
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 

Blaenoriaethau BGC - Diweddariad Cynnydd Hydref 2018 

Cymuned  

Grymuso’r Gymuned 

Yn dilyn gweithdy’n gynharach yn yr haf, mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi 

cytuno i – 

 Ymchwilio lle gall y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gefnogi unrhyw fylchau 

mewn mentrau rhagnodi cymdeithasol 

 Cefnogi tenantiaid yn well a’r rhai sydd mewn perygl o ddigartrefedd 

 Datblygu cynllun gweithredu Cefnogi Dementia ac annog datblygiad o gymunedau 

sy’n gyfeillgar i ddementia. 

 Lle  

Gwytnwch Amgylcheddol 

Yn dilyn gweithdy’n gynharach yn yr haf, mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi 

cytuno i – 

 Datblygu datganiad polisi amgylchedd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus cyffredin 

 Datblygu addewidion gwyrdd cymunedol 

 Nodi meysydd i lobïo sydd y tu hwnt i’w gallu 

Mae gweithgorau'n cael eu sefydlu – cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn 

bod yn rhan o’r gwaith hwn... 

Grwp Addewid Cymunedol - 09.11.2018 @ 10am – 12pm yn Fodlondeb, Conwy 

Grwp Polisi Amgylcheddol - 15.11.2018 @ 2 – 4pm yn Russell House, Rhyl 

Pobl 

Lles Meddwl Da 
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Mae cyfarfodydd wedi digwydd gyda sefydliadau partner i sefydlu lle gallai'r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus ychwanegu gwerth yn y maes hwn. 

Mae gweithdy i fod i gael ei gynnal yn yr hydref i gasglu safbwyntiau gan staff a 

phartneriaid ehangach 

Am fwy o wybodaeth am y maes hwn â blaenoriaeth, cysylltwch â ni. 

Trefniadau Craffu BGC... 

Mae Cynghorau Conwy a Sir Ddinbych wedi cytuno i sefydlu pwyllgor craffu ar y cyd i 

oruchwylio gwaith y BGC. Bydd y pwyllgor newydd yn digwydd yn y flwyddyn ariannol 

newydd. 

Gwybodaeth Ddefnyddiol... 

 Bydd ymgynghoriad cychwynnol ar y Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) yn y ddwy sir 

yn digwydd yn gynharach eleni – ewch i dudalennau gwe Conwy neu Sir Ddinbych 

am yr wybodaeth ddiweddaraf. 

 Mae adroddiad Dyfodol i Gymru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Swyddfa 

Comisiynwyr Cenedlaethau'r Dyfodol wedi’i gyhoeddi i helpu sefydliadau gynllunio 

ar gyfer y dyfodol yn fwy hyderus, ac yn nodi rhai offer defnyddiol i'w mabwysiadu 

ar gyfer meddwl a chynllunio yn y tymor hir.. 

Cyfarfodydd BGC Conwy a Sir Ddinbych 

Mae cyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd! Mae dyddiadau ac amseroedd y cyfarfodydd i 

ddiwedd blwyddyn ariannol 2018/19 wedi eu rhestru isod – 

 Dydd Merched, 12 Rhagfyr 2018 – 9.30am i 12.30pm (Venue Cymru, Llandudno) 

 Dydd Llun, 25 Mawrth 2019 – 1.30pm i 4.30pm (Siambr y Cyngor, Tŷ Russell, Rhyl) 

Mae agenda, adroddiadau a chofnodion y cyfarfodydd ar gael ar wefan papurau bwyllgor 

PSB Conwy a Sir Ddinbych. 

Cysylltu â ni 

Am mwy wybodaeth am the BGC Conwy a Sir Ddinbych, ewch i 

https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Planning-Building-Control-and-Conservation/Replacement-LDP/Replacement-Local-Development-Plan.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/rheoliadau-cynllunio-ac-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol.aspx
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/newyddion/49188
https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/cy/rhaglen-a-cofnodion/
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www.conwyanddenbighshirepsb.org.uk, e-bôst sgwrsysir@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 

574059. 


