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Rhagair gan Faer y Dref 2019/21, y Cynghorydd Neil Bastow 

Fel Maer y Dref, a fu, i raddau helaeth, yn anweladwy (oherwydd cyfyngiadau Covid) a 

Chadeirydd Cyngor Tref Bae Colwyn, rwy’n falch o gael cyflwyno i chi, yr adroddiad 

blynyddol hwn sy’n cyfeirio at y cyfnod o fis Mai 2020 hyd at Ebrill 2021. Y rheswm am 

gyhoeddi’r fath ddogfen yw ymgysylltu gyda’n hetholwyr mewn dull agored, tryloyw a 

chyfrifol. Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn un heb ei debyg gan effeithio ar bawb ohonom, ac o 

edrych at y dyfodol, fe ragwelir byddem yn gorfod parhau i weithredu mewn dull ‘normal 

newydd’. Mae’r un peth yn berthnasol i Gyngor Tref Bae Colwyn. 

 

Ar ddechrau’r cyfnod clo ym mis Mawrth y llynedd, bu’n rhaid atal pob cyfarfod wyneb yn 

wyneb a chreu math o gorff gweithredol yn cynnwys Cadeiryddion Pwyllgorau’r Cyngor 

ynghyd a’n tîm gweinyddol bythol dyfeisgar. Bu’r tîm yma yn cyfarfod yn rheolaidd ar hyd y 

flwyddyn. Un o’r prif swyddogaethau oedd defnyddio’r cyllid oedd ar gael gennym i 

gynorthwyo prosiectau cymunedol lleol i ddarparu gwasanaethau newid bywyd mawr eu 

hangen i’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf yn ein hardal. Cewch ddarllen am rai o’r prosiectau 

hyn yn yr adroddiad hwn. Wrth i fesurau clo cael eu hadolygu a’u llacio, fedrem obeithio cael 

dychwelyd yn fuan i gynnal cyfarfodydd llawn wyneb yn  wyneb. Fodd bynnag, bydd yn 

ofynnol i'r Cyngor parhau i alluogi presenoldeb mewn cyfarfodydd  o bellter. Felly, fe hoffwn 

fanteisio ar y cyfle i’ch gwahodd i fod yn rhan o’n cyfarfodydd, trwy Zoom. Mae cyfarfodydd 

y Cyngor a’i Bwyllgorau yn agored i’r cyhoedd, ac mae croeso i chi wrando / wylio’r 

trafodaethau ar-lein. 

  

O ran fy hun, bu hwn yn brofiad wirioneddol ostyngedig, o gael ymddiriedaeth y Cyngor i 

wasanaethu am flwyddyn ychwanegol yn y swydd, ac i fod yn onest, dwi ddim yn gwybod 

sut y medraf ddiolch digon i’m cyd-aelodau, oherwydd ni fyddwn wedi gallu cyflawni’r 

swydd fel Maer hebddynt. Yr hyn fedrwch fod yn sicr yn ei gylch yw, er nad yw persona 

cyhoeddus y Cyngor wedi bod yn weledig oherwydd Covid-19, ni fu stop ar waith y Cyngor..    

 

O’r grwpiau hynny sy’n cynhyrchu ac yn cyflenwi sgwrion a misyrnau i’r GIG, i’n gorsaf 

radio cymunedol, banciau bwyd lleol a chyflenwyr prydau rhad ac am ddim, mae’r gymuned 

hon wedi dangos i mi fod ysbryd y Bae yn gryf. Yr hyn rhaid i ni ganolbwyntio arno nawr yw 

dechrau tyfu eto fel ardal drefol. Trwy hyn rwy’n golygu siopa’n lleol, cefnogi eich busnesau 

lleol ag ymfalchïo wrth hybu’r ardal i’r rhai hynny nad ydynt yn ddigon ffodus i fyw yma. 

Mae gennym gymaint i edrych ymlaen ato, felly gadewch i ni edrych yn ôl gyda balchder ar yr 

hyn a oddefwyd gennym ac edrych ymlaen at 2021/22 a thu hwnt, gyda dewrder.         

 

 

Cynghorydd Neil Bastow, Maer Tref Bae Colwyn 2019-21 
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Cyflwyniad 

Nod yr Adroddiad Blynyddol hwn yw rhoi eglurder i’n trigolion lleol am waith a 

blaenoriaethau'r Cyngor Tref ac i roi gwybodaeth am yr hyn a ganolbwyntiwyd arno  

gennym yn  y flwyddyn a aeth heibio.  Cafwyd arweiniad ar hyn trwy amcanion 

allweddol ein Cynllun Corfforaethol a’r cynllun gwaith sy’n cyd-fynd ag o, a gafodd ei 

adolygu a’i ddiweddaru’n rheolaidd yn ystod y flwyddyn, a’n dull o osod ein cyllideb 

flynyddol. 

Cyhoeddwyd ein Cynllun Corfforaethol ym Mai 2018, a thrwyddo gosodwyd 

fframwaith i’r Cyngor weithio oddi mewn iddo, gan roi arweiniad a’r gallu i ymdrin 

yn well mewn dulliau sy’n canolbwyntio, sy’n gyson ac sy’n cydlynu.  Mae wedi 

gosod meincnod i fonitro ac adolygu perfformiad ac i ddangos bod y penderfyniadau 

a wneir yn gyson, yn dryloyw ac yn atebol.    

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn rhoi cyfle hefyd i’r gymuned leol cael gwell 

dealltwriaeth o’r hyn a wneir gan y Cyngor Tref a beth yw cyfrifoldebau mudiadau 

allanol eraill, megis Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  Mae ar gael i’w weld ar ein 

gwefan ac fel copi caled yn Neuadd y Dref ac yn Llyfrgell Bae Colwyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Trosolwg o’r Cyngor Tref  

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn gorfforaeth gorfforedig a ffurfiwyd yn unol â Deddf 

Llywodraeth Leol 1972.  Daeth i fodolaeth ym Mai 1995 fel rhan o ad-drefnu diwethaf 

llywodraeth leol a welodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei greu hefyd.  

Mae yn awdurdod lleol yn rhinwedd ei hawl ei hun ac yn rhan o’r haen gyntaf o 

lywodraeth leol a ganddo ran bwysig wrth lunio a  chefnogi’r cymunedau lleol a 

gynrychiolir ganddo.     

Ein Cynllun Corfforaethol a’n Hadroddiadau Blynyddol yw’r prif ddull o 

adael i chi wybod am yr hyn a wneir gennym i gyfarfod ag anghenion ein 

cymuned leol. Beth yw eich barn?  Rydym yn croesawu eich sylwadau ac yn 

falch i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Gweler Tudalen 16 am ein Manylion Cyswllt, neu, fel arall, os oes gennych 

unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch â: Mrs Tina Earley, Clerc y 

Dref: clerk@colwyn-tc.gov.uk  Tel: 01492 532248 

Neuadd y Dref, Rhiw Road, Bae Colwyn 01492 532248  clerk@colwyn-tc.gov.uk  

mailto:clerk@colwyn-tc.gov.uk
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Mae gan y Cyngor Tref 24 o aelodau etholedig ac maent yn cynrychioli poblogaeth o 

oddeutu 25,000 mewn chwe Ward: Rhos, Dinarth, Rhiw, Glyn, Eirias a Cholwyn. 

Maent yn rhannau o gymunedau Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn (yn cynnwys Bae 

Colwyn Uchaf) a Hen Golwyn.  Gweler tudalen 16 am restr o’n haelodau presennol. 

Mae agenda pob cyfarfod o’r Cyngor neu’r Pwyllgorau yn cael eu harddangos ar yr 

hysbysfwrdd oddi allan i Neuadd y Dref ac ar wefan y Cyngor.  Fe all y cyhoedd ddod 

i’n cyfarfodydd i weld sut bydd y Cyngor yn gwneud ei phenderfyniadau.  Fe welir 

rhestr o ddyddiadau ein cyfarfodydd yn ATODIAD A ac fe gyhoeddir cofnodion 

cyfarfodydd y Cyngor a’i phrif Bwyllgorau ar y wefan hefyd  www.colwyn-tc.gov.uk 

Y materion mwyaf cyffredinol a drafodir gan y Cyngor Tref yw: ceisiadau cynllunio 

(rydym yn gorff statudol yr ymgynghorir a hwy ar bob cais cynllunio sy’n effeithio ar 

ein hardal); dodrefn stryd (arwyddion, hysbysfyrddau, meinciau, standiau beics, 

biniau sbwriel, llochesi bysus, goleuadau stryd ayb); parciau a mannau agored a 

digwyddiadau.  Rhoddir cymorth ariannol yn rheolaidd gan y Cyngor Tref i 

ddigwyddiadau lleol (a drefnir gennym ni neu eraill) ac i grwpiau a chlybiau 

gwirfoddol sy’n gweithredu yn yr ardal - gweler yr adran grantiau ar ein gwefan i 

weld sut i wneud cais.        
 

Gofynnir yn aml i ni fod yn llais lobio i’r gymuned leol pan fo pryderon am, neu fod 

angen i wella’r gwasanaethau a gyflwynir gan fudiadau cyhoeddus eraill.  Gall hyn 

cynnwys gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, megis priffyrdd, addysg 

neu wasanaethau cymdeithasol neu wasanaethau cyhoeddus pwysig eraill megis 

plismona lleol neu faterion yn ymwneud ac iechyd.   
 

Fe ymgynghorir a ni hefyd, neu rydym yn rhan o bartneriaeth uniongyrchol gyda’r 

Cyngor Sir ac eraill, ar rai o brosiectau mawr lleol, megis y rhaglen adfywio 

ddiweddar ym Mae Colwyn. 

Mae gan lawer o aelodau’r Cyngor ran i chwarae trwy gynrychioli’r Cyngor ar 

fudiadau lleol eraill, megis grwpiau amgylcheddol, grwpiau busnes, canolfannau 

cymunedol, cyrff llywodraethol ysgolion a grwpiau eraill o ddiddordeb lleol.  Mae 

hyn yn galluogi’r Cyngor i gadw mewn cysylltiad â phethau sy’n digwydd yn yr ardal 

leol. 

Wrth gydnabod bod gan y Cyngor Tref swyddogaeth eang ag amrywiol, ni ellir ond 

cyflawni’r pethau hynny y caniateir iddo wneud o dan y gyfraith - sef yr hyn a elwir 

yn rymoedd y Cyngor.  Mae gan y Cyngor hefyd, nifer o ddyletswyddau rhaid iddo 

gyflawni, er mai cyfyngedig yw'r rhain o ran nifer.  Gellir cael mwy o wybodaeth am 

swyddogaeth a gweithgarwch y Cyngor Tref yn ein Cynllun Corfforaethol. 

http://www.colwyn-tc.gov.uk/
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Y Weledigaeth Gorfforaethol, Cennad a Gwerthoedd  

Mae’r Cyngor Tref a etholwyd ym Mai 2017 wedi ystyried a chytuno ar ei 

weledigaeth, cennad a gwerthoedd craidd, fel a ganlyn:  

 

 

I gyflawni’r weledigaeth hwn at y dyfodol, cymeradwywyd ein datganiad Cennad 

gan y Cyngor Tref ar 14eg Mai 2018: 

 

 

 

 

I wneud hyn, byddwn yn gweithio’n agos gyda’n cymuned ac yn annog 

cydweithrediad, trafod syniadau hirdymor a bod yn arloesol i greu effaith cadarnhaol 

ar lesiant pawb sy’n naill a’i yn byw, yn gweithio neu yn ymweld â Bae Colwyn. 

Ein Gwerthoedd Craidd: 

Fel sail i’n gweledigaeth a’n cennad, mae gennym nifer o  werthoedd craidd a 

adlewyrchir yn yr hyn a wneir gennym a’r hyn a ddywedir gennym.  Ein nod yw bod 

yn ...    

 

Moesegol 

Grymus 

Gonest a Dibynadwy 

Parchus 

Cynhwysol 

Gofalgar a Chyfrifol 

 

Rydym wedi ymrwymo i gynrychioli, i wrando ac i fod yn atebol i’r holl 

gymuned, i werthfawrogi ein treftadaeth, meithrin llesiant pawb ac i hybu 

amgylchedd ffyniannus a bywiog i’r genhedlaeth bresennol ac at y dyfodol. 

Ein gweledigaeth yw bod yn gymuned arfordirol fywiog, cynhwysol a gofalgar 
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Datganiad Llesiant 

Cyhoeddodd y Cyngor Tref ei datganiad Llesiant ym Mai 2018 hefyd, gan gydnabod 

bod llesiant yn ymwneud a bod yn iach a hapus ym mhob agwedd o’n bywydau, yn 

cynnwys iechyd corfforol ac iechyd meddwl, cydberthynas da a bod yn rhan o 

gymunedau hydwyth.  Mae hyn yn cynnwys ymdrechu i sicrhau ein bod yn cwrdd ag 

anghenion y presennol heb amharu ar allu’r cenhedloedd sydd i ddod i gwrdd â’u 

hanghenion eu hunain a gwneud yr hyn rydym yn ystyried i fod yn rhesymol tuag at 

feysydd blaenoriaethol ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lleol. 

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn rhoi gwybodaeth am weithgareddau’r Cyngor 

sydd wedi cyfrannu tuag at lesiant ein cymuned leol ers Mai 2020. 

Amcanion Allweddol  

Fe gytunwyd i ganolbwyntio ar y mannau blaenoriaeth ganlynol: 

 Pobl yn addysgedig ac yn fedrus  

 

 Pobl yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel  

 

 Pobl gyda chartrefi o ansawdd y medrent ei fforddio  

 

 Pobl yn iach ac yn weithgar, gyda llesiant meddwl da ym mhob oedran  

 

 Pobl yn byw mewn tref sydd ag economi llewyrchus  

 

 Pobl yn gwerthfawrogi’r amgylchedd ac yn ei warchod ac yn cefnogi 

hydwythedd cymunedol  

 

 Pobl yn byw mewn tref lle mae treftadaeth, diwylliant a’r iaith Gymraeg yn 

ffynnu 

 

 Pobl yn wybodus yn gynhwysol, yn cael gwrandawiad a’r gallu i helaethu eu 

cymuned, a thrwy hyn yn cefnogi Grymuster Cymunedol 

 

Mae'r rhain yn adlewyrchu blaenoriaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn 

ymgorffori amcanion allweddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 

Ddinbych a welir yng Nghynllun Llesiant yr Ardal Leol ac a gyhoeddwyd ym Mai 

2018.  
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Fe gytunir ar ein cynllun gwaith pob blwyddyn ac mae’n datgan yr hyn yr ydym am 

ei gyflawni yn ystod y flwyddyn i wireddu’r amcanion hyn.  Mae’r Adroddiad 

Blynyddol hwn yn egluro’r hyn a wnaed gennym rhwng Mai 2020 ac Ebrill 2021. 

Trosolwg o’r Gyllideb 

Mae’r Cyngor Tref yn derbyn y mwyafrif o’i incwm oddi wrth drigolion ardal Bae 

Colwyn, trwy’r hyn a elwir yn ‘archebiant’.  Treth leol yw hon a benderfynir gan y 

Cyngor Tref bob blwyddyn ac fe’i cesglir ar ein rhan gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 

Conwy fel rhan o’r bil treth cyngor blynyddol. 

 

Yn 2020/21, roedd cyfartaledd bil treth cyngor (eiddo Band D) yn cynnwys £41.75 ar 

gyfer y Cyngor Tref.  Roedd hyn yn gyfystyr a £0.80 yr wythnos yn unig ar gyfer teulu 

cyfartalog gan roi cyfanswm incwm archebiant o £479,700. 

Cafwyd incwm ychwanegol trwy brydlesu / rhentu ystafelloedd ar safle Neuadd y 

Dref i fudiadau eraill, nifer o grantiau unigol a llog / incwm o fuddsoddiadau. 

Cyfanswm yr incwm am y flwyddyn oedd £522,591. Er i rai penawdau cyllideb cael eu 

taro’n arw gan y pandemig (e.e. incwm o ddigwyddiadau a llogi ystafelloedd), roedd 

yr incwm dal i fod ychydig yn uwch nag y llynedd (£487,690), cefnogwyd gyda nifer o 

grantiau unigol. 

 Ffig.1: Ffynonellau Incwm 2020/21       

 

Bydd y Cyngor yn cyfarfod i gytuno ar ei chyllideb gwariant yn Ionawr pob 

blwyddyn ac yn defnyddio hyn i benderfynu maint yr archebiant sydd angen ei 

gasglu oddi wrth y trethdalwyr lleol. Fe grynhoir gwariant y Cyngor am 2020/21 islaw 

ac fe ddangosir eitemau o dan y penawdau bras canlynol: 

 Costau gweinyddol: staff, teithio, hyfforddiant, yswiriant, archwiliadau, 

taliadau proffesiynol, y swyddfa ag offer TG, TG a chynnal meddalwedd a 

chyhoeddusrwydd 

Archebiant

Prydlesau / Rhentu

Llogi Ystafelloedd

Grantiau

Digwyddiadau

Llog / Buddsoddiadau

Arall

 

 

 

 
£479,700 

 
£13,771 

 
£1,076 

 
£20,031 

£0 
 

£8,013 
 

£0 
 

£522,591 
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 Costau Dinesig: costau’r Maer a digwyddiadau trefol 

 Costau Democratiaeth: costau teithio’r aelodau, lwfansau, hyfforddiant a 

chostau unrhyw etholiad neu is-etholiad a gynhelir yn ystod y flwyddyn 

 Neuadd y Dref / safle Rhiw Road: yr holl gostau sy’n berthnasol i’r adeilad 

 Grantiau a Rhoddion: grantiau bychan (£500) a grantiau mwy i fudiadau lleol, 

ysgoloriaethau, yn ogystal â grantiau penodol megis grantiau ieuenctid 

 Digwyddiadau: cyllido digwyddiadau a gynhelir gan y Cyngor Tref, megis y 

noson tân gwyllt blynyddol, a chefnogaeth ariannol i eraill a fydd yn cynnal 

digwyddiadau yn yr ardal leol, y mwyafrif ohonynt yn anffodus wedi cael eu 

canslo yn 2020.  

 Colwyn yn ei Blodau: amrywiaeth o brosiectau amgylcheddol lleol  

 Theatr Colwyn: cefnogi ein theatr leol 

 Prosiectau Cymunedol: amryw o brosiectau yn seiliedig ar y gymuned yn 

cynnwys cynlluniau chwarae yn yr haf, goleuadau’r Nadolig, TCC,  parciau a 

gerddi, dodrefn stryd a gweithio’n agos gyda’r gymuned. 

 Prosiectau Cyfalafol: dodrefn stryd (e.e. llochesi bysus) a chyfraniad tuag at 

offer chwarae ar draws mannau chwarae ym mherchnogaeth y Cyngor Sir 

Cyfanswm y gwariant yn 2020/21 oedd £400,707.  Yn anochel, effeithiwyd ar nifer o 

brosiectau eleni oherwydd y pandemig Coronafeirws. Roedd hyn yn cynnwys y 

noson tân gwyllt blynyddol a digwyddiadau Sul y Cofio, rhai gweithgareddau 

amgylcheddol cysylltiol, ein Noson Gwobrwyo Gwirfoddolwyr blynyddol, 

prosiect cyllido grantiau cyfranogol i ieuenctid yn ogystal â digwyddiadau eraill o 

bwys lle rydym yn cyfrannu tuag atynt fel arfer. Cafodd y cyllidebau hyn eu trosi 

neu eu hailddyrannu tuag at brosiectau eraill yn 2021/22. Gellir dadansoddi'r 

penawdau gwariant allweddol fel a ganlyn: 

 

Ffig.2: Prif eitemau gwariant 2020/21   

 

 
 

Gweinyddu

Costau Dinesig

Costau Democratiaeth

Neuadd y Dref / Rhiw Road

Grantiau a Chyfraniadau

Digwyddiadau

Colwyn yn ei Blodau

Theatr Colwyn

Prosiectau Cymunedol

Prosiectau Cyfalafol

    
£120,134 

£144 

£2,006 

£43,682 

£64,732 

£478 

£10,396 

£55,000 

£56,185 

£47,950 

£400,707 
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Y Drefn Lywodraethol ag Atebolrwydd  

Nod y Cyngor yw bod yn agored ac yn atebol ym mhopeth a wneir wrth sicrhau bod 

rheolaeth gadarn a thrwyadl o’i hasedau ac adnoddau.  Fe wneir hyn trwy gael 

Rheolau Sefydlog, Rheoliadau Ariannol a Rheolaeth Fewnol a thrwy fabwysiadu 

ymarferiadau gweithredol rhagweithiol i reoli risg.  Mae’r Cyngor yn cael 

archwiliadau mewnol ag allanol pob blwyddyn ac fe gyhoeddir adroddiadau am y 

canlyniadau ar ei wefan a'r hysbysfwrdd. 

Crynodeb o Weithgareddau 2020/21 

Nod yr adran hon yw rhoi trosolwg i chi o’r hyn bu’r Cyngor yn gwneud yn ystod y 

flwyddyn tuag at gyflawni pob un o’i phrif amcanion. Yn anorfod, cafodd rhai o’i 

gweithgareddau arferol eu heffeithio gan y pandemig Covid a chyfyngiadau dilynol 

gan y llywodraeth, er enghraifft ar gynnal digwyddiadau ag ar bobl yn cael cyfarfod 

dan do. Fodd bynnag, mae’r pandemig wedi rhoi nifer o gyfleoedd i weithio gydag a 

chefnogi ein cymuned leol mewn dulliau newydd:   

 Pobl i gael addysg a datblygu sgiliau 

o Penodi llywodraethwyr cymunedol i bob ysgol gynradd. 

o Cefnogi mudiadau lleol (trwy gynnig grantiau) i helpu pobl i ddysgu ac / 

neu ddatblygu sgiliau newydd. 

o Paratoi ystafelloedd cyfarfod / hyfforddi am gost isel yn Neuadd y Dref 

o Gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ag 

eraill, trwy’r Grŵp Adnewyddu Byw yn y Bae, i geisio cyfleoedd i 

gynyddu cyfleoedd am gyflogaeth leol. 

 

 Pobl yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel 

o Cyfrannu tuag at y costau o gynnal a chadw camerâu TCC ar draws yr 

ardal. 

o Gweithio’n agos gyda thîm plismona’r gymdogaeth ar faterion lleol    

o Cefnogi’r gymuned leol i ymateb i bandemig COVID-19 a helpu’r rhai 

yn ein cymunedau sydd mewn mwyaf  angen. Roedd hyn yn cynnwys 

rhoi cymorth ariannol o £11,720 i nifer o fusnesau, mudiadau a grwpiau 

cymunedol yn cynnwys: Radio Bayside, nifer o Fanciau Bwyd lleol / 

mentrau Rhannu Bwyd, grwpiau yn cynhyrchu sgrwbion / PPE a 

grwpiau / mudiadau yn cynnig gwasanaethau cefnogol eraill. 

o Fe hoffai’r Cyngor Tref hefyd cofnodi, yn yr adroddiad hwn, ei diolch 

diffuant i bawb yn ein cymuned a ddaeth ymlaen i helpu cyfeillion, teulu 

a chymdogion yn ystod y pandemig, e.e. trwy gasglu siopa a 

phresgripsiynau, neu yn unswydd i gadw golwg ar y rhai oedd yn byw 

ar eu pennau eu hunain. 
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 Pobl gyda chartrefi fforddiadwy o ansawdd da 

o Ymateb i ymgynghoriadau yn ymwneud ag adolygiad o’r Cynllun 

Datblygu Lleol. 

o Bod a Phwyllgor Cynllunio gwybodus ag adweithiol sy’n cefnogi 

datblygiadau o ansawdd dda mewn mannau addas a chynaliadwy 

o Cefnogi mudiadau eraill sy’n mynd i’r afael a digartrefedd a thlodi. 

 

 Pobl iach a gweithgar gyda lles meddyliol da ym mhob oedran  

o Cefnogi mudiadau lleol sy’n cynnig gweithgareddau cymdeithasol ac  

adloniadol (trwy grantiau neu gefnogaeth arall). 

o Paratoi cyllid tuag at weithgareddau i ieuenctid, a’r cyllid yn cael ei 

ddyrannu gan bobl ieuanc trwy ddefnyddio dull o gyllidebu cyfranogol. 

o Caffael mynediad agored i gynlluniau chwarae’r haf i blant lleol. 

o Cyllido adnewyddu a phrynu offer chwarae newydd a chefnogi ein 

parciau, gerddi, lan y môr a choetiroedd lleol. 

o Cefnogi prosiectau a gweithgareddau sy’n hybu iechyd a llesiant 

meddyliol, e.e. Dementia Cyfeillgar Llandrillo yn Rhos. 

 

 Pobl yn byw mewn tref gydag economi llewyrchus 

o Cefnogi a gweithio gyda’r cymuned busnes lleol (lle mae’n bosibl, trwy 

fudiadau busnes / masnach lleol), yn cynnwys diogelu cyllid grant i   

ddarparu cyflenwadau ynni newydd a gasebos i gefnogi cyfleoedd i 

fasnachu oddi allan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Gweithio mewn partneriaeth gyda thîm Adnewyddu Byw yn y Bae 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a darparu cyllid tuag at Gynllun 

Buddsoddi Canol y Dref. 

o Eleni, gwaetha’r modd, oherwydd y cyfyngiadau ar ddod a phobl at ei 

gilydd,  bu’n rhaid canslo nifer o ddigwyddiadau lleol sydd fel arfer yn 

derbyn cefnogaeth ariannol gan y Cyngor Tref. Fodd bynnag, cafodd y 

cyllid yma ei drosglwyddo i’r flwyddyn ariannol newydd ac fe obeithir y 

gellid symud ymlaen eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 
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o Cefnogi gweithgareddau sy’n dod a thwristiaid neu ymwelwyr dyddiol 

i’r dref, e.e. arddangosfeydd, digwyddiadau, goleuadau hwyliog a 

marchnata. 

o Gweithio mewn partneriaeth gyda phrosiect DYCHMYGWCH Bae 

Colwyn i annog a chefnogi ein diwydiannau creadigol. 

o Darparu basgedi crog a photiau blodau’r haf i ganol ein tref / pentrefi a 

chynnig basgedi crog i fusnesau ar sail ‘prynu un - cael un am ddim’. 

 

 Pobl yn gwerthfawrogi ac yn gwarchod yr amgylchedd ac yn cefnogi 

hydwythedd cymunedol 

o Cyllido gweithgareddau craidd Pwyllgor Colwyn yn ei Blodau sy’n 

gweithio’n galed trwy gydol y flwyddyn i gefnogi’r amgylchedd lleol, 

gan wneud Bae Colwyn yn le deniadol i fyw ynddo, ymweld â neu i 

gynnal busnes. 

o Cymeradwyo cynllun gwaith bioamrywiol a chynhyrchu adroddiad pob 

tair blynedd am y cynnydd a wnaed (y nesaf i gael ei gyhoeddi yn 2022).   

o Darparu canolbwynt casglu sbwriel gydag offer ar gyfer digwyddiadau 

lleol i gasglu sbwriel ar fenthyg yn rhad ac am ddim o Neuadd y Dref.  

o Cynnal archwiliadau (mewn partneriaeth a mudiadau eraill) a chefnogi 

ymgyrchoedd i lanhau traethau lleol / amgylcheddol. 

o  Darparu cyllid tuag at ddodrefn newydd i strydoedd a gwelliannau 

amgylcheddol eraill, trwy grantiau a lwfansau ward yr aelodau lleol. 

 

 

 

 

 

 

o Cefnogi gweithgareddau a arweinir gan y gymuned, megis plannu 

blodau yng nghanol y dref fel y gwnaed haf diwethaf trwy 

garedigrwydd gwirfoddolwyr Menter ‘Kind Bay’ am nad oedd CBS 

Conwy yn gallu paratoi’r gwelyau blodau haf arferol ar gyfer potiau 

blodau canol y dref. Roedd hyn wedi helpu i wneud ein tref yn le mwy 

deniadol. 
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o Paratoi sgipiau cymunedol, i’w gyllido o lwfansau ward aelodau lleol, i 

helpu trigolion i ymwared ag eitemau domestig nad oes eu hangen.  

 

 Pobl yn  byw mewn tref lle mae treftadaeth, diwylliant a’r iaith Gymraeg yn 

ffynnu 

o Cefnogi prosiect treftadaeth a chelf ‘DYCHMYGWCH Bae Colwyn’, 

gyda’r gwaith parhaus a ariannir gyda grant Llefydd Gwych Cronfa 

Treftadaeth y Loteri. Mae hyn yn cynnwys creu llwybr treftadaeth realiti 

estynedig trwy’r dref (cadwch olwg am ddyddiad lansio hwn yn 

ddiweddarach yn y flwyddyn). 

o Cefnogi a pharatoi adloniant a Chelf, e.e. trwy gymorth ariannol i Theatr 

Colwyn ac i ddigwyddiadau lleol megis Gŵyl flynyddol Uke-a-Bay a 

gynhaliwyd ar-lein haf diwethaf. 

o Darparu cyllid grant / cefnogaeth i ddigwyddiadau a gweithgareddau 

diwylliannol eraill, megis cefnogi costau argraffu ‘Y Pentan’, y papur 

cymunedol lleol Cymraeg. 

o Storio ac arddangos arteffactau a regalia dinesig lleol. 

o Darparu cefnogaeth glerigol ac Ymddiriedolwyr i nifer o elusennau 

hynafol lleol a chynnal a chadw’r Gofeb Rhyfel a leolir yng Ngerddi’r 

Frenhines ar Ffordd Conwy. 

o Cefnogi ymgyrch yr Ymddiriedolwyr i godi arian tuag at osod y Cloc 

newydd er cof am Andrew Fraser, tirnod lleol sy’n hoff iawn gan lawer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pobl yn wybodus, yn gynwysedig, yn  cael gwrandawiad ac yn gallu 

ychwanegu at eu cymuned ac felly cynnal Cymuned Awdurdodol 

o Bydd Aelodau’r Cyngor yn cysylltu’n rheolaidd gyda thrigolion lleol, yn 

anffurfiol fel rhan o’u gweithgareddau beunyddiol, neu yn fwy ffurfiol 

pan fo’r angen, e.e. prosiectau penodol. 

o Cefnogi a mynychu digwyddiadau lleol (lle mae hyn yn bosibl). 

o Cefnogi democratiaeth leol. 

o Rhoi llais i drigolion lleol mewn materion lleol sy’n effeithio arnynt o 

ddydd i ddydd ar hyd eu hoes. 

o Parhau i weithio gyda rhandeiliaid o’r sectorau busnes a chymuned i 

ddatblygu cynllun cymuned / lle i ardal Bae Colwyn. 
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Monitro ac Adolygu 
 

Bydd y Cyngor llawn yn monitro ein perfformiad pob chwarter yn erbyn yr amcanion 

a gytunwyd gennym, a lle mae’n bosibl, trwy ddefnyddio allbynnau a chanlyniadau 

mesuradwy.  Mae’r broses o ddynodi prosiectau a gweithgareddau newydd, cytuno ar 

waith, gosod cyllidebau, monitro perfformiad ac adolygu cynnydd yn gylch cyson, a’r 

camau allweddol fel a ganlyn:      

 Cymeradwyo cynllun gwaith blynyddol (erbyn Rhagfyr pob blwyddyn) 

 Gosod cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol (erbyn Ionawr) 

 Adolygiad o’r cynnydd pob chwarter (Mehefin, Medi, Rhagfyr, Mawrth) 

 Darparu Adroddiad Blynyddol (Mai) gan grynhoi’r cynnydd / gweithgareddau 

a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol ac yn amlinellu’r prif 

ddyheadau am y flwyddyn sy’n dod. 

 Adolygu’r prif amcanion yng Nghynllun Llesiant Ardal leol y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus  a chynnwys unrhyw rai newydd (yn flynyddol, yn 

dilyn y cyhoeddiad). 

Ffig 3: Cylch Cynllunio / Cyllido / Gweithredu / Monitro / Adolygu: 

 

Prosiectau / 
gweithgareddau'r 

cynllun

Cyytuno ar 
gyllidebau ag 

archebiant

Cyflawni 
gweithgareddau

Monitro 
perfformiad ac 

adrodd

Adolygu 
amcanion a 

gweithgareddau
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Dyheadau am y Flwyddyn sy’n dod: 

Yn dilyn adolygiad llawn o’r holl weithgareddau oedd yn bodoli yn ystod 2018/19, er 

mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gyfrannu tuag at un neu fwy o’n  hamcanion 

allweddol, roedd y  Cyngor yn bwriadu adeiladu  ar y  sylfaen cadarn hwn a symud 

ymlaen ymhellach i wella llesiant ein cymuned leol yn  202/21. Fodd bynnag, cafodd 

pawb ohonom ein synnu gan y pandemig ac, yn anorfod, cafodd hyn effaith mawr ar 

ein blaenoriaethau a’n gweithgareddau'r llynedd. Wrth i  ni ddod allan o’r cyfnod clo 

diweddaraf, byddwn yn edrych ar y ffordd orau y gallem gynorthwyo ein cymuned 

busnes lleol i ffynnu o’r newydd yn dilyn effaith y cyfyngiadau, a pha gefnogaeth 

ychwanegol sydd ei angen gan drigolion lleol i’w galluogi i ailadeiladu eu bywydau 

a’u bywoliaeth a dod allan o’r clo yn gryfach ac yn fwy gwydn.   

Mae gennym eisoes nifer o weithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer y flwyddyn sy’n 

dod, yn cynnwys: 

 Parhau i weithio gyda’n cymunedau i ddatblygu cynllun cymuned / lle i’n  

hardal leol. 

 Dynodi ein hasedau cymunedol a gweithio gyda’n gilydd i’w diogelu a’u  

cynyddu, a helpu i sicrhau y  byddant yn gynaliadwy i genedlaethau’r dyfodol. 

 Cyfrannu tuag at yr adolygiad cyfredol o Gynllun Datblygu Lleol Conwy a 

chynllun defnyddio tir y Sir am y 15 mlynedd nesaf. 

 Gweithio gyda’r gymuned busnes a’n trigolion lleol i hyrwyddo trafodaethau 

am ein hunaniaeth (lle) a’r hyn sy’n gwneud i Fae Colwyn fod mor arbennig 

(balchder). 

 Datblygu rhwydwaith o fudiadau sy’n ymwneud a gweithgareddau a 

gwasanaethau llesiant, i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd 

eisoes ar gael ac i ddynodi unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth. 

 Parhau i adolygu a gwella ein gwefan, er mwyn sicrhau ei fod ar gael ac yn 

addasadwy a bod y cynnwys yn berthnasol ac yn ddiweddar. 

 Gweithio gyda phrosiect DYCHMYGWCH i ddatblygu brand lle newydd ar 

gyfer ardal Bae Colwyn a gosod ‘Arwyddion Croeso’ ger y mynedfeydd 

allweddol ym mhob un  o’n cymunedau. 

 Parhau i gefnogi’r rhai hynny yn ein cymuned leol sydd yn fwyaf bregus, wrth 

i ni, yn raddol, dod allan o’r cyfyngiadau clo. 

 Cefnogi prosiectau sy’n dod a phobl yn ôl i galon ein tref / cymunedau, megis 

cynnal digwyddiadau a marchnadoedd stryd thematig. 

 Hybu’r canolbwynt casglu sbwriel newydd a bod yn  weithredol wrth annog / 

cefnogi grwpiau / gweithgareddau casglu sbwriel ag amgylcheddol. 
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Cysylltwch â ni: 

Am fwy o wybodaeth am y Cyngor Tref a diweddariadau am newyddion a 

digwyddiadau lleol ayb, gellwch gysylltu â’n gwefan www.colwyn-tc.gov.uk  

Gallwch gael hyd i ni hefyd ar Facebook neu Twitter - chwiliwch am ‘Bay of Colwyn 

Town Council’.  Fel arall cysylltwch â ni ar: info@colwyn-tc.gov.uk, ffoniwch ni ar 

01492 532248, neu galwch i mewn i’n gweld yn Neuadd y Dref, Rhiw Road, Bae 

Colwyn (ger Eglwys St Paul).   

 

Neuadd y Dref (Hen Lys Ynadon), Rhiw Road, Bae Colwyn 

Tîm Staff y Swyddfa 

Mae gan y Cyngor tîm bach o dri: Clerc y Dref llawn amser, Tina Earley, Clerc 

Cynorthwyol rhan amser, Roz Dudley, a Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol, Louise 

Austin.   

Mae Neuadd y Dref ar agor, fel arfer, pob  dydd (dydd Llun - dydd Gwener) o 9.00am 

tan 4.30pm, ond, fel llawer eraill, mae’r tîm yn gweithio o adref ar hyn o bryd yn unol 

â chyfarwyddiadau’r llywodraeth. Rydym yn parhau i dderbyn galwadau ffôn ac yn 

ymateb i negeseuon e-bost, felly cadwch mewn cysylltiad os gwelwch yn dda, os oes 

gennych unrhyw sylwadau, cwestiynau neu bryderon rydych yn meddwl y bydd o 

ddiddordeb neu yn berthnasol i’r Cyngor Tref. Mae gennym o hyd diddordeb i 

wrando ar sylwadau ein trigolion, busnesau lleol ac ymwelwyr i’r ardal.     
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Eich Cynghorwyr Lleol: 
 

Fe rennir y Cyngor Tref yn chwe ardal, a elwir yn wardiau, pob ward efo ei 

gynrychiolwyr etholedig ei hun.  Mae’r chwe ward yma  yn creu pum rhanbarth 

etholiadol (mae rhanbarth etholiadol Llandrillo yn Rhos yn cynnwys wardiau Dinarth 

a Rhos), ac fe welir mapiau manwl a gwybodaeth ystadegol amdanynt ar wefan 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Statistics-

and-research/Profiles-and-summaries/Statistical-profiles-for-wards-electoral-

divisions.aspx 
 

Etholwyd y cynghorwyr canlynol yn yr etholiadau lleol diwethaf ym Mai 2017. 
 

Rhos: 

Cyng. Glenys Baker 

Cyng. Chris Brockley 

Cyng. Gemma Campbell 

Cyng. Hannah Fleet 

Cyng. Hazel Meredith 

 

Dinarth: 

Cyng. David Howcroft 

Cyng. Jeff Pearson 

Cyng. Max Tasker 

Rhiw: 

Cyng. Neil Bastow 

Cyng. Debra Jones 

Cyng. Ricki Owen 

Cyng. Mick Pickard 

Cyng. Malcolm Worth 

Glyn: 

Cyng.Christopher Hughes 

Cyng. Abdul Khan 

Cyng. Colin Matthews 

Cyng. Paul Richards 

 

Eirias:  

Cyng. Adrian G Mason 

Cyng. Anthony W Pearson 

Cyng. Sarah Ryder 

 

Colwyn: 

Cyng. Mark Jones 

Cyng. Merrill Jones 

Cyng. Stephen Price 

Cyng. Kate Swindon 

Fe welir manylion cyswllt eich cynghorydd lleol ar ein gwefan:    

http://www.colwyn-tc.gov.uk/town-council/Councillors/ neu drwy gysylltu â Neuadd 

y Dref ar 01492 532248. 
 

Presenoldeb Aelodau a Lwfansau 
 

Un mesur yn unig o fod yn gynghorydd lleol gweithgar ag effeithiol yw bod yn 

bresennol yng nghyfarfodydd y Cyngor.  Mae bod yn gynghorydd tref yn aml yn 

golygu bod ar gael 24 awr y dydd a 7 diwrnod o’r wythnos a hefyd, mae nifer o 

gynghorwyr lleol yn yr oedran gwaith a rhaid iddynt ennill bywoliaeth yn ogystal â 

chynnal eu dyletswyddau cynrychioliadol.  Fe welir ystadegau presenoldeb yr 

aelodau am 2020/21 yn ATODIAD B. 
 

Nid yw’r aelodau yn derbyn cyflog, ond gallent hawlio lwfansau amrywiol, yn 

cynnwys taliad sylfaenol o £150 y flwyddyn, lwfans uwch am ddyletswyddau 

ychwanegol (e.e. Cadeirydd) ac ad-daliad o gostau teithio a gofal am fynychu 

dyletswyddau a gymeradwywyd.  Erbyn mis Medi pob blwyddyn, fe gyhoeddir 

cofnod o’r lwfansau a dalwyd i aelodau am bob blwyddyn ariannol ar ein gwefan 

(gweler y ddolen gyswllt uchod i weld tudalen y Cynghorwyr). 
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ATODIAD A - DYDDIADAU CYFARFODYDD 2021/22 
CYFARFOD BLYNYDDOL  17/05/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 25/05/2021 

Cyfarfod y Cyngor 07/06/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 15/06/2021 

Polisi a Chyllid 30/06/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 06/07/2021 

Cyfarfod y Cyngor  

 

19/07/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 27/07/2021 

Polisi a Chyllid 18/08/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 24/08/2021 

Cyfarfod y Cyngor 06/09/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 14/09/2021 

Polisi a Chyllid 29/09/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 05/10/2021 

Cyfarfod y Cyngor 25/10/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 2/11/2021 

Polisi a Chyllid 17/11/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 23/11/2021 

Cyfarfod y Cyngor 06/12/2021 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 14/12/2021 

Polisi a Chyllid 05/01/2022 & 12/01/22 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 11/01/2022 

Cyfarfod y Cyngor 17/01/2022 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 01/02/2022 

Polisi a Chyllid 16/02/2022 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 22/02/2022 

Cyfarfod y Cyngor 07/03/2022 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 15/03/2022 

Polisi a Chyllid 30/03/2022 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 05/04/2022 

Cyfarfod y Cyngor 25/04/2022 

Amcanion Cyffredinol A Chynllunio 03/05/2022 

(Etholiadau Llywodraeth Leol) – dyddiad dros dro) 05/05/2022 

CYFARFOD BLYNYDDOL 16/05/2022 
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ATODIAD B – COFNOD PRESENOLDEB CYNGHORWYR: 10/05/20 – 14/05/21 

ENW’R CYNGHORYDD Y NIFER POSIBL ** CYFLAWNWYD % Is-Bwyllgorau 
Ychwanegol a  

Fynychwyd 

Cynghorydd  Mrs Glenys Baker  27 20 74 4 

Cynghorydd  Neil Bastow (*Maer) 37 13 35 2 

Cynghorydd  Chris Brockley  27 24 89 0 

Cynghorydd  Gemma Campbell  27 18 67 3 

Cynghorydd  Hannah Fleet 21 21 100 5 

Cynghorydd  David Howcroft  21 18 86 0 

Cynghorydd  Christopher Hughes  21 17 81 5 

Cynghorydd  Debra Jones  21 12 57 1 

Cynghorydd  Mark Jones 21 10 48 0 

Cynghorydd  Mrs Merrill Jones (*Dirprwy Maer) 
 

37 23 62 0 

Cynghorydd  Abdul Khan  21 11 52 5 

Cynghorydd  Adrian Mason  21 4 19 0 

Cynghorydd  Colin Matthews 27 14 52 2 

Cynghorydd  Mrs Hazel Meredith  Rhoddwyd Caniatâd am Absenoldeb 

Cynghorydd  Ricki Owen 

(Etholwyd 25.2.2021) 

6 6 100 0 

Cynghorydd  Anthony Pearson  21 15 71 0 

Cynghorydd  Jeff Pearson  27 23 85 8 

Cynghorydd Mick Pickard 

(Etholwyd 26.4.2021) 

19 6 32 0 

Cynghorydd  Stephen Price  

(Etholwyd 25.2.2021) 

6 5 83 0 

Cynghorydd  Paul Richards 21 19 90 4 

Cynghorydd Sarah Ryder  

(Etholwyd 1.3.2021)  

5 4 80 1 

Cynghorydd  Kate Swindon  21 17 81 1 

Cynghorydd  Max Tasker 27 26 96 0 

Cynghorydd  Malcolm Worth 27 26 96 5 

*Y Maer a’r Dirprwy Faer yn aelodau Ex-Officio o’r ddau Bwyllgor.  

** yn cynnwys Cyfarfodydd y Cyngor Llawn a Phwyllgorau Sefydlog yn unig (h.y. Pwyllgor Amcanion 

Cyffredinol a Chynllunio a Phwyllgor Polisi a Chyllid) 


