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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Mae adroddiad blynyddol 2018/19 yn darparu trosolwg o beth mae’r Bwrdd wedi’i gyflawni 

ers cyhoeddi’r cynllun lles ym mis Ebrill 2018 (gweler Atodiad A).   Mae'n bwysig bod y BGC yn 

atebol i’r cyhoedd ac mae’r adroddiad hwn yn gymorth i’r BGC adlewyrchu ar y mannau y 

maent yn teimlo y maent yn gwneud gwahaniaeth, yn unol â'r 5 ffordd o weithio ynghyd ag 

amlinellu cyfeiriad y Bwrdd ar gyfer y dyfodol.  

 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol bod BGC 

Conwy a Sir Ddinbych yn paratoi a chyhoeddi adroddiad blynyddol ddim hwyrach na 14 mis ar 

ôl cyhoeddi'r cynllun lles lleol cyntaf.  Y bwriad yw galluogi’r bwrdd i adrodd ar weithgarwch y 

flwyddyn lawn.  

 

2.2 Cyflwynwyd adroddiad blynyddol 2018/19 i gyd-bwyllgor craffu cychwynnol y BGC ar 21 Mai 

2019, yn unol â dyletswyddau statudol y pwyllgor o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol.   Darperir adborth ar yr adroddiad blynyddol yn adran 4.  

 

3. Beth yw’r Argymhellion?  
 
3.1 Bod yr aelodau’n ystyried yr adborth a gafwyd gan gyd-bwyllgor craffu’r BGC.  

 

3.2 Bod yr aelodau’n cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2018/19 BGC Conwy a Sir Ddinbych i'w 

gyhoeddi.  

 
 
4. Manylion yr adroddiad 



 
4.1 Roedd y canllawiau ar gyfer y Ddeddf yn nodi bod yn rhaid i’r adroddiad blynyddol nodi 

gweithgarwch y Bwrdd i ddiwallu’r amcanion a nodwyd yn eu cynllun lles.   Ond gall yr 

adroddiad gynnwys gwybodaeth arall sy'n briodol ym marn y Bwrdd hefyd.   Felly mae’r 

adroddiad hefyd yn amlinellu-   

 

- Y broses a gymerwyd i ddatblygu’r asesiad a’r cynllun lles, gan gynnwys yr ymgynghori a 

wnaed drwy Sgwrs y Sir a sut mae’r BGC wedi ymgysylltu â Budd-ddeiliaid i nodi meysydd 

blaenoriaeth y Bwrdd;  

- Cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau dros dro (cyfathrebu a'r 1000 diwrnod cyntaf);  

- Adlewyrchiad y Bwrdd ar ôl blwyddyn 1;  

- Ble’r ydym wedi cydweithio;  

- Sut y cawsom ein herio; a  

- Sut y gall pobl gyfranogi.  

 

4.2 Mae’n ofynnol bod y Bwrdd yn anfon copi o’u hadroddiad blynyddol at Weinidogion Cymru, 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Archwilydd Cyffredinol Cymru a phwyllgor trosolwg a 

chraffu'r Bwrdd.  

 

4.3 Cyflwynwyd adroddiad blynyddol 2018/19 i gyd-bwyllgor craffu cychwynnol y BGC ar 21 Mai 

2019 ac roedd yr adborth fel a ganlyn:   

 

-  Holodd yr aelodau am yr oedi a fu cyn mynd i'r afael â chamau digartrefedd a 

thenantiaethau ansefydlog o dan flaenoriaeth grymuso cymunedol, gan eu bod yn 

ymwybodol bod cyllid wedi’i ddarparu i awdurdodau lleol i gefnogi digartrefedd yn 

benodol.   Cadarnhaodd y swyddogion y bu newidiadau newydd o ran deddfwriaeth tai a 

oedd wedi rhoi pwysau ar Awdurdodau Lleol.  O ran Sir Ddinbych, roeddent eisiau sicrhau 

bod y broses bresennol yn gywir cyn gweithio gyda sefydliadau partner, a oedd wedi oedi’r 

cynnydd.  

 

- Cydnabu’r aelodau y byddai sawl peth y gellir ei rannu rhwng y ddwy sir.  Pryder penodol 

oedd yr angen i ystyried effaith a buddion ar gyfer y ddwy sir o ganlyniad i ddatblygiadau 

ar hyd ardaloedd ffiniau’r siroedd.   Eglurwyd i’r aelodau bod y ddau awdurdod wedi bod 

yn trafod a'i gilydd yn ystod gwaith datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), gan sicrhau 

bod CDLl y ddwy sir yn ymwybodol o bryderon y sir gyfagos.   

 

- Cytunodd yr Aelodau y dylai Conwy a Sir Ddinbych weithio gyda’i gilydd ar sawl mater.  

Roedd llifogydd yn bryder mawr i’r ddwy sir a gellir gwneud mwy o waith ar y cyd.   Roedd 

Bodelwyddan wedi’i nodi fel ardal ddatblygu yng Nghynnig Twf Gogledd Cymru gan olygu 

y gallai achosi problemau ar gyfer Sir Ddinbych a Chonwy.   Roedd y BGC wedi argymell 

bod byrddau’n gweithio’n rhanbarthol o ran sefyllfa perygl llifogydd.   Mae Gwynedd ac 

Ynys Môn yn cydweithio ar lifogydd a newid hinsawdd  - bydd canfyddiadau’r gwaith yn 

cael ei rannu’n ranbarthol.  

 



- Holodd yr Aelodau pa fuddion fyddai'r BGC yn ei ddarparu i bobl, a sut y gallai'r BGC 

ddylanwadu ar wasanaethau / sefydliadau eraill i gynorthwyo.   Eglurwyd i’r aelodau bod y 

meysydd blaenoriaeth yn cael eu datblygu ar y cyd, ond cydnabuwyd y gallai sicrhau bod 

gwasanaethau / sefydliadau eraill yn cyflawni eu hymrwymiad fod yn heriol gan fod eu 

trefniadau llywodraethu yn wahanol i rai awdurdodau lleol.   Rôl y Pwyllgor oedd herio 

uwch swyddogion o sefydliadau partner ar eu hymrwymiad i gyflawni blaenoriaethau a 

chynlluniau’r BGC.  

 

- Nododd yr Aelodau'r ffaith nad yw'r cynlluniau ar gyfer Gorsaf Ynni Niwclear Wylfa yn 

parhau, felly dylai'r BGC ystyried sut y gall gefnogi'r agenda ynni gwyrdd.  Roedd gan Sir 

Ddinbych a'i siroedd cyfagos y potensial ar gyfer cynlluniau ynni dŵr felly gallai'r BGC 

gyfrannu at, ac annog hynny.   Cynghorwyd yr Aelodau efallai y bydd potensial o archwilio 

cynlluniau ynni gwyrdd cymunedol yn y dyfodol.    

 

- Nododd yr Aelodau sut  y gallai'r BGC ddod ynghyd a chyflawni pethau.   Tynnwyd sylw at 

y ffaith bod sawl mater a fyddai’n elwa o gael eu datrys ar y cyd.   Eglurodd y swyddogion 

er nad oedd gan y BGC ei gyllideb ddynodedig ei hun, ei fudd oedd meithrin perthnasau a 

chynyddu lefelau ymddiriedaeth er mwyn gallu darparu prosiectau a thrwy hynny gwneud 

y mwyaf o'r effaith a'r buddion o'r prosiectau hynny ar gyfer pawb.  

 

- Atgoffwyd yr aelodau bod y BGC yn ymwybodol o'r angen i sicrhau nad oedd yn dyblygu 

syniadau neu newidiadau yr oedd gwasanaethau  /sefydliadau eraill eisoes wedi'u 

gweithredu.  Byddai’r BGC yn edrych ar waith nad oedd wedi’i gyflawni yn y gorffennol ac 

yn asesu a fyddai dull partneriaeth ar y cyd yn gallu ei gyflawni.   

 

- Canmolodd yr aelodau’r ystadegau ar anifeiliaid a’r amgylchedd gan ei fod yn faes sydd 

angen rhagor o sylw.   Holwyd hefyd am yr ystadegau o Sgwrs y Sir gan fod gwahaniaeth 

mawr yn yr oedrannau a’r testunau rhwng y ddwy sir.   

 

- Cefnogodd y pwyllgor craffu’r adroddiad blynyddol.   Roedd yr aelodau’n cefnogi’r 

cynnydd a wnaed hyd yma tra’n cydnabod bod rhagor o waith yn ofynnol i gyflawni’r 

blaenoriaethau.    

 

 
 
 

  


