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1) Mae Pobl yng Nghonwy wedi’u haddysgu ac yn fedrus 
 

‘Rydym am i Gonwy gael ei chydnabod fel sir sy’n cynnig addysg wych.  Byddwn yn canolbwyntio ar wella 

addysg a pherfformiad ar draws y system ysgolion gyfan fel bod pobl ifanc yn meddu ar sgiliau ar gyfer 

cyfleoedd swyddi. 

Y dyfodol - trwy ganolbwyntio ar y system ysgolion gyfan, mae ein plant yn ddysgwyr galluog uchelgeisiol.  

Maent yn unigolion hyderus iach sy'n chwarae rhan weithgar mewn cymunedau ac sy'n fedrus ac yn barod ar 

gyfer y cyfleoedd gwaith sydd ar gael. 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: 
ADNODDAU  5 Dull o 

Weithio 

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.  

Amser staff ALl/GwE 

Tîm Effeithlonrwydd 

Ysgolion 

Cynllun Busnes Lefel 

2 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A1.2 Datblygu systemau er mwyn herio a chefnogi perfformiad 

ysgolion ledled yr Awdurdod Lleol.  

Amser staff 

Llywodraethwyr 

Cymru 

Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A1.3 Gweithio gydag ysgolion i roi’r Fframwaith cymwyseddau 

digidol ar waith. 

Amser staff Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 

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.  

Amser staff 

Grantiau 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

NEWYDD 

A1.5 

Byddwn yn parhau i gefnogi ysgolion gyda rheolaethau a 

pholisïau parhaus o ran Covid 

  

 

 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant: 

Gwaelodlin 
2016/17 

Targed 
18/19 

Blwyddyn 
Ac 2017/18 

Haf 2018 

Targed  

20/21 Meincnod Amlder 

M1.1a   Canran y dysgwyr sy’n 

gymwys am asesiad ar 

ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, 

mewn ysgolion a gynhelir gan 

yr awdurdod lleol, sy’n 

cyflawni’r Dangosydd 

Perfformiad Cyfnod Sylfaen 

(lefel disgwyliedig Canlyniad 

5) fel y penderfynir gan Athro 

Argymhellir dileu yn ôl 

gwasanaeth – gweler y sylw 

isod 

83.9%  Amherthnasol – 
cynnig dileu 

Cyfartaledd  

Cenedlaetho

l Cymru 

Gyfan 

Blynyddo

l 



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, fodd bynnag, bydd monitro mewnol ar berfformiad ysgol yn parhau trwy’r pwyllgor trosolwg a 

chraffu addysg a sgiliau. Parhau i godi ymwybyddiaeth o’r mesuryddion perfformiad newydd ymhlith aelodau. 

Yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru, caiff mesuryddion newydd eu hychwanegu yn 2021. 

M1.1b Canran y disgyblion a aseswyd 

ar ddiwedd CA2, mewn 

ysgolion a gynhelir gan yr 

awdurdod lleol, sy'n cyflawni'r 

Dangosydd Pynciau Craidd, fel 

y penderfynir gan Asesiadau 

Athrawon 

Argymhellir dileu yn ôl 

gwasanaeth 

86.8%  Amherthnasol – 
cynnig dileu 

Cyfartaledd  

Cenedlaetho

l Cymru 

Gyfan 

Blynyddo

l 

 

 

M1.1c Canran y disgyblion sy’n cael 

prydau ysgol am ddim sy’n 

cyflawni Lefel 4+ DPC Cyfnod 

Allweddol 2. 

Argymhellir dileu yn ôl 

gwasanaeth 

67.9%  Amherthnasol – 
cynnig dileu 

Cyfartaledd  

Cenedlaetho

l Cymru 

Gyfan 

Blynyddo

l 

M1.1d Canran y disgyblion sy’n cael 

prydau ysgol am ddim sy’n 

cyflawni Lefel 4+ DPC Cyfnod 

Allweddol 2. 

Argymhellir dileu yn ôl 

gwasanaeth 

Dim 

gwaelodlin 

(mae meini 

prawf 

newydd yn 

17/18) 

 Amherthnasol – 
cynnig dileu 

Cyfartaledd  

Cenedlaetho

l Cymru 

Gyfan 

Blynyddo

l 

M1.1e Canran disgyblion sy’n cael 

prydau ysgol am ddim sydd yn 

cyrraedd y DPC disgwyliedig yn 

CA4 TL2+ (5 A-C gyda 

Mathemateg a Chymraeg neu 

Saesneg). 

Argymhellir dileu yn ôl 

gwasanaeth 

gwaelodlin 29% Amherthnasol – 
cynnig dileu 

Cyfartaledd  

Cenedlaetho

l Cymru 

Gyfan 

Blynyddo

l 

M1.1f Canran y dysgwyr 17 oed yn 

astudio cymhwyster sydd 

gyfwerth â 2 Lefel A gyflawnodd 

‘Trothwy Lefel 3’ 

Argymhellir dileu yn ôl 

gwasanaeth 

98.3% 97.6% Amherthnasol – 
cynnig dileu 

Cyfartaledd  

Cenedlaetho

l Cymru 

Gyfan 

Blynyddo

l 



NEWYDD 

M1.1g 

% y rhai sy’n gadael blwyddyn 

11 heb fod mewn addysg, 

cyflogaeth na hyfforddiant 

(NEET) 

  Dim targed   

NEWYDD 

M1.1h 

Sgôr 9 cyfartalog wedi’i gapio ar 

gyfer disgyblion blwyddyn 11 

  Dim targed   

Mae sgôr pwynt 9 wedi’i gapio yn sgôr cyfartalog ar gyfer yr holl ddisgyblion yng nghohort blwyddyn 11 sydd wedi cael 

cymwysterau TGAU neu gyfwerth. 

Caiff ei gyfrifo trwy gymryd y 9 gradd TGAU gorau (neu gymhwyster cyfwerth) y bydd disgybl yn ei gyflawni ar eu 

harholiad cyntaf, a dyrannu sgôr ar gyfer pob gradd.  Yna caiff hwn ei gyfrifo yn sgôr cyfartalog ar gyfer yr ysgol ac yna ar 

gyfer y cohort disgyblion cyfan ar draws y sir.  

 

M1.3 % o lywodraethwyr ysgol sydd 

wedi dilyn yr holl hyfforddiant 

gorfodol 

Argymhellir dileu yn ôl 

gwasanaeth 

Gwaelodlin  Amherthnasol – 
cynnig dileu 

Nac oes Chwarter

ol 

Argymhellir dileu hwn oherwydd mae angen adolygu’r fethodoleg a’r effeithiolrwydd 

NEWYDD 
M1.3a 

Canran y llywodraethwyr sydd 
wedi dilyn yr hyfforddiant 
Llywodraethwyr newydd 
gorfodol o fewn 12 mis o 
ddechrau yn eu swydd 

  100% Nac oes  

NEWYDD 
M1.3b 

Canran y llywodraethwyr sydd 
wedi dilyn hyfforddiant Diogelu 
gorfodol o fewn 12 mis o 
ddechrau yn eu swydd 

  100% Nac oes  

NEWYDD 
M1.3c 

Canran y llywodraethwyr sydd 
wedi dilyn yr hyfforddiant Trin 
Data gorfodol o fewn 12 mis o 
ddechrau yn eu swydd 

  100% Nac oes  

M1.4a % y plant sy’n gadael yr ysgol 
gynradd sy’n gallu nofio 

40%  75% Cyfartaledd  

Cenedlaetho
l Cymru 
Gyfan 

Blynyddo
l 

Nid oes rheidrwydd ar ysgolion i gymryd rhan mewn gwersi nodio ac oherwydd nad yw pob ysgol wedi gwneud hynny, 
mae hyn yn effeithio ar y niferoedd – rydym yn gweithio gydag ysgolion i’w hannog 

M1.4b % o ddisgyblion blwyddyn 5 

sydd wedi cwblhau’r 

hyfforddiant ‘bikeability’ cyn 

gadael yr ysgol gynradd. 

Dim targed Dim 

targed 

70% Cyfartaledd  

Cenedlaetho
l Cymru 
Gyfan 

Blynyddo
l 

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

Dim targed  60 Nac oes Blynyddo
l 

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

16%  20 Nac oes Blynyddo
l 



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

25.2% Dim 

targed 

Dim targed Nac oes Blynyddo
l 

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

Dim data  Mae hyn yn cael ei 
adolygu 

Cyfartaledd  

Cenedlaetho
l Cymru 
Gyfan 

Blynyddo
l 

Mae’n bosibl y caiff Mesurau M1.4a i M1.4f eu hadolygu yn sgil rheolaethau Covid 

NEWYDD 
M1.4g 

Nifer y bobl ifanc (11-16 oed) 
sydd ag Aelodaeth Ffit Iau 

  Dim Targed   

Mae hon yn aelodaeth newydd a gyflwynwyd ym mis Tachwedd 2019 a gaiff ei hyrwyddo yn 2020/21 – caiff adroddiad 
meincnod ei redeg ar 31 Mawrth 2020 
 
Mesurydd i gael ei gofnodi bob dwy flynedd -dim targed i gael ei osod ar gyfer 2020/21 

 

  



2) Mae pobl yng Nghonwy'n ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel 
 

Gyda’n gilydd byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu.  

Y Dyfodol:  fel cymunedau rydym yn cadw llygad am ein gilydd ac mae pawb yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau 

diogelu.  Ein nod yw sicrhau nad yw cenedlaethau'r dyfodol yn edrych yn ôl ac yn meddwl y dylem fod wedi 

gwneud mwy i ddiogelu pobl. 

 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: 
ADNODDAU  5 Dull o 

Weithio 

A2.1 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 

Amser staff Atal 

Integreiddio 

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

chomisiynu gwasanaethau yn ddiogel. 

 

Argymhellir aralleirio yn ôl gwasanaeth i: Byddwn yn 

monitro ein dull a cheisio gwella dulliau recriwtio  a 

chyflogi staff yn ddiogel yn barhaus 

Amser staff Atal 

A2.4   Gan weithio gyda phartneriaid, byddwn yn rhoi cynllun ar 

waith i helpu i atal cam-fanteisio. 

 

Argymhellir dileu oherwydd mae wedi’i gynnwys yn A2.1 

(mae Bwrdd Camfanteisio amlasiantaeth ar waith bellach) 

Amser staff Atal 

Cydweithio 

Cyfranogiad 

 

A2.5 Ceisio sicrwydd gan ysgolion bod Llywodraethwyr yn dilyn 

hyfforddiant Diogelu 

Amser staff Atal 

Cydweithio 

Integreiddio 

Mae angen nodi bod hyn yn anodd ond yn bwysig – mae gan wahanol ysgolion wahanol statws a gyrwyr 

A2.6 Hyrwyddo a chyfeirio rhieni a phobl o bob oed at 

adnoddau perthnasol a fydd yn eu galluogi i gadw’n 

ddiogel ar-lein 

Argymhellir dileu Mae gan ysgolion wybodaeth ar gyfer 

disgyblion a rhieni a mwy o ymwybyddiaeth prif ffrwd am 

y maes hwn ac mae llawer iawn o wybodaeth ar-lein 

Amser staff Atal 

Cydweithio 

Integreiddio 

NEWYDD 

A2.7 

Byddwn yn cefnogi Llywodraeth Cymru a’n cymunedau 

lleol i gadw pellter cymdeithasol a dilyn mesurau rheoli 

eraill yn ystod Covid 

  

 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant: 
Gwaelodlin 

2016/17 

Targed 
19/20 

Targed  

20/21 
Meincnod Amlder 

M2.1 % y staff sy’n dechrau mewn swydd gyda 

dau dystlythyr 

Dim data  100% Nac oes Bob 6 mis  

M2.2 % o staff newydd a gyflogir sy'n dechrau 

mewn swydd ar ôl cael gwiriad y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (lle bo 

angen)   

1. Nid mewn ysgol 

Newydd dim 

data 

 100% Nac oes Bob 6 mis  



2. Ysgolion 

M2.3 % o weithwyr sy’n cwblhau'r broses 

Cynefino Corfforaethol o fewn amserlenni 

priodol 

Argymhellir dileu oherwydd bod y 

canolbwynt ar M2.4 

Dim data  100% Nac oes Bob 6 mis 

M2.4 % O Staff Sy'n Derbyn Hyfforddiant 

Diogelu O Fewn 12 Mis O Gychwyn Yn Y 

Swydd 

Argymhellir Diwygio i: 

% o staff sy’n derbyn hyfforddiant 

ymwybyddiaeth o ddiogelu o fewn 6 mis o 

gychwyn yn y swydd (mae hyfforddiant ar-

lein ar gael bellach) 

Dylid diffinio yn ôl: 

 

a) Staff 

b) Staff achlysurol 

c) Staff ysgolion 

d) Staff cyflenwi ysgolion 

e) Cyfanswm staff 

Newydd dim 

data 

 100% Nac oes Bob 6 mis 

M2.5 % Cynghorwyr sydd newydd eu hethol 
sydd wedi mynychu hyfforddiant diogelu 
gorfodol, fel y nododd y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd 
 

100%  I’w 

gadarnhau 

Nac oes Blynyddol 

M2.6 Nifer o adroddiadau gan staff sy'n poeni 

am bobl ddiamddiffyn 

Argymhellir aralleirio i: Nifer o 

adroddiadau gan staff sydd wedi mynegi 

pryder am bobl ddiamddiffyn. 

Newydd dim 

data newydd 

Dim targed 
- 

Dim 
Targed 

Nac oes Blynyddol 

 

  



3) Mae gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety fforddiadwy, priodol, o 

safon dda sy’n gwella safon eu bywydau.  
 

Rydym eisiau i’n preswylwyr fyw mewn llety sy’n cefnogi eu hiechyd a'u lles cadarnhaol. 

Y Dyfodol:  drwy ganolbwyntio ar ymagwedd 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.  

 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: ADNODDAU  5 Dull o 
Weithio 

A3.1   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.  
 
(Er enghraifft, gall pobl yng Nghonwy ddewis cael mynediad 
i dai â chymorth priodol beth bynnag fo lefel eu hangen, 
gallu neu oedran.) 

Amser staff 
Grant Tai 
Cymdeithasol 
Grant Refeniw Tai 
Cymdeithasol 
Cynllun Troi Tai’n 
Gartrefi 
Cyllid Cymdeithas 
Dai a Chyngor  
Datblygwyr preifat 
Dyraniadau Tai CDLl 
Tir CBSC 

Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

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

Amser staff 
Grant Rhaglen 
Cefnogi Pobl 
Cyllideb  
Gwasanaethau Tai 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A3.3 Cynyddu'r cyflenwad o dai priodol ar y farchnad sy'n 
diwallu’r angen a nodwyd. 

Amser staff 
Datblygwyr preifat 
Troi Tai’n Gartrefi 
Dyraniadau Tai CDLl 
Tir CBSC 

Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A3.4 Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu cyflenwad ac 
ansawdd llety priodol yn y sector gofal annibynnol (e.e. 
cartrefi preswyl a gofal nyrsio). 

Amser staff 
Cydweithio â'r 
sector preifat 
Tir CBSC 
Safle a ddyrannwyd 
ar gyfer CDLl 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

 

  



Sut byddwn yn mesur llwyddiant: Gwaelod

lin 

2016/17 

Targed 
19/20 

Target  

20/21 

Meincno

d 

Amlder 

M3.1 a  Nifer yr unedau tai fforddiadwy newydd a 
ddarparwyd yn ôl maint a daliadaeth 
(a ariennir trwy raglen Ddatblygu Tai 
Fforddiadwy Conwy) 
i. Cymdeithasol (gan gynnwys tai â chymorth 
ar gyfer pobl ddiamddiffyn) 
ii. Canolradd (perchnogaeth cartref/ rhent 
cost isel) 

Cyfansw
m o 81 
 
 
Cymd 73  
 
Canolrad
d 8  

  I’w 

gadarnhau 

Cymru 
gyfan 

Chwarterol 

M3.1b Nifer yr unedau tai fforddiadwy newydd a 

arferai fod yn gartrefi gwag 

9  I’w 

gadarnhau 

Nac oes Blynyddol 

M3.1.c Nifer yr unedau tai fforddiadwy newydd a 

ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel % o’r holl 

unedau tai newydd yn ystod y flwyddyn 

32.6%  I’w 

gadarnhau 

Cymru 

gyfan 

Blynyddol 

M3.1d  Cyfanswm yr unedau newydd a ddarparwyd 

yn ystod y flwyddyn (tai marchnad agored a 

thai fforddiadwy) 

233  I’w 
gadarnhau 

Cymru 

gyfan 

Blynyddol 

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

gofrestr tai cyffredin 

900 Dim targed Dim targed Nac oes Blynyddol 

M3.2b % o achosion lle mae digartrefedd wedi’i atal. 

Wedi’i ail-rifo 

58%  I’w 

gadarnhau 

Cymru 
gyfan 

Chwarterol 

NEWYDD 
M3.2c 

Nifer o achosion digartrefedd agored   I’w 

gadarnhau 

  

I ddangos graddfa’r digartrefedd o’r naill flwyddyn i’r llall 

NEWYDD 
M3.2d 

Nifer o aelwydydd mewn llety dros dro      

M3.3 
 
A 
B 
C 

% cartrefi marchnad agored newydd yn ôl 
maint 
1 neu 2 ystafell wely 
3 ystafell wely 
4+ ystafell wely 

  I’w 

gadarnhau 

Cymru 
gyfan 

Blynyddol 

M3.4a Nifer gwlâu sector gofal annibynnol yn y sir 

(e.e. preswyl, gofal ychwanegol a chartref 

gofal)  

1254 Dim targed Dim 

Targed 

Nac oes Bob 6 mis 

M3.4b % newid gwlâu sector gofal annibynnol yn y 
sir (e.e. preswyl a chartrefi gofal nyrsio 

Amh  I’w 

gadarnhau 

Nac oes Bob 6 mis  

M3.4c Nifer y dyddiau a gollir ar gyfartaledd rhwng 
gosodiadau yng nghynlluniau gofal 
ychwanegol presennol Conwy (gwaelodlin 
17/18 oedd 0) 
Argymhellir dileu 
Nid yw’r mesur hwn yn cyfrannu at y camau 
gweithredu, nid yw’n ddefnyddiol 

 1 I’w 

gadarnhau 

 

Nac oes Bob 6 mis 

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

97  I’w 

gadarnhau 

Nac oes Bob 6 mis 

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

5  Amherthn

asol – 

Nac oes Blynyddol 



Pennaeth Gwasanaeth yn argymell dileu cynnig 

dileu 

Mae hyn yn ymwneud yn benodol â Phlant sy’n Derbyn Gofal (dan 18 oed) sydd angen lleoliad gofal nid tai. Mae’r maes 

arfer hwn yn cael ei fonitro trwy APG y gwasanaeth a’i adrodd trwy’r Tîm Rhianta Corfforaethol. 

M3.4fi Nifer y gofalwyr maeth yn gysylltiedig â 
pherson newydd a gymeradwywyd yng 
Nghonwy  
Pennaeth Gwasanaeth yn argymell dileu 

0  Amherthn

asol - 

cynnig 

dileu 

Nac oes Blynyddol 

Mae hyn yn ymwneud yn benodol â Phlant sy’n Derbyn Gofal (dan 18 oed) sydd angen lleoliad gofal nid tai. Mae’r maes 

arfer hwn yn cael ei fonitro trwy APG y gwasanaeth a’i adrodd trwy’r Tîm Rhianta Corfforaethol. 

M3.fii 

 

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

 Dim targed Amherthn

asol – 

cynnig 

dileu 

Nac oes  

Mae hyn yn ymwneud yn benodol â Phlant sy’n Derbyn Gofal (dan 18 oed) sydd angen lleoliad gofal nid tai. Mae’r maes 

arfer hwn yn cael ei fonitro trwy APG y gwasanaeth a’i adrodd trwy’r Tîm Rhianta Corfforaethol. 

M3.4g Nifer y lleoliadau ‘cynllun pan fydda i’n barod’ 
(cymryd plant dros 18 oed) 
Pennaeth Gwasanaeth yn argymell dileu 

3  Amherthn

asol – 

cynnig 

dileu 

Nac oes Blynyddol 

Mae M3.4g yn ddewis a wnaed gan y person ifanc a’u gofalwr maeth – ac felly ni ellir dylanwadu arno/mae’n ddisgrifiwr 

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

83  Amherthn

asol – 

cynnig 

dileu 

Nac oes Bob 6 mis 

Mae M3.4h wedi’i gwmpasu gan M3.1a – opsiynau llety ar gyfer pobl ddiamddiffyn sydd angen amgylchedd byw â chymorth 

 

  



4) Mae pobl yng Nghonwy’n iach ac yn annibynnol. 
Byddwn yn canolbwyntio ar gamau i hyrwyddo dewisiadau a ffyrdd iach o fyw ac yn ei dro, yn lleihau'r galw ar 

wasanaethau cyhoeddus.  Byddwn yn cryfhau gwaith partneriaeth rhwng y gwasanaethau Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol i ddarparu mynediad syml a di-dor i Iechyd a Gofal Cymdeithasol pan fyddwch eu hangen.   

Y Dyfodol:  drwy fynd i'r afael â ffordd o fyw ac ymddygiadau sydd yn afiach, rydym wedi gwrthdroi’r duedd o 

ordewdra a phroblemau iechyd cysylltiedig ac mae pobl yn fwy iach ac yn byw'n hirach. 

 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: ADNODDAU  5 Dull o Weithio 

A4.1   Datblygu modelau newydd i hybu iechyd a lles fel bod pobl o 

bob oed yn llai dibynnol ar iechyd a gofal cymdeithasol. 

Byddwn yn gwneud hyn trwy weithio ar y cyd ac edrych ar 

dueddiadau yn y dyfodol.   

Amser staff a 

grantiau allanol 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A 4.2   Byddwn yn canolbwyntio ar Brofiadau Niweidiol yn ystod 

Plentyndod ac yn rhoi cefnogaeth i rieni drwy ddulliau 

amlasiantaeth. 

Amser staff a 

grantiau 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A 4.3   Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod 

dinasyddion Conwy yn cael mynediad amserol at asesiad a 

chefnogaeth iechyd meddwl. 

  

Argymhellir aralleirio i: 

Byddwn yn gweithio i sicrhau bod dinasyddion Conwy yn 

cael mynediad amserol at asesiad a chefnogaeth iechyd 

meddwl. 

 

Caiff hyn ei fesur trwy arfarniad ddwywaith y flwyddyn o’r 

ymgynghoriad â defnyddwyr gwasanaeth o ran eu barn am y 

tîm Lles Meddyliol. 

Amser staff Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A 4.4   Byddwn yn datblygu dulliau i annog pobl i gymryd rhan 

mewn gweithgarwch corfforol. 

Amser staff a 

chyllid mewnol, 

grantiau 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A4.5 Byddwn yn gweithio i gyrraedd y Safon Iechyd Corfforaethol 

er mwyn cefnogi lles staff. 

Amser staff ac 

adnoddau sydd 

eisoes yn bodoli 

Tymor hir 
Atal 
Cyfranogiad 

A4.6 Annog teuluoedd ar draws y sir i fod â’r hyder i fynd allan i 

chwarae, archwilio a chreu efo’i gilydd 

Amser staff ac 

adnoddau sydd 

eisoes yn bodoli 

Tymor hir 
Atal 
Cyfranogiad 

 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant: Gwaelodlin 

2016/17 

Targed 
19/20 

Targed  

20/21 

Meincnod Amlder 

M4.1 a   % yr oedolion sydd wedi cwblhau 

cyfnod o ail-alluogi ac sydd â 

phecyn gofal llai a bod hwn yn dal 

mewn grym 6 mis yn 

ddiweddarach 

8.23%  I’w 

gadarnhau 

Nac oes Bob 6 mis 



M4.1b % yr oedolion a gwblhaodd gyfnod 
ail-alluogi ac nad oes ganddynt 
becyn gofal a chymorth a bod hwn 
yn dal mewn grym 6 mis yn 
ddiweddarach.  

89.4%.  I’w 

gadarnhau 

Nac oes Bob 6 mis 

M4.1 c % o bobl sy'n cael cymorth gofal 

cymdeithasol sy'n dweud eu bod 

yn gallu gwneud yr hyn sy’n 

bwysig iddynt 

51%  I’w 

gadarnhau 

Cymru 

gyfan 

Blynyddol 

M4.4 % o bobl sy'n cymryd rhan mewn 

gweithgareddau chwaraeon dair 

gwaith neu fwy yr wythnos 

(Arolwg Cenedlaethol Cymru) 

 

Sylwer: Nid yw mesuryddion 

Arolwg Cenedlaethol o fewn ein 

rheolaeth a dim ond pan fydd data 

ar gael y gallwn adrodd 

Newydd Dim 

targed 

Amherthnasol 

– cynnig dileu 

Cymru 

gyfan 

Blynyddol 

M4.3 Nifer y gweithgareddau Lles Gofal 

Cymdeithasol newydd a 

gychwynnwyd o fewn cymunedau    

 

240 Dim 

targed 

– 

adrodd 

am 

duedd 

Dim Targed Nac oes Bob 6 mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Mae pobl yng Nghonwy’n byw mewn sir gydag economi ffyniannus 
Rydym am i'n heconomi fod yn hyderus, gwydn a chynaliadwy. Byddwn yn annog syniadau newydd a byddwn 

yn gweithio'n rhagweithiol gyda busnesau i hyrwyddo amodau lle gallant dyfu. 

Y Dyfodol: Trwy gydweithio, byddwn yn datblygu mentrau â llawer o effaith a fydd yn sbarduno cynnydd 

mewn cynhyrchiant, gwell ysbryd o gystadleuaeth ac yn creu cyflogaeth drwy'r flwyddyn mewn busnesau 

presennol sy’n ehangu a rhai newydd o fewn y sir. Fel hyn, byddwn yn cadw talent ac yn gosod Conwy yng 

nghanol Economi Gogledd Cymru. 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: Adnoddau  
5 Dull o 

Weithio 

NEWYDD 

A5.1 

Darparu cefnogaeth i fusnesau i’w helpu i aros yn hyfyw 

/ adfer o effaith economaidd COVID 19 

Capasiti staff, 

cefnogi datblygu 

sgiliau 

Tymor hir 

Cydweithio 

Cyfranogiad 

A5.1 Galluogi busnesau Conwy i elwa o'r datblygiadau 

economaidd mawr ar draws y rhanbarth. 

 

Cynnig i uno’r ddau gam gweithredu hyn ac aralleirio i: 

Galluogi busnesau Conwy i elwa o'r datblygiadau 

economaidd mawr ar draws y rhanbarth a’u cefnogi i 

gymryd mantais o’r cyfleoedd ym Margen Dwf Gogledd 

Cymru a’r weledigaeth twf ehangach. 

Cyllid LlC 

Capasiti staff 

Tymor hir 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

Cyfuno â 

A5.1a 

Cefnogi busnesau Conwy i gymryd mantais o’r cyfleoedd 

ym Margen Dwf Gogledd Cymru a’r weledigaeth twf 

ehangach 

 

Cynnig uno ac aralleirio ag A5.1 uchod 

Capasiti staff, 

cefnogi datblygu 

sgiliau 

Tymor hir 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A5.2   Datblygu strwythurau a phartneriaethau i gyflawni 

dyheadau Strategaeth Twf Economaidd Conwy. 

Cynnig aralleirio i: 

Adolygu Strategaeth Twf Economaidd Conwy i sicrhau 

bod y blaenoriaethau yn dal i fod yn berthnasol yn sgil 

Covid 19 

Adnoddau staff, 

partneriaid 

cyhoeddus a 

phreifat a chyllid  

Tymor hir 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A5.3   Datblygu a hyrwyddo eiddo busnes modern i ddenu 

mewnfuddsoddiad a chefnogi twf busnesau sydd eisoes 

yn bodoli. 

 

Argymhellir aralleirio i: 

Cwblhau’r eiddo newydd yn Penmaen Road Conwy 

(Parc Menter Tremorfa) i gefnogi twf busnesau 

Capasiti staff, o 

bosib tir CBSC a 

cheisiadau am 

gyllid allanol.  

Cydweithio â'r 

sector preifat 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A5.4   Cefnogi datblygu sgiliau (yn cynnwys prentisiaethau), i 

baratoi pobl i fod yn barod am gyfleoedd gwaith yn y 

rhanbarth.  

Capasiti staff a 

chyllideb refeniw.  

Cydweithio gyda’r 

sector AB 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A5.5 Datblygu twristiaeth y gaeaf, er mwyn cryfhau’r sector 

gan ei wneud yn fwy cynaliadwy ar gyfer buddsoddi a 

chyflogi.  

Capasiti staff a 

chydweithio 

gyda’r sector 

Tymor hir 
Cydweithio 
Cyfranogiad 



preifat 

A5.6 Annog budd-ddeiliaid eraill i helpu i ddiogelu’r arfordir, 

a diogelu isadeiledd critigol gan gynnwys yr A55 a phrif 

reilffordd a chefnffordd ym Mae Colwyn. 

Gwneud cais am 

gyllid allanol LlC a 

chyllid budd-

ddeiliaid gan gyrff 

cyhoeddus eraill 

Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 

A5.7 

NEWYDD 

Byddwn yn ailstrwythuro ein gwasanaethau i’n galluogi i 

ganolbwyntio ar strategaethau adfywio ar draws y Sir 

  

 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant: 
Gwaelodli

n 2016/17 

Targed 
19/20 

Targed  

20/21 
Meincnod Amlder 

 M5.1   Cyfanswm arwynebedd llawr 
masnachol sydd wedi’i 
ddatblygu gan M2 

Cynnig aralleirio i: 

Arwynebedd llawr  busnes 
newydd wedi’i ddatblygu yn 
ystod y flwyddyn ariannol 
(cysylltiedig â’r strategaeth 
twf economaidd) 

2,250  Dim 

targed – 

adrodd 

tuedd 

Nac oes Blynyddol 

NEWYDD 
M 

5.1a 

i. Grantiau dechrau busnes 
wedi’u dyrannu 

ii. Grantiau Covid wedi’u 
dyrannu 

     

M5.2a   Busnesau wedi’u lletya drwy 
gynlluniau wedi’u cynllunio  

Cynnig disodli gyda: 

Busnesau wedi’u cefnogi’n 
uniongyrchol gan brosiectau a 
ddarperir gan CBSC 

4  Amherth

nasol – 

cynnig 

dileu 

Nac oes Blynyddol 

M5.2b Denu buddsoddiad £ 

 

Cynnig aralleirio i: 

Buddsoddiad wedi’i hwyluso 
neu ei gefnogi’n ariannol gan 
CBSC trwy Strategaeth Twf 
Economaidd Conwy (2017-
2027) 

1,000,000  Dim 

targed 

ond 

adrodd 

cronnus 

o 2017 

Nac oes Blynyddol 

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

Cynnig arall eirio i: 

Nifer o brentisiaethau modern 
ar y strwythur staff 

71  Dim 

targed 

O bosibl 
Gogledd 
Cymru  

Bob 6 mis 

M5.3a   Nifer y staff a gyflogir gan  Dim Dim O bosibl Bob 6 mis 



Gyngor Bwrdeistref Sirol 

Conwy yn dilyn cymhwyster 

prentis yn Llandrillo  

Cynnig aralleirio i: 

Nifer y staff a gyflogir gan 

Gyngor Bwrdeistref Sirol 

Conwy yn dilyn cymhwyster 

prentis yn Grŵp Llandrillo 

Menai 

targed Targed – 

tuedd yn 

unig 

Gogledd 

Cymru 

NEWYDD 

M5.3b 

Nifer o leoliadau profiad 
gwaith (pan fydd mesurau 
Covid yn caniatáu) 

  Dim 

targed 

  

NEWYDD 

M5.3c 

Nifer o staff a gaiff eu cefnogi 
trwy brentisiaethau trwy 
Gonwy (gan gynnwys ILM ac 
ati) 

  Dim 

targed 

  

M5.4   Nifer yr ymwelwyr dros 
fisoedd y gaeaf 

Cynnig aralleirio i: 

M5.4a Nifer yr ymwelwyr dros 
fisoedd y gaeaf (Tach – Chwef) 

M5.4b Nifer yr ymwelwyr dros 
fisoedd yr haf (Maw – Hyd) 

2,199,840 Dim 

targed 

Dim 

targed 

Nac oes Blynyddol 

M5.5a Canran y plant sy'n byw mewn 
tlodi 
(Data’r HMRC) 

Sylwer: Nid yw’r mesur hwn o 
fewn ein rheolaeth a dim ond 
pan fydd data ar gael y gallwn 
adrodd 

20.7% Dim 

targed 

Dim 

targed 

Cymru 
gyfan 

Blynyddol 

M5.5b % o'r swyddi sy’n rhai llawn 
amser yn y sir 

Argymhellir dileu oherwydd 
nid yw  o fewn ein rheolaeth a 
chaiff hyn ei fonitro fel rhan 
o’r Strategaeth Economaidd 

53.5% Dim 

targed 

Amherth

nasol – 

cynnig 

dileu 

Cymru 
gyfan 

Blynyddol 

M5.5c 

NEWYDD 

Nifer o fusnesau a gaiff eu 
cefnogi 

     

M5.5d 

NEWYDD 

Nifer o fusnesau yr ymgysylltir 
â nhw 

     

 

 

 

 



 

6) Mae pobl yng Nghonwy yn gwerthfawrogi ac yn edrych ar ôl yr 

amgylchedd  
Mae gennym eisiau i gymunedau fod yn wydn ac mae gennym eisiau newid ymddygiad i leihau newid yr 

hinsawdd.  Byddwn yn canolbwyntio ar wella amddiffyn rhag llifogydd, cynyddu ailgylchu a buddsoddi mewn 

ynni adnewyddadwy. 

Y dyfodol - 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. 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: Adnoddau  5 Dull o 

Weithio 

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

Capasiti staff a 
chydweithio gyda 
CNC a Dŵr Cymru 
Defnyddio 
wardeiniaid 
llifogydd 
gwirfoddol 
Cynghorau Tref a 
Chymuned 

Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A6.2   Gweithredu cynlluniau amddiffyn yr arfordir a 
chynlluniau amddiffyn rhag llifogydd sy'n addas at y 
diben, yn amodol ar gyllid.  

Capasiti staff a 
cheisiadau grant 
allanol  

Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
 

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

Capasiti staff Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

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

Capasiti staff  
Gweithio gyda 
fforymau busnes 
lleol a chymunedau 
lleol.   

Tymor hir 
Atal 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

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

Rhaglen gyfalaf ar 
gyfer datblygiadau 
newydd 
Ysgolion yr 21ain 
Ganrif 
Cynlluniau 
buddsoddi i arbed 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A6.5a Annog cymunedau i ddatblygu eu prosiectau ynni 
adnewyddadwy eu hunain. 

Gweithio gyda 

fforymau busnes 

lleol a chymunedau 

lleol. 

Ceisiadau am 
Grantiau 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A6.6   Hyrwyddo datblygiad morlyn llanw ym Mae Colwyn. 
 
Aralleirio i 

Capasiti staff Tymor hir 
Atal 
 



 
Hyrwyddo datblygiad morlyn llanw yng Ngogledd 
Cymru 

NEWYDD 
A6.7 

Gweithredu cynllun dyletswydd Bioamrywiaeth a 
gwydnwch ecosystemau 

Capasiti staff Tymor hir 
Atal 

NEWYDD 
A6.8 

Bydd y cyngor yn cyhoeddi cynllun clir ar gyfer llwybr 
tuag at sicrhau bod yr Awdurdod yn ddefnyddiwr 
carbon sero net. Bydd y cynllun yn cael ei ddylunio 
gyda nod o gael ei weithredu’n llawn yn ystod y 10 
mlynedd dilynol. 

Capasiti staff Tymor hir 
Atal 

  

 

 

 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant: Gwaelodlin 
2016/17 

Targed 
19/20 

Targed  

20/21 
Meincnod Amlder 

M6.1a   Nifer y digwyddiadau 
ymwybyddiaeth llifogydd a 
gynhaliwyd   

13  10 Nac oes Bob 6 mis 

M6.1b Nifer yr eiddo ble mae’r risg o 
lifogydd wedi gostwng ar ôl 
gweithredu camau amddiffyn rhag 
llifogydd 

Newydd  483 Nac oes Blynyddol 

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

62.63%  68% Cymru 
gyfan 

Bob 6 mis 

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

292  240kg Cymru 
gyfan 

Bob 6 mis 

M3.6c % gwastraff cartref a gesglir o 

ymyl y palmant a ailddefnyddir, 

a ailgylchir neu sy’n cael ei 

gompostio 

  65%   

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

-8.8%  I’w 

gadarnhau 

Nac oes Blynyddol 

M6.4a i % newid yn y defnydd o ynni fesul 
m2 yn adeiladau CBSC o gymharu 
a’r flwyddyn flaenorol 

-2.7% 
 -5% 

 Blynyddol 

M6.4a ii % newid yn y defnydd o ynni gan 
oleuadau stryd CBSC o gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol 

-7.8% 
 -10% 

 Blynyddol 

M6.4a 

iii 

% newid yn y defnydd o danwydd 
gan fflyd CBSC o gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol 

-1.3% 
 -5% 

 Blynyddol 

M6.4a 

iv 

% newid yn y milltiroedd a 
deithiodd fflyd llwyd CBSC o 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol 

-16.3% 
 -10% 

 Blynyddol 



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

Sylwer: Nid yw mesuryddion 
Arolwg Cenedlaethol o fewn ein 
rheolaeth a dim ond pan fydd data 
ar gael y gallwn adrodd 

727.7 Dim 

targed 

Dim 

Targed 

Cymru 
gyfan 

Blynyddol 

 

  



7) Mae pobl yng Nghonwy'n byw mewn sir lle mae treftadaeth, 

diwylliant a’r iaith Gymraeg yn ffynnu. 
Byddwn yn canolbwyntio ar ddathlu ein diwylliant ac yn defnyddio'r celfyddydau i wneud y mwyaf o les ac 

effaith economaidd. 

Y Dyfodol:  Bydd ein treftadaeth gyfoethog wedi cael ei ddiogelu ac 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.  

 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: Adnoddau   
5 Dull o 
Weithio 

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

Capasiti staff Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A7.2   Byddwn yn datblygu Canolfan Ddiwylliant Conwy. 
 
Argymhellir aralleirio i: 
Rydym wedi sefydlu Canolfan Ddiwylliant Conwy bellach a byddwn 
yn parhau i ddatblygu rhaglen ymgysylltu ac allgymorth cymunedol. 

Cyllid allanol a  
derbyniadau 
cyfalaf a 
chyllid mewnol 

Tymor hir 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A7.3   Datblygu strategaeth ddiwylliannol trwy’r sir sy’n cwmpasu ein holl 

weithgareddau celfyddydau, treftadaeth a diwylliannol a fydd yn 

cefnogi datblygiad economaidd, lles, adfywio a phenderfyniadau 

buddsoddi mawr 

 

Capasiti staff Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A7.4   Byddwn yn harneisio celfyddydau, diwylliant a'r diwydiannau 
creadigol i gefnogi'r gwaith o adfywio ein cymunedau.  
 
Argymhellir dileu oherwydd bod y wybodaeth wedi’i nodi yn A7.3 

Cyllid grant 
gan gynnwys 
CDG a’r cyngor 
celfyddydau  
Capasiti staff 

Tymor hir 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A7.5 Drwy Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg Conwy a Chynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg, byddwn yn annog dysgu a siarad Cymraeg 
fel rhan o fywyd bob dydd.   

Capasiti staff  Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

  

  



Sut byddwn yn mesur llwyddiant: Gwaelodlin 

2016/17 

Targed 
19/20 

Targed  

20/21 

Meincnod Amlder 

M7.1a   Canran y dangosyddion 

ansawdd (gyda thargedau) a 

gyflawnwyd gan y Gwasanaeth 

Llyfrgelloedd 

  85% Cymru 

gyfan 

Blynyddol 

Mae cyllidebau wedi’u lleihau ar gyfer llyfrgelloedd ac felly mae’r targed yn adlewyrchu’r safonau y mae 

modd eu cyrraedd o fewn y gyllideb bresennol 

M7.1d Nifer y bobl sy’n mynychu neu 
gyfranogi mewn 
gweithgareddau 
celfyddydau mynegiannol /  
treftadaeth/ amgueddfeydd / 
llyfrgelloedd / 
Venue Cymru / 
Theatr Colwyn 
bob blwyddyn 

 Dim 

targed 

Dim 

targed 

Nac oes Blynyddol 

NEWYDD 

7.1e 

Nifer y bobl sy’n ymgysylltu’n 
ddigidol â gweithgareddau 
celfyddydau mynegiannol /  
treftadaeth/ amgueddfeydd / 
llyfrgelloedd / 
Venue Cymru / 
Theatr Colwyn yn ystod y 
flwyddyn 

     

M7.3a  % swyddi ‘Cymraeg yn 

Hanfodol’ a lenwyd gan 

siaradwr Cymraeg 

  I’w 

gadarnhau 

  

M7.3b Nifer y staff sy’n manteisio ar 

y cynnig hyfforddiant Cymraeg 

yn y Gweithle. 

 Dim 

targed 

Dim 

targed 

  

Mae’n bosibl y bydd angen addasu neu ddileu hwn yn dibynnu p’un a fydd y cyrsiau’n parhau ai peidio 

M7.3c %  achosion o  ‘siopwyr cudd’ 

Cymraeg a arweiniodd at 

gydymffurfiad â Safonau’r 

Gymraeg. 

Dim 

gwaelodlin 

 I’w 

gadarnhau 

  

M7.3d % o staff yng ngwasanaethau’r 

Cyngor sy’n gallu siarad 

Cymraeg yn rhugl (ar wahân i 

athrawon ysgol a staff mewn 

ysgolion) – yn ôl adain 

gwasanaeth 

Wedi’i ail-rifo 

31.5% Dim 

targed i’w 

fonitro 

Dim 

targed 

Cymru 

Gyfan 

Blynyddol 

NEWYDD 

M7.3e 

% o staff sy’n gallu siarad 

rhywfaint o Gymraeg 

  I’w 

gadarnhau 

  

NEWYDD 

M7.3f 

% o staff nad oes ganddynt 

unrhyw sgiliau iaith Gymraeg 

  I’w 

gadarnhau 

  

NEWYDD 

M7.4a 

% o ddisgyblion oedran 

Meithrin a Derbyn sy’n cael 

addysg cyfrwng Cymraeg (yn 

  Dim 

targed 

  



ôl Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol 

Lefel Disgybl) 

NEWYDD 

7.4b 

% o ddisgyblion oedran ysgol 

gynradd sy’n cael addysg 

cyfrwng Cymraeg (yn ôl 

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol 

Lefel Disgybl) 

  Dim 

targed 

  

M7.5a 

M7.4c 

% o blant ysgolion cynradd 

mewn addysg cyfrwng 

Cymraeg sy'n mynd i ysgol 

uwchradd cyfrwng Cymraeg 

 

Argymhellir aralleirio 

% o blant ysgolion cynradd 

mewn addysg cyfrwng 

Cymraeg sy’n mynd ymlaen i 

gael addysg cyfrwng Cymraeg 

yn yr ysgol uwchradd 

 

Wedi’i ail-rifo 

90%  82% Nac oes Blynyddol 

M7.4 % o ddisgyblion sy’n cael 

addysg cyfrwng Cymraeg (yn 

ôl Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol 

Lefel Disgybl) 

Argymhellir dileu – wedi’i 

ddisodli â 2 fesur ychwanegol 

uchod 

21.73%  Gweler 

sylw 

Cymru 

gyfan 

Blynyddol 

Argymhellir dileu targedau ar gyfer y 3 mesur yn 7.4 uchod oherwydd bod hwn yn gynllun 10 mlynedd ac 

mae’n bosibl na fydd cynnydd cyson o’r naill flwyddyn i’r llall ond bydd newid mawr pan fydd ysgol yn newid 

categori canolig. 

Argymhellir hefyd newid trefn y 3 mesur uchod fel eu bod yn dilyn meithrin/ derbyn, Cynradd, Uwchradd. 

M7.5b   Nifer o ddigwyddiadau i 

hyrwyddo’r Gymraeg / codi 

ymwybyddiaeth a gynhelir 

mewn cydweithrediad â’n 

partneriaid 

Dim data Dim 

Targed 

Dim 

targed 

Nac oes Blynyddol 

 

  



8) Mae pobl yng Nghonwy yn cyfrannu at eu cymuned.  Maent yn cael 

gwybodaeth, yn cael eu cynnwys ac yn cael llais. 
Byddwn yn canolbwyntio ar adolygu'r ffordd yr ydym yn ymgysylltu, cyfathrebu ac yn gweithio gyda'n 

cymunedau.  Byddwn yn newid y ffordd rydym yn gweithio i fod yn fwy blaengar, modern ac effeithlon. 

Y dyfodol - trwy wella'r ffordd rydym yn gweithio gyda chymunedau, byddwn yn galluogi pobl i chwarae rhan 

weithredol yn yr hyn sy'n digwydd ynddynt. 

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: Adnoddau  5 Dull o 

Weithio 

A8.2   Byddwn yn adolygu sut rydym yn ymgysylltu â 

chymunedau yn arbennig Cynghorau Tref a Chymuned i 

sicrhau bod pob cymuned yn cael cyfle i fod yn rhan o 

ddatblygu gwasanaethau a gwytnwch. 

Capasiti staff  

Datblygu 

rhwydwaith a 

chyfathrebu gwell 

rhwng staff 

ymgysylltu. 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

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 a gwydn. 

 

Argymhellir aralleirio i: Byddwn yn cymryd camau i 

sicrhau bod y wybodaeth y byddwn yn ei rannu yn 

berthnasol ac yn fwy hygyrch a gwydn. 

 

(Bydd hyn yn caniatáu i ni ehangu’r diweddariad y 

gallwn ei ddarparu i gynnwys amrywiaeth o gamau 

gweithredu a strategaethau). 

 

Capasiti staff 

Cyllid 

moderneiddio 

Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A8.4   Byddwn yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg 

ddigidol a sianeli digidol i ddarparu mynediad mwy 

effeithiol ac effeithlon at wasanaethau.  

Cyllid 

moderneiddio 

Cyllidebau 

presennol 

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

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.   

Capasiti staff a 

defnyddio 

adnoddau 

presennol yn 

wahanol  

Tymor hir 
Atal 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

NEWYDD 

A8.6 

Bydd gennym nod o gyflawni a chynnal statws gweithio 

tuag at fod yn gyfeillgar i ddementia fel a achredwyd gan 

Gymdeithas Alzheimer. 

  

NEWYDD 

A8.7 

Byddwn yn parhau i weithredu cyflwyno Rhwydwaith 

Ffeibr Llawn Lleol (LFFN) ar draws safleoedd sy’n eiddo i 

Gonwy a lle bo’n bosibl, ceisio cefnogi/ dylanwadu ar 

ddarparwyr allanol y tu hwnt i’n rheolaeth i weithredu’r 

LFFN 

  

 

 

 



Sut byddwn yn mesur llwyddiant: Gwaelodlin 

2016/17 

Targed 
19/20 

Targed  

20/21 

Meincnod Amlder 

M8.2   % y trigolion sy'n teimlo y 

gallant ddylanwadu ar 

benderfyniadau sy'n effeithio 

ar eu hardal leol (Arolwg 

Cenedlaethol Cymru) 

 

Sylwer: Nid yw mesuryddion 

Arolwg Cenedlaethol o fewn 

ein rheolaeth a dim ond pan 

fydd data ar gael y gallwn 

adrodd 

24% Dim 

targed 

Dim 

targed 

Cymru gyfan Blynyddol 

M8.2a 

 

Nifer y cwynion 

 

284 

 

Dim targed 

 

Dim targed 

 
Nac oes Blynyddol 

M8.2b 

 

% y cwynion y llwyddwyd i’w 

datrys ar gam 1 

Argymhellir dileu mesur a 

disodli â’r mesur arfaethedig 

newydd 

 

87% 

 

    

M8.2c Nifer y canmoliaethau 527     

NEWYDD 

M8.2d 

Nifer y cwynion a gynhaliwyd   Dim targed   

M8.4   Nifer y trafodion cwsmeriaid 

sydd ar gael ar-lein 

 

Argymhellir Dileu 

mesuryddion M8.4/ M8.4a/ 

M8,4ai/M8.4b/M8.4c 

 

Byddwn yn canolbwyntio 

adrodd graddau digideiddio, 

newid sianeli a darparu 

gwasanaethau’n fwy effeithiol 

yn y diweddariad Gweithredu 

ar gyfer A.4. Byddwn yn 

adolygu mesuryddion priodol 

pan fyddwn wedi ailadeiladu 

ffurflenni i’r platfform TG 

newydd, ond ni fydd hyn 

wedi’i gwblhau yn ystod y 

flwyddyn ariannol. 

97   Caiff 

cymariaethau 

eu gwneud 

ag ALl arfer 

gorau eraill 

Bob 6 mis 

M8.4a % y trafodion (ffurflenni 

newydd) cwsmeriaid sy’n cael 

eu talu / y gellir ymgeisio 

amdanynt ar-lein neu eu 

Dim 

gwaelodlin 

  Nac oes Bob 6 mis 



harchebu ar-lein 

Argymhellir dileu fel uchod 

M8.4ai % trafodion cwsmeriaid 

(ffurflenni cyfredol) y telir 

amdanynt, y gwneir cais 

amdanynt neu sy’n cael eu 

harchebu ar lein 

Argymhellir dileu fel uchod 

Dim 

gwaelodlin 

  Nac oes Bob 6 mis 

M8.4b % y cynnydd mewn taliadau 

ar-lein (trafodion) 

Argymhellir dileu fel uchod 

51,447 Monitro Monitro Nac oes Bob 6 mis 

M8.4c % treth y cyngor a delir drwy 

Ddebyd Uniongyrchol 

Argymhellir dileu fel uchod 

  83% Nac oes Bob 6 mis  

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) 

 

Sylwer: Nid yw mesuryddion 

Arolwg Cenedlaethol o fewn 

ein rheolaeth a dim ond pan 

fydd data ar gael y gallwn 

adrodd 

Newydd Dim 

targed 

Dim 

targed 

Cymru gyfan Blynyddol 

NEWYDD 

M8.6 

Lefel gwasanaeth 4g/6g ar 

draws y Sir 

 Dim 

targed – 

monitor 

i asesu 

os oes 

gwelliant 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Themâu Trawsbynciol (mewnol)  
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gryf  
 
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.   
Byddwn yn ystyried effaith y polisïau ar gymunedau gwledig, y rhai sy’n cael eu hamddiffyn gan y 
ddeddfwriaeth cydraddoldeb a'r bobl sy’n byw mewn tlodi.   
Byddwn yn hyrwyddo'r Gymraeg, ac yn magu hyder i fod yn flaengar. Bydd harneisio potensial 
technoleg i wella perfformiad, prosesau busnes ac effeithlonrwydd yn flaenoriaeth strategol dros y 
pum mlynedd nesaf. 
  

Sut rydym yn bwriadu gwneud hyn: Adnoddau 5 Dull o 

Weithio 

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. 

Argymhellir aralleirio i: 

Newid i’r 

Rhaglen 

Adnewyddu 

Tymor hir 
Integreiddio 
Cydweithio 
Cyfranogiad 

A9.2  Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddull 

cydweithredol rhanbarthol i Lywodraeth Leol. 

 

Argymhellir aralleirio i: 

Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid tuag at ddull 

cydweithredol rhanbarthol 

 

(Bwrdd Uchelgais Economaidd GC/ Bwrdd Adfer/ Bwrdd Rhan 9 

Gwasanaethau Cymdeithasol) 

Amser staff Tymor hir 
Cydweithio 
 

A9.3   Byddwn yn monitro effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd er 

mwyn bod yn barod at oblygiadau’r ffaith bod y DU yn gadael yr 

UE. 

Amser staff Tymor hir 
Atal 
 

A9.4   Byddwn yn parhau i ddatblygu a chefnogi ein staff. Amser staff Tymor hir 
Atal 
Cyfranogiad 

A9.5 

NEWYDD 

Gweithredu’r Rhaglen Adnewyddu sy’n cynnwys prosiect 

Doethwaith 2020. 

Bydd prosiect Doethwaith 2020 yn dilyn dull sy’n adeiladu ar y 

pethau da iawn a oedd gennym ar waith cyn Covid-19 ond 

mae’n ceisio adeiladu ar arferion gweithio da rydym wedi 

gorfod eu mabwysiadu dros y misoedd diwethaf. Mae hwn yn 

gyfle i ailfeddwl sut rydym yn gweithio, beth rydym yn 

defnyddio gofod swyddfa ar ei gyfer, a sut gallwn gadw ein 

hallyriadau carbon i’r lefel isaf bosibl. 

  

  

 

 

 



Sut byddwn yn mesur llwyddiant: Gwaelodlin 

yr arolwg 

staff 

blaenorol 

Targed 

19/20 

Targed 

20/21 

Meincnod Amlder 

M9.4a % y staff sy'n teimlo eu bod yn cael 

eu cefnogi gan eu rheolwr atebol.  

89% Nid 

oes 

arolwg 

 Nac oes Bob 2 

flynedd 

M9.4b % y staff sy'n teimlo eu bod yn cael 

yr hyfforddiant cywir i wneud eu 

gwaith 

90% Nid 

oes 

arolwg 

 Nac oes Bob 2 

flynedd 

M9.4c % y staff sy’n teimlo bod Conwy yn 

cymryd y gwaith o ddatblygu ei 

weithlu o ddifrif 

77% Nid 

oes 

arolwg 

 Nac oes Bob 2 

flynedd 

M9.4d % y staff sy'n teimlo eu bod yn cael 

eu cefnogi wrth ymgymryd â 

rhannau anodd eu swyddi 

87% Nid 

oes 

arolwg 

 Nac oes Bob 2 

flynedd 

M9.5 % gweithwyr sy’n cwblhau’r 
cyflwyniad corfforaethol o fewn yr 
amser priodol 
 

   Nac oes Blynyddol 

M9.6a Nifer y tudalennau a argraffwyd gan 
CBS Conwy yn y cyfnod 

gwaelodlin Adrodd 
tuedd 

 Nac oes Bob 6 mis 

NEWYDD 
M9.6b 

Costau teithio staff a dalwyd      

NEWYDD 
M9.6c 

Nifer y dyddiau gwaith/sifftiau (fesul 
swyddi Cyfwerth â Llawn Amser) a 
gollwyd oherwydd absenoldeb 
salwch 

     

 


