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Teitl Cynllun Llesiant Conwy a Sir Ddinbych 2023 i 2028 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Yn dilyn gwaith a wnaed i flaenoriaethu themâu ar gyfer Cynllun Llesiant Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Conwy a Sir Ddinbych, mae’r adroddiad hwn yn 

cyd-fynd â chanlyniad y gweithdy diweddar a gynhaliwyd ar 27 Mai. 

 

1.2. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn amlinellu’r camau nesaf ar gyfer y BGC wrth 

ddatblygu eu Cynllun Llesiant. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud y penderfyniad hwn: 

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

statudol ar bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gynhyrchu Cynllun Llesiant Lleol 

ar gyfer eu hardal. Rhaid i’r Cynllun Llesiant Lleol nodi sut mae’r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn bwriadu gwella elfennau economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a llesiant diwylliannol ei ardal, drwy osod amcanion lleol a fydd yn 

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

ardal. 



 
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Argymhellir bod y BGC yn ystyried ac, yn amodol ar unrhyw argymhellion ar gyfer 

newid, yn cymeradwyo cynnwys atodiad I, a fydd yn rhoi cyfeiriad i waith y BGC am y 

pum mlynedd nesaf; a 

 

3.2. Bod y BGC, ar ôl cytuno ar atodiad 1, yn cymeradwyo dechrau ymgysylltu â’r 

cyhoedd, sy’n cynnwys sbarduno’r cyfnod statudol o 14 wythnos ar gyfer adborth 

gyda Chomisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

4. Manylion yr adroddiad 

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

Llesiant.   Felly, rydym yn gweithio tuag at ddyddiad cau arfaethedig o Fawrth/Ebrill 

2023 ar gyfer cyhoeddi’r Cynllun Llesiant Lleol. 

 

4.2. Wedi’i lywio gan yr Asesiad Llesiant, yng Ngweithdy’r BGC ar Ionawr 31, daeth 

pedwar maes blaenoriaeth i’r amlwg. Treuliodd swyddogion y drafodaeth hon i nodi’r 

achosion sylfaenol, perthnasoedd a dylanwad / rheolaeth y BGC. Ar ôl trafodaeth yng 

nghyfarfod y BGC ym mis Mawrth, cynhaliwyd gweithdy blaenoriaethu pellach ar Fai 

27 lle cytunwyd y dylid cyflwyno un prif thema sy’n ceisio lleddfu amddifadedd ac 

anghydraddoldeb. Amlinellir canlyniad y drafodaeth yn atodiad 1. 

 

4.3. Atodiad 1 yw ein man cychwyn ar gyfer y cynllun. Y camau nesaf yw cyflwyno ein 

drafft ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref, a byddem 

yn disgwyl ei weld yn esblygu yn yr amser hwnnw. Byddai’n ddoeth bellach i aelodau 

rannu’r cynnwys hwn o fewn eu sefydliadau a chael cefnogaeth ehangach i’r cynllun 

cyn ei fabwysiadu’n ffurfiol yn y gwanwyn. Ar yr un pryd, byddwn yn rhannu’r 

cynnwys hwn gyda Chomisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (fel sy’n ofynnol o 

dan y canllawiau statudol), ac ar ôl hynny bydd ganddynt 14 wythnos i roi adborth ar 

unrhyw gyngor neu sylwadau. 

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

5.1. Mae’r Cynllun Llesiant wedi’i seilio ar dystiolaeth o’r Asesiad Llesiant, sydd wedi bod 

allan ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd drwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth 2022. 
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Yn ogystal â hyn, fe'i cyflwynwyd i Gydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Conwy a Sir 

Ddinbych ym mis Chwefror i'w hadolygu fel rhan o'r broses ymgynghori ac i ofyn i'r 

Pwyllgor wneud argymhellion wedi hynny mewn perthynas â'i gynnwys a'i 

ganfyddiadau. 

5.2. Mae dau weithdy aelodau a chyfarfod cyhoeddus o’r BGC wedi trafod canfyddiadau’r 

asesiad a blaenoriaethu themâu wedi hynny. 

5.3. Unwaith y bydd y BGC wedi cymeradwyo’r Cynllun Llesiant, cynigir ymgysylltu rhwng 

Gorffennaf a Hydref 2022. 

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

6.1. Mae risg nad oes gan y BGC ddylanwad neu reolaeth o fewn yr amcanion a 

ddewisant. Bydd y risg hon yn cael ei lliniaru wrth i BGC fabwysiadu dull arwain gan 

fod cydnabyddiaeth mai adnoddau cyfyngedig sydd gan y BGC. 

6.2. Mae risg bod blaenoriaethau’r BGC yn dyblygu’r gwaith sy’n mynd rhagddo mewn 

sefydliadau eraill. Mae’n bwysig felly gweithio’n agos gyda phartneriaid a 

rhanddeiliaid i nodi lle gall rôl arwain y BGC ychwanegu gwerth orau. 

6.3. Mae risg bod adborth gan y comisiynydd, partneriaid neu’r cyhoedd yn rhoi pwysau 

ar Gynllun Llesiant y BGC i ysgwyddo mwy nag y gall ei gyflawni’n rhesymol. 

7. Pŵer i wneud y penderfyniad 

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


