
 
 

ADRODDIAD I: 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych 

DYDDIAD: 
16 Mawrth 2020 
 

SWYDDOG ARWEINIOL A SEFYDLIAD:   
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PWNC:   
Adeiladu Cyfoeth Cymunedol yng Nghonwy a Sir 
Ddinbych  

  

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
1.1 Mae Conwy a Sir Ddinbych yn un o bedwar Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymreig sy’n 

elwa’n uniongyrchol o gymorth fel rhan o raglen adeiladu cyfoeth cymunedol Llywodraeth 
Cymru.   Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cymryd rhan mewn gweithdy (gweler 
crynodeb o’r gweithdy yn atodol), wedi ei hwyluso gan Ganolfan Strategaethau Economaidd 
Lleol (CLES), i osod y prosiect adeiladu cyfoeth cymunedol ar waith yng Nghonwy a Sir 
Ddinbych.  
  

2. CRYNODEB GWEITHREDOL 
2.1 Mae CLES wedi eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau angor mewn pedair 

ardal Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru i archwilio dulliau adeiladu cyfoeth 
cymunedol, gan ganolbwyntio ar gaffael blaengar.  

 
2.2  Diben y gweithdy hwn yw rhoi’r broses adeiladu cyfoeth cymunedol ar waith yng Nghonwy a 

Sir Ddinbych.  
 

3. ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION / DEWISIADAU  
3.1  Bydd dewisiadau yn deillio o’r gweithdy - canlyniad sesiwn heddiw fydd nodi a chytuno ar rai 

meysydd allweddol y mae gan sefydliadau angor Conwy a Sir Ddinbych ddiddordeb mewn 
gweithio arnynt, all wedyn gael eu symud ymlaen tuag at gamau nesaf y prosiect adeiladu 
cyfoeth cymunedol – h.y. nodi sector, thema neu ddull gweithredu caffael blaengar y mae gan 
un sefydliad angor, neu grwp o sefydliadau angor, ddiddordeb eu ceisio.  
 

4. GWYBODAETH GEFNDIR  
4.1 Nod y rhaglen adeiladu cyfoeth cymunedol yw creu newid systemig mewn economïau lleol ar 

draws Cymru drwy weithio gyda sefydliadau angor mewn pedair ardal Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymreig er mwyn cyflwyno ac ymsefydlu'r cysyniad o adeiladu cyfoeth cymunedol 
yn yr ardaloedd hyn, a rhaeadru polisïau a gwersi ymarferol ar draws Cymru; gyda ffocws 
penodol ar ddulliau caffael blaengar.  Mae’r cerrig milltir lefel uchel canlynol yn berthnasol i'r 
prosiect, fydd yn weithredol o fis Mawrth 2020 hyd at fis Rhagfyr 2021.  
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Cam / Carreg Filltir  Dyddiad Canlyniad  

Cam 1  
Asesiad cychwynnol o bob ardal BGC  
Gweithdy BGC  
Cyfweliadau gydag aelodau Is-Grŵp Caffael  
Datblygu’r cynllun gwaith  
Sesiwn trosglwyddo gwybodaeth  

 
Chwe - Maw 
20  
Maw 20  
Maw – Ebr 20  
 
 

 
Ebr 20  
Mai 20 

 
Diagnostic 
lefel uchel 
CLES  
 
 

 
 

Cynlluniau 
gwaith  
 
Diweddariad 
ar y Prosiect 
 

Cam 2  
Gweithredu'r cynllun gwaith  
 

 
Mai – Tach 20  
 

 
Adroddiad 
diwedd 
blwyddyn  
 

Cam 3  
Adnewyddu’r cynlluniau gwaith  
Gweithredu’r cynlluniau gwaith a 
ddiweddarwyd   

 
Ion - Meh 21  
Chwe – Tach 
21  
 

 
Cynlluniau 
gwaith wedi eu 
hadnewyddu  

Cam 4  
Mesur canlyniadau a gwerthuso prosiect  
Digwyddiad mawr  
Adroddiad diwedd prosiect  

 
Meh – Tach 
21  
Hyd/Tach 21  
Rhag 21  

 
Gwerthusiad 
CLES  
 

 

Digwyddiad  
Adroddiad 
terfynol CLES  
 

Trosglwyddo gwybodaeth  
Briffio prosiect  
 
Pecynnau gwaith ar gyfer BGC a 
sefydliadau angor  
Dogfennau arweiniad dwyieithog  

 

 
 

 
 

 

Mai 20 
Ion 21 
 
 

Rhag 21  
Rhag 21  

 
 
 
Adnoddau ar-
lein 

 
4.3 YMGYNGHORI 
5.1 Amherthnasol 

 
5. GOBLYGIADAU O RAN ADNODDAU 
6.1 Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru.  
 
6. RISG  
7.1 Mae adeiladu cyfoeth cymunedol yn ddull gweithredu sy’n adeiladu gwytnwch mewn 

economïau lleol, gan sicrhau bod cyfoeth yn aros yn lleol ac yn cael ei rannu’n ehangach.   
Oherwydd hynny, mae’n ddull gweithredu sy’n lleihau risgiau cynhenid ac sy’n cefnogi 
blaenoriaethau strategol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.   
 

7. GYRWYR A GOBLYGIADAU  
7.1 Diben caffael blaengar yw helpu sefydliadau angor i gyflawni eu blaenoriaethau craidd yn well 

– gan ddefnyddio caffael i gefnogi eich dyheadau o ran lles economaidd, amgylcheddol, 
cymdeithasol a diwylliannol.  

 
7.2  Mae cyfoeth cymunedol yn arf strategol y gellir ei ddefnyddio i wella canlyniadau lleol yn 

erbyn blaenoriaethau Cynlluniau Lles Lleol.  

 

Pobl – Cefnogi Lles Meddyliol da i bob oed  

Cymuned - Cefnogi Ymrymuso’r Gymuned 



Lle – Cefnogi Gwytnwch Amgylcheddol  

 

… a'r 46 Dangosydd Cenedlaethol ar gyfer Cymru  
 

 

8. RHESWM (RHESYMAU) DROS YR ARGYMHELLIAD (ARGYMHELLION)  
9.1 Gweler 7 uchod.  

 

PAPURAU CEFNDIR  LLEOLIAD  GWYBODAETH GWEFAN  

   
 

 


