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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 26 Gorffennaf 2022 

 
Teitl: Asesiad o Lesiant Lleol 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi gwybod i Aelodau'r Cabinet am Yr Asesiad o 

Lesiant Lleol 2021-22 a gynhaliwyd fel rhan o ofyniad 
statudol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 
 

Er:  Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a 
Phobl a Threfniadaeth 

 
Cefndir 
 
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i bob 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yng Nghymru gynhyrchu a chyhoeddi 
Asesiad o Lesiant Lleol. Diben yr Asesiad yw cael darlun cynhwysfawr o gyflwr 
llesiant pobl leol a chymunedau Ceredigion, a’i ystyried ar draws y pedair colofn 
llesiant – sef ffactorau economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol. Mae 
hyn hefyd yn cynnwys nodi’r asedau, yr heriau a’r cyfleoedd y mae dinasyddion 
Ceredigion yn eu hwynebu.  
 
Manylion 
 
Asesiad Ceredigion o Lesiant Lleol 2022 yw’r ail Asesiad a gyhoeddwyd gan Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Ceredigion ers i’r Ddeddf gael ei gyflwyno, ac fe'i 
cymeradwywyd gan BGC Ceredigion ar y 7fed o Fawrth 2022. 
 
Yr Asesiad hwn a gyhoeddwyd yw'r darlun diweddaraf a mwyaf cynhwysfawr o 
gyflwr llesiant pobl a chymunedau lleol Ceredigion. Caiff yr Asesiad ei lywio gan 
ddata, ymchwil a thystiolaeth, a thrwy wrando ar bobl a rhanddeiliaid, a thrwy 
ystyried tueddiadau’r dyfodol a’r pethau y gallwn eu rhagweld yn digwydd yfory y 
mae angen inni ddechrau cynllunio ar eu cyfer heddiw. 
 
Mae’r Asesiad yn darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant Lleol, a fydd 
yn penderfynu beth fydd BGC Ceredigion yn ei wneud dros y 5 mlynedd nesaf i wella 
llesiant pobl a chymunedau’r Sir. 
 
At hynny, gan fod yr asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth, ystyrir ei fod yn adnodd 
rhagorol y gellir ei ddefnyddio i lywio cynlluniau a strategaethau'r awdurdod lleol yn 
y dyfodol; er enghraifft, byddai'n arbennig o ddefnyddiol i Gyngor Sir Ceredigion ei 
ystyried a chyfeirio ato wrth baratoi'r Strategaeth Gorfforaethol. 
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Mae’r ddolen i’r Asesiad a’r atodiadau sy’n cefnogi’r Asesiad i’w gweld isod. Mae’r 
atodiadau yn cynnwys y fethodoleg, gwybodaeth ymgysylltu, ffynonellau data a 
bylchau, a’r deg Proffil Ardal ar gyfer cymunedau Ceredigion. Mae’r Proffiliau Ardal 
yn darparu trosolwg o lesiant ar lefel gymunedol ac ar gyfer Ceredigion gyfan. 
 
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 
 
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 - Atodiadau 1-12 
 
Cynllunio ar gyfer y dyfodol 
 
Mae'r Asesiad wedi bod yn allweddol wrth lywio camau nesaf y Cynllun Llesiant Lleol 
ac ar ôl i'r BGC ei ystyried, nodwyd yr amcanion canlynol a chytunwyd arnynt. Bydd 
y pedwar amcan hyn yn sail i Gynllun Llesiant Lleol 2023-2028: 
 
1. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau economi gynaliadwy sydd o fudd i bobl 
leol ac yn adeiladu ar gryfderau Ceredigion.  
 
2. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i leihau anghydraddoldebau yn ein cymunedau 
ac yn defnyddio atebion cymdeithasol a gwyrdd i wella iechyd corfforol a meddyliol. 
  
3. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i ddarparu mentrau datgarboneiddio yng 
Ngheredigion i ddiogelu a gwella ein hadnoddau naturiol. 
 
4. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i alluogi cymunedau i deimlo’n ddiogel ac yn 
gysylltiedig a byddwn yn hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac yn cynyddu 
cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. 
 
Mae gwaith ymgysylltu wedi digwydd yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2022 i gasglu 
barn am yr hyn y dylai'r BGC ei wneud er mwyn cyflawni'r pedwar amcan. Mae'r 
rhain yn cael eu coladu i helpu i lywio Cynllun Llesiant Lleol drafft 2023-2028 a fydd 
yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Medi 2022. 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi’i gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 
Ddim yn berthnasol 
 

 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad: Nodi'r wybodaeth 

 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er gwybodaeth yn unig 

https://www.ceredigion.gov.uk/media/11234/asesiad-o-lesiant-lleol-ceredigion-2022.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/media/11235/asesiad-o-lesiant-lleol-ceredigion-2022-atodiadau-1-12.pdf
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Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Ddim yn berthnasol 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim  
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Dim  
 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim  
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim  
 

Risg(iau): 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Pwerau Statudol: Ddim yn berthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Atodiadau: 
 

Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 - Atodiadau 1-
12 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Alun Williams 

Swyddog Adrodd: Alun Williams 
 

Dyddiad: 23.06.2022 
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https://www.ceredigion.gov.uk/media/11235/asesiad-o-lesiant-lleol-ceredigion-2022-atodiadau-1-12.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/media/11235/asesiad-o-lesiant-lleol-ceredigion-2022-atodiadau-1-12.pdf

