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Teitl Blaenoriaethau Lles y BGC a Covid-19 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn ymwneud â Chynllun Llesiant y BGC gan roi ystyriaeth i 

bandemig Covid-19. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. Gwneir yr adroddiad hwn i hwyluso trafodaeth a fydd yn helpu’r BGC 

benderfynu a yw’n dal yn ymrwymedig i’w flaenoriaethau o ystyried pandemig 

Covid-19 ac a oes angen gwneud unrhyw newid o ganlyniad ac, os felly, beth 

yw'r broses a’r amserlen ar gyfer newid.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y BGC yn ystyried a oes unrhyw her adfer/adnewyddu yn Atodiad 1 y mae 

modd mynd i’r afael â hi ar y cyd (gwelwch baragraff 4.4). 

3.2. Bod y BGC yn ystyried a yw’n dymuno adolygu ei amcanion lles, gan ystyried y 

camau i’w dilyn os yw’n dymuno eu hadolygu, a’r broses a’r amserlen ar gyfer 

adolygu Cynllun Llesiant 2023 (gwelwch baragraffau 4.5-4.7). 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae effaith Covid-19 ar y byd a busnesau trydydd sector yn ddigyffelyb o ran y 

newidiadau brys ac eang sydd wedi’u gwneud ar gyfer y tymor byr. Mae’r 

pandemig wedi effeithio ar bob un ohonom gyda lles pawb yn mynd i weld 

effaith hyn i’r hirdymor mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Gyda newidiadau mawr 



 
 

i’n hamgylchedd allanol, mae’n briodol i ni adolygu ein blaenoriaethau i wirio a 

ydynt yn parhau i fod yn berthnasol ac yn canolbwyntio ar ein nodau critigol.  

4.2. I wneud hyn mae arnom ni angen atgoffa ein hunain o’n blaenoriaethau 

presennol, sef:  

a. Pobl – cefnogi lles meddyliol da i bawb o bob oed;  

b. Cymuned – cefnogi ymrymuso’r gymuned;  

c. Lle – cefnogi cadernid amgylcheddol. 

4.3. Rydym ni wedi gofyn i sefydliadau’r BGC rannu manylion y canlynol efo ni: 

- Blaenoriaethau newydd i’r dyfodol;                                                                                  

- Blaenoriaethau disgwyliedig yn ystod y cyfnod adfer;                                                          

- Pwysau disgwyliedig;                                                                                                  

- Cyfleoedd disgwyliedig   

Mae Atodiad 1 yn cynnwys ymateb y sefydliadau.  

4.4. Mae’r ymatebion wedi’u dadansoddi a gwelwyd y themâu cyffredin canlynol:   

a. Nid yw’r rhan fwyaf o sefydliadau wedi pennu blaenoriaethau cyffredinol na 

strategol newydd ond, yn hytrach, wedi addasu ffocws rhai;                         

b Mae’r blaenoriaethau adfer yn cynnwys twristiaeth (economi) ac ailagor 

busnesau gyda chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol;                                                

c. Mae’r rhan fwyaf o’r pwysau yn ymwneud â chynnal lles staff a rheoli pwysau 

cyllidebol;                                                                                                                               

d ‘Daw eto haul ar fryn’ - mae’r cyfleoedd ar gyfer newidiadau cadarnhaol yn 

cynnwys mwy o gydweithio; mwy o gyfleoedd i weithio'n hyblyg a chyfraniad hynny 

at leihau amser a chostau teithio ac allyriadau carbon. 

4.5. Mae Atodiad yn ganllaw statudol a gyhoeddwyd ar gyfer BGCau ochr yn ochr â 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Mae paragraff 89 yn dweud bod 

yn rhaid i'r BGC gyhoeddi cynllun llesiant lleol o fewn 12 mis i etholiad 

cyffredinol [llywodraeth leol]. Gan fod etholiadau’r llywodraeth leol yn cael eu 

cynnal yn 2022, mae hynny’n golygu bod yn rhaid i’r BGC gyhoeddi cynllun 

newydd yn 2023.  

 



 
 

4.6. Fodd bynnag, cyn hyn mae’n rhaid i'r BGC gyhoeddi asesiad lles lleol o fewn y 

12 mis cyn yr etholiadau (h.y. rhwng mis Mai 2021 a mis Mai 2022). Yn 

ddelfrydol byddai hyn yn cael ei wneud erbyn mis Rhagfyr 2021 er mwyn i 

gynghorwyr newydd gytuno ar eu cynlluniau lles lleol.  

4.7. Mae paragraff 127 Atodiad 3 yn nodi bod modd i’r BGC adolygu ei amcanion ar 

unrhyw adeg ar yr amod ei fod yn ymgynghori â’r un bobl y mae’n ymgynghori a 

nhw wrth baratoi cynllun llesiant newydd (paragraff 129). Mae paragraff 157 yn 

amlinellu’r cyfnodau a’r prosesau ymgynghori gofynnol gyda budd-ddeiliaid 

amrywiol, sy’n dod i 41 wythnos. DS, byddai’n rhaid i’r BGC gyhoeddi cynllun 

newydd yn 2023 gan ddilyn y gweithdrefnau. 

 

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

5.1. Os yw’r BGC yn credu bod angen adolygu’r blaenoriaethau mae yna risg na 

fydd y broses ragnodedig yn briodol. I leihau’r risg hon gall y BGC addasu 

cwmpas rhai o’i brosiectau neu ystyried camau gweithredu newydd, ond cadw’r 

blaenoriaethau trosfwaol.   

5.2. Os yw’r BGC yn adolygu ei flaenoriaethau gan gydymffurfio â’r broses 

ragnodedig mae risg y bydd yn gorfod ailadrodd yr ymarfer yn fuan iawn (i 

gydymffurfio â’r gofyniad i adolygu yn 2023 - blwyddyn ar ôl etholiadau’r 

llywodraeth leol). Mae hon yn broses hir a beichus. Efallai bod y lliniariad a 

awgrymir yn 5.1 yn berthnasol i fynd i’r afael â’r risg hon hefyd.  


