol am gyfnod anhysbys i'r fath raddau fel y
byddai angen cyllid ychwanegol ar lywodraeth leol trwy gymorth grant ychwanegol gan y
Llywodraeth.
Roedd pryderon cynnar yn awgrymu ei bod yn ymddangos bod yr effeithiau ariannol mawr yn
debygol o godi trwy wariant ychwanegol yn gysylltiedig â’r pandemig, colli incwm am
wasanaethau, lefelau is o Dreth y Cyngor yn cael eu casglu, peidio â chyflawni gostyngiadau
cyllidebol a gynlluniwyd yn flaenorol, a mwy o hawliau i ostyngiad Treth y Cyngor. Mae'n deg
dweud bod Conwy wedi profi'r holl bwysau hyn yn ystod 2020/2021.

18

Wrth i ddifrifoldeb, effaith a llinell amser y pandemig ddod yn gliriach cyhoeddodd
Llywodraeth y DU olyniaeth o grantiau gyda'r nod o gefnogi'r sectorau yr effeithiwyd arnynt
gan gynnwys llywodraeth leol. Llifodd cyllid canlyniadol i Lywodraeth Cymru a dyrannwyd hwn
i Lywodraeth Leol yng Nghymru mewn nifer o gyfrannau i amrywiol ddibenion. Prif elfen
cymorth grant oedd i ‘galedi’ i ad-dalu gwariant cymwys ac incwm a gollwyd yn unol â
chanllawiau trwy gydol 2020/2021.
Derbyniodd Conwy grantiau gwerth £16.36m i dalu am wariant ychwanegol a gafwyd
oherwydd Covid ac incwm a gollwyd oherwydd y gofyniad i gau nifer o wasanaethau rheng
flaen sy'n cynhyrchu incwm. Fe wnaeth Conwy hefyd roi nifer o staff ar ffyrlo nad oedd yn
gallu gweithio oherwydd cau eu maes gwasanaeth a gwnaed hawliad o £2.09m i Gynllun Cadw
Swyddi'r Llywodraeth i gyfrannu tuag at gost eu cyflogau yn ystod y cyfnod hwn.
Gweithredodd Conwy fel asiant ar ran Llywodraeth Cymru a dosbarthodd nifer o grantiau
busnes i fusnesau lleol i'w cefnogi trwy'r amrywiol gyfnodau clo a chyfyngiadau busnes a oedd
ar waith yn ystod 2020/2021. Gwir ffigur y grantiau busnes a dalwyd allan yn ystod y flwyddyn
oedd £78.62m fodd bynnag oherwydd yr hawliadau parhaus, cronnodd Conwy £1.8m yn
2020/21 i dalu'r amcangyfrif o daliadau a fyddai'n cael eu talu yn 2021/22.
Yn ogystal â'r grantiau Busnes, cefnogodd Llywodraeth Cymru fusnesau lleol trwy ddarparu
£20m mewn rhyddhad ardrethi busnes fel bod busnesau yr oedd y pandemig yn effeithio
arnynt yn cael gostyngiad yn eu cyfraddau busnes.
Cynorthwyodd Conwy Lywodraeth Cymru hefyd gyda nifer o gynlluniau eraill i gefnogi'r
gymuned. Roedd y rhain yn cynnwys £630k mewn taliadau llawrydd, £136k mewn taliadau
hunan-ynysu, £54k mewn tâl salwch gofalwyr, profion cartrefi gofal - £171k, cefnogaeth i
leoliadau gofal plant - £174k, taliadau prydau ysgol am ddim - £2.1m.
Talodd Conwy hefyd ar ran Llywodraeth Cymru y taliad bonws o £500 i ofalwyr yng Nghonwy
yn 2020/21 a oedd yn gyfanswm o £1.83m. Mae Conwy hefyd wedi cael y dasg o dalu’r bonws
ychwanegol o £750 i ofalwyr y gwnaed y taliadau cyntaf amdanynt ym mis Ebrill 2021, i dalu
cost y taliadau hyn a gronnodd Conwy £5.4m yng nghyfrifon 20/21.
O ran y gyllideb ar gyfer 2020/2021, cafodd hyn ei fonitro a'i reoli yn ystod y flwyddyn a
chyflwynwyd adroddiadau a chyflwyniadau i’r ddemocratiaeth i dynnu sylw'r Aelodau at
asesiad lefel uchel cyffredinol o'n sefyllfa ariannol debygol. Adlewyrchwyd lefel yr ansicrwydd
yn y sefyllfa ariannol a adroddwyd arni’n rheolaidd. Newidiodd y diffyg cyllidebol a ragwelwyd
yn sylweddol wrth i lefel yr ansicrwydd leihau, gan arwain at sefyllfa diwedd blwyddyn a
gynhyrchodd gyllideb gytbwys gyffredinol a'n balansau a'n cronfeydd wrth gefn yn cynyddu.
Derbyniodd Conwy grant o £16.36m i gefnogi gwariant ychwanegol a gafwyd ac incwm a
gollwyd ynghyd â £2.09m o incwm ffyrlo gan y Llywodraeth Ganolog. Gweithredodd Conwy
hefyd fel asiant Llywodraeth Cymru wrth dalu amryw fentrau grant busnes i fusnesau lleol,
swm o £75m yn ystod 2020/2021.
O ran y gyllideb ar gyfer 2020/2021, cafodd hyn ei fonitro a'i reoli yn ystod y flwyddyn a
chyflwynwyd adroddiadau a chyflwyniadau i’r ddemocratiaeth i dynnu sylw'r Aelodau at
asesiad lefel uchel cyffredinol o'n sefyllfa ariannol debygol. Adlewyrchwyd lefel yr ansicrwydd
yn y sefyllfa ariannol a adroddwyd arni’n rheolaidd. Newidiodd y diffyg cyllidebol a ragwelwyd
yn sylweddol wrth i lefel yr ansicrwydd leihau, gan arwain at sefyllfa diwedd blwyddyn a
gynhyrchodd gyllideb gytbwys gyffredinol a'n balansau a'n cronfeydd wrth gefn yn cynyddu.
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Mae’r diagramau’n dangos ble daeth yr arian (incwm) a sut y gwariom ein cyllideb yn
2020/21.
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5. 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.facebook.com/sgwrsconwyconvo/
@sgwrsconwyconvo
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN
sgwrsysir@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.

Gall defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy gan ddefnyddio cyfieithydd Iaith Arwyddion drwy wasanaeth
InterpretersLive! a ddarperir gan Sign Solutions – ewch i
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Sign.aspx
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.www.conwy.gov.uk/corporateplan neu www.conwy.gov.uk/accountability.
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 hapus i ddarparu'r
ddogfen hon mewn print bras CD sain, braille ac Iaith Arwyddion Prydain.
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