
 

BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH 
 
Cofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych a gynhaliwyd 
trwy Fideogynadledda ddydd Mercher, 27 Gorffennaf 2022 am 3.00 pm. 
 
 

Yn Bresennol Emma Lea (yn cynrychioli Alison 
Kemp) 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

Iwan Davies Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Cynghorydd Charlie McCoubrey Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Cynghorydd Jason McLellan Cyngor Sir Ddinbych 

Nicola Stubbins (yn cynrychioli 
Graham Boase) 

Cyngor Sir Ddinbych 

Tom Barham Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Ddinbych 

Mark Hughes Cyfoeth Naturiol Cymru 

Justin Hanson (yn cynrychioli 
Martin Cox) 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Helen McArthur Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru 

Helena Kirk Cymdeithas Tai Gogledd Cymru 

Louise Woodfine Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Cynghorydd Carol Marubbi Yn cynrychioli Cynghorau Tref a 
Chymuned Conwy 

Vicky Poole Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru 

 
 

Swyddogion: Fran Lewis  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

 Hannah Edwards Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

 Mike Corcoran Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 

 Suzanne Iuppa Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 

 Iolo McGregor Cyngor Sir Ddinbych 

 Shannon Richardson Cyngor Sir Ddinbych 

 Rhodri Tomos-Jones Cyngor Sir Ddinbych 

 Helen Millband Cyfoeth Naturiol Cymru 

 Sandra Williams Cyfieithydd 

 
 

Yn Bresennol Dr Rachel Hughes Athro ym Mhrifysgol Glyndwr 

 
 

Arsyllwyr Cynghorydd Gwyneth Ellis Cyngor Sir Ddinbych 

 Cynghorydd Barry Mellor Cyngor Sir Ddinbych 

 Nel Griffiths Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 
 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan – 

 Graham Boase – Cyngor Sir Ddinbych 



 Joe Whitehead – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 Alison Kemp - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 Wendy Jones – Cymunedol a Gwirfoddol Conwy 

 Martin Cox – Cyfoeth Naturiol Cymru 
 
 

2 ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD 
 
Eglurodd Iwan Davies fod y cyfarfod hwn yn cael ei ystyried yn ‘gyfarfod gorfodol’ 
o’r Bwrdd, gan mai dyma’r cyfarfod cyntaf yn dilyn etholiad cyffredin cynghorwyr (a 
gynhaliwyd ym mis Mai 2022). Fel y cyfryw, rhaid i'r cyfarfod hwn gael ei gadeirio i 
ddechrau gan yr Awdurdod Lleol, cyn ethol cadeirydd ac is-gadeirydd. 
 
Dywedodd nad oedd ei hun fel y Cadeirydd presennol na'r Is-gadeirydd yn bwriadu 
parhau yn y rolau. Gofynnodd felly am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd ac Is-
gadeirydd y Bwrdd. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd i'r Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd Cyngor Sir 
Ddinbych ddod yn Gadeirydd. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd i'r Cynghorydd Charlie McCoubrey, Arweinydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy ddod yn Is-gadeirydd. 
 
PENDERFYNWYD: 
 

(i) Y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych i ddod yn 
Gadeirydd o’r cyfarfod hwn ymlaen. 

(ii) Y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy i ddod yn Is-Gadeirydd o'r cyfarfod hwn ymlaen. 

 
 

3 CAEL DERBYNIAD FFURFIOL O RAN CYFRANOGWYR A WAHODDWYD I 
YMUNO Â'R BWRDD GWASANAETHAU 
 
Cytunwyd i drafod hyn fel rhan o eitem 6 – Adolygu'r Cylch Gorchwyl. 
 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2022. 
 
PENDERFYNWYD - y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2022 fel cofnod cywir. 
 

5 TRACIO CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD 
 
Cyflwynodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Jason McLellan, Traciwr Gweithredu'r 
cyfarfod. Cadarnhawyd bod y gweithdy wedi'i gynnal ym mis Mai a bydd yr adborth 
o'r sesiwn yn cael ei drafod o dan eitem 9 fel rhan o ddatblygiad y Cynllun Llesiant. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r Traciwr Gweithredu Cyfarfodydd. 



 
6 MATERION YN CODI 

 
Nid oedd unrhyw faterion yn codi i’w trafod. 
 

7 ADOLYGU'R CYLCH GORCHWYL 
 
Cyflwynodd y Cadeirydd y Cylch Gorchwyl. Cafwyd trafodaeth gyffredinol a 
chodwyd y pwyntiau a ganlyn: 
 

 Ystyriwyd safbwyntiau ar aelodaeth y Bwrdd fel rhan o'r gwaith symud 
ymlaen o dan y Cynllun Llesiant, a fydd yn canolbwyntio ar leihau 
amddifadedd ac anghydraddoldeb. Ond cytunwyd na ddylid cyhoeddi 
gwahoddiadau ffurfiol hyd nes y bydd y Cynllun Llesiant yn cael ei 
gymeradwyo'r gwanwyn nesaf. 

 Yn ymwybodol y dylid cadw ffocws ar aelodaeth BGC ond ystyried defnyddio 
is-grwpiau wrth symud ymlaen wrth i'r Cynllun Llesiant ddatblygu. 

 Cadarnhawyd y bydd timau Iechyd y Cyhoedd yn cael eu hymgorffori yn y 
Bwrdd Iechyd o fis Medi, ond byddai'n croesawu'r cyfle i barhau i fod yn rhan 
o'r BGC. 

 Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ddiddordeb mewn cefnogi'r BGC - 
maent yn dirfeddiannwr lleol mawr ac yn ymwneud â rhai prosiectau 
sylweddol sy'n ymwneud â'n blaenoriaeth sy'n dod i'r amlwg. 

 Cadarnhawyd bod Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yn cael eu 
cynrychioli ar y Bwrdd ar hyn o bryd trwy Tai Gogledd Cymru a bydd y 
cynrychiolydd yn rhoi adborth i'r grŵp hwn ac oddi wrtho. 

 Wedi cael gwybod gan Betsi Cadwaladr bod un o'u cynrychiolwyr enwebedig 
yn debygol o newid oherwydd eu strwythur trefniadol newydd, byddant yn 
cysylltu â swyddfeydd cefnogi BGC unwaith y bydd cynrychiolydd newydd 
wedi'i gadarnhau. 

 Byddai'n fuddiol cael cyfarfodydd amlach i feithrin perthynas waith agosach. 
Cytunwyd bod cyfarfodydd ffurfiol chwarterol yn ddigonol ond byddai trefnu 
sesiynau rhwydweithio anffurfiol ar wahân yn werthfawr i aelodau ac yn cadw 
momentwm rhwng cyfarfodydd. 

 Agor y cyfarfodydd briffio a gynhelir gyda'r Cadeirydd i'r rhai sy'n cyflwyno 
eitem ar yr agenda, er mwyn helpu i roi strwythur i'r drafodaeth. 

 Ailymweld â chynnal cyfarfodydd rhithwir ac ystyried defnyddio model hybrid. 
Trafodwyd budd cyfarfod wyneb yn wyneb, fel y bydd er mwyn helpu i 
adeiladu'r bartneriaeth wrth symud ymlaen. 

 Myfyrio ar brofiad ymgysylltu blaenorol a gwersi a ddysgwyd yn ystod y 
Cynllun Llesiant blaenorol. Wrth edrych ymlaen, trafodwyd sefydlu’r 
Rhwydwaith Ymgysylltu Rhanbarthol a gweithio gyda Rhwydwaith 
Cydgynhyrchu Cymru i adeiladu ar ein hymagwedd ymgysylltu a’i wella. 

 Ailadroddodd y gall y Bwrdd ailymweld â'r Cylch Gorchwyl ar unrhyw adeg, 
ac efallai y byddai'n ddoeth adolygu'r rhain eto fel rhan o ddatblygu i fod yn 
Fwrdd arweinyddiaeth. 

 
PENDERFYNWYD: 
 



(i) mae'r Bwrdd yn ysgrifennu at y cyfranogwyr gwahodded (a amlinellir yn 
adran 5.7 o'r Cylch Gorchwyl) i gadarnhau eu bod yn hapus i barhau i fod yn 
aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych. 

(ii) mae’r Bwrdd yn ysgrifennu at y partneriaid allweddol (a amlinellir yn adran 
5.9 o’r Cylch Gorchwyl) yn amlinellu’r hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni ac 
os/sut y maent am gymryd rhan. 

(iii) Mae swyddogion cymorth BGC yn trefnu sesiynau rhwydweithio anffurfiol ar 
gyfer y Bwrdd. 

(iv) Swyddogion cefnogi BGC i agor y cyfarfod briffio i’r rhai sy’n cyflwyno eitem 
yn y BGC. 

 
8 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GRANT CYMORTH BGC GOGLEDD 

CYMRU 2022/23 
 
Rhoddodd Iolo McGregor ddiweddariad yn dilyn yr adroddiad a ddarparwyd yn y 
cyfarfod diwethaf. Darparwyd gwybodaeth i BGC am y grant a roddwyd gan 
Lywodraeth Cymru (LlC) i ranbarth Gogledd Cymru yn 2022-23 a sut y dyrannwyd y 
gronfa ar draws y meini prawf a osodwyd gan LlC. 
 
Anogwyd yr aelodau i awgrymu meysydd gwaith y gellid eu datblygu gyda'r cyllid 
cymorth sydd ar gael. 
 
Ers y cyfarfod diwethaf mae'r prosiectau canlynol wedi gofyn am arian o'r grant, gan 
gynnwys – 
 

 Rhaglen Arweinwyr y Dyfodol – Nod y rhaglen yw cynnwys pobl ifanc (14-
16 oed) yn natblygiad Cynlluniau Llesiant trwy gyflwyno gweithdai yn yr 
ysgol, wedi’u hwyluso gan athrawon a ‘Hyrwyddwyr BGC’ enwebedig. Bydd 
yn cael ei dreialu i ddechrau yn Wrecsam (gyda charfan sengl o fyfyrwyr 
mewn un ysgol), ond mae potensial i ehangu ar draws Gogledd Cymru. 

 

 Prosiect Sgyrsiau Cymunedol Amrywiol Gyda'n Gilydd – Nod y prosiect 
yw gweithio gyda phobl nad ydynt efallai'n ymgysylltu ag arolygon ac 
ymgynghoriadau “unwaith ac am byth” ffurfiol i fynegi eu hunain mewn 
lleoliad mwy hamddenol, gyda Gwesteiwr Sgwrsio sydd wedi ymrwymo i 
sefydlu ymddiriedaeth gydag ymagwedd gynaliadwy, sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn. 

 
Gwahoddwyd Dr Rachel Hughes i gyflwyno'r prosiect Naratif Cymunedol. Yn ei 
hanfod mae’r prosiect hwn yn anelu at wneud yr Asesiadau Llesiant yn fwy 
perthnasol i’n cymunedau a darparu BGC â dealltwriaeth gyfoethog a chyfannol o 
lesiant ar lefel gymunedol. Bydd y prosiect yn cynnwys amrywiaeth o gyfryngau 
(ysgrifenedig, ffotograffiaeth, fideo, gwaith celf) yn ogystal â ffurfiau mwy 
traddodiadol o ddadansoddi data meintiol ac ansoddol i archwilio'r gwaith hwn. 
 
Mae’r prosiect yn cynnig gweithio gyda chymuned ym mhob ardal BGC ar draws 
Gogledd Cymru. Croesawodd Dr Rachel Hughes safbwyntiau a gwnaed y pwyntiau 
a ganlyn – 

 

 Awgrymwyd y dylai'r BGC weithio gydag un ardal arfordirol ac un ardal 
wledig. 



 Nid oes paramedrau o ran graddfa na maes ffocws - penderfyniad y BGC yw 
hwn. 

  Pwysig bod yr asesiad llesiant yn llywio’r penderfyniad a’i fod yn cyd-fynd â 
meysydd gwaith y Bwrdd yn y dyfodol. 

 Cyfle i gysylltu / dod â darnau eraill o waith a all fod yn digwydd yn yr ardal at 
ei gilydd, gan ychwanegu gwerth at y gwaith. 

 Yn unol â'n cyfeiriad yn y dyfodol, awgrym y dylem dargedu ardaloedd â 
lefelau uchel o amddifadedd. 

 Ymhlith yr ardaloedd a awgrymwyd roedd Abergele a Phensarn, Gorllewin y 
Rhyl a Dyffryn Conwy. 
 

Cefnogwyd y prosiect gan y Bwrdd, ond mae angen mwy o ystyriaeth cyn cytuno'n 
ffurfiol ar ddwy ardal gymunedol. 
 
PENDERFYNWYD: 
 

(i) Bydd yr aelodau'n rhannu unrhyw farn â'r Cadeirydd cyn y cyfarfod nesaf. 
(ii) Cyflwynir cytundeb ffurfiol yr ardaloedd cymunedol yn y cyfarfod nesaf. 

 
9 CYNLLUN LLES CONWY A SIR DDINBYCH 2023 I 2028 - CYMERADWYAETH I 

YMGYNGHORIAD 
 
Darparodd Mike Corcoran (Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru) drosolwg o’r gwaith 
sy’n mynd rhagddo i ddatblygu’r Cynllun Llesiant hyd yma a manylu ar rôl hwyluso 
Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn y broses. 
 
Bu’r Bwrdd yn myfyrio ar y gweithdy blaenoriaethu diweddar, a oedd yn ystyried y 
14 maes blaenoriaeth a nodwyd gan yr asesiad llesiant ac yna’n canolbwyntio ar 
achosion sylfaenol a chysylltiadau’r meysydd blaenoriaeth hynny 
 
Trwy ymarfer mapio a gynhaliwyd fel rhan o’r broses flaenoriaethu, canfuwyd bod y 
meysydd blaenoriaeth a nodwyd yn cyd-fynd fwyaf â nod llesiant ‘Cymru Fwy 
Cyfartal’. Canfu hefyd fod nifer o’r un achosion sylfaenol yn sail i’r meysydd 
blaenoriaeth a nodwyd, gan gynnwys costau byw, anghydraddoldeb ac anfantais 
economaidd gymdeithasol, seilwaith ffisegol a digidol, diffyg hyder a dyhead a 
bylchau o ran sgiliau a chyfleoedd. 
 
Yn y gweithdy daeth yr aelodau i’r casgliad eu bod am ganolbwyntio ar leihau 
anghydraddoldeb ac amddifadedd, gan fod hwn yn faes y gall pob partner ei 
gyfrannu a lle gall y BGC ychwanegu gwerth drwy gydweithio. Mae’r Cynllun 
Llesiant drafft yn atodiad 1, yn nodi uchelgais y Bwrdd a’i rôl o ran gwneud cynnydd 
ystyrlon i gyflawni ei uchelgais. 
 
Croesawodd Mike Corcoran safbwyntiau a gwnaed y pwyntiau a ganlyn: 
 

 Mae’r Cynllun Llesiant drafft yn fwriadol lefel uchel iawn i roi hyblygrwydd a 
chaniatáu i’r BGC bennu’r cyfeiriad a’r ymyriadau y mae am eu cymryd. 

 Ar gyfer yr ymgynghoriad mae angen ei gwneud yn glir y bydd mwy o fanylion 
yn cael eu hychwanegu at y Cynllun Llesiant. 



 Sicrhawyd bod swyddogion cymorth BGC yn gysylltiedig â’r gwaith sy’n 
digwydd yn genedlaethol mewn perthynas ag anghydraddoldeb iechyd, newid 
hinsawdd a thlodi ac amddifadedd. 

 Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn gweithio ar agenda iechyd 
Gwyrdd, a fydd yn cefnogi datblygiad y cynllun llesiant. Mae’n cynnwys 
meysydd fel newid yn yr hinsawdd, teithio llesol a mynediad i fannau gwyrdd 
a glas. Cais i ddod â phapur i gyfarfod BGC yn y dyfodol i’w drafod. 

 Gwerthfawr i’r BGC gael cyflwyniad gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
ynghylch amddifadedd a’r mathau o ymyriadau sydd ar gael i Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 
Penderfynwyd: 

(i) Bod yr Aelodau’n cymeradwyo cynnwys y Cynllun Llesiant drafft. 
(ii) Mae’r aelodau’n cymeradwyo’r Cynllun Llesiant drafft ar gyfer ymgysylltu â’r 

cyhoedd, gan gynnwys sbarduno’r cyfnod statudol o 14 wythnos ar gyfer 
adborth gyda Chomisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 
10 ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY 

A SIR DDINBYCH 2021 – 22 - CYMERADWYAETH I'W CYHOEDDI 
 
Cyflwynwyd adroddiad blynyddol drafft BGC 2021/22 (a gylchlythyrwyd yn flaenorol) 
i’w gymeradwyo. Roedd yn ddogfen statudol i’w chyflwyno i Lywodraeth Cymru a 
Chomisiynydd Cymru Swyddfa Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 
Darparodd Hannah Edwards drosolwg o'r pedwerydd adroddiad blynyddol, a 
chadarnhaodd mai dyma'r adroddiad blynyddol terfynol sydd ei angen yn ystod y 
cylch cynllunio hwn. Yn ôl y canllawiau statudol, yn y flwyddyn yn dilyn etholiad 
llywodraeth leol arferol (pan fydd cynllun llesiant lleol newydd yn cael ei baratoi a’i 
gyhoeddi) nid oes gofyniad i gynhyrchu adroddiad blynyddol hefyd. 
 
Mae’r adroddiad blynyddol yn ymdrin â phrif gyflawniadau’r Bwrdd dros y flwyddyn 
ddiwethaf, yn fwyaf nodedig cynhyrchu a chyhoeddi’r Asesiad Llesiant. Mae hefyd yn 
rhoi rhywfaint o hunan fyfyrio dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys gwaith y 
Byrddau gyda Phrifysgol Glyndŵr i adolygu ei rôl a’i phwrpas. Yn ogystal ag edrych 
ymlaen at ddatblygu’r Cynllun Llesiant a mabwysiadu ymagwedd fwy arweiniol at 
gyflawni. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y BGC ar gyfer 2021/22 i'w 
gyhoeddi. 
 

11 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL 
 
Cyflwynwyd copi o’r rhaglen gwaith i’r dyfodol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
PENDERFYNWYD  cymeradwyo'r rhaglen waith i'r dyfodol gan ychwanegu 
amserlennu'r eitem Agenda Iechyd Gwyrdd mewn cyfarfod yn y dyfodol. 
 
 
DAETH Y CYFARFOD I BEN AM 4.50 P.M. 


