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TESTUN: 
Y wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau lles ac 
ymgysylltu â'r gymuned 

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
1.1 Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y cynnydd o ran datblygu asesiad lles Conwy a Sir 

Ddinbych. 
 
1.2 Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y grant BGC Gogledd Cymru a cheisio 

cymeradwyaeth ar gyfer y cynigion rhanbarthol i gefnogi gwaith ymchwil ac ymgysylltu.    
 
2. ARGYMHELLIAD(ION)/ OPSIYNAU 
3.  
2.1  Bod aelodau’n cymeradwyo’r cynnydd a wnaed o fewn y cynllun prosiect o ran datblygu’r 

asesiad lles.  
 
2.2 Bod aelodau’n cefnogi cais am grant BGC Gogledd Cymru.  
 
2.3 Bod aelodau’n cefnogi’r cynnig dull partneriaeth gan Brifysgol Glyndŵr i gefnogi’r asesiad lles 

yn rhanbarthol.  
 
2.4  Bod aelodau'n cefnogi'r cytundeb model darparu gwasanaeth amgen drafft ac yn rhoi caniatâd  

i'w gymeradwyo'n derfynol (drwy e-bost) i orffwys naill ai gyda chynrychiolydd BGC pob 
sefydliad neu eu harweinydd asesu llesiant. 

 
2.5 Bod aelodau’n cefnogi’r cynnig ymgysylltu rhanbarthol.  
 
2.6 Bod aelodau’n cefnogi datganiad o ddiddordeb Gogledd Cymru i Rwydwaith Cyd-gynhyrchu 

Cymru. 
  

3. MANYLION YR ADRODDIAD 
 
3.1 Mae’n ofyniad statudol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi asesiad lles bob 5 mlynedd. Mae’n rhaid i’r 
asesiad gael ei chyhoeddi flwyddyn cyn i’r cynllun lles lleol gael ei gyhoeddi.   Mae’r asesiadau 
hyn hefyd yn cyfrannu at y broses o greu cynlluniau lles cyrff cyhoeddus.  

 



3.2 Sefydlwyd gweithgor asesiad lles gyda phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng 
Nghonwy a Sir Ddinbych i ddechrau'r broses hon.  Yn sgil y gwaith sydd ynghlwm â datblygu’r 
strwythur ar gyfer yr iteriad cychwynnol, gallwn ddefnyddio hyn fel sail ar gyfer adolygu’r 
asesiad. Mae swyddogion hefyd yn cyfeirio at yr adborth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a 
Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar yr asesiad cychwynnol yn ogystal â'r llythyr 
disgwyliadau ar gyfer asesiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar (gweler atodiad A). 

 
3.3 Hyd yma, mae ‘adolygiadau cyflym’ wedi’u cynnal ar gyfer y meysydd pwnc a nodwyd o fewn 

yr asesiad lles gyfredol i nodi pa rai sydd angen eu hadnewyddu o ran data a dadansoddi, pa 
rai sydd angen eu diweddaru neu eu dadansoddi’n fanylach, unrhyw fylchau mewn data neu 
ddata y gellir ei waredu. Mae’r pynciau a nodwyd fel rhai sydd angen eu hadnewyddu wedi’u 
dyrannu i bartneriaid priodol a fydd yn gweithredu fel ‘golygwyr’ i oruchwylio ac adolygu (o 
ran data a dadansoddi). Mae’r pynciau sy’n ymofyn adolygiad mwy manwl ynghyd ag unrhyw 
flychau a nodwyd wedi’u hatgyfeirio’n rhanbarthol (i’w hystyried fel meysydd blaenoriaeth 
ymchwil).     

 
3.4 Mae’r grŵp asesiad lles hefyd yn mapio unrhyw ymgysylltiad diweddar a gwblhawyd yn erbyn 

y meysydd pwnc a nodwyd. Bydd gwaith ymgysylltu â’r gymuned yn mynd rhagddo dros yr haf, 
i lywio’r asesiad ac fel arall.   

 
3.5 Y dyddiad cau statudol ar gyfer yr asesiad lles yw 5 Mai 2022. Fodd bynnag, er mwyn alinio â 

chylchoedd cynllunio strategol cyrff cyhoeddus, y bwriad yw cyhoeddi drafft a fydd yn barod ar 
gyfer ymgynghoriad ym mis Hydref 2021.  

 
3.6 Mae Llywodraeth Cymru wedi ail-gyflwyno’r grant cymorth BGC ar gyfer 2021/22. Cynigir y 

cyllid ar sail byrddau iechyd, ac mae £87,273 ar gael ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru. 
Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am y grant ac maent wedi gweithio gyda grŵp swyddogion BGC 
Gogledd Cymru i gyflwyno'r cynnig ar gyfer 2021/22 (gweler Atodiad B).  

 
3.7 Mae gan y cyllid feini prawf clir a’i fwriad yw cynorthwyo Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i 

ddatblygu eu capasiti a’u gallu strategol i gefnogi'r broses o baratoi’r asesiadau lles yn ogystal 
â chydgrynhoi gwaith ar y cynlluniau lles. Mae’r grŵp yn cynnig defnyddio’r grant er mwyn 
gwneud gwaith ymchwil a dadansoddi themâu sy’n berthnasol i ranbarthau ac is-ranbarthau.  
Cynigir hefyd ei ddefnyddio i ariannu ymgysylltiad â grwpiau nas clywir yn aml a chymunedau 
buddiant, i sicrhau eu bod yn cael lleisio eu barn i lywio ein hasesiadau.  

 
3.8 I gefnogi elfen ymchwil y cyllid, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (Aelod o’r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus) wedi datblygu cynnig i fabwysiadu dull partneriaeth (gweler 
Atodiad C). Yn y dull hwn, rôl Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, fel y corff ymchwilio arweiniol, fydd 
canolbwyntio ar y pynciau ymchwil blaenoriaeth a nodwyd gan y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus,  crynhoi’r data sydd gennym ar y pwnc a dod i gasgliad ar beth mae'n ei ddweud 
wrthym ni. Fel rhanbarth, mae arnom ni angen i’r corff ymchwilio arweiniol ddod i gasgliadau 
cywir ynghylch effaith y pynciau hyn ar les ar draws Gogledd Cymru fel rhanbarth ac amlygu 
unrhyw wahaniaethau a all ddod i’r amlwg ar draws y pedwar BGC.  

 
3.9 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn arwain y gwaith o ddatblygu cytundeb model darparu 

gwasanaeth amgen i sicrhau bod y cynnig yn dwyn ffrwyth, yn cyflawni yn y tymor byr, ac yn 

https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/cy/home/3046-2/


darparu fframwaith ar gyfer ymchwil gydweithredol barhaus y tu hwnt i'n dyddiad cau 
cychwynnol ym mis Hydref.  Dewch o hyd i gytundeb drafft yn atodiad D. 

 
3.10 O ran cefnogi ymgysylltiad, mae grŵp swyddogion BGC Gogledd Cymru (dan arweiniad Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) wedi datblygu cynnig i ymgymryd â dull rhanbarthol (gweler 
Atodiad E). Er bod y pedwar BGC eisoes yn cydweithio rhyw gymaint i gefnogi ymgysylltiad, 
nod y dull rhanbarthol fyddai ffurfioli’r trefniadau hyn a: 
 

 Rhannu adnoddau, arfer da a phrofiad  

 Sicrhau rhagor o ymgysylltiad parhaus ac ystyrlon gyda chymunedau a budd-ddeiliaid 
ehangach  

 Datblygu hyder cyhoeddus yn sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r partneriaethau y 
maent yn gyfrifol amdanynt 

 Creu dulliau gwahanol ac arloesol o ymgysylltu.  
 
3.11 Hefyd, mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru wedi sicrhau 5 mlynedd o gyllid gan Gronfa 

Gymunedol y Loteri Cenedlaethol i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyd-
gynhyrchu a chynhwysiant, gan ganolbwyntio as asesiadau lles i ddechrau (gweler atodiad F).  
Fel rhan o’r prosiect hwn, maent yn cynnig gweithio mewn modd ymarferol gyda 3 BGC neu 
glystyrau BGC sydd â pherthnasoedd cydweithredol sefydledig.  

 
3.12 Mae grŵp BGC Gogledd Cymru wedi cyflwyno datganiad o ddiddordeb i weithio gyda 

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru fel clwstwr (gweler atodiad G).  Os bydd y cynnig yn 
llwyddiannus, bydd Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn gallu darparu cymorth a chyngor 
allanol yn rhad ac am ddim i fwrw ymlaen â'n cynnig ymgysylltu drwy -  

 

 Helpu i ddatblygu a darparu’r cynllun ymgysylltu a chyfathrebu ar gyfer yr Asesiadau 
Lles  

 Cefnogi ymgysylltiad gyda budd-ddeiliaid a thrigolion lleol i siapio’r Cynlluniau Lles   

 Cyd-gynhyrchu ymatebion lleol i’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynlluniau Lles  

 Datblygu hyder a gallu mewn perthynas â chyd-gynhyrchu, hwyluso a sgiliau 
cysylltiedig.  

 
 

 

PAPURAU CEFNDIR LLEOLIAD 

Llythyr disgwyliadau ar gyfer asesiadau lles lleol Atodiad A 

Cynnig Ariannu BGC Gogledd Cymru 2021-22 Atodiad B 

Dull rhanbarthol i’r cynnig ymgysylltu  Atodiad C 

Trosolwg o brosiect cefnogi BGC Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru  Atodiad D 

 


