
CABINET CYNGOR GWYNEDD 

Adroddiad i gyfarfod y Cabinet Cyngor Gwynedd 

Dyddiad y cyfarfod: 7 Mawrth 2023 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Nia Jeffreys 

Dirprwy Arweinydd.   

Swyddog cyswllt: Catrin Thomas  

Pennaeth Cynorthwyol Cefnogi Teulu 

Manylion cyswllt: catrinthomas@gwynedd.llyw.cymru    

01286 679913  

Teitl yr Eitem: Rhaglen Cefnogi Llesiant Pobl 

1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

1.1. Gorffen sefydlu Hybiau Cefnogi Pobl yn yr 13 ardal adfywio. 

1.2. Comisiynu Gwasanaeth Cefnogi Llesiant Pobl i roi help llaw i 

drigolion gyda’u anghenion llesiant yn yr hwb a’r ardal.  

2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

2.1. Mae angen cymeradwyaeth y Cabinet i gamau nesaf y rhaglen ar 

gyfer 2023-24 ymlaen. 

3. RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

3.1. Mae’r Rhaglen Cefnogi Llesiant Pobl yn un o brosiectau 

blaenoriaeth Cynllun y Cyngor.  

3.2.  Pwrpas y Rhaglen yw gweithio ar draws adrannau’r Cyngor, ar y 

cyd gyda’n partneriaid i helpu pobl Gwynedd gyda’r materion 

hynny sy’n cael effaith ar eu llesiant, megis yr argyfwng costau byw 

a chaledi ariannol; allgau cymdeithasol; heriau iechyd a gofal; 

materion lletya; heriau addysg, hyfforddiant a gwaith; a gallu pobl 

i gyfrannu a chymryd rhan yn eu cymunedau.  

3.3. Rydym yn cyflawni’r pwrpas hwn drwy  

 gefnogi Grwpiau Cymunedol i sefydlu Hybiau Cefnogi Pobl  i 

sicrhau fod help ar gael i bobl yn lleol, yn anffurfiol, a pan 

fydd ei angen arnynt. 
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 gomisiynu gwasanaeth cefnogi llesiant pobl, fydd yn gafael 

yn llaw trigolion i’w  helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt 

o ran eu llesiant.  

 cefnogi cymunedau i ddatblygu cynlluniau a datrysiadau eu 

hunain i heriau a chyfleon yn eu cymunedau, drwy’r 

Swyddogion Cefnogi Cymunedau. 

(Gweler atodiad 1 yn darlunio’r gefnogaeth ar draws y sir).  

Hybiau Cefnogi Llesiant Pobl 

3.4. Rydym yn defnyddio arian y Gronfa Intigreiddio Rhanbarthol ar 

gyfer cyfrannu tuag at sefydlu Rhwydwaith a Hybiau Cefnogi 

Llesiant Pobl ym mhob un o’r 13 ardal adfywio. Byddwn yn 

buddsoddi £900,000 yn y maes yma dros 3 blynedd nesaf (yn 

amodol ar werthuso parhaus). 

3.5. Mae’r Hybiau Cefnogi Llesiant Pobl yn ymateb i un o 

flaenoriaethau yr ymgynghoriad “Ardal Ni” a gynhaliwyd ystod 

2022. Nododd ein trigolion a budd-ddeiliaid eraill wrthym fod 

angen datblygu ymyraethau llesiant, iechyd a chyfranogiad pobl 

yn eu hardaloedd. Bellach mae’r Hybiau wedi eu cynnwys yn 

Nghynlluniau Gweithredu Lleol (DRAFFT) y Fframwaith Adfywio a 

gynhyrchwyd o’r ymgynghoriad. 

3.6. Mae’r Swyddogion Cefnogi Cymunedau yn cynorthwyo y grwpiau 

cymunedol sy’n cynnal hybiau i ddatblygu a bod yn hyfyw a 

gwydn i’r dyfodol. Bydd y Swyddogion hefyd yn tynnu grwpiau a 

mentrau lleol ynghyd i ddatblygu hybiau yn yr ardaloedd hynny 

ble nad oes hwb ar hyn o bryd.   

Gwasanaeth Cefnogi Llesiant Pobl  

3.7. Byddwn hefyd yn defnyddio arian y Gronfa Intigreiddio 

Rhanbarthol ar gyfer comisiynu partner i ddarparu Gwasanaeth 

Cefnogi Llesiant Pobl drwy’r sir. Byddwn yn buddsoddi £625,000 yn 

y gwasanaeth hwn dros 4 blynedd, (yn amodol ar werthuso 

parhaus). 

3.8. Bydd y gwasanaeth hwnnw yn gafael llaw unigolion i’w helpu, ac 

yn gweithio gyda nhw ar yr hyn sy’n bwysig iddynt ar gyfer 

adeiladu eu hyder, sgiliau, rhwydweithiau a pherthnasau  er eu 

llesiant.  

3.9. Bydd y gwasanaeth cefnogi llesiant pobol yn gweithio yn agos 

iawn efo’r hybiau a rhwydweithiau lleol mewn cymunedau i wneud 

yn siŵr fod yna gyfleon a datrysiadau lleol i anghenion pobl. 



Cefnogi Cymunedau  

3.10. Mae’r Swyddogion Cefnogi Cymunedau yn cynorthwyo grwpiau a 

mentrau o fewn yr ardaloedd adfywio i ddatblygu a gwireddu 

prosiectau cymunedol fel ein bod yn adeiladu ar y cyfoeth o 

asedau a sgiliau cymunedol sy’n helpu pobl gyda’u llesiant, a 

chreu cymunedau gwydn.  

3.11. Mae’r prosiectau cymunedol hyn yn ymateb i gyfleon a heriau 

sydd wedi eu hadnabod drwy’r ymgynghoriad “Ardal Ni”.   

3.12. Bydd y Swyddogion Cefnogi Cymunedau yn cynorthwyo 

cymunedau i  ymgeisio am grantiau amrywiol er mwyn datblygu a 

gwireddu prosiectau o fewn eu cymunedau.  

4. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

4.1. Sefydlu cytundebau a cynnig grant i’r Hybiau Cefnogi Llesiant Pobl 

ar gyfer 2023-24 ymlaen erbyn diwedd Mawrth.  

4.2. Cwblhau’r broses comisiynu a chaffael ar gyfer y Gwasanaeth 

Cefnogi Llesiant Pobl erbyn diwedd Mehefin 2023. 

5. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 

PENDERFYNIAD 

5.1. Sylwadau’r Swyddog Monitro: 

“Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb”  

5.2. Sylwadau’r Pennaeth Cyllid: 

“Gallaf gadarnhau fod cyllid ar gael i wireddu’r penderfyniad a 

geisir, fel a amlinellir yn yr adroddiad”. 

  



Atodiad 1 

 


