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AGENDA 

 

 

1 YMDDIHEURIADAU   
 

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 5 - 9) 

 Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2021 

(copi ynghlwm) 

3 OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD  (Tudalen 10) 

 Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yn eitem hon (copi ynghlwm) 

4 MATERION YN CODI   

 Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yn eitem Iafar hon 

5 ASESIAD LLES CONWY A SIR DDINBYCH 2022 - CYMERADWYAETH 
I'W GYHOEDDI  (Tudalennau 11 - 33) 

 I geisio cymeradwyaeth i gyhoeddi’r Asesiad Lles cyn y dyddiad statudol sef 

5 Mai 2022 (copi ynghlwm) 

2.05 p.m. – 2.35 p.m. 

6 DATBLYGU CYNLLUN LLES CONWY A SIR DDINBYCH  (Tudalennau 34 - 
41) 

 I roi gwybod i aelodau am y camau nesaf i ddatblygu’r Cynllun Lles (copi 

ynghlwm). 

2.35 p.m. – 2.45 p.m. 

7 GRANT CEFNOGI BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GOGLEDD 
CYMRU 2022-23  (Tudalennau 42 - 57) 

 I roi gwybod i aelodau am y Grant sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i 

ranbarth Gogledd Cymru yn 2022-23 (copi ynghlwm). 

2.45 p.m. – 2.55 p.m. 

 

 

 



8 COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU AR Y 
CYD BGC CONWY A SIR DDINBYCH  (Tudalennau 58 - 65) 

 Rhoi trosolwy I’r aelodau o gyfarfod diweddar y pwyllgor. 

2.55 p.m. – 3.05 p.m. 

9 ADEILADU CYFOETH CYMUNEDOL A CHAFFAEL BLAENGAR - 
DIWEDDARIAD CYNNYDD   

 Rhoi diweddariad cynnydd i aelodau. 
3.05 p.m. – 3.15 p.m. 

10 BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU - TROSOLWG 
O'R RHAGLEN   

 Alwen Williams i roi diweddariad ar lafar. 

3.15 p.m. – 3.35 p.m. 

11 CYNLLUN GWAITH YMLAEN  (Tudalennau 66 - 69) 

 Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yn eitem hon (copi ynghlwm) 

3.35 p.m. – 3.45 p.m. 

 

 

 



 

BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych a 
gynhaliwyd yn VIA VIDEO CONFERENCE, Dydd Llun, 13 Rhagfyr 2021 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Iwan Davies (Cadeirydd) – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Bethan Jones – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  

Jo Whitehead - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Helen MacArthur – Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Graham Boase - Cyngor Sir Ddinbych  

Alan Smith – Cyngor Sir Ddinbych 

Vicky Poole – Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru 

Y Cynghorydd Gordon Hughes – Cynrychiolydd Cyngor Tref, Cymuned a Dinas Sir 

Ddinbych 

Mark Hughes – Cyfoeth Naturiol Cymru 

Martin Cox – Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cynghorydd Charles McCoubrey - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Wendy Jones – Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy 

Louise Woodfine – Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Tom Barham - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych 

Sarah Schofield – ADRA 

Y Cynghorydd Carol Marubbi - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

 

 

HEFYD YN BRESENNOL 

 

Helen Milliband - Cyfoeth Naturiol Cymru 

Justin Hanson - Cyfoeth Naturiol Cymru  

Y Cynghorydd Graham Timms - Cyngor Sir Ddinbych 

Nicola Kneale - Cyngor Sir Ddinbych  

Fran Lewis - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Emma Horan – Cyngor Sir Ddinbych 

Hannah Edwards - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Sharon Walker - Cyngor Sir Ddinbych 

Karen Evans - Cyngor Sir Ddinbych 

Catrin Gilkes – Cyfieithydd 

 

 
 

 
Ar y pwynt hwn, cadarnhawyd bod rôl Sian Williams o fewn CNC wedi newid ac nid oedd 
bellach yn gallu Cadeirio BGC.   Mae Martin Cox wedi cymryd lle Sian fel cynrychiolydd 
CNC.  Cytunodd yr Is-Gadeirydd, Iwan Davies, i gadeirio’r cyfarfod. 
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1 YMDDIHEURIADAU  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan Gerwyn Evans Llywodraeth Cymru, a’r Arweinydd y 
Cynghorydd Hugh Evans CSDd.  
 

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych a gynhaliwyd ar 15 Medi 2021. 
 
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 15 Medi 2021 fel cofnod cywir. 
 

3 OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD  
 
Cyflwynodd Hannah Edwards yr adroddiad olrhain camau gweithredu.  
 
PENDERFYNWYD nodi adroddiad Olrhain camau gweithredu’r Cyfarfod. 
 

4 MATERION YN CODI  
 
Dim materion yn codi i’w trafod.  
 

5 CYFLWYNO CADEIRYDD AC ETHOL CADEIRYDD NEWYDD  
 
Roedd rôl Sian Williams wedi newid o fewn CNC ac ni allai barhau fel Cadeirydd y 
BGC mwyach.  Martin Cox oedd cynrychiolydd CNC bellach.   Enwebwyd Iwan 
Davies, Is-Gadeirydd a chytunodd yn unfrydol i Gadeirio’r Bwrdd am weddill y 
tymor. 
Mynegodd y Bwrdd eu diolch i Sian Williams, CNC, am Gadeirio BGC dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf.  Cytunodd Iwan Davies i anfon nodyn o ddiolch iddi. 
 
Cynigiodd Iwan Davies Helen MacArthur yn Is-Gadeirydd am weddill y tymor.  
Cytunodd bob un a oedd yn bresennol.  
 
PENDERFYNWYD penodi Iwan Davies yn Gadeirydd a Helen MacArthur yn Is-
Gadeirydd am weddill y tymor. 
 

6 YMATEB I ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS I GYFLWYNO 
CENEDLAETHAU'R DYFODOL - Y STORI HYD YN HYN  
 
Cyflwynodd Fran Lewis yr Ymatebion i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i 
Gyflwyno Cenedlaethau'r Dyfodol – adroddiad o’r stori hyd yn hyn 
 
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru eu 
casgliadau yn dilyn ymchwiliad i rwystrau gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a sut y gellid ei weithredu’n llwyddiannus yn y dyfodol.  
 
Roedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi cyflwyno argymhellion ac roedd 
ymatebion wedi'u cynnwys yn Atodiad A yr adroddiad. 
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Roedd y pwyntiau allweddol fel a ganlyn -   

 Cyfrifoldeb ariannol tymor hwy i gyrff cyhoeddus.  Posibiliadau ariannu yn y 
dyfodol ar gyfer BGCau.  Ni fyddai unrhyw gyllid ychwanegol gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer BGCau.  

 Roedd Swyddfa Cenedlaethau'r Dyfodol wedi dyrannu pwyntiau cyswllt ar 
gyfer pob corff cyhoeddus yng Nghymru. Byddai hyn yn rhoi cyfleoedd 
ychwanegol i wella cyfathrebu, darparu cyngor a chymorth a helpu i gyfeirio 
at gydweithwyr eraill yn fewnol ac ar draws Cymru 

 Llywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o’r cyrff cyhoeddus sy’n destun Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol erbyn haf 2022 

 Rhaid i Lywodraeth Cymru beidio â chreu unrhyw strwythurau partneriaeth 
neu gydweithredol newydd i gyflawni unrhyw swyddogaethau.  

 Cyfrifoldeb y Senedd oedd argymhellion 13 ac 14 o’r adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD bod aelodau yn nodi’r ymatebion a gafwyd i’r argymhellion a'r 
goblygiadau i’r BGC.  
 

7 ASESIAD RHYFEDD RHYFEDD - CYMERADWYO YMGYNGHORI  
 
Cyflwynodd Nicola Kneale yr adroddiad Asesiad Lles – Cymeradwyaeth ar gyfer 
Ymgynghori i ddarparu manylion yr ymgynghoriad ar Asesiad Lles Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 2021. 
 
Roedd yr adroddiad yn disgrifio’r broses yr ymgymerwyd â hi i adfywio’r Asesiad o 
Les ers ei lansiad cychwynnol yn 2017, a’r camau nesaf ar gyfer lansio’r 
ymgynghoriad. 
 
Yn unol â therfynau amser statudol bwriadwyd cynnal yr ymgynghoriad ar yr 
Asesiad o Les rhwng mis Ionawr 2022 a mis Mawrth 2022 am wyth wythnos. 
Unwaith y byddai unrhyw adborth gan y cyhoedd wedi’i ystyried, a newidiadau 
wedi’u gweithredu yn unol â hynny, byddai’r asesiad terfynol yn cael ei gyflwyno’n 
ôl i gyfarfod y BGC ar 23 Mawrth 2022. Byddai hyn yn caniatáu digon o amser i 
fodloni’r terfyn amser statudol ar gyfer cyhoeddi’r Asesiad Lles ar 5 Mai 2022. 
 
Roedd cynllun cyfathrebu wedi’i ddatblygu er mwyn sicrhau y byddai datganiad i’r 
wasg yn cael ei gyhoeddi, cyhoeddi’r ymgynghoriad ar wefannau ein sefydliadau; 
yn ei bostio yn y cyfryngau cymdeithasol; e-bostio i bob budd-ddeiliad; hysbysu 
papurau newydd llafar a sefydlu arolwg ar-lein (a sicrhau bod copïau papur ar gael).  
Roedd gwybodaeth bellach wedi’i chynnwys yn Atodiad B.    
 
Parhaodd effeithiau newid yn yr hinsawdd i fod yn fater brys, yn yr un modd â covid 
19.   
 
Roedd seilwaith digidol yn bwysig i gynaliadwyedd cymunedau. 
 
Yn dilyn y drafodaeth:   
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PENDERFYNWYD: 

 Bod y BGC yn ystyried ac yn cymeradwyo lansiad yr ymgynghoriad ar 
Asesiad o Les Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych; 

 Bod y BGC yn deall ac yn cytuno ar y dull o lansio’r ymgynghoriad 
cyhoeddus ar yr Asesiad o Les; 

 Bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd yn ystyried yr adborth a 
gafwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar yr asesiad o les 
blaenorol a oedd yn gofyn i ni fod yn fwy penodol yn ein hymateb i’r Asesiad 
o Les. 

 
8 CYNHYRCHU CYNLLUN NEWYDD RHYFEDD  

 
Dechreuodd Bethan Jones gyflwyno adroddiad llafar Cynhyrchu Cynllun Llesiant 
Newydd yr oedd angen ei gyhoeddi erbyn 5 Mai 2023. 
 
Yn anffodus, ar y pwynt hwn, collodd Bethan Jones gysylltiad rhyngrwyd â’r 
cyfarfod. 
 
Parhaodd Fran Lewis â’r adroddiad llafar.    
 
Yr her ar gyfer y Cynllun Lles newydd fyddai gallu’r BGC i wneud gwahaniaeth, ond 
roedd yn ymwneud â chapasiti BGC a’r adnoddau wrth law.    
 
Byddai cyfle i wneud hyn pe bai’r BGC yn newid eu ffocws ac yn cymryd mwy o rôl 
arweiniol.  Ble gallai’r BGC arwain o ran mynd i’r afael â rhwystrau, a oedd yn faes 
rhagnodol iawn.   Roedd cydymffurfio â deddfwriaeth yn hollbwysig.   
 
Roedd trafodaethau'n cael eu cynnal ynghylch y ffordd ymlaen ar gyfer dull 
rhanbarthol o ymgysylltu a dadansoddi ymchwil.    
 
PENDERFYNWYD bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn nodi'r adroddiad 
llafar. 
 

9 SESIWN YMWYBYDDIAETH GWERTH CYMDEITHASOL  
 
Cafwyd Cyflwyniad Ymwybyddiaeth Gwerth Cymdeithasol gan Tom Barnham. 
 
Pwysleisiwyd bod y gwaith sy'n cael ei wneud yn cael ei gymryd yn llawer mwy 
difrifol o'i fesur a'i adrodd ar werth cymdeithasol.   Roedd yn bwysig mesur a 
chyflwyno ymyriadau cymdeithasol mewn ffordd effeithiol.   
 
Cadarnhawyd bod gan leiafrif o sefydliadau staff penodedig i fesur adroddiadau 
gwerth cymdeithasol. Yng Nghymru fel arfer, sefydliadau allanol oedd yn mynd i'r 
afael â gwerth cymdeithasol. 
 
Cytunodd yr Aelodau y gellid cysylltu her newid hinsawdd â gwerth cymdeithasol. 
 
Cadarnhaodd Wendy Jones, CGGC eu bod yn rhan o brosiect a ariannwyd gan y 
loteri a bod gan y rhan fwyaf o Gynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol staff a allai 
wneud y gwaith.  Yn anffodus, roedd gwaith gwerth cymdeithasol yn llafurddwys 
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iawn ond pwysleisiodd y gallai CGGC wneud y gwaith ar ran sefydliadau pe bai 
angen. 
 
Ar y pwynt hwn, diolchodd Aelodau'r Bwrdd i Tom Barnham am ei gyflwyniad hynod 
ddiddorol a phryfoclyd. 
 
PENDERFYNWYD bod aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn nodi'r 
cyflwyniad gan Tom Barnham ynghylch Gwerth Cymdeithasol.  
 

10 RHANBARTH RHANBARTHOL A SECTOR CYHOEDDUS  
 
Roedd yr eitem hon wedi'i gohirio. 
 

11 CYNLLUN GWAITH YMLAEN  
 
Cyflwynwyd copi o gynllun gwaith i'r dyfodol y BGC a thrafodwyd y materion 
canlynol -  
 
31 Ionawr 2022 - Gweithdy - Trafodaethau pellach i'w cynnal ar y Cynllun Lles a 
hefyd ymgynghoriad yr Asesiad Lles. 
  
Cynhelir y cyfarfod BGC nesaf ar 23 Mawrth 2022  
 
Cadarnhaodd y Cadeirydd, Iwan Davies, bwysigrwydd cael eitem yn y dyfodol ar 
Gydbwyllgorau Corfforaethol a sut y byddent yn bwydo i mewn i dirwedd ranbarthol. 
 
Dywedodd Sarah Schofield (ADRA) y byddai Helen Kirk yn cymryd drosodd gyda 
Chymdeithasau Tai yn y Flwyddyn Newydd. 
 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo'r rhaglen gwaith i'r 
dyfodol.  
 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am ddod i’r cyfarfod ac am eu cyfraniadau. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.25 a.m. 
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 
Olrhain Camau Gweithredu 

 

Tudalen 1 o 1 
 

 

Cyfarfod Cam Gweithredu 
Cyfrifol am y 

Cam 
Gweithredu 

Y Diweddaraf am Gynnydd Erbyn pryd 
Statws 

Ar agor / Ar gau / 
Heb ei ddechrau 

Rhag 
2021 

1. 
Gosod y Cyd-bwyllgorau Corfforedig ar y rhaglen 
gwaith i’r dyfodol fel eitem ar y rhaglen yn y 
dyfodol. 

Hannah 
Edwards 

Wedi'i roi ar y flaenraglen waith i'w drafod yng 
nghyfarfod mis Mehefin 2022 
 

Mehefin 22  Ar gau 

Ionawr 
2022 - 

gweithdy 
1. 

Ailgynnull is-grŵp y cynllun llesiant i drafod 
dadansoddiad ac adroddiad y gweithdy i gyfarfod 
nesaf y BGC ym mis Mawrth 2022. 

Is-grŵp 
Cynhaliwyd cyfarfod ym mis Chwefror ac i’w drafod 
yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2022. 

Mawrth 22  Ar agor 

 

 
 

Camau gweithredu parhaus 

1. Defnyddio’r pecyn prawfesur polisïau gwledig ar gyfer y meysydd blaenoriaeth ar gyfer y dyfodol.  

2. Wrth gynnal yr adolygiad o’r asesiad o effaith ar gyfer yr asesiad lles a’r cynllun lles, ystyried a oes yna feysydd cydraddoldeb y mae angen i’r Bwrdd fod yn ymwybodol 
ohonyn nhw.  

P
age 9
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Adroddiad i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych  (BGC)  

Dyddiad y cyfarfod                  Dydd Mercher 23 Mawrth, 2022   

Aelod Arweiniol / Swyddog Amanda Jones, Rheolwr Gwella a Datblygu Corffaethol, Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy a Emma , Swyddog Cynllunio Strategol a 

Pherfformiad, Cyngor Sir Ddinbych   

Awdur yr adroddiad Hannah Edwards, Swyddog Cefnogi BGC, Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Conwy 

Teitl Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych 2022 - Cymeradwyo ar gyfer 

cyhoeddi  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

1.1. Darparu trosolwg o’r ymatebion a dderbyniwyd i ymgynghoriad yr asesiad lles a cheisio 

cymeradwyaeth ar gyfer cyhoeddi Asesiad Lles Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) 

Conwy a Sir Ddinbych 2022 (a gynhyrchwyd yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015).  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1 Ceisio cymeradwyaeth i gyhoeddi asesiad lles cyn y terfyn amser statudol ar 5 Mai 2022.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Cymeradwyo’r asesiad lles ar gyfer ei gyhoeddi.  

 

3.2 Nodi’r adborth a’r argymhellion a dderbyniwyd yn yr ymgynghoriad a’r swyddogion i fynd i’r 

afael â’r rhain dros y 3 mis nesaf.  
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3.3 Ystyried sut mae’r BGC yn sicrhau bod yr asesiad llesiant yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol 

a’i fod yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Mae gwaith wedi bod ar y gweill gyda phartneriaid BGC ar draws Conwy a Sir Ddinbych ers 

mis Ionawr 2021 i adolygu Asesiad Lles presennol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a 

Sir Ddinbych.   

 

4.2. Yn unol â therfynau amser statudol, cynhaliwyd  yr ymgynghoriad ar yr asesiad lles dros 

gyfnod o 8 wythnos, rhwng mis Ionawr 2022 a mis Mawrth 2022.   Gofynnwyd y cwestiynau 

canlynol yn yr ymgynghoriad -   

i. Ydych chi’n meddwl bod y wybodaeth yn yr Asesiad Lles yn gywir?  

ii. Ydych chi’n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr Asesiad Lles?  

iii. Ydych chi’n teimlo bod unrhyw beth ar goll ac y dylid ei gynnwys yn yr Asesiad Lles?  

iv. Sut ydych chi’n credu y byddai’r adnodd hwn o ddefnydd i chi?  

 

4.3. Hyrwyddwyd yr ymgynghoriad trwy ddatganiad i’r wasg, y cyfryngau cymdeithasol (a 

rannwyd gyda sefydliadau partner BGC) a’u dosbarthu i ymgyngoreion statudol ac 

anstatudol, gan gynnwys –   

 Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol  

 Aelodau a Swyddogion BGC Conwy a Sir Ddinbych  

 Partneriaid eraill e.e. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Cyngor Celfyddydau  

 Cyd-bwyllgor Craffu BGC Conwy a Sir Ddinbych  

 Sefydliadau trydydd sector perthnasol 

 Aelodau o’r cyhoedd  

 Busnesau Lleol 

 Undebau Llafur 

 Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned  

 Partneriaethau Conwy a Sir Ddinbych 

 Partneriaethau ar draws Gogledd Cymru e.e. BPRh a BUEGC  
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4.4. Derbyniwyd cyfanswm o 16 ymateb -  

 10 gan y cyhoedd trwy’r arolwg ar-lein (gan gynnwys ymateb gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri) 

 Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru (gweler atodiad A)  

 Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu BGC Conwy a Sir Ddinbych (gweler atodiad B a 

pharagraff 5.1 am fwy o fanylion)  

 Ymateb ysgrifenedig gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (gweler atodiad C) 
 

 Ymateb ysgrifenedig gan bartneriaid a grwpiau, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru 
ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a Fforwm Dalgylch Afon Clwyd 

 

4.5. Roedd y mwyafrif o ymatebion yn cytuno â chanfyddiadau’r asesiadau lles ac yn nodi y 

byddent yn debygol o ddefnyddio’r asesiad, ac roedd sylwadau pellach yn cynnwys –  

 Dim sôn am y pwysau cyfredol ar aelwydydd, gan gynnwys y cynnydd mewn costau 

tanwydd.  

 Angen canolbwyntio mwy ar faterion demograffig, e.e. cynnydd yn y boblogaeth sy’n 

heneiddio a chyfradd genedigaethau isel.  

 Rhagor o ymgysylltu â chymunedau Sipsi, Roma a theithwyr.  

 Mae angen rhoi mwy o ystyriaeth i dwristiaeth gynaliadwy, yn enwedig mewn 
perthynas â heriau hinsawdd presennol. 
 

 Cynnwys cyfeiriad at strategaethau alcohol cyfredol 

 Byddai asesu mewn Saesneg clir yn elwa 

 Diffyg cyfeiriad at bobl yn cysgu allan 
 

4.6 Mae Llywodraeth Cymru wedi awgrymu rhai meysydd i’w gwella (gweler yr ymateb llawn yn 

Atodiad A), sy’n cynnwys -  

Categori A  Mae’r rhain yn faterion sylweddol, y mae LlC yn gobeithio bod modd 
mynd i’r afael â hwy, cyn cyhoeddi’r asesiad lles.   
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Os nad ydi wedi’i gynnwys eisoes, cyfeiriad at yr adolygiadau a’r asesiadau canlynol:   

 Adolygiad o Ddigonolrwydd darpariaeth addysg Feithrin   

 Asesiad o Ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae   

 Asesiad strategol brwydro yn erbyn Camddefnyddio Sylweddau   

 Asesiad Strategol mewn perthynas â Lleihau achosion o Aildroseddu  

Categori B  
Mae’r rhain yn faterion pwysig ac yn rhai a fyddai’n cefnogi cynllun 
lles wedi’i hysbysu’n well a rydym yn gobeithio y gellir mynd i’r afael â 
hwy, ochr yn ochr â datblygu’r cynllun.  

 Rhagor o fanylion ar amrywiol gyfleoedd i ymgysylltu.  

 Mwy o eglurhad ynghylch pam bod bylchau mewn tystiolaeth oherwydd Covid   

 Rhagor o fanylion am y datganiad lles ym mhob un o’r ardaloedd cymunedol trwy’r 

ardal BGC gyfan a chymariaethau rhyngddynt.  

Categori C  Mae’r rhain yn faterion a fyddai’n cryfhau’r asesiad, ond y gellid eu 
datrys dros amser.  

 Gwella hygyrchedd yr asesiad a pha mor hawdd ydi ei ddefnyddio (gweler y 

paragraff Strwythur a Fformat).  

 
4.7     Mae swyddog cymorth y BGC wedi cyfarfod i ystyried yr adborth a datblygu cynllun i 

flaenoriaethu a mynd i’r afael â’r adborth dros y misoedd nesaf. 

 
4.8      Mae gwaith hefyd yn digwydd gyda Phrifysgol Glyndŵr i ddatblygu fersiwn ffeithlun o’r 

asesiadau llesiant ar gyfer Gogledd Cymru.  Bydd hwn yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i’r 

asesiadau llesiant ac yn cynnwys crynodeb o’r materion a’r themâu allweddol a nodwyd ym 

mhob un o’r pedwar asesiad llesiant ar draws Gogledd Cymru. Disgwylir i’r gwaith hwn gael 

ei gwblhau yn gynnar ym mis Mai 2022. 

 

5.    Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac eraill?  

5.1 Cyflwynwyd yr asesiad lles i’r Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu BGC Conwy a Sir Ddinbych fel 

rhan o’r broses ymgynghori.   Yn gyffredinol, roedd y Pwyllgor yn cytuno â chanfyddiadau’r 

asesiad, ond gan ofyn bod yr argymhelliad canlynol yn cael ei ystyried gan y BGC -   

Argymell bod y BGC, gan gynnwys ei aelodau a sefydliadau partner, yn defnyddio’u 

holl bwerau caffael mor lleol â phosibl, mewn ymgais i sicrhau’r pwyslais mwyaf ar 

gyflogaeth, lleihau ôl troed carbon yn unol â nodau lleol a chenedlaethol, cefnogi lles 

yn lleol a helpu i gynnal yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig.   
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6. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?  

6.1. Mae risg na fydd yr adnodd gwerthfawr hwn yn cael ei ddefnyddio i'w lawn botensial gan 

bartneriaid.  Byddwn felly’n dyfeisio rhaglen o gyhoeddusrwydd i sicrhau bod cydweithwyr o 

bob sector yn ymwybodol o’r Asesiad a lle i ddod o hyd iddo, a sut y gall gynorthwyo o ran 

gwneud penderfyniadau gwybodus.  

6.2. Mae perygl nad yw partneriaid yn cadw hyn yn gyfredol a thrwy hynny bydd defnyddioldeb y 

safle'n cael ei danseilio, gan olygu hefyd y bydd angen adolygiad ar raddfa fawr yn y dyfodol.  

Gall cyswllt rheolaidd rhwng swyddogion cefnogi BGC, gyda chyfeiriad clir gan y Bwrdd, 

liniaru’r risg hwn.  

Ers llunio’r asesiad lles cyntaf yn 2017, mae capasiti ymchwil timau Conwy a Sir Ddinbych 

wedi lleihau’n sylweddol.  Er hyn, mae’r timau wedi cynhyrchu dogfen strategol o safon 

uchel ar y sefyllfa bresennol yn y ddwy sir.  Pe bai mwy o allu i ymchwilio ac ymgysylltu yn y 

sector cyhoeddus byddai posibilrwydd o gryfhau’r Asesiad ymhellach drwy edrych ar feysydd 

gwannach ac unrhyw fylchau mewn gwybodaeth, a chael gwell dealltwriaeth o 

benderfyniadau anghydraddoldeb o ran lles.  

6.3. Mae posibilrwydd y bydd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried ymdriniaeth 

ranbarthol o ran ymchwil, data a dadansoddi a allai o bosibl liniaru’r risg hwn.  

7. Pŵer i wneud y penderfyniad 

7.1. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
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Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar yr asesiad drafft o lesiant lleol 

yng Nghonwy a Sir Ddinbych, sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

Diolch ichi am rannu Asesiad Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Conwy a Sir Ddinbych. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod paratoi asesiad a'r dystiolaeth ategol yn 

dasg sylweddol ac yn cydnabod faint o waith sydd wedi'i gyflawni. Mae COVID-19 

wedi cyflwyno heriau enfawr i'r sector cyhoeddus ac mae partneriaid y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dangos ymroddiad a phenderfyniad gwirioneddol i 

oresgyn sefyllfaoedd gwirioneddol anodd dros y cyfnod hwn. Mae Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn dangos bod ganddynt hefyd rôl hanfodol i'w chwarae 

yn yr adferiad ar ôl y pandemig, wrth ystyried yr effeithiau cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar gymunedau a chydlynu'r ymateb tymor 

hwy. O ystyried hyn i gyd, rydym hefyd yn cydnabod bod yr asesiadau wedi cael eu 

paratoi yn ystod amgylchiadau eithriadol ac ystyriwyd hyn wrth eu hadolygu.   

Mae ein ffocws wedi bod ar y prif feysydd a fydd, yn ein barn ni, yn rhoi darlun 

cynhwysfawr ichi o gyflwr llesiant yn eich ardal, gan roi dealltwriaeth dda a chlir ichi 

yn y pen draw o'r math o flaenoriaethau y gallwch chi fel Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus dargedu eich ymdrechion ar y cyd arnynt i gael yr effaith orau yn eich 

cynllun llesiant. Dyma'r ail gylch o asesiadau a'r gobaith yw y bydd gwersi wedi’u 

dysgu o'r cylch cyntaf, gan adeiladu ar yr hyn a oedd yn digwydd o'r blaen. 

 

Rydym wedi strwythuro ein hymateb i'r ymgynghoriad ar eich asesiad yn yr un modd 

ag yn 2017, sef:   

 Sylwadau cyffredinol sy'n rhoi trosolwg o sylwadau ar yr asesiad; 

 Sylwadau mwy penodol ar y ffordd y mae'r dadansoddiad wedi'i gynnal a'i 

gyflwyno a'r ffordd y mae'r gofynion statudol wedi'u bodloni; 

 Tabl crynodeb terfynol sy'n nodi'r meysydd y byddem yn awgrymu y gallent 

elwa ar gael eu datblygu ymhellach. Rydym yn mabwysiadu dull cyson o ymdrin 

â'r materion hyn sydd wedi'u categoreiddio fel a ganlyn: 

o Categori A – mae'r rhain yn faterion o bwys y byddem yn gobeithio y 

byddent yn cael sylw cyn cyhoeddi'r asesiad llesiant. Gallent ymwneud, er 

enghraifft, â chydymffurfio â'r gofynion statudol neu fater sylfaenol gydag 

ansawdd y dadansoddiad    

o Categori B – mae'r rhain yn faterion sy'n bwysig ac a fyddai'n cefnogi 

cynllun llesiant ac iddo sail well ac y byddem yn gobeithio y gellid mynd i'r 

afael â nhw ochr yn ochr â datblygu'r cynllun 

o Categori C – mae'r rhain yn faterion a fyddai'n cryfhau'r asesiad ond y 

gellid mynd i'r afael â nhw dros amser. 

Byddwn yn defnyddio'r un dull wrth ymateb i bob un o'r asesiadau. 
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Safbwyntiau Cyffredinol 

Mae’r asesiad hwn yn dangos yn glir yr ymrwymiad y mae Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych wedi’i wneud i fynd i’r afael â’r her o asesu 

llesiant yn yr ardal. Mae’r asesiad yn ymdrin yn dda â’r meysydd allweddol a nodwyd 

yn y canllawiau statudol ac anstatudol. Mae’r asesiad yn dangos defnydd da o ystod 

o dystiolaeth i gefnogi’r dadansoddiad. 

Mae ein gwerthusiad yn nodi rhai meysydd i’w datblygu ymhellach, na fyddant, 

gobeithio, yn cymryd llawer o ymdrech i’w datrys. Os yr ymdrinnir â’r meysydd 

hynny, bydd hyn yn cyfrannu’n helaeth at gryfhau’r asesiad. Ar y cyfan, mae’r 

asesiad yn rhoi dadansoddiad manwl a thrylwyr ynghylch llesiant yng Nghonwy a Sir 

Ddinbych. 

 

Sylwadau ar agweddau penodol o’r Asesiad 

Gofynion Statudol 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn nodi nifer o feysydd y mae 

angen i’r asesiad ymdrin â hwy. Mae’n ymddangos bod yr asesiad hwn yn ymdrin â 

rhai ohonynt, fodd bynnag, nid yw’r asesiad yn ymdrin â phob un o’r gofynion 

statudol sydd wedi’u cynnwys yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

 

Mae gwefan yr asesiad yn eich galluogi i bori yn ôl ardal gymunedol ar draws ardal y 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae gan bob ardal gymunedol broffil, er y mae 

strwythur ac ehangder cynnwys y rhain yn amrywio rhwng Conwy a Sir Ddinbych. 

Gwelir bod mwy o wybodaeth wedi’i chynnwys ar gyfer yr ardaloedd cymunedol yn 

Sir Ddinbych. 

 

Ar y cyfan, mae’r asesiad yn rhoi darlun manwl ynglŷn â llesiant yng Nghonwy a Sir 

Ddinbych gyda’i gilydd, ac yn arbennig ar gyfer ardaloedd cymunedol yn Sir 

Ddinbych. Fodd bynnag, byddai’n ddefnyddiol sicrhau gwell dealltwriaeth o’r sefyllfa 

lesiant ym mhob un o’r ardaloedd cymunedol yng Nghonwy, yn ogystal â 

dealltwriaeth o ran lle y mae’r heriau mwyaf yn bodoli. 

 

Mae’r trosolwg o’r ardaloedd cymunedol yn rhoi dolen i broffil ardal sy’n cyflwyno’r 

data mewn tablau. Efallai y byddai’n fwy effeithiol pe byddai modd integreiddio’r data 

sydd gennych gyda’r dadansoddiadau a geir yn y trosolwg cymunedol. Er enghraifft, 

ar gyfer Gorllewin Conwy, gellid cynnwys ‘strwythur oedran hŷn na Chymru a 

Phrydain Fawr’ gan ychwanegu graff neu dabl sy’n dangos hynny. Byddai 

dadansoddiadau sydd â data ategol yn cryfhau’r adrannau hyn. 
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Nid yw’n ymddangos yn syth bod yr asesiadau a’r adolygiadau canlynol wedi’u 

defnyddio. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn nodi bod yn rhaid i’r bwrdd 

ystyried y rhain wrth lunio’r asesiad llesiant: 

 Adolygiad o ddigonolrwydd darpariaeth addysg Feithrin 

 Asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae 

 Asesiad strategol ymdrin â Chamddefnyddio Sylweddau 

 Asesiad Strategol sy’n ymwneud â Lleihau Aildroseddu. 

 

Strwythur a Fformat 

Mae’r tablau unigol ar gyfer pob un o’r testunau ym mhob thema yn cynnig ffordd 

synhwyrol ac effeithiol o dorri’r dadansoddiad i lawr, h.y. y darlun presennol, 

cymariaethau â’r gorffennol, rhagfynegiadau i’r dyfodol, adborth, a bylchau mewn 

gwybodaeth. Crëwyd argraff arnom yn sgil y modd nad yw’r asesiad yn ystyried 

pethau ar eu pennau eu hunain. Gwelir bod llawer o groesgyfeirio’n digwydd sy’n sicr 

o fod wedi gofyn am lefel uchel o ymdrech i gyflawni hynny. 

Ar adegau, teimlom fod gosodiad y prif gorff gwaith ar-lein yn anodd ei lywio. Er 

enghraifft, pe buasech yn dilyn cyfres o dabiau a dolenni, nid oes dewisiadau 

briwsion bara ar gael i’ch tywys yn ôl i’r adran flaenorol. Gallai hyn ei gwneud yn 

anodd gwybod a oes unrhyw beth yr ydych chi wedi’i golli. 

Mae’r Crynodeb Gweithredol yn clymu popeth ynghyd yn daclus. Os yw’r darllenydd 

eisiau cael rhagor o fanylion ynglŷn â maes penodol, gallant fynd i’r adran berthnasol 

yn hwylus i gael rhagor o ddata a dadansoddiadau. 

Un maes a ystyriwyd gennym oedd cyflwyniad yr asesiad. Efallai y gellid ei wella pe 

byddai modd rhannu’r testun yn ddarnau gan gynnwys darluniau a graffiau. Byddai 

hyn yn gwneud yr asesiad yn haws i’w ddarllen a’i ddeall. 

 

Meithrin Cysylltiadau 

Mae’r dull a ‘arweinir gan feithrin cysylltiadau’, a oedd yn cynnwys gwaith helaeth o 

feithrin cysylltiadau ar ddechrau’r broses yn creu argraff gan ystyried y rhwystrau a 

ddaeth yn sgil y pandemig yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. Gwelir bod dinasyddion 

wedi’u cynnwys yn dda, gan gynnwys grwpiau nas clywir amdanynt yn aml. 

 

Mae adlewyrchiad da o gyfyngiadau’r gweithdai rhithwir a’r holiaduron o ran 

cyfraddau’r ymatebion. At ddibenion rhannu arferion, yn ogystal â’r asesiad, byddai’n 

ddefnyddiol cynnwys rhagor o fanylion ynghylch y gweithdai rhithwir / grwpiau ffocws 

a fforymau a gynhaliwyd (yn benodol y grwpiau ffocws Sgwrs y Sir a’r grwpiau ffocws 

ieuenctid). Er enghraifft, faint o weithdai a gynhaliwyd? Faint o bobl wnaeth gymryd 
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rhan? A gofnodwyd y trafodaethau, ac os felly, sut y dadansoddwyd yr hyn a gafwyd 

o’r trafodaethau? Mae’r asesiad yn cyfeirio’n fras at y fforwm llais rhyngweithiol 

rhanbarthol - byddai’n ddiddorol cael gwybod rhagor am y rhain. Hynny yw, o’r 50 o 

sefydliadau a fynychodd, a oedd cynrychiolaeth ar draws pob sector neu a oedd 

unrhyw fylchau amlwg? Nodir hefyd bod gweithdai wedi’u cynnig i’r fforymau Pobl 

Byddar a Phobl â Nam ar eu Golwg. Byddai gwybodaeth ategol yn fanteisiol i 

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid eraill. 

Mae gan bob thema adran o’r enw ‘Beth y mae pobl wedi’i ddweud’. Gallai’r 

adrannau hyn elwa o wybodaeth ynghylch pa mor gyffredin oedd y gwahanol fathau 

o adborth, neu gellid cynnwys datganiadau uniongyrchol i arddangos yn glir llais y 

cyfranogwyr a oedd yn rhan o’r broses o feithrin cysylltiadau â’r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 

Cydbwysedd a Chynwysfawredd 

Mae’r asesiad wedi’i rannu i bedair thema llesiant sy’n ymdrin â phob un o’r 

conglfeini. Yn ogystal, mae’n dda gweld proses o groesgyfeirio lle bo hynny’n 

berthnasol er mwyn sicrhau nad yw’r gwahanol feysydd yn cael eu hystyried ar eu 

pennau eu hunain. Er enghraifft, mae’r sector amaeth a bwyd yn cael ei ystyried ar 

sawl lefel gan gynnwys llesiant diwylliannol / hunaniaeth a mynegiant (e.e. y 

gymuned amaeth / bwyd a chysylltiadau â digwyddiadau bwyd) yn ogystal ag ar 

lefelau sy’n fwy amlwg megis lefelau amgylcheddol ac economaidd. 

 

Mae nifer y materion a archwiliwyd yn dangos faint o waith sydd wedi’i gwblhau wrth 

gynnal yr asesiad, e.e. effaith Brexit ar yr economi wledig. Rhoddir sylw i rai o’r 

meysydd gwannaf a amlygwyd yn yr asesiad diwethaf, sef diwylliant a sut y mae’r 

maes hwn yn parhau i fod yn un heriol. Byddai’n dda pe gellid cael dealltwriaeth 

gennych yn ddiweddarach ynghylch pa mor ddefnyddiol yr oedd sesiynau briffio 

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ichi. 

 

Ar y cyfan, mae’r asesiad yn rhoi ystod dda o faterion i’r bwrdd eu hystyried a’u 

harchwilio ymhellach wrth iddynt ystyried y blaenoriaethau ar gyfer y cynllun llesiant. 

 

Dull Myfyriol a Chritigol 

Ceir adran glir yn y cyflwyniad sy’n adlewyrchu ar y cyfyngiadau yn yr asesiad. Mae’r 

rhain yn cynnwys bylchau data, agweddau sydd wedi parhau i fod yn heriol ers yr 

asesiad diwethaf (er enghraifft, data sydd ar gael ynghylch grwpiau ar y cyrion, 

tystiolaeth ynghylch agweddau cymdeithasol a diwylliannol o lesiant), yn ogystal ag 

anawsterau o ran meithrin cysylltiadau yn sgil COVID-19, a sut y gellir diwallu’r 

bylchau hyn yn y dyfodol (e.e. drwy ddefnyddio data o Gyfrifiad 2021). Mae’n dda 

gweld hyn, ac ar y cyfan, mae’r gonestrwydd a rennir yn gwneud yr asesiad yn fwy 
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credadwy gan ddangos yr anawsterau a wynebwyd wrth geisio cael rhywfaint o 

ddata yn hytrach na dewis anwybyddu’r maes dan sylw yn llwyr. 

 

O dan ‘Bylchau mewn Gwybodaeth’, dim ond cyfeirio at y ffaith bod effaith yn sgil 

COVID-19 y mae rhai themâu. Fodd bynnag, byddai’n ddefnyddiol pe gellid bod yn 

fwy penodol ynghylch pam mae COVID-19 yn creu bylchau tystiolaeth yn y thema 

llesiant benodol honno. Er enghraifft, a yw’r broses o gasglu rhai o’r data wedi dod i 

ben, neu a yw COVID-19 wedi amharu ar y data? 

 

 

Ansawdd y Dull Dadansoddi 

 

Mae’r asesiad yn nodi’n glir bod meithrin cysylltiadau, data rheolaidd a 

dadansoddiad o dueddiadau’r dyfodol wedi’u cyfosod a’u cydgysylltu. Mae’n amlwg 

bod llawer o waith meddwl wedi’i roi i’r maes hwn yn sgil y syniadau a gynhyrchwyd. 

Gellid cryfhau’r asesiad terfynol ymhellach drwy ychwanegu tab methodoleg 

manylach (neu ychwanegu i’r tab meithrin cysylltiadau ac ymgynghori) sy’n rhoi mwy 

o fanylion ynghylch sut y cafodd y data eu casglu, eu dadansoddi a’u cyfosod.  

 

Drwy gydol yr asesiad, cydnabyddir cryfderau, gwendidau neu gyfyngiadau’r sylfaen 

dystiolaeth, a lle y mae angen mwy o gydweithio â phartneriaid rhanbarthol er 

enghraifft. Mae hyn yn dangos bod dull gonest a myfyriol tu hwnt wedi’i gynnal yn 

ystod yr asesiad. Mae hyn yn ychwanegu hygrededd at yr asesiad ac yn rhoi sylfaen 

gref ar gyfer llywio’r cynllun, gan dynnu sylw hefyd at feysydd lle y mae angen mwy o 

ymchwil a thystiolaeth. 

 

 

Tueddiadau’r Dyfodol 

Ceir adlewyrchiad da o’r tueddiadau hirdymor a lle y gallai’r rhain fod wedi newid ers 

yr asesiad blaenorol yn sgil COVID-19, Brexit a newid yn yr hinsawdd. Mae’r rhain 

yn cynnwys effeithiau ar gyfleoedd twristiaeth a sut y mae newid yn yr hinsawdd yn 

debygol o gael effaith anghymesur ar y rhai hynny sydd eisoes yn wynebu tlodi. 

 

Mae gan y prif benodau adrannau rhagarweiniol ar ‘beth sy’n digwydd nawr’ a ‘beth 

rydym yn ei wybod neu’n ei ragweld at y dyfodol’. Mae hyn yn dangos adlewyrchiad 

o’r heriau (a’r cyfleoedd) o ran cyflawni, er enghraifft, economi carbon isel / economi 

amgylcheddol gynaliadwy a beth y mae hyn yn ei olygu i amaeth, gwasanaethau 

cyhoeddus a diwydiant lleol. 

 

Adborth o feysydd polisi eraill 

Yn seiliedig ar yr adborth a gawsom gan arbenigwyr polisi ar draws Llywodraeth 

Cymru, rydym yn amlygu rhai meysydd penodol iawn ichi eu hystyried. Er enghraifft: 
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 Byddai’n dda pe byddai’r asesiad yn cynnwys mwy o gyfeiriad at fanteision 

darpariaeth gofal plant, dadansoddiad o’r rôl y mae’n ei chwarae o ran cefnogi 

llesiant rhieni yn yr ardal, yn ogystal â chynnwys rhywfaint o dystiolaeth o’r 

gwaith meithrin cysylltiadau â rhieni / gofalwyr / darparwyr; 

 Mae’r dadansoddiad ynghylch y ‘dechrau gorau mewn bywyd’ yn effeithiol ac 

yn eang, ac yn cynnwys llawer o feysydd gan gynnwys ffactorau economaidd 

a chymdeithasol; 

 Ymddengys bod y data yn cynnwys risgiau yn sgil yr hinsawdd a lliniaru newid 

yn yr hinsawdd, sy’n dda eu gweld. Ceir ystyriaethau ynglŷn â sut y bydd 

hinsawdd sy’n newid yn effeithio ar gymunedau, yn ogystal â sut y bydd 

economi sy’n newid hefyd yn effeithio ar gymunedau. Croesewir hyn. 

 

 

Meysydd ar gyfer gwaith pellach 

Categori A 
 
Os nad ydynt wedi’u cynnwys eisoes, cyfeiriad at yr adolygiadau a’r asesiadau 
canlynol: 

 Adolygiad o ddigonolrwydd darpariaeth addysg Feithrin 

 Asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae 

 Asesiad strategol Ymdrin â Chamddefnyddio Sylweddau 

 Asesiad Strategol sy’n ymwneud â Lleihau Aildroseddu. 
 
 
 

Categori B 
 
Rhagor o fanylion ynghylch y gwahanol ddulliau o feithrin cysylltiadau (gweler y 
paragraff Meithrin Cysylltiadau) 
 
Rhagor o esboniad ynghylch pam mae COVID-19 yn creu bylchau mewn 
tystiolaeth (gweler y paragraff Dull Myfyriol a Chritigol) 
 
Rhagor o fanylion ynghylch y datganiad llesiant ym mhob un o’r ardaloedd 
cymunedol ledled ardal y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a’r cymariaethau 
rhyngddynt. 
 
 
 

Categori C 
 
Gwella hygyrchedd a pha mor hawdd yw defnyddio’r asesiad (gweler y paragraff 
Strwythur a Fformat). 
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APPENDIX B – RESPONSE FROM CONWY AND DENBIGHSHIRE JOINT PSB 
SCRUTINY COMMITTEE 
 
CONWY AND DENBIGHSHIRE WELL-BEING ASSESSMENT 2022  
 
Nicola Kneale, Denbighshire County Council – Strategic Planning Manager (SPM) 
introduced the report (previously circulated) stating the report provided details of the 
well-being assessment that had been developed over the previous 12 months. The 
report provided the opportunity to review the key findings from the Assessment of 
Local Well-being and make recommendations as part of the consultation process.  
Members were reminded of the importance of the discussion of the assessment in line 
with the statutory requirements in processing and producing the well-being 
assessment 2022. Members heard the report provided assurance on the robust 
analysis process that had been followed to develop the assessment.  
 
It was stressed the report was a key strategic document, under the Well-being of 
Future Generations Act 2015 legislation. With the intention for the assessment to be 
used to underpin strategic planning for public bodies in Wales.  
 
The SPM provided a brief background on the work that had taken place to achieve the 
assessment. It was explained the initial stages had comprised of assembling a cross 
sector, cross county editorial team of researchers and experts from different 
organisations of the public sector. The team had then been tasked with examining the 
well-being of the area based on the seven well-being goals under the Future 
Generations Act legislation. Members were informed that to produce the assessment, 
officers had used public sector expertise in terms of data and research, professional 
observation and the development of professional links with national research bodies 
to feed into the assessment. The engagement with professionals, residents and 
elected members had also contributed to the assessment. The intelligence gathered 
had been used to review and update the existing assessment.  
 
The research and analysis phase had taken place from January to September, 
following that phase the analysis and conclusions had been sense tested by the 
mutual editorial team that had been established along with colleagues from outside 
organisations. The sense checking had taken place prior to the assessment being 
published for consultation.  
 
Members heard the information contained in the assessment was housed on the 
Conwy & Denbighshire PSB’s website in a Wikipedia-style format, as per its previous 
iteration. 
 
The SPM stressed the challenge had been to decipher some of the information made 
available to officers during the research, how to analyse that information and draw 
conclusions from that. It was felt the executive summary had provided an overview of 
the key topics and themes that had emerged from the research conducted. The 
assessment focused not only on the current situation, and current or previous trends 
but also the anticipated future of the referenced topics.  
      
Members were guided to the five questions detailed in the consultation, listed below 
(as detailed in the report) –  
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i. Do you agree with the findings in the Well-being Assessment? 
ii. Is there anything we need to change? 
iii. Is there anything we’ve missed? 
iv. Are you likely to make use of the Well-being Assessment and its contents? 
v. Any other comments or ideas on the Well-being Assessment? 
 
The Chair thanked the SPM for the detailed and informative report and reminded 
members of the vast amount of information available online. 
 
Responding to members’ questions the Strategic Planning Manager advised:  

 Officers had been conscious of the difficulties of producing the assessment 
during the current unprecedented times. They recognised the need to monitor 
and review some of the findings and conclusions, possibly on an annual basis 
as situations evolved. The assessment would be published online, enabling the 
document to remain live and any updates or key changes could be made as 
and when required.  

 The Executive Summary and Assessment’s references and headings included 
the aging population and young people. Officers had recognised the issue of 
outward migration of young people. This concern had resulted in the authorities 
having an aging population and high care costs and lower revenue income. 

 Members raised concern on the authorities not being self-sufficient in terms of 
manufacturing and energy. It was noted more could be done to research into 
self-efficiency in the area. The SPM noted the concerns of the members and 
confirmed within the assessment reference and research to a green economy 
had been included. 

 It was suggested a review of the effects of Covid and the working habits and 
requirements could be included when reviewing the retention of young 
residents and professionals.  

 The views and concerns of members was noted and would be fed back to PSB 
for information when the PSB developed its Well-being Plan. 

 A commission for infographics had been initiated, this would aid individuals to 
focus on some of the key findings in the assessment. It was hoped it would be 
useful and practical for its readers.  

 Members were in agreement with the recommendations but requested a note 
be included on the inclusion that PSB and partners have consideration to the 
greater impact on the wellbeing through procurement services. Members 
agreed for officers to discuss and formulate the wording of an additional 
recommendation take place following the meeting with agreement of the Chair 
and Vice-Chair on the wording. 

 
The Chair thanked all involved in the process of formulating the Well-being 
assessment 2022.  
 
The Joint-Committee: 
 
Resolved: - subject to the above comments and observations to  

(i) receive the report; 
(ii) confirm the findings of the Well-being Assessment; 
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(iii) recommend that the PSB, including its members and partner 
organisations, utilise all their procurement powers as local as possible 
in a bid to secure maximum emphasis on employment, reduce carbon 
footprint in line with local and national goals, support local well-being 
and help sustain the Welsh language and culture; and 

(iv) confirm that the JOSC will make use of the Well-being Assessment 
and its contents when scrutinising the Public Services Board and to 
support its own forward work planning activities. 
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych: Asesiad Llesiant 
Adborth a chyngor oddi wrth Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
14th March 2022 

1: Crynodeb 
 

 Asesiad llesiant cryf sy'n archwilio ystod eang o bynciau a themâu mewn modd integredig. 

 Wedi'i gyflwyno'n glir gyda strwythur wedi'i drefnu yn ôl methodoleg, dimensiynau llesiant, 
nodau llesiant, ardaloedd cymunedol a chyfeiriadur pynciau. 

 Ymagwedd ‘a arweinir gan ymgysylltu’ sy’n cynnwys amrywiaeth o ddulliau a thechnegau. 

 Ystod dda o ddata a gwybodaeth yn cael eu defnyddio drwyddi draw, gan gynnwys 
cydnabyddiaeth onest o ‘gyfyngiadau’ posibl. 

 Mae Adran 3 (isod) yn amlygu rhai meysydd a fyddai, o'u datblygu ymhellach, yn helpu i 
gryfhau'r asesiad sef: cyfranogiad, tueddiadau’r dyfodol, cydraddoldeb, y Gymraeg, 
cyflwyniad a chynllun, a macsimeiddio cyfraniad eich BGC at nodau llesiant Cymru. 

 Mae Adran 3 hefyd yn amlinellu meysydd eraill (dymunol) i'w hystyried yn yr asesiad. 

 
2: Tystiolaeth o arfer da yn yr asesiad llesiant 
 

Proses a methodoleg 
Mae’n gadarnhaol i glywed eich bod wedi mabwysiadu ymagwedd ‘a arweinir gan ymgysylltu’ gyda 
chymunedau lleol a staff sy’n gweithio mewn sefydliadau sector cyhoeddus. Mae hyn yn helpu i 
hyrwyddo llais trigolion o fewn y canfyddiadau cyffredinol ac yn sicrhau bod yr iaith yn fwy hygyrch. 
 
Mae'r asesiad drafft yn amlinellu eich ymagwedd tuag at ymgysylltu â'r gymuned, a oedd yn cynnwys 
gweithdai rhithwir, holiaduron, a grwpiau ffocws gyda phobl ifanc. Rydym yn croesawu’n arbennig 
eich gwaith i ddatblygu fforwm llais cymunedol rhyngweithiol rhanbarthol ar gyfer ‘cynrychiolwyr o 
grwpiau nad ydynt yn cael eu clywed yn aml’, er mwyn sicrhau bod safbwyntiau ehangach yn cael eu 
cynnwys yn yr asesiad. Mae’r technegau ymgysylltu â’r gymuned hefyd yn awgrymu lefel o 
gydweithio rhwng partneriaid BGC a grwpiau cymunedol ehangach. Er enghraifft, trwy ddarparu 
copïau caled o'r arolwg mewn Siopau Un Stop ac mewn llyfrgelloedd. 
 
Mae’r asesiad drafft yn dangos integreiddio da ar draws ystod eang o destunau, dimensiynau llesiant 
a nodau llesiant – dyma un o gryfderau’r asesiad. Er enghraifft, mae’n dda gweld y naratif ar 
drafnidiaeth yn trafod anghydraddoldeb ac yn nodi y bydd y potensial ar gyfer mynediad i gerbydau 
trydan fforddiadwy yn rhwystr i’r rhai ar incwm isel, ac mai’r rhai sydd fwyaf tebygol o fod o dan 
anfantais economaidd-gymdeithasol fydd yn debygol o gael mynediad yn unig i gerbydau trydan hŷn 
neu gerbydau petrol/diesel sy’n achosi mwy o lygredd wrth iddynt ddod yn dod yn ddrutach i'w 
rhedeg. 
 
Mae yna fyfyrdod gonest ar heriau’r pandemig Covid-19, yn enwedig mewn perthynas ag ymgysylltu. 
Mae hyn hefyd yn wir yn eich myfyrdod ar eich gallu i ddadansoddi rhwydweithiau cymdeithasol a 
diwylliannol, y sector cymunedol, a rôl yr economi anariannol (e.e., gofal di-dâl, banciau bwyd, 
trosglwyddo asedau cymunedol) sydd, fel y dywedwch, wedi bod yn her. 
 
Mae hefyd yn dda i weld yr asesiad yn ystyried effeithiau posibl tymor hwy pandemig Covid-19, lle’r 
ydych, er enghraifft, yn tynnu sylw at y potensial ar gyfer newidiadau posibl yn y ffordd y caiff addysg 
uwch ei darparu a allai ddylanwadu ar ble mae pobl ifanc yn byw, a newidiadau mewn cyfleoedd ac 
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arferion cyflogaeth, a phrisiau tai yn cynyddu os bydd cyfleoedd i weithio gartref yn annog adleoli o'r 
tu allan i'r ardal. 
 
Defnyddir ystod dda o ffynonellau data drwy gydol yr asesiad drafft yn ogystal â chydnabyddiaeth 
glir o ‘gyfyngiadau’ posibl. Mae’n ddefnyddiol bod pob pwnc strategol yn cynnwys crynodeb o 
gyfyngiadau yn eich tystiolaeth neu ddadansoddiad, a’ch ymrwymiad i gydweithio hyd a lled y 
rhanbarth i helpu i fynd i’r afael â’r rhain. Er enghraifft, mae'n amlygu bylchau data meintiol mewn 
perthynas â phobl â nodweddion gwarchodedig sy'n awgrymu eich bod wedi archwilio'r data a'r 
modd y gallai setiau data traddodiadol eithrio grwpiau ymylol. 
 
Mae’r asesiad yn amlygu’r modd y mae’n adeiladu ar y gwaith yr ymgymerwyd ag ef ac a 
gyhoeddwyd yn 2017, a’i fwriad yw rhoi amlinelliad o’r materion mwy strategol sy’n effeithio ar 
Siroedd Conwy a Dinbych. Mae’n dda clywed am eich bwriad i ystyried rhoi blaenoriaeth i nifer o’r 
meysydd testun er mwyn cadw’r asesiad yn hylaw ac effeithiol. Fel y dywedwch, dylai hyn helpu i 
ddarparu pont glir rhwng y pynciau strategol a drafodwyd a’r ymateb wrth i chi ddatblygu eich 
cynllun llesiant. 
 
Mae’r asesiad drafft yn datgan “bwriedir hyn yn unig fel y cam cyntaf yn y broses, a bydd yn esblygu 
fel asesiad dros amser, yn arbennig wrth i gysylltiadau a phartneriaethau ymchwil ac ymgysylltiad 
rhanbarthol (yn cynnwys cyd-gynhyrchu) ddatblygu.” Mae hyn yn awgrymu ymrwymiad i ddysgu 
parhaus ac iteraidd i drwytho eich gweithgareddau. 
 
Rydym yn croesawu’r ffaith eich bod wedi cynnwys cwestiynau am yr asesiad y byddwch yn ffocysu 
arnynt. Er enghraifft, beth mae'r Asesiad yn ei ddweud wrthym am lesiant? A yw'r dulliau presennol 
yn ddigonol? Pa weithgaredd pellach sydd ei angen a pha gydweithredu all fynd i'r afael â'r materion 
ac ati? Bydd y rhain yn ystyriaethau pwysig wrth i sylw symud tuag at ddatblygiad eich cynllun 
llesiant. 
 
Cynnwys 
Mae cynnwys crynodeb gweithredol yn ddefnyddiol ac yn eich galluogi i ganfod 14 o 
faterion/cyfleoedd. Fel y dywedwch, mae hyn er mwyn helpu i “symud o fan gyda llawer o 
wybodaeth i fan lle gallwch weld y cysylltiadau, y tensiynau, a’r cyfleoedd.” 
 
Mae strwythur yr asesiad drafft yn gweithio’n dda ac yn dangos dealltwriaeth glir ac ymrwymiad i 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n cynnwys dadansoddiad yn ôl pedwar dimensiwn 
llesiant ochr yn ochr â chrynodebau ar gyfer pob un o’r saith nod llesiant. 
 
Ar gyfer pob dimensiwn llesiant, mae pum adran allweddol: asedau a heriau presennol; newid 
disgwyliedig (cyfleoedd a risg); yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthych; cyfleoedd ar gyfer 
ymyriadau; a phynciau o fewn pob thema. Yn yr un modd, mae pob maes pwnc yn sefydlu 
tueddiadau’r gorffennol a’r dyfodol ochr yn ochr ag unrhyw fylchau mewn gwybodaeth. 
 
Yn ychwanegol at hyn, mae’r penodau ar nodau llesiant yn dwyn at ei gilydd wybodaeth a gyflwynir 
ar draws yr asesiad yn grynodebau sy’n cyd-fynd â nodau llesiant Cymru i “helpu partneriaid a 
chymunedau i weld y cysylltiadau, y tensiynau a’r cyfleoedd.” Mae hon yn nodwedd gadarnhaol ac 
mae’r penodau’n rhoi trosolwg da o wybodaeth, yn cynnwys blaenoriaethau  Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru. Mae’r cwestiynau allweddol a ofynnir tuag at ddiwedd pob adran hefyd yn 
graff, e.e., o dan Cymru Lewyrchus, mae’n gofyn “I ba raddau yr ydym yn teimlo ein bod yn cefnogi’r 
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economi carbon isel gyda’r gwahanol setiau sgiliau sydd eu hangen yn awr, ac a fydd eu hangen yn y 
dyfodol?” 
 
Mae’r adran ‘Cyfleoedd ar gyfer ymyriadau wedi eu targedu’ o fewn y themâu llesiant yn gweithio’n 
dda drwy roi gwybodaeth gryno i aelodau’r BGC ac eraill i fod yn ymwybodol ohonynt. Er enghraifft, 
mae’r bennod ar economi llesiant yn cynnwys pwyntiau ar yr economi llesiant, twristiaeth, 
Strategaeth Ynni Gogledd Cymru, y cysyniad o gymdogaeth 20-munud ac ati.  
 
Yn yr un modd, mae’r tabl ‘cyfeiriadur pynciau’ yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer amlinellu sut mae 
pynciau’n alinio â’r nodau llesiant, yn amrywio o sgiliau, cyflogaeth a thwristiaeth i gydraddoldeb, 
amrywiaeth a chydlyniant a lleihau allyriadau. Mae hyn yn dangos cydnabyddiaeth bod y saith nod 
wedi eu dylunio i gael eu hystyried mewn dull integredig, ac nid ar eu pennau eu hunain. 
 
Mae strwythur yr asesiad drafft yn ei alluogi i ddangos y cysylltiadau rhwng gwahanol elfennau 
llesiant. Mae yna risg y gall asesiadau llesiant ystyried pynciau a themâu ar eu pennau eu hunain, 
ond caiff hyn ei osgoi drwy eich penderfyniad i ystyried pob pwnc o wahanol onglau a phersbectifau. 
 
Mae’r asesiad yn creu cysylltiadau ag adroddiadau ac asesiadau ehangach yn gyson i drwytho ei 
ganfyddiadau. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer sicrhau bod y dadansoddiad a’r casgliadau o fewn yr 
asesiad yn debygol o barhau yn berthnasol i gynllunio a phenderfyniadau’r BGC ar gyfer y dyfodol. Yn 
y tymor hwy, yn y rownd nesaf o asesiadau a chynlluniau llesiant, bydd gan eich BGC y dystiolaeth i 
fyfyrio ar ba mor dda y cyflwynwyd eu gweithgareddau yn erbyn polisi hinsawdd heriol sy’n cynnwys 
yr argyfwng hinsawdd, Brexit a’r pandemig Covid-19. Mae enghreifftiau da o fewn yr adroddiad yn 
cynnwys yr adran ‘Sector Allweddol Cyflogaeth – Twristiaeth’ sy’n cyfeirio at ymchwil o Ganolfan 
Polisi Cyhoeddus Cymru, yn cynnwys eu papur briffio ar effeithiau Covid-19 a Brexit ar lesiant, ochr 
yn ochr â setiau data cenedlaethol a strategaethau megis strategaeth twristiaeth Llywodraeth 
Cymru.  
 
Un o gryfderau’n asesiad yw’r cydbwysedd a enillir rhwng y penodau sy’n rhoi gwybodaeth a naratif 
cenedlaethol, strategol, sydd wedyn yn cael ei ategu gan yr wybodaeth yn y tab ‘Ardaloedd 
Cymunedol’. Mae trosolwg ardal gymunedol Sir Ddinbych, yn arbennig, yn rhoi gwybodaeth leol 
gyfoethog mewn perthynas â phob un o’r 7 nod llesiant. Er enghraifft, mae’n amlygu yn Elwy (yn y 
bennod Cymru Gydnerth) nifer o welliannau amgylcheddol lleol a gynlluniwyd (e.e. dynodi a rheoli 
Gwarchodfa Natur Leol Rhuddlan) ynghyd â phryderon allweddol ar gyfer yr ardal gan gynnwys 
llifogydd yn Llanelwy, Rhuddlan a thir amaethyddol. 
 
Mae’r bennod ar lesiant diwylliannol yn rhoi trosolwg da, gan archwilio amrywiaeth o feysydd sy’n 
cynnwys y Gymraeg, amaethyddiaeth, cydraddoldeb, addysg ac ati. Mae’r ffocws ar ‘ddiogelwch 
bwyd a’r sectorau amaethyddol a bwyd lleol’ o fewn y bennod llesiant amgylcheddol hefyd yn wych 
i’w weld. Ategir hyn gan yr hyn y mae pobl wedi’i ddweud wrthych, a amlygodd werthfawrogiad 
busnesau ffermio a bwyd lleol a’r brwdfrydedd wrth weld y sectorau hyn yn tyfu ac yn cyflogi mwy o 
bobl, gan gadw gwariant lleol a chymorth i’r newid yn yr hinsawdd drwy ddefnyddio ffynonellau 
lleol. 
 
Rydym yn nodi’r gydnabyddiaeth gadarnhaol yn yr asesiad o rôl y sector cyhoeddus yn y dasg o fynd 
i’r afael â’i gyfraniad i allyriadau carbon, gan gydnabod y “dulliau o ysgogi carbon is yn ehangach, ar 
draws daearyddiaethau, er enghraifft, trwy gaffael, cynllunio gwasanaethau a chyfundrefnau 
rheoleiddio.” Yn adran 3 isod, rydym yn cynnwys dolen i’n hadnodd cryno ar gaffael sy’n rhoi 
crynodeb defnyddiol o weledigaeth y Comisiynydd ar gyfer caffael. 
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Mae’r pwnc ‘Trafnidiaeth a Diogelwch Ffyrdd’ yn gwneud cysylltiadau ar draws llesiant cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol ac mae’n galonogol i weld cyfeiriadau’n cael eu gwneud at Llwybr 
Newydd (Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021). 
 
Mae’r troednodiadau ar ddiwedd pob adran yn ei gwneud yn hawdd nodi ffynonellau data drwyddi 
draw. 
 

3: Meysydd y gellid eu datblygu ymhellach 

Meysydd pwysig i’w hystyried 

Gan adeiladu ar y gwaith helaeth sydd eisoes wedi ei gyflawni ar gyfer eich asesiad llesiant, gweler 
isod feysydd yr ydym yn eu hystyried yn bwysig ar gyfer cael eu hystyried gennych, a fedrent, drwy 
gael eu datblygu ymhellach, helpu i gryfhau’r asesiad yn gyffredinol. 
 
Ymgyfraniad 
Mae’n galonogol i glywed eich bod wedi mabwysiadu ymagwedd ‘a arweinir gan ymgysylltu’, gyda 
chyfraniadau oddi wrth y cyhoedd, grwpiau cymunedol, pobl ifanc, busnesau lleol a staff sy’n 
gweithio ar draws y sector cyhoeddus, trwy weithdai ac arolygon ar-lein. 
 
Mae’r asesiad yn onest wrth adlewyrchu heriau ymgysylltu yn ystod y pandemig, a gyfrannodd at 
fychander y gyfradd ymateb. Mae’n gadarnhaol eich bod yn tynnu sylw at yr adborth adeiladol o 
ansawdd da a gawsoch, a bod y bobl ifanc y siaradoch â hwy wedi ymgysylltu mewn dull cadarnhaol. 
 
Rydych chi'n darparu trosolwg defnyddiol o'ch gweithgaredd ymgysylltu. Roedd hyn yn cynnwys: 
adolygiad o'r holl ymgysylltu diweddar; rhedeg Sgwrs y Sir gyda phobl ar draws Siroedd Conwy a 
Dinbych trwy weithdai rhithwir a holiaduron; grwpiau ffocws rhithwir gyda phobl ifanc; fforwm llais 
cymunedol rhyngweithiol rhanbarthol ar gyfer cynrychiolwyr grwpiau ‘nad ydynt yn cael eu clywed 
yn aml’; ymgyfraniad staff; ac ymgysylltu ag aelodau etholedig. 
 
Mae’r adrannau am  ‘ yr hyn y mae pobl wedi’i ddweud wrthym’ yn rhoi trosolwg clir a chryf o’r hyn 
y mae pobl wedi’i fynegi am rai o’r themâu allweddol ar gyfer yr ardal. Er enghraifft, mae’n arbennig 
o drawiadol o fewn y bennod ar ‘Lesiant economaidd’ faint o’r adborth sy’n ffocysu ar newid 
hinsawdd a’r amgylchedd, gan gwmpasu meysydd fel datgarboneiddio (e.e. tai, trafnidiaeth ac ati), 
gwell trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol, seilwaith i helpu ffyrdd llesol o fyw, yr awydd i ddenu 
cyflogwyr ‘gwyrdd’ i’r ardal a phwyslais cryf ar dwristiaeth ac ati. 
 
Wrth edrych ymlaen, rydych yn nodi mai “dim ond dechrau’r sgwrs yw hyn a byddwn yn parhau i 
ymgysylltu â phobl wrth i ni gwblhau’r asesiad a datblygu ein hamcanion llesiant a’n cynllun ar gyfer 
y dyfodol.” 
 
Gyda hyn mewn golwg, byddai’n ddefnyddiol pe bai’r asesiad yn cynnwys rhywfaint o fyfyrio pellach 
ar eich ffordd o feddwl a’ch dull o ennyn ymgyfraniad pobl yn y dyfodol, wrth i sylw symud tuag at y 
cynllun llesiant. Er enghraifft, a ydych chi'n glir ynghylch yr hyn rydych chi'n teimlo sydd wedi 
gweithio'n dda, a'r meysydd rydych chi'n teimlo y gallech (o bosibl) eu gwella? Gan adeiladu ar eich 
fforwm ar gyfer ‘cynrychiolwyr grwpiau nas clywir yn aml’, a ydych yn archwilio ymagweddau neu 
dechnegau eraill ar gyfer ymgysylltu â lleisiau nas clywir yn aml? A oes cyfleoedd i ymgorffori rhai 
profiadau byw yn eich asesiad, neu ddyluniad eich cynllun llesiant, a fedrai alluogi trigolion yn eich 
ardal i adrodd eu stori yn llawnach? Ac a oes unrhyw wersi o'ch gwaith cydweithredol ar 
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ymgyfrannu, ac yn eich cyfranogiad i waith sy’n cael ei gynorthwyo gan Rwydwaith Cydgynhyrchu 
Cymru. 
 
Mae defnyddio a mabwysiadu technegau ymgyfrannu arloesol sy’n mynd tu hwnt i ymgysylltu ac 
sy’n symud tuag at gyd-gynhyrchu yn bwysig i bob BGC. I helpu i drwytho cyfnodau nesaf eich proses 
cynllunio llesiant, mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru’n cynhyrchu cyngor ac arweiniad sy’n 
seiliedig ar y modd y mae ymgyfraniad a chyd-gynhyrchu wedi dod yn rhan hanfodol o’r broses 
lesiant hyd yn hyn. Rydyn ni’n annog eich timau BGC a chydweithredwyr i helpu i lunio’r arweiniad 
hwn gyda Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru wrth iddo ddatblygu.  
 
Tueddiadau’r dyfodol 
Mae'r asesiad drafft yn dangos ystyriaeth a chyfeiriad at wybodaeth tymor hwy. Mae hyn i’w ganfod 
yn bennaf yn naratif y penodau dimensiwn llesiant a’r adrannau ‘yr hyn rydym yn ei wybod neu’n ei 
ragweld am y dyfodol’ ym mhob pwnc. Er enghraifft, mae’r adran ‘Newid disgwyliedig: risgiau a 
chyfleoedd’ yn y bennod ar lesiant amgylcheddol yn edrych ar y darlun tymor hwy o feysydd fel 
adferiad natur, cydnerthedd/addasiad i newid hinsawdd, ynni, bwyd a thechnoleg a thrafnidiaeth. 
Mae hyn yn cynnwys defnyddio gwybodaeth a gymerwyd o ‘dec tueddiadau’ Swyddfa Wyddoniaeth 
Llywodraeth y DU, sy’n beth calonogol i’w weld. 
 
Tra bo llawer o’r naratif yn strategol ac eang ei natur, mae’n braf gweld peth archwiliad o’r hyn y 
gallai’r darlun hirdymor ei olygu i’ch ardal yn lleol. Er enghraifft, mae’r bennod ar lesiant 
cymdeithasol yn rhestru ystod o fras heriau a chaiff ei hategu gan wybodaeth leol sy’n dangos 
siroedd Conwy a Dinbych fel rhai â nifer mawr o bobl sy’n darparu gofal di-dâl, a rhai ardaloedd llai 
megis is-ardal ‘Dwyrain’ Conwy â lefelau uchel o gyfyngu ar salwch hirdymor a chyfrannau uwch o 
ofalwyr di-dâl. 
 
Yn gyffredinol, mae'n amlwg bod llawer iawn o waith wedi'i wneud i ddeall a chyflwyno eich 
dadansoddiad o'r darlun tymor hwy. Gan adeiladu ar y gwaith cadarnhaol hwn, byddai’r asesiad 
drafft yn cael ei gryfhau pe gellid gwneud cysylltiadau cliriach ag adroddiad tueddiadau’r dyfodol 
2021 ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2021. Mae hwn yn cynnwys sicrhau eich bod 
wedi gwneud y cysylltiadau â’r pedwar dull o sbarduno newid, a’r ddau ddull o sbarduno 
gwasanaeth cyhoeddus a nodir ganddo. 
 
Rydyn ni hefyd yn eich annog i sicrhau bod pob un o’r pynciau a nodwyd o fewn eich asesiad yn 
cynnwys peth dadansoddiad a dehongliad o’r hyn y gallai tueddiadau allweddol y dyfodol eu golygu i 
Siroedd Conwy a Dinbych yn lleol, lle mae hynny’n bosibl. Fel y’u cyflwynir ar hyn o bryd, nid yw hyn 
bob amser yn gyson ar draws y pynciau. Mae nodi’r cysylltiadau a’r goblygiadau posibl rhwng y 
tueddiadau eang, lefel uchel â’ch cyd-destun lleol yn bwysig iawn i’r BGC wrth i waith gychwyn ar ei 
gynllun llesiant. 
 
Gan edrych i’r dyfodol, byddai hefyd yn ddefnyddiol petai mewnwelediad ychwanegol yn cael ei 
ddarparu i ddeall sut y bydd y BGC yn parhau i ystyried a sefydlu gwybodaeth ar dueddiadau’r 
dyfodol wrth i’w ffocws symud i’r cynllun llesiant, a gosod amcanion a chamau. Mae technegau’r 
dyfodol yn ddulliau effeithiol o ymgysylltu ag eraill a hyrwyddo trafodaeth adeiladol mewn ffordd a 
fedr helpu i ddatblygu cynlluniau a fydd yn cyflawni newid gwerthchweil. Yn eu hadborth i’r BGCau, 
mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynnig rhedeg gweithdy Tri Gorwel i helpu i gynorthwyo ymgorffori 
tueddiadau’r dyfodol yn y broses cynllunio llesiant, ac rydym yn eich annog i ystyried derbyn y cynnig 
hwn os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.  
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Ynghyd â’ch cynlluniau ar gyfer ymgysylltiad parhaus, rydym hefyd yn eich annog i ennyn 
ymgyfraniad y bobl a’r cymunedau yr ydych yn ystyried fel y rhai sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf 
gan y tueddiadau yr ydych wedi eu hamlygu fel y rhai mwyaf perthnasol i’ch ardal. Mae hyn i sicrhau 
bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Bydd gwell dealltwriaeth o’u pryderon a’u blaenoriaethau hwy ar 
gyfer gweithredu yn helpu i gynllunio eich camau nesaf. 
 
Cydraddoldeb 
Mae’r pwnc ‘Cydraddoldeb, amrywiaeth a chydlyniad cymunedol’ yn rhoi trosolwg da ac mae’n 
gadarnhaol i’ch clywed yn datgan bod yr asesiad hwn wedi gwella dadansoddiad o fwlch llesiant pobl 
a nodweddion gwarchodedig neu bobl mewn tlodi. 
 
Enghraifft o arfer da yw’r gwaith ar ddatblygu’r fforwm lleisiau cymunedol rhyngweithiol rhanbarthol 
ar gyfer ‘cynrychiolwyr grwpiau nad ydynt yn cael eu clywed yn aml’, i sicrhau bod persbectifau 
ehangach y cael eu cynnwys o fewn yr asesiad. Yma, rydych yn tynnu sylw at dros 50 o sefydliadau a 
fynychwyd a chafodd gweithdai ychwanegol eu cynnig i fforymau pobl Fyddar a Nam ar y Golwg. 
 
Mae'r asesiad yn cydnabod rhai bylchau mewn gwybodaeth a data. Er enghraifft, o dan y pwnc 
‘sgiliau’, mae’n nodi bod angen gwell dealltwriaeth o ddeilliannau addysgol pobl â nodweddion 
gwarchodedig wrth symud ymlaen. A thra’ch bod yn nodi nad oes data ar gael yn genedlaethol nac 
yn lleol i asesu sut mae croestoriadedd yn effeithio ar lesiant, mae'n gadarnhaol eich bod wedi 
cydnabod hyn, gan amlygu sut y gall pobl feddu ar hunaniaeth sy'n gorgyffwrdd neu nodweddion 
gwarchodedig lluosog. 
 
Gan adeiladu ar y gwaith cadarnhaol a wnaed hyd yma, rydym yn argymell sicrhau bod yr holl 
‘nodweddion gwarchodedig’ a amlinellir yn y Ddeddf Cydraddoldeb yn cael eu hystyried yn yr 
asesiad. 
 
Parthed y pandemig, mae’n galonogol i weld yr asesiad yn cydnabod sut y gwnaeth ddatgelu 
anghydraddoldebau presennol a bod y canlyniadau iechyd a llesiant hirdymor hefyd yn debygol o fod 
yn anghyfartal, gan ddwysáu anghydraddoldebau iechyd ymhlith unigolion o gefndiroedd tlotach a 
difreintiedig, grwpiau lleiafrifoedd ethnig a chymunedau difreintiedig. 
 
Er mwyn helpu’r BGC i archwilio sut i weithio ar y cyd i atal hyn, rydym yn eich annog i ystyried 
goblygiadau ein hadroddiad diweddar ‘Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol’. Mae’n amlygu 
dyfodol gwaith, demograffeg sy’n newid a sut y gallai newid yn yr hinsawdd gynyddu’r 
anghydraddoldebau presennol os nad yw’r effeithiau ar wahanol grwpiau mewn cymdeithas yn cael 
eu hystyried. 
 
Y Gymraeg 
Mae’n braf clywed bod pobl, drwy eich ymgysylltiad, wedi dweud wrthych am bwysigrwydd y 
Gymraeg a’i diwylliant i’w cymunedau. Roedd hyn yn cynnwys adborth oedd yn nodi dymuniad i 
weld mwy yn cael ei wneud i’w chynnal, ei gwerthfawrogi a’i hamddiffyn, gydag awgrymiadau megis 
dosbarthiadau Cymraeg hygyrch a fforddiadwy yn y gymuned ac mewn ysgolion. 
 
Yn gyffredinol, mae’r ganran o bobl sy’n medru’r Gymraeg yn uwch yng Nghonwy (41%) ac yn Sir 
Ddinbych (31%) na’r cyfartaledd yng Nghymru (29%). Er gwaethaf hyn, rydym yn cydnabod eich 
gwerthusiad bod ei defnydd mewn bywyd bod dydd yn peri pryder mawr, gan y gellir dadlau ei fod  
‘y dangosydd cryfaf o fywiogrwydd yr iaith’.  Rydych hefyd yn cyfeirio at yr ymchwil cenedlaethol 
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sy’n awgrymu bod y defnydd o’r Gymraeg yn dioddef dirywiad hirdymor ac yn dweud bod angen 
rhagor o waith i ddatblygu eich dealltwriaeth o dueddiadau lleol. 
 
Wrth symud i osod amcanion a chamau yn eich cynllun llesiant, rydym yn argymell y dylid gwneud 
cysylltiadau clir â strategaethau hyrwyddo pob awdurdod lleol a’ch Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg berthnasol. 
 
Cyflwyniad a chynllun  
Mae’r asesiad drafft wedi’i gyflwyno’n glir gyda strwythur wedi’i osod yn ôl methodoleg, 
dimensiynau llesiant, nodau llesiant, ardaloedd cymunedol a chyfeiriadur pynciau. Tra bo’r strwythur 
hwn yn gweithio'n dda ac yn sicrhau ymdriniaeth gynhwysfawr a thrylwyr o faterion a phynciau 
allweddol, weithiau mae'n heriol i'r darllenydd wybod a yw wedi ymdrin â'r holl gynnwys sy'n 
ymwneud â phwnc neu thema benodol. 
 
Gwerthfawrogir y bydd eich amser i ystyried hyn cyn cyhoeddi eich asesiad terfynol yn gyfyngedig, 
ond byddem yn eich annog i ystyried a oes unrhyw gamau bach y gallwch eu cymryd a allai helpu i 
symleiddio hygyrchedd a strwythur yr asesiad yn gyffredinol i’w wneud yn haws i’w ddilyn. Bydd hyn 
hefyd yn ystyriaeth bwysig ar gyfer datblygu a chyflwyno eich cynllun llesiant. 
 
Macsimeiddio cyfraniad y BGCau i nodau llesiant Cymru 
Gall deall diffiniad llawn o nodau llesiant Cymru helpu i sicrhau bod yr asesiad yn ystyried yr ystod 
eang o bynciau a themâu llesiant yn eich ardal. 
   
Mae’r tabl isod yn nodi meysydd y gellid eu harchwilio ymhellach o fewn yr asesiad, ac/neu eu 
hystyried ar gyfer y cynllun llesiant. 
 
Gwerthfawrogir y gall na fydd yn bosibl i’r holl wybodaeth isod gael ei hystyried yn llawn/ei 
hymgorffori yn eich asesiad. Yn hytrach, efallai y byddwch yn dymuno dewis rhai meysydd i ategu’r 
gwaith helaeth yr ydych wedi ei gyflawni eisoes:  
 
 

Sgiliau ar gyfer y 
dyfodol 

Mae’r asesiad yn ystyried cyrhaeddiad addysgol, a rhai anghenion sgiliau 
yn y dyfodol yn ôl sectorau twf megis ynni, iechyd a gofal cymdeithasol, a 
materion digidol a chreadigol. Gan adeiladu ar hyn, rydym yn eich annog i 
ystyried y canfyddiadau yn ein hadroddiad diweddar yma ar y sgiliau sydd 
eu hangen i drawsnewid i economi carbon isel. Mae’n canfod bod bylchau 
sgiliau sylweddol ledled Cymru mewn diwydiannau gwyrdd y mae’n rhaid 
mynd i’r afael â hwynt. 

Fframwaith 
Rhanbarthol 
Economaidd 
Gogledd Cymru  

Mae Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru 
yn adnodd pwysig y gallai’r BGC ei ystyried, yn arbennig mewn 
trafodaethau ar sgiliau sectorau cyflogi allweddol. 
  

Yr economi 
sylfaenol a 
chadwyni cyflenwi 
teg a lleol 
 

Mae’n gadarnhaol i weld y pwnc ‘Cynorthwyo busnesau bach’ a’r asesiad 
yn cydnabod  ”dulliau o ysgogi carbon is yn ehangach, ar draws 
daearyddiaethau, er enghraifft trwy gaffael, cynllunio gwasanaethau a 
chyfundrefnau rheoleiddio. Mae ein hadnodd cryno ar gaffael yn rhoi 
crynodeb defnyddiol o weledigaeth y Comisiynydd o gaffael, sy’n nodi’r 
materion allweddol a amlygwyd gan gyrff cyhoeddus yn ystod yr ymchwil 
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a’r Adolygiad Adran 20, yn ogystal â’r argymhellion a amlinellir yn ein 
hadroddiad ‘Caffael llesiant yng Nghymru’. 

Yr economi cylchol a 
defnydd 
 

Mae ailgylchu a lleihau gwastraff yn cael eu cwmpasu o fewn yr asesiad, 
gyda chyfeiriad at strategaeth Cymru ‘Ddiwastraff’. Gallai’r asesiad 
archwilio ymhellach yr hyn a olyga strategaeth economi cylchol i’ch ardal 
e.e. helpu cymunedau i rannu eitemau, gwastraff bwyd, fflyd cerbydau 
trydan ac ati. Dylai BGCau fod yn chwilio am ddulliau o ddeall sut y gall 
ymagwedd economi cylchol eu helpu i ateb nifer o flaenoriaethau llesiant.  

 
Meysydd eraill i’w hystyried (dymunol) 
Y rhain yw’r meysydd y gall y byddwch yn dymuno eu diwygio/diweddaru i gryfhau’r asesiad yn 
gyffredinol 
 
Cydweithio 
Mae rhywfaint o dystiolaeth gref i awgrymu bod yr asesiad llesiant wedi’i gynnal mewn modd 
cydweithredol, gyda’r ddau awdurdod lleol yn cydweithio ochr yn ochr â gwneud gwaith 
rhanddeiliaid ehangach yn rhan annatod o’r canfyddiadau. Byddai’n ddefnyddiol pe gellid darparu 
rhagor o fanylion am eich cydweithrediad yn yr adran ‘Cyflwyniad a chefndir’ a phe bai’r asesiad yn 
nodi’r holl bartneriaid a’r modd y rheolwyd y cydweithredu. Mae cydweithredu traws-sector yn ddull 
heriol, ond effeithiol yn aml, o gyflawni newid cymdeithasol, a byddai'r wybodaeth hon yn helpu 
dysgu yn y dyfodol. 
 
‘Yr hyn y mae pobl wedi ei ddweud wrthym’ 
Mae’r adrannau hyn yn un o gryfderau gwirionedd yr asesiad. Gall y byddwch hefyd yn dymuno 
ystyried crynodeb o benawdau yn yr adrannau hyn, i helpu i grynhoi’r negeseuon cyfoethog sy’n cael 
eu rhannu yn y naratif drwyddi draw. Ar ddiwedd yr adran ar lesiant economaidd, rydych yn crybwyll 
pa mor bwerus yw dyfyniad preswylydd am Sgwâr San Pedr yn Rhuthun. Byddai cynnwys mwy o 
enghreifftiau o ddyfyniadau’n cryfhau’r adrannau hyn. 
 
Nodau llesiant 
Mae’r cwestiynau allweddol a ofynnir ar ddiwedd pob adran ar nodau llesiant yn graff. Er enghraifft, 
o dan Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang, mae’n gofyn: “A oes gennym ni wybodaeth bod gwastraff yn 
mynd dramor?” ac “A oes gennym ni unrhyw Drefi Lloches i ffoaduriaid?” Byddai’n ddefnyddiol pe 
gellid rhoi esboniad byr o’r modd y mae’r BGC yn bwriadu chwilio am atebion i’r cwestiynau hyn. 
 
Llesiant diwylliannol  
Mae’r bennod ar lesiant diwylliannol yn rhoi trosolwg da o’r ardal ac yn amlygu’r potensial ar gyfer 
ymagwedd Gogledd Cymru tuag at facsimeiddio cyfleoedd sy’n deillio o dwristiaeth ac adfywio, i 
sicrhau bod manteision yn cael eu hanelu at ardaloedd a grwpiau y mae eu llesiant yn tueddu i fod 
yn waeth. 
 
Gan gadw hyn mewn golwg, a ellir cynnwys neu gyfeirio at wybodaeth ychwanegol am strategaeth 
ddiwylliannol Conwy? Rydym ar ddeall bod Conwy wedi derbyn peth cyllid adnewyddu cymunedol, 
gyda phrosiectau’n ffocysu ar dwristiaeth gynaliadwy/ddiwylliannol a gwaith sy’n archwilio 
cydweithio mwy effeithiol ar sectorau diwylliant a chelf yn yr ardal. 
 
Mân ystyriaethau 

 Gellid dileu’r tablau sydd “heb ddata”. 
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 O dan y pwnc ‘Mynd i’r Afael â Gordewdra’, yn ‘beth sy’n digwydd nawr’ gall y bydd angen 
gwirio’r ystadegau ymhellach, gan yr ymddengys y gallai fod gan rai pwyntiau bwled 
ddigidau ar goll o rai o'r canrannau ar ordewdra. 

 

4: Adnoddau i helpu i drwytho eich camau nesaf 
Isod, wele adnoddau a fedr helpu i drwytho eich camau nesaf, wrth i chi symud o asesiad llesiant i 
gynllun llesiant: 
 

 Pennod 4 Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol: ‘Gosod Amcanion Llesiant Da’ 

 ‘Fframwaith Prosiectau Cenedlaethau’r Dyfodol’ 

 Astudiaethau achos o’r modd y mae’r Ddeddf yn cael ei gweithredu ar lawr gwlad yng 
Nghymru 

 Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: Adnoddau 
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Adroddiad i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych  

(BGC)  

Dyddiad y cyfarfod          Dydd Mercher 23 Mawrth, 2022 

Aelod Arweiniol / Swyddog    Graham Boase, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych  

Awdur yr adroddiad Nicola Kneale, Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol CSDd a 

Shannon Richardson, Swyddog Cynllunio Strategol a 

Pherfformiad  

Teitl Datblygu Cynllun Lles Conwy a Sir Ddinbych  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

1.1. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r casgliadau o’r gweithdy BGC Conwy a Sir Ddinbych 

a gynhaliwyd ddydd Llun 31 Ionawr, lle y cyflwynwyd crynodeb o’r Asesiad Lles a 

manylion ynghylch yr heriau oedd yn codi.  Yna, cafwyd trafodaeth grŵp i 

ddehongli ‘Sut mae’r BGC yn deall y berthynas (a gwir achosion) rhwng yr heriau 

hyn?’.   

 

1.2. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar broses y camau nesaf ar gyfer y BGC wrth 

ddatblygu Cynllun Lles y BGC, ac mae’n ceisio rhesymoli’r nifer o flaenoriaethau 

yn unol â lle y credir y mae modd ychwanegu’r mwyaf o werth.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1.  Mae Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod gofyniad statudol 

ar bob BGC i lunio Cynllun Lles Lleol ar gyfer eu hardal.  Rhaid i’r Cynllun Lles 

Lleol nodi sut mae’r BGC yn bwriadu gwella elfennau economaidd, cymdeithasol, 
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amgylcheddol a lles diwylliannol ei ardal, drwy osod amcanion lleol a fydd yn 

gwneud y gorau o’r cyfraniad a wneir gan y bwrdd i gyflawni nodau lles yn ei ardal.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1.  Argymhellir bod y BGC yn ystyried cynnwys yr adroddiad hwn gan gynnwys y 

materion na drafodwyd fel rhan o’r gweithdy BGC fis Ionawr, a’r atodiadau;  

 

3.2. Bod y BGC yn ystyried beth fydd y blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol, argymhellir 

bod aelodau’r BGC yn cytuno i ganolbwyntio ar uchafswm o 3 blaenoriaeth yn eu 

dull arweinyddiaeth.  

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Rhaid cyhoeddi’r Cynllun Lles Lleol cyn pen blwyddyn ar ôl cyhoeddi'r Asesiad 

Lles. Felly, rydym yn gweithio tuag at ddyddiad cau arfaethedig ym mis Mawrth / 

Ebrill 2023 ar gyfer cyhoeddi’r Cynllun Lles Lleol.  

 

4.2. Yn seiliedig ar y drafodaeth yn ystod y gweithdy ar 31 Ionawr, daeth pedwar maes 

blaenoriaeth i’r amlwg.  Mae’r swyddogion wedi ystyried y drafodaeth er mwyn 

nodi’r achosion craidd, perthnasoedd a dylanwad / rheolaeth y BGC (Gweler 

Atodiad A).   

 

4.3. Ystyrir mai adran dylanwad a rheolaeth y dadansoddiad (Atodiad A) yw’r bwysicaf 

er mwyn rhoi ystyriaeth ddigonol i sut y gall y BGC ychwanegu’r gwerth gorau a 

chael dylanwad cryf ar bobl o fewn pob thema.  Gallai blaenoriaethu’r adran hon 

arwain at ganlyniad ar y themâu sydd fwyaf addas i’w datblygu fel blaenoriaethau 

ar gyfer y dyfodol.   

 

4.4. Dyma’r pedwar maes blaenoriaeth a ddaeth i’r amlwg yn y drafodaeth:  

1. Tlodi, amddifadedd ac anghydraddoldeb  

2. Swyddi, uwchsgilio ac uchelgeisiau pobl ifanc  

3. Tai – fforddiadwyedd a gwydnwch  

4. Capasiti ymchwil ac ymgysylltu  
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4.5. Nodwyd nifer o heriau pwysig o fewn yr Asesiad Lles na ystyriwyd yn y drafodaeth 

yn y gweithdy BGC.  Teimlai’n berthnasol gofyn i aelodau’r BGC ailystyried y 

materion hyn cyn gwneud penderfyniad ynghylch y blaenoriaethau terfynol ar gyfer 

y dyfodol.  

 

4.6. Ni thrafodwyd y materion canlynol:  

1. Economi werdd e.e. Cymunedau sy’n wydn yn wyneb newid hinsawdd, yn 

gwarchod bioamrywiaeth a sectorau economaidd gwydn sy’n cefnogi diwylliant, 

natur a threftadaeth.  

2. Seilweithiau digidol dibynadwy  

3. Heneiddio a heneiddio’n dda  

4. Naws am le a hunaniaeth ddiwylliannol e.e. cymunedau diogel a deniadol   

 

4.7. Yn dilyn trafodaethau gyda chydweithwyr o’r rhwydwaith Cyd-gynhyrchu, rydym 

wedi datblygu cynllun i amlinellu’r camau nesaf a dull arfaethedig i ddatblygu 

Cynllun Arwain Lles BGC (Gweler atodiad B).   Mae’r cynllun yn amlinellu’r prif 

ystyriaethau ar gyfer aelodau BGC wrth iddynt feddwl am ddatblygiad y cynllun yn 

yr hirdymor.  Un newid allweddol i’r Cynllun Lles blaenorol yw cynnwys adran sy’n 

amlinellu’r dull o ymgysylltu, a’r pwyslais ar gyd-gynhyrchu cynnwys y cynllun â 

chymunedau a phartneriaid.  

5. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill?  

5.1. Caiff y Cynllun Lles ei ddatblygu yn seiliedig ar y dystiolaeth o’r Asesiad Lles, sydd 

wedi ei rannu ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus trwy gydol mis Chwefror a mis 

Mawrth 2022. Yn ychwanegol, cyflwynwyd y cynllun i Gyd-bwyllgor Trosolwg a 

Chraffu Conwy a Sir Ddinbych fis Chwefror i’w adolygu, fel rhan o’r broses 

ymgynghori ac er mwyn ceisio argymhellion gan y Pwyllgor o ran ei gynnwys a’r 

canfyddiadau.  

5.2. Ar ôl i’r BGC gymeradwyo’r Cynllun Lles, bwriedir cynnal yr ymgynghoriad 12 

wythnos Statudol rhwng mis Mehefin a mis Medi 2022.  
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6. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau?  

6.1. Mae risg bod diffyg dylanwad neu reolaeth gan y BGC o ran yr amcanion a 

ddewiswyd.  Caiff y risg ei lliniaru wrth i’r BGC feithrin dull arweinyddiaeth gan y 

cydnabyddir y prinder yn adnoddau’r BGC.  

6.2. Mae risg bod blaenoriaethau’r BGC yn dyblygu gwaith parhaus sefydliadau 

eraill.  Mae’n bwysig felly i weithio’n agos â phartneriaid a budd-ddeiliaid i nodi 

sut y gallai rôl arweinyddiaeth y BGC ychwanegu’r gwerth gorau.  

7. Pŵer i wneud y penderfyniad  

7.1. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
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Post workshop analysis 

WB Assessment theme 
Root Causes or Cross Cutting themes 

(Why Why Why) 
Relationships 

(strongly aligns with) 
Influence / Concern 

1. A green economy 

 No mention of climate change or environment 
challenges.  Sense check with PSB – theme to be 
explored? 

 Discussed skills and future employment 
opportunities under this agenda 

 Regional climate group 

 NWEAB 

 Education depts. / higher 
education 

 engineering sections 

 Restorative agriculture 

 Nature friendly farming 
network – NW champions 

 procurement 
 

 Medium – PSB can 
build relationships in 
this area 

2. Education, upskilling, 
decent work and incomes 

 Green economy future jobs – ensuring our 
residents, children & young people are able to 
capitalise  

 Supporting aspiration in our young people   

 Emphasis on young people, preparing for skills 
needed in future 

 Public sector recruitment crisis – encouraging 
people (especially YP) into a public sector career 
– what is our USP? 

 Impact of remote working – could help in 
widening our employment pool but dilute 
culture & Welsh Language 

 NWEAB 

 Skills board 

 Bangor medical school  

 Education depts. / higher 
education 

 DWP  
 

 

 Medium – PSB can 
build relationships in 
this area 

3. Travel and transport that 
supports wider well-being 

 Poor infrastructure for EV charging ports – 
impact on tourism 

 Transport for Wales 
(developing national energy 
company) 

 NWEAB 
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4. Tackling poverty and 
reducing inequality (the 
well-being gap) 

 Jobs & skills – people living with inequalities 
aren’t so disadvantaged  

 Child poverty – building aspiration 

 Cost of living crisis (low skilled jobs most at risk 
of automation) 

 Fuel poverty – energy crisis  

 Increased use of food banks 

 Strong link with challenge number 4 

 Impact of Covid on children (socialisation, MH, 
behavioural issues, development ect)  
 

 Citizen advice 

 Voluntary support orgs 

 Roundtree foundation – 
research provided on local 
authority level 

  

5. Tackling inequality in 
health and well-being 

 Inequality in sport 

 Impact of covid on mental well-being 
 BCUHB  

6. Healthy housing that is 
resilient to climate change 

 Affordability 

 Balance of people moving in to area to locals 
being able to buy & stay in area  

 Infrastructure – wider impact on services (GPs, 
schools etc) 

 People that live in poverty suffer more 
inequality - (social housing – mechanism for 
retrofitting, mechanism for building)  

 Programme for Government – emphasis on 
housing 

 Contribute to other cross-cutting theme 

 RSL 

 Healthy housing 

 Private rented sector 

 Energy saving trust Wales 

 Welsh Water – community 
groups locally 

 

 

7. Supporting children and 
young people to be 
resilient and able to cope 
with the future 

 Points outlined above 

 Healthy housing 

 Careers Wales 

 DWP 
 

 

8. Research & Engagement  
 It is important to note this isn’t a direct theme, 

however, it has been identified as a gap.  
 North Wales PSBs 

 Glyndwr University  
 Medium – PSB 

can build 
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 This is a common picture across the region. 

 This would allow for strategic decisions to be 
backed up by evidence throughout the Well-
being Plan cycle. In addition to ensuring the 
content of the Well-being Assessment is 
updated on a regular basis. 

 
 

 Data Cymru relationships in 
this area 
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Conwy & Denbighshire PSB Roadmap to developing the Well-being Leadership Plan 

 

 

Where are we now? 

Initial discussion 

complete and themes 

identified 

1. Poverty, deprivation 

and inequality 

2. Jobs, upskilling and 

ambitions of young 

people 

3. Housing – 

affordability and 

resilience 

4. Research and 

engagement capacity  

 

Feb - March 
2022 

PSB Meeting 26th March 

•Sense check themes 

•Any other themes they 

wish explore e.g. climate 

•Approve and discuss 

WBP template 

 

 

Apr - May 
2022 

 Start to develop plan 

format/template 

 ‘Theory of change’ - Look at how 

tackling 1 of the identified central 

challenges can interlink and 

influence all 14 challenges 

 
Develop Plan 

 Identify PSB leadership role within each 

challenge: solve alone? or act as an 

advocate? 

 Identify stakeholders 

 Statutory requirements 

 Look at immediate vs long-term needs 

 Set a timeline, order of actions and 

action owners - SMART objectives 

 

 

Section of the Plan to identify approach to 

engagement 

 Co-produce 

 Consider how we engage with the public 

 People respond better to local issues 

 Realistic expectations 

 Long-term view to encourage confidence 

for future engagement in 5 years’ time 

 Ownership on how communities and 

partners can help achieve goals 

PSB Meeting June – 

Date TBC 

 PSB to approve 

draft plan for 

consultation 

 

 

Key considerations 

 Futures focused, not reactive 

 WBA to inform the structure 

 Content of the plan to be co-produced 
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ADRODDIAD I:  
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych 

DYDDIAD: 23 Mawrth 2022 

SWYDDOG ARWEINIOL A SEFYDLIAD: 
Amanda Jones, Rheolwr Gwella a Datblygu 
Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

SWYDDOG CYSWLLT A SEFYDLIAD: Hannah Edwards, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

PWNC: 
Grant Cefnogi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gogledd Cymru 2022-23 

 
 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi gwybodaeth i’r Bwrdd am y grant sydd ar gael gan 

Lywodraeth Cymru (LlC) i ranbarth Gogledd Cymru yn 2022-23, a sut mae’r arian wedi’i 

ddyrannu ar draws y meini prawf a nodir gan LlC, gan gynnwys manylion am y math o 

weithgareddau a gynigir.  Mae’r ffurflen gais am grant yn Atodiad A a meini prawf y grant yn 

Atodiad B.   

 

1.2 Mae LlC wedi cymeradwyo’r gweithgareddau grant a chynigion y gwariant ar gyfer 2022/23. 

 

2. Argymhellion  

2.1  Bod aelodau BGC yn nodi’r adroddiad, ac yn arbennig y swm bychan sydd ar gael a’r meini 
prawf sy’n berthnasol 

 
2.2  Bod aelodau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael cyfle i awgrymu meysydd gwaith y 

gellir eu datblygu gyda’r cyllid cefnogi sydd ar gael. Gall y gwariant yn erbyn y grant fod yn 
eitem sefydlog ar raglen y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, fel y gellir darparu 
diweddariadau, ac ystyried meysydd a fyddai’n elwa o’r buddsoddiad.  

 

3. Manylion yr adroddiad 

3.1  Bwriad y cyllid yw cynorthwyo Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i adeiladu eu cymhwyster 
a’u gallu strategol i gefnogi darpariaeth y cynllun lles lleol, yn ogystal â pharhau i gynorthwyo i 
atgyfnerthu gwaith ar yr asesiad a chynllun lles.  

 
3.2  Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru (gyda chefnogaeth swyddogion), 

wedi ystyried sut y gellir defnyddio’r arian hwn yn y rhanbarth i gefnogi datblygiad Cynlluniau 
Lles ac Asesiadau o Les Lleol. Mae’r cynnig sydd wedi’i ddatblygu yn fwriadol ar lefel uchel ac 
eang i gynnwys pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Rhanbarth Gogledd Cymru ac i 
ganiatáu hyblygrwydd. Mae cyllid wedi’i ddyrannu fel a ganlyn (mae mwy o fanylion am y 
gweithgareddau a gynigir yn Atodiad A): Page 41
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Crynodeb o’r Cynnig 
Amserlen 

Ddisgwyliedig 
Ffigurau 
Dangosol 

Adeiladu cymhwyster a gallu ar draws y rhanbarth 
 
Atgyfnerthu gwaith ar asesiadau (yn cynnwys 
bylchau mewn sail tystiolaeth, mapio a gwneud 
synnwyr) 
 
Cefnogi datblygu a darparu cynlluniau lles 
 
Cyfanswm y grant a ddyfarnwyd 

01/04/22 - 31/03/23 

£20,000 
 
 

£15,000 
 
 

£70,000 
 
 

£105,000 

 
 
3.3  Fel y blynyddoedd blaenorol, cynigir arian ar ôl troed bwrdd iechyd, ac mae £103,892 ar gael i 

Ranbarth Gogledd Cymru ym mlwyddyn ariannol 2022-23. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam, fel yr awdurdod arweiniol, wedi gweithio gyda Swyddogion Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gogledd Cymru i gyflwyno’r cynnig ar gyfer 2022-23. 
 

3.5  Ni ellir defnyddio’r arian ar gyfer: 
 

• datblygu neu gynnal prosiectau penodol a ddewisir gan Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus (ac eithrio fel rhan o ddarparu’r cynllun lles neu atgyfnerthu'r asesiad neu'r 
cynllun). 

 ariannu swyddi cyflogedig (a nodwyd at y diben hwn fel swydd barhaol a ariennir drwy’r 

grant cefnogi hwn yn unig). 

 cefnogaeth bartneriaeth gyffredinol. 

 
3.6  Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn monitro cynnydd y gwaith a ariennir, gan sicrhau 

rheolaethau ariannol digonol. Bydd tanwariant a gorwariant yn cael eu monitro’n benodol gan 
yr awdurdod arweiniol, a rhoddir diweddariadau rheolaidd drwy Rwydwaith Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru. 
 

3.7 Bydd adroddiadau cynnydd chwarterol yn cael eu rhoi i LlC, yn dangos sut mae amcanion yn 

cael eu bodloni, a sut mae’r gwaith sy’n cael ei ariannu yn ymwneud â Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn fwy cyffredinol. 

 
3.6 Bydd cyfnod yr arian o 1 Ebrill 2022 – 31 Mawrth 2023, a thelir yr arian mewn un rhandaliad 

gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd y cyfnod ariannu, wrth gwblhau ffurflen hawlio foddhaol. 

Gyda chytundeb gan yr awdurdod arweiniol, bydd partneriaid yn derbyn bil i ddechrau ar gyfer 

unrhyw waith sy’n cael ei wneud, yna’n anfonebu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am y 

cyfanswm sy’n ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.  
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4. Ymgynghori 

4.1 Trafodwyd y cynnig i ddechrau â swyddogion cefnogi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gogledd Cymru ym mis Chwefror 2022.  Rhannwyd cynnig drafft ar gyfer adborth â phob un o 
swyddogion cefnogi’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus cyn ei gyflwyno.  Yna, rhannwyd y 
cynnig at sylw cadeiryddion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  
 

5. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

5.1  Mae yna risg o orwariant gyda’r grant hwn, a fyddai’n debygol o arwain at ddyled ariannol i 
bartneriaid.   

 
5.2  Mae yna risg o danwario’r grant hwn, a allai gael ei ystyried fel colli cyfleoedd i’r rhanbarth. 

 

6. Pŵer i wneud y penderfyniad 
6.1 Mae’r cyllid hwn ar gael i gefnogi Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i fodloni eu 

hymrwymiadau o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae ar gael yn 

benodol i gynorthwyo gyda datblygiad cynlluniau lles a’r gwaith parhaus o ddatblygu a chynnal 

asesiadau o les lleol.  

 

6.2 Os byddwn yn llwyddo, rydym yn disgwyl: 

 Bod ein hasesiadau o les lleol yn gyfredol, yn berthnasol ac yn hawdd eu defnyddio, (o 
leiaf mewn perthynas â’r meysydd blaenoriaeth y mae’r Byrddau Gwasanaethau Lleol 
wedi’u gosod).  

 Cyfranogiad gweithgar ac ystyrlon budd-ddeiliad, yn cynnwys grwpiau anodd eu 
cyrraedd.   

 Bod cynlluniau lles ac adroddiadau blynyddol yn cael eu cyfathrebu’n glir a’u deall gan 
fudd-ddeiliaid, gan osgoi dyblygu.  

 Bod camau a gymerwyd neu a gynlluniwyd i gefnogi amcanion lles wedi’u cwmpasu ar y 
cyd a’u llywio gan dystiolaeth ac arfer gorau. 
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Public Services Boards Proposal Form   

 

Public Services Board (PSB): Gwynedd and Mon, Conwy and Denbighshire, Flintshire, 
Wrexham  

 

Local Authority Area (s)/Region: Gogledd Cymru/North Wales 

 

Total Funding Requested: £ 103 892   
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Public Services Board  
 

Contact details  

Please provide contact name, address and contact details of the Lead PSB Co-ordinator 
who’s Local Authority will be the grant recipient for the funding.  
 

Contact Name 
 

Michael Cantwell 

Contact address Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 2AY  

Contact Details 
Tel: 
Email: 

 
01978 292276 
michael.cantwell@wrexham.gov.uk 
 

 
Requested Use of Funding 
 

Section 1: About the Activity (please complete for each individual activity- add more lines if 
required) 

1.1  Name of Activity     

Please provide a description of the activity (and the elements within the activity) and reasons 
the activity is required. 
 

Build strategic capacity and capability across the region 
 
Working as a regional partnership of professional officers, we have structured our funding proposal bid 
into activities that will continue to embed system change across our region at two levels: 

 the emerging strategic PSB partnership between our four PSBs 

 our long term approach to building our research, insight and partnership capacity as we co-
produce our well-being plans with our communities (North Wales Research and Insight 
Partnership is outlined in section 3).   

 
This activity will focus on building knowledge, analytical capability through systems leadership training, 
the development of collaborative research projects and sharing ideas and innovation. This will enable 
alignment of our well-being plans, especially across the cross cutting issues that have been identified in 
our assessments from inequalities, well-being and adverse childhood experiences. 
 
We are picking up our pace in how we align and co-ordinate our regional partnerships from the regional 
partnership board, community safety partnerships and our Economic Ambition Board, and this will 
ensure we have an equitable distribution of resources and support across our region, and continue to 
build momentum as we transition from assessment to well-being planning.  

 

Objectives for the Activity: (objectives should be measurable – i.e. a breakdown of the key 
elements. These should be clear, concise statements indicating the requirements and 
expectations of the funding, should describe the 'outcome' rather than the process, and how the 
group of PSBs will work collectively to achieve these objectives) 
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Strategic 
We will continue to build the effectiveness of how we work across our four PSBs, by:  

 Identifying development needs and building systems leadership capacity  

 Establishing evaluative practice, so that PSB partners/strategic 
leaders/stakeholders/communities reflect on how we evaluate our impact (i.e. is it working) and 
how we evaluate our approach (i.e. how is it working). We would be keen to discuss and share 
best practice as part of an Evaluation Community of Practice for Wales.  

 Aligning partnerships to reduce duplication, enhance their effectiveness and focus how we 
engage with our communities.  

 
Partnership working 

 Build collaborative research projects to start to address some of the data gaps and the research 
areas that have been identified through the well-being assessments. 

 

 We will build a TrACE movement led and inspired by children and young people – bring our 
skills, energy and knowledge together to build a strong trauma informed community of practice 
across North Wales. We will actively share the ACE hub toolkit and the support needed to build 
a consistent approach across organisations, communities and schools. 
 

 Develop co-ordinated activities to actively involve young people in well-being planning at scale, 
in a sustainable way which builds a sense of ownership, efficacy and an understanding of the 
WBFGA. 
 

 We will expand our Future Leaders programme, to give young people the skills and the 
opportunity to reimagine the future of well-being for our public sector organisations.  

 

Milestones and timescales for the Activity: (Please indicated when this activity and its 
elements will commence and when they expected to be completed) 
  
Commencement will be from May 2022, after the well-being assessments have been signed off.  
 
Completion of the milestone activities will be by the end of the financial year 22/23. 
 

 

Deliverable and Measurable Benefits of the Activity: (Please describe how the funding will 
support a programme of change to deliver well-being for the area) 
 
Deliver a strategic training programme 
Support a regional TrACE community of practice – rolling out the ACE hub toolkit 
Expand our Future Leaders programme 

 

1.2 Name of Activity     

Please provide a description of the activity (and the elements within the activity) and reasons 
the activity is required. 
 

Consolidate work on our well-being assessments  
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 Through our Board and organisation development programme we will continue to develop skills 
and analytical capability to be able to respond to and use our assessments, and to consolidate 
and align our future plans at a strategic level. 

 

 We support updating data and insight to keep the well-being assessments live into well-being 
planning, recognising that the picture of local well-being will be subject to further changes as the 
impact of Brexit and COVID unfold, combined with the fact that new sources of data, research 
and insight are continually becoming available such as the census.  

 

 We want to ensure our that our rich assessments are open source and relevant, so as to be the 
definitive source of evidence and insight to inform future well-being planning across our region, 
whether at an organisational level or used by our communities at a local level. 

 

 This will allow us to continue to work with the team at Welsh Government as it develops a data 
portal for Wales, to enable this objective to be secured consistently across the region.  

 

Objectives for the Activity: (objectives should be measurable – i.e. a breakdown of the key 
elements. These should be clear, concise statements indicating the requirements and 
expectations of the funding, should describe the 'outcome' rather than the process, and how the 
group of PSBs will work collectively to achieve these objectives) 
 

Strategic 

 Enable board development through work with external partners like Welsh Government, Data 
Cymru, the Co-Production Network for Wales and Future Generations Commissioner to build 
strategic capacity.  

 
Public Services Boards working with partners as part of the North Wales Research and Insight 
Partnership, will explore 
 

 Options for resolving local and regional data gaps as identified by our well-being assessments. 
The transition from assessment to plan, and the scope for co-production and involvement in that 
transition, is a really important (and perhaps often overlooked) – our assessments have already 
started to develop this thinking.  

 

 Mechanisms to share learning and good practice and how we share and present/ understand 
data  

 

 Mapping well-being assessments across our region, sharing the overarching findings at a 
regional seminar.  
 

 Sense Making- we need to quickly build a common understanding of what we need to do next, 
and ensure we have the skills and the capability to plan 
 

 How we will measure and demonstrate impact – monitoring, evaluating and demonstrating well-
being outcomes 
 

 Work with other partnerships such as the RPB and NWEAB 
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Milestones and timescales for the Activity: (Please indicated when this activity and its 
elements will commence and when they expected to be completed) 
 
Commencement will be from May 2022, after the well-being assessments have been signed off.  
 
Completion of the milestone activities will be by the end of the financial year 22/23. 
 

  

Deliverable and Measurable Benefits of the Activity: (Please describe how the funding will 
support a programme of change to deliver well-being for the area) 
 

Deliver a strategic training programme 
 
Identify data gaps in our assessments, map our assessments across the region and ensure that we 
make time to discuss what the evidence and insight is telling us 
 
Share our assessments with communities, partners and organisations through workshops, shared 
conversations and communications   
 
Regional seminar to shared best practice and assessment findings 

 

1.3 Name of Activity     

Please provide a description of the activity (and the elements within the activity) and reasons 
the activity is required. 
 
Support delivery of well-being plans  
 
We will use our well-being assessments as a starting point to co-produce our well-being plans with our 
communities. The shared process that we have gone through to develop our  assessments, means that 
we have built a rich and dynamic understanding of our places and our communities, and we have 
strengthened our understanding of the root causes of the cross cutting wicked issues we will need to 
tackle together, as we plan for 2023-28. 
 

Our work in 22/23 will complement the five year support that the Wales Co-Production Network 
is bringing to the region to transform how we place our citizens at the heart of well-being 
planning.  
 
There are two elements to this activity which we will carry out at the same time, but need to clearly 
understand which is which - development of our plans and implementation of our activity.  
 
Public involvement, engagement and coproduction are not new in Wales. The analysis and 
interpretation of research data or consultation data is, however, still largely left in the hands of ‘the 
experts’. This is problematic if it means some perspectives and ways of interpreting data are not 
available to those making policy or service decisions.  
 
An additional issue with most current public involvement work is that the voices most often heard are 
those of people who self-select to become involved. This is problematic democratically as most of the 
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population remain unheard and disengaged. It also presents difficulties in treating the findings as 
evidence.  
 
Building on the innovative approach we have developed and piloted, we will apply our learning and 
further develop our approach using different data and topic areas. 
 
The ‘citizen analysis’ pilot for our well-being assessments involved testing an approach to intersectional 
purposive sampling to expand whose voices were heard, and then using a combination of individual 
work and collective online workshops to support citizens to work with data about the climate emergency 
and North Wales.  
 
 

Objectives for the Activity: (objectives should be measurable – i.e. a breakdown of the key 
elements. These should be clear, concise statements indicating the requirements and 
expectations of the funding, should describe the 'outcome' rather than the process, and how the 
group of PSBs will work collectively to achieve these objectives) 
 
Objectives will be focused around further community engagement to unpick some of the common 
themes across the regional well-being assessments, sense check and update assessment data, and 
support co-production of our next Well-being Plans with citizens.  

 
 
Strategic 

 Work with strategic partnerships across region, to ensure we deliver a coordinated set of well-
being objectives  

 Support the approach to well-being planning across each PSB with the North Wales Public 
Service Lab and with the co-production network for Wales support 

 Use Future Leaders programme for well-being planning  
 
Partnership working 

 Citizens Analysis – building on the innovative approach we have developed to inform our 
assessments we will develop a mechanism to capture regional and local conversations to shape 
community narratives.  

 Further community engagement to unpick some of the common themes across the regional 
well-being assessments, sense check and update assessment data, and support co-production 
of our next Well-being Plans with citizens.  

 Regional engagement approach for organisations, led by NWRIP   

 Community engagement programme to build regional cohesion 

 Production of plans and planning for iterative approach to well-being assessments on an annual 
basis 

 

Milestones and timescales for the Activity: (Please indicated when this activity and its 
elements will commence and when they expected to be completed) 
 
Commencement will be from May 2022, after the well-being assessments have been signed off.  
 
Completion of the milestone activities will be by the end of the financial year 22/23. 
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Deliverable and Measurable Benefits of the Activity: (Please describe how the funding will 
support a programme of change to deliver well-being for the area) 
 
Community engagement through a range of participatory techniques from citizens assembly, 
professional regional engagement network and localised community voices   
 
Co-produced well-being plans 
 
Programme to enable well-being planning involving building community capacity, Future Leaders 
programme, co-production support with the work of the North Wales Public Service Lab.  
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Finance 
 

Section 2: Activity costs and finance.  

(Please list all activities and elements, costs per activity and the part of financial year you will 
be claiming – e.g Name of Activity 1.1 - £??? – claiming period) 
 

We have tried to separate the three Bid areas as far as possible. But our partnership work is 
increasingly interconnected, with a strong focus on how we can ensure everything that we do is led by 
and shaped by our communities and how the PSB organisations can add value to well-being outcomes 
and how we can shape lasting change across our region and across Wales. Until our workstreams are 
fully costed, these figures are only indicative, but they do show the expected allocation between each 
Bid area.  

 

1. Build strategic capacity and capability across the region - £20k – claim by Sept 2022  
 Deliver a strategic training programme 

 Build collaborative research projects 

 Support a TrACE community of practice 
 

2. Consolidate work on assessments - £15k – claim by Sept 2022  
 Building analytical capability across PSB organisations 

 Identifying data gaps, mapping, sense making  
 

3. Support delivery of well-being plans - £70k – claim by March 2023 
 Build analytical, strategic and well-being planning capability 

 Community engagement programme 

 Expand our Future Leaders programme 
 

 

 

Total Cost of all activities £105k     (if the total cost is over the awarded funding please 
complete the box below) 

Match funding: (if the total cost of activities above exceeds the awarded funding please 
provide details of where the other funding has been made available from)  

Because of the robust partnership working we have now put in place across the region, we fully 
expect that each of our PSB partners organisations will bring additional matched funding to the 
table (either in kind, capacity or resource) throughout the year as we align our strategic 
partnerships, share good practice across our region and continue to nurture a spirit of energy 
and innovation.  

As a region we are moving building on the notion of straightforward matched funding to what 
assets and contributions can we each bring to a partnership to add lasting value from 
resources, capacity and crucially a determination to make a difference.  
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Partnership Working 
 

Section 3: Partnership Working  

Partnership working: (please provide information on those partners you will work with on the 
activities within this proposal. i.e. RPB, Schools, Private Sector etc and how you’ve worked 
together) 
 
Led by our four Public Services Boards across the region, this bid has been co-ordinated 
through the North Wales Research and Insight Partnership.  The Partnership came to fruition in 
2021 with a vision to collaboratively shape the North Wales we want to live in now and in the 
future by using evidence, insight, and two-way engagement to understand the challenges and 
opportunities, and co-produce approaches to address and harness them locally and regionally. 
 
The Partnership embodies new ways of working to:  
 

 Integrate our approaches, evidence, and resources across all ‘systems’ working together 
to understand the challenges and opportunities at a local and regional level  

 Involve and work alongside our communities engaging all groups in two-way meaningful 
and co-produced approaches to achieving our well-being goals  

 Meet the needs of the current and future generations by taking a long-term, preventative 
approach  

 Focus on understanding root causes of key challenges and how these are 
interconnected to inform our approach to tackling them  

 Develop leaders’ ability to be evidence and insight informed  
 
Alongside this, as a North Wales Public Services Board collective, we have recently been 
successful in becoming one of the clusters to receive support from the Co-production Network 
for Wales for the next five years through the National Lottery Community Fund. This is to 
ensure we miss no opportunity to add value to our work through the effective application of the 
values, principles, and tools of co-production. 
 
Co-production is about sharing power and responsibility between those who receive and those 
who deliver services: a shift from doing things for people, to with people – working together as 
equal partners. It is closely aligned with the 'involvement principle' of the Act, and integral if we 
are to make a lasting and sustainable impact to well-being outcomes for people and 
communities across our region. 
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Good Practice 
 

Section 4: Good Practice Examples  
 

Good Practice Examples: (please provide good/best examples – this could be within your 
local area, across your region, cross border or national working – please add lines for each 
example) 
 

 NWRIP to bring together a network of officers committed to making change  

 Citizen analysis – ensuring a range of views informs our analysis, policymaking and 
planning 

 Civic mission – central role of our universities in developing capability and tackling 
inequality  

 Tedx – giving young people a voice to speak out on climate change and develop 
solutions 

 TrACE work as a core principle within each well-being plan  

 Long term regional support from the Wales Co production Network  
 
 
 
 
 
 
 

  

Page 53



 

 

 

Declaration 
 

Section 4: Declaration 

Please read this carefully before signing 
We understand that if we give any information that is incorrect or incomplete, funding may be 
withheld or reclaimed and action taken against us and that the Department may use data 
collected to investigate cases of alleged fraudulent use. 
 
We are content for all information supplied in this application to be shared in confidence with 
any individuals who may be involved in considering the case for application.  
 
We understand that applications must be signed by an authorised signatory. We confirm that 
we are authorised to sign this application. 
 
Please confirm that your organisation has the power to enter into and to perform the activities 
for which funding is being applied for.  
 
  YES  
 

We declare that the information we have given on this application form is correct and 
complete. We also declare that, except as otherwise stated on this form, we have not 
started the project which forms the basis of this application and no expenditure has 
been committed or defrayed on it. 

 
 

Signature 
 

Michael Cantwell 

Name (Block Capital) 
 

MICHAEL CANTWELL 

Date 28th February 2022 

Position in 
organisation 

Senior Partnerships Officer 

Telephone 01978 292276 

E-mail Michael.cantwell@wrexham.gov.uk 

  

Signature 
 

 

Name (Block Capital) 
 

 

Date  

Position in 
organisation 

 

Telephone  

E-mail  
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Support for Public Services Boards 2022-23 
Annex 1 

 

 

Criteria  
 
The criteria relates to funding offered to Public Services Boards (PSBs) for the 
financial year 2022/23.   
 

Proposals for support funding must demonstrate how the group of PSBs would be 
enabled to build their strategic capacity and capability to support the delivery of well-
being plans as well as consolidate work on the assessments and plans. 

 

The funding will be available for the following purposes and can be used for one or 
more of the criteria set out below: 
 

 Strengthen the continuation of community engagement. Effective engagement 
with communities continues to be an important aspect of the work of PSBs 
and this will aim to encourage the coordinated ongoing approach to 
community engagement with individuals and all organisations within the local 
area. 
 

 Support PSB in the development of the well-being plans where common 
regional objectives are identified. The sharing of knowledge and good practice 
is essential to avoid duplication. 
 

 Supporting PSBs to take a more evaluative approach to the delivery of well-
being plans by ensuring an appropriate monitoring and evaluation activity to 
evidence outcomes and track progress over time.  
 

Monitoring and payment arrangements: 

 

 The Support Funding Recipient must monitor the progress of the work funded 
to ensure that the money is being spent as required and that financial controls 
are adequate. 

 The Support Funding Recipient must submit to the Welsh Government on a 
six monthly basis a Progress Report which must demonstrate the extent to 
which the agreed objectives in the Support Funding Proposal are being met 
and must describe how the work which the support funding is being used for 
relates to PSBs more generally.  

 

 The Support Funding Recipient must submit proposals by Friday 28th 
February 2022 on the proposal form at Annex 2.   
 

 The funding period will be from 1 April 2022 – 31 March 2023 with the funding 
being paid in two instalments on completion of a satisfactory claim form.  
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Support for Public Services Boards 2022-23 
Annex 1 

 

 

 
Ineligible Activities:  
 
Proposals which do not demonstrate how they will contribute to supporting the 
preparation of the well-being plans and/or ongoing work to consolidate the 
assessments of local well-being will not be funded. This means, for example we 
would not be able to fund the following activities: 
 

 Development/Delivery of or maintaining specific projects chosen by the PSBs.  

 General partnership support. 

 Funding of salaried posts (identified for this purpose as a permanent post 
funded only through this support grant). 

 
Upon receipt of a satisfactory Proposal Form which meets the criteria set out above, 
the Welsh Government will issue an award letter together with terms and conditions 
of the funding.   
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CYDBWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CONWY A SIR DDINBYCH 

 
Cofnodion cyfarfod o Gydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Conwy a Sir Ddinbych a gynhaliwyd drwy Gynhadledd Fideo ddydd Gwener, 11 Chwefror 
2022 am 11.00am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones, Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) 
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, Cyngor Sir Ddinbych 
Y Cynghorydd Rachel Flynn, Cyngor Sir Ddinbych 
Y Cynghorydd Chris Hughes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) 
Y Cynghorydd Ifor Lloyd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Y Cynghorydd Don Milne, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Y Cynghorydd Arwel Roberts, Cyngor Sir Ddinbych 
Y Cynghorydd Liz Roberts, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Y Cynghorydd Geoffrey Corry, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorydd Nigel Smith (Is-gadeirydd), Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Y Cynghorydd Graham Timms (Cadeirydd), Cyngor Sir Ddinbych 
 

HEFYD YN BRESENNOL 
 

Hannah Edwards, Swyddog Datblygu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (CBSC) 
Rhian Evans, Cydlynydd Craffu (CSDd) 
Stephanie Jones, Gweinyddwr Pwyllgorau (CSDd) 
Rhodri Tomos-Jones, Gweinyddwr Pwyllgorau (CSDd) 
Dawn Hughes Swyddog Gwasanaethau Craffu a Phwyllgorau (CBSC) 
Fran Lewis Rheolwr Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol (CBSC) 
Nicola Kneale Rheolwr Cynllunio Strategol (CSDd) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU 

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Hugh Irving, Melvyn Mile 
a Joan Vaughan. 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD 
 
Nid oedd unrhyw un yn datgan cysylltiad personol nac un oedd yn rhagfarnu. 
 

3 MATERION BRYS  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys wedi eu codi gyda’r Cadeirydd cyn y cyfarfod. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2021 
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er cymeradwyaeth. Ni chodwyd unrhyw fater mewn perthynas â chynnwys y 
cofnodion.  
   
 
Penderfynwyd:  Cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod y Cydbwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych a 
gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2021 fel cofnod cywir. 
 

5 ASESIAD LLES CONWY A SIR DDINBYCH 2022 - TROSOLWG O’R 
YMGYSYLLTIAD  
 
Croesawodd y Cadeirydd Fran Lewis, Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau 
Dynol (PGCAD) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflwyno’r eitem hon ar y rhaglen 
(a ddosbarthwyd ymlaen llaw).   
 
Arweiniodd y Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol aelodau drwy’r 
adroddiad a’r broses a gwblhawyd i lywio asesiad lles 2022.  Atgoffwyd aelodau ei 
bod yn ofyniad statudol i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gynhyrchu Asesiad 
Lles Lleol. Yn yr un modd ag arfer, defnyddiwyd barn y gymuned ac ymchwil data a 
thueddiadau demograffig i lywio’r asesiad.  Nodwyd bod ymgysylltu wedi bod yn 
heriol iawn yn sgil cyfyngiadau Covid.  Roedd swyddogion wedi addasu eu dull o 
ymgysylltu â’r gymuned.  
 
Sylweddolwyd y byddai’n rhaid cwblhau’r broses ymgysylltu o bell.  Roedd 
swyddogion yn ymwybodol, fodd bynnag, er bod pobl ar y cyfan wedi addasu i weithio 
ar lein, roedd yn rhaid cydbwyso hynny gyda ‘blinder zoom’.  Pwysleisiwyd bod 
swyddogion wedi gweithio’n galed i hyrwyddo’r ymgysylltiad ac wedi defnyddio dull 
cynhwysol er mwyn sicrhau nad oedd pobl yn cael eu neilltuo’n ddigidol.  
 
Cynhaliwyd ymgyrch Sgwrs y Sir ar draws Siroedd Conwy a Dinbych hefyd.  Roedd 
y dulliau ymgysylltu ychydig yn wahanol ac wedi cael eu haddasu ar gyfer y ddwy sir.  
Yn Sir Ddinbych, cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd ar-lein yn ôl ardaloedd daearyddol, 
a chynhaliwyd cyfarfodydd ar-lein yn ôl themâu lles dinasyddion yng Nghonwy.  
Roedd y ddau ddull wedi casglu barn y gymuned.  
 
Roedd Swyddogion yn teimlo bod y dull hwn yn llwyddiannus, fodd bynnag, nodwyd 
bod y gyfradd ymateb yn isel.  Cwblhawyd darn o waith i ddadansoddi’r gwaith 
ymgysylltu blaenorol a gwblhawyd yn y 18-24 mis blaenorol i gefnogi’r sesiynau 
ymgysylltu ar-lein.  Er mwyn sicrhau nad oedd unigolion wedi’u heithrio, cynhaliodd 
y ddau awdurdod arolwg ar-lein i’w gwblhau gan gymunedau gan sicrhau bod copïau 
caled ar gael hefyd.  
 
Amlygwyd bod y digwyddiad rhanbarthol a gomisiynwyd i gasglu barn grwpiau nas 
clywir yn aml wedi gweithio’n dda.  Cynhaliwyd y digwyddiad gyda chefnogaeth gan 
y fforwm Lleisiau Cymunedol.  Daeth dros 40 o sefydliadau i’r digwyddiad.  
 
Clywodd Aelodau bod gwaith ymgysylltu wedi cael ei gwblhau gyda nifer o grwpiau 
cymunedol gwahanol, a rhoddwyd pwyslais arbennig ar y pwysigrwydd o geisio barn 
pobl ifanc.  Ymgysylltwyd â Chyngor Ieuenctid Sir Ddinbych a grwpiau ieuenctid yng 
Nghonwy, fodd bynnag, roedd hyn wedi bod yn heriol yn ystod yr adolygiad hwn.  
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Drwy’r broses, nododd y Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol bod 
swyddogion wedi gallu casglu barn a’u cysylltu gyda themâu perthnasol a’u 
defnyddio i gadarnhau gwybodaeth ymchwil a demograffig.   
 
Roedd crynodeb demograffig wedi’i gynnwys yn y pecyn (Atodiad i’r adroddiad).    
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol am y 
cyflwyniad manwl ac atgoffwyd aelodau bod yr eitem hon wedi’i chynnwys ar y 
rhaglen er mwyn i aelodau ystyried y broses ymgysylltu yn benodol.   
 
Mewn ymateb i gwestiynau gan aelodau, eglurodd y Pennaeth Gwella Corfforaethol 
ac Adnoddau Dynol:  

 Bod y rheswm dros y gwahaniaeth rhwng nifer yr ymatebion yn y ddau 
awdurdod yn aneglur.  O ran hysbysebu a hyrwyddo’r digwyddiadau, 
mabwysiadwyd dull tebyg iawn.  Defnyddiwyd llwyfannau’r cyfryngau 
cymdeithasol gan y ddau awdurdod ac roedd aelodau hefyd wedi cefnogi drwy 
hyrwyddo’r ymgysylltiad.   

 Gobeithiwyd y byddai cynnal digwyddiadau ar amseroedd gwahanol yn annog 
cyfranogiad pellach.  Nodwyd nad oedd yr ymateb yn llawer gwell gyda’r nos.   
Yn y dyfodol, efallai y gallai’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu helpu 
swyddogion gydag ymgysylltiadau ac ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn 
cyflawni rhagor o gyfranogiad.   

 Diolchodd Aelodau i’r swyddogion am eu gwaith caled yn trefnu’r 
digwyddiadau ymgysylltu.  Teimlwyd yn aml iawn nad oedd trigolion yn 
dymuno ymgysylltu â digwyddiadau ac roedd hynny’n cael effaith ar nifer yr 
ymatebion.   

 Roedd trigolion ar y cyfan yn ymgysylltu’n well ar faterion sydd o ddiddordeb 
iddyn nhw yn hytrach nac ar faterion strategol ehangach.    

 Pwysleisiodd y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol (Cyngor Sir Ddinbych) 
bwysigrwydd ymgysylltu, ymgynghori a chynnwys trigolion mewn cynlluniau 
yn y dyfodol wrth i’r cynllun lles ddatblygu.  Roedd y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a swyddogion yn ymrwymo i gefnogi gwaith ymgysylltu ac 
ymgynghori yn y dyfodol.  

 Roedd aelodau’n deall ei bod wedi bod yn gyfnod anodd i gynnal 
digwyddiadau ymgysylltu, ond roedd y cyfyngiadau Covid hefyd wedi cyflwyno 
cyfleoedd i gynnal digwyddiadau ar-lein.   

 
Ar ddiwedd y drafodaeth:  
 
Penderfynwyd: yn amodol ar y sylwadau uchod, cefnogi’r dull ymgysylltu  a 
ddefnyddiwyd i lywio datblygiad yr Asesiad Lles a derbyn y data a’r crynodeb 
o’r ymatebion a gafwyd. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am yr adroddiad a chydnabuwyd yr 
anawsterau a oedd ynghlwm ag ymgysylltu â’r cyhoedd.    
 

6 ASESIAD LLES CONWY A SIR DDINBYCH 2022  
 
Cyflwynodd Nicola Kneale, Cyngor Sir Ddinbych - Rheolwr Cynllunio Strategol yr 
adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) gan nodi bod yr adroddiad yn darparu 
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manylion yr asesiad lles a oedd wedi cael ei ddatblygu dros y 12 mis diwethaf.  
Rhoddodd yr adroddiad gyfle i adolygu canfyddiadau allweddol yr Asesiad Lles Lleol 
a gwneud argymhellion fel rhan o’r broses ymgynghori.   
Atgoffwyd aelodau o bwysigrwydd y drafodaeth am yr asesiad yn unol â’r gofynion 
statudol mewn perthynas â phrosesu a chynhyrchu asesiad lles 2022.  Roedd yr 
adroddiad yn cynnig sicrwydd i aelodau ar y broses ddadansoddi gadarn a 
gwblhawyd i ddatblygu’r asesiad.   
 
Pwysleisiwyd bod y ddogfen strategol hon yn allweddol dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Y bwriad oedd defnyddio’r asesiad i ategu at 
gynlluniau strategol cyrff cyhoeddus yng Nghymru.   
 
Darparodd y Rheolwr Cynllunio Strategol gefndir cryno ar y gwaith a oedd wedi’i 
gwblhau i gyflawni’r asesiad.  Eglurwyd bod y camau cychwynnol yn cynnwys sefydlu 
tîm golygyddol traws sector a thraws sirol o ymchwilwyr ac arbenigwyr o wahanol 
sefydliadau yn y sector cyhoeddus.  Roedd gofyn i’r tîm archwilio lles yr ardal yn 
seiliedig ar y Saith Nod Lles dan Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol.  Rhoddwyd gwybod 
i aelodau bod swyddogion wedi defnyddio arbenigedd y sector cyhoeddus o ran data 
ac ymchwil, sylwadau proffesiynol ac wedi datblygu cysylltiadau proffesiynol gyda 
chyrff ymchwil cenedlaethol i fwydo’r asesiad.  Roedd ymgysylltiad â gweithwyr 
proffesiynol, trigolion ac aelodau etholedig hefyd wedi cyfrannu at yr asesiad.  
Defnyddiwyd y wybodaeth a gasglwyd i adolygu a diweddaru’r asesiad cyfredol.   
 
Cynhaliwyd y cam ymchwil a dadansoddi o fis Ionawr tan fis Medi, yn dilyn hynny, 
gwiriwyd ansawdd y gwaith dadansoddol a’r ymgynghoriadau gan y tîm golygyddol 
a oedd wedi cael ei sefydlu ynghyd â chydweithwyr o sefydliadau allanol.   
Cynhaliwyd y gwiriadau ansawdd cyn cyhoeddi’r asesiad ar gyfer yr ymgynghoriad.    
 
Nodwyd bod y wybodaeth yn yr asesiad ar gael ar wefan Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ar fformat  'Wikipedia', fel yr oedd yn flaenorol. 
 
Pwysleisiodd y Rheolwr Cynllunio Strategol bod gwneud synnwyr o’r wybodaeth a 
oedd ar gael i swyddogion yn ystod y cam ymchwil, sut i ddadansoddi’r wybodaeth  
a dod i gasgliad wedi bod yn heriol.  Teimlwyd bod y crynodeb gweithredol wedi 
darparu trosolwg o’r pynciau a’r themâu allweddol a oedd yn codi o’r gwaith ymchwil 
a gwblhawyd.  Roedd yr asesiad yn canolbwyntio ar y sefyllfa gyfredol yn ogystal â 
thueddiadau cyfredol a blaenorol gan ragweld dyfodol y pynciau y cyfeiriwyd atynt.   
      
Eglurwyd y pum cwestiwn yn yr ymgynghoriad a restrir isod i’r Aelodau (fel y manylir 
yn yr adroddiad) -   
 
i. Ydych chi’n cytuno gyda’r canfyddiadau yn yr Asesiad Lles?  
ii. Oes unrhyw beth y mae angen i ni ei newid?  
iii. Oes yna unrhyw beth rydym ni wedi’i fethu? 
iv. Ydych chi’n debygol o ddefnyddio’r Asesiad Lles a’i gynnwys?   
v. Unrhyw sylwadau neu syniadau eraill am yr Asesiad Lles?  
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r Rheolwr Cynllunio Ategol am yr adroddiad manwl a 
chynhwysfawr ac atgoffwyd aelodau o’r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael ar-lein.  
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Gan ymateb i gwestiynau'r Aelodau, fe wnaeth Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol y 
pwyntiau canlynol:  

 Roedd swyddogion yn ymwybodol o’r anawsterau a oedd ynghlwm â 
chynhyrchu asesiad yn ystod y cyfnod digynsail hwn.  Cydnabuwyd yr angen 
i fonitro ac adolygu rhai o’r canfyddiadau a’r casgliadau, yn flynyddol o bosibl 
wrth i sefyllfaoedd ddatblygu.  Byddai’r asesiad yn cael ei gyhoeddi ar-lein, er 
mwyn galluogi’r ddogfen i barhau i fod yn fyw ac er mwyn gwneud unrhyw 
ddiweddariadau neu newidiadau allweddol yn ôl yr angen.  

 Roedd cyfeiriadau a phenawdau’r Crynodeb Gweithredol a’r Asesiad yn 
cynnwys y boblogaeth hŷn a phobl ifanc.  Roedd swyddogion wedi cydnabod 
y broblem o ymfudiad allanol pobl ifanc.   Roedd y pryder hwn wedi arwain at 
boblogaeth hŷn, costau gofal uwch ac incwm refeniw is o fewn awdurdodau.  

 Cododd aelodau bryderon am y ffaith nad oedd aelodau’n bod yn 
hunangynhaliol o ran gweithgynhyrchu ac ynni.  Nodwyd y gellid gwneud mwy 
o waith ymchwil i hunangynhaliaeth yn yr ardal.  Nododd y Rheolwr Cynllunio 
Strategol bryderon yr aelodau a chadarnhaodd bod yr asesiad yn cynnwys 
cyfeiriadau a gwaith ymchwil i economi werdd.  

 Awgrymwyd y dylid cynnal adolygiad o effaith Covid a’r arferion a gofynion 
gweithio y gellid eu cynnwys wrth adolygu’r mater o gadw trigolion a gweithwyr 
proffesiynol ifanc.   

 Nodwyd barn a phryderon aelodau, a byddai’r rhain yn cael eu rhannu â’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er gwybodaeth pan fyddai’r Bwrdd wedi 
datblygu ei Gynllun Lles.  

 Roedd comisiwn ar gyfer ffeithluniau wedi dechrau, byddai’n helpu unigolion i 
ganolbwyntio ar rai o’r canfyddiadau allweddol yn yr asesiad.  Gobeithiwyd y 
byddai’n ddefnyddiol ac yn ymarferol ar gyfer ei ddarllenwyr.   

 Roedd aelodau’n cytuno gyda’r argymhellion ond gofynnwyd a fyddai modd 
cynnwys nodyn bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid yn 
ystyried yr effaith ehangach ar les drwy wasanaethau caffael.  Cytunodd 
aelodau i swyddogion drafod a llunio’r geiriad ar gyfer argymhelliad 
ychwanegol yn dilyn y cyfarfod gyda chytundeb y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd.  

 
Diolchodd y Cadeirydd i bawb a oedd ynghlwm â’r broses o lunio Asesiad Lles 2022.   
 
  
 
Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau a’r arsylwadau uchod –  

(i) derbyn yr adroddiad; 
(ii) cadarnhau canfyddiadau’r Asesiad Lles;  
(iii) argymell bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gynnwys ei 

aelodau a’i sefydliadau partner, yn defnyddio ei bwerau caffael mor 
lleol â phosibl er mwyn rhoi pwyslais ar gyflogaeth, lleihau ôl-troed 
carbon yn unol â nodau lleol a chenedlaethol, cefnogi lles lleol a 
helpu i gynnal y Gymraeg a’i diwylliant; a  

(iv) chadarnhau y bydd Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn defnyddio’r 
Asesiad Lles a’i gynnwys wrth graffu’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a chefnogi gweithgareddau’r cynllun gwaith i'r dyfodol. 

 
7 ADBORTH O’R GWEITHDY 
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Gan gyflwyno’r eitem, cynghorodd y Cadeirydd bod aelodau’r Pwyllgor a swyddogion 
cefnogi wedi cynnal gweithdy cyn cyfarfod y Pwyllgor.   Nod y gweithdy oedd rhoi 
cyfle i aelodau adolygu’r argymhellion a oedd wedi’u cynnwys ym mhapur trafod 
Archwilio Cymru, ‘Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru 
(Hydref 2019)’ a oedd yn ymwneud yn benodol â chraffu Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, sef: 
(a) er mwyn gwella ei brosesau craffu, bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn 

defnyddio canfyddiadau Papur Archwilydd Cyffredinol Cymru, chwe thema i 
helpu gwneud craffu yn ‘Barod at y dyfodol’ i adolygu ei berfformiad presennol a 
nodi ble mae angen iddynt gryfhau trefniadau; a 

(b) bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn sicrhau fod gan bwyllgorau craffu 
ymgysylltiad digonol gydag ystod o fudd-ddeiliaid perthnasol sy’n gallu helpu i 
ddal y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyfrif. 

 
Darparodd y Cydlynydd Craffu, Rhian Evans, grynodeb o’r agweddau amrywiol o rôl 
y Pwyllgor a drafodwyd yn ystod y gweithdy, a’r chwe thema i wneud craffu yn ‘barod 
at y dyfodol’.   Sef, bod y Pwyllgor yn: 
 

 gwybod ei rôl 

 gyfarwydd gyda’r pwerau a ymddiriedwyd iddo, beth mae’n gallu ei wneud a 
beth nad yw’n gallu ei wneud 

 deall yr hyn y mae’n ceisio ei gyflawni 

 cynllunio ei waith i gyflawni ei nodau  

 ymwybodol o’r trefniadau cymorth sydd ar gael iddo a’r offer a’r 
mecanweithiau mae’n gallu eu defnyddio i gyflawni ei nodau; a 

 gwerthuso ei effeithlonrwydd yn rheolaidd gyda’r nod o nodi unrhyw fylchau 
mewn gwybodaeth a meysydd sydd angen eu gwella wrth iddo ymdrechu’n 
barhaus i wynebu heriau i’r dyfodol 

 
Yn ystod y gweithdy, fe ddaeth yn amlwg bod y Cydbwyllgor yn gyfarwydd â’i rôl, yn 
ogystal â graddau ei bwerau i graffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’i ddal i 
gyfrif.   Ers ei sefydlu, roedd y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi bod yn awyddus 
i ddeall rôl pob partner o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus statudol a sut mae’r 
partneriaid hynny’n teimlo eu bod wedi elwa o fod yn aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus.   Felly, cytunodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu i gael eitem sefydlog ar 
ei raglen fusnes ar ‘gyfraniad partneriaid, a’r manteision i bartneriaid Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych’, gan wahodd pob partner statudol 
i roi cyflwyniad ar y thema hon yn eu tro.   Er bod y rhaglen hon wedi dechrau ac  yn 
ymddangos fel ffordd effeithiol o ddeall gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
a’r buddion ar gyfer trigolion a phartneriaid, bu i’r pandemig Covid-19 ein taro a bu’n 
rhaid defnyddio adnoddau sefydliadau partner er mwyn ymateb i’r pandemig.   Fodd 
bynnag, gan fod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn fforwm strategol lefel uchel, 
roedd aelodau’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu o’r farn y byddai’n werth i’r 
Cydbwyllgor newydd barhau â’r ymarfer hwn yn dilyn yr etholiadau awdurdodau lleol 
unwaith y byddwn wedi dychwelyd i ‘fusnes arferol’.   Dylid parhau i rannu rhaglenni 
cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ag aelodau’r Cydbwyllgor Trosolwg 
a Chraffu er gwybodaeth yn ogystal ag annog aelodau’r Cydbwyllgor Trosolwg a 
Chraffu i fynychu cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i arsylwi’r 
trafodion.  
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Roedd yn amlwg y byddai disgwyl i awdurdodau lleol a chyrff sector cyhoeddus eraill 
roi rhagor o ystyriaeth i ddatblygiadau rhanbarthol a gweithio gyda’i gilydd ar sail 
ranbarthol yn y dyfodol, h.y. drwy Gydbwyllgorau Corfforaethol.    Byddai felly’n 
allweddol i’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu ddeall sut i weithio’n effeithiol yn lleol, 
yn is-ranbarthol ac yn rhanbarthol.   Byddai’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu yn 
cyfrannu at sicrhau synergedd rhwng gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
chyrff amrywiol megis Cydbwyllgorau Corfforaethol, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac ati.    
 
Byddai’n hanfodol yn y dyfodol i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu sicrhau fod ei 
argymhellion yn ystyrlon ac yn ymarferol.   I gyflawni hyn, byddai’n rhaid iddo 
ddyfeisio rhaglen gwaith i’r dyfodol briodol a chytbwys.   Gellid defnyddio nifer o offer 
i gyflawni hyn, er enghraifft cynlluniau a strategaethau amrywiol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, yn ogystal â data allanol megis data’r Cyfrifiad 
diweddaraf a fyddai’n cael eu cyhoeddi yn ystod tymor nesaf y Cyngor.  
 
Wrth symud ymlaen, nododd aelodau y byddai’n ddefnyddiol: 

 cynnal digwyddiad gweithdy yn achlysurol er mwyn gwerthuso gwaith y 
Cydbwyllgor a’i effeithlonrwydd.  

 parhau i gynnal sesiynau briffio cyn cyfarfodydd rhwng y Cadeirydd a’r Is-
gadeirydd a swyddogion cefnogi craffu er mwyn trafod materion ffurfiol y 
cyfarfod.   Dylid hefyd anfon gwahoddiadau ar gyfer y sesiwn friffio cyn 
cyfarfodydd at aelodau’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu a allai fynychu pe 
dymunent, byddai eu presenoldeb yn y sesiynau hyn yn hollol ddewisol.   

 cyfethol cynrychiolwyr o ‘restr cyfranogwyr a wahoddwyd’ y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cydbwyllgor er mwyn trafod eitemau neu 
feysydd gwaith arbennig, gan y gallai eu mewnbwn i’r eitemau hyn gynorthwyo 
aelodau i asesu effeithlonrwydd cynlluniau’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a helpu i ddal y Bwrdd i gyfrif;  

 datblygu cysylltiadau gwell gyda chynghorau dinas, tref a chymuned yn yr 
ardal, ynghyd â budd-ddeiliaid ac unigolion eraill a oedd wedi ymgysylltu gyda 
datblygiad yr Asesiad Lles, a’r Cynllun Lles maes o law, fel dull i helpu i 
werthuso’r effaith ar yr Asesiad a’r Cynllun i fesur p’un a oedd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu yn erbyn eu disgwyliadau.  

 gwneud cais i eitem fusnes reolaidd gael ei rhestru ar raglenni cyfarfodydd 
busnes y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i’r dyfodol ar gyflwyno cofnodion 
cyfarfodydd y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu i’r Bwrdd.   Dylid gwahodd 
Cadeirydd neu Is-gadeirydd y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu i fynychu 
cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflwyno’r cofnodion.   Pe 
bai angen, gellid hefyd defnyddio’r eitem fusnes i gyflwyno unrhyw 
argymhellion gan y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu i’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus eu hystyried.   Byddai hefyd yn gwneud y Cydbwyllgor Trosolwg 
a Chraffu’n fwy amlwg i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn helpu i 
ddatblygu sianeli cyfathrebu cryf rhwng y cyrff.   Roedd potensial hefyd i helpu 
i ddatblygu perthynas waith adeiladol ac effeithiol rhwng y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu ac fel arall.  

 
   
 

Page 63



 Penderfynwyd: cytuno ar y camau gweithredu a restrir uchod a bod 
Cadeirydd/Is-gadeirydd y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu yn adrodd ar y 
camau gweithredu arfaethedig i fynd i’r afael ag argymhellion Archwilio Cymru 
i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei gyfarfod nesaf. 
 

8 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL 
 
Cyflwynodd Swyddog Gwasanaethau Pwyllgorau a Chraffu Conwy, Dawn Hughes, 
raglen gwaith i’r dyfodol y Cydbwyllgor (a ddosbarthwyd ymlaen llaw).   Gan fod yr 
Asesiad Lles wedi cael ei drafod, ac argymhellion wedi cael eu gwneud mewn 
perthynas â’r Asesiad, nid oedd unrhyw fusnes strategol i’w drafod yn y cyfarfod a 
oedd wedi’i drefnu ym mis Mawrth 2022, felly cytunwyd y dylid canslo cyfarfod nesaf 
y Cydbwyllgor a drefnwyd ar gyfer 11 Mawrth 2022.  
 
Cynghorwyd Aelodau, yn dilyn etholiadau’r awdurdod lleol ym mis Mai 2022 a chyn 
cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor ar 21 Hydref 2022, y byddai digwyddiad ymgyfarwyddo 
a datblygu’n cael ei gynnal ddiwedd mis Medi neu ddechrau mis Hydref 2022 ar gyfer 
y Cydbwyllgor newydd.   Byddai’r dyddiad yn cael ei gadarnhau cyn gynted â phosibl.   
Byddai hyn yn rhoi digon o amser i aelodau etholedig ymgyfarwyddo â’u rolau 
awdurdod cyfansoddol a mynychu digwyddiadau hyfforddiant a datblygu aelodau 
sylfaenol cyn dechrau eu rôl ar Gydbwyllgor.    
 
Yn y cyfarfod ar 21 Hydref 2022, byddai gofyn i aelodau’n archwilio datblygiad 
Cynllun Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a byddai modd i’r Cydbwyllgor 
Trosolwg a Chraffu ei hun ddatblygu ei raglen gwaith i’r dyfodol. 
 
Yn ogystal â hynny, roedd dyddiad dros dro ar gyfer cyfarfod o’r Cydbwyllgor wedi’i 
drefnu ar gyfer 10 Mawrth 2023.   Byddai’r dyddiad hwn yn cael ei gadarnhau yn nes 
at yr amser.  
 
  
 
Penderfynwyd:: 

(i) canslo cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor a oedd wedi’i drefnu ar gyfer 11 
Mawrth 2022; a 

(ii) chytuno i gynnal digwyddiad ymgyfarwyddo a datblygu ar gyfer 
aelodau’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu ddiwedd mis Medi neu 
ddechrau mis Hydref 2022, cyn cyfarfod cyntaf y Cydbwyllgor yn 
nhymor newydd awdurdodau lleol ar 21 Hydref 2022.  

 
Diolchodd y Cadeirydd i aelodau am gymryd rhan yn y gweithdy a’r cyfarfod.   
Diolchodd iddynt hefyd am eu cyfraniadau at waith y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu 
yn ystod ei dymor cyntaf, a dymunodd yn dda iddynt i’r dyfodol.  
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.30pm. 
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH 
 

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL 
 

2021 / 2022 
 

 
Cadeirydd: 

Iwan Davies, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 

Is-gadeirydd: 
Helen MacArthur – Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

 
Cydlynwyr: 

Emma Lea (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) 
Amanda Jones a Hannah Edwards (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) 

Nicola Kneale a Shannon Richardson (Cyngor Sir Ddinbych) 
Justin Hanson a Helen Millband (Cyfoeth Naturiol Cymru) 

Pippa Hardwick (Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru) 
Siwan Jones (Iechyd Cyhoeddus Cymru) 

 
Pwyllgor sy’n Gyfrifol:  

Cyngor Sir Ddinbych  
 

Ymholiadau: 
01492 574059/ hannah.edwards@conwy.gov.uk 
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Dyddiad y Cyfarfod Pwnc Diben Swyddog Cyfrifol 

23 Mawrth 2022 
(2 - 4pm) 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Cymeradwyo’r Asesiad Lles   
Cymeradwyo’r asesiad lles i’w gyhoeddi 
cyn y terfyn amser statudol, sef 5 Mai 

2022. 
Amanda Jones and Emma Horan 

Cynhyrchu cynllun lles newydd Trafod datblygiad y cynllun lles nesaf. 
Helen MacArthur, Nicola Kneale, 

Shannon Richardson and Mike 
Corcoran 

Grant BGC Gogledd Cymru 2022/23 
Rhoi trosolwg i’r aelodau o’r 

gweithgarwch a’r gwariant arfaethedig 
ar gyfer grant 22/23. 

Amanda Jones 

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu ar y Cyd BGC Conwy a Sir 
Ddinbych 

Rhoi trosolwg i'r aelodau o gyfarfod 
diweddar y pwyllgor 

 

Cynghorydd Graham Timms (Cadeirydd 
JOSC) 

 

Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

Adeiladu Cyfoeth Cymunedol a Chaffael 
Blaengar – diweddariad cynnydd 
 

Rhoi trosolwg i'r aelodau o'r prosiect 
peilot a diweddariad ar gynnydd. 

 
Amanda Jones 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru – trosolwg o’r rhaglen 

Cael cyfarfod briffio ar raglen BUEGC a 
chyd-drafod sut y gallwn ychwanegu 

gwerth at raglenni gwaith y naill a’r llall 
a datblygu cysylltiadau gwaith agosach. 

Alwen Williams (Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru) 

   

Er Gwybodaeth  Dyddiad dosbarthu 

  

Prif Negeseuon Cyfathrebu 

 

Prif Adborth Cymunedol 
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17 Mehefin 2022  –  
Cyfarfod gorfodol 

Rhaid i’r Bwrdd  
gynnal ‘cyfarfod  
gorfodol’, wedi’i 
gadeirio gan yr  

Awdurdod Lleol, ar ôl  
pob etholiad 
cynghorwyr  

arferol dilynol) 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd  

Yn unol â’r statudol  

Iwan Davies 

Cael Cadarnhad Ffurfiol y bydd y 
Cyfranogwyr a Wahoddwyd yn ymuno 
â’r BGC 

Cadeirydd Newydd  

Adolygu’r Cylch Gorchwyl   Cadeirydd Newydd  

Y Cynllun Lles - Cymeradwyaeth ar 
gyfer ymgynghori 

Cael cymeradwyaeth a chynnal 
ymgynghoriad statudol am gyfnod o 12 
wythnos ar gyfer y Cynllun Lles drafft. 

Cadeirydd Newydd 

Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

Trosolwg o Gydbwyllgorau 
Corfforaethol 
 

Dysgu am y pwyllgorau newydd a 
thrafod sut maen nhw'n bwydo i mewn 

i'r dirwedd ranbarthol 
TBC 

Creu Cyfoeth Cymunedol a Chaffael 
Blaengar - adroddiad terfynu’r 
prosiect 

Ystyried y canfyddiadau a’r 
argymhellion yn dilyn y prosiect. 

John Heneghan (Y Ganolfan 
Strategaethau Economaidd Lleol) 

Er Gwybodaeth 

Prif Adborth Cymunedol 

26 Medi 2022 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Y Cynllun Lles – Adborth o’r 
Ymgynghoriad 

Ystyried y dadansoddiad o’r adborth o’r 
ymgynghoriad statudol.  

Cadeirydd 

Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

   

Er Gwybodaeth 

Prif Adborth Cymunedol 

30 Tachwedd 2022 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Y Cynllun Lles - Cymeradwyo cynllun 
drafft ar gyfer partneriaid statudol y 
BGC. 

Cymeradwyo’r Cynllun Lles drafft i 
bartneriaid y BGC ei gyflwyno i’w 

byrddau gweithredu. 

Cadeirydd 

Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

P
age 67



 

   

Er Gwybodaeth 

Prif Adborth Cymunedol 

25 Ionawr  2023 Gweithdy /Cyfarfod Anffurfiol 

30 Mawrth 2023 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Y Cynllun Lles – Cymeradwyaeth i’w 
gyhoeddi 

Cymeradwyo’r asesiad lles i’w gyhoeddi 
cyn y terfyn amser statudol, sef 5 Mai 

2023. 
Cadeirydd 

Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

   

Er Gwybodaeth 

Prif Adborth Cymunedol 

 

Eitemau Rheolaidd ar y Rhaglen 

Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

Materion yn Codi 

Olrhain Camau Gweithredu’r Cyfarfod  

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol 

Unrhyw Fater Arall 

I'w gadarnhau 

Datblygiad Fferm Wynt ar y Môr I'w gadarnhau 
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