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Swyddfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor 

 
 AGENDA 

Eitem Materion Papurau 

1. Croeso,  ac Ymddiheuriadau 
 

 

2. Cylch Gorchwyl – eitem sefydlog  
 

 Dim newidiadau i’w gyflwyno 
 

 

3. Cofnodion (i’w cymeradwyo)  a Materion yn Codi:   
 
20 Mehefin 2017 

 
 
Cofnodion 
 

4. Papur ar Adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol -  ‘Llesiant 
yng Nghymru : cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory’ a’r cyngor 
ynglŷn â pharatoi’r Cynllun Llesiant 
 

Papur A - Llio Johnson 
a chopi o’r adroddiad 

5. Trafodaeth ynglŷn â chydweithio i ychwanegu gwerth Cyflwyniad a 
thrafodaeth yn cael ei 
arwain gan Elizabeth 
Woodcock, Ymgeisydd 
PhD Prifysgol Bangor 
 

6. Pennu Amcanion Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Môn 
 

Papur B – Llio Johnson 

7. Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru  - Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol  

Papur C – er 
gwybodaeth 
 

8.  Canllawiau ar gyfer Pwyllgorau Craffu Awdurdodau Lleol ar graffu ar 
Fyrddau Wasanaethau Cyhoeddus 

Papur D – er 
gwybodaeth 
 

9. Gohebiaeth 
 

 
 



Crynodeb o’r ohebiaeth 
 

 Cyhoeddi adroddiad Llesiant Cymru 2016/2017 

 Llythyr gan Weinidogion Cymru  - cysylltu pobl yn effeithiol a 
gofal a chymorth llesiant 

 Llythyr a throsolwg gan Gomisiynydd Pobl Hyn 
 
 

 
 
Papur E 
Papur F 
 
Papur G 

11. Unrhyw Fater Arall: 
 

 

12.  Trefniadau’r cyfarfod nesaf: 
 
6 Tachwedd 2017 2pm – 4.30pm  - Ystafell Bwyllgor 1, Cyngor Sir  
                                                               Ynys Môn, Llangefni  
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD  

 GWYNEDD PUBLIC SERVICE BOARD 

 

CYFARFOD GORFODOL O FEWN 60 DIWRNOD I ETHOLIAD LLEOL 

 

DYDD MAWRTH, 20 MEHEFIN 2017  

 

COFNODION  

 

Presennol  

Enw Sefydliad 

Dilwyn Williams  Cyngor Gwynedd 

 Cyng. Dyfrig Siencyn Cyngor Gwynedd 

Ffion  Johnstone Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Sioned Rees Llywodraeth Cymru 

Simon Smith Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Sian Williams Cyfoeth Naturiol Cymru 

Nigel Harrison Heddlu Gogledd Cymru 

 

Ymddiheuriadau  

Bethan Russell-Williams Mantell Gwynedd 

Morag Olsen Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

Yn Mynychu  

Llio Johnson Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Janet Roberts Cyngor Gwynedd 

Shan Morris Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Elizabeth Woodcock Myfyriwr PhD  (Arsylwi) 

 

1. Croeso   

Yn unol â gofynion y Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol  cadeiriwyd y cyfarfod gan Dilwyn Williams, Prif 

Weithredwr Cyngor Gwynedd. 

 

2. Cofnodion cyfarfod 13 Ebrill 2017 

Cyflwynwyd y cofnodion  a derbyniwyd hwy fel cofnod cywir o’r cyfarfod ar y 13 Ebrill. 
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3. Uno neu gydweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn. 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â gweithio ar y cyd gyda Bwrdd Ynys Môn. Bu I’r Cadeirydd atgoffa’r aelodau mae 

dymuniad y Bwrdd y tro diwethaf oedd uno ond y bu cytundeb i gyd-weithio gan mae dyna oedd dymuniad 

Bwrdd Ynys Môn. 

Cynigwyd gan Cyng. Dyfrig Siencyn eu bod yn dymuno uno unwaith yn rhagor. Eiliwyd gan Simon Smith.   

Cytunwyd yn unfrydol gyda chytundeb hefyd y byddai’r Bwrdd yn cyd-weithio os mae dyna oedd yr  opsiwn 

yn cael ei gynnig gan Fwrdd Ynys Môn. 
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD A MÔN 

 ANGLESEY AND GWYNEDD PUBLIC SERVICES BOARD 

 

DYDD MAWRTH, 20 MEHEFIN 2017  

 

COFNODION  

 

Presennol  

Enw Sefydliad 

Gwynne Jones Cyngor Sir Ynys Môn 

 Cyng. Llinos Medi Cyngor Sir Ynys Môn 

Dilwyn Williams Cyngor Gwynedd 

Cyng. Dyfrig Siencyn Cyngor Gwynedd 

Ffion  Johnstone Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Sioned Rees Llywodraeth Cymru 

Simon Smith Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Sian Williams Cyfoeth Naturiol Cymru 

Nigel Harrison Heddlu Gogledd Cymru 

Sian Purcell Medrwn Môn 

Emyr Williams Parc Cenedlaethol Eryri 

Siobhan Adams Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Jerry Hunter Prifysgol Bangor 

 

Ymddiheuriadau  

Morag Olsen Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Bethan Russell-Williams Mantell Gwynedd 

 

Yn Mynychu  

Llio Johnson Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Janet Roberts Cyngor Gwynedd 

Shan Morris Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Elizabeth Woodcock Myfyriwr PhD  (Arsylwi) 

 

1. Croeso   

 

Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan Reolwr Rhaglen y Bwrdd, Llio Johnson. Esboniodd fod angen ethol 

Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyd. 

 

Cafodd Ffion Johnstone ei henwebu ar gyfer y swydd Cadeirydd  gan Simon Smith ac roedd 

cytundeb unfrydol. Enwebwyd y Cyng. Dyfrig Siencyn fel Is-gadeirydd gan Gwynne Jones. Cytunwyd 

yn unfrydol. 
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Croesawyd Ffion Johnstone I’r gadair ar gyfer gweddill y cyfarfod. 

 

2. Cofnodion cyfarfod 13 Ebrill 2017 

Cyflwynwyd y cofnodion  a derbyniwyd hwy fel cofnod cywir o’r cyfarfod ar y 13 Ebrill. 

 

3. Gweithredoedd 

 

Nodwyd nad yw Morag Olsen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi mynychu’r Bwrdd ers 3 

cyfarfod  - gofynnwyd a’i hyw hyn yn adlewyrchu ymroddiad y Bwrdd Iechyd I Fwrdd Gwasanaethau 

cyhoeddus Gwynedd a Môn? 

Cytunodd y Cadeirydd fynd a’r neges yn ôl i’r Bwrdd Iechyd a gofyn am gynrychiolaeth gyson yn y 

dyfodol.  Cytunodd Sioned Rees i ategu hynny trwy broses lywodraethu’r Bwrdd Iechyd. 

 

4. Pum diwrnod mewn ystafell 

 

Cafwyd cyflwyniad am y gwaith yma gan Ffion Johnstone. Cytunwyd rhannu’r sleidiau gyda’r 

cofnodion. 

Esboniodd Ffion Johnstone y broses hyd yma: 

Yn 2016 cynhaliwyd y cyfarfodydd ‘Pum diwrnod mewn ystafell’ lle y cytunwyd ar raglen 

gweithredu ar gyfer y tair ardal o fewn y Bwrdd Iechyd. 

Mae’r broses wedi symud ymlaen yn y Gorllewin gyda thri diwrnod arall wedi eu cynnal i symud 

hyn ymlaen. 

Bu i 30 o staff ar draws BCUHB, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, trydydd sector a’r sector 

annibynnol gyfarfod i’r diben o gasglu data a  chynnal archwiliad o’r data hynny. Trefnwyd 

ymweliadau hefyd er mwyn cael dealltwriaeth glir o sut mae’r system bresennol yn gweithio. 

Sefydlwyd egwyddorion ar gyfer y camau nesaf ac mae’r gwaith yn parhau  - yn y maes oedolion ar 

hyn o bryd ond gyda gobaith o ledaenu i feysydd fel argyfwng yn fuan. 

 

Derbyniwyd nifer o sylwadau gan aelodau’r Bwrdd: 

Nododd Nigel Harrison pa mor bwysig yw’r llif claf  o fewn yr ysbytai i bartneriaid eraill hefyd. Yn 

aml iawn mae amser heddweision yn cael ei gymryd trwy ddisgwyl i gleifion symud o fewn ysbyty. 

Diolchodd Simon Smith am y cyflwyniad ac yn falch o weld ffrwyth i’r gwaith a gychwynnwyd  mis 

Rhagfyr a bod hyn yn symud ymlaen. 

Nododd y Cyng. Dyfrig Siencyn fod llawer o’r gwaith yn swnio fel synnwyr cyffredin ond mi all 

werthfawrogi pa mor galed yw torri trwy haen ar ôl haen o fiwrocratiaeth. 

Cytunodd Ffion Johnstone ei fod wedi bod yn broses hir ac anodd ond eu bod bellach wedi cael 

cymeradwyaeth o’r ddogfennaeth oedd angen a hynny ar ôl mynd trwy nifer o bwyllgorau. Wedi 

llwyddo ar ôl dyfalbarhad. 
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Cafwyd sylw gan Dilwyn Williams mae yn debyg mai hyn yw un o’r pethau pwysicaf sydd wedi cael 

ei drafod yma yn y  BGC. Mae’r broses wedi anghofio am yr elfen o Swyddogion Iechyd a 

Swyddogion Gofal Cymdeithasol yn cyd-weithio  a hytrach wedi edrych ar y siwrne trwy lygaid y 

dinesydd. 

Mae angen lledaenu'r gweithredu yma i mewn i feysydd eraill lle y gall y BGC ddylanwadu, e.e. 

Iechyd Meddwl. Mae yn bwysig hefyd fod hyn yn y Cynllun Llesiant Lleol, nid ydym eisiau ei golli o 

fewn gweithredu rhanbarthol. 

Holodd Sioned Rees beth oedd amserlen hyn a beth oedd y mesurau llwyddiant. Cytunwyd fod hyn 

yn anodd oherwydd y mesurau sydd yn bodoli ar hyn y bryd. Cadarnhaodd Sioned y bydd Papur 

Gwyn ar y maes gofal yn fuan a bydd hyn yn cynnwys edrych ar y mesuryddion. 

Cytunodd Gwynne Jones gyda Dilwyn Williams o ran pwysigrwydd y gwaith yma   - mae yn waith 

cyffrous iawn ac angen cael sylw pellach gan y Bwrdd. Mae angen sicrhau bod y ‘senior decision 

makers’ yn gweld hyn yn waith hanfodol a bod eu rôl nhw yn allweddol i lwyddiant hyn. Mae angen 

newid diwylliant o fewn yr ysbytai ond hefyd sefydliadau eraill sydd yn cyd-weithio gydag Iechyd. 

Nodwyd Sian Purcell ei fod wedi bod yn ddiddorol iawn bod yn rhan o’r gwaith. Roedd rhywun yn 

gallu gweld agwedd swyddogion yn newid wrth fynd trwy’r broses. 

Gofynnodd y Cyng. Llinos Medi sut mae hefyd newid disgwyliadau’r claf a’u teuluoedd - hyn yn aml 

sydd yn anodd ac yn gyrru gofal.  Cytunodd Ffion Johnstone ei fod yn anodd ac mae angen cyd-

weithio agos i newid hyn. Cafwyd sylw hefyd fod angen sicrhau bod y claf a’r teulu yn cael y 

wybodaeth gyflawn am eu gofal. 

Nododd Dilwyn Williams fod  hefyd angen sicrhau nad yw gweithwyr proffesiynol yn rhoi’r 

negeseuon anghywir i’r cleifion.  Er enghraifft, yn aml iawn erbyn i’r gweithiwr cymdeithasol 

gyrraedd y claf yn yr ysbyty mae gweithwyr iechyd  wedi dweud mai i gartref preswyl fydd angen 

mynd, er nad yw hyn yn gywir ym mhob achos, mae hyn yn gallu creu dibyniaeth. 

Esboniodd Jerry Hunter sut mae’r Brifysgol wedi gweddnewid sut y maent yn cyfathrebu gyda 

myfyrwyr a bellach yn cynnwys myfyrwyr ar ddechrau unrhyw newid ac mae eu perthynas wedi 

gwella yn fawr, bellach mae’r Brifysgol ymhlith y 15 uchaf ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr. 

Nododd Emyr Williams bwysigrwydd cofio am yr angen am waith ataliol i stopio pobl gyrraedd yr 

ysbyty yn lle cyntaf – mae yn debyg y bydd hyn yn codi yn y Cynllun Llesiant.  

 

5. Lles Amgylcheddol 

Ymddiheurodd Sian Williams nad oedd cyflwyniad ar gael ar gyfer y cyfarfod. 

Esboniodd fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn edrych ar sut y mae yn gallu cyfrannu at waith y 

BGC. Mae trafodaethau wedi eu cynnal yn y byrddau eraill am waith newid hinsawdd a lleihau 

allbynnau carbon. Nifer o bethau eraill wedi codi megis lleihau'r nifer o boteli dŵr o fewn 

sefydliadau cyhoeddus. 

Ym Mwrdd Wrexham mae trafodaethau wedi bod ynglŷn â Gweithleoedd Iach - oes angen hyn yn 

rhanbarthol? 

Cytunwyd y gellir trafod hyn ymhellach yn y gweithdai sydd yn cael eu trefnu ar ran y Bwrdd dros yr 

Haf - bu i Sioned Rees atgoffa’r aelodau fod angen i’r cynllun ymateb i’r Asesiad Llesiant. 
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6. Grid Cenedlaethol 

Cafwyd cais gan Gwynne Jones i’r BGC gefnogi Cyngor Sir Ynys Môn gyda llythyr i’r Grid 

Cenedlaethol yn gofyn iddynt ystyried Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol wrth gynllunio'r ail linell o 

beilonau dros yr ynys. 

Cefndir y cais yw bod Cyngor Ynys Môn wedi ysgrifennu at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i 

ofyn am gyngor o beth yw oblygiadau’r ddeddf ar gyfer cynllun o’r fath.  Mae’r Grid yn pwyso yn 

erbyn y ddeddf gan nad yw yn gorff cyhoeddus. 

Y cyngor cyfreithiol mae Cyngor Ynys Môn wedi ei dderbyn yw y dylai’r Grid baratoi gwybodaeth o 

sut y maent yn ymateb i’r Ddeddf. 

Mae cwmni Horizon wedi derbyn egwyddor y Ddeddf ond nid yw’r Grid Cenedlaethol. 

Gofynnodd Dilwyn Williams pwy fydd yn rhoi caniatâd i’r cynllun ac oni ddylai’r sefydliad yna 

gysidro’r Ddeddf? A ddylai’r BGC lythyru’r sefydliad yna er mwyn sicrhau eu bod yn cadw i’r 

ddeddf? 

Cadarnhawyd mai trwy’r broses DCO fydd y caniatâd yn digwydd ac fe fydd hyn yn wir am ganiatâd 

ar gyfer y Pwerdy hefyd, cais Horizon.  Mae hyn yn broses tu allan i ddeddfwriaeth Cymru. 

Nodwyd fod y Cyngor yn siomedig gydag ymateb y Comisiynydd i gais Môn - er nad yw’r Grid yn 

sefydliad cyhoeddus fe ddylid gofyn iddynt ystyried y ddeddf o ran egwyddor. 

Cytunwyd y byddai’r BGC yn ysgrifennu i’r Grid Cenedlaethol yn gofyn iddynt gymryd egwyddorion 

y ddeddf i ystyriaeth gyda chopi i’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

7. Prif Negeseuon yr Asesiad Llesiant 

Cafwyd papur yn amlinellu camau nesaf o ran y prif negeseuon. Bydd gweithdai yn cael eu trefnu 

dros yr haf i drafod y negeseuon ac i roi cynigion ymlaen i’r BGC am y gweithredu yn y meysydd 

hynny. 

Cytunwyd ei fod yn bwysig cydnabod beth sydd yn digwydd yn y meysydd yn barod. 

Cwestiynwyd yr angen i’r gweithredu fod ar y cyd.   Bydd angen trafodaeth am hyn  a chysidro pwy 

fydd y partneriaid ar gyfer pob gweithred. 

 

8. Fframwaith ymgysylltu 

Trafodwyd y papur yn gofyn i’r BGC sefydlu Is-grŵp Ymgysylltu er mwyn cychwyn y gwaith o geisio 

ymgysylltu ar y cyd gyda chymunedau yng Ngwynedd a Môn. 

Cytunwyd fod angen hyn gan fod y neges gan y cymunedau yn glir eu bod wedi cael digon o drafod 

gyda gwahanol sefydliadau. Mae angen ffordd o rannu negeseuon sydd yn codi o fewn ymgysylltu'r 

gwahanol sefydliadau a gweithio tuag at ymgysylltu ar y cyd. 

Enwebwyd Sian Purcell I fod yr aelod cysylltiedig â’r Is-grŵp yma ac i Gadeirio grŵp. Cytunwyd yn 

unfrydol. 

 

9. Gohebiaeth 
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(i) Gwahoddiad i’r digwyddiad sydd yn cael ei drefnu gan Swyddfa’r Comisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol yng Nghaerdydd ar y 17 o Orffennaf. 

Cytunwyd ysgrifennu i swyddfa’r comisiynydd yn gofyn iddynt gysidro cynnal digwyddiad yn y 

Gogledd- mae yn anodd cyfiawnhau'r gost o drafeilio ac aros yng Nghaerdydd ar gyfer cyfarfod 

2 awr yn unig. 

(ii) Nodwyd cynnwys y llythyr gan Carl Sargeant a Mark Drakeford ynglŷn â sicrhau bod y trydydd 

sector yn rhan o waith y BGC.    

 

10. Unrhyw fater arall 

 

(i) Mae crynodeb o amcanion llesiant pob corff cyhoeddus wedi ei dderbyn gan y Llywodraeth - 

cytunwyd rhannu’r hwn gyda’r aelodau. 
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS YNYS MÔN 

 ANGLESEY PUBLIC SERVICE BOARD 

 

 

CYFARFOD GORFODOL O FEWN 6O DIWRNOD I ETHOLIAD LLEOL 

DYDD MAWRTH, 20 MEHEFIN 2017  

 

COFNODION  

 

Presennol  

Enw Sefydliad 

Gwynne Jones Cyngor Sir Ynys Môn 

 Cyng. Llinos Medi Cyngor Sir Ynys Môn  

Ffion  Johnstone Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Sioned Rees Llywodraeth Cymru 

Simon Smith Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Sian Williams Cyfoeth Naturiol Cymru 

Nigel Harrison Heddlu Gogledd Cymru 

Sian Purcell Medrwn Môn 

 

Ymddiheuriadau  

Morag Olsen Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

Yn Mynychu  

Llio Johnson Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Janet Roberts Cyngor Gwynedd 

Shan Morris Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Elizabeth Woodcock Myfyriwr PhD  (Arsylwi) 

 

1. Croeso   

Yn unol â gofynion y Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol cadeiriwyd y cyfarfod gan Gwynne Jones,  Prif 

Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn  

 

2. Cofnodion cyfarfod 13 Ebrill 2017 

Cyflwynwyd y cofnodion  a derbyniwyd hwy fel cofnod cywir o’r cyfarfod ar y 13 Ebrill. 
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3. Uno neu gydweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn. 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn ag gweithio ar y cyd gyda Bwrdd Gwynedd. Esboniodd Gwynne Jones, Cadeirydd 

mai cyd-weithio oedd dymuniad Cyngor Sir Ynys Môn y tro diwethaf  y cafwyd y drafodaeth yma ac mai 

dyna oedd sefyllfa gyfredol.   Nid oes newid wedi bod yn gyfreithiol ac felly mae’r rhesymau dros beidio uno 

yn parhau. Roedd y Cadeirydd eisiau bod yn hollol glir bod y cyngor wedi gweld budd o fod yn aelod o’r 

Bwrdd ar y cyd a bod ymroddiad y cyngor i’r Bwrdd yn gadarn. 

Datganodd Simon Smith ei fod yn siomedig  mai dyma oedd dymuniad Cyngor Môn, roedd yn gobeithio y 

byddai swyddogion Cyngor Ynys Môn wedi gweld ymroddiad pob aelod i’r Bwrdd ac nad oedd uno yn creu 

problem bellach. Mae yn teimlo mae dyma’r BGC sydd yn gweithredu  orau  o fewn ysbryd y Ddeddf a 

byddai uno yn cadarnhau hyn. 

Esboniodd Gwynne Jones nad oedd cyfle wedi bod i drafod hyn gyda’r Pwyllgor Gwaith newydd sydd wedi 

ei sefydlu yn dilyn yr etholiad lleol. Efallai y bydd yn bosibl gwneud hyn yn ystod y misoedd nesaf. Cytunodd 

Cyng. Llinos Medi fod angen sicrhau fod llais Aelodau yn rhan o’r broses ac nid yw hyn wedi digwydd eto. 

Gofynnwyd a oedd yn bosibl dod yn ôl at hyn yn ystod y flwyddyn neu yw’r penderfyniad yn digwydd pob 5 

mlynedd yn y cyfarfod gorfodol? Cadarnhawyd y gellir trafod hyn ar unrhyw bryd yn ystod y misoedd nesaf 

- bydd angen newid y Cylch Gorchwyl os oes newid i statws y Bwrdd. 

 

Cytunwyd parhau i gyd-weithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd. 
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Cynnwys

Section 

 Rhagair 
 Cyflwyniad a chyd-destun 
 Canfyddiadau allweddol ac argymhellion 

Rhan 1 
Llesiant yng Nghymru: yr hyn a wyddom ac na wyddom 

 1.1 Pwysigrwydd cychwyn da mewn bywyd
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Rhagair

Mae’r dystiolaeth a gynhwysir ynddynt, 
a sut y caiff ei dehongli yn rhan sylfaenol 
o wella llesiant ein pobl a’n cymunedau, 
yn awr ac yn y dyfodol. Rwyf wedi nodi 
rhai meysydd allweddol lle mae angen 
i aelodau BGCau a’r rhai hynny sy’n 
darparu cymorth yn lleol a chenedlaethol, 
yn cynnwys fy swyddfa, ffocysu arnynt er 
mwyn helpu cyrff cyhoeddus a BGCau 
i fanteisio i’r eithaf ar y Ddeddf, nid fel 
rhyw ymarfer cydymffurfio, ticio blychau, 
ond fel fframwaith ar gyfer gwella 
gwasanaethau cyhoeddus, fel eu bod 
yn addas ar gyfer cwrdd ag anghenion 
presennol ac anghenion cenedlaethau’r 
dyfodol. Mae’r meysydd allweddol sydd 
angen eu herio’n cynnwys:  

—  Tueddiad i ddychwelyd at ddisgrifio 
llesiant mewn dulliau traddodiadol 
yn hytrach na chysylltu data lleol â’r 
nodau llesiant fel y’u diffinnir yn y 
ddeddfwriaeth

—  Mynd i’r afael â’r diffyg amlwg mewn 
gallu a hyder wrth edrych ar yr 
hirdymor

 
—  Diffyg ystyriaeth ystyrlon o’r rhyng-

gysylltiadau rhwng materion, a’r hyn 
a olygir gan y data mewn gwahanol 
gyd-destunau a chymunedau

Tra gall fod rhai wedi gweld asesiadau Llesiant fel rhan gyntaf proses gydymffurfio Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) o dan Ddeddf  Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
rwyf i wedi eu gweld fel dangosydd cyntaf parodrwydd BGCau i herio busnes-fel-arfer 
a mabwysiadu’r dulliau newydd o weithio sy’n ofynnol o dan y Ddeddf. Mae Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus i’w gymeradwyo gyda’u hymagwedd positif wrth gwblhau’r 
asesiadau. Tra’u bod yn gam i’r cyfeiriad cywir, maent hefyd yn amlygu natur wirioneddol yr 
heriau sy’n wynebu cyrff cyhoeddus wrth iddynt ystyried anghenion cenedlaethau’r dyfodol.

Mae fy myfyrdodau ar yr asesiadau a’r 
sgyrsiau a gefais i a fy nhîm â phob un o’r 
BGCau yn awgrymu bod rhai o’r heriau’n 
adlewyrchu’r angen am well adnoddau, 
mwy o amser, mwy o gymorth ymarferol 
a chymorth ym maes polisi ar gyfer 
cyflawni’r holl newid sydd ei angen.
Fodd bynnag, maent hefyd yn 
adlewyrchu amharodrwydd i newid, 
amharodrwydd i gamu allan o seilos a 
symud i ffwrdd oddi wrth y ffocws golwg 
byr a’r tueddiad i lynu wrth yr un hen 
ffordd o wneud pethau.

Bwriad yr adroddiad hwn yw amlygu’r 
hyn a ddywed yr asesiadau am lesiant 
(a’r hyn na ddywedant), a beth mae’r hyn 
a ddysgwyd o’r dulliau yr ymgymerwyd 
â’r asesiadau yn ei olygu i gynllunio 
llesiant. Rwyf wedi cydweithio gydag 
ystod o bartneriaid a chyrff, a enwir 
drwy gydol yr adroddiad, yn cynnwys 
partneriaeth â Netherwood Sustainable 
Futures, Prifysgol Caerdydd a Mark 
Lang Consulting sydd wedi darparu 
dadansoddiad eang am y modd y mae 
BGCau wedi ymgymryd â’r asesiadau, 
ac mae Rhan 2 o’r adroddiad hwn yn 
dibynnu i raddau helaeth ar eu gwaith. 

Mae’r adroddiad yn cyflwyno 
argymhellion, rhai yn herio BGCau gan 
awgrymu eu bod, efallai, wedi troi nôl 
at hen ddulliau traddodiadol o wneud 
pethau, rhai argymhellion am y modd 
y mae angen i’r asesiadau esblygu a’r 
mwyafrif yn ffocysu ar yr hyn sydd angen 
ei newid i alluogi cynllunio llesiant a fydd 
yn creu’r newid sylweddol sydd arnom ei 
angen ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Byddaf yn cadw llygad barcud ar y modd 
y mae BGCau a chyrff cyhoeddus yn 
ymateb i’r argymhellion hyn, ac yn eu 
cysylltu â’r meysydd blaenoriaeth y bydd 
fy swyddfa’n ffocysu arnynt.
 
 
 
 

Sophie Howe 
Comisiynydd Cenedlaethau’r  
Dyfodol Cymru
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Cyflwyniad a chyd-destun

Mae Rhan 4 o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (“y Ddeddf”) yn nodi 
bod yn rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gyhoeddi Asesiad 
Lleol o Lesiant (“Asesiad”) i amlinellu cyflwr  llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol mewn ardal BGC. Cafodd yr asesiadau hyn eu 
cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad yn ystod gaeaf 2016, pan ddaeth Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn ymgynghorai statudol rhestredig.

Yn ogystal ag ymgysylltu’n anffurfiol â BGCau, datblygodd y Swyddfa 
bartneriaeth â Netherwood Sustainable Futures, Prifysgol Caerdydd a  
Mark Lang Consulting i ddarparu dadansoddiad arbenigol a gwerthusiad  
o’r 19 asesiad. Drwy hyn fe’m galluogwyd i ddarparu adborth personol i  
bob BGC, o fewn amserlen ei gyfnod ymgynghori a gyhoeddais ar y wefan  
www.cenedlaethaurdyfodol.cymru. Ffocyswyd yr adroddiadau adborth hyn ar y 
meysydd allweddol lle’r oedd yr angen mwyaf am newid, er mwyn sicrhau bod 
cynllunio llesiant yn gwneud y defnydd gorau posibl o’r cyfleoedd a ddarperir 
gan y Ddeddf i rannu adnoddau, mabwysiadu ymagweddau newydd tuag 
at hen broblemau ac yn y pen draw wneud gwell penderfyniadau ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Rwyf yn awyddus i sicrhau bod fy swyddfa’n ymgorffori’r pum dull o weithio 
a nodir yn y ddeddfwriaeth. Hyd yn hyn mae wedi adlewyrchu’r ymgysylltiad 
â BGCau ac yn defnyddio’r myfyrdod hwn i ffurfio’r ymagweddau tuag at 
ddarparu cyngor ar sut i symud ymlaen. Rwy’n cynnig yr adroddiad hwn fel 
cyfraniad pwysig i’r dysgu ar y cyd sydd ag angen i ni i gyd fod yn rhan hanfodol 
ohono, wrth i ni ymdrechu i wneud y gorau o’r Ddeddf, i sicrhau Cymru sy’n 
addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
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Sut mae BGCau wedi eu strwythuro ac yn ymgysylltu

Canfyddiadau Allweddol Argymhellion
Ar adeg cyhoeddi eu hasesiadau, roedd y BGCau 
wedi bod yn gweithredu am oddeutu blwyddyn, felly 
mae’r amser wedi dod i ystyried eu cynnydd. Mae’n 
glir bod angen ystyried a yw’r modd y mae’r BGCau 
yn cael eu cadeirio a’u rhedeg yn galluogi dyheadau’r 
ddeddfwriaeth i gael eu gwireddu.

1.  Dylai BGCau ystyried a yw’r modd y maent yn cael eu 
cadeirio a’u cefnogi yn cynorthwyo i’r eithaf ethos y 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arbennig 
o ran hwyluso cydweithio, integreiddio ac ymgyfrannu. 
Dylent sicrhau bod y trefniadau’n hwyluso’r dasg o 
herio busnes-fel-arfer ac yn galluogi ymagweddau  a 
phersbectifau newydd i ddatblygu.

Mae’n bwysig bod y bobl sy’n eistedd o gwmpas bwrdd y 
BGCau yn medru dwyn yr ystod orau o fewnwelediad, her 
adeiladol a data i’r BGCau.

2.  Dylai BGCau adolygu eu haelodaeth wahoddedig 
i sicrhau bod cynrychiolwyr yn trosglwyddo 
gwybodaeth yn ôl i’w sectorau’n effeithiol, i ddwyn 
data, mewnwelediad a phrofiad i’r BGCau.

Nid yw’r BGCau eto’n gwneud y defnydd gorau o ddata 
ansoddol, seiliedig ar brofiad yn eu hasesiadau a gallent 
wneud hyn yn fwy effeithiol drwy fabwysiadu ymagwedd 
fwy strategol tuag at gasglu’r ‘wybodaeth dydd-i-ddydd’ 
a gesglir gan wasanaethau ar lawr gwlad, yn cynnwys y 
rhai sy’n cael eu rhedeg gan y trydydd sector.

3.  Dylid ymgymryd â mwy o waith i ddarparu 
dealltwriaeth ddyfnach o brofiadau bywyd pobl 
drwy gasglu a defnyddio llawer mwy o’r wybodaeth 
sydd gan sefydliadau sy’n bartneriaid am lesiant 
pobl, gan fanteisio ar yr ‘wybodaeth dydd-i-ddydd’ a 
gesglir ar lawr gwlad mewn cymunedau gan ystod o 
wasanaethau.

Mae’n glir bod BGCau wedi gwneud ymdrech fawr iawn i 
ymgysylltu â’r cyhoedd i chwilio am eu barn. Mae hyn i’w 
groesawu ond mae angen rhagor o waith i alluogi gwell 
dealltwriaeth o brofiadau bywyd pobl.

4.  Dylai BGCau ystyried sut y gallant adeiladu ar y 
gwaith y maent wedi ymgyfrannu ynddo hyd yn hyn, 
a chydweithio’n well gyda’i gilydd ar waith ymgyfrannu, 
yn cynnwys drwy ddefnyddio cyfryngau sy’n taro tant 
gyda phobl (yn cynnwys cyfryngau digidol).

Canfyddiadau allweddol  
ac argymhellion

Dyma’r canfyddiadau allweddol o’n gwaith gyda BGCau hyd yn hyn, yn seiliedig yn bennaf ar 
ein gwaith partneriaeth gyda Netherwood Sustainable Futures, Prifysgol Caerdydd a Mark 
Lang Consulting ond sydd hefyd yn manteisio ar fewnwelediad a gwybodaeth ehangach 
oedd ar gael i’r swyddfa Mae fy 17 argymhelliad wedi eu bwriadu i helpu aelodau Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, timau a’r gwasanaeth cyhoeddus yn gyffredinol i ffocysu ar 
y pethau allweddol sydd angen eu newid ac ar adeiladu ar yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu 
gyda’n gilydd hyd yn hyn. 
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Canfyddiadau allweddol  
ac argymhellion

 
Sut ddylai asesiadau llesiant esblygu 

Canfyddiadau Allweddol Argymhellion
Ymddengys bod datblygu asesiadau’n cael ei weld gan 
rai BGCau fel rhywbeth sy’n digwydd unwaith bob pum 
mlynedd, yn hytrach nag fel cyfle i sicrhau bod eu dulliau 
o weithio, seiliedig ar wybodaeth a thystiolaeth, yn rhan 
hanfodol o’r modd y maent yn datblygu amcanion ac yn 
cydweithio. 

5.  Rhaid i bob partner sicrhau bod yr asesiadau’n cael 
eu defnyddio i helpu dulliau gweithredu i ddatblygu, 
er mwyn cynyddu eu dealltwriaeth o lesiant a’u 
helpu i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth a 
thystiolaeth ar gyfer cenedlaethau presennol a rhai’r 
dyfodol.

Mae llawer o FGCau eto heb ddefnyddio’r data yn eu 
hasesiadau i ddeall yn llwyr y sefyllfa bresennol a graddfa 
a natur yr ymateb sy’n ofynnol: roedd y negeseuon 
ymhlyg yn y data’n gofyn am archwiliad pellach er 
mwyn deall yn well achosion ac effeithiau materion a 
thueddiadau allweddol.

6.  Cyn i gynlluniau llesiant gael eu pennu, dylid ‘twrio’n 
ddyfnach’ i’r data i ddeall yn well effeithiau ac achosion 
materion a thueddiadau allweddol, mewn perthynas â 
llesiant cymunedol a llesiant unigolion.

Cyflwynodd llawer o asesiadau ddarlun ‘anintegredig’ o 
lesiant, gan edrych ar faterion a heriau polisi o fewn seilos 
cul, traddodiadol gan golli cyfleoedd i greu cysylltiadau 
rhwng materion cydgysylltiedig a thrwy hynny ddeall beth 
mae’r cysylltiadau hyn yn eu olygu i lesiant.

7.  Mae angen mabwysiadu ymagwedd fwy integredig 
tuag at ddehongli data ar draws llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol; cyn i 
gynlluniau llesiant gael eu cynhyrchu, dylai BGCau 
ail-ymweld â’r data yn eu hasesiad i ddeall sut mae 
gwahanol faterion yn cydgysylltu a beth a olyga hyn i 
lesiant mewn lleoliadau arbennig. 

 
Dysgu allweddol ar gyfer cynllunio llesiant

Canfyddiadau Allweddol Argymhellion
Mae’r capasiti a’r gallu i ddefnyddio tystiolaeth, yn 
arbennig yn nhermau creu polisi, yn gyfyngedig ar draws 
Cymru ac mae angen cynyddu eu gwerth a’u hadnoddau.

8.  Dylai holl gyrff cyhoeddus archwilio dulliau o fynd i’r 
afael â’r bylchau mewn capasiti a gallu i ddadansoddi 
data a chreu polisi seiliedig ar dystiolaeth, gan 
gydnabod y bydd methu gwneud hyn yn rhwystr 
allweddol i weithrediad gwirioneddol Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol

Methodd y mwyafrif o’r asesiadau ystyried mewn 
gwirionedd dueddiadau hirdymor y dyfodol na heriau 
polisi aml-genedliadol. Mae yna ddymuniad clir i wneud 
mwy ond hefyd rwystrau allweddol yn nhermau’r capasiti, 
yr arbenigedd a’r hyder i feddwl a chynllunio am y 
dyfodol. 

9.  Gan weithio gyda’r BGCau, dylai Llywodraeth Cymru 
a’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol archwilio’r 
dulliau gorau o adeiladu capasiti, arbenigedd a hyder i 
ddeall rhagolygon, tueddiadau’r dyfodol ac anghenion 
cenedlaethau’r dyfodol yn cynnwys ystyriaeth o 
senarios a thueddiadau sy’n llai sicr.
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Mae’r asesiadau’n peintio darlun diogel ac annadleuol 
o lesiant ar lefel lleol, heb gwestiynu a yw ymagweddau 
presennol tuag at ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn 
addas ar gyfer y dyfodol, neu archwilio pwysau allweddol 
a thensiynau yn y ddarpariaeth. 

10.  Er bod y dystiolaeth yn yr asesiadau’n dangos ystod o 
dueddiadau brawychus, mae BGCau yn ymgysylltu’n 
unig â thiroedd diogel ac annadleuol. Mae angen 
i FGCau roi tystiolaeth am y modd y maent yn 
adnabod ac yn archwilio’r tensiynau rhwng gwahanol 
faterion polisi a blaenoriaethau i alluogi trafodaeth 
ddidwyll am yr ymagweddau newydd sydd angen eu 
mabwysiadu. 

Mewn llawer o asesiadau mae BGCau wedi strwythuro 
pynciau yn ôl barn gul ‘draddodiadol’ am lesiant a restrir 
mewn seilos economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol 
a diwylliannol, ac mewn rhai achosion caiff diffiniadau 
cyfreithiol y nodau llesiant eu haralleirio’n fwriadol i osgoi 
talu sylw i’r ystod o bynciau a gynhwysir ynddynt.

11.  Wrth gynllunio llesiant, rhaid i FGCau ddangos eu bod 
yn pennu amcanion ac yn gwneud penderfyniadau 
sy’n adlewyrchu sut mae llesiant yn cael ei ddiffinio 
yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn 
hytrach nag adlewyrchu syniadau traddodiadol a 
dulliau traddodiadol o wneud pethau. 

Mae BGCau yn cyfyngu cwmpas dadleuon a 
thrafodaethau ar lesiant drwy gyflwyno’r nodau llesiant 
mewn dull lefel uchel, gyffredinol a phrin yw’r cyfeiriadau 
yn yr asesiadau at ddyletswydd gyfreithiol sefydliadau 
cyhoeddus i facsimeiddio’u cyfraniad i’r nodau. 

12.  Dylai’r ddyletswydd statudol i facsimeiddio 
cyfraniadau i’r nodau llesiant sbarduno trafodaeth, 
dadleuon ac adroddiadau BGCau ar lesiant lleol yn 
hytrach na dim ond darparu cyd-destun cyffredinol. 

Mae yna lun cymysg o ddata ar ‘lefel cymunedol’ 
mewn asesiadau, gyda llawer yn ffocysu ar faterion 
a thueddiadau allweddol ar lefel awdurdod lleol heb 
archwilio’n llwyr yr hyn y mae’r rhain yn ei olygu i wahanol 
gymunedau a beth allai’r gwahaniaethau hyn ei olygu i 
wasanaethau’r dyfodol. 

13.  Mae angen gwneud gwaith pellach i ddeall yn well 
y cyd-destunau, y materion, yr heriau a’r cyfleoedd 
rhwng ac o fewn cymunedau yn ardaloedd BGC (yn 
hytrach na dim ond ar lefel awdurdod lleol), a dylai 
hyn fod yn glir mewn cynllunio llesiant. 

Dealltwriaeth  a dadansoddiad cyfyngedig a ddangosodd 
yr asesiadau o rôl lleoedd o fewn cyd-destun rhanbarthol 
a phrin oedd yr arsylwadau ar lesiant mewn perthynas â 
heriau polisi rhanbarthol. 

14.  Mewn cynllunio llesiant, dylai BGCau egluro sut y 
maent yn talu sylw i ddatblygiadau rhanbarthol, 
mecanweithiau cydweithio a chyfleoedd. 

Tra’r oedd asesiadau’n gyffredinol yn defnyddio 
tystiolaeth ansoddol wedi ei gasglu drwy ymgysylltu, mae 
yna le iddynt wneud mwy o ddefnydd o ddata ansoddol, 
seiliedig ar le o’r trydydd sector a chyrff a rhwydweithiau 
eraill. 

15.  Dylai BGCau ddatblygu mecanweithiau ar 
gyfer casglu a defnyddio data ansoddol a 
mewnwelediadau seiliedig ar le, yn arbennig oddi 
wrth y trydydd sector a’r sector preifat, a chydnabod 
yn llwyr y gwerth a ychwanegir drwy hyn at gynllunio 
llesiant. 

Mae angen meddwl mwy am y modd y mae cyrff 
cyhoeddus megis Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon 
Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, ac Amgueddfa 
Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn medru rhannu 
gwybodaeth ac adnoddau i ychwanegu gwerth at 
gynllunio llesiant. 

16.  Dylid ystyried gwybodaeth a thystiolaeth oddi wrth 
gyrff cyhoeddus nad ydynt yn aelodau o FGCau 
fel rhan o gynllunio llesiant, i fanteisio i’r eithaf ar y 
cyfleoedd i gysylltu ag agendâu ehangach.

Yn gyffredinol prin yw cysylltiadau’r asesiadau â 
strategaethau a chynlluniau eraill sy’n hollbwysig ar 
gyfer gwell llesiant yn y dyfodol, yn cynnwys cynlluniau 
datblygu lleol sy’n cael eu datblygu fel canlyniad i 
ddeddfwriaeth yn cynnwys y Gwasanaethau Cyhoeddus 
a’r Ddeddf Llesiant a Deddf yr Amgylchedd. 

17.  Dylai BGCau ystyried sut i gysylltu cynlluniau llesiant 
â strategaethau a chynlluniau eraill, yn cynnwys y 
rhai hynny sy’n berthnasol i ddeddfwriaeth arall a’r 
Cynllun Datblygu Lleol. Bydd hyn yn galluogi meysydd 
allweddol o’r ddarpariaeth i fod yn rhan weithredol 
o’r darlun mwy o wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. 

Canfyddiadau allweddol  
ac argymhellion
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Rhan 1
Pwrpas Rhif 1 
Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn rhoi 
trosolwg o ba wybodaeth a gafodd ei 
gynnwys yn yr Asesiadau Llesiant, a 
ble, ar ôl cael cyngor gan bartneriaid 
allweddol, yn fy marn, mae bylchau.
Ei phwrpas yw rhoi darlun o ‘Gymru 
gyfan’ ar sail yr hyn a gafodd ei 
gynnwys yn yr asesiadau i amlygu arfer 
diddorol, gan alluogi BGCau i fanteisio 
ar gryfderau ei gilydd. 

Mae’r adran hon yn nodi’r hyn a ddywedir wrthym gan 
y19 asesiad llesiant am lesiant yng Nghymru – y materion 
allweddol a’r themâu a amlygir ganddynt. Mae hefyd yn 
amlinellu’r hyn na ddywedant wrthym – gwybodaeth neu 
ddata sydd ar goll, yn arbennig yn nhermau’r modd yr eir 
i’r afael â llesiant fel y caiff ei ddiffinio yn y Ddeddf.

Mae yna hefyd sylwebaeth gan bartneriaid allweddol a 
chyrff cenedlaethol â diddordeb yn y modd yr aethpwyd 
i’r afael â phynciau arbennig neu â grwpiau buddiant yn yr 
asesiadau. 

Llesiant yng Nghymru:  
yr hyn a wyddom ac na wyddom
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Elfen allweddol o fy adborth oedd y gallai’r asesiadau, yn gyffredinol, fod wedi 
galluogi  mwy o integreiddio rhwng pynciau a materion ar draws llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Yn yr adran ganlynol, fy mwriad yw peintio 
darlun mwy integredig o lesiant yn amrywio o’r unigol i’r strategol. Fel yr eglurir gan y 
diagram isod y bwriad yw dechrau ar gychwyn bywyd person gan edrych ar y ffactorau 
lleol a chymunedol sy’n bwysig i lesiant, ac wedyn ystyried ffactorau ehangach, mwy 
cyffredinol, economaidd-gymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol. 

Sut mae’r rhan hon o’r  
adroddiad wedi ei strwythuro

Yn gyffredinol defnyddiodd yr asesiadau llesiant un o bedwar strwythur:

Llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Y saith nod llesiant

Pum cyfnod y cylch bywyd Canfyddiadau llesiant a nodwyd gan y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
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Esbonio llesiant:  
o’r unigolyn i’r strategol

Ein poblogaeth sy’n new
id a’r angen i ni heneiddio’n dda
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Pwysigrwydd cychwyn  
da mewn bywyd

1 ‘Overweight mothers give birth to biologically older babies’, New Scientist, 2016

Mae’r asesiadau’n tueddu i gydnabod 
bod plant sy’n cael cychwyn da mewn 
bywyd yn profi plentyndod hapusach 
ac iachach, sydd o fudd pellgyrhaeddol 
iddynt am weddill eu bywydau. Maent 
i gyd yn rhoi gwybodaeth am bwysau 
geni, cyfraddau bwydo ar y fron, 
imiwneiddio a disgwyliad oes, elfennau 
allweddol cychwyn da mewn bywyd. 
Mae llawer o’r asesiadau’n rhoi data 
am iechyd mamau beichiog, gan fod 
babanod mamau sy’n ysmygu neu sy’n 
ordew mewn mwy o berygl o ddatblygu 
ffyrdd afiach o fyw yn y dyfodol. Yn 
ôl y New Scientist mae mamau sy’n 
ordew tra’n feichiog yn fwy tebygol o 
gael babanod sy’n hŷn yn fiolegol na 
babanod mamau â phwysau iach. Gallai 
hyn roi babanod mewn mwy o berygl 
o ddatblygu clefydau cronig ymhellach 

ymlaen yn eu bywydau, a gallai ostwng 
eu disgwyliad oes.1 Mae rhai asesiadau 
hefyd yn ystyried iechyd meddwl 
mamau beichiog a’r effaith y gallai hyn 
ei gael ar eu plentyn ar gychwyn bywyd.

Mae llawer o’r asesiadau’n rhoi 
gwybodaeth am ddarpariaeth a’r 
defnydd a wneir o raglenni sy’n 
cynorthwyo blynyddoedd cynnar megis 
Dechrau’n Deg. Mewn rhai achosion 
rhoddir data am lefelau cyrhaeddiad 
plant sydd wedi derbyn cymorth drwy’r 
fath raglenni yn 3 oed, ond ychydig iawn 
o ystyriaeth bellach a roddir i lwyddiant 
y disgyblion hyn drwy gydol y system 
addysg, efallai oherwydd nad yw’r data 
hyn wedi eu casglu neu am nad yw ar 
gael yn gyffredinol. 

Mae’r adran hon yn trafod sut mae’r asesiadau’n cydnabod pwysigrwydd cychwyn da 
mewn bywyd, a pha wybodaeth a ddefnyddir ganddynt.

1.1

“Erbyn i blant Torfaen gyrraedd dosbarth derbyn yn yr ysgol, 
mae ffactorau sy’n gysylltiedig â ble maen nhw’n byw eisoes yn 
effeithio ar eu pwysau, iechyd a llesiant.”
Asesiad Llesiant Torfaen

78%
Yng Nghwmbran Uchaf mae 
78% o blant 0-4 mlwydd oed 
yn byw mewn cartrefi wedi 
eu hamddifadu o incwm.
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Mae llawer o’r asesiadau’n cyflwyno 
ystod o ddata cymdeithasol ac 
economaidd am dlodi ac amddifadedd, 
ac yn cysylltu hyn â chyfleoedd 
bywyd plentyn. Caiff tlodi yn ystod 
plentyndod ei grybwyll ym mhob un o’r 
asesiadau, er bod gwahanol fesurau 
a mesurau procsi’n cael eu defnyddio. 
Mae Asesiad Torfaen yn amlinellu 
gwahaniaethau dybryd rhwng rhai o’i 
chymunedau: yng Nghwmbrân Uchaf 
mae 78% o blant 0-4 mlwydd oed 
yn byw mewn cartrefi â’u hincwm yn 
eu gwneud yn amddifad, tra mai dim 
ond 3% yn New Inn sydd yn profi’r un 
amgylchiadau.

“Os nad ydych yn medru dod 
o hyd i swydd, os yr ydych 
mewn ardal dlawd lle nad 
oes llawer o swyddi ar gael…
nid ydych yn medru cael 
popeth yr ydych yn dymuno 
ei gael, y pethau yr ydych yn 
breuddwydio am eu cael ar ôl 
i chi dyfu i fyny, felly rydych 
yn colli llawer o gyfleoedd ac 
mae eich llesiant yn isel.” 
Disgybl ysgol uwchradd –  
Asesiad Llesiant Abertawe

Mae pob un o’r asesiadau’n cyfeirio 
at bwysigrwydd ystyried Profiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod sy’n 
brofiadau trawmatig, ac sy’n digwydd 
cyn i blentyn gyrraedd 18 mlwydd 
oed ac sy’n cael eu cofio am weddill 
oes. Maent yn amrywio o ddioddef 
camdriniaeth lafar, feddyliol, rywiol neu 
gorfforol, i gael eu magu mewn cartref 
lle mae trais domestig, camddefnydd 
o alcohol, rhieni’n gwahanu neu  

gamddefnyddio  cyffuriau. Dengys 
tystiolaeth bod plant sy’n dioddef 
straen yn ystod plentyndod neu’n cael 
plentyndod o ansawdd gwael yn fwy 
tebygol o ddatblygu ymddygiadau 
sy’n niweidiol i iechyd neu sy’n 
wrthgymdeithasol, yn fwy tebygol o 
berfformio’n wael yn yr ysgol, yn fwy 
tebygol o fod yn ymwneud â throsedd 
ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod  
yn aelod cynhyrchiol o gymdeithas.2 

 Mae prinder data lleol am y niferoedd 
o blant sy’n profi Profiadau Niweidiol 
yn ystod Plentyndod yn cael ei amlygu 
fel bwlch mewn llawer o’r asesiadau, 
er bod rhai’n gwneud defnydd o ddata 
perthnasol megis nifer dioddefwyr 
troseddau sy’n 17 mlwydd oed ac iau,  
a nifer teuluoedd un rhiant.
 
Yn gyffredinol mae’r rhannau am 
bwysigrwydd y blynyddoedd cynnar 
yn rhoi ffocws pendant ar gymdeithas 
ac iechyd; yn nhermau pwysigrwydd 
amgylchedd iach o’r cychwyn cyntaf, 
gellid rhoi mwy o ystyriaeth i systemau 
naturiol sy’n sicrhau ac yn cynorthwyo 
bywyd, yn cynnwys darparu aer iach, 
dŵr glân a thyfu bwyd. 

2  ‘Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod a’u heffaith ar ymddygiad sy’n niweidio iechyd ymysg oedolion Cymru’, Iechyd Cyhoeddus Cymru 2015

Pwysigrwydd cychwyn  
da mewn bywyd

1.1

Casgliadau
Mae pob asesiad yn cydnabod pwysigrwydd cychwyn da 
mewn bywyd i ryw raddau. Fodd bynnag mae’r mesurau a’r 
dystiolaeth a ddefnyddir i ddangos hyn yn gymharol gyfyng 
ac yn ffocysu ar faterion iechyd a materion cymdeithasol. 
Ychydig iawn o gyfeiriad a wneir, er enghraifft, at ansawdd 
yr amgylchedd, llygredd aer a.y.b. ac effaith hyn ar iechyd 
yn y blynyddoedd cynnar neu a oes mwy neu lai o fynediad 
i fannau gwyrdd mewn ardaloedd o amddifadedd. Yn unol 

â rhai o’r negeseuon allweddol yn Rhan 2 o’r adroddiad 
hwn, gellid rhoi mwy o ystyriaeth i’r ystod o ffactorau 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
sy’n cynorthwyo llesiant plentyn o’r foment y caiff ei g/eni 
(neu ei ch/genhedlu) yn cynnwys er enghraifft ansawdd 
yr amgylchedd lleol, diogelwch cymunedau (daearyddol a 
mathau eraill o gymuned), ffyniant y cartref a’r mynediad i 
gyfleoedd o oed ifanc.

 “Yn Wrecsam cofnodwyd oddeutu 380 o droseddau treisgar 
domestig. Roedd 50% o’r achosion mewn rhyw ffordd yn 
ymwneud â phlant o dan 16. Roedd oddeutu 40% yn ymwneud â 
phlant o dan bump.” 
Asesiad Llesiant Wrecsam
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Rôl mannau agored a  
lleoedd mewn llesiant pobl

Yn ôl ymchwil y RSPB, plant yng 
Nghymru sydd â’r cysylltiad lleiaf â natur 
yn yr holl DU, er bod llawer ohonynt 
yn byw yn rhai o’r mannau gwledig 
harddaf sydd gan y genedl i’w cynnig.3 
Mae llawer o’r asesiadau’n rhoi data 
a naratif am amgylchedd naturiol a 
bioamrywiaeth eu hardal, yn cynnwys 
cipolwg yn awr ac yn yman ar y modd 
y maent yn cael eu defnyddio ar hyn o 
bryd. Fodd bynnag yn gyffredinol caiff 
hyn ei gynnwys mewn adran am yr 

‘amgylchedd’ heb lawer o gyfeiriadau 
at werth yr amgylchedd naturiol i 
lesiant cymdeithasol, economaidd a 
diwylliannol. Mae hyn yn adlewyrchu 
argymhelliad allweddol o Ran 2 yr 
adroddiad hwn – sef bod angen 
mabwysiadu ymagwedd fwy integredig 
tuag at ddehongli data a dylai fod yna 
fwy o archwiliad o’r rhyngberthynas 
rhwng darnau o dystiolaeth. 

Mae’r adran hon yn amlinellu sut mae’r asesiadau’n siarad am fannau agored a lleoedd, a 
sut maent yn ffurfio’n llesiant. 

1.2

3 ‘Four out of five UK children not connected to nature’, The Guardian, 2013

“Mae cyfleoedd i chwarae yn yr awyr agored yn hollbwysig; mae 
chwarae yn yr awyr agored nid yn unig yn cyfrannu at y canllawiau a 
argymhellir ar gyfer gweithgaredd corfforol ond mae ymchwil o sylwedd 
wedi darganfod bod buddiannau ychwanegol yn cynnwys llesiant 
meddwl mewn plant, datblygiad deallusol, teimlad cryfach o berthyn 
i ysgol a chymuned a gwell ymddygiad yn deillio o fwy o gysylltiad â’r 
amgylchedd naturiol.” 
Asesiad Llesiant Ceredigion
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Mae llawer o’r asesiadau’n rhoi peth 
data defnyddiol am hygyrchedd 
mannau agored gwyrdd a natur i bobl, 
er enghraifft faint o orchudd coed a geir 
mewn ardaloedd dinesig a mynediad 
i fannau agored gwyrdd a glas. Yng 
Nghaerdydd mae’r ardaloedd â’r lleiaf o 
fynediad i fannau agored gwyrdd hefyd 
yn fannau lle gwelir y graddfeydd uchaf 
o bob math o drosedd yn ogystal â 
chanlyniadau iechyd gwaeth. Tra dylid 
gwneud rhagor o waith i ddeall yn well 
beth mae hyn yn ei olygu yn nhermau 
cynllunio llesiant mae hwn yn bwynt 
defnyddiol a mwy integredig fel  
man cychwyn.

Cyfeirir at ansawdd aer yn y rhan fwyaf 
o’r asesiadau, gyda rhai yn ffocysu ar 
ddata ar gyfer cymunedau unigol tra bo 
eraill yn ffocysu ar ardal yr awdurdod 
lleol. Mae’r rhan fwyaf o’r asesiadau’n 
cynnwys yr wybodaeth hon mewn 
adran ar yr ‘amgylchedd’,  gan golli’r 
cyfle i gysylltu ansawdd aer â materion 

economaidd-gymdeithasol ehangach.  
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n 
amcangyfrif bod nifer sy’n cyfateb i 
1,600 o farwolaethau’n cael eu priodoli i 
amlygiad i lwch mân cronynnol, a 1,100 
i allyriadau nitrogen deuocsid, bob 
blwyddyn yng Nghymru.4

Mae llawer o’r asesiadau’n ei gwneud yn 
glir pa mor bwysig yw’r mannau agored 
lleol a lleoedd i lesiant – pobl yn teimlo 
cysylltiad rhyngddynt â’r gymuned, 
treftadaeth, tirwedd ac adeiladau. 
Roedd hon yn thema gyson yn llawer 
o’r ymgysylltiad â’r cyhoedd a grwpiau 
rhanddeiliaid. Fe’i crybwyllwyd yn gyson 
fel ased a gydnabyddir yn eang ac a 
werthfawrogir; roedd yn amlwg bod 
gan bobl farn gref am ansawdd lleoedd 
yn eu cymuned a’u hamgylchedd. 

4 ‘Darganfyddwyd bod llygredd aer yn gwaethygu cysylltiadau sydd eisoes yn gryf rhwng amddifadedd ac afiechyd”, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2016

1,600
Mae Iechyd Cyhoeddus 
Cymru’n amcangyfrif bod 
nifer sy’n cyfateb i 1,600 
o farwolaethau’n cael eu 
priodoli i amlygiad i lwch 
man cronnynol.

“Rydym yn byw mewn ardal anhygoel, ond mae llawer o bobl 
yn byw mewn ardaloedd erchyll o’i mewn a byth yn mynd i’r 
traeth. Ni fedrant oherwydd cost trafnidiaeth.” 
Ymateb i ymgysylltiad – Asesiad Llesiant Abertawe

“Mae’r tirlun, yr adeiladau, yr amgylchedd naturiol a’r 
ieithoedd a siaredir yng Nghwm Taf yn bethau sy’n helpu 
pobl i deimlo’u bod yn perthyn, sy’n cael effaith dda ar 
hapusrwydd a llesiant.”
Asesiad Llesiant Cwm Taf

Rôl mannau agored a lleoedd  
mewn llesiant pobl
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Casgliadau
Mae’r asesiadau’n cydnabod pwysigrwydd mannau agored 
a lleoedd lleol, yn cydnabod eu rolau yn llesiant pobl ac yn 
ystyried sut mae pobl yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio 
gyda’r lleoedd hyn. Fodd bynnag, ychydig o ystyriaeth a 
ddangoswyd gan yr asesiadau llesiant o arwyddocâd neu 
achosion gwahaniaethau gofodol, yn cynnwys: disgwyliad 
oes; dosbarthiad ac unigedd preswylwyr oedrannus; y 
gwahaniaethau rhwng gwledig a dinesig neu gymunedau 
mewndirol ac arfordirol; colli bioamrywiaeth; diogelwch 
cymunedau neu effaith y newid yn yr hinsawdd. Disgrifiwyd 
y rhain fel problemau perthnasol, ond parhau heb ei 
archwilio wnaeth eu heffaith lleol ar lesiant. Mae gan bob 
awdurdod lleol gyfoeth o syniadau, dadansoddiadau a 
dehongliadau o’r Cynllun Datblygu Lleol, yn cynnwys 
arfarniadau cynaliadwyedd ac asesiadau strategol, a allai fod 
wedi trwytho gwell dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â 
lle penodol a heriau i’r modd y defnyddir tir yn negawdau’r 
dyfodol. Mae hyn yn enghraifft o werth data ansoddol 
seiliedig ar le yn deillio o sefydliadau partneriaethau’r BGC. 

Mae data ansoddol oddi wrth bobl sy’n gweithio yn y cyrff 
hyn yn anhygoel o werthfawr, a dim ond mewn rhai achosion 
yr oedd yn glir bod y math hwn o wybodaeth leol yn trwytho 
dealltwriaeth yr asesiad llesiant o wahaniaethau gofodol. 
Bydd gwell integreiddio rhwng y gweithgareddau hyn o fewn 
y BGC yn helpu i sicrhau bod cynlluniau llesiant yn medru 
gwella’u cymorth i lesiant lleol cenedlaethau presennol a 
rhai’r dyfodol. Bydd hefyd yn arwydd clir o’r modd y mae 
BGCau yn ychwanegu gwerth. 

Mae tystiolaeth oddi wrth Chwareon Cymru’n awgyrmu 
bod llesiant pobl yn dibynnu ar eu cymhelliant, eu gallu 
a’r cyfle i fod yn weithgar yn gorfforol yn rheolaidd. Rhaid 
i’r cyfleusterau sy’n cyflenwi’r cyfleoedd hynny fod yn 
gynhwysol, yn ddeniadol, yn hygyrch ac effeithlon a 
rhaid iddynt fod yr hyn sydd eu hangen ar gymunedau. 
Dylai asesiadau llesiant fynd gam ymhellach wrth greu 
cysylltiadau â iechyd corfforol a meddyliol a chyfleoedd i 
gyrchu natur.

Rôl mannau agored a lleoedd  
mewn llesiant pobl

1.2

 “Mewn ardaloedd preswyl yng Nghaerdydd, mae crynodiadau NO2ar 
gyfartaledd yr uchaf yng Nghymru. Mae’r lefelau NO2 a ddarganfyddir 
yng nghanol y ddinas hefyd yr uchaf ymhlith awdurdodau lleol Cymru 
ac yn uwch na therfynau llygredd yr UE. Er gwaethaf y ffeithiau uchod, 
mae Caerdydd yn rhannu’r pedwerydd lle ymhlith prifddinasoedd 
Ewrop yn nhermau boddhad preswylwyr ag ansawdd yr aer. Gall 
fod hyn yn dangos yr angen i addysgu dinasyddion Caerdydd am 
oblygiadau ansawdd aer gwael a beth y gallant ei wneud (yn nhermau 
defnyddio dulliau mwy cynaliadwy o deithio, er enghraifft), i’w wella.” 
Asesiad Llesiant Caerdydd



16Llesiant yng Nghymru: cynllunio  
heddiw ar gyfer gwell yfory

Mae pob un o’r asesiadau’n rhoi 
gwybodaeth am y gyfran o bobl 
sy’n gwneud dewisiadau ffordd o 
fyw perthnasol yn cynnwys cwrdd â 
chanllawiau gweithgaredd corfforol, 
bwyta pump y dydd, ysmygu, defnyddio 
alcohol a phwysau. Fodd bynnag, yn 
aml mae yna ddiffyg dadansoddiad 
o’r hyn a olyga’r datblygiadau yn yr 
ymddygiadau hyn i ddatblygiadau 
mewn iechyd ehangach a llesiant 
– er enghraifft os ydyw cyfraddau 

ysmygu neu ddefnyddio alcohol yn 
gostwng ond gweithgaredd corfforol 
a chyfraddau bwyta’n iach heb fod 
yn gwella hefyd, beth a olyga hyn 
i ganlyniadau iechyd. Yn y bumed 
rhan fwyaf amddifad o Gymru, mae 
marwolaeth y gellid ei hatal yn cyfrif am 
25% o holl farwolaethau ymhlith dynion 
ac 20% o holl farwolaethau ymhlith 
menywod. Mae’r ffigurau hyn dipyn yn is 
yn y bumed rhan leiaf amddifad, ar 18% 
ac 14% yn y drefn honno.5 

Atal afiechyd ac ymddygiadau 
niweidiol i iechyd

Mae’r adran hon yn ffocysu ar sut mae’r asesiadau’n cyflwyno  gwybodaeth a thystiolaeth 
am bwysigrwydd iechyd da, atal afiechyd ac ymddygiadau niweidiol i iechyd.

1.3

5 ‘Mesur Anghydraddoldebau’, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2017

2%
“…yng Ngwent, dim 
ond 2% o’r preswylwyr 
yn 2013-14 (16 oed a 
hŷn) a gymerodd ran ym 
mhob un o’r 5 ymddygiad 
iechyd.”Assessment

Delwedd o ymgysylltiad y Blaenau Gwent a Garem
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6 ‘Tackling obesities: future choices – modelling future trends in obesity and their impact on health’, Government Office for Science, 2007

Mae tlodi bwyd yn golygu methu fforddio bwyd neu fethu cyrchu bwyd ar gyfer diet iach. Mae’n ymwneud nid yn unig â faint o fwyd a fwyteir, ond hefyd â chael mynediad corfforol i siopau sy’n gwerthu bwydydd iach ac arferion cymdeithasol sy’n effeithio ar ba fwyd gaiff ei fwyta.” 
Asesiad Llesiant Caerdydd

Mae pob un o’r asesiadau’n tynnu sylw 
at ordewdra, ac yn arbennig ordewdra 
ymhlith plant, fel her allweddol wrth 
symud ymlaen. Mae Rhaglen ‘Foresight’ 
Llywodraeth y DU yn awgrymu y gallai 
25% o holl blant o dan 16 fod yn ordew 
erbyn 2050,6 ac mae gan Gymru’r lefel 
uchaf o ordewdra ymhlith plant yn y DU. 

Bwlch mewn llawer o’r asesiadau yw 
unrhyw fapio data arall perthnasol yn 
erbyn lefelau gordewdra ymhlith plant – 
er enghraifft mae llawer o’r asesiadau’n 
dangos bod cyfraddau gweithgaredd 
corfforol ymhlith plant yn gwella ond 
mae gordewdra ymhlith plant hefyd 
yn cynyddu (ac yn ôl y rhagolygon yn 
mynd i barhau) ond ychydig o ystyriaeth 
a roddir i’r rhesymau am hyn. Mae 
hyn yn cysylltu â’r neges allweddol yn 
Rhan 2 o’r adroddiad hwn, bod angen 
archwilio’r gydberthynas rhwng darnau 
o dystiolaeth yn helaethach, ynghyd ag 
archwiliad o ‘felly beth a olygir gan y 
data hwn?’ a ‘beth a awgrymir ganddo 
sydd angen eu newid?’

Yn nhermau gweithgaredd 
corfforol mae’r gwahaniaeth rhwng 
cenedlaethau’n aml yn amlwg. Er 
enghraifft yng Nghastell Nedd Port 
Talbot mae 40% o oedolion heb 
fod yn gorfforol weithgar ar unrhyw 
ddiwrnod o’r wythnos (a hyn yn uwch 
na’r cyfartaledd o 34% yng Nghymru) 
ond mae gan yr ardal y gyfran uchaf o 
ddisgyblion 3-11 sydd ‘wedi gwirioni 
ar chwaraeon’ a’r aelodaeth uchaf o 
glybiau chwaraeon yng Nghymru. 

Mae bwyta afiach yn ymddangos 
fel problem sydd ar gynnydd, gyda 
chyfrannau isel o bobl yn bwyta 
pum darn o ffrwythau neu lysiau bob 
dydd a rhagolygon y bydd hyn yn 
parhau i ostwng hyd 2025. Mae rhai 
asesiadau’n rhoi gwybodaeth ar y 
modd y mae hyn yn cysylltu â ffactorau 
ehangach, er enghraifft trwy ddata 
am nifer o bobl sydd wedi mynd heb 
bryd o fwyd yn y pythefnos diwethaf, 
neu sydd wedi dweud bod problemau 
ariannol wedi eu stopio rhag gwahodd 
ffrindiau i’r tŷ am bryd o fwyd, ond mae 
yna ddiffyg ystyriaeth o’r rhesymau 
ehangach dros y cynnydd mewn 
bwyta bwyd afiach ac ystyriaeth o rôl y 
gwasanaethau cyhoeddus yn y dasg o 
fynd i’r afael â hyn. 

Atal afiechyd ac ymddygiadau 
niweidiol i iechyd

1.3

25%
Awgryma Rhaglen Foresight 
Llywodraeth y DU y gallai 
25% o blant o dan 16 
oed fod yn ordew erbyn y 
flwyddyn 2050.
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Casgliadau
Mae’n glir bod yna gyfoeth o ddata ar gael am atal afiechyd 
ac ymddygiadau sy’n niweidiol i iechyd, ac mae hyn wedi 
ei amlygu yn llawer o’r asesiadau. Fodd bynnag, er bod 
llawer o’r tueddiadau iechyd yn frawychus – er enghraifft 
rhagolygon am lefelau gordewdra a bylchau arwyddocaol 
mewn disgwyliad oes iach mewn gwahanol gymunedau – nid 

yw’r asesiadau’n aml, neu bob amser, yn twrio’n ddyfnach 
i mewn i’r data i adnabod achosion a rhyng-gysylltiadau 
a gofyn a ydyw ymagweddau presennol tuag at gyflwyno 
gwasanaethau cyhoeddus yn addas ar gyfer y dyfodol ac  
yn gwneud yr hyn sydd ei angen ar gyfer mynd i’r afael  
â’r tueddiadau hyn (trafodir y pwynt hwn yn Rhan 2 o’r 
adroddiad hwn).

 [Atgyfeirio sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau] “oed yr 

unigolion a atgyfeiriwyd, ar gyfartaledd, oedd 41…yr oedd gan 64% 

o’r rhai oedd yn profi materion camddefnyddio sylweddau hefyd 

faterion yn ymwneud â chyflogaeth ac nid oeddent mewn gwaith, 

roedd gan 7% broblemau tai ac roedd 33% yn profi problemau 

iechyd meddwl.” 
Asesiad Llesiant Castell Nedd Port Talbot

Mae’r rhan fwyaf o’r asesiadau’n 
cynnwys gwybodaeth am 
gamddefnyddio sylweddau, yn cynnwys 
lefelau’r defnydd o alcohol, derbyniadau 
i ysbyty’n dilyn camddefnyddio 
cyffuriau ac alcohol a chysylltiad â 
materion fel troseddu, camdriniaeth 
domestig  a Phrofiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod. Darparodd rhai 
asesiadau fewnwelediad diddorol 
i’r gwahaniaethau rhwng ardaloedd 
– er enghraifft yn Sir Fynwy a 
Bro Morgannwg mae cyfraddau’r 

defnydd o alcohol mewn ardaloedd 
llai difreintiedig yn uchel ond mae 
derbyniadau i ysbyty yn uwch mewn 
ardaloedd mwy difreintiedig. Gall mai’r 
rheswm am hyn yw, fel y dywedir gan 
Asesiad Torfaen: bod yfwyr mewn 
cymunedau incwm isel bron 11 gwaith 
yn fwy tebygol o gyfuno yfed trwm ag 
ymddygiadau niweidiol eraill. 

Atal afiechyd ac ymddygiadau 
niweidiol i iechyd

1.3
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Iechyd meddwl a llesiant

7 ‘Iechyd meddwl yng Nghymru: ffeithiau sylfaenol 2016’, Sefydliad Iechyd Meddwl
8 ‘Arolwg Iechyd Cymru 2013-14, Llywodraeth Cymru

Mae llawer o’r asesiadau’n amlygu 
iechyd meddwl fel mater allweddol, gan 
roi data am y nifer o oedolion sy’n nodi 
eu bod yn derbyn triniaeth am salwch 
meddyliol, cyfraddau hunanladdiad a 
chyfraddau hunan-niwed. Mae llawer o’r 
asesiadau’n cymharu’r nifer o oedolion 
sy’n cael triniaeth iechyd meddwl 
yn erbyn y sgôr llesiant meddyliol a 
ddefnyddiwyd yn yr Arolwg Iechyd 
Cymru. Mae’r gymhariaeth hon yn 
awgrymu bod llawer mwy o bobl yn 
dioddef problemau iechyd meddwl 
mewn rhai ardaloedd na’r rhai sydd 
wedi nodi eu bod yn derbyn triniaeth 
am faterion iechyd meddwl. 

Yn ôl Asesiad Caerdydd, mae oddeutu 
50% o bobl â phroblemau iechyd 
meddwl parhaus yn debygol o brofi 
symptomau erbyn iddynt gyrraedd 
14 mlwydd oed a llawer pan fyddant 
yn llawer iau, a ddylai olygu y gall 
gwasanaethau ddarparu ar gyfer eu 
hanghenion yn y dyfodol i ryw raddau. 
Caiff iechyd meddwl plant a phobl ifanc 
ei drafod yn llawer o’r asesiadau – yng 
Nghymru mae oddeutu 10% o bobl 
â phroblemau iechyd meddwl megis 
straen, gofid ac iselder.7 Yng ngogledd 
Cymru mae’r nifer o ddigwyddiadau 
hunan-niwed ymhlith plant a phobl ifanc 
wedi dyblu rhwng 2012-13 a 2015-16.8

Mae’r adran hon yn egluro sut mae’r asesiadau’n cyflwyno gwybodaeth am iechyd 
meddwl a llesiant.

1.4

“Angen gwell gwasanaethau iechyd meddwl 
yn arbennig i blant a phobl ifanc.” 
Preswylydd Casgwent, 34 mlwydd oed –Asesiad Llesiant Sir Fynwy

10%
Ar lefel Cymru-gyfan mae 
tua 10% o blant yn dioddef 
oddi wrth broblemau iechyd 
meddwl megis straen, pryder 
ac iselder.
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“Gall cymorth iechyd meddwl, cwnsela, cymorth un i un, 

mynediad i gampfa, staff sy’n gyffredinol empathig wneud 

gwahaniaeth mawr i fywyd person.” 
Ymateb i ymgysylltiad – Asesiad Llesiant Bro Morgannwg

Tra caiff iechyd meddwl plant ei drafod 
mewn llawer o’r asesiadau, mae yna 
gyfle i roi  mwy o ystyriaeth i rannau 
eraill o’r boblogaeth. Er enghraifft 
tra bo’r rhan fwyaf o’r asesiadau’n 
crybwyll dementia fel salwch meddwl 
sy’n fwy cyffredin yn aml ymhlith pobl 
hŷn, ychydig o ystyriaeth a roddir i’r 
mathau eraill o salwch meddwl a brofir 
gan bobl hŷn megis iselder. Hefyd, 
awgryma tystiolaeth bod poblogaeth 
carchardai mewn mwy o berygl o brofi 
problemau iechyd meddwl, ac roedd 
cyfraddau aildroseddu ymhlith y rhai â 
phroblemau iechyd meddwl yn uwch 
na’r rhai nad oedd yn profi problemau 
iechyd meddwl,9 ond ni chaiff hyn ei 
grybwyll mewn asesiadau. Mae byw 
mewn cartref lle mae aelod o’r teulu’n 
profi iechyd meddwl gwael hefyd wedi 
ei nodi fel profiad niweidiol yn ystod 
plentyndod, ac felly dylid gwneud y 
cysylltiad rhwng plant sy’n byw yn y 
cartrefi hyn yn ogystal ag unigolion 
sydd eu hunain yn profi iechyd  
meddwl gwael.

Yn gyffredinol mae diffyg ystyriaeth 
o benderfynyddion ehangach iechyd 
meddwl gwael a rôl ffactorau megis 
mynediad i gyfleoedd, mynediad i, 
a’r defnydd o fannau agored gwyrdd, 
y teulu ehangach a dylanwadau 
cymdeithasol. 

Mae rhai asesiadau wedi defnyddio 
gwybodaeth o Arolwg Iechyd Cymru 
i ragweld y nifer o bobl â phroblemau 
iechyd meddwl i fyny at 2035 – er 
enghraifft cafodd y graff isod ei 
gynnwys yn rhai o Asesiadau  
Gogledd Cymru.  

9 ‘Ex-prisoners with mental health problems more likely to reoffend’, The Guardian, 2015

 “Mae ymchwil diweddar wedi cysylltu’r 
cynnydd sydyn yn nifer menywod ifanc 
rhwng 16 a 24 â phroblemau iechyd 
meddwl â’r ffaith mai hwy yw’r cohort 
cyntaf sydd wedi dod i oed yn oes 
cyfryngau cymdeithsol hollbresennol.”  
Asesiad Llesiant Ceredigion 

Iechyd meddwl a llesiant
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Sir Fflint 

Wrecsam 

Gwynedd 

Conwy  

Sir Dinbych 

Sir Fôn

Casgliadau
Wrth i FGCau fynd rhagddynt i gynllunio llesiant mae angen 
meddwl mwy am y modd y gall cymunedau a gwasanaethau 
feithrin llesiant iechyd da yn ogystal â mynd i’r afael â 
phroblemau iechyd meddwl. Mae rhan allweddol o hyn yn 
cysylltu ag un o’r argymhellion yn Rhan 2 o’r adroddiad hwn 
–sef adeiladu dealltwriaeth ddyfnach o brofiadau bywyd 
pobl, gan ganolbwyntio’n benodol yn yr achos hwn ar yr hyn 
sy’n cynorthwyo llesiant meddyliol da, drwy ddefnyddio’r holl 
wybodaeth sydd gan sefydliadau BCCau am lesiant pobl. 

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru tra bo’r rhan fwyaf 
o’r asesiadau’n amlygu pwysigrwydd iechyd meddwl, mae’r 
ymagwedd a fabwysiadwyd yn ffocysu’n bennaf ar salwch 
meddwl fel problem sydd angen ei datrys yn hytrach 
na ffocysu ar lesiant iechyd meddwl da fel ased i bobl a 
chymunedau. Mewn llawer achos ymddengys bod ffocysu 
ar broblemau a heriau ar draul asedau a chyfleoedd yn 
ymagwedd gyffredinol mewn nifer o asesiadau. 

Iechyd meddwl a llesiant 1.4
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Nifer o bobl 16 oed a hyn sy’n debygol  
o gael problem iechyd meddwl, Gogledd 
Cymru, 2015 i 2035.

Sources: 2011-based population projections, Welsh Government, Daffodil database, Institute for Public Care



22Llesiant yng Nghymru: cynllunio  
heddiw ar gyfer gwell yfory

Sgiliau a chymwysterau – ydyn 
nhw’n addas ar gyfer y dyfodol?

10 ‘‘Llythrennedd Corfforol: taith drwy fywyd: Chwaraeon Cymru, 2017

Mae’r adran hon yn amlinellu sut mae’r asesiadau’n trafod pwysigrwydd  
a rolau sgiliau a chymwysterau.

1.5

Mae pob un o’r asesiadau’n cynnwys 
data a naratif am lefelau cyrhaeddiad 
drwy holl gyfnodau ysgol, ac mae 
llawer yn rhoi naratif defnyddiol am 
gysylltiadau rhwng cyrhaeddiad a 
lefelau tlodi, a’r mesur mwyaf cyffredin 
yn seiliedig ar lefelau cyrhaeddiad 
cymharol disgyblion sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim. 

Ychydig o ystyriaeth a roddir i rôl 
pynciau ysgol tu hwnt i gyrhaeddiad 
– bydd sgiliau ym mhynciau STEM 
(gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 

mathemateg) yn parhau i fod yn bwysig 
ond mae angen hefyd i’n plant fod yn 
hapus ac iach ac mae rôl dysgu yn 
natblygiad deallusrwydd emosiynol yn 
rhywbeth y gellid rhoi mwy o ystyriaeth 
iddo gan FGCau. Hefyd bydd yn bwysig 
cydnabod pwysigrwydd llythrennedd 
ffisegol sy’n golygu bod gan berson 
gatalog o sgiliau technegol ynghyd 
â’r hyder a’r ysgogiad i gymryd rhan 
mewn llawer o wahanol chwaraeon a 
gweithgareddau corfforol ym mhob 
cyfnod o’u bywyd.10

65%
Bydd 65% o blant sy’n 
cychwyn yr ysgol heddiw yn y 
pen draw yn gweithio mewn 
mathau newydd o swydd nad 
ydynt eto’n bodoli.

Delwedd o ymgysylltiad y Blaenau Gwent a Garem
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Sgiliau a chymwysterau – ydyn  
nhw’n addas ar gyfer y dyfodol?

1.5

“[Yng nghyfnod allweddol 4] mae’r bwlch cyrhaeddiad  

rhwng y rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim â’r rhai nad 

ydynt bron yn 28% (27% o’i gymharu â 55%). Bwlch cyrhaeddiad 

Cymru-gyfan yw 32%. Mae hwn yn fwlch llawer mwy na’r  

un a welir yn y cyfnod sylfaen neu gyfnod allweddol 2, sy’n 

awgrymu bod anghydraddoldebau’n ehangu wrth i blant  

symud drwy’r system addysg.” 

Asesiad Llesiant Wrecsam

Tra bo rhai asesiadau’n cynnwys 
gwybodaeth am brentisiaethau a 
rhaglenni dysgu seiliedig yn y gweithle, 
yn gyffredinol ychydig o ystyriaeth a 
roddir i bwysigrwydd ennill cymhwyster 
a datblygu sgiliau drwy gydol oes, 
a hygyrchedd adeiladu’r math hyn 
o sgiliau. Er enghraifft mae llawer o 
asesiadau’n cynnwys, mewn gwahanol 
adrannau, ddata a naratif am sgiliau 
ac am wirfoddoli, ond nid ydynt yn 
pwysleisio bod cyfleoedd gwirfoddoli’n 
fecanwaith allweddol ar gyfer datblygu 
sgiliau ac yn medru cyfoethogi bywydau 
ym mhob oed.

Mae yna hefyd ddiffyg sylw yn yr 
asesiadau i sgiliau’r iaith Gymraeg, 
cymwysterau a enillir drwy gyfrwng 
y Gymraeg a’r galw am sgiliau’r iaith 
Gymraeg mewn gwahanol sectorau 
o’r economi. Bydd y galw am bobl sy’n 
rhugl yn y Gymraeg ymhlith cyflogwyr 
yng Nghymru’n cynyddu, wrth i ni 
symud tuag at y dyhead o weld miliwn o 
bobl yn siarad Cymraeg erbyn 2050.

Yn ôl Fforwm Economaidd y Byd, 
bydd 65% o blant sy’n cychwyn 
yr ysgol heddiw yn y pen draw yn 
gweithio mewn mathau newydd o 
swyddi nad ydynt eto’n bodoli11 a 
bydd creadigrwydd a deallusrwydd 
emosiynol yn rhai o’r deg sgìl uchaf a 
fydd ar weithwyr eu hangen. Gyda’r 
tebygrwydd y bydd deallusrwydd 
artifisial yn gwneud llawer o’r swyddi 
gwaith llaw a chlerigol, bydd y rhan 
fwyaf o swyddi newydd mewn meysydd 
arbenigol fel cyfrifiadura, mathemateg, 
pensaernïaeth a pheirianneg.

Ychydig iawn (neu ddim un?) a ystyriodd 
effaith awtomatiaeth a deallusrwydd 
artifisial yn y tymor hwy (neu hyd yn oed 
yn y tymor byr neu ganolig mewn llawer 
achos) ar swyddi ym mhob ardal ac yn 
arbennig sut y gallai hyn fod yn her i 
sectorau neu grwpiau arbennig o bobl. 
Nid yw’r asesiadau ar y cyfan yn gofyn 
ai’r sgiliau a’r cymwysterau y mae pobl 
yn medru eu cyrchu heddiw yw’r rhai 
hynny y bydd eu hangen yn y dyfodol.

11 ‘The future of jobs: employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution’, World Economic Forum, 2016

2050
Bydd y galw am bobl sy’n 
rhugl yn y Gymraeg ymhlith 
cyflogwyr yng Nghymru’n 
cynyddu, wrth i ni symud 
tuag at y dyhead o weld 
miliwn o bobl yn siarad 
Cymraeg erbyn 2050.
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Casgliadau
Mae pwysigrwydd datblygu sgiliau a chymwysterau’n cael 
eu cydnabod ym mhob un o’r asesiadau ac mae hwn yn fater 
allweddol a amlygir gan yr ymgysylltiad mewn llawer ardal, 
gyda phobl yn amlwg yn pryderi ynghylch yr angen i bobl 
ifanc gael y sgiliau cywir i’w paratoi ar gyfer y dyfodol. 

Fodd bynnag, mae lle i roi mwy o ystyriaeth i’r system 
ysgolion, pynciau a gynigir a chymwysterau a enillir mewn 

perthynas â’r diwydiannau sy’n debygol o chwarae rôl 
allweddol yn y dyfodol. Mae’n amlwg bod gan Lywodraeth 
Cymru, sydd wedi sefydlu’r cwricwlwm cenedlaethol, hefyd 
rôl i’w chwarae yn hyn o beth. Prin yw’r asesiadau sy’n rhoi 
llawer o fanylion am ddarparwyr addysg bellach ac uwch 
yn eu hardaloedd, felly mae angen gwaith pellach hefyd i 
ddeall eu rolau hwy wrth sicrhau sgiliau sy’n addas ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Sgiliau a chymwysterau – ydyn  
nhw’n addas ar gyfer y dyfodol?

1.5

12 ‘Sector insights reports’, UK Commission for Employment and Skills, 2015

Hefyd, ychydig o wybodaeth a gafwyd 
am brinder sgiliau ym mhob un o’r 
ardaloedd ac am yr angen i broffilio’r 
sgiliau sydd eu hangen yn seiliedig 
ar dueddiadau’r dyfodol a rhaglenni 
seilwaith cynlluniedig. Awgryma hyn 
y gall fod yna ddatgysylltiad rhwng 
asesiadau llesiant a’r sector preifat 
a’r gwaith sy’n digwydd mewn 
partneriaethau sgiliau rhanbarthol. 

Fodd bynnag mae rhai asesiadau wedi 
talu peth sylw i hyn – er enghraifft 
mae Asesiad Conwy-Sir Ddinbych 
yn cyfeirio at adroddiad o Gomisiwn 
Cyflogaeth a Sgiliau’r DU sy’n amlygu 
heriau sy’n wynebu sectorau cyflogi 
allweddol, yn cynnwys pryder am y 
nifer fawr o raddedigion sydd ar hyn 
o bryd yn gadael y brifysgol heb y 
sgiliau technegol diweddaraf, neu’r 
sgiliau meddal sydd eu hangen i fod yn 
effeithiol yn y gweithle.12

Delwedd o ymgysylltiad y Blaenau Gwent a Garem
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Sut mae lleoedd yn gwasanaethu 
poblogaethau - seilwaith ac 
amgylchedd

Cynhwysir data a naratif am 
drafnidiaeth yn yr holl asesiadau, 
yn cynnwys data am berchnogaeth 
cerbydau, capasiti heolydd, y defnydd 
o drafnidiaeth gyhoeddus a chyfraddau 
teithio llesol (cerdded a beicio). Mae 
sawl un o’r asesiadau’n nodi bod llawer 
o dwristiaid yn cerdded a beicio yn yr 
ardal, ond mae yna brinder mynediad 
i lwybrau diogel, oddi ar y ffordd ar 

gyfer teuluoedd a chymudwyr. Nodir 
gan Asesiad Caerdydd bod yna gyfle 
gwirioneddol ar gyfer mwy o deithio 
llesol, gan fod 57% o breswylwyr yn 
cymudo pellter o lai na pum cilomedr.

Mae’r adran hon yn egluro sut mae asesiadau’n cynnwys gwybodaeth am y modd y mae 
eu hardaloedd lleol yn gwasanaethu eu poblogaethau, drwy eu seilwaith – seilwaith a 
grëwyd gan ddyn a seilwaith naturiol.

1.6

“Mae gan y modd yr ydym yn defnyddio a rheoli tir ddolen adborth 
sydd yn ei hanfod yn effeithio ar y buddiannau yn y dyfodol yr ydym 
ni yn medru eu derbyn oddi wrthi.” 
Asesiad Llesiant Castell Nedd Port Talbot

“Mae lleoedd gwyrdd trefol a’r rhai ar ymylon trefydd yn 
diflannu; mae’n dod yn fwy anodd i ‘gamu dros y trothwy’ 
a darganfod man agored I anadlu ynddo.” 
Sylw o ymgysylltiad – Asesiad Llesiant Bro Morgannwg

35%
Mae 35% o bobl dros 50 oed 
wedi eu hallgau yn ddigidol.
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Sut mae lleoedd yn gwasanaethu  
poblogaethau - seilwaith ac amgylchedd

1.6  

“Amaeth yw’r sector mwyaf ar yr ynys, ac mae angen i ni 
ystyried sut fydd ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd yn 
effeithio ar ein ffermwyr. Heb amheuaeth, caiff materion fel 
y newid yn yr hinsawdd hefyd effaith…mae angen i ni fod 
mewn sefyllfa i gynorthwyo’r sector hwn ac eraill i ymateb i’r 
newidiadau hyn mewn dull cadarnhaol.” 
Asesiad Llesiant Ynys Môn a Gwynedd 

Caiff seilwaith a’r modd y mae’n 
galluogi mynediad i wasanaethau ei 
amlygu ym mhob un o’r asesiadau. 
Mae hyn yn cynnwys mesurau am 
fynediad i fand eang a rhwydweithiau 
ffonau symudol: amlygir diffyg 
mynediad fel rhwystr allweddol i lesiant 
economaidd yn ardaloedd gwledig 
Cymru. Mae rhai o’r asesiadau’n 
pwysleisio pwysigrwydd mynediad i 
gysylltiadau rhyngrwyd o ansawdd er 
mwyn sicrhau bod cartrefi’n medru 
cyrchu amrywiaeth o wasanaethau sy’n 
sicrhau bod plant yn medru datblygu 
sgiliau digidol. Crybwyllir allgáu digidol 
yn rhai o’r asesiadau, yn arbennig 
mewn perthynas â phobl hŷn: yn ôl 
Comisiynydd Pobl Hŷn yng Nghymru, 
mae 35% o bobl dros 50 oed wedi eu 
hallgáu yn ddigidol.13

Mae’r asesiadau i gyd yn egluro i ryw 
raddau y berthynas rhwng cymunedau 
a’u hamgylchedd lleol, yn aml yn rhestru 
asedau lleol naturiol megis fforestydd, 
parciau, afonydd a phyllau, ac yn 
egluro pwysigrwydd yr amgylchedd 
naturiol yn narpariaeth cyfleoedd ar 
gyfer gweithgaredd oriau hamdden, 
rhyng-gysylltiad ac ymgysylltiad, 
a’r buddiannau i lesiant corfforol a 
meddyliol sy’n deillio ohonynt.

Yn ôl adroddiad Cyflwr Natur yng 
Nghymru 2016 mae un o bob 14 
rhywogaeth yn debygol o ddiflannu, 
a dros yr hirdymor (1970-1913) mae 
57% o blanhigion gwyllt a 40% o adar 
wedi lleihau mewn nifer.14 Mae’r rhan 
fwyaf o’r asesiadau’n nodi breuder 
bioamrywiaeth lleol, yn arbennig 
oherwydd darniad cynefinoedd 
oherwydd gweithgareddau datblygu 
ac elfennau sy’n amharu ar goridorau 
bywyd gwyllt. Ychydig iawn o’r 
asesiadau sy’n ystyried dulliau o 
ddarparu gwasanaethau sy’n lleihau 
niwed i’r amgylchedd naturiol a 
bioamrywiaeth, a fydd yn hanfodol ar 
gyfer atal dirywiad pellach yn y dyfodol.

“Mae ystadegau amaeth ar 
gyfer Sir Fynwy’n awgrymu 
petai holl breswylwyr y sir yn 
bwyta’r pump darn o ffrwyth 
a llysiau a argymhellir yn 
ddyddiol o dir yn Sir Fynwy, 
byddai angen i gynnyrch 
presennol fod yn 30 gwaith 
yn fwy! Petai 3 y dydd yn cael 
eu bwyta o dir Sir Fynwy, 
byddai angen i gynnyrch fod 
18 gwaith yn fwy”. 
Asesiad Llesiant Sir Fynwy

Mae amaeth yn ddiwydiant allweddol 
mewn llawer o ardaloedd yng Nghymru, 
ac mae llawer o’r asesiadau’n cynnwys 
gwybodaeth am y nifer o swyddi 
mewn mentrau amaethyddol. Eto 
roedd dadansoddiad o heriau yn y 
tymor canolig a’r hirdymor yn brin 
mewn llawer o’r asesiadau gyda dim 
ond ychydig o ystyriaeth yn cael ei roi i 
heriau’r dyfodol i ffermio, yn cynnwys y 
nifer o bobl ifanc sy’n gadael ardaloedd 
gwledig, goblygiadau Brexit, effeithiau’r 
newid yn yr hinsawdd a’r angen i bobl 
fwyta bwyd iachach.

13 ‘Cynhwysiant Digidol: Fframwaith Strategol  i  Gymru a’i  Gynllun Cyflawni’, Llywodraeth Cymru, 2016 
14 ‘The State of Nature 2016’, RSPB
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Casgliadau
Cyflwynodd yr asesiadau ystod o wybodaeth am y 
modd y mae lleoedd yn cynorthwyo llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol pobl. Fel y gwelir 
yn yr argymhelliad yn Rhan 2 o’r adroddiad hwn mae angen 
gwell dealltwriaeth o’r cyd-destunau, y materion, yr heriau 
a’r cyfleoedd rhwng ac o fewn cymunedau a’r cyfleoedd 
arbennig mewn lleoedd arbennig i wella llesiant.

Hefyd, a chadw mewn golwg ymrwymiad Cymru i leihau 
allyriadau (o 80% o leiaf erbyn 2050) a ffocysu ar symud 
tuag at economi a chymdeithas garbon isel, ymddengys bod 
llawer o’r cyfleoedd a gynigir drwy ynni carbon isel lleol wedi 
eu colli. Mae angen i’r ymdrechion i leihau allyriadau, addasu 
i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, bod yn ymwybodol a 
chyfrifol ar lefel fyd-eang ddigwydd ar lefel leol ac mae’r 
asesiadau ar y cyfan wedi colli’r cyfle allweddol hwn. 

Sut mae lleoedd yn gwasanaethu  
poblogaethau - seilwaith ac amgylchedd

1.6  

Mewn rhai o’r asesiadau crybwyllwyd 
rôl lleoedd lleol yn y gwaith o alluogi 
cynhyrchu ynni adnewyddol gyda 
pheth data am y mathau o brosiectau 
adnewyddol a chyfanswm capasiti 
gosod. Cyn bo hir bydd Llywodraeth 
Cymru’n cynhyrchu peth dadansoddiad 
o hyn a allai ddarparu cyd-destun 
defnyddiol i’r BGCau fyfyrio arno.
 
Ychydig o sylw a roddwyd i botensial 
lleoedd i gynhyrchu mwy o ynni 
adnewyddol o bersbectif darparu 
cyfleoedd i’r economi, y gymuned 
a lleihad mewn carbon, ond roedd 
barn preswylwyr lleol am gynhyrchu 

ynni adnewyddol (sydd wedi bod yn 
amlwg mewn rhai rhannau o Gymru) 
hefyd ar goll. Mae hyn yn enghraifft 
o faterion dadleuol yn cael eu hosgoi 
yn aml gan asesiadau llesiant sy’n 
awgrymu bod Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus efallai, yn methu nodi’r 
cyd-destun lle gallent a lle dylent fod 
yn cynnal trafodaeth am densiynau a 
chyfnewidiadau ar draws gwahanol 
faterion a nodau llesiant.

 “Powys sy’n arbed y mwyaf o CO2 drwy wneud defnydd o 

osodiadau cynhyrchu adnewyddol yng Nghymru…mae eu defnydd 

o wynt ar y tir yn cynrychioli’r arbediad mwyaf o CO2 ym Mhowys, 

gyda ffermydd gwynt yn darparu 65%...a biomas yw’r arbediad 

mwyaf nesaf ar 25% o’r cyfanswm.” 

Asesiad Llesiant Powys
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Rôl ein cartrefi  
yn ein llesiant

Mae’r asesiadau ar y cyfan yn 
cynnwys llawer o wybodaeth am 
ddarpariaeth tai ac am gynorthwyo 
pobl ag arnynt angen tai yn cynnwys 
data a naratif am lefelau’r gofyn am 
dai newydd (mewn cymhariaeth â 
phoblogaeth) ac ystyriaeth o gyflogau 
cyfartalog o’u cymharu â phrisiau tai 
cyfartalog. Yn gyffredinol mae yna 
dueddiad tuag at gartrefi llai, gydag 

angen arbennig am dai sy’n addas ar 
gyfer y nifer cynyddol o bobl hŷn sy’n 
byw ar eu pennau eu hunain. 

Fodd bynnag, nid yw’r asesiadau ar 
y cyfan yn ystyried sut mae angen 
i ddarpariaeth tai a rôl ein cartrefi 
yn ein llesiant newid ac addasu 
i anghenion y dyfodol, tu hwnt i 
dueddiadau poblogaeth.

Mae’r adran hon yn amlinellu beth a ddywedir gan yr Asesiadau am dai a rôl ein cartrefi 
yn ein llesiant.

1.7

1.7

10%
Os yr ydynt yn gorfod 
gwario mwy na 10% o 
incwm y cartref ar danwyd i 
gadw’u cartref mewn cyflwr 
‘boddhaol’ yna ystyrir bod 
cartrefi mewn tlodi tanwydd.

Delwedd o ymgysylltiad y Blaenau Gwent a Garem
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Mae’r adroddiad ‘The Future of Housing 
and Home: scenarios for 2030’ yn 
amlinellu heriau allweddol a senarios 
ar gyfer tai yn y dyfodol, yn cynnwys 
lefelau parhaus o dlodi, gwerthoedd 
sy’n newid, rhagfarnau rhanbarthol, 
newidiadau mewn sgiliau a’r deunyddiau 
sydd eu hangen ar gyfer adeiladu a’r 
angen i dai addasu i effeithiau’r newid 
yn yr hinsawdd.15 Gallai materion arall i’w 
hystyried gynnwys y cyfle i groesawu 
agenda’r cartrefi clyfar (a dinasoedd) 
yn nhermau cynllunio cartrefi ar gyfer y 
dyfodol a allai fod ganddynt fuddiannau 
niferus yn nhermau effeithlonrwydd ynni, 
cysylltiadau â gwasanaethau cyhoeddus, 
gwell diogelwch a diogeledd.

Prin yw’r asesiadau sy’n gwneud y 
cysylltiad rhwng yr angen tebygol am 
fwy o dai i bersonau sengl a’r cynnydd 
mewn unigedd ac unigrwydd, gan 
annog y cwestiwn am y modd y dylai 
ein cymunedau a’n gwasanaethau gael 
eu dylunio mewn ffyrdd sy’n galluogi 
pobl i greu cysylltiadau hyd yn oed os 
ydynt yn byw ar eu pennau eu hunain.

Mae rhai o’r asesiadau’n rhoi sylwebaeth 
ddiddorol am y nifer o dai yn y sector 
tai cymdeithasol, am y modd y mae 
hyn yn adlewyrchu galw, ac effaith 
y gostyngiad mewn budd-daliadau 
tai. Mae’r rhan fwyaf o’r asesiadau’n 
cydnabod effaith y ddyletswydd i fynd i’r 
afael â digartrefedd ar awdurdodau lleol, 
y cynnydd arwyddocaol mewn gwaith 
achos sy’n ffocysu ar atal digartrefedd, 
a’r nifer o bobl sydd wedi cael eu harbed 
rhag dod yn ddigartref. Mae hon yn un 
o ychydig iawn o enghreifftiau o ddata 
sydd ar gael yn hawdd am y modd y mae 
problemau’n cael eu hatal rhag digwydd. 
Byddai hefyd yn ddiddorol petai BGCau 
yn dadansoddi’r data sy’n egluro pam 
mae pobl mewn perygl o ddod yn 
ddigartref (megis salwch meddwl neu 
berthynas yn chwalu) ac yn nodi a ydyw’r 
data hyn yn ei gwneud yn haws mynd 
i’r afael â’r hyn sy’n achosi digartrefedd. 
Petai’r ymagwedd wedi ei bwriadu i 
fod yn adlewyrchiad gwirioneddol o 
ddyheadau’r Ddeddf yn nhermau’r 
ffocws ar ataliad a’i bod yn cydnabod 
yn ei thro achosion cymhleth problemau 
megis digartrefedd yna dylai cysylltiadau 
â phroblemau megis Profiadau Niweidiol 
yn ystod Plentyndod y cyfeiriwyd atynt 
mewn llawer o’r asesiadau, gael eu 
harchwilio ymhellach. 

15 ‘The future of housing and home: scenarios for 2030’, Shelter, 2016

Rôl ein cartrefi  
yn ein llesiant

1.7

“Mae’r datganiad ‘byddaf yn medru dod o hyd i dŷ addas 
petai angen i mi symud’ yn gofnod o’r hyder isaf o’r holl rai a 
ymatebodd, yn arbennig y rhai sy’n ennill llai nag £20,000 y 
flwyddyn.” 
Asesiad Llesiant Sir Benfro 

13.8%
Nododd Asesiad Sir y Fflint mai’r rhai 
sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan dlodi 
tanwydd yw pensiynwyr yn byw ar eu 
pennau eu hunain a rhieni sengl, a bod 
pensiynwyr sy’n byw ar eu pennau eu 
hunain yn Sir y Fflint yn cyfrif am 13.8% 
o gartrefi a rhieni sengl yn cyfrif am 
6.3% o gartrefi.
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Casgliadau
Amlinellodd yr asesiadau ddata am dai yn eu hardaloedd, 
gyda rhai’n rhoi manylion am broblemau sy’n wynebu 
cymunedau arbennig neu grwpiau o bobl. Mae tai hefyd yn un 
o’r prif faterion sy’n cael ei godi gan bobl drwy’r ymarferion 
ymgysylltu sydd wedi trwytho asesiadau .

Er bod yr asesiadau’n nodi’r tueddiadau tebygol mewn 
poblogaeth mewn perthynas â darpariaeth tai, mae yna 
gyfle clir i’r data a’r wybodaeth hyn gael eu gweld yng 
nghyd-destun tueddiadau economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer y dyfodol i sicrhau  
bod y mannau lle rydym yn byw yn addas ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Rôl ein cartrefi  
yn ein llesiant

1.7

Os yr ydynt yn gorfod gwario mwy na 
10% o incwm y cartref ar danwydd i 
gadw’u cartref mewn cyflwr ‘boddhaol’ 
yna ystyrir bod cartrefi mewn tlodi 
tanwydd. Tynnir sylw at bwysigrwydd 
tlodi tanwydd gan rai o’r asesiadau, 
yn arbennig y rhai sy’n ymwneud ag 
ardaloedd gwledig, sy’n amlygu data 
am lefelau tlodi tanwydd, y bobl sydd 
yn y perygl mwyaf o brofi tlodi tanwydd 
a biliau nwy a thrydan cyfartalog. 
Nododd Asesiad Sir y Fflint mai’r rhai 
sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan dlodi 
tanwydd yw pensiynwyr yn byw ar eu 
pennau eu hunain a rhieni sengl, a bod 
pensiynwyr sy’n byw ar eu pennau 

eu hunain yn Sir y Fflint yn cyfrif am 
13.8% o gartrefi a rhieni sengl yn cyfrif 
am 6.3% o gartrefi. Yn gyffredinol 
gosododd yr asesiadau sy’n crybwyll 
tlodi tanwydd yr wybodaeth yn bendant 
mewn adran llesiant ‘economaidd’ neu 
‘amgylcheddol’ heb gydnabod bod y 
potensial i fynd i’r afael â thlodi tanwydd 
yn fodd o gyflwyno buddiannau niferus 
ar draws holl elfennau llesiant. Eto mae 
hyn yn esiampl o her arwyddocaol i 
FGCau wrth iddynt wneud cysylltiadau 
ar draws gwahanol feysydd llesiant a 
dangos bod eu cynllunio llesiant yn 
mabwysiadu ymagwedd integredig. 

“Dywed 11% o breswylwyr ei bod yn debygol y byddant yn gorfod  

dewis rhwng gwresogi eu cartref  neu brynu bwyd.” 

Asesiad Llesiant Powys
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Mae’r iaith Gymraeg  
yn rhan o bwy ydym ni

Mae’r asesiadau i gyd yn tanlinellu 
pwysigrwydd diwylliannol yr iaith 
Gymraeg, a’i rôl ar gyfer cynnal ein 
hunaniaeth genedlaethol, ac mae rhai 
yn nodi bod y gallu i’w defnyddio’n sgil 
werthfawr yn y gweithle. Fodd bynnag, 
ychydig iawn o’r asesiadau a ystyriodd y 
Gymraeg fel ased ac mae’r mwyafrif yn 
ystyried yr iaith yn yr adran ‘ddiwylliant’ 
heb sylweddoli ei pherthnasedd i 
lesiant economaidd a chymdeithasol. 
Mae Ceredigion yn eithriad nodedig 
gan fod yr asesiad yn nodi bod gan 
lawer o bobl ifanc sy’n gadael yr ardal 

y fantais o fod yn siarad dwy iaith ac yn 
gyflogeion deniadol mewn lleoedd lle 
mae nifer y rhai sy’n siarad Cymraeg fel 
iaith gynhenid yn isel.

Mae data ar y cyfan yn cael eu rhoi 
ar nifer a chyfran y bobl sy’n siarad 
Cymraeg yn yr ardal, ac yn aml yn 
dadansoddi’r data ar sail ardaloedd 
cymunedol. Mae rhai asesiadau hefyd 
yn rhoi data ar broffil y rhai sy’n siarad 
Cymraeg, ble wnaeth pobl ddysgu’r 
Gymraeg a ble a pha mor aml y maent 
yn ei defnyddio.

Mae’r adran hon yn egluro sut mae’r asesiadau’n mynd i’r afael â phwysigrwydd yr  iaith 
Gymraeg a’r defnydd a wneir ohoni.

1.8

“Yn ychwanegol at sicrhau parhad yr iaith Gymraeg yn 

gyffredinol, mae dysgu a siarad Cymraeg yn bwysig i lesiant rhai 

plant, eu teuluoledd a’u cymunedau. Fodd bynnag,  mae sicrhau 

cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth i’r un 

graddau ag y caiff ei dysgu yn yr ysgol yn her arwyddocaol.” 

Asesiad Llesiant Ceredigon
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Mae’r iaith Gymraeg yn rhan o bwy ydym ni 1.8  

 “A chadw mewn golwg leoliad Sir Fynwy yng nghornel De 

Ddwyrain Cymru…mae yna ganfyddiad cyffredinol bod y 

defnydd o’r Gymraeg yno’n isel. Fodd bynnag Sir Fynwy oedd un 

o ddim ond 2 awdurdod lleol yng Nghymru i weld cynnydd mewn 

siaradwyr Cymraeg rhwng Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011 o 

9.7% i 9.9%. Ffactor o bwys yn y cynnydd hwn, gellir dyfalu, yw 

twf dwy ysgol cyfrwng Cymraeg.” 

Asesiad Llesiant Sir Fynwy

Nid y data ar ddemograffeg siaradwyr 
Cymraeg a’r defnydd o’r Gymraeg yw’r 
unig dystiolaeth sy’n ein galluogi i ddeall 
ac asesu sefyllfa’r Gymraeg a’r rhai sy’n 
ei siarad. Mae pob un o’r asesiadau’n 
ystyried y Gymraeg mewn addysg ond 
i wahanol raddau; mae rhai asesiadau’n 
nodi nifer a chyfran y disgyblion mewn 
addysg cyfrwng Cymraeg a’r nifer o 
ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng 
Cymraeg. Fodd bynnag, nid oes unrhyw 
ystyriaeth o ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg mewn addysg bellach, dysgu 
yn y gweithle, addysg uwch a dysgu 
gydol oes. Nid roddir sylw ychwaith i 
faterion megis argaeledd staff addysgu 
dwyieithog neu argaeledd gofal plant 
yn y Gymraeg i gynorthwyo’r Gymraeg 
fel iaith sy’n cael ei siarad cyn neu y tu 
allan i addysg statudol. 

Ni fydd y Gymraeg yn ffynnu os caiff 
ei chyfyngu i’r dosbarth ac mae llawer 
o’r asesiadau’n cydnabod adborth 
sy’n nodi bod y cyfleoedd i siarad 
Cymraeg yn brin, a bod angen hybu’r 
iaith Gymraeg yn y gweithle, hwyluso 
ei defnydd yn y gwasanaeth iechyd, 
yn arbennig ar gyfer pobl sy’n byw, er 
enghraifft, gyda dementia. Mae Asesiad 
Powys yn cydnabod pwysigrwydd 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg o fewn 
y cyngor ac yn gymdeithasol gan fod y 
cyfleoedd i ddatblygu gyrfaoedd drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn allweddol ar 
gyfer cadw staff sy’n siarad Cymraeg o 
fewn yr ardal.

Mae awdurdodau lleol yn awr o dan 
ddyletswydd statudol i gynhyrchu a 
chyhoeddi strategaeth pum mlynedd 
sy’n nodi sut y maent yn bwriadu 
hybu’r Gymraeg a hwyluso defnydd 
ehangach ohoni yn eu hardaloedd. 
Prin yw’r asesiadau sy’n cyfeirio at 
y ddyletswydd hon a sut fyddant yn 
cyflwyno gwasanaethau mewn dulliau 
sy’n cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Casgliadau
Tra’r oedd pob un o’r asesiadau’n cynnwys data a naratif am 
yr iaith Gymraeg, mae’n glir bod yna fwy o le ar gyfer ystyried 
ystod ehangach o ddata a mwy o ddehongli data ar wahanol 
lefelau.

Mae Comisiynydd yr Iaith Gymraeg wedi darparu mewnbwn 
i’r adroddiad hwn. Yn ychwanegol at yr hyn a amlinellir 
uchod nododd ei swyddfa ddiffyg dehongliad beirniadol 
o’r data ar yr iaith Gymraeg, sy’n atgyfnerthu’r pwyntiau a 
wneir yn Rhan 2 o’r adroddiad hwn am yr angen am fwy o 
ddehongli data. Awgrymodd swyddfa’r Comisiynydd hefyd 
y gellid bod wedi cael mwy o ymgysylltiad â’r sefydliadau 
lleol oedd yn ffocysu ar yr iaith Gymraeg.
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Pobl mewn gwaith gweddus  
yn gwella ffyniant cyffredinol 

Mae’r rhan fwyaf o’r asesiadau’n 
defnyddio data eang am y nifer o 
swyddi llawn amser Cynllun Talu 
wrth Ennill (PAYE) sydd ar gael, a rhai 
yn cymharu hyn yn erbyn y nifer o 
breswylwyr sy’n gweithio ac yn rhoi 
naratif diddorol am y rhesymau dros 
fod pobl yn cymudo allan o’u hardal i 
weithio. Mae’r rhan fwyaf o’r asesiadau 
hefyd yn rhoi data a naratif am enillion 
cyfartalog a’r mathau mwyaf cyffredin 
o swyddi. Thema allweddol yn deillio 
o ymgysylltiad BGCau â phobl yn eu 
hardaloedd yw’r angen am swyddi 
da sydd ar gael yn lleol, yn arbennig i 
alluogi pobl ifanc i aros yn y cymunedau 
lle cawsant eu magu.  

Mewn rhai achosion mae gwybodaeth 
am swyddi ac enillion wedi ei 
fframio mewn cyd-destun sy’n rhoi 
mewnwelediad gwirioneddol i’r heriau 
sy’n wynebu ardaloedd arbennig. 
Er enghraifft mae Asesiad Powys 
yn egluro bod gan Bowys ar hyn o 
bryd y gyfradd uchaf o gyflogaeth 
yng Nghymru, ond nid yw hyn yn 
gwarantu ffyniant oherwydd bod yr 
incwm wythnosol cyfartalog yn isel ar 
£487 a 29% o bobl yn cael eu cyflogi 
ar sail rhan amser. Hefyd Powys yw’r 
chweched ardal awdurdod lleol ddrutaf 
yng Nghymru i brynu tŷ ynddo.

Mae’r adran hon yn egluro sut mae’r asesiadau’n cyflwyno gwybodaeth am ffyniant 
cyffredinol a darpariaeth gwaith gweddus.

1.9

“Mae dros hanner, 55.9% o ymatebwyr, yn cytuno neu’n tueddu 

i gytuno bod gan bobl yng Nghaerdydd fynediad i gyfleoedd i’w 

helpu i wireddu eu potensial. Fodd bynnag…roedd lefelau’r rhai 

oedd yn cytuno â’r datganiad hwn yn gwahaniaethu o bron i 20% 

rhwng ardaloedd mwyaf difreintiedig ac ardaloedd mwyaf cefnog 

y ddinas.” 
Asesiad Llesiant Caerdydd

1%
The Equality and Human 
Rights Commission have 
highlighted that across 
Wales only 1% of jobs are 
filled by disabled people.
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Pobl mewn gwaith gweddus yn  
gwella ffyniant cyffredinol 

1.9

Mae pob un o’r asesiadau’n rhoi 
gwybodaeth ar lefelau diweithdra, 
gyda rhai’n dadansoddi gwybodaeth 
i ystyried gwahanol nodweddion pobl 
ddi-waith neu rai sy’n economaidd 
anweithredol, yn arbennig yn nhermau 
oedran ac anabledd. Mae’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi 
amlygu mai dim ond 1% o swyddi 
sy’n cael eu llenwi gan bobl anabl 
yng Nghymru. Mae hyn ynghyd â’r 
gwahaniaethau mewn cyfraddau 
cyflogaeth rhwng pobl anabl a phobl 
nad ydynt yn anabl a gafodd ei amlygu 
gan rai asesiadau’n awgrymu ei fod yn 
fater a allai fod ag arno angen ystyriaeth 
bellach wrth ddatblygu cynllunio 
llesiant. 

Mae’r rhan fwyaf o’r asesiadau hefyd 
yn rhoi manylion am incwm cyfartalog 
ac yn gosod hyn yng nghyd-destun 
ffordd o fyw a lefelau tlodi. Er enghraifft 
mae Asesiad Blaenau Gwent yn dweud 
bod 65% o breswylwyr yn ei chael 
hi’n anodd ymdopi’n ariannol, sydd 
bron ddwywaith gymaint â chyfradd 
gyfartalog Cymru a theirgwaith gymaint 
â chyfradd gyfartalog y DU. Amlygir y 
mynediad i ofal plant fforddiadwy fel 

rhwystr i rai pobl sy’n gweithio, gyda 
rhai asesiadau’n cynnwys data am 
niferoedd a mathau o leoliadau gofal 
plant ac ym mha gymunedau maent 
wedi eu lleoli. Un o’r heriau allweddol 
a nodir yn Adroddiad Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ‘A yw 
Cymru’n Decach?’ yw ‘annog recriwtio, 
datblygu a gwobrwyo teg mewn 
cyflogaeth.’16 Tra’i bod yn galonogol 
i weld data ar gyflogaeth yn cael eu 
dadansoddi mewn perthynas â rhai o’r 
nodweddion gwarchodedig mae yna 
le i roi mwy o ystyriaeth i grwpiau eraill 
yn cynnwys pobl o leiafrifoedd ethnig 
a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 
thrawsrywiol.

Fel y nodwyd yn gynharach yn yr 
adroddiad hwn, yn gyffredinol nid yw’r 
asesiadau’n archwilio sut y gallai swyddi 
newid yn y dyfodol. Fodd bynnag mae’r 
rhan fwyaf ohonynt yn amlygu sectorau 
cyflogaeth allweddol ar gyfer yr ardal fel 
y maent ar hyn o bryd, ac yn trafod rôl y 
sector cyhoeddus o safbwynt darparu 
swyddi yn y dyfodol, yn arbennig 
mewn perthynas ag iechyd a gofal 
cymdeithasol.

  “Mae’r gwahaniaeth rhwng 
cyfraddau cyflogaeth pobl 
anabl a phobl nad ydynt yn 
anabl  yn Sir Gaerfyrddin yn 
peri gofid gyda phersonau 
nad ydynt yn anabl bron 
ddwywaith mor debygol o 
fod mewn gwaith na’r rhai a 
ystyrir fel pobl anabl o dan 
y Ddeddf Cydraddoldeb 
2010”. 
Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin.

“Mewn gwirionedd nid oes unrhyw swyddi gweithgynhyrchu 

[neu ychydig iawn] yng Nhgasnewydd; mae’r rhan fwyaf wedi eu 

colli. Mae arnom hefyd angen llawer mwy o swyddi fel bancio ac 

yswiriant yng nghanol y ddinas gan mai siopau coffi sydd yno gan 

mwyaf…” 
Asesiad Llesiant Casnewydd

“Buaswn wrth fy modd i fynd yn ôl i’r gwaith ond fe 
fyddaf yn waeth fy myd gan fod gennyf ddau o blant 
(nad ydynt yn mynd i’r ysgol).”  
Preswylydd Townhill – Asesiad Llesiant Abertawe 

16 ‘Is Wales Fairer?’, Equality and Human Rights Commission, 2016
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Yn gyffredinol nid yw’r adrannau 
o’r asesiadau sy’n ffocysu ar ‘yr 
economi’ yn adlewyrchu pob un o’r 
disgrifyddion a nodwyd yn y nod 
‘Cymru Ffyniannus’;17 yn wir mae 
rhai ohonynt yn nodi’n bendant mai 
dim ond cynnwys ffyniant yn ei ystyr 
economaidd a wneir yn eu hadrannau ar 
yr ‘economi’, sy’n gamddealltwriaeth o’r 
pwynt.  Heb ddealltwriaeth o ble mae’r 
busnesau arloesol wedi eu lleoli a lle 
allent fod, cynhyrchiant economi lleol, 
a ph’un ai ydyw pobl yn eu hardal yn 
medru manteisio ai peidio ar y cyfoeth 
a gynhyrchir drwy sicrhau gwaith 
gweddus, mae’r BGCau sy’n ffocysu ar 
ddiffiniad mwy traddodiadol o ffyniant 
yn debygol o golli cyfleoedd ar gyfer 
annog y math o dwf yn yr economi fel y 

caiff ei diffinio yn y Ddeddf a byddant 
yn ei chael hi’n anodd dangos eu bod 
yn cwrdd â’u dyletswydd statudol i 
facsimeiddio’u cyfraniad i bob un o’r 
nodau llesiant.   

Tra bo rhai o’r asesiadau’n rhoi 
gwybodaeth ar gynhyrchu ynni 
adnewyddol ac effeithlonrwydd 
ynni, prin yw’r rhai sy’n cydnabod 
pwysigrwydd symud i economi carbon 
isel gan ystyried sut mae hyn yn 
cysylltu â thueddiadau allweddol eraill. 
Er enghraifft mae Asesiad Wrecsam 
yn nodi lefelau buddsoddiad mewn 
effeithlonrwydd ynni drwy gynlluniau 
megis Arbed Cartrefi Cynnes. Mae 
Asesiad Conwy a Sir Ddinbych yn 
amlygu pa mor bwysig ydy hi fod yr 

ardal yn ymateb i dwf yn y sector ynni, 
yn arbennig wrth ymateb i’r cyfleuster 
pŵer niwclear newydd ar Ynys Môn. 
Mae’r agenda carbon isel hefyd yn 
mynd tu hwnt i gynhyrchu ynni ac 
effeithlonrwydd ynni – ychydig o 
ystyriaeth a roddir, er enghraifft, i’r 
buddsoddiad sydd ei angen mewn 
trafnidiaeth garbon isel a thai.

Casgliadau
Un o brif argymhellion yr adroddiad hwn yw bod angen i 
FGCau alluogi sgwrs ddyfnach am ystyr llesiant ar lefel leol 
yn hytrach nag adlewyrchu syniadau traddodiadol a dulliau 
traddodiadol o wneud pethau. Ymddengys mai adrannau 
‘economaidd’ yr  asesiad yw’r rhai sydd fwyaf problematig 
yn hyn o beth ac sy’n adlewyrchu safbwyntiau traddodiadol 
i raddau helaethach ac mae angen i FGCau gymryd 
rhan mewn sgyrsiau llawer ehangach am y modd y gall 
gwasanaethau alluogi dyfodol ffyniannus, carbon isel.

Amlygodd Cyfoeth Naturiol Cymru, yn briodol, y diffyg 
cyffredinol mewn cyfeiriadau at neu ddealltwriaeth o 
gyfleoedd posibl i symud i economi mwy cylchol neu 
wyrdd. Mae’r cyfleoedd hyn yn cynnwys marchnadoedd a 
swyddi newydd a gwahanol, a rôl gynyddol effeithlonrwydd 
adnoddau yn y broses o leihau costau hirdymor.

17 Cymru Lewyrchus: Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, 
yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus 
ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy 
gael gafael ar waith addas.

Pobl mewn gwaith gweddus yn  
gwella ffyniant cyffredinol 

1.9

“…mae newidiadau’n debygol o arwain at set fwy amrywiol o 

gyflogwyr yn gweithredu yn y sector [iechyd a gofal cymdeithasol] ac 

ymagwedd fwy cydgysylltiedig  tuag at ddarpariaeth gwasanaethau 

gan staff.  Mae swyddi sydd eisoes yn bodoli’n debygol o ehangu tu 

hwnt i’w paramedrau presennol, ac mae rolau newydd yn debygol o 

ddod i’r amlwg a fydd yn llenwi’r bylchau rhwng y proffesiynau iechyd 

a gofal cymdeithasol traddodiadol. Ni ellir tanddatgan y potensial ar 

gyfer twf economaidd yn y sector hwn.” 

Asesiad Llesiant Conwy a Sir Ddinbych
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Sut mae pobl yn ymgysylltu  
mewn cymunedau a’r  
hyn a feddyliant

Mae datblygu’r asesiadau wedi galluogi 
pob un o’r BGCau i ymgysylltu â 
phobl leol a’u cymunedau, gan gasglu 
safbwyntiau cyffredinol am eu syniad 
hwy am yr hyn ydyw llesiant, yr hyn 
oedd yn bwysig iddynt hwy ar y pryd 
a’r hyn a fydd o bwys iddynt yn y 
dyfodol. Tra bo rhai asesiadau’n asesu 
i ba raddau mae pobl yn teimlo’u bod 
yn rhan o’r broses, yn gyffredinol nid 
oes llawer o ystyriaeth i ba raddau y 
mae pobl yn teimlo’u bod yn rhan o’r 
penderfyniadau a wneir yn lleol.

Gall diwylliant o fewn cymuned fod 
yn rhywbeth lleol iawn, yn dibynnu ar 
y dref, y bobl sy’n byw yno heddiw, 
y gweithgareddau sy’n digwydd yno 
a’i photensial ar gyfer y dyfodol…
roedd pobl nad ydynt yn gysylltiedig 
â gweithgareddau lleol, ac â’r bobl 
o’u cwmpas neu hanes yr ardal yn 
ymddangos yn unig a negyddol  
ynglŷn â’r dyfodol. 
Asesiad Llesiant Cwm Taf

Mae’r adran hon yn nodi sut mae’r asesiadau’n dangos y modd y maent wedi  
ymgysylltu â chymunedau.

1.10

25%
Er enghraifft, mae gan Gaerdydd un 
o’r ffigurau uchaf yng Ngymru gydag 
ychydig o dan 25% yn teimlo y gallant 
ddylanwadu ar benderfyniadau.Delwedd o ymgysylltiad y Blaenau Gwent a Garem 
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Mae llawer o’r asesiadau’n defnyddio 
data o Arolwg Cenedlaethol Cymru 
am y ganran o bobl sy’n teimlo y gallant 
ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n 
effeithio ar eu hardal leol. Er enghraifft 
mae gan Gaerdydd un o’r ffigurau uchaf 
yng Nghymru gydag ychydig yn is na 25% 
o bobl yn teimlo y gallant ddylanwadu 
ar benderfyniadau. Mesur arall cyffredin 
a ddefnyddiwyd yw’r nifer o bobl sy’n 
pleidleisio, gyda rhai asesiadau’n rhoi 
data ar y gwahaniaethau rhwng y  
ganran a bleidleisiodd mewn  
gwahanol gymunedau.

 Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl fod 
pobl yn gwrando arnoch ac yn deall 
beth yr ydych ei eisiau? 
 
“Rwy’n credu fod pobl yn gwrando 
a deall ond nid ydynt eto’n deall pam 
rwyf eisiau’r hyn rwyf eisiau ac felly 
does dim byd yn digwydd.” 
 
“Na oherwydd fy mod i’n ifanc ac yn 
fach – nid yw pobl yn fy ngweld ac nid 
wyf yn boblogaidd”. 
Allbwn ymgysylltiad o Fforwm Ieuenctid 
Merthyr Tudful, Asesiad Llesiant Cwm 
Taf

Mae rhai o’r asesiadau wedi ffocysu ar 
ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, drwy 
fforymau ieuenctid, gweithdai ysgol a 
gweithdai gyda grwpiau arbennig o bobl 
megis pobl ifanc sy’n ddigartref neu sy’n 
ofalwyr. Mae rhai asesiadau’n gwneud 
defnydd effeithiol o Arolwg Chwaraeon 
Ysgol, er enghraifft yng Nghastell Nedd 
Port Talbot mae plant naw gwaith yn 
fwy tebygol o fwynhau addysg ymarfer 
corff  ‘yn fawr iawn’ os gwrandewir bob 
amser ar eu syniadau am chwaraeon yn 
yr ysgol, a’r ddarpariaeth yn cael ei siapio 
i gwrdd â’u hanghenion. 

“Cael cynrychiolwyr da sydd mewn gwirionedd yn  
gwrando ar yr hyn sydd gan bobl ifanc i’w ddweud.” 
Ymgysylltiad â phobl ifanc, Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin

Delwedd o brosiect ysgolion Ceredigion Delwedd o brosiect ysgolion Ceredigion

Sut mae pobl yn ymgysylltu mewn  
cymunedau a’r hyn a feddyliant
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“Mae angen i ni ailddarganfod ein dyhead ar gyfer 

ein cymunedau – cymunedau glofaol tlawd – mae 

brwdfrydedd dros addysg ac ysbryd cymunedol wedi 

mynd i golli. Mae angen i ysgolion alluogi pobl ifanc 

unwaith eto i edrych tuag at yr hyn y gallant ei gyflawni.” 

Ymgysylltiad drwy ddigwyddiad senarios y dyfodol. Asesiad Llesiant Caerffili

‘Mae ‘Beth nesa?’, adroddiad diweddar 
Comisiynydd Plant Cymru’n cynnwys 
canfyddiadau bod profiad plant a 
phobl ifanc o gyfrannu yn y broses 
benderfynu yn yr ardal leol yn llai 
cadarnhaol (na’u cyfraniad mewn 
ysgolion) gyda dim ond lleiafrif yn 
dweud  bod rhywun wedi ymgynghori 
â hwynt am y penderfyniadau neu’n 
meddwl bod barn plant yn gwneud 
gwahaniaeth mawr.18 Mae’n glir o’r 
asesiadau sydd wedi amlygu mewnbwn 
oddi wrth blant a phobl ifanc eu bod yn 
gwerthfawrogi cael gwrandawiad i’w 
barn a chael effaith ar benderfyniadau 
a wneir yn lleol a fydd yn effeithio ar 
eu dyfodol. Hoffwn weld y BGCau yn 
adeiladu ar eu hymgysylltiad fel rhan 
o asesiadau llesiant drwy archwilio 
a ydyw ymgysylltu â phobl ifanc yn 
dylanwadu ar benderfyniadau a wneir 
gan gyrff cyhoeddus, a dylai hyn gael ei 
archwilio wrth gynllunio llesiant. 

Crybwyllir pwysigrwydd gwirfoddoli yn 
y mwyafrif o’r asesiadau, yn arbennig 
mewn perthynas â llesiant diwylliannol 
a chymdeithasol, ac mae’n cael ei 
weld yn glir fel ffordd bwysig i bobl 
greu cysylltiadau rhyngddynt â’u 
cymunedau. Cynhwysir data ar y nifer 
o wirfoddolwyr ffurfiol ac anffurfiol, 
ac mae rhai asesiadau’n trafod lefelau 
ymwybyddiaeth o, a mynediad i 
wirfoddoli. Trafodir rôl ymgysylltu 
â’r celfyddydau yn y rhan fwyaf o’r 
asesiadau, gyda llawer yn amlygu  
diffyg data hygyrch am sut y gellir 
ymgyfrannu yn y celfyddydau ac am  
eu budd i lesiant. 

Mae’r trydydd sector wedi chwarae 
rhan o ryw fath yn y rhan fwyaf o’r 
asesiadau, er bod hyn yn amrywio’n 
fawr ar draws Cymru. Enghraifft o 
drydydd sector yn cael mewnbwn 
gweithredol mewn asesiad yw yng 
Nghwm Taf, lle gwnaeth Interlink 
goladu’r holl wybodaeth yr oedd wedi 
ei gasglu drwy sgyrsiau, rhwydweithiau, 
gweithdai a digwyddiadau mewn un 
ddogfen sy’n egluro materion allweddol 
oedd yn cael eu profi gan ddinasyddion 
a chymunedau. Fodd bynnag, Mae 
Cyngor ar Bopeth Cymru’n enghraifft 
o gyfle a gollwyd mewn llawer ardal 
yn nhermau’r trydydd sector – mae 
ganddynt gryn dipyn o ddata am 
dueddiadau’n ymwenud â materion sy’n 
rhoi’r straen mwyaf ar bobl, yn cynnwys 
tai, dyled a chipolwg ar effaith tebygol 
cyflwyno’r credyd cynhwysol yn y 
dyfodol yn ei gyfanrwydd.

18 ‘Beth nesa? Y canfyddiadau, Comisiynydd Plant Cymru, 2016

Casgliadau
Mae ymgysylltu ac ymgyfrannu yn amlwg yn faes lle mae 
BGCau wedi ffocysu ymdrech sylweddol, ac mewn rhai 
achosion wedi gwneud ymdrech fawr i ddeall sut mae pobl 
leol, yn cynnwys pobl ifanc, yn teimlo am lesiant a dyfodol eu 
cymunedau. Fodd bynnag, nid yw hwn yn ddarlun cyflawn. 
Mae yna gyfle i adeiladu ar hyn drwy gynllunio llesiant, drwy 
alluogi sgwrsio dyfnach am yr hyn a ddylai ddigwydd mewn 
gwahanol ardaloedd a sut i fynd i’r afael â’r tensiynau a 
allai hyn eu creu. Mae angen hefyd i FGCau ddeall yn well 

y ffordd mae pobl yn byw eu bywydau ac ystyried dulliau 
mwy arloesol o ennyn ymgyfraniad pobl. Mae Rhan 2 o’r 
adroddiad hwn yn cyflwyno argymhellion am ymgyfraniad 
yn cynnwys yr angen i sicrhau bod aelodau a wahoddwyd 
yn ymgysylltu’n drwyadl ac effeithiol â’u sectorau, ac yn 
defnyddio gwybodaeth o sefydliadau partneriaid er mwyn 
cael dealltwriaeth ddyfnach o brofiadau bywyd pobl a’r 
angen i adeiladu ar y gwaith ymgyfrannu a wnaed hyd yn 
hyn, a chydweithio’n fwy effeithiol ar draws gwasanaethau 
cyhoeddus ar ymgyfrannu.

Sut mae pobl yn ymgysylltu mewn  
cymunedau a’r hyn a feddyliant
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Pa mor ddiogel ydyw pobl a pha 
mor ddiogel y maent yn teimlo

Mae pob un o’r asesiadau’n cynnwys data a naratif am drosedd a diogelwch 
cymunedol, ac mae’r rhain yn amrywio o fod wedi ffocysu ar syniadau traddodiadol 
am drosedd a diogelwch i’r rhai hynny sy’n rhoi peth sylwi’r modd y mae trosedd yn 
newid a’r heriau ar gyfer y dyfodol. Mae llawer yn cynnwys data ar lefelau a mathau 
o drosedd yn ôl cymunedau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chanfyddiadau o 
ddiogelwch cymunedol.

Mae’r adran hon yn nodi’r wybodaeth yn yr asesiadau sy’n berthnasol i drosedd a 
diogelwch cymunedol.

1.11

32
Ar lefel cenedlaethol 
seiberdroseddu oedd un o’r 
32 trosedd fwyaf cyffredin 
yn 2016.

Delwedd o’r ymgysylltiad y Blaenau Gwent a Garem 
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Pa mor ddiogel ydyw pobl a pha  
mor ddiogel y maent yn teimlo

1.11  

“…dengys ffigurau a ryddhawyd gan Gyngor Cenedlaethol 

Penaethiaid yr Heddlu bod nifer o ddigwyddiadau [troseddau 

casineb] yn y DU wedi codi o 58% yn yr wythnos yn dilyn y 

bleidlais i adael yr UE. Er bod y ffugurau cenedlaethol ers hynny 

wedi gostwng, mae agweddau’r cyhoedd ac ymddygiadau yn 

dilyn refferendwm yr UE wedi amlygu disgwrs yn arbennig 

mewn cysylltiad â hil/ffydd…” 
Asesiad Llesiant Wrecsam

Mae llawer o’r asesiadau’n defnyddio 
arolygon am ganfyddiadau o 
ddiogelwch, a dylid talu sylw i ba 
raddau y gellir dibynnu ar y data o’r 
arolygon hyn, gan fod perygl i arolygon 
sy’n seiliedig ar ganfyddiadau roi 
blaenoriaeth i’r materion mwyaf amlwg 
gan guddio ystod o faterion gwaelodol, 
a mwy difrifol. Er enghraifft roedd 
y dystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor 
Materion Cartref y DU am blismona 
yn cynnwys yr awgrym bod yna 
duedd mewn adroddiadau seiliedig 
ar ganfyddiadau tuag a y ‘bobl ofnus 
diogel’ neu rai sy’n byw mewn mannau 
cymharol ffyniannus lle mae lefelau 
cymharol isel o droseddau a gofnodir  
yn cael eu profi.19

Mae gwybodaeth am drais yn erbyn 
menywod, camdrin domestig a thrais 
rhywiol yn cael ei gynnwys yn llawer 
o’r asesiadau. Ymddengys llawer o’r 
asesiadau bod camdrin domestig wedi 
cynyddu (er enghraifft o 19% yn Sir 
Fynwy ac o 18% ym Mlaenau Gwent). 
Fodd bynnag mae llawer o asesiadau’n 
nodi mai ffactor tebygol yn hyn o beth 
yw’r cynnydd mewn adrodd a gwelliant 
mewn cofnodi digwyddiadau.

Os ydy hyn yn wir prin iawn yw’r 
asesiadau a wnaeth gysylltiad rhwng 
y data ar y math hwn o drosedd â’r 
cyflwr o fod yn agored i niwed. A 
chadw mewn golwg bod mwy a mwy 
o alw am blismona sy’n ffocysu ar rai 
sy’n agored i niwed, disgwylid y byddai 
mwy o deimlad o integreiddio wrth 
gydnabod y cysylltiadau â meysydd 
eraill a ystyrid gan yr asesiadau 
– profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod, iechyd meddwl a thlodi .

Mae rhai o’r asesiadau’n cynnwys 
data defnyddiol sy’n rhoi cipolwg i ni 
o’r modd y mae troseddau’n newid 
a rhai heriau ar gyfer y dyfodol. Er 
enghraifft mae rhai o’r asesiadau o 
ardaloedd Gwent yn cyflwyno data 
am y cynnydd mewn seiberdroseddu 
gyda seiberfwlio ac aflonyddu fel y 
tueddiad mwyaf amlwg, i’w ddilyn 
gan seiberdwyll a seiberecsbloetio 
ac, mae Heddlu Gwent wedi cyflwyno 
hyfforddiant ychwanegol i swyddogion 
mewn cysylltiad â seiberdroseddu, sy’n 
cwmpasu pob math o droseddu sy’n 
gysylltiedig â’r rhyngrwyd.

19 ‘Policing: Police and Crime Commissioners’, Tŷ’r Cyffredin, 2010

75%
Teimlai 75% o’r rhai a 
ymatebodd i’r arolwg 
Holi Caerdydd 2016 bod 
Caerdydd yn ddinas 
ddiogel…mae preswylwyr 
Dwyrain Caerdydd a phobl 
anabl ymhlith y rhai sydd 
leiaf tebgyol o gredu bod 
Caerdydd yn ddinas ddiogel  
(65% a 58.9%, yn y drefn 
honno,  sy’n cytuno ei bod) 
 
Asesiad Llesiant Caerdydd
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Casgliadau
Tra bo’r asesiadau’n rhoi rhan o’r darlun o ddiogelwch 
cymunedau, mae angen i gynllunio llesiant adeiladu ar hyn i 
sicrhau bod y materion mwyaf arwyddocaol ar gyfer llesiant 
yn cael eu deall, er y gallai’r materion hyn fod yn rhai nad 
ydynt yn cael eu cydnabod yn eang, eu deall na’u crybwyll.

Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol wedi pwysleisio 
pa mor bwysig yw hi i ddeall yr achosion a’r ffactorau sy’n 
cyfrannu at droseddu ac aildroseddu o fewn yr ardal leol, 
yn ogystal â’r ffactorau amddiffynnol a allai helpu i leihau 
risg unigolyn o ail-droseddu ac/neu wneud niwed. Mae 
gan unigolion sy’n ymgyfrannu yn y system cyfiawnder 
troseddol yn aml iawn nifer o anghenion cymhleth a rhyng-
gysylltiedig a fedr fod yn gysylltiedig â ffactorau megis 
addysg/hyfforddiant/cyflogadwyedd, iechyd (corfforol 
a meddyliol), tai, a’r defnydd o gyffuriau/alcohol, ymhlith 
eraill. Dylai ystyried anghenion y bobl leol sy’n troseddu 
a llwybrau allan o droseddu, helpu BGCau i gynllunio ar 
gyfer y dyfodol a chydbwyso gofynion y gwasanaeth yn 

y tymor byr a’r hirdymor, tra hefyd yn helpu i leihau’r risg 
o aildroseddu, lleihau’r nifer o ddioddefwyr yn y dyfodol 
a’r gost berthnasol i’r trethdalwr yn deillio o ymgyfraniad 
pellach yn y system cyfiawnder troseddol.

Oedd Cymorth i Fenywod Caerdydd yn disgwyl gweld 
trais yn erbyn menywod yn cael mwy o amlygrwydd, 
yn arbennig yn yr adrannau yn yr asesiadau ar iechyd a 
llesiant a diogelwch cymunedol, ac yn teimlo’n siomedig 
mai ychydig  o dystiolaeth a rhoddwyd am anghenion 
dioddefwyr o gymunedau ethnig pobl Dduon a Lleiafrifoedd 
neu adnabyddiaeth o anghydraddoldeb rhywedd fel achos 
a chanlyniad trais yn erbyn menywod. Gall BGCau ddarparu 
arweinyddiaeth ar atal trais yn erbyn menywod drwy 
gydweithio’n well gyda gwasanaethau arbenigol y trydydd 
sector sy’n darparu cymorth mewn materion a diwylliant 
rhywedd a thrwy weithio gyda ni i greu ymateb mwy 
cydnerth ac effeithiol yn y gymuned ac mewn asiantaethau 
a gwireddu ‘newid sy’n parhau.’

20 ‘Out in the Open: tackling disability-related harassment’, Equality and Human Rights Commission, 2016

Pa mor ddiogel ydyw pobl a pha  
mor ddiogel y maent yn teimlo

1.11  

Mae llawer o’r asesiadau’n cynnwys 
data ar droseddu, gan ddangos ei fod 
ar gynnydd, a phleidlais refferendwm 
yr UE yn cael ei hystyried fel ffactor 
a gyfrannodd at hyn. Mae ymchwil a 
wnaed gan Gomisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol yn awgrymu bod 
aflonyddu sy’n gysylltiedig ag anabledd 
ac sydd heb fod yn cael ei adrodd 
i’r awdurdodau lleol yn sylweddol, 
a gall bod hyn yn awgrymu diffyg 
cydnabyddiaeth o bartneriaid yn y rôl 
y dylent fod yn ei chwarae drwy annog 
adrodd am aflonyddu.20

Cynhwysir gwybodaeth am y rhai sy’n 
cyflawni troseddau (yn ogystal ag am y 
dioddefwyr) mewn rhai o’r Asesiadau, 
gyda data’n cael ei roi ar gyfraddau 
ail-droseddu Caiff gwybodaeth am 
y rhai sy’n cyflawni troseddau (yn 
ogystal â’r dioddefwyr) ei gynnwys 
yn rhai o’r Asesiadau gyda data wedi 
ei roi ar gyfraddau ail-droseddu a 
lefel y newydd-ddyfodiaid i’r system 
cyfiawnder ieuenctid. Yn gyffredinol 
mae ystyriaeth o anghenion y rhai  
sy’n cyflawni troseddau yn fwlch yn  
yr asesiadau, er bod Blaenau Gwent  
yn dangos anghenion troseddwyr  
yn yr ardal leol ac yn egluro sut yr eir  
i’r afael â’r rhain. 

“Mae gan Geredigion y  
lefel isaf yn y DU o newydd-
ddyfodiaid i’r system 
cyfiawnder ieuenctid. Mae’r 
nifer o newydd-ddyfodiaid 
ar draws y DU wedi bod 
yn gostwng yn gyson ers 
2005, a hyn, mae’n debyg, 
oherwydd y cynnydd mewn 
cymorth i deuluoedd a phobl 
ifanc ar ffurf ymyriadau ataliol 
a chynnar.” 
Asesiad Llesiant Ceredigion

“Mae ffigurau diweddaraf o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn 

dangos mai seiberdroseddau oedd un o’r 32 trosedd fwyaf 

cyffredin yn 2016, ac amcangyfrir bod 2 filiwn o ddigwyddiadau,  

o’i gymharu â 686,000 o droseddau o fyrgleriaeth ddomestig.”  

Asesiad Llesiant Sir Fynwy
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Ein poblogaeth sy’n newid, a’r 
angen i  ni heneiddio’n dda

Mae pob un o’r Asesiadau’n nodi 
tueddiadau uchel yn ein poblogaeth a 
fydd yn cyflwyno heriau i wasanaethau 
cyhoeddus yn y dyfodol. Y tueddiadau 
allweddol a nodwyd yw: 

— Ein poblogaeth sy’n heneiddio 
—  Bylchau lleol arwyddocaol mewn 

disgwyliad oes iach
— Lefelau o unigrwydd ac unigedd
—  Pobl ifanc yn mudo o ardaloedd 

gwledig

Ar lefel y DU, rhagwelir y bydd y nifer o 
bobl 65 mlwydd oed a hŷn yn cynyddu 
o 40% yn ystod yr 17 mlynedd nesaf.21 
Mae pob un o’r asesiadau’n rhagweld 
cynnydd arwyddocaol mewn pobl dros 
65 mlwydd oed a dros 80 mlwydd oed 

yn eu hardaloedd. Er enghraifft yng 
Ngwynedd disgwylir y bydd cynnydd 
o 60% mewn pobl dros 80 mlwydd 
oed yn yr ardal ymhen 20 mlynedd. 
Yn gyffredinol mae’r asesiadau’n rhoi 
gwybodaeth am y lefelau o ddementia a 
ragwelir, er bod gwahanol agweddau’n 
cael eu mabwysiadu tuag at hyn. Yn 
Sir y Fflint rhagwelir y bydd y nifer o 
bobl â dementia’n cynyddu o 66% 
erbyn 2030, un o’r rhagolygon uchaf ar 
draws Cymru. Mae asesiadau Sir y Fflint 
yn nodi tra bo cynnydd mewn pobl â 
dementia ar draws y byd, bod yna rai 
heriau sy’n benodol i Gymru yn cynnwys 
yr effaith ar ein cymunedau gwledig a’r 
angen i bobl fedru defnyddio ei dewis 
iaith.

Mae’r adran hon yn nodi sut mae’r Asesiadau’n mynd i’r afael â thueddiadau allweddol yn 
y boblogaeth, ac yn arbennig ein poblogaeth sy’n heneiddio. 

1.12

21 ‘Later life in the United Kingdom’, Age UK, 2017

“Rydym yn caru dysgu a mynychu dosbarthiadau yn ein  
canolfan ieuenctid a chymunedol ond mae’r cyllid wedi ei 
dorri ac mae’n hollbwysig bod pobl sydd wedi ymddeol/pobl 
hŷn yn medru dysgu er mwyn iddynt beidio bod yn faich ar y 
gwasanaethau cyhoeddus.”  
Preswylydd yn Abergafenni 62 mlwydd oed  – Asesiad Llesiant Sir Fynwy

40%
Ar lefel y DU, rhagwelir y bydd 
y nifer o bobl 65 mlwydd oed 
a hŷn yn cynyddu o 40% yn 
ystod yr 17 mlynedd nesaf.
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Mae pob un o’r asesiadau’n cynnwys 
gwybodaeth am ofalwyr di-dâl, yn 
cynnwys data ar niferoedd a phroffiliau 
gofalwyr, cymarebau dibyniaeth ac 
effaith y rôl gofalu ar iechyd corfforol 
a meddyliol a llesiant gofalwyr. Er 
enghraifft yn Sir Ddinbych mae dros 
11,600 o bobl yn darparu gofal di-dâl a 
bron i 30% ohonynt yn darparu 50 awr 
neu fwy o ofal bob wythnos.

Yn gyffredinol mae’r asesiadau’n 
portreadu’r boblogaeth sy’n heneiddio 
fel problem i’w datrys, gan ffocysu ar 
yr heriau i’r system iechyd a’r system 
gofal iechyd. Tra gallai lefel yr her fod 
yn arwyddocaol mae hwn yn gyfle 
sydd wedi ei golli i gydnabod bod y 
doethineb, y profiad a’r amser y gall 
pobl hŷn eu cyfrannu fod yn ased i 
gymunedau. Mae Comisiynydd Pobl 
Hŷn Cymru wedi datgan yn glir bod 
angen i gyrff cyhoeddus feddwl am 
y modd y mae eu gwasanaethau’n 
galluogi datblygiad cymunedau sy’n 
galluogi ac yn rhoi’r grym i bobl hŷn 
gyfrannu a chyfranogi, gan alluogi 
canlyniadau cadarnhaol, ataliol 
sy’n helpu i gynnal eu hiechyd, eu 
hannibyniaeth a’u llesiant.

 “Mewn cymunedau sy’n oed-gyfeillgar, gall pobl o bob oed gymryd 

rhan mewn gweithgareddau; mae’n hawdd i bobl gynnal cysylltiadau, 

barhau gyda bywyd gweithgar ac iach yn hwyrach yn eu bywyd, ac 

mae gofal priodol ar gael i’r rhai hynny sydd ei angen. Mae cymunedau 

oed-gyfeillgar wedi eu hadeiladu o gwmpas cartrefi a chymunedau 

addas, wedi eu dylunio i annog gweithgaredd corfforol, i fod yn 

ddiogel a dwyn pobl o bob oed at ei gilydd.”  

Asesiad Llesiant Ceredigion

“Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn disodli 

ffrindiau weithiau; gall y bydd gan rywun dros 

1000 o ffrindiau ond sawl un ohonynt maent wedi 

eu cyfarfod mewn bywyd go iawn?” 

Disgybl ysgol uwchradd – Asesiad Llesiant Abertawe

30%
Er enghraifft yn Sir Ddinbych 
mae dros 11,600 o bobl yn 
darparu gofal di-dâl a bron 
i 30% ohonynt yn darparu 
50 awr neu fwy o ofal bob 
wythnos.

Ein poblogaeth sy’n newid, a’r  
angen i  ni heneiddio’n dda
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Casgliadau
Cyfeiriodd pob un o’r asesiadau at dueddiadau allweddol yn 
y boblogaeth a chydnabu’r rhan fwyaf eu pwysigrwydd ar 
gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol, yn arbennig 
yn eu cydnabyddiaeth o’n poblogaeth sy’n heneiddio. Fel 
yr amlinellir yn Rhan 2 o’r adroddiad hwn, mae llawer o’r 
tueddiadau’n cyflwyno her arwyddocaol yn ogystal â rhai 
cyfleoedd, a dylai hyn sbarduno trafodaeth onest sy’n gofyn 

a oes angen ymagweddau newydd i fynd i’r afael â materion 
sy’n dod i’r amlwg. Mae yna le ar gyfer rhoi mwy o ystyriaeth 
i’r rhyng-gysylltiadau rhwng tueddiadau’r boblogaeth â 
phenderfyniadau polisi ehangach – er enghraifft rhaid i’r 
modd y mae cymunedau’n cael eu dylunio geisio mynd 
i’r afael â’r duedd tuag at fwy o unigedd ac unigrwydd a 
cheisio’i newid.

Ein poblogaeth sy’n newid, a’r  
angen i  ni heneiddio’n dda

1.12 

Tueddiad arall allweddol yn y 
boblogaeth a gynhwysir ym mhob un o’r 
asesiadau yw’r bwlch mewn disgwyliad 
oes iach rhwng yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig a’r rhai lleiaf difreintiedig.  
Mae disgwyliad oes iach yn golygu 
faint o flynyddoedd y bydd pobl yn byw 
mewn cyflwr iach (mae hyn yn wahanol 
i ddisgwyliad oes sy’n ystyried yr oll 
o fywyd rhywun). Mae data ar draws 
pob un o’r asesiadau’n dangos bod 
pobl sy’n byw yn y cymunedau mwyaf 
difreintiedig yn debygol o fwynhau nifer 
llai o flynyddoedd o iechyd da, ac am 
gyfran lai o’u bywydau. Mae gan Fro 
Morgannwg un o’r bylchau mwyaf yng 
Nghymru, gyda menywod o leoedd 
llai difreintiedig yn byw 23.5 yn fwy 
o flynyddoedd iach na menyw mewn 
lleoedd mwy difreintiedig, gyda dynion 
yn byw 20.9 yn fwy o flynyddoedd iach.

Cafodd effaith unigrwydd ac unigedd 
ei amlygu fel thema’n ymwneud â 
phoblogaeth allweddol mewn llawer o’r 
asesiadau er ei bod yn bwysig nodi nad 
ydynt yr un fath. Mae’n glir eu bod yn 
broblemau sy’n effeithio ar bob rhan o’n 
cymdeithas a’n cymunedau yn arbennig 
am fod ein ffordd o fyw, o gymdeithasu 
a chysylltu â chymunedau’n newid yn 
gyflym.

Tueddiad allweddol a nodwyd 
mewn ardaloedd gwledig oedd 
hwnnw’n ymwneud â’r gostyngiad 
yng nghyfraddau genedigaethau 
a’r tebygrwydd y byddai hyn yn 
parhau ac effeithiau nifer llai o bobl 
ifanc mewn cymunedau a’r cynnydd 
mewn symudedd ymhlith pobl ifanc. 
Archwiliodd rhai asesiadau’r rhesymau 
am hyn, gyda diffyg mynediad i 
gyfleoedd, swyddi a seilwaith yn rhan 
allweddol o’r darlun. 

“Mae 10.1% yn llai o blant o dan 16 mlwydd oed yng 

Ngwynedd nag yr oedd 30 mlynedd yn ôl…mae rhai 

ardaloedd wedi gweld gostyngiad llawer mwy mewn 

niferoedd – er enghraifft ym Mlaenau Ffestiniog mae  

yna 25.3% yn llai o blant o dan 16 mlwydd oed nag yr  

oedd yno 30 mlynedd yn ôl.” 

Asesiad Llesiant Ynys Môn a Gwynedd 
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Effeithiau byd-eang yr  
hyn a wneir gennym

Pwrpas y nod ‘Cymru sy’n Gyfrifol 
yn Fyd-eang’ yw cydnabod y gall yr 
hyn a wnawn ni yng Nghymru, yn ein 
byd rhyng-gysylltiedig, gael effaith 
cadarnhaol a niweidiol tu allan i Gymru. 
Roedd hwn yn faes gwan mewn llawer 
o’r asesiadau, gyda dim ond ychydig o 
sylw, ar y cyfan, yn cael ei roi i effeithiau 
byd-eang yr hyn a wnawn yn lleol, yn awr 
ac yn yr hirdymor. Mae’r asesiadau wedi 
colli’r cyfle i ddangos sut y gall polisïau 
a gwariant leihau effeithiau negyddol 
o fewn cadwyni cyflenwi, lleihau 
allyriadau carbon a chynorthwyo’r 
newid i economi carbon isel sy’n 
defnyddio adnoddau’n effeithlon.

Crybwyllwyd y newid yn yr hinsawdd 
ym mhob un o’r asesiadau, gyda data a 
naratif am ôl-troed carbon awdurdodau 
lleol, fesul un; sut mae hyn yn newid dros 
amser a phwysigrwydd y mater i bobl. 
Archwiliodd rhai asesiadau ffynhonnell 
allyriadau mewn peth manylder – er 
enghraifft yn Wrecsam roedd gostyngiad 
o 10% mewn allyriadau stoc tai rhwng 
2014-16. Gwyddys yn gyffredinol 
bod gennym fel cenedl ddyletswydd 
gyfreithiol i leihau ein hallyriadau o 80% 
o leiaf erbyn y flwyddyn 2050, ond prin 
oedd yr asesiadau a gydnabu hyn neu a 
wnaeth gysylltiad â’r modd y mae angen 
i ddarpariaeth gwasanaethau newid er 

mwyn cwrdd â’r targed uchelgeisiol hwn. 
Cafodd cyfleoedd eraill i leihau allyriadau 
carbon a symud tuag at adeiladau 
carbon niwtral eu hanwybyddu’n 
gyfangwbl. Nid oedd cyfeiriad at ficro-
gynhyrchu drwy wres yr haul, gwynt 
a gwresogi-ardal, nac ychwaith at yr 
ymdrechion i gynyddu effeithlonrwydd 
eiddo cyhoeddus neu fusnesau â 
chontractau cyhoeddus.

Mae’r adran hon yn egluro sut mae’r asesiadau wedi ystyried effeithiau byd-eang ein 
cymunedau.

1.13

“Pan ofynnwyd i rai rhwng 16-24 mlwydd oed am eu blaenoriaethau 

ar gyfer llesiant yn y dyfodol y tri uchaf oedd ‘lleihau’r newid yn yr 

hinsawdd’ (68%), ‘bodlonrwydd swydd’’ (60%) a ‘cael digon o arian’ 

(56%). Diddorol nodi mai’r ffactor lleiaf pwysig yn y presennol a 

ystyrir fel y pwysicaf yn y dyfodol!” 

Asesiad Llesiant Ceredigion
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Casgliadau  
Mae cydnabod effaith byd-eang Cymru’n rhan allweddol o’r 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae’n gyfle a 
gollwyd gan y mwyafrif o’r asesiadau. 

Mae’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy wedi darparu 
mewnbwn i’r adroddiad hwn. Awgryma Canolfan Materion 
Rhyngwladol Cymru (aelod o’r Gynghrair) mai’r maes 
allweddol lle gall cyrff cyhoeddus gael effaith (cadarnhaol 
neu niweidiol) ar lefel leol yw drwy gaffael cynnyrch 
a gwasanaethau – prin y cafodd hyn ei grybwyll yn yr 
Asesiadau. Fel Cenedl Masnach Deg, gwyddom drwy 
anecdotau  bod llawer o awdurdodau yng Nghymru’n 
prynu te, coffi, siwgwr, bananas, reis a chotwm drwy’r 
Fasnach Deg; fodd bynnag ni chafodd hyn ei gynnwys. 
Hefyd, gwyddom bod rhai yn caffael pysgod ardystiedig 
Cyngor Stiwardiaeth Forol (MSC), pren a chynnyrch papur 
ardystiedig Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC)  
tra bo eraill yn defnyddio olew palmwydd yn eu hoffer ffrio, 
neu’n annog cyflenwyr i leihau eu hallyriadau carbon  
mewn cerbydau fflyd drwy ddefnyddio olew coginio  
wedi ei ailgylchu.

Effeithiau byd-eang yr hyn a wneir gennym 1.13 

Crybwyllwyd effeithiau byd-eang eraill 
mewn rhai asesiadau, ond heb lawer o 
amlygrwydd. Crybwyllwyd gwastraff a 
chyfraddau ailgylchu’n aml fel materion 
byd-eang; fodd bynnag ychydig o 
dystiolaeth a gafwyd o ffocysu ar leihau 
gwastraff. Maes allweddol lle gall cyrff 
cyhoeddus gael effaith (cadarnhaol neu 
niweidiol) ar lefel byd-eang yw drwy 
gaffael cynnyrch a gwasanaethau – 
prin y cafodd hyn ei grybwyll. Roedd 
rhai o’r asesiadau’n cynnwys eu Hôl-
troed Ecolegol fel ffordd o ddangos 
gorddefnydd o adnoddau. 

Cafwyd peth trafodaeth ar yr angen 
am fwy o addysg am, ac ymgysylltiad 
â’n heffaith byd-eang. Byddai mapio 
cysylltiadau â’r trydydd sector wedi bod 
yn ddefnyddiol i FGCau ar gyfer ystyried. 
Er enghraifft:  ysgolion ac elusennau’n 
cyd-gefnogi cynnwys maes llafur mewn 
addysg am ddatblygu cynaliadwy a 
dinasyddiaeth fyd-eang (ESGDC); neu 
adlewyrchiad o gysylltiadau gwirfoddoli 
byd-eang rhwng byrddau iechyd ac 
ysbytai yn Affrica; neu leoliadau yn 
Affrica gyda’r rhaglen Cyfleoedd Dysgu 
Rhyngwladol Llywodraeth Cymru; neu 
efeillio gyda gwledydd Ewropeaidd. 

Rhoddodd rhai asesiadau beth ystyriaeth 
i dueddiadau byd-eang a allai gael effaith 
ar gymunedau, yn cynnwys y potensial 
ar gyfer lledaeniad cyflym clefydau 
heintus mewn byd sy’n tyfu’n fwyfwy 
cyd-ddibynnol, ac effaith nifer cynyddol 
o ffoaduriaid ac ymofynnwyr noddfa yn 
sgil y newid yn yr hinsawdd.  Gellid bod 
wedi rhoi manylion am y nifer o bobl 
sydd wedi cael eu haisefydlu’n lleol drwy 
gyfrwng gwahanol gynlluniau ailsefydlu 
ffoaduriaid Llywodraeth y DU fel modd 
o amlygu’r ymateb i argyfwng dadleoli 
byd-eang. 

80%
Gwyddys yn gyffredinol 
bod gennym fel cenedl 
ddyletswydd gyfreithiol i 
leihau ein hallyriadau o 80% o 
leiaf erbyn y flwyddyn 2050.
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Pwrpas  Rhif 2
Mae’r adran hon o’r adroddiad yn 
amlinellu’r dysgu allweddol a ddeilliodd 
o ddatblygiad yr asesiadau, wedi eu 
seilio’n bennaf ar waith y tîm ymchwil 
ond hefyd ar fewnwelediadau a 
gwybodaeth a gasglwyd gan fy 
Swyddfa drwy ymgysylltiad eang â 
BGCau – aelodau a thimau cynorthwyol.  

Mae’r 17 argymhelliad o fewn yr 
adroddiad wedi manteisio ar y 
dadansoddiad hwn ac yn berthnasol 
i’r modd y mae BGCau wedi cael eu 
strwythuro ac yn ymgysylltu, a sut y 
dylai asesiadau esblygu fel argymhellion 
ar gyfer cynllunio llesiant.

Gosod y cyd-destun
Yn Nhachwedd 2016 datblygodd fy swyddfa bartneriaeth gyda 
Dr Alan Netherwood o Netherwood Sustainable Futures, Dr 
Andrew Flynn o Brifysgol Caerdydd a Dr Mark Lang o Mark 
Lang Consulting (“y tîm ymchwil”) i adolygu pob un o’r 19 
Asesiad Llesiant (“asesiadau”) sy’n cael eu cynhyrchu gan 
Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Bwriad yr adolygiad hwn 
oedd galluogi’r Swyddfa i ddarparu cyngor pwrpasol i Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus a thimau sy’n datblygu’r asesiadau 
am sut y gallant gael eu gwella, a sut y gallent adeiladu ar eu 
gwaith hyd yn hyn i alluogi cynllunio llesiant effeithiol yn unol â 
dyheadau’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Tabl 1 
yn Atodiad 1 yn amlinellu’r meini prawf adolygu a ddatblygwyd 
gan y tîm,  a drwythodd fy adborth unigol i bob BGC a 
chanfyddiadau ehangach a’r argymhellion yn yr adroddiad hwn.

Mae’r adran ganlynol yn manteisio ar y gwaith hwn, ac yn 
darparu crynodeb o’r negeseuon allweddol sy’n ymddangos o 
ddadansoddiad y tîm ymchwil, y cwestiynau allweddol sy’n cael 
eu codi ganddo ar gyfer cynllunio llesiant a pheth o’r data a’r  
rhai o’r modelau sydd wedi eu defnyddio i ddeall gweithgaredd 
BGCau a chyrff eraill ledled Cymru. Rydym hefyd wedi defnyddio’r 
rhain i drwytho’n trafodaeth a’n hargymhellion yn Rhan 1 o’r 
adroddiad hwn.

 Mae adroddiad llawn y tîm ymchwil ar gael ar ein gwefan.

Yr Asesiadau Llesiant cyntaf –  
gwersi allweddol ar gyfer  
cynllunio llesiant

Rhan 2
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Datblygiad asesiadau  
(dysgu ar gyfer cynllunio llesiant)

2.1  

Mae’r adran hon yn manteisio ar dystiolaeth a gwybodaeth ehangach a gasglwyd o ystod 
o sefydliadau, yn ychwanegol at yr adroddiad a ddarparwyd gan y tîm ymchwil.

‘Dull cydymffurfio’: mewn rhai achosion 
ychydig iawn o gysylltiad oedd yna 
rhwng yr asesiad ei hunan a datblygiad 
cynllun llesiant, gyda rhai timoedd 
BGCau (ar y pryd) yn aneglur am fwriad 
yr asesiad a sut y byddai’n cael ei 
ddefnyddio yn y misoedd oedd yn dod i 
drwytho cynllunio llesiant.

 ‘Dull sgwrsio’: buddsoddodd llawer o 
FGCau adnoddau mewn ymgynghoriad 
eang â’u cymunedau am yr hyn a olygai 
llesiant iddynt hwy, gydag ychydig o 
ddealltwriaeth glir, efallai, o’r modd y 
gallai’r drafodaeth eang hon drwytho’r 
cynllun yn y misoedd oedd yn dod. 
Roedd rhai timau BGCau o’r farn y 
byddai  efallai wedi bod yn well i wario 
mwy o amser ar gychwyn y broses i 
feddwl beth oedd bwriad y cynllun, cyn 
cychwyn ymgynghori’n eang am  
yr asesiad.

 ‘Dull goddrychol’: ymddengys bod 
llawer o’r BGCau yn gweld yr asesiad 
fel ffordd o gasglu tystiolaeth i gefnogi’r 
rhesymeg am yr hyn a fyddai’r cynllun 
llesiant yn ei gynnwys, gyda ffocws cryf 
ar wrthrychau. Yn yr achosion hyn, ni 
chafodd y tîm ymchwil y teimlad bod 
yr asesiadau’n cael eu gweld fel dull o 
weithio i fuddsoddi ynddo dros gyfnod 
o amser.

  ‘Dull buddsoddi’: roedd rhai BGCau 
yn amlwg wedi sefydlu eu hasesiadau 
fel dull o weithio i ychwanegu ato 
dros amser, yn nhermau’r data 
a’r dystiolaeth fel ei gilydd, o dan 
wahanol themâu, neu mewn proffiliau 
cymunedol. Roeddent wedi ymrwymo 
i fuddsoddi adnoddau i ddatblygu eu 
tystiolaeth ac mewn rhai achosion 
roedd yna hefyd fyfyrdod cryf ar 
fylchau mewn data ac ansawdd data.

 ‘Dull cymhwyso eangach’: mewn 
ychydig achosion, roedd arwyddion y 
gallai’r asesiad ddylanwadu ar agendâu 
eraill o fewn yr ardal leol, er enghraifft 
drwy gysylltiadau clir â’r broses 
cynllunio datblygu lleol. 
 
 ‘Dull herio’: fel y caiff ei egluro nes 
ymlaen yn yr adroddiad hwn, awgryma’r 
tîm ymchwil y gallai asesiadau gael 
eu defnyddio i archwilio a herio barn 
draddodiadol ar lesiant ar y lefel lleol, er 
mai prin yw’r dystiolaeth sy’n dangos 
bod llawer o FGCau yn defnyddio’r dull 
hwn ar hyn o bryd.

Archwiliodd y tim ymchwil sut yr oedd yr asesiadau’n cael eu cynhyrchu, cyd-destun 
ehangach eu cynhyrchiad, sut yr oeddent yn bwydo mewn i gynllunio llesiant, a sut yr 
oeddent yn cael eu gweld gan y rhai oedd yn eu cynhyrchu. Yn eu hadroddiad, nodwyd 
gan y tîm bod yr asesiadau’n awgrymu bod BGCau yn gweithredu mewn gwahanol 
ddulliau, fel a grynhoir isod:
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Gallai ystod yr ymagweddau hyn egluro 
rhai o’r rhwystrau a brofwyd gan dimau 
BGCau yn cynnwys parodrwydd (neu 
ddiffyg parodrwydd) cyrff i rannu 
gwybodaeth a statws a phroffil yr 
asesiad mewn perthynas â gwaith arall 
oedd yn galw ar amser partneriaid 
ac uwch arweinyddion. Tra’i bod yn 
anodd gwneud cysylltiad clir â’r lefel 
o ddiddordeb (ac felly ymrwymiad 
amser ac adnoddau) a ddangoswyd 
gan aelodau BGCau ac ansawdd yr 
asesiadau, mae tystiolaeth anecdotal 
oddi wrth rai timau cynorthwyol 
BGCau yn awgrymu bod llawer o’r 
gwaith ar yr asesiadau wedi cael ei 
wneud ‘ar ben y gwaith bob dydd’ ac 
felly roedd eu gallu i fuddsoddi eu holl 
egni yn y gwaith yn gyfyngedig. Mae’r 
adnoddau a fuddsoddwyd yn y gwaith 
hwn (ac yn fwy cyffredin yng ngwaith 
BGCau) yn fater a godais yn ddiweddar 
gyda Phwyllgor Cyllid y Cynulliad 
Cenedlaethol parthed cywirdeb yr 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Bil.

Mae hefyd yn werth nodi bod y 
gwahanol ganfyddiadau o’r hyn ydyw 
asesiadau wedi arwain rhai BGCau i 
wneud ymdrech i greu cytbwysedd 
anodd iawn rhwng darparu dogfen 
hygyrch, sy’n edrych allan ac sy’n 
adlewyrchu’r ‘sgwrs’ gyda’r cyhoedd, 
ochr yn ochr â data technegol ar 
lesiant wedi eu cyrchu o nifer o 
wahanol ffynonellau. Yn y dyfodol 
gallai BGCau ystyried datblygu nifer o 
wahanol ‘gynnyrch’ ar gyfer gwahanol 
gynulleidfaoedd i gyfleu’r data a’u 
harwyddocâd ar wahanol lefelau o 
gymhlethdod.

Cydnabod pwysigrwydd yr  
egwyddor datblygu cynaliadwy
Mewn statudau diffinnir yr Egwyddor 
Datblygu Cynaliadwy fel ‘sicrhau 
bod anghenion y presennol yn cael 
eu diwallu heb gyfaddawdu gallu 
cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u 
hanghenion eu hunain.’ I weithredu 
yn unol â’r egwyddor rhaid i gyrff 
cyhoeddus dalu sylw i’r pum dull o 
weithio (hirdymor, atal, integreiddio, 
cydweithio ac ymgyfrannu), pob un 
ohonynt yn cael eu trafod yn fanwl 
mewn gwahanol rannau o’r  
adroddiad hwn.

Fodd bynnag mae hefyd yn bwysig bod 
yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’n 
cael ei ystyried yn ei hanfod ei 
hunan oherwydd ei fod yn ffocysu 
gweithrediadau ar genedlaethau’r 
dyfodol. Mae’n annhebygol y bydd 
BGCau yn herio ymagweddau 
sy’n bodoli eisoes os yr ydynt yn 
cymhwyso’r dulliau o weithio yn  
unig - ac nid yr egwyddor ei hunan  
yn eu gwaith.

Cydweithio gyda phartneriaid traws-
sector a chenedlaethol 
Mae’n glir bod y broses o ddatblygu’r 
asesiadau wedi cataleiddio 
cydweithrediad y sector cyhoeddus 
i esblygu mewn ardaloedd lleol, yn 
cynnwys drwy alluogi ymagweddau 
hynod wahanol i weithio gyda’i gilydd 
- er enghraifft yn Rhondda Cynon 
Taf a Merthyr Tudful (Cwm Taf), yng 
Nghonwy a Sir Ddinbych, ac yng 
Ngwent lle cafodd grŵp asesu llesiant 
strategol ei sefydlu i rannu dysgu 
ymhlith pum ardal leol BGC. Fodd 
bynnag, tra bo’r cydweithio hyn yn 
gymeradwy mae yna le ar gyfer mwy o 
gydweithio ar draws ardaloedd BGCau, 
gwahanol sectorau a gyda chyrff 
cyhoeddus cenedlaethol.

Argymhelliad
Rhaid i’r holl bartneriaid sicrhau eu bod yn buddsoddi yn yr asesiadau 

fel dulliau gweithredu i’w datblygu, er mwyn cynyddu eu dealltwriaeth o 

lesiant a’u helpu i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar wybodaeth a 

thystiolaeth ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Datblygiad asesiadau  
(dysgu ar gyfer cynllunio llesiant)

2.1  
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Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru (CGGC) wedi casglu 
mewnwelediadau oddi wrth eu 
cadeirydd, staff a saith o gynghorau 
cymunedol gwirfoddol am rôl y sector 
mewn perthynas â’r asesiadau. Mae rhai 
o’u mewnwelediadau fel a ganlyn:

—   Mae i ba raddau y mae’r asesiadau 
wedi elwa o’r wybodaeth o’r 
trydydd sector yn amrywio: mewn 
rhai ardaloedd mae llawer o ddata 
arwyddocaol wedi eu ddarparu, 
yn arbennig drwy’r CGGau lleol, 
tra bo CGCau a chyrff eraill mewn 
ardaloedd eraill wedi teimlo eu bod 
wedi eu tanddefnyddio.

—  Mewn rhai ardaloedd mae 
cydnabyddiaeth galonogol o werth 
y data y gellir eu ddarparu gan y 
trydydd sector: fodd bynnag tra 
bo rhai cyrff cyhoeddus eu hunain 
wedi mabwysiadu ffurf o ymgysylltu, 
gyda chwestiynau wedi eu fframio’n 
ddefnyddiol o gwmpas ‘beth sy’n 
bwysig i chi?’, sy’n fwy cadarnhaol 
na’r ymagwedd ‘ymgynghoriadau 
a’r cwestiynau cyfyng’, mae wedi 
bod yn heriol i’r BGCau i gynnwys 
ac adlewyrchu’r data seiliedig 
ar brofiad, ansoddol sy’n aml yn 
gyfoethog, oedd ym meddiant y 
trydydd sector yn yr asesiadau. 

—  Mae yna angen dybryd am ddatblygu 
sgiliau ar gyfer dadansoddi a 
defnyddio’r math hyn o ddata 
seiliedig ar brofiad, er mwyn 
iddo gael ei adlewyrchu’n well 
yn yr asesiadau ac yn y pen draw 
drwytho cynllunio llesiant. Mewn 
rhai ardaloedd gall bod yna beth 
amheuaeth o hyd am werth data 
seiliedig ar brofiad, ac a ydyw 
mewnwelediadau a ddarperir gan 
y trydydd sector yn ddigon cadarn. 
(Er enghraifft gall data ac arolygon 
yn hytrach na grwpiau ffocws ac 
anecdotau ddal i gael eu ffafrio).

Mae’r asesiadau hefyd yn awgrymu 
mai ychydig o ymgysylltu a fu â’r sector 
preifat ac ystyriaeth o’u rôl mewn 
llesiant, p’un ai fel cyflogwyr, fel rhan 
o ffabrig y gymuned, neu fel ‘asedau’ 
economaidd lleol.
 
Roedd y defnydd o ddata a thystiolaeth 
ym meddiant cyrff cenedlaethol hefyd 
yn fratiog a golygai hyn fod cyfleoedd 
efallai wedi eu colli i ddarparu mwy 
o fewnwelediad mewn ardaloedd 
arbennig. Mae angen meddwl mwy 
am y modd y mae cyrff cenedlaethol 
megis Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
Chwaraeon Cymru a’r Amgueddfa 
a’r Llyfrgell Genedlaethol yn medru 
ychwanegu gwerth at gynllunio llesiant. 

Dylai fod yna gynllun cyd-gysylltiedig 
i’w cynnwys mewn cynllunio llesiant 
i alluogi rhannu gwybodaeth ac 
adnoddau yn effeithlon, gan nad yw’n 
ymarferol i’r cyrff hyn ryngweithio’n 
gyson gyda phob BGC.

Ennyn ymgyfraniad pobl i ddeall 
profiadau eu bywyd 
Mae’n amlwg bod y BGCau wedi 
gwneud ymdrech fawr i ymgysylltu â’r 
cyhoedd i gasglu eu barn a datblygu 
tystiolaeth ar gyfer yr asesiadau, gyda 
rhai BGCau yn llwyddo i ymgysylltu â 
miloedd o bobl. Fodd bynnag, roedd y 
dehongliad o’r deunydd hyn a gasglwyd 
yn ofalus yn yr asesiad ei hunan yn 
amrywiol, gyda rhai yn gwau data 
ansoddol yn naratif cymhellgar am 
lesiant, eraill yn darparu mapiau geiriau, 
neu restrau o faterion heb lawer o 
ddehongli.

Datblygiad asesiadau  
(dysgu ar gyfer cynllunio llesiant)

2.1  

Argymhellion
Dylid gwneud rhagor o waith i ddarparu dealltwriaeth ddyfnach o brofiadau 

 bywyd pobl drwy gasglu a defnyddio llawer mwy o’r wybodaeth am lesiant  

pobl nag sydd gan sefydliadau sy’n bartneriaid, yn ogystal â gwneud defnydd o’r 

wybodaeth sy’n cael ei chasglu ‘o ddydd i ddydd’ ar lawr gwlad mewn cymunedau 

gan ystod o wasanaethau.

Argymhellion
Fel rhan o gynllunio llesiant dylid ystyried Gwybodaeth a thystiolaeth oddi wrth 

gyrff cenedlaethol nad ydynt yn aelodau o FGCau, er mwyn manteisio i’r eithaf 

ar y cyfleoedd i gysylltu agendâu ehangach â’i  gilydd.
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Mae yna rai asesiadau sy’n defnyddio 
dulliau creadigol o gyrraedd pobl yn 
cynnwys ‘y Blaenau Gwent a garem’ 
a gynhyrchodd lawer o’r delweddau 
a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn, a’r 
‘Wrecsam a garem’ oedd yn cynnwys 
ymgyfraniad pobl ifanc. Hefyd, mae 
Ceredigion a Chaerffili’n enghreifftiau 
o asesiadau sy’n llwyddo i greu 
cytbwysedd rhwng mewnwelediad 
ansoddol a thystiolaeth ansoddol.

Fel yr eglurwyd yn Rhan 1 ‘sut mae pobl 
yn ymgysylltu yn eu cymunedau a’r hyn 
a feddyliant’, tra bo rhai asesiadau’n 
casglu barn ar i ba raddau mae pobl yn 
teimlo’n rhan o’r broses o ddatblygu 
asesiadau, yn gyffredinol nid oes 
llawer o ystyriaeth o farn pobl ynglŷn 
â’u hymgysylltiad â’r broses o wneud 
penderfyniad ar raddfa leol.

Tra bo BGCau wedi llwyddo i gynyddu 
ymgyfraniad pobl mae’n amlwg bod 
rhagor o waith i’w wneud i sicrhau 
bod ymagweddau newydd yn cael 
eu datblygu a fydd yn galluogi 
gwasanaethau i ddefnyddio ystod o 
ddata seiliedig ar brofiad sy’n cael eu 
casglu gan wasanaethau ar lawr gwlad, 
a chryfhau hyn drwy ennyn ymgyfraniad 
effeithiol i ddeall yn well brofiadau 
bywyd pobl.

Elfen allweddol yn hyn o beth yw 
manteisio i raddau helaethach ar 
gyfleoedd i gydweithio. Digwyddodd 
hyn yn effeithiol gyda rhai enghreifftiau 
o weithgareddau ymgysylltu ar y 
cyd rhwng BGCau, ond ychydig o 
dystiolaeth a geir gan FGCau sy’n 
cysylltu hyn â gwaith ymgysylltu arall. 
Gellid arbed adnoddau ac amser petai 
BGCau a’u haelodau cyfansoddol yn 
rhoi mecanweithiau yn eu lle ar gyfer 
ymgysylltu parhaus mwy cydlynol, nid 
yn unig ar gyfer asesiad pendodol ond 
fel ffordd o gasglu gwybodaeth yn 
gyson o’u cymunedau.

Elfen arall allweddol yw gwneud gwell 
defnydd o offer digidol: archwilio sut 
y gallai ymgyfraniad digidol ennyn 
ymgysylltiad grwpiau newydd o bobl, 
galluogi pobl a chreu cysylltiadau 
newydd ar lefel lleol. Mae yna gorff sy’n 
tyfu’n gynyddol o arfer da byd-eang 
mewn ‘democratiaeth ddigidol’ a gallai 
archwilio hyn fod yn gyfle i FGCau 
ledled Cymru gydweithio a dysgu ar y 
cyd.

Cysylltu â strategaethau  
a chynlluniau eraill 
Nid oedd llawer o arwyddion 
ymhlith y mwyafrif o’r BGCau bod yr 
asesiadau wedi cael eu datblygu gyda 
chysylltiadau clir â strategaethau a 
chynlluniau eraill mewn golwg, heblaw 
am yr asesiadau a’r adolygiadau a 
restrir yn y canllaw statudol. Fel y 
nodwyd yn gynharach yn yr adroddiad 
hwn, ymddengys bod y cysylltiad â 
chynlluniau datblygu lleol yn gyfle 
a gollwyd o gadw mewn golwg ei 
arwyddocâd yn nhermau datblygu 
tai a seilwaith cysylltiedig, cyfleoedd 
cyflogaeth a gwarchod yr amgylchedd 
naturiol, ac ystyriaeth o effeithiau 
cadarnhaol a negyddol.

Datblygiad asesiadau  
(dysgu ar gyfer cynllunio llesiant)

2.1  

Argymhelliad
Dylai BGCau ystyried sut y gallant adeiladu ar eu gwaith ymgyfrannu a 

wnaethpwyd hyd yn hyn, a chydweithio’n well gyda’i gilydd yn cynnwys drwy 

ddefnyddio cyfryngau sy’n taro tant gyda phobl (yn cynnwys cyfryngau digidol).
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Cafodd rhai o’r asesiadau eu 
datblygu gyda chysylltiadau agos 
â’r broses gyfochrog o ddatblygu 
Asesiad Poblogaeth o dan y Ddeddf 
Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant, 
gydag ymagweddau adeiladol tuag at 
rannu data ac ymgysylltu. Fodd bynnag 
noda’r tîm ymchwil bod hyn yn aml yn 
anodd a dryslyd i staff, y cyhoedd a 
sefydliadau eraill oedd yn ymgyfrannu.

Mae yna gyfle i gynllunio llesiant i greu 
cysylltiadau ag ystod o gynlluniau a 
meysydd gwaith sy’n ofynnol o dan 
ddeddfwriaeth yn cynnwys Deddf yr 
Amgylchedd, Mesur yr Iaith Gymraeg 
a Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a’r Ddeddf Trais Rhywiol. 

Argymhelliad
Dylai BGCau ystyried sut i gysylltu cynlluniau llesiant â strategaethau a chynlluniau 
eraill, yn cynnwys y rhai sy’n berthnasol i’r Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Ddeddf 
Llesiant, a chynlluniau datblygu lleol. Bydd hyn yn galluogi meysydd darpariaeth 
allweddol i gael eu cynnwys fel rhan o’r darlun mwy o wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.

Datblygiad asesiadau  
(dysgu ar gyfer cynllunio llesiant)

2.1  
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Llywodraethu gwasanaethau 
cyhoeddus

2.2  

Mae’r adran hon yn manteisio ar dystiolaeth ehangach a gwybodaeth a gasglwyd  
gan y Swyddfa o ystod o sefydliadau, yn ychwanegol at yr adroddiad a ddarparwyd  
gan ein tîm ymchwil.

Edrych yn ôl dros  
flwyddyn gyntaf BGCau
Ar adeg cyhoeddi eu hasesiadau, 
roedd BGCau wedi bod yn gweithredu 
am oddeutu blwyddyn, felly mae’r 
amser wedi dod i ystyried a ydynt yn 
manteisio i’r eithaf ar eu potensial i 
fod yn fecanwaith allweddol ar gyfer 
cyflwyno dyheadau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, neu ai byrddau 
gwasanaethau lleol ydynt o dan  
enw arall. 

Mae mewnwelediad a gwybodaeth 
a roddwyd i fy swyddfa, yn cynnwys 
drwy’r cymorth o roddwyd gennym ni 
i dimau BGCau yn ystod datblygiad yr 
asesiadau, wedi awgrymu’r cyfleoedd 
canlynol ar gyfer ystyried a ydyw’r 
ffordd y mae BGCau yn cynorthwyo 
ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol cystal ag y gallai fod. 

A. Sut caiff 
cyfarfodydd 
BGCau eu rheoli 

Arsylwyd bod cyfarfodydd BGCau y medru cynnwys nifer 
fawr o gyflwyniadau nad ydynt yn berthnasol, yn aml heb 
ofod ar yr amserlen i drafod materion cymhleth a heriol, 
neu i drafod ymagweddau creadigol arloesol. Ni ddylai 
BGC o reidrwydd fod yn lle cysurus sy’n cefnogi busnes-
fel-arfer ond dylai ddod yn fforwm ar gyfer her adeiladol 
ymhlith yr aelodau. Mae’n bwysig i osgoi gorlwytho BGCau 
ag adroddiadau, proses a biwrocratiaeth a dylai’r agenda 
a rheolaeth cyfarfodydd gael eu llunio’n ofalus i ganiatáu’r 
gofod i aelodau ystyried yn llwyr sut y gallant gyda’i 
gilydd weithredu’r pum dull o weithio yng nghyd-destun a 
chyflwyniad eu cynlluniau llesiant.

B. Pwy sy’n 
cadeirio ac arwain 
BGCau 

Dylid rhoi ystyriaeth i bwy sy’n cadeirio BGCau, a beth a olyga 
hyn i’r modd y caiff cyfarfodydd eu hamgyffred a’u rhedeg. Un 
opsiwn posibl fyddai cael cadeirydd nad yw’n aelod craidd 
(ymagwedd sydd wedi ei mabwysiadu gan nifer o FGCau), neu 
gallai fod yn swydd y gellid ei chylchdroi.Mae’n bwysig bod 
holl aelodau BGCau yn medru trwytho a dylanwadu ar waith 
BGCau yn cynnwys drwy osod yr agendâu.

C. Pwy sy’n 
eistedd ar FGCau? 

Mae’n bwysig bod y bobl sy’n eistedd o gwmpas y bwrdd 
yn medru trosglwyddo gwybodaeth yn effeithiol yn ôl i’w 
sefydliadau a’u sectorau er mwyn dwyn yr ystod orau o ddata 
a mewnwelediad i alluogi cynllunio llesiant effeithiol.  Dylid 
meddwl yn ddidwyll a myfyrio ymhellach mewn perthynas 
ag i ba raddau y mae hyn yn digwydd ar hyn o bryd a pha 
gyfleoedd sydd ar gael i wella.

D. Ble mae BGCau 
yn cwrdd 

Arsylwyd  bod llawer o gyfarfodydd y BGCau yn cael eu 
cynnal yn ystafelloedd yr awdurdod lleol; fodd bynnag yn 
nhermau creu cydberchnogaeth ac ymgyfraniad, dylid 
ystyried cynnal cyfarfodydd mewn lleoliadau niwtral neu 
gymunedol, neu gylchdroi lleoliadau i gynnwys aelodaeth 
ehangach y BGCau.
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Argymhelliad
Dylai BGCau ystyried a ydyw’r modd maent yn cael eu cadeirio a’u cynorthwyo 
yn cynorthwyo ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y ffordd orau, yn 
arbennig parthed hwyluso cydweithio, integreiddio ac ymgyfrannu. Dylent sicrhau 
bod y trefniadau’n hwyluso herio busnes-fel-arfer ac yn galluogi ymagweddau 
newydd a phersbectifau i gael eu datblygu.

Dylai BGCau adolygu eu haelodaeth wahoddedig i sicrhau bod cynrychiolwyr 
yn trosgwlyddo gwybodaeth yn ôl i’w sectorau’n effeithiol, i ddwyn data, 
mewnwelediad a phrofiad i’r BGC.

Llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus 2.2

E. Agwedd BGCau 
tuag at herio 
busnes-fel-arfer

Fel y nodwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, ymddengys 
bod BGCau yn orofalus yn y modd y maent yn ymdrin â 
llesiant, a heb fod eto’n manteisio ar y cyfleoedd i herio 
busnes-fel-arfer. Bydd y lefel hwn o her yn hollbwysig ar gyfer 
brwydro yn erbyn dulliau o feddwl sydd wedi hen ymwreiddio 
a galluogi ymagweddau newydd phersbectifau i’w datblygu.

F. Agwedd BGCau 
tuag at risg 

Rhaid rhoi ystyriaeth i’r modd y mae aelodau BGCau  a 
BGCau gyda’i gilydd yn ystyried risg a’r hyn sydd angen 
ei newid i’w galluogi i gymryd risgiau a reolir yn dda, gan 
ganiatáu ar gyfer arweinyddiaeth ymaddasol a’r gofod i fethu.

G. BGCau 
yn galluogi 
cydweithio dilys 

Dylid meddwl am y modd y gall cydberchnogi ymgysylltiad, 
prosesau cynllunio a chyflwyno, alluogi pob partner, yn 
cynnwys y trydydd sector, i gyfrannu yn y dull mwyaf effeithiol 
ac ystyrlon – i bob pwrpas, partneriaid yn gweithio gyda’i 
gilydd o fewn fframwaith y cytunwyd arno i wrando gyda’i 
gilydd, cynllunio gyda’i gilydd a gwerthuso gyda’i gilydd.



55Llesiant yng Nghymru: cynllunio  
heddiw ar gyfer gwell yfory

Capasiti a gallu gwasanaethau 
cyhoeddus i ystyried a defnyddio 
tystiolaeth
Awgryma’r tîm ymchwil bod capasiti 
a gallu i ddefnyddio tystiolaeth, yn 
arbennig yn nhermau gwneud polisi, 
yn gyfyngedig ar draws Cymru a 
bod angen edrych arnynt fel pethau 
gwerthfawr ac fel adnodd.

Yn eu hadroddiad maent yn manteisio 
ar fframweithiau theoretig i egluro 
pam nad yw ymgymryd ag ‘asesiadau 
datblygu cynaliadwy’ o reidrwydd 
yn arwain at newid arfer, oherwydd 
lefel yr her y maent yn ei gyflwyno i 
agendâu presennol neu ddiddordebau 
dominyddol, a chymhlethdod cynhenid 
yr ystod o faterion o dan sylw. 

Mae’r asesiadau wedi cael eu datblygu 
dros gyfnod cymharol fyr a gyda 
dibyniaeth fawr ar ddata a chapasiti 
polisi oddi wrth rai o’r sefydliadau sy’n 
bartneriaid. Mae’r adrannau canlynol 
yn amlinellu rhai o’r heriau allweddol 
sydd wedi eu hamlygu gan yr asesiadau 
yn cynnwys y tueddiad i fynd yn ôl 
at ddulliau traddodiadol o ddiffinio 
a fframio llesiant, diffyg archwiliad 
ystyrlon o’r hyn a olygir gan lesiant ar 
y lefel cymunedol, a’r angen am fwy o 
ddehongli data a’r bwlch mewn capasiti 
a sgiliau i feddwl yn yr hirdymor. 

Ystyriaf i a fy nhîm ymchwil bod yr 
heriau hyn yn symptomatig o ddiffyg 
capasiti a sgiliau ar draws cyrff 
cyhoeddus i gasglu, dadansoddi a 
defnyddio tystiolaeth yn effeithiol, 
ac i wneud polisi sy’n seiliedig ar 
wybodaeth a thystiolaeth. Mae yna 
lawer rheswm am hyn, nid y lleiaf 
oherwydd y lleihad mewn adnoddau 
yn adrannau polisi neu gorfforaethol 
cyrff cyhoeddus oherwydd cyfyngiadau 
ariannol, ond mae angen rhoi ystyriaeth, 
ar draws gwasanaethau cyhoeddus, 
prifysgolion a sefydliadau eraill a f 
edr chwarae rol yn y dasg o fynd i’r 
afael â hyn.

Llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus 2.2

Argymhelliad
Dylai pob corff cyhoeddus archwilio dulliau o fynd i’r afael â bylchau mewn capasiti 
a gallu i ddadansoddi data a gwneud polisi seiliedig ar dystiolaeth, gan gydnabod 
y bydd methu gwneud hynny’n rhwystr allweddol i weithrediad ystyrlon Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Fframio llesiant 2.3  

Mewn llawer o asesiadau roedd yna 
ddiffyg eglurhad am baham yr oedd 
BGCau wedi mabwysiadu eu dull 
dewisedig o egluro llesiant. Archwiliodd 
y tîm hyn drwy sgyrsiau ffôn gyda 
thimau BGCau gydag ymatebion yn 
amrywio o “dewisasom ein hymagwedd 
o’r data oedd ar gael” i “rhoesom 
ystyriaeth ofalus i ba ymagwedd 
fyddai’n taro tant gyda phartneriaid 
a’r cyhoedd”. Glynodd rhai BGCau 
wrth ‘fframiau’n seiliedig ar waith 
blaenorol ar gynllunio integredig sengl, 
er enghraifft Caerdydd, Abertawe 
a Bro Morgannwg, tra’r oedd eraill 
wdi mabwysiadu’r cyfle i ddatblygu 
ymagweddau newydd i ystyried llesiant.

Mewn rhai asesiadau nid oedd yn glir 
pam yr oedd y themâu, y mesurau 
a’r strwythur wedi cael eu dewis i 
gynrychioli llesiant, ac mewn llawer, 
oherwydd diffyg dehongliad o ddata, 
nid oedd yn glir pam yr oedd pob un 
o’r mesurau, mewn gwirionedd, yn 
berthnasol i lesiant y gymuned.

Defnyddio’r nodau llesiant  
i fframio cynllunio llesiant
Mabwysiadodd yr asesiadau ystod o 
ymagweddau i egluro sut yr oedd y 
disgrifiadau o lesiant lleol yn cysylltu 
â’r nodau llesiant (oedd yn pennu natur 
llesiant yng Nghymru). Dim ond rhai 
asesiadau a roddodd dystiolaeth bod 
diffiniad o bob nod mewn gwirionedd 
wedi ei archwilio gan y BGC i 
ychwanegu gwerth at drafodaethau am 
lesiant lleol - yn wir mewn rhai achosion 
mae asesiadau’n ailddiffinio’r nodau 
gyda’r bwriad pwpasol o osgoi talu sylw 
i ystod o bynciau a gynhwysir ynddynt.

Roedd yna ddiffyg cydnabyddiaeth 
neu dystiolaeth o faterion penodol yn 
effeithio ar nifer o nodau; darparodd 
llawer o’r asesiadau ymagwedd 
‘draddodiadaol’ ac unigol tuag 
gysylltu materion arbennig â’r nodau, 
er enghraifft mesurau economaidd 
yn cysylltu’n unig â’r nod ‘ffyniant’; 
tlodi yn unig â’r nod ‘cydraddoldeb’; 
y nod ffyniant yn unig ag ansawdd 
amgylcheddol. Fodd bynnag mae’n 
galonogol bod BGCau Powys a 

Chwm Taf wedi archwilio sut yr oedd 
materion arbennig yn effeithio ar nifer 
o nodau drwy eu hymgynghoriadau. 
Gellid adeiladu ar yr ymagweddau hyn 
a’u dyblygu gan FGCau eraill. Hefyd, 
darparodd yr asesiadau gyfeiriadau 
cyfyngedig at ddyletswydd gyfreithiol 
cyrff i facsimeiddio eu cyfraniad i’r 
nodau.

Mae llawer o’r asesiadau’n awgrymu 
bod BGCau yn cyfyngu cwmpas 
y ddadl ar lesiant drwy gyflwyno 
sut mae’r nodau’n berthnasol yn 
‘gyffredinol’ yn hytrach na defnyddio’r 
diffiniadau o’r nodau fel cyfle i agor 
dadl am beth yw llesiant, ac am rolau 
gwahanol sefydliadau lleol wrth 
facsimeiddio eu cyfraniadau i’r nodau.

Darganfu’r tîm ymchwil bod BGCau wedi mabwysiadu ystod eang iawn o ymagweddau 
tuag at gwmpas, natur a’r dulliau o ddehongli llesiant ar draws y 19 asesiad. Hyd yn 
oed yn y rhai a ddefnyddiodd ddata cyffredin (er enghraifft awdurdodau Gwent) neu a 
ystyriodd lesiant o bersbectif tebyg (er enghraifft BGCau gorllewin Cymru’n ffocysu ar 
gyfnodau bywyd neu FGCau gogledd Cymru’n defnyddio set o ddata cyffredin), yr oedd y 
modd y cafodd llesiant ei ‘fframio’ a’i ddisgrifio yn wahanol.

Mae Tabl 2 yn Atodiad 1 yn rhoi trosolwg o’r ymagweddau tuag at ddehongli 
a disgrifio llesiant. 
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Strwythur asesiadau 
Mae Tabl 3 yn Atodiad 1 yn dangos sut wnaeth pob un o’r BGCau strwythuro’u 
hymagwedd tuag at asesiadau. Mae’r tabl hefyd yn dangos y nifer o bynciau 
o fewn y themâu hyn, sy’n amrywio o 14 i 75 darn gwahanol o ddata ‘adrodd 
stori’ llesiant lleol. Dylid croesawu’r amrywiaeth hwn ac mae’n amlwg nad yw 
ansawdd asesiadau’n cael ei benderfynu gan eu strwythur - nid oes ffordd orau o 
ddatblygu’r darlun hwn o lesiant lleol.

Fel y pennwyd gan y tîm ymchwil yn eu hadroddiad, mae’r tablau canlynol yn 
dangos y ‘pwnc ‘ a ddefnyddiwyd amlaf ar gyfer pob agwedd o lesiant o dan y 
pedair thema llesiant – economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, 
ac maent yn dangos a ydyw’r rhain wedi eu fframio’n  bennaf fel:
 — ‘problem’ neu fater i’w reoli; 
 — ased i helpu i gyflwyno llesiant;
 — ased a phroblem i’r gymuned leol 

Roedd pynciau o dan Lesiant Economaidd yn cynnwys:

Pwnc economaidd Amlder Wedi ei fframio fel ased 
neu broblem i’w rheoli?

Cyrhaeddiad economaidd a sgiliau 19 Ased

Asedau/cyfleoedd economaidd lleol 15 Ased

Incwm 12 Problem

Gweithgaredd a chyflogaeth economaidd 11 Problem

Seilwaith/cysylltedd trafnidiaeth 11 Problem

Twf technoleg newydd/band eang 10 Y ddau

Hyfywedd Busnes a chefnogaeth 8 Problem

Cyfleoedd cyflogaeth lleol 7 Ased

Fframio llesiant 2.3

Argymhelliad
Dylai’r ddyletswydd statudol i facsimeiddio cyfraniadau i’r nodau llesiant sbarduno 
trafodaeth BGCau, eu dadl a’u hadrodd ar lesiant lleol yn hytrach na dim ond 
darparu cyd-destun eang.
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Ymddengys bod llawer o FGCau wedi ymdrin â llesiant economaidd mewn dull 
‘traddodiadol’ cul a bas gan ddefnyddio cyfuniad o fesurau oedd ar gael, rhestrau 
o asedau economaidd lleol a ffocws ar wasanaethau cefnogi busnes. Prin iawn 
oedd y dystiolaeth o ddata’n cael eu casglu i ddatblygu trafodaeth am beth ddylai 
dyfodol llesiant economaidd fod neu pa fath o economi y gellid ei ddatblygu yn yr 
ardal yn y dyfodol, yn arbennig mewn perthynas â diffiniad gwirioneddol o’r nod 
‘Cymru Ffyniannus’ sy’n cynnwys “cymdeithas carbon isel sy’n cydnabod terfynau’r 
amgylchedd byd-eang”. Gallai’r ymagwedd fwy traddodiadol hon a fabwysiadwyd 
gan rai BGCau olygu na fyddant mewn lle da i gwrdd â’u dyletswydd i facsimeiddio’u 
cyfraniadau i’r nodau, a bydd angen iddynt felly adolygu eu hymagwedd.

Roedd pynciau o dan Lesiant Cenedlaethol yn cynnwys: 

Pwnc Cymdeithasol Amlder Wedi ei fframio fel ased 
neu broblem i’w rheoli?

Tai 19 Problem

Disgwyliad oes 17 Problem

Trosedd a diogelwch cymuned 17 Problem

Ffyrdd iach o fyw 16 Y ddau

Ymyriadau blynyddoedd cynnar 15 Problem

Iechyd emosiynol/meddyliol 14 Problem

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 14 Problem

Heneiddio’n well 12 Y ddau (problem yn 
bennaf)

Mae’r asesiadau’n awgrymu bod gan yr ‘agenda llesiant cymdeithasol’ ogwydd 
trwm tuag at iechyd, efallai oherwydd bod cyrff cyhoeddus yn arwain y dasg o 
gydlynu gwybodaeth ac mewn rhai achosion yn ysgrifennu’r adrannau hyn o’r 
asesiadau. Tra bo croeso i’r arfer o rannu’r cyfrifoldeb am gynhyrchu’r asesiadau 
ymhlith partneriaid BGCau, mae’r asesiadau’n ymddangos fel petaent yn 
adlewyrchu’r tueddiad i barhau i fframio llesiant mewn dull traddodiadol gydag 
ystyriaeth rhai adrannau arbennig yn cael eu ddyrannu i’r rhai arferol (sefydliadau) 
heb fanteisio ar y cyfoeth o wybodaeth a mewnwelediad oddi wrth aelodau eraill y 
BGC a thu hwnt, i helpu gyda dadansoddiad mwy integredig o lesiant.  

Heblaw am  dai, dominyddwyd y ‘ffrâm’ llesiant cymdeithasol gan gyfoeth o ddata 
perthnasol i iechyd a ddefnyddiwyd yn dda i egluro pwysigrwydd y problemau hyn a 
phwysigrwydd atal iechyd gwael. Dylid rhoi mwy o bwyslais ar y gymuned ac asedau 
cymdeithasol fel rhan o sylwebaeth ehangach ar lesiant cymdeithasol yn yr ardal.

Fframio llesiant 2.3
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Roedd pynciau o dan Lesiant Amgylcheddol yn cynnwys: 

Pwnc Amgylcheddol Amlder Wedi ei fframio fel ased 
neu broblem i’w rheoli? 

Cysylltedd bioamrywiaeth a chynefin 13 Y ddau

Gwastraff ac ailgylchu 12 Problem

Tirwedd fel ased economaidd 11 Ased

Rheoli llifogydd 10 Problem

Lleihau allyriadau carbon 9 Problem

Rheoli dŵr 8 Problem

Newid hinsawdd 8 Problem

Ansawdd aer 8 Problem

Roedd cydnabyddiaeth bendant drwy’r holl asesiadau o werth amgylchedd o 
ansawdd a thirwedd i lesiant a chafodd hyn le amlwg iawn mewn ymgysylltiadau 
lleol. Ar yr un pryd, y prif ddull o fframio llesiant amgylcheddol oedd yn nhermau 
problemau i’w rheoli, a’r gwasanaethau a gyflwnir gan gyrff cyhoeddus i reoli’r 
problemau hyn (rheoli llifogydd, rheoli gwastraff ac ailgylchu). Mae angen dyfnhau’r 
drafodaeth ar heriau polisi amgylcheddol allweddol i gymunedau lleol os yr ydym 
i ddeall arwyddocâd y materion hyn i feysydd llesiant eraill. Er enghraifft, er bod 
llawer o’r asesiadau’n disgrifio pam yr oedd bioamrywiaeth, y newid yn yr hinsawdd 
ac ansawdd aer yn bwysig yn nhermau generig, cyfyngedig oedd y mewnwelediad 
i’w harwyddocad i lesiant cymunedau yn yr ardal.

Roedd pynciau’n o dan y pennawd Llesiant Diwylliannol yn cynnwys

Pwnc diwylliannol Amlder Wedi ei fframio fel ased 
neu broblem i’w rheoli?

Yr iaith Gymraeg 17 Y ddau

Grwpiau celfyddydau creadigol a 
phrosiectau

10 Ased

Chwaraeon a hamdden 7 Ased

Hunaniaeth ddiwylliannol 6 Ased

Twristiaeth 5 Ased

Asedau diwylliannol penodol 5 Ased

Mewn cymhariaeth â llawer o’r adrannau eraill, ar y cyfan cafodd nodweddion 
diwylliannol llesiant eu fframio fel asedau. Fodd bynnag, roedd yr ymagwedd 
a fabwysiadwyd tuag at asesu llesiant diwylliannol yn ymddangos yn fas a 
chul, gan fanteisio ar arolygon cenedlaethol o ymweliadau ag amgueddfeydd, 
deunydd cyfrifiad ar y defnydd o’r iaith Gymraeg a data awdurdod lleol ar 
ymweliadau a chyfleusterau hamdden a llyfrgelloedd. Tra fy mod yn cydnabod 
bod diffyg argaeledd data yn her, mae angen i FGCau roi llawer gwell disgrifiad 
o fywiogrwydd diwylliant eu hardaloedd – eu celfyddydau, iaith, rhwydweithiau 
cymdeithasol, gweithgareddau diwylliannol, rhwydweithiau gwybodaeth, rôl y 
cyfryngau cymdeithasol, economi’r nos.

Fframio llesiant 2.3

Argymhelliad
Wrth gynllunio llesiant, 
rhaid i FGCau ddangos 
eu bod yn pennu 
amcanion ac yn gwneud 
penderfyniadau sy’n 
adlewyrchu’r modd 
y caiff lleisant ei 
ddiffinio yn y Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn hytrach nag 
adlewyrchu syniadau a 
dulliau traddodiadol o 
wneud pethau.
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Persbectifau’r  
Gymuned

2.4  

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chanllawiau statudol yn nodi’n glir  
y dylai asesiadau ffocysu ar lesiant o bersbectif lle ac ystyried anghenion cymunedau 
arbennig yn eu hardal.

Dangosodd y tîm ymchwil bod rhai 
BGCau yn ffocysu ar yr ardal gyfan, 
gyda dealltwriaeth gyfyngedig o 
faterion lleol; dadansoddodd eraill eu 
hardal ar sail ‘etholaethau’ a fyddai’n 
cael eu hadnabod gan ac yn taro 
tant gyda’r bobl oedd yn byw yno. 
Roedd meini prawf daearyddol eraill a 
ddefnyddiwyd gan FGCau yn cynnwys 
y rhai a ddefnyddir gan yr heddlu, 
wardiau cyngor a meysydd oedd eisoes 
yn cael eu defnyddio wrth gynllunio 
gwasanaethau cyhoeddus ar dlodi 
ac amddifadedd (Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Is a Chanolig –  
LSOA a MSOA).

Wrth adolygu asesiadau roedd yn 
glir bod rhai o broffiliau ardaloedd 
cymunedol yng nghyfnodau cynnar 
eu datblygiad, yn cynnwys rhestrau 
o ddata, mapiau a dim llawer mwy. 
Mae’n bosibl bod yr ymagweddau 
hyn yn dangos dymuniad i gyrraedd 
cydymffurfiaeth sylfaenol â’r canllawiau 
statudol ac os felly mae angen i FGCau 
ymgymryd â gwaith pellach i wneud 
yn siŵr nad ydynt yn colli cyfleoedd i 
ddefnyddio’r asesiadau i’w helpu i osod 
amcanion i facsimeiddio’u cyfraniadau 
i’r nodau.

Nodwyd hefyd bod yna nifer o FGCau 
oedd eisoes wedi datblygu darlun 
cyfoethog o gymunedau penodol yn eu 
hardal, gan fanteisio ar ddata ansoddol 
a meintiol i egluro sut brofiad ydyw hi 
i fyw mewn cymunedau arbennig a’r 
heriau allweddol a wynebir gan bobl 
yn y cymunedau hyn. Mae’r BGCau hyn 
yn fwy tebygol o fod mewn gwell lle i 
ddatblygu cynlluniau llesiant sy’n cael 
effaith cadarnhaol ar eu cymunedau yn 
awr ac yn y dyfodol.

Deall cymunedau
Mae’r tabl canlynol yn dangos y Nifer o ‘ardaloedd 
cymunedol’ a ddiffiniwyd gan bob BGC.

Ardal Nifer Ardal Nifer

Ynys Môn a Gwynedd 15 Sir Fynwy 5

Blaenau Gwent 4 Castell Nedd Port Talbot 8

Pen-y-bont 3 Casnewydd 21

Caerffili 1 Sir Benfro 3

Caerdydd 6 Powys 7

Sir Gaerfyrddin 6 Abertawe 6

Ceredigion 1 Torfaen 3

Conwy & Sir Ddinbych 11 Bro Morgannwg 3

Cwm Taf 4 Wrecsam 1

Sir y Fflint 7
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Egluro gwahaniaethau  
rhwng cymunedau 
Roedd yn amlwg bod gan rai BGCau 
fwy o hyder wrth adnabod cymunedau 
penodol a’u heriau arbennig. Mewn 
rhai achosion, er enghraifft tlodi, roedd 
amddifadedd a llifogydd, mapiau a 
rhai sylwebaethau yn egluro lleoliadau 
penodol â heriau lleol penodol. 
Defnyddiodd BGCau eraill dystiolaeth 
debyg ond ni wnaethant ei ddehongli 
i egluro gwahaniaethau gofodol. Mae 
angen mwy o waith i ddeall a ydyw’r 
amrywiaeth hyn yn deillio o hyder 
BGCau i ddehongli data a gasglwyd, 
p’un a oes ganddynt y sgiliau neu’r 
capasiti i wneud hynny, neu a oes yna 
ddiffyg dymuniad i ddewis cymunedau 
penodol.

Canfyddiad allweddol ac argymhelliad 
yn deillio o’r gwaith hwn a’r 
mewnwelediad a gafwyd oddi wrth fy 
nhîm dros y flwyddyn ddiwethaf yw 
bod angen rhagor o gydnabyddiaeth 
o werth data ansoddol seiliedig ar le 
oddi wrth sefydliadau sy’n bartneriaid i 

FGCau. Mae data ansoddol, yn cynnwys 
profiadau a mewnwelediadau, oddi 
wrth y trydydd sector a chyrff eraill a 
rhwydweithiau yn hynod gyfoethog a 
dim ond mewn rhai achosion wnaeth 
y tîm ymchwil ystyried bod y math 
hyn o wybodaeth leol yn ‘trwytho 
dealltwriaeth [y BGCau] o gymunedau 
a’u gwahaniaethau gofodol’. Mae hwn 
yn faes allweddol a fydd yn gyfle a 
gollwyd i’r BGCau os na eir i’r afael ag 
ef drwy gynllunio llesiant.

Fel y crybwyllwyd yn yr adran flaenorol, 
bwlch pwysig yn llawer o’r asesiadau 
oedd y diffyg cysylltiad â’r cynllun 
datblygu lleol, gyda dim ond ychydig 
ystyriaeth wedi ei roi i’r modd y mae’r 
cyfoeth o fyfyrdod, dadansoddiad 
a dehongliad sy’n mynd i mewn i 
GDLl, yn cynnwys gwerthusiadau o 
gynaliadwyedd ac asesiadau strategol, 
wedi medru trwytho’r asesiadau yn 
nhermau materion penodol-i-le, yn 
ogystal â heriau ar gyfer defnyddio tir yn 
y degawdau sydd i ddod.

Ystyried asedau mewn cymunedau
Dangosodd yr asesiadau ddealltwriaeth 
gyfyngedig o’r cyfalaf economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol yn ein cymunedau. Mae 
adeiladu darlun o’r asedau a beth sy’n 
dda am leoedd a chymunedau arbennig 
yn hollbwysig wrth i gynllunio llesiant 
fynd rhagddo. Mae angen ymagwedd 
strategol i fapio asedau, deall gwahanol 
‘gyfalafoedd’ (er enghraifft cyfalaf 
cymdeithasol) a chasglu safbwyntiau 
mwy manwl oddi wrth gymunedau am 
eu hasesiadau a sut y maent yn cael eu 
defnyddio.

Mae’n amlwg bod angen i rai o’r BGCau 
brysuro i symud i’r gofod hwn, gan 
ffocysu ar asesiadau sydd ar gael i 
ddatrys problemau fel rhan o’r asesiad, 
yn hytrach na ffocysu ar broblemau ac 
ar sut fydd gwasanaethau cyhoeddus 
yn eu datrys, a dylid ystyried sut y gellir 
cefnogi BGCau yn well a rhoi iddynt fwy 
o adnoddau ar gyfer cyflawni’r newid 
hwn.

Persbectifau’r Gymuned 2.4

Argymhelliad
Dylai BGCau ddatblygu mecanweithiau ar gyfer casglu a defnyddio data ansoddol 
seiliedig ar le a mewnwelediadau, yn arbennig oddi wrth y trydydd sector a’r sector 
preifat, gan gydnabod yn llwyr y gwerth y mae’n ei ychwanegu at gynllunio llesiant.

Argymhelliad
Mae angen gwneud gwaith pellach i ddeall yn well y cyd-destunau, materion, heriau a 
chyfleoedd rhwng ac o fewn cymunedau mewn ardaloedd BGC (yn hytrach nag ar lefel 
awdurdod lleol yn unig), a dylai hyn fod yn glir mewn cynllunio llesiant.
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Persbectifau’r Gymuned 2.4

Argymhelliad
Wrth gynllunio llesiant, dylai BGCau egluro sut y maent yn ystyried datblygiadau 
rhanbarthol, mecanweithiau cydweithio a chyfleoedd.

Ystyried rôl BGCau mewn  
darpariaeth ranbarthol
Dangosodd asesiadau ddealltwriaeth a 
dadansoddiad cyfyngedig o rôl lleoedd 
o fewn cyd-destun rhanbarthol a phrin 
oedd yr arsylwadau am lesiant mewn 
perthynas â heriau polisi rhanbarthol 
yn cynnwys trafnidiaeth, darpariaeth 
iechyd, tai, tirwedd, a chydnerthedd 
a datblygiad seilwaith allweddol. 
Syndod arbennig oedd mai dim ond 
rhai o’r BGCau - sy’n rhan o gynigion y 
Fargen Ddinesig - a gyfeiriodd at, neu a 
fanteisiodd ar fewnwelediad a data o’r 
gwaith sy’n cael ei wneud ar y lefel hwn.

Wrth i FGCau ymgymryd â chynllunio 
llesiant bydd angen iddynt ystyried eu 
cysylltiadau ag agendâu economaidd, 
iechyd a seilwaith a manteisio i’r eithaf 
ar yr ymagwedddau cydweithredol 
sy’n dod i’r amlwg o fewn ‘clystyrau’ 
o FGCau mewn gwahanol rannau o 
Gymru.
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Dehongli data 2.5  

Dylai’r data mewn asesiadau alluogi 
BGCau i ddeall y sefyllfa bresennol a hefyd 
raddfa a natur yr ymateb oedd ei angen. 
Mater allweddol yw y gallai’n aml fod yna 
neges ymhlyg yn y data oedd ag angen 
‘twrio dyfnach’ neu eglurhad pellach ond 
mae prinder archwilio cwestiynau fel 
‘felly beth yw ystyr y data hyn?’ a ‘beth 
mae’n awgrymu sydd angen ei newid?’ 
Rhoddir sawl enghraifft o hyn yn Rhan 
1 o’r adroddiad hwn, yn cynnwys yn yr 
adran ‘atal afiechyd ac ymddygiadau 
sy’n niweidiol i iechyd’. Mae llawer o’r 
asesiadau’n dangos bod graddfeydd 
gweithgaredd corfforol ymhlith plant 
yn gwella ond mae gordewdra hefyd 
yn cynyddu (a rhagwelir y bydd hyn yn 
parhau) ond ychydig o ystyriaeth a roddir 
i’r rhesymau am hyn.

Argymhelliad
Cyn i gynlluniau llesiant gael eu sefydlu, dylid 

ymgymryd â gwaith ‘twrio’n ddyfnach’ i ddata i ddeall 

yn well yr achosion ac effeithiau materion allweddol a 

thueddiadau, mewn perthynas â llesiant cymuedol a 

llesiant unigolyn.

Roedd sut y dehonglwyd y data a gynhwyswyd mewn asesiadau yn fater allweddol yn 
y mwyafrif o adroddiadau adborth o’r swyddfa i’r BGCau. Cafodd llawer o’r asesiadau 
eu ‘harwain gan ddata’ - roeddent yn seiliedig o gwmpas data oedd ar gael a gafodd 
wedyn eu mapio i ardaloedd neu bynciau llesiant, yn hytrach na defnyddio llesiant fel 
man cychwyn a manteisio ar ddata perthnasol. Awgryma’r tîm ymchwil mai prin oedd 
y  dehongliad mewn llawer asesiad o ddata a gasglwyd: bod y gwannaf wedi darparu 
compendiwm o ddata gyda dadansoddiad cyfyngedig a’r cryfaf wedi defnyddio’r data i 
ddangos yn llwyddiannus heriau llesiant ehangach ar gyfer yr ardal. Nododd y tîm hefyd 
bod hwn yn ddarlun cymysg ar draws Cymru ac yn aml o fewn adrannau o bob asesiad.
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Mae angen i FGCau sicrhau bod y 
ffrâm a’r data a ddefnyddir ganddynt yn 
cynorthwyo’r naratif am lesiant lleol, yn 
hytrach nag arwain y naratif am lesiant. 
Golyga hyn bod angen, ar gyfer pobl 
darn o wybodaeth, eglurhad clir am 
baham ei fod yn bwysig i welliant, a bod 
angen i gysylltiadau pendant â llesiant 
gael eu gwneud yn fwy eglur os ydyw’r 
data i fod yn ddefnyddiol i’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau.
 
Gwneud y cysylltiadau rhwng data ar 
wahanol faterion 
Elfen allweddol arall o fy adborth i bob 
BGC oedd sut yr oedd asesiadau’n 
peintio darlun integredig o lesiant. Tra 
ymgymerodd rhai BGCau ag ymarferion 
penodol ar gyfer yr asesiad i feddwl am 
eu data ar draws y saith nod llesiant 
a phedair thema llesiant, edrychodd 
llawer mwy ar faterion arbennig a heriau 
polisi o fewn seilos presennol, o fewn 
ffrâm gul iawn a thraddodiadol.

Yn ‘rôl mannau agored a lleoedd yn 
llesiant pobl’ yn Rhan 1 o’r adroddiad 
hwn, enghraifft or ymagwedd hon yw 
bod llawer o’r asesiadau’n rhoi data 
a naratif am amgylchedd naturiol eu 
hardal a bioamrywiaeth, yn cynnwys 
rhai mewnwelediadau i sut y maent yn 
cael eu defnyddio ar hyn o bryd. Fodd 
bynnag, yn gyffredinol, cânt eu cynnwys 
mewn adran ar yr ‘amgylchedd’ gyda 
chyfeiriad ‘cyfyngedig’ at werth yr 
amgylchedd i lesiant cymdeithasol, 
economaidd a diwylliannol. 

Enghreifftiau o ble na wnaethpwyd 
cysylltiadau syml oedd:  
— Ansawdd aer ac iechyd 
— Tir halogedig a llifogydd
— Busnes a’r Fargen Ddinesig. 
—  Twristiaeth ac asedau amgylcheddol 

(a pharciau cenedlaethol)
— Busnes a thrafnidiaeth 
— Seilwaith a’r newid yn yr hinsawdd
— Bioamrywiaeth ac amaeth
— Busnes gwledig a chysylltedd
— Unigedd gwledig ac iechyd meddwl
—  Technoleg newydd a chydlyniad 

cymunedol
 

Mae gan bob un o’r ‘pynciau’ 
berthynas uniongyrchol â’r llall, eto ni 
archwiliwyd eu perthynas na hyd yn 
oed ei gydnabod yn rhai o’r asesiadau, 
er gwaethaf argaeledd setiau data. 
Mae hyn yn dangos BGCau yn casglu 
data, yn disgrifio’r data ond ddim yn 
eu defnyddio i asesu llesiant lleol. 
Enghraifft dda o ble cafodd hyn ei 
wneud yn dda oedd yn Sir y Fflint lle 
eglurodd yr asesiad y berthynas rhwng 
pobl ifanc, tai gwledig ac unigedd 
gwledig (tair o setiau data ar wahân) 
ond aethant ati i’w dehongli i ddisgrifio 
her llesiant benodol i bobl ifanc lleol.

Dehongli data 2.5

Argymhelliad
Mae angen mabwysiadu ymagwedd fwy integredig tuag at ddehongli data ar  

draws llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Cyn 

cynhyrchu cynlluniau llesiant, dylai BGCau ailymweld â’r data yn eu hasesiad  

i ddeall sut mae gwahanol faterion yn cydgysylltu a beth a olyga hyn i lesiant  

mewn ardaloedd arbennig.
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Egluro goblygiadau’r data  
i’r sector cyhoeddus 
Er eu bod yn dangos ystod o 
dueddiadau brawychus, yn gyffredinol 
mae’r asesiadau’n peintio darlun diogel 
ac annadleuol o lesiant ar y lefel lleol, 
heb gwestiynu a yw’r ymagweddau 
presennol tuag at ddarpariaeth 
gwasanaethau cyhoeddus (â ganddynt 
gefnogaeth wleidyddol) yn addas ar 
gyfer y dyfodol.

Mae’r tîm ymchwil yn awgrymu bod 
yr asesiadau’n gyffredinol yn rhoi 
dadansoddiad cyfyngedig o oblygiadau 
eu data i’r modd y mae’r sector 
cyhoeddus yn darparu gwasanaethau, 
ac mae angen meddwl ymhellach am 
hyn i sicrhau bod BGCau yn datblygu 
amcanion llesiant a chynlluniau sy’n 
gosod yn eu lle ymagweddau cadarn 
tuag at ddarparu gwasanaethau yn y 
dyfodol a thrwytho ail-ddyluniad eu 
gwasanaeth hwy eu hunain. Mewn 
perthynas â mater neu bwnc byddai’n 
ddefnyddiol i ystyried beth yw’r heriau 
allweddol i gymunedau a’r sector 
cyhoeddus, a yw ymagwedddau 
presennol yn ddigonol i gwrdd â’r 
heriau yn yr ardal a pha weithrediadau 
pellach sydd eu hangen a phwy sydd 
angen ei wneud.

Mater perthnasol yw i ba raddau y 
mae’r asesiadau’n archwilio’r heriau, y 
pwysau, y ‘cyfaddawdu’ a chyfleoedd 
ar gyfer llesiant ar lefel lleol. (Mae 
‘cyfaddawdu’ yn golygu gwahanol 
elfennau o benderfyniad neu faterion 
polisi gwahanol a allai achosi tensiwn 
rhwng y naill a’r llall) Roedd yn amlwg 
mewn llawer achos nad yw BGCau yn 
cydnabod neu’n archwilio cyfaddawdu 
sy’n berthnasol i bolisi allweddol neu 
flaenoriaethau gyflenwi gwasanaeth, 
er enghraifft cyfaddawdu rhwng 
trafnidiaeth ac iechyd, defnydd 
tir a’r newid yn yr hinsawdd neu 
fioamrywiaeth a datblygu economaidd, 
sy’n codi o’r asesiadau hyn.

Argymhelliad 
Er gwaethaf y dystiolaeth yn yr asesiadau sy’n dangos ystod o dueddiadau brawychus, mae BGCau yn ymgysylltu’n unig â thiriogaeth diogel ac annadleuol. Mae angen i FGCau ddangos sut y maent yn adnabod ac archwilio’r tensiynau rhwng gwahanol faterion polisi a blaenoriaethau i alluogi trafodaeth ddidwyll am yr ymagweddau newydd sydd angen eu mabwysiadu.

Dehongli data 2.5
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Ystyried yr hirdymor a 
chenedlaethau’r dyfodol

2.6  

Ystyried tueddiadau’r dyfodol 
Roedd yna amrywiaeth o ddulliau 
o feddwl am dueddiadau’r dyfodol 
a chenedlaethau’r dyfodol mewn 
asesiadau. Mae’r tîm ymchwil yn nodi 
bod nifer bach o FGCau wedi darparu 
ffocws clir iawn ar effaith posibl 
‘pynciau’ ar genedlaethau o bobl yn byw 
o fewn eu hardal, yn arbennig Caerdydd 
a Phowys. Ar gyfer pob pwnc roedd 
myfyrdod ynglŷn â beth allai’r canlyniad 
hirdymor neu’r senario fod (o gadw 
mewn golwg dueddiadau presennol); 
pa gwestiynau allai hyn eu codi, 
canlyniadau posibl diffyg gweithredu 
a’r newid sydd ei angen i fabwysiadu 
mesurau atal. Roedd asesiad Bro 
Morgannwg yn ffocysu ar senarios y 
dyfodol yn eu hardaloedd cymunedol, 
gan roi naratif perswadiol am effeithiau 
tebygol tueddiadau mewn gwahanol 
gymunedau. Tra’r oedd ansawdd 
y dadansoddi’n amrywio, roedd y 
ddisgyblaeth o feddwl yn benodol am 
genedlaethau’r dyfodol yn amlwg yn 
rhan o’r asesiadau hyn ac mae hyn  
i’w gymeradwyo.

Fodd bynnag, dim ond ychydig o 
fewnwelediad i dueddiadau’r dyfodol 
neu heriau polisi amlgenedliadol a 
roddodd y mwyafrif o’r asesiadau. 
Cwestiynodd rhai BGCau ddilysrwydd 
a gwerth ffocysu ar y dyfodol, gan ei 
ddisgrifio fel ‘gwyddoniaeth amghywir’ 
tra’r oedd eraill yn aneglur iawn am 
eu hymagwedd tuag at ragweld a 
chynllunio ar gyfer yr hirdymor.Yn aml 
lle cafodd anghenion tymor byr eu 
cydnabod, cyfeiriwyd at ddeunydd 
generig, cenedlaethol heb nodi eu 
perthynas â’r ardal leol. Cyfeiriwyd at 
newid hinsawdd, newid economaidd, 
Brexit a newid technolegol, data o’r 
Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd, a 
(phan ddaeth yn hygyrch) ddeunydd 
oddi wrth Lywodraeth Cymru ar 
dueddiadau’r dyfodol, ond yn y rhan 
fwyaf o’r achosion, ni archwiliwyd ac ni 
eglurwyd eu perthnasedd i’r ardal.

Mae ystyriaeth o’r hirdymor yn tanategu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
Rhaid i gyrff cyhoeddus ystyried ‘pwysigrwydd cynnal cytbwysedd rhwng anghenion 
y tymor byr a’r angen i warchod y gallu i gwrdd ag anghenion hirdymor, yn arbennig 
lle gallai’r pethau sy’n cael eu gwneud i gwrdd ag anghenion y tymor byr gael effaith 
niweidiol yn yr hirdymor’. Roedd yr angen i asesiadau ystyried yr hirdymor yn rhan glir o’r 
canllaw statudol sy’n awgrymu ‘y disgwylir i gyrff cyhoeddus a byrddau gwasanaethau 
cyhoeddus edrych o leiaf 10 mlynedd i’r dyfodol, er y byddai arfer gorau yn edrych 25 
mlynedd i’r dyfodol’.
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Rhoddir rhagor o enghreifftiau o 
ddiffyg ystyriaeth o’r hirdymor yn Rhan 
1 o’r adroddiad hwn. Er enghraifft yn 
yr adran ‘sgiliau a chymwysterau - a 
ydynt yn addas ar gyfer y dyfodol?’, 
eglurir mai ychydig iawn o’r asesiadau 
a roddodd unrhyw ystyriaeth i’r mathau 
o sgiliau a fyddai eu hangen ar gyfer 
swyddi yn y  dyfodol ac effaith tebygol 
awtomatiaeth a deallusrwydd artiffisial 
ar swyddi mewn gwahanol leoedd 
mewn perthynas â  gwahanol rannau o’r 
boblogaeth.

Rhwystrau i feddwl yn yr hirdymor 
Fel rhan o alwad ffôn fy nhîm ymchwil 
â fy swyddfa â phob un o dimau 
BGCau (fel rhan o fy ngwaith ffocysu ar 
dueddiadau’r dyfodol yn yr asesiadau 
drafft) nodwyd bod llawer o’r timoedd 
heb ffocysu ar dueddiadau’r dyfodol 
yn yr asesiadau drafft, ac roedd 
cydnabyddiaeth gyffredinol y gallent 
fod wedi gwneud llawer mwy, drwy 
weithio ar senarios lleol. Gwelsant 
werth y broses, ond hefyd dywedasant 
mai bwlch mewn sgiliau oedd hyn a 
fyddai angen cymorth.

Mae’r asesiadau wedi tynnu sylw at 
yr angen i ystyried yr hirdymor fel her 
allweddol i wasanaethau cyhoeddus 
wrth iddynt fynd rhagddynt ac mae 
hwn yn rhywbeth y bydd fy swyddfa’n 
archwilio’n egnïol. Gyda’n gilydd 
rydym angen adeiladau ar gapasiti, 
arbenigedd a hyder i helpu pobl i fynd 
tu hwnt i ymagweddau normal tuag at 
ddatblygu polisi a’u galluogi i fod yn 
fwy cysurus gydag ansicrwydd tra’n 
defnyddio’u harbenigedd i wneud 
rhagdybiaethau rhesymol, y gellir craffu 
arnynt, am effaith tueddiadau’r dyfodol 
ar eu hardal leol. 

Ystyried yr hirdymor a  
chenedlaethau’r dyfodol

2.6

Argymhelliad
Dylai gweithio gyda BGCau, Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol archwilio’r ffordd orau o adeiladu capasiti, arbenigedd a’r hyder i ddeall darogan, tueddiadau’r dyfodol ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol, yn cynnwys senarios a thueddiadau sy’n llai sicr.
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Atodiad 1
Mae’r tablau hyn wedi eu cymryd 
o adroddiad cyflawn Netherwood 
Sustainable Futures, Prifysgol Caerdydd 
a Mark Lang Consulting, gweler  
www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Tabl 1 Meini prawf adolygu a 
ddatblygwyd gan y tîm ymchwil, a 
ddarparodd sail yr adborth ar asesiadau 
drafft o swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol

1 Pa mor effeithiol y cafodd y saith nod llesiant cenedlaethol eu hadlewyrchu yn yr asesiad llesiant?

2 I ba raddau y mae’r data a gynhwysir yn yr asesiad yn ffocysu ar yr adral a’r lle ac yn adlewyrchu’r amrywiaeth o 
gymunedau ar draws yr ardal?

3 I ba raddau y mae’r data a gynhwysir yn yr asesiad yn ffocysu ar anghenion gwasanaethau cyhoeddus, o fewn 
cymunedau ac ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth arbennig?

4 I ba raddau y mae’r dadansoddiad meintiol a’r dulliau yn darparu darlun cyffredinol o lesiant amgylcheddol, 
economaidd, diwylliannol a chymdeithasol - ynghyd â sylwebaeth ar oblygiadau’r ‘darlun’ hwn i gymunedau.

5 I ba raddau y mae’r dadansoddiad ansoddol a’r dulliau’n darparu darlun cyffredinol o lesiant amgylcheddol, 
economaidd, diwylliannol a chymdeithasol - ynghyd â sylwebaeth ar oblygiadau’r darlun hwn i gymunedau.

6 Pa mor dda’r mae’r asesiad yn mynd i’r afael â’r heriau allweddol i lesiant yn y tymor byr, canolig a’r hirdymor? Mae 
hyn yn cynnwys cyfaddawdau, tensiynau a diffygion yn ogystal ag asedau.

7 Lefel a dull ymgysylltu, ymgyfrannu a chydweithio ar draws partneriaethau wrth gynhyrchu’r asesiad, yn cynnwys 
ymgysylltu â chymunedau, y cyhoedd, y trydydd sector a sefydliadau preifat. 

8 Lefel integreiddio rhwng polisi traddodiadol a seilos sefydliadol wrth gynhyrchu’r asesiad.

9 Lefel y rhagwelediad a’r defnydd o ddadansoddiad o dueddiadau’r dyfodol wrth gynhyrchu’r asesiad a 
chydnabyddiaeth o lesiant cenedlaethau’r dyfodol.

10 I ba raddau y mae’r asesiad wedi ystyried materion trawsffiniol ar gyfer gweithredu rhanbarthol a chenedlaethol

11 Pa mor effeithiol y defnyddiwyd yr egwyddor datblygu cynaliadwy i ffurfio’r broses  o gynhyrchu Asesiad a 
chynnwys data?

12 Yr ymagwedd tuag at ansawdd data a bylchau mewn data yn ystod yr asesiad a symud ymlaen tuag at bennu 
amcanion a chynllunio llesiant. 

13 Eglurder ar y modd y bydd yr asesiad yn cael ei ddwyn rhagddo i ddatblygu dadansoddiad, amcanion lleol a 
chynhyrchu cynllun.

D.S. Yn ychwanegol at hyn, chwiliodd y fframwaith dystiolaeth o ymagweddau arloesol ac amlygiad arfer da wrth 
asesu llesiant lleol.
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Tabl 2 Sut y cafodd llesiant ei ddisgrifio 
a’i ddehongli mewn  gwahanol leoedd

Sut y cafodd llesiant ei ddisgrifio a’i ddehongli Asesiadau a ddangosodd y 
nodweddion hyn oedd: 

Strategol 
Darparodd y rhain drosolwg strategol o benderfynyddion llesiant ar gyfer yr 
ardal, gyda ffocws clir ar gymunedau oedd o ddiddordeb a heriau allweddol.

Sir Fynwy, Powys, Cwm Taf

Ffocysu ar bwnc
Darparodd y rhain  gyfoeth o ddata ar wahanol ‘bynciau’ ar gyfer yr ardal yn 
gyffredinol, a chymunedau unigol - gyda  throsolwg strategol gyfyngedig.

Wrecsam Conwy a Sir Ddinbych, a 
Blaenau Gwent

Seiliedig ar Ganlyniad   
Ffocysodd y rhain ar ganlyniadau i ddinasyddion o dan nifer o ‘themâu’ llesiant – 
ac roeddent yn cynnwys heriau strategol. 

Bro Morgannwg, Caerdydd, Abertawe 

Ffocysu ar Ddata 
Darparodd y rhain ddisgrifiad o ddata perthnasol ar lesiant o dan wahanol 
themâu llesiant.

Caerffili, Torfaen, Casnewydd, Sir y 
Fflint, Pen-y-bont, Gwynedd ac Ynys 
Môn, Castell Nedd Port Talbot

Cyfnodau bywyd a gwasanaethau
Ffocysodd y rhain ar gyfnodau bywyd dinasyddion unigol, heriau allweddol a 
gwasanaethau cyhoeddus perthnasol ym mhob cyfnod. 

Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin
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Tabl 3 Sut y cafodd gwahanol 
asesiadau eu strwythuro  

Strwythurau asesiad Themâu Pynciau

Ynys Môn a Gwynedd 4 thema llesiant 14

Blaenau Gwent 4 thema llesiant 30

Pen-y-bont 4 thema llesiant 43

Caerffili 7 nod llesiant 54

Caerdydd 7 canlyniad seiliedig ar le 44

Sir Gaerfyrddin 5 cyfnod bywyd 18

Ceredigion 5 cyfnod bywyd 23

Conwy a Sir Ddinbych Dim un 36

Cwm Taf 4 thema llesiant 21

Sir y Fflint Dim un 35

Sir Fynwy 4 thema llesiant 21

Castell Nedd Port Talbot 4 thema llesiant 36

Casnewydd 4 thema llesiant 21

Sir Benfro 5 cyfnod bywyd 22

Powys 4 thema llesiant 32

Abertawe 6 canlyniad seiliedig ar le 19

Torfaen 4 thema llesiant 75

Bro Morgannwg 4 thema llesiant 18

Wrecsam 7 nod llesiant 41



 

 

BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MÔN 
ANGLESEY AND GWYNEDD PUBLIC SERVICES BOARD 

 

 

 

Llesiant yng Nghymru: cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory –  

Adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

 

1. Cefndir 

 

1.1.1 Cyhoeddwyd yr adroddiad yma gan y Comisiynydd ym mis Gorffennaf yn dilyn ei 

gwaith o werthuso'r Asesiadau Llesiant a oedd wedi eu cyhoeddi ym mis Mai 2017. 

 

1.1.2 Mae’i yn agor yr adroddiad gyda’r rhagair  

“Tra gall fod rhai wedi gweld asesiadau Llesiant fel rhan gyntaf proses gydymffurfio  

Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol, rwyf i wedi eu gweld fel dangosydd cyntaf parodrwydd BGCau I herio 

busnes-fel-arfer a mabwysiadu’r dulliau newydd o weithio sy’n ofynnol o dan y 

Ddeddf. Mae BGCau I’w cymeradwyo gyda’u hymagwedd bositif wrth gwblhau’r 

asesiadau. Tra’u bod yn gam i’r cyfeiriad cywir maent hefyd yn amlygu natur 

wirioneddol yr heriau sy’n wynebu cyrff cyhoeddus wrth iddynt ystyried anghenion 

cenedlaethau’r dyfodol.” 

 

2. Argymhellion yr adroddiad 

 

2.1.1 Mae 17 o argymhellion ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd angen i’r 

Bwrdd ystyried yr argymhellion yma wrth lunio’r Cynllun Llesiant ac o ran gweithredu’r 

Bwrdd i’r dyfodol.  Mae’r argymhellion wedi eu gosod allan o dan 3 maes allweddol: 

 

 Maes 1: Sut mae BGCau wedi eu strwythuro ac yn ymgysylltu 

1. Dylai BGCau ystyried a yw’r modd y maent yn cael eu cadeirio a’u cefnogi yn cynorthwyo i’r 

eithaf ethos y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arbennig o ran hwyluso cydweithio, 

integreiddio ac ymgyfrannu. Dylent sicrhau bod y trefniadau’n hwyluso’r dasg o herio busnes-

fel-arfer ac yn galluogi ymagweddau a phersbectifau newydd i ddatblygu.  

 



2. Dylai BGCau adolygu eu haelodaeth wahoddedig i sicrhau bod cynrychiolwyr yn trosglwyddo 

gwybodaeth yn ôl i’w sectorau’n effeithiol, i ddwyn  data, mewnwelediad a phrofiad i’r BGCau 

 

3. Dylid ymgymryd â mwy o waith i ddarparu dealltwriaeth ddyfnach o brofiadau bywyd pobl drwy 

gasglu a defnyddio llawer mwy o’r wybodaeth sydd gan sefydliadau sy’n bartneriaid am lesiant 

pobl, gan fanteisio ar yr ‘wybodaeth dydd-i-ddydd’ a gesglir ar lawr gwlad mewn cymunedau 

gan ystod o wasanaethau. 

 

4. Dylai BGCau ystyried sut y gallant adeiladu ar y gwaith y maent wedi ymgyfrannu ynddo hyd yn 

hyn, a chydweithio’n well gyda’i gilydd ar waith ymgyfrannu, yn cynnwys drwy ddefnyddio 

cyfryngau sy’n taro tant gyda phobl (yn cynnwys cyfryngau digidol). 

 

 

Maes 2: Sut ddylai asesiadau llesiant esblygu? 

 

5. Rhaid i bob partner sicrhau bod yr asesiadau’n cael eu defnyddio i helpu dulliau gweithredu i 

ddatblygu, er mwyn cynyddu eu dealltwriaeth o lesiant a’u helpu i wneud penderfyniadau ar sail 

gwybodaeth a thystiolaeth ar gyfer cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.  

 

6. Cyn i gynlluniau llesiant gael eu pennu, dylid ‘twrio’n ddyfnach’ i’r data i ddeall yn well effeithiau 

ac achosion materion a thueddiadau allweddol, mewn perthynas â llesiant cymunedol a llesiant 

unigolion. 

 

7. Mae angen mabwysiadu ymagwedd fwy integredig tuag at ddehongli data ar draws llesiant  

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol; cyn i gynlluniau llesiant gael eu 

cynhyrchu, dylai BGCau ail-ymweld â’r data yn eu hasesiad i ddeall sut mae gwahanol faterion 

yn cydgysylltu a beth a olyga hyn i lesiant mewn lleoliadau arbennig. 

 

 

Maes 3: Dysgu allweddol ar gyfer cynllunio llesiant 

 

8. Dylai holl gyrff cyhoeddus archwilio dulliau o fynd i’r afael â’r bylchau mewn capasiti a gallu i 

ddadansoddi data a chreu polisi seiliedig ar dystiolaeth, gan gydnabod y bydd methu gwneud 

hyn yn rhwystr allweddol i weithrediad gwirioneddol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

9. Gan weithio gyda’r BGCau, dylai Llywodraeth Cymru a’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

archwilio’r dulliau gorau o adeiladu capasiti, arbenigedd a hyder i ddeall rhagolygon, 

tueddiadau’r dyfodol ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol yn cynnwys ystyriaeth o senarios a 

thueddiadau sy’n llai sicr. 

 

10. Er bod y dystiolaeth yn yr asesiadau’n dangos ystod o dueddiadau brawychus, mae BGCau yn 

ymgysylltu’n unig â thiroedd diogel ac annadleuol. Mae angen i FGCau roi tystiolaeth am y 

modd y maent yn adnabod ac yn archwilio’r tensiynau rhwng gwahanol faterion polisi a 

blaenoriaethau i alluogi trafodaeth ddidwyll am yr ymagweddau newydd sydd angen eu 

mabwysiadu. 

 



11. Wrth gynllunio llesiant, rhaid i FGCau ddangos eu bod yn pennu amcanion ac yn gwneud 

penderfyniadau sy’n adlewyrchu sut mae llesiant yn cael ei ddiffinio yn y Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol, yn hytrach nag adlewyrchu syniadau traddodiadol a dulliau 

traddodiadol o wneud pethau. 

 

12. Dylai’r ddyletswydd statudol i facsimeiddio cyfraniadau i’r nodau llesiant sbarduno trafodaeth, 

dadleuon ac adroddiadau BGCau ar lesiant lleol yn hytrach na dim ond darparu cyd-destun 

cyffredinol. 

 

13. Mae angen gwneud gwaith pellach i ddeall yn well y cyd-destunau, y materion, yr heriau a’r 

cyfleoedd rhwng ac o fewn cymunedau yn ardaloedd BGC (yn hytrach na dim ond ar lefel 

awdurdod lleol), a dylai hyn fod yn glir mewn cynllunio llesiant. 

 

14. Mewn cynllunio llesiant, dylai BGCau egluro sut y maent yn talu sylw i ddatblygiadau 

rhanbarthol, mecanweithiau cydweithio a chyfleoedd. 

 

15. Dylai BGCau ddatblygu mecanweithiau ar gyfer casglu a defnyddio data ansoddol a 

mewnwelediadau seiliedig ar le, yn arbennig oddi wrth y trydydd sector a’r sector preifat, a 

chydnabod yn llwyr y gwerth a ychwanegir drwy hyn at gynllunio llesiant. 

 

16. Dylid ystyried gwybodaeth a thystiolaeth oddi wrth gyrff cyhoeddus nad ydynt yn aelodau o 

FGCau fel rhan o gynllunio llesiant, i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i gysylltu ag agendâu 

ehangach. 

 

17. Dylai BGCau ystyried sut i gysylltu cynlluniau llesiant â strategaethau a chynlluniau eraill, yn 

cynnwys y rhai hynny sy’n berthnasol i ddeddfwriaeth arall a’r Cynllun Datblygu Lleol. Bydd hyn 

yn galluogi meysydd allweddol o’r ddarpariaeth i fod yn rhan weithredol o’r darlun mwy o wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. 

 

 

3. Cyngor ychwanegol gan Swyddfa’r Comisiynydd   

 

3.1.1 Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad mae nifer o gyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol 

wedi bod gyda thrafodaethau ynglŷn â disgwyliadau’r Comisiynydd o ran y Cynlluniau 

Llesiant. 

 

3.1.2 Mae swyddfa'r comisiynydd yn glir yn eu cyngor mai man cychwyn yw’r cynllun Llesiant 

cyntaf. 

 

3.1.3 Maent wedi mynegi consyrn bod yr amserlen o ran cyhoeddi'r cynlluniau llesiant yn 

gallu arwain at y BGCau yn cyhoeddi cynllun tebyg iawn i’r hen Gynlluniau Integredig 

er mwyn ymateb i ofynion  / amserlen y Ddeddf  yn hytrach na chyhoeddi cynllun sydd 

yn wir herio'r gweithredu cyfredol ac yn wir gynllunio ar y cyd. 

 



3.1.4 Mae yn bwysig hefyd fod y cynllun yn dangos sut mae’r BGCau wedi cysidro ac ymateb 

i’r Asesiad o Lesiant Lleol (gan gydnabod bod angen gwaith ar yr asesiadau i’r dyfodol) 

pan y gosod eu hamcanion llesiant.  

 

3.1.5 Fodd bynnag mae disgwyl hefyd i’r cynlluniau gynnwys sut mae’r BGCau yn golygu 

datblygu'r egwyddorion cynaliadwy  - sut bydd y BGCau yn gweithredu yn ataliol ac yn 

hir dymor? Sut y bydd y BGCau yn gwella cydweithio ac yn wir integreiddio 

gwasanaethau a sut y bydd y BGCau yn sicrhau bod trigolion eu hardaloedd yn rhan o 

gynllunio gwasanaethau i’r dyfodol? Sut y bydd y BGCau yn sicrhau bod cyd-weithio yn 

ychwanegu gwerth? 

 

3.1.6 Mae dealltwriaeth na fydd hyn i gyd yn bosibl ar gyfer y Cynllun Llesiant cyntaf. Y 

cyngor yw cynhyrchu cynllun sydd yn cydnabod y meysydd lle mae angen mwy o waith 

i ddatblygu'r camau sydd i’w cymryd i wireddu’r amcanion llesiant.  

 

3.1.7 Disgwylir hefyd i’r cynlluniau drafft fod yn dra gwahanol i’r cynlluniau terfynol a fydd yn 

cael eu cyhoeddi gan y bydd angen y cyfnod o ymgynghoriad statudol i gael mewnbwn 

swyddogion cyrff cyhoeddus a’r cymunedau. 

 

 

4. Argymhellir   

 

4.1.1 Nodi cynnwys yr adroddiad ac argymhellion y Comisiynydd 

 

4.1.2 Cytuno i gynnal trafodaethau pellach ar argymhellion y Comisiynydd yng nghyfarfodydd 

y Bwrdd yn 17/18. 
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Cytuno a’r Amcanion Llesiant ar gyfer Cynlluniau Llesiant Gwynedd ac Ynys Môn 

 

1. Cefndir 

 

1.1.1 Ym mis Mai 2017 cyhoeddwyd Asesiadau o Lesiant Lleol ar gyfer ardaloedd Gwynedd ac 

Ynys Môn. 

 

1.1.2 Roedd 9 prif neges yn cael eu hamlygu yn yr asesiadau. 

 

1.1.3 Cytunwyd yng nghyfarfod mis Mehefin y Bwrdd I gynnal gweithdai i drafod y 9 neges yma 

ac i roi cynigion i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar Amcanion Llesiant a fyddai yn 

ymateb i’r 9 neges yma. 

 

1.1.4 Ffocws y gweithdai fyddai:  

a)  Beth yw’r uchelgais yn y maes yma? 

b)  Oes gan y cyrff cyhoeddus sydd yn aelodau o’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus ddylanwad yn y maes yma? 

c)  A ddylai’r neges yma gael ei ddatblygu i fod yn amcan llesiant ar gyfer y Bwrdd? 

d)  Os hynny, sut y gall aelodau’r BGC weithio ar y cyd i wneud gwahaniaeth go 

iawn i drigolion Gwynedd a Môn?  

 

2. Gweithdai 

 

2.1.1 Trefnwyd 18 o weithdai yn ystod mis Awst. 

 

2.1.2 Cafwyd cynrychiolaeth dda o wahanol sefydliadau  - cyrff cyhoeddus, trydydd sector a 

chynghorau tref a chymuned ayyb. 

 

2.1.3 Yn dilyn y gweithdai bu i Elizabeth Woodcock, Prifysgol Bangor gyd-weithio â’r Rheolwr 

Rhaglen i ddadansoddi'r holl wybodaeth a gasglwyd yn ystod y gweithdai. Defnyddiwyd y 

meddalwedd NVivo i lunio dadansoddiad ansoddol a dod ynghyd a’r prif themâu ac 

egwyddorion ar draws yr holl weithdai. 

 

 

 



3. Canfyddiadau’r Gweithdai 

 

3.1.1 Cafwyd trafodaethau diddorol yn ystod y gweithdai. Roedd y mynychwyr yn gweld y Cynllun 

Llesiant fel cyfle i wella cyd-weithio rhwng cyrff cyhoeddus a hefyd gwella cyd-weithio gyda 

chymunedau. Roedd yn amlwg hefyd fod nifer o’r 9 prif neges yn gor-blethu gyda’r 

trafodaethau yn symud ymlaen i edrych ar y ‘sut’ yn hytrach na’r ‘beth’. 

 

3.1.2 Enghreifftiau o sylwadau  

 

“Mae angen i aelodau’r Bwrdd fod yn ddewr‘ / bod yn greadigol / cael agwedd gadarnhaol” 

“Dylai’r Bwrdd roi arweiniad clir a dylanwadu ar sectorau eraill” 

“Angen cymryd risg” 

“Angen cynrychiolaeth deg ar y Bwrdd / Is-grwpiau” 

“Angen clirdeb am gyfrifoldebau lleol a chyfrifoldebau rhanbarthol” 

“Rôl lobio i’r Bwrdd - angen rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru i newid ac ymateb i’r Ddeddf” 

“Yr Iaith Gymraeg yn llinyn aur trwy’r holl waith - yn egwyddor ychwanegol” 

“Swyddi o safon a thai fforddiadwy angen bod yn ddwy neges arwahan” 

“Demograffeg - angen dealltwriaeth well am oblygiadau’r dyfodol” 

 

 

 

3.1.3 Isod mae tabl o’r egwyddorion a’r themâu yn deillio o’r gweithdai. Trwy ddefnyddio’r 

meddalwedd rydym wedi amlygu'r egwyddorion a’r themâu a godwyd fwyaf aml ar draws yr 

holl weithdai. 

 

 

 

Egwyddorion (y ffordd 

o weithredu) 

Esboniad / Sylwadau Gweithdai  Llesiant  Gwynedd ac Ynys 
Môn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CYNNWYS POBL A CHYMUNEDAU  
 

Yr angen i gynnwys pobl mewn 
penderfyniadau, dylunio, 
darparu a gweithgareddau.  
Yr angen i fod yn atebol yn 
lleol i’n cymunedau. 

  x x x  x x x 

IAITH GYMRAEG 
 

 

Yr angen i’r Iaith Gymraeg fod 
yn llinyn aur trwy holl 
weithredu’r Bwrdd. 
Angen arweiniad clir a 
diamwys gan y Bwrdd o ran y 
Gymraeg 

x x x x      



TEILWRA AT ANGHENION 
PENODOL 
 

Gwella effaith drwy deilwra at 
anghenion unigolion a 
sectorau penodol. 

x x x x x    x 

CYDRADDOLDEB 
 

Ystyried effaith a chynnwys 
grwpiau lleiafrifol ym mhob 
gweithred. 

 x x x x  x x x 

GWEITHREDU AR SAIL 
TYSTIOLAETH 
 

Angen i sefydliadau a 
chymunedau weithredu ar sail 
tystiolaeth ac arfer da. 

x x   x x x x  

CYNLLUNIO I’R DYFODOL 
 

Buddsoddi a chynllunio ar 
gyfer y dyfodol. 
 

x x x x x x x x x 

CYDWEITHIO YN SYSTEMIG 
 

Cydweithio ar draws holl 
sectorau ac ar lefel ardaloedd i 
sicrhau cyd-weithio gyda 
chymunedau. 
Integreiddio a chysoni 
gwasanaethau. 
Cydleoli gwasanaethau yn y 
cymunedau. 

x x x x x x x x x 

           

 

Themâu (gweithredoedd 

a ffocws) 

Esboniad / Sylwadau Gweithdai Llesiant  Gwynedd ac Ynys 
Môn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CEFNOGI A GALLUOGI  
CYMUNEDAU  
 

Lleoli ac adeiladu ar 
wasanaethau, adnoddau ac 
asedau yn y Cymunedau. 
Datblygu adnoddau cymunedol 
gyda’r gymuned. 
Gweithgareddau iechyd hygyrch 
yn y gymuned. 
Creu rhwydweithiau 
cymunedol.   

x x x x x x x x x 

CEFNOGI A GALLUOGI 
UNIGOLION A THEULUOEDD 
 
 

Mentora a magu sgiliau ac 
annibyniaeth mewn unigolion a 
theuluoedd. 
Cynllunio gwasanaethau at 
anghenion penodol unigolion a 
theuluoedd i’r dyfodol. 
 

x x x x x    x 

SICRHAU BOD Y WYBODAETH 
GYWIR AR GAEL I GYMUNEDAU 
A THEULUOEDD 
 
 

Adeiladu rhwydweithiau rhannu 
gwybodaeth rhwng sefydliadau 
ac yn y gymuned. 
Hyrwyddo adnoddau lleol.  
Codi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth cymunedau o’r 
cyfleoedd sydd ar gael. 
 

x x x x x x x x x 



DATBLYGU DATA LLEOL I 
DDEALL EIN CYMUNEDAU I’R 
DYFODOL 
 
 

Datblygu adnodd i ledaenu ac 
asesu arfer da. 
Datblygu'r defnydd o ddata lleol 
ar y cyd rhwng cyrff cyhoeddus 
/ gwasanaethau / cymunedau. 
Angen defnyddio data i lwyr 
ddeall proffil ein cymunedau i’r 
dyfodol. 
 

x x x x x x x x x 

GWELLA ADNODDAU A 
SAFONAU PRESENNOL 
 
 

Datblygu ac ehangu’r 
gwasanaethau, adnoddau a 
sgiliau presennol. 
Angen adnabod sgiliau grwpiau 
gwahanol yn y gymuned. 
Angen rhannu arfer dda, gwaith 
da yn digwydd yn barod. 

x x x x x x x x x 

GWEITHLU AC ADNODDAU'R 
CYRFF CYHOEDDUS SYDD YN 
AELODAU O’R BGC 
 
 

Edrych ar anghenion gweithle’r 
cyrff cyhoeddus. 
Gweithlu iach. 
Rhyddhau staff ac asedau ar 
gyfer y gymuned. 
Rhyddhau staff ar gyfer 
gwirfoddoli. 

x x x x x x x x x 

ADNABOD ADNODDAU’R ARDAL 
a LLE MAE’R DIFFYG 
 

Amddiffyn, hyrwyddo a rhannu 
gwybodaeth am adnoddau 
Gwynedd ac Ynys Môn. 
Codi ymwybyddiaeth am 
fylchau a diffygion adnoddau. 
Cynllunio i’r dyfodol wedi 
adnabod anghenion 
cymunedau. 

x x x x x x x x x 

 

 

 

4. Cynigion ar gyfer y Cynllun Llesiant - Egwyddorion 

 

4.1.1 Wrth edrych ar yr egwyddorion a drafodwyd yn y gweithdai maent yn cyd-fynd a’r 

egwyddorion sydd yn rhan o’r Ddeddf ac eithrio dau sef yr Iaith Gymraeg a Chydraddoldeb 

 

4.1.2 Mae cynnig y dylai’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus dderbyn a chytuno ar gynnwys y 

rhain fel egwyddorion ychwanegol ar gyfer gweithredu’r Cynllun Llesiant. 

 

4.1.3 Byddai felly 7 egwyddor ar gyfer y Bwrdd: 

 Hirdymor 

 Atal 

 Integreiddio 

 Cydweithio 

 Cynnwys 

 Iaith Gymraeg 



 Cydraddoldeb 

 

5. Cynigion ar gyfer y Cynllun Llesiant – Gweithredu 

 

5.1.1 Roedd nifer uchel o sylwadau ynglŷn â gweithredu ar ran y Bwrdd ac mae hyn yn 

ymddangos fel themâu yn y tabl uchod. 

 

5.1.2 Mae tri maes penodol lle mae angen gwella beth sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Roedd 

neges glir nad oes angen syniadau newydd, mae gwaith da yn digwydd ond bod diffyg 

cydweithio a diffyg dealltwriaeth o’r hyn sydd yn digwydd yn barod yn rhwystr i lwyddiant y 

gweithredu. 

 

5.1.3 Cynigwyd fod angen i’r Bwrdd ganolbwyntio ar dri maes: 

 Parhau i ddatblygu data lleol ar gyfer yr 14 ardal er mwyn cael gwir ddealltwriaeth 

o’n cymunedau i’r dyfodol a chydweithio gyda chymunedau ar hyn. 

 Sicrhau bod gwybodaeth glir ar gael ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau 

 Cyfrifoldeb aelodau’r Bwrdd fel cyflogwyr a’r angen i sicrhau gweithlu sydd yn iach a 

gydag ansawdd bywyd iach. 

 

 

6. Cynigion ar gyfer y Cynllun Llesiant – Amcanion 

 

6.1.1 Mae tri opsiwn yn cael ei gynnig ar gyfer Amcanion Llesiant 

 

6.1.2 Mae opsiwn un yn cynnig troi saith o’r negeseuon yn amcanion llesiant penodol - ond angen 

rhannu’r neges am swyddi a thai ac felly mae wyth amcan 

Opsiwn 1  

1. Cefnogi, datblygu a chynnal ysbryd cymunedol iach 

2. Gwarchod yr amgylchedd naturiol 

3. Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg 

4. Hybu'r defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn yr hirdymor 

5. Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a chyfleusterau 

6. Creu'r amgylchedd ar gyfer denu swyddi o safon uchel 

7. Sicrhau cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol 

8. Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo 

 

 

6.1.3 Mae opsiwn dau yn cynnig dau amcan llesiant mwy agored, gyda’r negeseuon yn rhan o’r 

gweithredu i gyflawni’r amcanion hynny.  Byddai modd ychwanegu at y rhestr gweithredu. 

 

 

Opsiwn 2 

1. Cymunedau cryf a llewyrchus sy’n cydweithio ac yn creu atebion lleol.  



 Cefnogi, datblygu a chynnal ysbryd cymunedol iach 

 Gwarchod yr amgylchedd naturiol 

 Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg 

 Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a 

chyfleusterau 

 

2. Trigolion sydd yn iach a gydag ansawdd bywyd da 

 Hybu defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn yr hir dymor 

 Creu'r amgylchedd ar gyfer denu swyddi o safon uchel 

 Sicrhau cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol  

 Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo 

 

 

 

 

6.1.4 Mae opsiwn tri yn cynnig ychwanegu at opsiwn dau trwy gynnwys y gweithredu fel amcan 

llesiant ychwanegol 

Opsiwn 3  

1. Cymunedau cryf a llewyrchus sydd yn cydweithio ac yn creu atebion lleol.  

 Cefnogi, datblygu a chynnal ysbryd cymunedol iach 

 Gwarchod yr amgylchedd naturiol 

 Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg 

 Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a 

chyfleusterau 

 

2. Trigolion sydd yn iach a gydag ansawdd bywyd da 

 Hybu defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn yr hir dymor 

 Creu'r amgylchedd ar gyfer denu swyddi o safon uchel 

 Sicrhau cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol  

 Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo 

 

3. Cyrff Cyhoeddus sydd yn gweithio gyda chymunedau yn fwy effeithiol  

 Datblygu dealltwriaeth fanwl o broffil ardaloedd i’r dyfodol a chydweithio gyda 

chymunedau ar hyn. 

 Paratoi gwybodaeth glir ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau 

 Bod yn gyflogwyr sydd yn sicrhau gweithlu iach a gydag ansawdd bywyd iach. 

 

 

 

 

7. Camau Nesaf 

 

 



7.1.1 Yn dilyn penderfyniad y Bwrdd ynglŷn â’r egwyddorion a’r amcanion llesiant byddwn yn 

llunio Cynllun Llesiant Drafft ar gyfer cyfarfod nesaf o’r Bwrdd ar y 6 o Dachwedd. Yn y 

cyfarfod yma byddwn yn gofyn am gymeradwyaeth i ddechrau ymgynghori ar y Cynllun 

Llesiant draft. 

 

7.1.2 Bydd cyfnod o dri mis o ymgynghoriad statudol pan fyddwn yn cynnal nifer o weithdai ac yn 

mynychu cyfarfodydd o fewn cyrff cyhoeddus ac yn y gymuned er mwyn llunio Cynllun 

Llesiant terfynol ar gyfer cymeradwyaeth y Bwrdd ym mis Mawrth 2018. 

 

7.1.3 Bydd y Cynllun Llesiant yn cael ei gyflwyno i Fyrddau / Cyngor Llawn yr aelodau statudol 

am gymeradwyaeth cyn cyhoeddi ym mis Mai 2018. 
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Fersiwn 0.6 

Y ddogfen hon yw’r cynllun ardal ar y cyd sy’n ofynnol gan y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2015 a Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio 

Ardal) Cymru 2017. 

 

 

 

Cysylltwch â ni 

Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru 

Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN 

Ebost: sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk 

Rhif ffôn: 01824 712432 

www.northwalescollaborative.wales  

mailto:sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk
http://www.northwalescollaborative.wales/


 

Crynodeb o’r Ymgynghoriad 
Mae’r cynllun yn esbonio sut byddwn yn gweithio gyda’n gilydd ar draws Gogledd Cymru i 

gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n seiliedig ar adroddiad am y 

gofal a’r cymorth sydd eu hangen ar bobl yng Ngogledd Cymru a ysgrifennwyd gan y Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol, sef yr asesiad poblogaeth. 

Hoffem i gynifer o bobl â phosibl gymryd rhan yn y broses o ysgrifennu’r cynllun. Hyd yma 

rydym wedi paratoi fersiwn ddrafft ar sail yr asesiad poblogaeth a’r hyn sydd yn rhaid i ni ei 

wneud yn ôl y gyfraith. Y cam nesaf fydd sicrhau bod y cynllun yn gweithio ar gyfer y bobl 

hynny sydd arnynt angen gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru. Bydd hyn yn golygu 

gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd gennym – nid cyllidebau iechyd a gofal 

cymdeithasol yn unig ond busnesau lleol, elusennau, mudiadau cymunedol, teuluoedd a 

ffrindiau.  

Mae Rhan A y cynllun yn cynnwys blaenoriaethau lle rydym yn bwriadu cydweithio’n llawer 

agosach i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae Rhan B a C y cynllun yn cynnwys canfyddiadau eraill ein hadroddiad ar yr asesiad 

poblogaeth a’r hyn sy’n cael ei wneud i helpu.  

Cwestiynau yr ymgynghoriad 

1. A ydych chi o’r farn mai dyma’r blaenoriaethau cywir?  

2. Beth arall ddylem ni ei gynnwys neu ei newid yn y cynllun?  

Meddyliwch am: 

 yr hyn sydd eisoes yn digwydd er mwyn rhoi cymorth i bobl yng Ngogledd Cymru 

mewn perthynas â’r materion a nodwyd; 

 beth arall ddylai ddigwydd;  

 sut gall y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wneud y gwahaniaeth mwyaf; ac, 

 unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud am y cynllun  

Ni fyddwn yn gallu rhestru popeth sy’n digwydd yng Ngogledd Cymru yn y cynllun felly 

dywedwch wrthym sut gallai’r pobl sy’n darllen y cynllun gael rhagor o wybodaeth. Er 

enghraifft, yn hytrach na rhestru’r holl gyfleoedd chwarae i blant a phobl ifanc byddwn yn 

rhoi cyswllt i asesiad digonolrwydd chwarae pob cyngor ar eu gwefannau. 

A fyddech cystal ag anfon eich atebion atom drwy ein ffurflen ar-lein sydd ar gael ar: 

http://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ erbyn 31 Hydref 2017.  

https://www.northwalescollaborative.wales/regional-partnership-board/df
https://www.northwalescollaborative.wales/regional-partnership-board/df
http://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
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Cyflwyniad 
Mae’r cynllun hwn yn nodi sut bydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) yn ymateb i 

ganfyddiadau asesiad poblogaeth Gogledd Cymru a gyhoeddwyd ar 1 Ebrill 2017.  

Mae’r asesiad poblogaeth yn dod â gwybodaeth ynghyd am anghenion gofal a chymorth 

pobl, gan gynnwys anghenion cymorth gofalwyr yng Ngogledd Cymru. Ei nod yw dangos i 

ba raddau mae anghenion pobl yn cael eu bodloni a’r gwasanaethau y bydd arnom eu 

hangen i’w bodloni yn y dyfodol. Gweithiodd awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru gyda 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), gyda chefnogaeth Iechyd Cyhoeddus 

Cymru, i lunio’r asesiad, er mwyn bodloni gofyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) (2014).  

Fe wnaethom ddefnyddio pob math o dystiolaeth i nodi yr hyn sydd ei angen ac fe 

wnaethom ofyn beth oedd yn bwysig i bobl, gan gynnwys pobl sydd yn defnyddio 

gwasanaethau gofal a chymorth ar hyn o bryd, panel dinasyddion Gogledd Cymru, a staff 

sy’n cyflenwi gwasanaethau yn yr awdurdodau lleol, a’r sectorau iechyd, preifat a 

gwirfoddol. 

Roedd yr asesiad yn tynnu sylw at angen cynyddol am ofal a chymorth, yn enwedig i 

gefnogi anghenion cymhleth. Dangosodd fod angen i wasanaethau cyhoeddus gydweithio, 

gan gynnwys grwpiau cymunedol lleol a gwirfoddolwyr i gynnig cymorth i bobl yn gynt ac 

atal anghenion rhag cynyddu lle bo’n bosibl.   

Mae’r asesiad llawn ar gael ar-lein: http://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/  

Prif bwyslais y cynllun hwn yw blaenoriaethau’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer 

gweithio mewn ffordd integredig rhwng y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar sail 

rhanbarthol. Mae partneriaid yn rhoi sylw i lawer o ganfyddiadau’r asesiad poblogaeth, fel 

rhan o’u busnes craidd neu drwy bartneriaethau sydd eisoes yn bodoli rhwng asiantaethau 

ar draws amryw o ffiniau daearyddol. Mae’r cynllun yn disgrifio’n fras lle mae hyn yn 

digwydd ac yn rhoi cysylltiadau er mwyn cael rhagor o wybodaeth. Gellir defnyddio’r 

asesiad poblogaeth a’r cynllun i gefnogi gwaith cynllunio lleol a rhanbarthol arall. Wrth 

gynllunio gwasanaethau rydym yn argymell bwrw golwg ar bennod berthnasol yr asesiad 

poblogaeth i gael manylion llawn am y math o ofal a chymorth sydd ei angen. 

I gael gwybodaeth am wasanaethau yn eich ardal chi ewch i: Dewis Cymru 

https://www.dewis.cymru/   

Adolygu’r asesiad poblogaeth 

Roedd paratoi un asesiad poblogaeth hygyrch ar draws chwe sir ac un bwrdd iechyd am y 

tro cyntaf yn broses heriol. Rydym wedi dysgu llawer iawn o’r broses, ac mae llawer iawn o 

waith i’w wneud o hyd. Rydym wedi llunio adroddiad adborth cynhwysfawr sydd yn rhestru’r 

ardaloedd lle mae angen rhagor o wybodaeth (ar gael os gwneir cais amdano).  Cafodd yr 

http://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
https://www.dewis.cymru/
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ardaloedd hyn eu hystyried wrth ddatblygu’r cynllun hwn a byddwn hefyd yn edrych arnynt 

pan fyddwn yn cynnal yr adolygiad dros dro o’r asesiad poblogaeth yn ystod 2018-19. 

Sut gwnaethom ni ddatblygu’r cynllun 

Datblygwyd y cynllun gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a oedd yn cynnwys yr aelodau 

a ganlyn: 

Enw Teitl 

Llinos Medi Huws Aelod Arweiniol, Cyngor Sir Ynys Môn 

Awen Edwards Cyfarwyddwr, Cyngor Gwynedd 

Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Arweiniol, Cyngor Sir Ddinbych 

Caroline Turner Cyfarwyddwr, Cyngor Sir Ynys Môn  

Y Cynghorydd Christine Jones Aelod Arweiniol, Cyngor Sir y Fflint  

Clare Field Cyfarwyddwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  

Y Cynghorydd Liz Roberts Aelod Arweiniol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

David Worrall Cynrychiolydd y Trydydd Sector  

Debbie Shaffer  Cynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaethau 

Jenny Williams Cyfarwyddwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

Y Cynghorydd Joan Lowe Aelod Arweiniol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Lynda Colwell Cynrychiolydd y Trydydd Sector 

Margaret Hanson BIPBC 

Mary Wimbury Cynrychiolydd Darparwyr 

Morag Olsen Prif Swyddog Gweithredol, BIPBC 

Neil Ayling Cyfarwyddwr, Cyngor Sir y Fflint  

Nicola Stubbins Cyfarwyddwr, Cyngor Sir Ddinbych  

Richard Weigh Prif Swyddog Cyllid (adran 151) (Cyf-etholwyd) 

Vin West Cynrychiolydd Gofalwyr 

Wendy Jones Cynrychiolydd y Trydydd Sector 

Y Cynghorydd William Gareth Roberts 

(Cadeirydd) 

Aelod Arweiniol, Cyngor Gwynedd  

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Debicki Heddlu Gogledd Cymru (Cyf-etholwyd)  

Dawn Docx Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (Cyf-

etholwyd) 

Gordon Roberts Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru (Cyf-etholwyd) 

Teresa Owen Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus, BIPBC 

(Cyf-etholwyd) 

Bethan Jones Edwards Pennaeth Cydweithio Rhanbarthol – Cymorth Rheoli Busnes  
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Mae’r cynllun yn seiliedig ar y gwaith ymgysylltu ac ymgynghori a wnaed fel rhan o’r asesiad 

poblogaeth. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn atodiad 1 yr asesiad poblogaeth. Bydd 

ymgynghori ac ymgysylltu hefyd yn rhan o’r cynlluniau sgopio a chyflenwi a gaiff eu paratoi 

ar gyfer pob un o’r blaenoriaethau rhanbarthol. 

Ar hyn o bryd, rydym yn ymgynghori â sefydliadau sy’n darparu gofal a chymorth, pobl sy’n 

derbyn gofal a chymorth, gofalwyr ac aelodau’r cyhoedd ynglŷn â’r cynllun drafft hwn. A 

fyddech cystal â chyfeirio at  gwestiynau’r ymgynghoriad ar ddechrau’r adroddiad a’n 

gwefan i gael rhagor o wybodaeth. 

Yr hyn sy’n gweithio: defnyddio tystiolaeth ymchwil 

Rydym eisiau i wasanaethau fod yn seiliedig ar yr hyn sy’n gweithio lle bo hynny’n bosibl. 

Fel rhan o’r asesiad, cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru adolygiad o’r dystiolaeth sydd ar 

gael ar gyfer gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar, sydd ar gael yma: 

www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk   

  

Mae rhagor o wybodaeth am y sail dystiolaeth ar gyfer gwasanaethau ar gael o ganolfannau 

What Works y DU ar bolisi cymdeithasol. Mae cysylltiadau i’r canolfannau ac arweiniad ar 

sut i ddefnyddio tystiolaeth ymchwil yn ymarferol ar gael yma: 

www.alliance4usefulevidence.org  

Sut byddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth? 

Byddwn yn monitro ac yn gwerthuso cynnydd yn erbyn y cynllun hwn gan ddefnyddio 

adroddiad blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Mae rhagor o wybodaeth am sut y 

byddwn yn monitro cynnydd pob blaenoriaeth integredig ar gael yn y cynlluniau sgopio a 

chyflenwi.  

Llywodraethu 

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi cytuno ar y Strwythur Cyflenwi Trawsnewid 

Rhanbarthol a ddangosir yn ffigur 1 isod.  

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru i fodloni Rhan 9 Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Gweler rhestr yr aelodau uchod. 

Egwyddorion arweiniol1 y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw ein bod yn ymroddedig i 

gyflenwi gwasanaethau iechyd a llesiant cynaliadwy gwell i bawb yng Ngogledd Cymru. 

Golyga hyn: 

                                            
1 Datblygwyd yr egwyddorion yng ngweithdy’r bwrdd ar 10 Tachwedd 2016 

https://www.northwalescollaborative.wales/north-wales-population-assessment/consultation/
http://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
http://www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk/
http://www.alliance4usefulevidence.org/
http://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
http://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
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1 Newid y system gyfan ac ailfuddsoddi adnoddau i fodel ataliol sy’n hyrwyddo 

iechyd a lles da ac sy’n defnyddio tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio orau yn 

effeithiol 

2 Mae gofal yn cael ei ddarparu mewn dulliau cydlynol o amgylch anghenion, 

dewisiadau ac asedau cymdeithasol pobl (defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a 

chymunedau) 

3 Mae pobl yn cael eu galluogi i ddefnyddio eu hyder a’u sgiliau i fyw’n annibynnol, 

gan dderbyn cefnogaeth gan ystod o ddewisiadau o ansawdd uchel yn y 

gymdeithas 

4 Ymgorffori cyd-gynhyrchu yn y broses o wneud penderfyniadau er mwyn i 

ddinasyddion a’u cymunedau lunio’r gwasanaethau 

5 Rydym yn cydnabod yr ystod eang o ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd a lles a 

phwysigrwydd y cysylltiadau â’r meysydd hyn (gan gynnwys addysg, tai, lles, 

lleihau digartrefedd, twf economaidd, adfywio, hamdden a’r amgylchedd) 

Mae rhagor o wybodaeth am y bwrdd ar gael ar ein gwefan. 

Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn adrodd i’r Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol 

sy’n cynnwys: 

 Arweinwyr Cynghorau a Phrif Weithredwyr y chwe awdurdod lleol 

 Cadeirydd a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) 

 Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 

 Cadeirydd a Phrif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. 

Nod y Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol yw darparu arweinyddiaeth strategol drwy 

gryfhau’r berthynas rhwng gwasanaethau cyhoeddus yng Ngogledd Cymru. 

Rhoi sylw i ganfyddiadau eraill yr adroddiad 

Caiff y cynllun ei lywodraethu gan strwythurau pob sefydliad a Dyddiau Gwener 

Partneriaeth, cyfres o gyfarfodydd rhanbarthol sy’n cael eu cynnal unwaith y mis, gan 

gynnwys: 

 Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru 

(Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol) 

 Grŵp Arweinyddiaeth Rhanbarthol (Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Chyfarwyddwyr Ardal BIPBC) 

 Penaethiaid Gwasanaethau Plant Gogledd Cymru (PGPGC) 

 Penaethiaid Gwasanaethau Oedolion Gogledd Cymru (PGOGC) 

https://www.northwalescollaborative.wales/regional-partnership-board/df


Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 

 

Tudalen 9 o 39 
 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Chynlluniau Llesiant 

Sefydlwyd pedwar Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yng Ngogledd Cymru gan 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Nod y BGC yw gwella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd drwy gryfhau dulliau 

o weithio ar y cyd ar draws pob gwasanaeth cyhoeddus yng Ngogledd Cymru. Paratôdd 

pob BGC asesiad llesiant ochr yn ochr â’r asesiad poblogaeth ac maent yn paratoi cynllun 

llesiant ochr yn ochr â’r cynllun ardal rhanbarthol hwn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 

wefannau’r BGC. 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint  

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i ni 

ystyried effaith hirdymor ein penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’n 

gilydd ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr 

hinsawdd. Rydym wedi cynnal asesiad o’r effaith ar lesiant ar gyfer y cynllun hwn fel rhan 

o’r ddyletswydd hon. 

Cysylltiadau â strwythurau llywodraethu rhanbarthol eraill 

Mae pob un o’r blaenoriaethau rhanbarthol a nodwyd yn y cynllun hwn yn cyfrannu at y 

canlyniadau a nodwyd yn y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer pobl sydd arnynt 

angen gofal a chymorth, y byddwn yn ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer mesur 

canlyniadau. 

Mae angen i’r strwythur llywodraethu ystyried unrhyw gorgyffwrdd ag egwyddorion y 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a sut gellir rheoli hyn.  

https://gwyneddandmonwell-being.org/
http://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/en/
http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Council-and-Democracy/Flintshire-Public-Services-Board.aspx
http://www.wrexhampsb.org/
http://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/?skip=1&lang=cy
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Rhan A: Blaenoriaethau rhanbarthol 
Y blaenoriaethau mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi dewis eu cyflenwi 

mewn partneriaeth yw integreiddio gwasanaethau mewn perthynas â’r canlynol: 

 Pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau tymor hir, gan gynnwys dementia 

 Pobl ag anableddau dysgu 

 Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc 

 Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd  

 Plant a phobl ifanc 

 Iechyd meddwl 

Dewiswyd y pum blaenoriaeth cyntaf fel blaenoriaethau integreiddio er mwyn 

bodloni’r gofynion statudol ar gyfer integreiddio gwasanaethau yn Rhan 9 Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r bwrdd hefyd wedi 

dewis iechyd meddwl fel blaenoriaeth. Y ddyletswydd statudol ar gyfer plant a phobl 

ifanc yw integreiddio gwasanaethau i blant ag anghenion cymhleth oherwydd 

anabledd neu salwch. Mae’r bwrdd wedi cytuno i ehangu hyn i gynnwys 

blaenoriaethau ychwanegol ar gyfer plant a phobl ifanc. Cytunodd y Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol i fabwysiadu’r blaenoriaethau hyn ym mis Tachwedd 2016 

ar sail anghenion lleol a chapasiti presennol. Wrth i bob prosiect gael ei gwblhau 

bydd y bwrdd yn adolygu’r gwersi a ddysgwyd a’r asesiad poblogaeth er mwyn dewis 

y maes blaenoriaeth nesaf.  

Mae’r tabl isod yn cynnwys gwybodaeth am gynlluniau’r Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol ar gyfer gweithio integredig yn eu meysydd blaenoriaeth. Mae mwy o 

wybodaeth am weithgareddau eraill sy’n digwydd yn rhanbarthol ac yn lleol ar gael 

yn rhan B sy’n crynhoi’r ymateb ehangach i’r materion a nodwyd ym mhob un o 

benodau’r asesiad poblogaeth. 

 



 

Cynllun gweithredu y bwrdd partneriaeth rhanbarthol: Integreiddio gwasanaethau 

Blaenoriaeth ranbarthol  Gweithredu /sut byddwn 
yn cyflawni hyn 

Asiantaethau partner a 
phartner arweiniol 

Amserlenni / cerrig milltir Adnoddau (gan gynnwys 
prosiectau ICF) 
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Plant a phobl ifanc Gweler hefyd y bennod ar blant a phobl ifanc. 

Plant a phobl ifanc 

 Plant ag anghenion 
cymhleth oherwydd 
anabledd neu salwch  

 1,000 diwrnod cyntaf 

 Profiadau Andwyol yn 
ystod Plentyndod (ACEs) 

 Gordewdra ymhlith plant 

 Iechyd meddwl plant 

Rhaglen integreiddio i’w 
diffinio a’i chytuno gan 
arweinwyr erbyn Ebrill 2017 
(cwmpas a chynllun cyflenwi) 

Bethan Jones a Clare Field 

6 awdurdod lleol 
(gwasanaethau cymdeithasol 
ac addysg), bwrdd iechyd a’r 
trydydd sector 

     

Gwasanaethau Integredig 
Cymorth i Deuluoedd 

Mae gwasanaethau eisoes 
wedi’u trefnu yn is-ranbarthol 
ar draws Gogledd Cymru 

Rhaglen integreiddio i’w 
diffinio a’i chytuno gan 
arweinwyr erbyn Ebrill 2017 
(cwmpas a chynllun cyflenwi) 

Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Bethan Jones BIPBC /  

Clare Field CBSW 

 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol. 

Adroddiad blynyddol i’r 
BPRh 

Gwasanaeth wedi’i brif-
ffrydio. Ystyriaeth i’w rhoi i 
gyfuno cyllidebau lle nad yw 
hyn yn digwydd ar hyn o 
bryd gan fod cyllideb gyfunol 
wedi ei nodi yn y ddeddf. 

   

Gofalwyr ifanc (gweler yr 
adran gofalwyr) 

       

Pobl hŷn Gweler hefyd y bennod ar bobl hŷn       

Integreiddio gwasanaethau i 
bobl hŷn ag anghenion 
cymhleth a chyflyrau tymor 
hir, gan gynnwys dementia 

Rhaglen integreiddio i’w 
diffinio a’i chytuno gan 
arweinwyr erbyn Ebrill 2017 
(cwmpas a chynllun cyflenwi) 

Rob Smith      

Cynnal marchnad 
ddarparwyr gynaliadwy ar 
draws Gogledd Cymru 

Deall y materion sy’n 
wynebu’r sector darparwyr 
yng Ngogledd Cymru a’u 
heffaith ar gynaliadwyedd eu 
busnesau i gynnwys ariannu, 

Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Cadeirydd y grŵp 
arweinyddiaeth 

 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol ac iechyd 

Datganiad o Sefyllfa’r 
Farchnad  
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prosesau a llifau, gweithlu, 
ansawdd gofal ac ati. 

Mae hyn hefyd yn cysylltu â 
rhaglenni gwaith y Bwrdd 
Comisiynu Rhanbarthol a’r 
Byrddau Gweithlu 
Rhanbarthol  

gweithdy partneriaeth 5 
diwrnod i gytuno ar feysydd 
gwaith i’w symud ymlaen yn 
rhanbarthol. Rhannu 
canfyddiadau mewn 
datganiad sefyllfa 
rhanbarthol. 

Yn gweithio tuag at 
gyllidebau gyfunol 

Tai gofal: cyllidebau cyfunol Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Nicola Stubbins / Richard 
Weigh Adran 151 

 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol ac iechyd 

     

Anableddau dysgu Gweler hefyd y bennod ar anableddau 
dysgu 

      

Integreiddio gwasanaethau 
ar gyfer pobl ag anableddau 
dysgu 

Gweler y cwmpas a’r cynllun 
cyflenwi am fanylion 

Deall y dull gweithio mewn 
partneriaeth sydd ei angen i 
ddatblygu gwasanaeth 
integredig; ymchwilio i 
wahanol fodelau ac arfer da 

Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Andy Roach BIPBC / Neil 
Ayling Cyngor Sir y Fflint 

 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol a BIPBC 
drwy’r Grŵp Partneriaeth 
Anabledd Dysgu 

Adrodd i BPRh Mai 2017 Bydd yn edrych ar adnoddau 
fel rhan o’r gofynion sgopio 
cychwynnol. 

   

 Cynllunio a gweithio tuag at 
ddatblygu gwasanaethau 
integredig fesul cam. 
Ystyried cyllidebau cyfunol 
a’u datblygu lle bo’n briodol 

Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Andy Roach BIPBC / Neil 
Ayling Cyngor Sir y Fflint 

 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol a Grŵp 

Ebrill 2017 i Fawrth 2018     
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Partneriaeth Anabledd 
Dysgu BIPBC 

Iechyd meddwl Gweler hefyd y bennod ar iechyd meddwl       

Datblygu strategaeth 
integredig iechyd meddwl  

Gweithio ar y cyd i ddatblygu 
Strategaeth integredig 
iechyd meddwl ar gyfer 
Gogledd Cymru  

Bwrdd partneriaeth Law yn 
Llaw at Iechyd Meddwl i 
ailymgynnull i bennu 
cyfeiriad a dal y system yn 
atebol. 

Partner arweiniol: BIPBC 

Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Andy Roach BIPBC / Jenny 
Williams Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol, BIPBC a’r 
trydydd sector 

Diweddariad i Fwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru Chwefror 
2017. 

Adroddiad strategaeth i gael 
ei gwblhau erbyn diwedd 
Mawrth 2017.  Strategaeth i 
fynd drwy Fwrdd BIPBC a 
phrosesau gwleidyddol yr 
Awd. Lleol. 

 

    

Gofalwyr Gweler hefyd y bennod ar ofalwyr       

Integreiddio gwasanaethau 
ar gyfer Gofalwyr, gan 
gynnwys gofalwyr ifanc  

Gweler y cwmpas a’r cynllun 
cyflenwi am fanylion 

 

 

 

Mapio’r ddarpariaeth 
bresennol a’i hasesu yn 
erbyn gofynion y Ddeddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 

Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Bethan Jones Edwards / 
Morwena Edwards GC / 
Ffion Johnstone BIPBC 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol, BIPBC 

1) Partneriaid i gytuno ar 
swydd Rheolwr Busnes. Yn 
dechrau 6/3/17. 

2) Gwaith o fapio’r 
ddarpariaeth bresennol i 
ddechrau ym mis 
Mawrth/Ebrill ac i’w gwblhau 
erbyn Medi 2017. 

3) Rhaglen waith i’w 
datblygu.  Cwmpas a 
chynllun cyflenwi i’w 
datblygu a’u cyflwyno 
gerbron y BPRh, Ebrill 2017 

4) Adroddiad i Fwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru ar y defnydd 
o’r Grant Gofalwyr erbyn 
Mawrth 2017.   

Rheolwr Busnes Gofalwyr 
Rhanbarthol 

Grant Gofalwyr 

   

Archwilio a datblygu dulliau o 
gyflenwi gwasanaethau 
integredig i Ofalwyr ac 
ystyried a ellir creu cyllideb 

Arweinydd/Noddwr BPRh: 
Bethan Jones Edwards / 
Morwena Edwards GC / 
Ffion Johnstone BIPBC 

Rhaglen integreiddio i’w 
diffinio a’i chytuno gan 
arweinwyr erbyn Ebrill 2017 
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gyfunol i gefnogi’r 
gwasanaethau hyn 

Partneriaid: Y chwe 
awdurdod lleol, BIPBC 
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Rhan B: Ymateb i benodau a themâu 

craidd yr asesiad poblogaeth   
Cafodd yr asesiad poblogaeth ei drefnu yn benodau yn seiliedig ar y themâu craidd a 

restrir yng Nghod Ymarfer Rhan 2 . Mae’r rhain wedi eu rhestru isod. Cliciwch ar y 

cysylltiadau i fynd i’r bennod berthnasol yn y cynllun. 

 plant a phobl ifanc 

 pobl hŷn 

 anableddau iechyd / corfforol 

 anabledd dysgu / awtistiaeth 

 iechyd meddwl 

 nam ar y synhwyrau 

 gofalwyr sydd arnynt angen cymorth; a 

 thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

Hefyd, fe wnaethom gynnwys penodau ychwanegol ar: 

 Sefydliadau diogel 

 Cyn-filwyr 

 Tai a digartrefedd 

Roedd Rhan A y cynllun hwn yn rhestru’r gwaith integredig mae’r Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol wedi ei gynllunio mewn ymateb i’r asesiad poblogaeth. Mae Rhan B a C 

yn rhestru’r gweithgareddau eraill a gynlluniwyd mewn ymateb i ganfyddiadau’r 

asesiad poblogaeth ym mhob pennod.  

Er mwyn arbed lle ac osgoi dyblygu rydym wedi cynnwys cysylltiadau i gael rhagor o 

wybodaeth lle bo’n bosibl. Wrth gynllunio gwasanaethau rydym yn argymell eich bod 

yn troi yn ôl at y bennod asesiad poblogaeth i gael manylion llawn am y gofal a’r 

cymorth sydd eu hangen. Cysylltwch â ni  os hoffech gael manylion am yr adborth a 

dderbyniwyd ar ôl cyhoeddi’r asesiad poblogaeth. 

 

https://socialcare.wales/hub/sswbact-codes
https://www.northwalescollaborative.wales/north-wales-population-assessment/
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Plant a phobl ifanc 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Plant a phobl ifanc 

 Cefnogi plant ag 
anghenion 
cymhleth 
oherwydd 
anabledd neu 
salwch 

 1,000 diwrnod 
cyntaf 

 Profiadau Andwyol 
yn ystod 
Plentyndod (ACEs) 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

 

Blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol  

Strategaeth 
Trawsnewid Plant 

Bwrdd Strategaeth 
Iechyd Meddwl 

 

Arwain ar y 
flaenoriaeth 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Mae 124,000 o blant 0-15 oed yng Ngogledd Cymru. Rydym yn disgwyl y bydd yr un 

nifer yn y flwyddyn 2039. 

 Mae gostyngiad wedi bod yn nifer y rhai sy’n cael eu cyfeirio at y gwasanaethau 

plant, ond gall hyn newid wrth i feini prawf cymhwysedd newid. Yr heddlu neu’r 

cyngor sy’n gwneud y rhan fwyaf o atgyfeiriadau ac mae eu hanner oherwydd cam-

drin neu esgeulustod. 

 Yn ystod y bum mlynedd diwethaf bu cynnydd o 9% yn nifer y plant ar y gofrestr 

amddiffyn plant. 

 Mae 1,000 o blant yn derbyn gofal gan gynghorau Gogledd Cymru ac mae’r nifer yn 

codi. Mae’n rhaid i gynghorau geisio gosod plant gyda theuluoedd neu ffrindiau cyn 

chwilio am leoliadau eraill ac mae hyn yn newid y galw am wasanaethau maethu. 

 Mae mwy o blant anabl a phlant sydd ag anghenion cymhleth iawn.  

 Mae’r rhan fwyaf o blant yn iach ond mae angen i ni ddal ati i hyrwyddo ffordd iach o 

fyw, atal profiadau andwyol yn ystod plentyndod a gwella iechyd yn ystod 1,000 

diwrnod cyntaf bywyd plentyn. 

 Mae secstio a bwlio arlein yn broblem gynyddol. 

 Mae nifer y troseddwyr ifanc yn lleihau ond mae mwy o bobl ifanc yn adrodd eu bod 

yn dioddef oherwydd troseddau.  

 Mae llawer o bobl yn poeni am iechyd meddwl plant gan gynnwys cynnydd mewn 

hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta. 



Cynllun rhanbarthol Gogledd Cymru: Plant a phobl ifanc 

 

Tudalen 18 o 39 
 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

 Iechyd a lles 
meddyliol ac 
emosiynol plant  

 Gordewdra ymhlith 
plant 

Gwasanaethau 
Integredig Cymorth i 
Deuluoedd 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Arwain ar y 
flaenoriaeth 

Gofalwyr ifanc (gweler 
yr adran gofalwyr) 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Arwain ar y 
flaenoriaeth 

Ymyrraeth gynnar a 
gwaith ataliol gan 
gynnwys Profiadau 
Andwyol yn ystod 
Plentyndod (ACEs) a 
chymorth rhianta 

BIPBC a 

Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus wedi’u 
cefnogi gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru  

Heddlu Gogledd 
Cymru 

Strategaeth Byw’n 
Iach, Aros yn Iach 
BIPBC: rhaglen gwella 
iechyd, lleihau 
anghydraddoldebau 
iechyd 

Teuluoedd yn Gyntaf 

Dechrau’n Deg 

Cysylltiadau â 
blaenoriaeth plant  a 
phobl ifanc y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol: 1,000 
diwrnod cyntaf 

Hyrwyddo ffordd mwy 
iach o fyw a lleihau 
anghydraddoldebau 
iechyd 

BIPBC a 

Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus wedi’u 
cefnogi gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru 

Wedi rhannu 
canfyddiadau’r 
adroddiad 

Strategaeth Byw’n 
Iach, Aros yn Iach 
BIPBC: rhaglen gwella 
iechyd, lleihau 
anghydraddoldebau 
iechyd 

Cysylltiadau â 
blaenoriaeth plant a 
phobl ifanc y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol: 
gordewdra ymhlith 
plant 

Gwreiddio 
dyletswyddau newydd 
y ddeddf gan gynnwys 
asesiadau, 
Gwybodaeth, cyngor a 
chymorth a dyletswydd 
i roi gwybod am blant 
sydd mewn perygl, Pan 
Fydda i’n Barod, 
ehangu meini prawf 
cymhwysedd ar gyfer 
asesiadau 

Awdurdodau lleol Polisi ‘Pan Fydda i’n 
Barod’ rhanbarthol yn 
ei le. 

Gwaith yn mynd 
rhagddo i ddatblygu 
asesiadau 

Cytuno â’r 
ddarpariaeth 
ranbarthol. Y gwaith 
cyflenwi i’w fonitro gan 
Benaethiaid 
Gwasanaethau Plant 
Gogledd Cymru. 

Ymateb i’r cynnydd yn 
nifer y plant sy’n 
derbyn gofal a’r galw 
sy’n newid am 
wasanaethau maethu, 
gwella canlyniadau ar 
gyfer plant sy’n derbyn 
gofal. 

Awdurdod lleol, 

Penaethiaid 
Gwasanaethau Plant 
Gogledd Cymru 

Fframwaith Maethu 
Cenedlaethol 

Rheolwyr tîm maethu 
yn cyfarfod yn 
chwarterol i rannu arfer 
da.  

Cymryd rhan fel 
rhanbarth yn 
fframwaith Consortiwm 
Comisiynu Plant 
Cymru (4C) ar gyfer 

Cytuno â’r ymrwymiad 
ranbarthol. Y gwaith 
cyflenwi i’w fonitro gan 
Benaethiaid 
Gwasanaethau Plant 
Gogledd Cymru. 
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Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

gwasanaethau gofal 
maethu. 

Cynllunio i dendro yn 
rhanbarthol ar gyfer 
gofal preswyl a 
lleoliadau addysg 
erbyn diwedd 2017. 

Darparu cymorth i bobl 
sy’n gadael gofal  

Awdurdodau lleol   

Ymateb i’r galw 
cynyddol ac 
ychwanegol gan blant 
sy’n derbyn gofal o’r tu 
hwnt i’r rhanbarth sy’n 
cael eu lleoli yng 
Ngogledd Cymru 

Awdurdodau lleol gan 
gynnwys adrannau tai  

System Cyfiawnder 
Ieuenctid  

  

Darparu gwasanaethau 
mabwysiadu effeithlon 
ac effeithiol 

Gwasanaeth 
Mabwysiadu Gogledd 
Cymru 

Gwasanaeth 
Mabwysiadu 
Cenedlaethol 

 

Ymateb i’r cynnydd yn 
nifer y plant ar y 
gofrestr amddiffyn 
plant 

Awdurdod lleol 

Llywodraethu 
rhanbarthol wedi’i 
ddarparu gan 
Benaethiaid 
Gwasanaethau Plant 
Gogledd Cymru. 

Rhannu’r canfyddiadau 
ag awdurdodau lleol.  

Cytuno â’r ymrwymiad 
rhanbarthol. 
Penaethiaid 
Gwasanaethau Plant 
Gogledd Cymru i 
fonitro’r gwaith 
cyflenwi. 

Mynd i’r afael â secstio 
a phryderon am fwlio 
arlein 

Awdurdodau lleol 
Bwrdd Diogelu Plant 
Gogledd Cymru 

 

 

 

Ymateb i’r cynnydd yn 
nifer y bobl ifanc sy’n 
adrodd eu bod wedi 
dioddef oherwydd 
troseddu 

Heddlu Gogledd 
Cymru 

Wedi rhannu 
canfyddiadau’r 
adroddiad  

 

Gwella gwasanaethau 
adsefydlu 

Cydlynu Prosiect 
Brocer Adsefydlu 
Gogledd Cymru  

  

Mynd i’r afael ag 
anghenion llafaredd, 
iaith a chyfathrebu 

Awdurdodau lleol, 
BIPBC a’r trydydd 
sector 

Casglwyd gwybodaeth 
ychwanegol i’w 
chynnwys yn yr 
adolygiad 

Wedi rhannu’r 
canfyddiadau gyda 
Teuluoedd yn Gyntaf a 
Dechrau’n Deg 
(cymorth i rieni) 

 

Darparu gofal plant 
digonol 

Awdurdodau lleol Asesiadau 
digonolrwydd gofal 
plant 

 

https://www.north-wales.police.uk/?lang=cy-gb
https://www.north-wales.police.uk/?lang=cy-gb
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Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Hyrwyddo cyfleoedd 
chwarae a hawl plant i 
chwarae 

Awdurdodau lleol Asesiadau 
digonolrwydd chwarae 

 

Hyrwyddo Hawliau 
Plant a’r CCUHP 

Pob partner   

Cefnogi plant a phobl 
ifanc ag ASD 

Gwasanaeth 
awtistiaeth 
cenedlaethol 

Arweinwyr ASD yr 
awdurdodau lleol 

  

Cefnogi ffoaduriaid a 
phlant sy’n ceisio 
lloches 

Awdurdodau lleol   
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Pobl hŷn 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweinol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Integreiddio 
gwasanaethau ar gyfer 
pobl hŷn ag anghenion 
cymhleth a chyflyrau 
tymor hir, gan gynnwys 
dementia 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Arwain ar y 
flaenoriaeth 

Cynnal marchad 
ddarparwyr gynaliadwy 
ar draws Gogledd 
Cymru 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Arwain ar y 
flaenoriaeth 

Gweithio tuag at 
gyllidebau cyfunol 
(cartrefi gofal) 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Arwain ar y 
flaenoriaeth 

Unigrwydd ac 
arwahanrwydd 

Awdurdodau lleol Cynlluniau Heneiddio’n 
Dda 

 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei ddarganfod 

 Mae 150,000 o bobl 65 oed a throsodd yng Ngogledd Cymru. Rydym yn disgwyl y 

bydd 210,000 erbyn 2039, sef 30% o’r boblogaeth gyfan.  

 Y siroedd sy’n debygol o gael y gyfran fwyaf o bobl 65 oed a throsodd yw Conwy, 

Ynys Môn a Sir Ddinbych. 

 Mae tua 82,000 o bobl yn 85 oed a throsodd yng Ngogledd Cymru ac rydym yn 

disgwyl y bydd mwy na dwbl hynny erbyn 2039 ac mae hyn yn debygol o arwain at 

fwy o alw am ofal a chymorth.   

 Lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd yw un o’r prif heriau a nodwyd yn ein 

hymgynghoriad ac ymgysylltiad. 

 Mae parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain yn flaenoriaeth i lawer o bobl hŷn. Mae’r 

galw am gymorth i fyw yn eu cartrefi yn debygol o gynyddu wrth i nifer y bobl hŷn 

gynyddu. Mae ar fwy o bobl angen cymorth mwy cymhleth a mwy o oriau o ofal bob 

wythnos. 

 Mae tua 11,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Ngogledd Cymru. Mae hyn yn 

debygol o gynyddu ond nid i’r graddau y tybiwyd yn wreiddiol oherwydd gwelliannau 

ym maes iechyd. 

 Mae’n debygol y bydd arnom angen mwy o leoedd mewn cartrefi nyrsio, yn enwedig i 

roi cymorth i bobl â chyflyrau iechyd a dementia. 

 Mae ymchwil yn awgrymu bod byw gyda chyflwr tymor hir yn rhagfynegydd cryfach 

o’r angen am ofal a chymorth nag oedran. 

http://www.ageingwellinwales.com/wl/localplans
http://www.ageingwellinwales.com/wl/localplans
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Mater Sefydliad arweinol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Dementia Awdurdodau lleol Cynlluniau Heneiddio’n 
Dda 

Gweler hefyd 
blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol  

Hyrwyddo byw’n 
annibynnol 

Awdurdodau lleol 

BIPBC 

  

Anghenion iechyd BIPBC Fframwaith cyflenwi 
pobl hŷn 

 

Hyrwyddo ffordd o fyw 
mwy iach a lleihau 
anghydraddoldeb 

Bwrdd Iechyd 

Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

(y ddau wedi’u cefnogi 
gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru) 

 

Strategaeth Byw’n 
Iach, Aros yn Iach 
BIPBC: rhaglen gwella 
iechyd, lleihau 
anghydraddolebau 
iechyd 

 

Cynlluniau Llesiant  

 

Gofal a chymorth yn y 
cartref (gofal cartref) 

Awdurdodau lleol Llywodraeth Cymru, 
Gofal a chymorth yn y 
cartref yng Nghymru: 
cynllun strategol pum 
mlynedd 2017-2022 

Arwain ar gynllun a 
darpariaeth gofal a 
chymorth yn y cartref. 
Gweler cynllun 
strategol LlC i gael 
rhagor o fanylion. 

Angen am leoedd 
mewn cartrefi nyrsio a 
chartrefi gofal 
(Comisiynu cartrefi 
gofal yn strategol) 

Bwrdd Comisiynu 
Gogledd Cymru 

Datblygu Datganiad 
Sefyllfa’r Farchnad. 

Strategaeth Pobl Hŷn 
BIPBC a Gofal yn 
agosach at y grŵp 
cartref 

Derbyn adroddiadau 
gan y bwrdd comisiynu 

Datblygu gwell cymorth 
ar gyfer gofal diwedd 
oes 

BIPBC   

http://www.ageingwellinwales.com/wl/localplans
http://www.ageingwellinwales.com/wl/localplans
https://socialcare.wales/service-improvement/care-and-support-at-home
https://socialcare.wales/service-improvement/care-and-support-at-home
https://socialcare.wales/service-improvement/care-and-support-at-home
https://socialcare.wales/service-improvement/care-and-support-at-home
https://socialcare.wales/service-improvement/care-and-support-at-home
https://socialcare.wales/service-improvement/care-and-support-at-home
https://socialcare.wales/service-improvement/care-and-support-at-home
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Iechyd, anabledd corfforol a nam ar y 

synhwyrau 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Adolygu gwasanaethau 
arbenigol a darparu 
gofal yn agosach i’r 
cartref 

BIPBC   

Datblygu adnoddau 
gofal sylfaenol a 
chymunedol i ddarparu 
mynediad cyflymach a 
gwasanaethau mwy 
holistaidd  

Rhaglen gofal Agosach 
i’r Cartref BIPBC 

  

Hyrwyddo ffordd o fyw 
mwy iach a lleihau 
anghydraddoleb iechyd 

BIPBC a Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus gyda 
chefnogaeth Iechyd 
Cyhoeddus Cymru 

Strategaeth Byw’n 
Iach, Aros yn Iach 
BIPBC: rhaglen gwella 
iechyd, lleihau 

Hyrwyddo ffyrdd mwy 
iach o fyw a lleihau 
anghydraddoldebau 
iechyd 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Mae tua 80% o bobl yng Ngogledd Cymru yn dweud eu bod mewn iechyd da. Mae 

hyn yn well na’r cyfartaledd yng Nghymru er ei fod yn amrywio o le i le. 

 Mae pobl sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Gogledd Cymru yn tueddu i fod 

yn llai iach na phobl sy’n byw mewn ardaloedd llai difreintiedig. 

 Mae tua un rhan o dair o bobl yng Ngogledd Cymru yn byw gyda chyflwr cronig, fel 

pwysedd gwaed uchel, asthma neu ddiabetes. 

 Disgwylir i nifer y bobl sydd â nam ar y golwg neu ar y clyw gynyddu wrth i bobl fyw’n 

hirach.  

 Rhagwelir y bydd cynnydd o tua 20% yn nifer y bobl sy’n byw â salwch cyfyngus 

hirdymor erbyn 2035 gan fod pobl yn byw’n hirach. 

 Mae materion yn ymwneud â ffordd o fyw sy’n effeithio ar iechyd yn cynnwys 

ysmygu, gordewdra, gweithgarwch corfforol ac alcohol. 

 Dywedodd pobl anabl wrthym fod angen i’w cymunedau, gwasanaethau a 

thrafnidiaeth gyhoeddus fod yn fwy hygyrch. Mae angen i wasanaethau cyhoeddus 

wrando mwy a’u cynnwys yn y broses o ddatblygu gwasanaethau. 
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Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

anghydraddoldebau 
iechyd 

Datblygu rhagnodi 
cymdeithasol – 
cryfhau’r cysylltiadau 
rhwng darparwyr gofal 
iechyd a 
gwasanaethau 
cymunedol, gwirfoddol 
ac awdurdod lleol 

Rhaglen gofal Agosach 
i’r Cartref BIPBC. 

  

Adeiladu ar fodel 
cymdeithasol anabledd  
- datblygu 
gwasanaethau sy’n 
hwyluso cyfranogiad, 
yn parchu anghenion 
unigol a chynhwysiant  
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Anableddau dysgu 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol  

Integreiddio 
gwasanaethau ar gyfer 
pobl ag anableddau 
dysgu 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Blaenoriaeth Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol 

Arwain ar y flaenoriaeth 

Rhoi cymorth i ofalwyr 
hŷn a phobl hŷn ag 
anableddau dysgu 

Awdurdodau lleol Partneriaeth Anabledd 
Dysgu  

 

Hyrwyddo iechyd da 
ymhlith pobl hŷn ag 
anableddau dysgu, gan 
gynnwys pobl â dementia 

BIPBC Partneriaeth Anabledd 
Dysgu 

 

Datblygu mwy o fynediad 
yn y gymuned i gefnogi 
pobl ag anabledd dysgu, 
gan gynnwys gwaith a 
chyfeillgarwch. 

 Partneriaeth Anabledd 
Dysgu 

 

Diogelu oedolion ag 
anableddau dysgu, gan 
gynnwys ym maes 
technoleg a phan fyddant 
allan 

Awdurdodau lleol Partneriaeth Anabledd 
Dysgu 

 

Pobl ifanc ag anghenion 
cymhleth a phontio 

Awdurdodau lleol  

BIPBC 

Partneriaeth Anabledd 
Dysgu 

 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Mae tua 2,700 o bobl ag anableddau dysgu ar gofrestri cynghorau lleol Gogledd 

Cymru. Mae’n bosibl bod union nifer y bobl sydd ag anableddau dysgu yn fwy na 

hyn. 

 Mae nifer y bobl ag anableddau dysgu sydd arnynt angen gofal yn cynyddu ac mae 

pobl ag anableddau dysgu yn byw yn hirach. Mae’r tueddiadau hyn yn debygol o 

barhau. 

 Mae iechyd pobl ag anableddau dysgu yn tueddu i fod yn wael, hefyd mae arnynt 

angen mwy o ofal iechyd ac maent yn fwy tebygol o farw’n gynnar o’u cymharu â 

gweddill y boblogaeth. 

 Mae’n debygol bod mwy o bobl ifanc ag anghenion cymhleth sydd arnynt angen 

cymorth. 
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Iechyd meddwl a chamddefnyddio 

sylweddau 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Datblygu strategaeth 
iechyd meddwl 
integredig 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Blaenoriaeth y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Arwain ar y 
flaenoriaeth 

Gwella gwasanaethau 
iechyd meddwl, gan 
gynnwys: 

 Lleihau’r defnydd o 
welyau aciwt y tu 
allan i Ogledd 
Cymru 

 Hyrwyddo 
egwyddorion 

Bwrdd Iechyd Strategaeth Iechyd 
Meddwl BIPBC 

Bwrdd Partneriaeth 
Law yn Llaw at Iechyd 
Meddwl Gogledd 
Cymru yn ailymgynnull 
ym mis Gorffennaf 

 

Bydd bwrdd Law yn 
Llaw at Iechyd Meddwl 
yn adrodd i’r Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Amcangyfrifir bod 92,000 o oedolion yng Ngogledd Cymru yn cael eu heffeithio gan 

broblemau iechyd meddwl, sef 16% o’r boblogaeth. 

 Mae pobl yng Ngogledd Cymru ychydig yn fwy tebygol i adrodd am eu problemau 

iechyd meddwl nag yng Nghymru yn gyffredinol. 

 Mae nifer y bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn debygol o gynyddu. 

 Y mathau mwyaf cyffredin o salwch meddwl yr adroddir amdanynt yw gorbryder ac 

iselder. 

 Mae ymchwil yn awgrymu nad yw llawer o bobl â phroblemau iechyd yn chwilio am 

gymorth. 

 Mae nifer y bobl sy’n cael eu hanfon i gyfleusterau iechyd meddwl yn lleihau yng 

Ngogledd Cymru ac mae pobl yn cael eu lleoli y tu hwnt i’r rhanbarth. 

 Mae nifer y bobl ag anghenion mwy cymhleth yn cynyddu. 

 Mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn fwy tebygol o fod yn wael yn 

gorfforol. 

 Mae’r asesiad poblogaeth yn gysylltiedig â gwaith y Bwrdd Cynllunio Ardal 

Camddefnyddio Sylweddau. 

https://bcagogleddcymru.wordpress.com/
https://bcagogleddcymru.wordpress.com/
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Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

cyffredin cynnwys 
defnyddwyr 
gwasanaethau a 
gofalwyr a rhoi 
cyfle iddynt gymryd 
rhan, eiriolaeth yn 
y gymuned, 
cymorth i ofalwyr a 
rôl dysgu a 
chyfleoedd gwaith 
wrth adfer, 
gweithio ar y cyd 
ymhlith 
asiantaethau. 

 Llwybr clir o 
wasanaethau aciwt 
i wasanaethau yn y 
gymuned 

 Mwy o waith ataliol 
i atal anghenion 
rhag gorfod cael 
sylw yn yr ysbyty 

 Datblygu iechyd 
meddwl cyhoeddus 
yng Ngogledd 
Cymru 

Hyrwyddo lles meddwl, 
gan gynnwys darparu 
cyfleoedd cyfeillio i 
gael mynediad at 
weithgareddau 
cymdeithasol 
presennol. 

Bwrdd Iechyd 

Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

(y ddau wedi’u cefnogi 
gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru) 

Strategaeth Iechyd 
Meddwl BIPBC 

Asesiadau a 
chynlluniau llesiant 

Cynllun strategol 
lleihau Hunanladdiad a 
Hunan-niweidio 
Gogledd Cymru  

 

Diwallu anghenion 
iechyd corfforol pobl â 
salwch meddwl  

   

Peryglon tlodi a 
diwygio lles 

Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

  

Camddefnyddio 
sylweddau 

Bwrdd Cynllunio Ardal 
camddefnyddio 
sylweddau 

  

Diwallu anghenion pobl 
sy’n agored i niwed 
heb ddiagnosis 

   

Bwlch yn y cymorth ar 
gyfer oedolion ag ASD 

Gweler y bennod ar 
ASD  
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Gofalwyr 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Datblygu asesiadau 
gofalwyr ac asesiadau 
ar y cyd sy’n diwallu 
gofynion y ddeddf ac 
sy’n helpu i sicrhau 
canlyniadau da i 
ofalwyr 

Awdurdodau lleol 

Grŵp Strategaeth 
Gofalwyr Gogledd 
Cymru 

  

Adnabod gofalwyr yn 
gynnar a darparu 
cymorth iddynt 

BIPBC   

Darparu cyfleoedd 
seibiant hyblyg/byr 
digonol 

Awdurdodau lleol 

Grŵp Strategaeth 
Gofalwyr Gogledd 
Cymru 

 Cytuno ag 
ymrwymiadau lleol. 

Cefnogi gofalwyr yn eu 
gwaith 

Cyflogwyr ar draws 
Gogledd Cymru 

  

Cefnogi gofalwyr drwy 
ddiwallu anghenion yr 

Awdurdodau lleol 

BIPBC 

  

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Mae gofalwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gofal a chymorth, gan 

ddarparu rhwng 70% a 95% o ofal, ac arbed £7.72 biliwn y flwyddyn yng Nghymru. 

 Mae nifer y gofalwyr yng Ngogledd Cymru yn cynyddu, yn enwedig yng ngogledd-

orllewin Cymru. 

 Pobl rhwng 50 a 64 oed sy’n fwyaf tebygol o ddarparu gofal di-dâl. 

 Mae hanner yr holl ofalwyr yng Ngogledd Cymru yn gweithio: mae cefnogaeth eu 

cyflogwyr a chydweithwyr yn hanfodol i ofalwyr sy’n gweithio er mwyn eu helpu i 

barhau yn eu rôl fel gofalwyr. 

 Mae’r cynnydd yn y galw am ofal cymdeithasol a nodwyd ym mhenodau eraill 

adroddiad yr asesiad poblogaeth yn debygol o arwain at fwy o bobl yn darparu gofal 

di-dâl a darparu gofal am gyfnodau hirach.  

 Mae dros 1,000 o ofalwyr ifanc wedi eu nodi ar draws Gogledd Cymru, ac mae’r nifer 

hwn wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf.  
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Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

unigolyn sy’n derbyn 
gofal 

Gofalwyr ifanc Awdurdodau lleol Gwasanaeth gofalwyr 
ifanc is-ranbarthol yn ei 
le 

Cytuno ag 
ymrwymiadau 
rhanbarthol. 
Penaethiaid 
Gwasanaethau Plant 
Gogledd Cymru i 
fonitro’r gwaith 
cyflenwi. 
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Trais yn erbyn menywod, cam-drin 

domestig a thrais rhywiol 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mae’n rhaid i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol baratoi a chyhoeddi 

strategaethau lleol erbyn mis Mai 2018 o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, 

Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Defnyddiwyd canfyddiadau’r 

asesiad poblogaeth a’r adborth a dderbyniwyd ers ei gyhoeddi i lywio’r strategaethau 

hyn, sydd ar gael yn: [add link once available]

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei ddarganfod 

 Nid yw’r heddlu yn cael gwybod am bob achos o drais a cham-drin domestig a 

rhywiol ond mae nifer yr adroddiadau yn cynyddu. 

 Cofnodwyd tua 11,000 o achosion domestig gan yr heddlu a thua 1,400 achos o 

droseddau rhyw yng Ngogledd Cymru yn ystod 2015-16. 

 Mae trais a cham-drin domestig a rhywiol yn effeithio ar fenywod a dynion ond mae 

menywod yn fwy tebygol o ddioddef. Dylai gwasanaethau ystyried anghenion 

gwahanol menywod a dynion. 

 Mae achosion o reolaeth drwy orfodaeth bellach yn cael eu cofnodi yng Ngogledd 

Cymru ers i hyn ddod yn drosedd ym mis Rhagfyr 2015 

 Mae cam-drin domestig yn costio tua £66 miliwn i’r gwasanaethau cyhoeddus yng 

Ngogledd Cymru o ran gofal iechyd, cyfiawnder troseddol, gwasanaethau 

cyhoeddus, tai a llochesau, costau cyfreithiol ac allbwn economaidd a gollwyd. 

Ymhlith y blaenoriaethau a awgrymwyd ar gyfer gwaith yn y dyfodol, mae: 

 Datblygu cysylltiadau cryfach o ran strategaeth ac arferion rhwng gwasanaethau 

cam-drin domestig a diogelu oedolion. 

 Yr angen am gymorth i blant a phobl ifanc sy’n dyst i drais a cham-drin domestig. 

 Sicrhau bod digon o ddewisiadau ar gael i gartrefu dioddefwyr trais a cham-drin 

domestig sydd ag anghenion gofal a chymorth ychwanegol sy’n gofyn bod staff ar 

gael ddydd a nos. 

 Darganfod mwy ynglŷn â’r angen am gymorth arbenigol, fel cymorth yn ôl yr angen, 

ar gyfer Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yng Ngogledd Cymru.  
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Sefydliadau diogel 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Rhoi cymorth i 
oedolion ag anghenion 
gofal a chymorth yn y 
sefydliad diogel o fewn 
ffiniau eu sir 

Awdurdodau lleol 
mewn partneriaeth 
gyda’r Gwasanaeth 
Rheoli Troseddwyr 
Cenedlaethol a BIPBC 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam yn 
arwain yn achos 
Carchar y Berwyn  

Bwrdd Partneriaeth 
Iechyd, Lles a Gofal 

Strategaeth Gofal 
Cymdeithasol i 
Oedolion mewn 
Carchardai (Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam) 

Llwybr Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru ar 
gyfer darparu gofal a 
chymorth i bobl mewn 
sefydliadau diogel. 

 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Mae nifer y carcharorion o Ogledd Cymru rhwng 760 ac 850 fel arfer, ac mae 

40-50 o’r rhain yn fenywod, mae 60-70 yn droseddwyr ifanc a 50-60 mewn 

unedau tra diogel. 

 Mae nifer y bobl sy’n cael eu cadw yn y carchar ar gynnydd. 

 Mae achosion o salwch meddwl, camddefnyddio sylweddau ac anableddau 

dysgu yn fwy cyffredin ymhlith oedolion sydd yn y carchar nag ymhlith y 

boblogaeth yn gyffredinol. 

 Mae canran y troseddwyr 50 oed a throsodd sydd yn y carchar wedi cynyddu 

yn ôl cyfran yn fwy nag unrhyw grŵp oedran arall, ac mae gan hyn oblygiadau 

o ran gofal cymdeithasol. 

 Mae gan lai nag un y cant o’r bobl sydd yn y carchar un neu fwy o anghenion 

gofal personol. Mae’r gyfran yn cynyddu gydag oedran ac mae gan 13% o 

bobl 65-74 oed a 23% o bobl dros 75 oed anghenion gofal personol. 

 Mae plant sydd â rhiant yn y carchar ddwywaith yn fwy tebygol na phlant eraill 

o gael problemau ymddygiad ac iechyd meddwl a deirgwaith yn fwy tebygol o 

droseddu eu hunain.  

 Cynhaliwyd Asesiad Anghenion Iechyd Carchardai Gogledd Cymru a 

Strategaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion mewn Carchardai wrth ddatblygu 

Carchar y Berwyn yn Wrecsam. 



Cynllun rhanbarthol Gogledd Cymru: Sefydliadau diogel 

 

Tudalen 32 o 39 
 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Cymdeithasol mewn 
Carchardai 

 

Darparu dilyniant o ran 
gofal ar gyfer 
troseddwyr sy’n dod i’w 
hardal ar ôl cael eu 
rhyddhau 

Awdurdodau lleol Llwybr Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru ar 
gyfer gofal a chymorth 
i’r rheini sydd mewn 
sefydliad diogel. 

 

 

Rhoi cymorth i blant 
sydd ag anghenion 
gofal a chymorth yn y 
sefydliadau diogel  

Awdurdodau lleol   

Gwella canlyniadau 
adsefydlu i bobl ifanc 

Bwrdd Cyfiawnder 
Ieuenctid 

Prosiect Brocer 
Adsefydlu Gogledd 
Cymru. Adroddiad 
Llamau. 

 

Troseddwyr sy’n cael 
eu cadw y tu hwnt i’r 
rhanbarth: yn enwedig 
menywod, troseddwyr 
ifanc a dynion o 
gategorïau eraill (mae 
Carchar y Berwyn yn 
gategori C) 

   

Rhoi cymorth i blant a 
theuluoedd troseddwyr 

Bwrdd Cymunedau 
Mwy Diogel Gogledd 
Cymru 

  

Anghenion pobl yn yr 
Uned Ddiogel Ganolig, 
Tŷ Llywelyn 

BIPBC Strategaeth iechyd 
meddwl: iechyd 
meddwl fforensig 

 

.
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Cyn-filwyr 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Anghenion cyn-filwyr o 
ran gofal cymdeithasol; 
iechyd a lles; tai; 
addysg, sgiliau a 
chyflogaeth 

Awdurdodau lleol 

BIPBC 

 

Asesiad o anghenion 
manwl  wedi ei 
gwblhau i lywio’r 
asesiad poblogaeth. 

Cynllun gweithredu 
wedi ei ddatblygu gan 
Fforwm Lluoedd Arfog 
Gogledd Cymru 

Sefydlwyd Is-grŵp 
Bwrdd Iechyd y 
Lluoedd Arfog 

Cytuno ag 
ymrwymiadau lleol a 
rhanbarthol.  

Gwella’r cymorth i gyn-
filwyr, milwyr sy’n 
gwasanaethu a’u 
teuluoedd ar draws 
Gogledd Cymru. 

Fforwm Lluoedd Arfog 
Gogledd Cymru 

Partneriaid: BIPBC, 
Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, awdurdodau 
lleol, Lluoedd Arfog, 
Heddlu Gogledd 
Cymru, Llywodraeth 
Cymru 

.

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Diffinnir cyn-filwr fel rhywun sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Ei 

Mawrhydi am ddiwrnod o leiaf. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd wedi 

gwasanaethu yn y Lluoedd wrth Gefn/Cynorthwyol. 

 Amcangyfrifir bod tua 51,000 o gyn-filwyr yn byw yng Ngogledd Cymru, sef 

tua 9% o’r boblogaeth dros 16 oed. 

 Mae disgwyl i nifer y cyn-filwyr ostwng yn y dyfodol i tua 22,000 erbyn 2030. 

 Mae mwyafrif y cyn-filwyr yn 65 oed a throsodd felly yn y dyfodol bydd cyfran 

fwy o gyn-filwyr yn bobl iau o gefndir mwy amrywiol. 

 Mae gan tua un mewn pump o gyn-filwyr salwch tymor hir sy’n gysylltiedig  â 

gwasanaeth milwrol, fel problemau cyhyrysgerbydol, problemau clyw a salwch 

meddwl. 

 Mae pob awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru wedi llofnodi Cyfamod 

Cymunedol y Lluoedd Arfog, gan addo i gefnogi cyn-weithwyr y lluoedd a 

chyn-filwyr mewn perthynas ag addysg, sgiliau a chyflogaeth; tai; iechyd a 

llesiant.  

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/74140
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/74140
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Tai a digartrefedd 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Cymorth tai i bobl sy’n 
gadael y sefydliad 
diogel 

Awdurdodau lleol Llwybr Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru. 

Strategaethau tai lleol 

Cytuno ag 
ymrwymiadau lleol. 
Awdurdodau lleol i 
fonitro’r gwaith 
cyflenwi. Newidiadau i fudd-

daliadau lles 
Awdurdodau lleol Strategaethau tai lleol 

Angen am dai 
arbenigol 

Awdurdodau lleol 

Cydweithio rhwng 
gwasanaethau tai ac 
iechyd meddwl 

BIPBC ac awdurdodau 
lleol 

Grŵp adsefydlu Iechyd 
Meddwl a Llety. 
Lluniwyd datganiad 
comisiynu 

Penodwyd swyddog 
datblygu tai â chymorth 

Cytuno ag 
ymrwymiadau lleol a 
rhanbarthol. 
Awdurdodau lleol a 
BIPBC i fonitro’r gwaith 
cyflenwi. 

.

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Mae tai o ansawdd yn bwysig i iechyd pobl, eu haddysg a chyflogaeth ac er 

mwyn creu cymunedau cryf. 

 Mae’r rhan fwyaf o bobl eisiau aros yn eu cartrefi eu hunain mor hir â phosibl. 

Gall cynllunio cynhwysol ac addasiadau helpu i wneud hyn yn bosibl. 

 Mae anghenion heb eu diwallu mewn perthynas â thai arbenigol gan gynnwys 

tai gofal ychwanegol, tai â chymorth ar gyfer pobl ag anghenion dysgu, llety 

‘symud ymlaen’ ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl, llety ar gyfer 

unigolion a llety yn ystod y nos mewn argyfwng. 
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Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASD) 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mater Sefydliad arweiniol Beth sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Bwlch yn y cymorth i 
bobl nad ydynt yn 
gymwys ar gyfer 
gwasanaethau 
anabledd meddwl ac 
iechyd meddwl 

Llywodraeth Cymru Datblygu Gwasanaeth 
Awtistiaeth 
Cenedlaethol  

Cytuno ag ymrwymiad 
cenedlaethol. 
Llywodraeth Cymru i 
fonitro hyn. 

Cyfradd hunanladdiad 
uchel ymhlith pobl ag 
ASD 

Grŵp Atal 
Hunanladdiad a 
Hunan-niweidio 
Gogledd Cymru: Bwrdd 
Iechyd, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, 
Awdurdodau Lleol, 
Heddlu, National Rail, 
Trydydd Sector  

Datblygu cynllun 
strategol Hunanladdiad 
a Hunan-niweidio 
Gogledd Cymru 

Cytuno ag ymrwymiad 
rhanbarthol. 
Llywodraeth Cymru i 
fonitro’r gwaith 
cyflenwi. 

 

 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

 Amcangyfrifr bod gan 1% o boblogaeth y DU Anhwylder y Sbectrwm Awtistig 

(ASD) a bod dynion bedair gwaith yn fwy tebygol o gael ASD na menywod. 

 Mae nifer y bobl ag ASD wedi cynyddu a disgwylir y bydd yn parhau i 

gynyddu. Gall hyn fod oherwydd gwell ymwybyddiaeth o’r cyflwr a’r ffaith bod 

y cysyniad o ASD yn ehangu. 

 Erbyn 2035 disgwylir y bydd tua 1,600 o blant ag ASD yng Ngogledd Cymru a 

rhagwelir y bydd nifer yr oedolion 18 oed a throsodd ag ASD yn codi o 5,500 i 

6,000. 

 Mae’n debygol na fydd oedolion ag ASD yn cael diagnosis gan mai dim ond 

ar ddechrau’r 1990au y daeth yr asesiad ar gael ac mae wedi canolbwyntio’n 

bennaf ar blant. 

 Mae gwasanaethau anabledd dysgu ac iechyd meddwl yn darparu rhywfaint o 

gymorth ar hyn o bryd i unigolion ag ASD yng Ngogledd Cymru. Fe wnaethom 

nodi bwlch yn y cymorth i bobl sydd ag ASD ond nad ydynt yn gymwys i 

dderbyn y gwasanaethau hynny. 
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Rhan C: Canfyddiadau cyffredinol 

 

Sut rhoddir sylw i ganfyddiadau’r adroddiad 

Mae partneriaid yn rhoi sylw i’r holl themâu trawsbynciol fel rhan o’u gwaith craidd. 

Bydd y gwaith hwn yn cefnogi gweithredu a gwreiddio gofynion Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’n rhaid ystyried yr holl 

faterion trawsbynciol hyn wrth ddatblygu blaenoriaethau rhanbarthol a 

gwasanaethau cwbl integredig. 

Mae rhagor o wybodaeth yng nghynlluniau ac adroddiadau pob un o’r partneriaid: 

Sefydliad Strategaethau a chynlluniau Adroddiad Blynyddol y 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Betsi Cadwaladr  

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/8

61/tudalen/88114  

 

Asesiad poblogaeth: yr hyn wnaethom ni ei 

ddarganfod 

Roedd pob un o’r penodau yn nodi anghenion mewn perthynas â’r themâu 

trawsbynciol: 

 Gwaith ataliol ac ymyrraeth gynnar 

 Gwybodaeth, cyngor a chymorth 

 Eiriolaeth 

 Trafnidiaeth a mynediad at wasanaethau 

 Argaeledd gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg 

 Hyrwyddo mentrau cymdeithasol, mudiadau cydweithredol, gwasanaethau 

dan arweiniad defnyddwyr a’r trydydd sector 

 Annog cymorth anffurfiol gan deuluoedd, ffrindiau a rhwydweithiau cymunedol 

 Darparu gwasanaethau yn seiliedig ar ‘beth sy’n bwysig’ i unigolion 

 Llais i ddinasyddion 

 Diogelu 

 Tlodi ac anghyfartaledd 

 Ansawdd data poblogaeth a pherfformiad 

 Heriau o gyflenwi gwasanaethau yn yr hinsawdd ariannol bresennol 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/88114
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/88114
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Sefydliad Strategaethau a chynlluniau Adroddiad Blynyddol y 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Cyngor Sir Ynys Môn http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-

a-democratiaeth/perfformiad-a-

llywodraethu/cynllun-corfforaethol-

a-pherfformiad/  

http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-

a-democratiaeth/strategaethau-a-

pholisiau-y-cyngor/-gofal-lles-a-

tai/adroddiad-blynyddol-

gyfarwyddwr-gwasanaethau-

cymdeithasol/114411.article?redire

ct=false  

Cyngor Gwynedd  https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy

/Cyngor/Strategaethau-a-

pholis%c3%afau/Cynlluniau-

corfforaethol-a-

strategaethau/Cynlluniau-

corfforaethol-a-strategaethau.aspx  

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy

/Cyngor/Perfformiad-a-

gwariant/Archwiliadau,-arolygon-

ac-asesiadau/Adroddiad-Blynyddol-

Gwasanaethau-Cymdeithasol.aspx  

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Conwy  

www.conwy.gov.uk/cy/Council/Strat

egies-Plans-and-

Policies/Strategies-Plans-and-

Policies.aspx  

www.adroddiadblynyddolgwasanae

thaucymdeithasolconwy.org.uk 

Cyngor Sir Ddinbych https://www.denbighshire.gov.uk/cy

/eich-cyngor/strategaethau-

cynlluniau-a-

pholisiau/strategaethau-cynlluniau-

a-pholisiau.aspx  

https://www.denbighshire.gov.uk/cy

/eich-cyngor/strategaethau-

cynlluniau-a-pholisiau/gofal-

cymdeithasol/adroddiad-blynyddol-

y-gwasanaethau-

cymdeithasol.aspx  

Cyngor Sir y Fflint http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resid

ent/Council-and-

Democracy/Improvement-

Plan.aspx  

http://www.flintshire.gov.uk/en/PDF

Files/Social-Services/SSA-

Overview-2015-16-English.pdf  

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Wrecsam 

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/

council_w/documents/index.htm  

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/

council_w/social_services/annual_r

eport.htm  

Hefyd, mae nifer o fentrau rhanbarthol a lleol dan arweinad awdurdodau lleol a’r 

bwrdd iechyd yn rhoi sylw i’r blaenoriaethau hyn, fel y denygs y tabl isod.  

Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Gwaith ataliol ac 
ymyrraeth gynnar 

BIPBC Llif gwaith gwella 
iechyd a lleihau 
anghydraddoldebau 
(yn cynnwys Profiadau 
Andwyol yn ystod 
Plentyndod) 

 

Rhaglenni Dechrau Da 

a Theuluoedd yn 

Rhannwyd 
canfyddiadau’r asesiad 
poblogaeth â 

Cytuno ag ymrwymiad 
rhanbarthol. Y gwaith 
cyflenwi i’w fonitro gan 

http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/cynllun-corfforaethol-a-pherfformiad/
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/cynllun-corfforaethol-a-pherfformiad/
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/cynllun-corfforaethol-a-pherfformiad/
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/cynllun-corfforaethol-a-pherfformiad/
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/strategaethau-a-pholisiau-y-cyngor/-gofal-lles-a-tai/adroddiad-blynyddol-gyfarwyddwr-gwasanaethau-cymdeithasol/114411.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/strategaethau-a-pholisiau-y-cyngor/-gofal-lles-a-tai/adroddiad-blynyddol-gyfarwyddwr-gwasanaethau-cymdeithasol/114411.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/strategaethau-a-pholisiau-y-cyngor/-gofal-lles-a-tai/adroddiad-blynyddol-gyfarwyddwr-gwasanaethau-cymdeithasol/114411.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/strategaethau-a-pholisiau-y-cyngor/-gofal-lles-a-tai/adroddiad-blynyddol-gyfarwyddwr-gwasanaethau-cymdeithasol/114411.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/strategaethau-a-pholisiau-y-cyngor/-gofal-lles-a-tai/adroddiad-blynyddol-gyfarwyddwr-gwasanaethau-cymdeithasol/114411.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/strategaethau-a-pholisiau-y-cyngor/-gofal-lles-a-tai/adroddiad-blynyddol-gyfarwyddwr-gwasanaethau-cymdeithasol/114411.article?redirect=false
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Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Gyntaf yr awdurdodau 

lleol 

chomisiynwyr fel sail ar 
gyfer y rhaglen 
Teuluoedd yn Gyntaf. 
Set dysgu comisiynu 
rhanbarthol yn 
goruchwylio comisiynu 
Teuluoedd yn Gyntaf. 

Lywodraeth Cymru a’r 
awdurdodau lleol. 

Cronfa Gofal Integredig 

(ICF) 

Rhagfyr 2016: 
Dirprwyo rheolaeth 
weithredol y gronfa i 
Grŵp Arweinyddiaeth 
Gogledd Cymru  

Rhoi diweddariad bob 
chwe mis i’r bwrdd. 
Adroddiadau eithrio yn 
ôl yr angen. 

Partneriaeth i 
oruchwylio rheolaeth 
weithredol o’r Gronfa 
Gofal Integredig (ICF) 

Gwybodaeth, cyngor a 
chymorth 

Dewis Cymru 

 

Sefydlwyd Rhwydwaith 
Gwybodaeth Gogledd 
Cymru, yn cyfarfod bob 
dau fis. Cadeirydd, 
Bethan Jones-
Edwards, Tîm 
Cydweithredu 
Rhanbarthol 

 

Hyrwyddwyd Dewis 
Cymru fel rhan o’r 
asesiad poblogaeth. 

Derbyn adroddiadau 
diweddaru gan y 
rhwydwaith. 

Un Pwynt Mynediad 

(SPoA) 

Yn eu lle ym mhob 
awdurdod lleol, llawer 
ohonynt yn dimau aml-
ddisgyblaethol, cydlynu 
gofal.   

 

Eiriolaeth Age Cymru Rhaglen Eiriolaeth 
Edau Euraidd  

Eiriolaeth plant, 
contract rhanbarthol – 
Tros Gynnal 

Penaethiaid 
Gwasanaethau Plant 
Gogledd Cymru i 
arwain ar eiriolaeth 
plant. 

Trafnidiaeth a 
mynediad at 
wasanaethau 

 BIPBC i dreialu 
mentrau gydag 
Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru a 
CTA 

 

Yr iaith Gyrmaeg Fforwm Mwy Na 

Geiriau a’r Bwrdd 

Gweithlu ynghyd â 

chynlluniau lleol 

(Morwena Edwards) 

Rhannwyd 
canfyddiadau’r asesiad 
poblogaeth â’r 
asiantaethau arweiniol. 
Mae’r rhain wedi’u 
hadlewyrchu yn 
strategaeth y gweithlu. 

Derbyn adroddiadau 
drwy lif gwaith y 
gweithlu 

https://www.northwalescollaborative.wales/workforce/
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Mater Sefydliad arweiniol Yr hyn sy’n cael ei 
wneud 

Rôl y Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Hyrwyddo mentrau 
cymdeithasol, 
mudiadau 
cydweithredol, 
gwasanaethau a 
arweinir gan 
ddefnyddwyr a’r 
trydydd sector 

Tîm cydweithredu lleol  Derbyn adroddiad 
blynyddol 

Llais y dinesydd CGGC o dan gontract 
i’r Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol. 

Panel Dinasyddion 
Gogledd Cymru  

Derbyn yr adroddiad 
blynyddol 

Tlodi ac anghyfartaledd Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Cynlluniau llesiant 

Cynllun Gweithredu 
Trechu Tlodi 
Llywodraeth Cymru 

 

Diogelu Uned Fusnes Diogelu, 
Tîm cydweithredu 
rhanbarthol 

Cynllun busnes 
Oedolion a Phlant.  

Bwrdd Diogelu Plant ac 
Oedolion Gogledd 
Cymru 

Cytuno ag ymrwymiad 
rhanbarthol. Y gwaith 
cyflenwi i gael ei fonitro 
gan y bwrdd diogelu 
statudol.  

Gwella ansawdd data 
poblogaeth a 
pherfformiad 

Llywodraeth Cymru Wedi rhannu materion 
ag Uned Data 
Llywodraeth Leol. 

 

Fframwaith perfformiad 
newydd 

Cytuno ag ymrwymiad 
rhanbarthol. Y gwaith 
cyflenwi i’w fonitro gan 
Lywodraeth Cymru 

 

  

http://llaisygogledd.cymru/cym
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Roedd yn bleser cynhyrchu’r canllawiau i awdurdodau 
lleol ar graffu ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ar ran 
Llywodraeth Cymru a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi 
cymryd rhan yn ei gynhyrchu, yn enwedig rhwydwaith y 
swyddogion craffu Cymru am eu mewnbwn, dadansoddi a 
mireinio.



Rhagair gan y Gweinidog 

 

 

 

Rwyf yn falch o gyflwyno'r canllawiau hyn ar gyfer pwyllgorau craffu 

awdurdodau lleol ar graffu ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus.    

 

Y neges allweddol o'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yw i gyrff 

cyhoeddus ddod at ei gilydd i gyflawni gwelliannau mewn lles pobl a 

chymunedau yng Nghymru. Rhan bwysig o hyn yw ar gyfer cyrff cyhoeddus i 

gyfrif am eu cyfraniad tuag at gyflawni'r amcanion llesiant.    

 

Bwriad y canllawiau hyn i helpu pwyllgorau craffu awdurdodau lleol i ddarparu 

atebolrwydd ac i gefnogi datblygu a gwella o fyrddau gwasanaethau 

cyhoeddus trwy rannu profiadau a dysgu.    

 

Mae’r ffordd gydweithredol newydd hon o weithio yn heriol i ni i gyd ond y 

gwobrau, ar ffurf cymryd cyfrifoldeb ar y cyd am wella a chyfoethogi bywydau 

dinasyddion yng Nghymru yn enfawr. 

 



Hoffwn ddiolch i Rebecca David Knight am ei gwaith diwyd a thrylwyr ar y 

canllawiau hyn a gobeithiaf mae'n darparu canllaw defnyddiol ac addysgiadol 

ar gyfer y gymuned graffu. 

 

Y’r Athro Mark Drakeford 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth leol  
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Cyflwyniad  

Anelir y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 gwella llesiant cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Daeth y Ddeddf  yn gyfraith ar 29 Ebrill 

2015 a daeth yn ofyniad ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru o 1 Ebrill 2016. Mae yn rhoi 

cynaliadwyedd tymor hir yn flaenllaw o sut y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu cynllunio a'u 

darparu, ac yn rhoi pwyslais ar gyrff cyhoeddus i weithio mewn partneriaeth â'i gilydd a'r 

cyhoedd i atal a datrys problemau.  

Mae'r Ddeddf yn diffinio cyrff cyhoeddus yn gwneud rhywbeth "yn unol ag egwyddor 

datblygu cynaliadwy" fel y corff sydd ei angen i weithredu mewn modd sy'n ceisio sicrhau 

bod y "anghenion y presennol yn diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu 

eu hanghenion eu hunain". Mae'n  darn o ddeddfwriaeth nodedig yn rhoi pwyslais ar 

ymddygiad sefydliadol yng nghyd-destun gweithio mewn partneriaeth fel sbardun allweddol 

i newid hirdymor mewn ardaloedd lleol.   

Mae'r Ddeddf yn pennu saith amcan llesiant cenedlaethol sydd am gael eu cyflawni gan gyrff 

cyhoeddus yn gweithredu yn unol â‟r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae'r amcanion yn 

cynrychioli gweledigaeth a rennir ar gyfer y cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf i weithio 

tuag at. At hynny, mae'r Ddeddf yn gwneud yn glir rhaid i'r cyrff cyhoeddus rhestredig 

gweithio i gyflawni'r holl amcanion, nid dim ond un neu ddau. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau statudol cynhwysfawr ar Ddeddf 

"Rhannu diben: rhannu dyfodol" sy'n disgrifio yn fanwl y ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus. 

Mae’r canllawiau ar gael yma . 

Yn dymuno i gefnogi modelau craffu llywodraeth leol sy'n hwyluso cydweithio effeithiol, 

mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ganolfan craffu cyhoeddus (CfPS) i ddatblygu 

canllawiau sy'n manylu cyfraniad i graffu  lywodraethu byrddau gwasanaethau cyhoeddus a 

threfniadau darparu. 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus  

Mae'r Ddeddf yn sefydlu byrddau gwasanaethau cyhoeddus (BGC)  ar gyfer pob awdurdod 

lleol yng Nghymru, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, byrddau iechyd, Cyfoeth 

Naturiol Cymru ac awdurdodau tân ac achub. Rhaid i bob bwrdd ymgymryd ag asesiad 

llesiant lleol i lywio cynllun llesiant lleol, sy'n manylu ar sut bydd eu hardal yn cyflawni 

egwyddor datblygu cynaliadwy wrth weithio tuag at y amcanion llesiant cenedlaethol saith. 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/statutory-guidance/?skip=1&lang=cy
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At hynny, rhaid  i byrddau gwasanaethau cyhoeddus wahodd sefydliadau gwirfoddol 

perthnasol ynghyd â Gweinidogion Cymru, y Comisiynydd Heddlu a throseddu a’r Prif 

gwnstabl lleol i gymryd rhan ar y Bwrdd.  

Er mwyn sicrhau bod y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn atebol yn ddemocrataidd, mae 

y Ddeddf yn gosod gofyniad ar gynghorau i ddynodi Pwyllgor Trosolwg a chraffu i graffu ar 

waith y BGC. O dan y darpariaethau a gynhwysir yn y Ddeddf, mae pwyllgorau trosolwg a 

chraffu bwerau helaeth i adolygu trefniadau llywodraethu y Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn ogystal ag unrhyw benderfyniadau a wneir neu gamau a gymerwyd gan y 

BGC.. Yn ogystal, darperir pwyllgorau trosolwg a chraffu â phwerau adrodd sylweddol ac ei 

bod yn ofynnol i rannu copïau o unrhyw adroddiadau neu argymhellion a wnaed mewn 

cysylltiad â swyddogaethau bwrdd neu trefniadau llywodraethu gyda Gweinidogion Cymru, y 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

Rhagofyniad i waith craffu llywodraeth leol effeithiol yw deall y diffiniad cyfreithiol o 

amcanion a'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Y amcanion llesiant yn cael eu hatgynhyrchu 

isod. Mae trafodaeth am egwyddor datblygu cynaliadwy  am ei fod ymwneud â gwaith 

ymarferol o bwyllgorau trosolwg a chraffu yn ddiweddarach yn y ddogfen.  

 

 

 

Beth yw diben y canllawiau ? Ar gyfer pwy ?   

Mae'r canllawiau yn nodi'r cyngor ymarferol ar gyfer trosolwg ac ymarferwyr craffu wedi'i 

seilio ar werthusiadau o'r mecanweithiau atebolrwydd byrddau gwasanaethau lleol 

blaenorol, arferion gwasanaethau cyhoeddus, byrddau trefniadau trosolwg a chraffu, ac 

ymchwil ar lywodraethu partneriaeth fwy cyffredinol.  

Mae hefyd yn ceisio darparu ymarferwyr gyda dealltwriaeth o ddiben craffu partneriaeth 

strategol yn fwy cyffredinol drwy awgrymu cyfres o ganlyniadau y dylai weithio tuag at. Gall 

fod yn wir bod aelodau etholedig, swyddogion y Cyngor neu'r partneriaid yn deall y 
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cyfleustodau neu ddilysrwydd atebolrwydd dan arweiniad awdurdodau lleol, a dyna pam y 

gwnaed ymdrechion i nodi pa effaith gadarnhaol bydd craffu Llywodraeth Leol penodol yn 

gallu arwain at. I fod yn effeithiol, mae'n bwysig bod pawb sy'n gysylltiedig yn deall ac yn 

croesawu'r gwerth gwaith craffu.  

Felly, mae'n bwysig pwysleisio y dylai pob awdurdod lleol datblygu trefniadau sy'n bodloni 

amgylchiadau lleol orau. Mae hyn yn bwysig o ystyried ffocws y Ddeddf ar ddefnyddio 

adnoddau sy'n seiliedig ar waith i gyflawni'r newid sy'n seiliedig ar le. 

Nid yw'r canllawiau hyn yn ganllawiau statudol. Fodd bynnag, methiant i ystyried 

egwyddorion llywio gan arfer da yn debygol o arwain at systemau craffu a diffyg effaith ac 

annigonol i gefnogi BGC fel partneriaeth strategol. Ymhlith y risgiau sy'n gysylltiedig â 

threfniadau llywodraethu cydweithredol gwael yw gwneud penderfyniadau wedi’i gwanhau, 

cymhlethdod ychwanegol, atebolrwydd tameidiog, diffyg tryloywder a chanlyniadau lles 

gwaeth.  

Egluro swyddogaeth strategol o graffu ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus  

Mae’r canllawiau statudol "Rhannu Pwrpas, Rhannu Dyfodol  3 – rôl ar y cyd (byrddau 

gwasanaethau cyhoeddus)" yn nodi fod y Ddeddf Llesiant yn dibynnu'n bennaf ar pwyllgorau 

trosolwg a chraffu Llywodraeth Leol i sicrhau gwelliant parhaus mewn cynllunio  integredig 

lleol 
1
 . Mae'n nodi bod  trosolwg a chraffu awdurdod lleol yn y modd y mae'r Ddeddf yn 

sicrhau atebolrwydd democrataidd ar gyfer gwaith partneriaeth lleol 2.  

Fel y cyfryw diben  trosolwg a chraffu BGC yw cymryd trosolwg o effeithiolrwydd cyffredinol 

y Bwrdd drwy ddarparu her ddemocrataidd. Fodd bynnag, i helpu cynghorau i ddatblygu 

trefniadau unigol, mae'n bwysig darparu eglurhad ynghylch sut mae trosolwg llywodraeth 

leol a chraffu yn gallu ychwanegu gwerth i gydweithio i ddeall yn well y ffactorau sy'n sail i 

arferion effeithiol.  

Beth yw diben trosolwg a chraffu BGC ? Beth sydd ei angen i’w gyflawni ?  

Mae ymchwil i wahanol fathau o lywodraethu partneriaeth a rhaglenni newid sy'n seiliedig 

ar leoliad yn nodi y gall manteisio ar werth cynrychioladol o rôl aelodau etholedig fel 

arweinwyr cymunedol yn arwain at effeithiau buddiol canlynol ar gyfer partneriaethau: 

1. Ddarpariaeth o le cefnogol ar gyfer myfyrio ac hunan ddadansoddi: yn ymchwilio i ba 

raddau y gellir dweud bod gweithgarwch BGC yn arwain at 'mantais gydweithredol' 

fel y mae'n ymwneud â saith amcan llesiant a pum ffordd o weithio, gall trefniadau 

trosolwg a chraffu Llywodraeth Leol rhoi cefnogaeth i dalu sylw at cysylltiadau 

partneriaeth. Gall craffu ddiduedd  sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn annog 

adlewyrchiad a myfyrio ar effaith ymddygiadau gwahanol ar berfformiad cyffredinol 

y BGC, annog adborth a thrafodaeth agored ar bob lefel.  

                                                
1
 “Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol 3 – Rôl Gytûn (byrddau gwasanaethau cyhoeddus)” paragraff 173.  

2 “Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol 3 – Rôl Gytûn (byrddau gwasanaethau cyhoeddus)”Paragraff 174. 
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2.      Gwell atebolrwydd democrataidd a thryloywder gwell : Mae cynghorau yn deillio 

o'u 'awdurdod lleol' cyfreithlondeb democrataidd o aelodau etholedig.  Yn agosach 

ceir atebolrwydd i ddinasyddion, yn fwy credadwy a dilys y daw yn ceisio bod yn 

atebol yn gyhoeddus gan y rhai â grym. Mae partneriaeth craffu yn darparu gwiriad 

gadarn a cydbwysedd i wneud penderfyniadau ar y cyd drwy brofi rhagdybiaethau, 

edrych ar risgiau a herio sut y caiff adnoddau eu blaenoriaethu. Gwella tryloywder 

yn y ffordd hon gall helpu BGC nodi sut i alinio adnoddau, gwasanaethau a 

sefydliadau o amgylch anghenion pobl a lleoedd yn well.  

3.     Ffocws cryfach ar wella bywydau dinasyddion lleol : Yn egluro gwahanol 

gyfraniadau i gyflenwi ac yn ceisio gwella gwasanaethau o safbwynt y dinesydd, gall 

trosolwg a chraffu  helpu byrddau gwasanaethau cyhoeddus a pharhau i 

ganolbwyntio ar ganlyniadau ar y cyd. Gall her leol helpu i benderfynu p'un yw 

Byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn hwyluso dulliau gweithredu system gyfan i 

broblemau cyffredin neu cyfyngiadau profiad partneriaid yn wrthgynhyrchiol i 

weithio fel un gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Gall dealltwriaeth ddyfnach o'r 

materion hyn helpu i ddatblygu ffurflenni 'Rhwydweithiol' mwy atebol ar lefel leol a 

chenedlaethol sy'n cefnogi gweithredu'r Ddeddf yn well.  

4.     Trawsnewid drwy ymgysylltu cyhoeddus ddyfnach ar leoedd : Aelodau etholedig yn 

gallu sianelu ystod eang o wybodaeth gymunedol i'r broses gwneud penderfyniad. 

Drwy eu rôl maent yn gallu gwahodd, awdurdodi a gyfreithloni'r cyfraniadau 

rhanddeiliaid fel ffurf llorweddol yn hytrach na fertigol o atebolrwydd. Gall hyn 

helpu i newid pwyslais y cydbwysedd grym rhwng gwasanaethau a dinasyddion y 

maent yn eu gwasanaethu. Nid yn unig yn gallu helpu y BGC a sicrhau bod 

gwasanaethau yn fwy ymatebol i angen lleol a dyhead ond, yn galluogi symudiadau 

mewn persbectif i ddigwydd , gellir nodi  asedau ac adnoddau newydd. 

Mae ymchwil yn dweud wrthym bod atebolrwydd o fewn amgylcheddau partneriaeth yn 

gymhleth a gall y methiant i ddeall yn iawn sut y mae asiantaethau  atebolrwydd yn gweithio 

gyda'i gilydd arwain at sefyllfaoedd sy'n amharu ar gydweithredu effeithiol 3. Ar y llaw arall, 

mae mathau 'meddalach' o atebolrwydd fel trosolwg a chraffu lleol sydd wedi'u seilio mewn 

cyd-destun lleol ac sy'n ceisio defnyddio'r her archwiliadol i gryfhau gweithio mewn 

partneriaeth, gall hyn helpu byrddau gwasanaethau cyhoeddus ymgorffori diwylliant o 

gyfrifoldeb yn ei weithgareddau a'i ffyrdd o weithio.  

Beth mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus, o ran atebolrwydd, i trosolwg a chraffu ?  

Mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus (BGC) yn atebol i bwyllgorau trosolwg a chraffu 

mewn perthynas â sut maent yn gweithio ar y cyd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol eu hardal drwy gyfrannu at gyrraedd y amcanion llesiant unol 

ag egwyddor datblygu cynaliadwy. 

Wrth ddatblygu trefniadau trosolwg a chraffu BGC , fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod y 

gorgyffwrdd rhwng swyddogaethau aelodau'r Bwrdd fel cyrff cyhoeddus o dan y 

                                                
3 Office for Public Management, Total Place – Lessons Learnt, 2009, p 3. 
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darpariaethau a geir yn rhan 2 o'r Ddeddf, a swyddogaethau y mae cyrff cyhoeddus yn 

cyflawni ar y cyd fel aelodau o'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus a geir yn rhan 4 o'r Ddeddf.  

Nid yw hyn yn syndod o ystyried y gofyniad ar gyrff cyhoeddus a byrddau gwasanaethau 

cyhoeddus i weithredu yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy sy'n ystyried cydweithredu 

ac integreiddio yn ganolog i gyflawni'r amcanion llesiant lleol dyfnach.  

Dangosir hyn yn fwyaf amlwg o fewn y Ddeddf yn adran 7(2) sy'n darparu y caniateir 

cynnwys amcanion llesiant corff cyhoeddus sydd hefyd yn aelod o fwrdd gwasanaethau 

cyhoeddus yng nghynllun llesiant lleol y Bwrdd hwnnw. Wrth benderfynu pa bwyllgorau 

trosolwg a chraffu gall y BGC ddal  yn atebol erbyn, fodd bynnag, codir cwestiynau pwysig 

ynghylch pwy sydd berchen ar amcanion llesiant 'ar y cyd' a phwy sy'n gyfrifol yn y pen draw 

ar gyfer eu cyflawni. Mae partneriaid hefo nifer o gyfrifoldebau ond ni ddylai  rhannu 

cyfrifoldebau hyn olygu llai o atebolrwydd.  

Wrth ystyried y rolau yr Archwilydd Cyffredinol yng Nghymru a'r Comisiynydd 

Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru fel y maent yn ymwneud â sicrhau bod y dyletswyddau 

statudol cyrff cyhoeddus yn cael eu bodloni, mae'n hollbwysig bod trosolwg a chraffu 

Llywodraeth Leol yn rhan o 'eco-system atebolrwydd' sy'n cynnig dull gydgefnogol i 

lywodraethu. Byddwn yn  trafod y materion hyn yn fanylach pan ystyriwn pwerau 

pwyllgorau craffu yn edrych ar berfformiad byrddau gwasanaethau cyhoeddus a 

goblygiadau'r methodolegol benderfynu ar 'gwerth ychwanegol' a ddaeth yn sgíl y BGC fel 

partneriaeth statudol.. 

Swyddogaethau a chyfrifoldebau byrddau gwasanaethau cyhoeddus 

Pennod 2, adran 36 o'r Ddeddf yn nodi swyddogaethau byrddau gwasanaethau cyhoeddus 

sydd i; 

        Asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn 

eu hardal, 

        Gosod amcanion lleol a gynlluniwyd i uchafu cyfraniad y Bwrdd tuag at gyrraedd 

y amcanion llesiant, 

        Cyhoeddi cynlluniau llesiant lleol yn pennu eu hamcanion lleol a sut y mae 

aelodau o'r Bwrdd (trwy gweithredu eu swyddogaethau ar y cyd) yn bwriadu 

gymryd pob cam rhesymol i fodloni amcanion lleol.  

Mae adran 36 (3) yn pennu bod gwasanaethau cyhoeddus a byrddau sy'n ofynnol i gyflawni 

ei swyddogaethau yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy weithiau cyfeirir atynt fel y 

sydd wedi'i ddiffinio yn adran 5 o'r Ddeddf ac wedi'u crynhoi yn y tabl canlynol: 
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Egwyddor datblygu cynaliadwy  

1. Angen pwysigrwydd cydbwyso tymor byr gyda'r angen i ddiogelu y gallu i gwrdd ag 

anghenion tymor hir, enwedig pan gall pethau a wneir i ddiogelu anghenion tymor byr 

gael effaith hirdymor andwyol; 

2. Yr angen i gymryd ymagwedd integredig , drwy ystyried y canlynol - 

(i) gallai amcanion llesiant y corff effeithio ar bob un o'r amcanion llesiant; 

(ii) Mae amcanion llesiant bod y corff yn effeithio ar ei gilydd neu ar amcanion cyrff 

cyhoeddus eraill , yn arbennig pan y gall camau a gymerir gan y corff gyfrannu at gyflawni un 

amcan ond fod yn niweidiol i gyfarfod un arall; 

3. Y pwysigrwydd o gynnwys personau eraill sydd â diddordeb mewn cyflawni amcanion 

llesiant ac o sicrhau bod y personau hynny yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth;  

4. Sut y gallai weithredu ar y cyd ag unrhyw berson arall (neu sut mae gwahanol rannau o'r 

corff yn gweithio gyda'i gilydd) gynorthwyo corff i gyflawni ei amcanion llesiant, neu 

gynorthwyo corff arall i gyflawni ei amcanion; 

5. Sut gallai defnyddio adnoddau i atal problemau rhag digwydd neu waethygu gyfrannu at 

gyflawni amcanion llesiant y corff, neu amcanion corff arall . 

  
O safbwynt atebolrwydd, mae'r Ddeddf yn unigryw yn pwysleisio bod y broses o gweithio 

mewn partneriaeth drwy egwyddor datblygu cynaliadwy yn ganolog i gynnydd y byrddau 

gwasanaethau cyhoeddus  yn gweithio tuag at amcanion llesiant. Mae’r camau sydd yn cael 

eu gweithredu gan partneriaid fel 'gyrff cyhoeddus' o dan ofynion y Ddeddf yn cael effaith 

uniongyrchol ar effeithiolrwydd y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus  fel corff corfforaethol. 

Gall hyn yn ei gwneud yn anodd i bwyllgorau trosolwg a chraffu i benderfynu ar y gwerth 

ychwanegol a ddaw yn sgíl gweithio ar y cyd.  

Fel y cyfryw, wrth gyflawni ei swyddogaethau atebolrwydd, dylai pwyllgorau beidio â cholli 

golwg ar yr angen i archwilio cyfraniad aelodau BGC unigol fel y mae'n ymwneud â 

pherfformiad cyffredinol y BGC ei hun. Bydd y dull hwn yn ystyried lefelau ymrwymiad 

partneriaeth i weithio yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy ac yn golygu bod angen 

cydlynu gweithgareddau gyda tystiolaeth gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r dyfodol.  

Archwilio pwerau pwyllgorau trosolwg a chraffu Llywodraeth Leol  

Mae'r Ddeddf yn darparu sail ddeddfwriaethol y gall pwyllgorau trosolwg a chraffu 

Llywodraeth Leol gweithredu fel sbardun grymus o weithio cydweithredol sy'n seiliedig ar le. 

Mae gosod gofyniad ar awdurdodau lleol i sicrhau bod Pwyllgor trosolwg a Chraffu pŵer 

dynodedig i;  

(a) adolygu neu graffu ar y penderfyniadau a wnaed neu gamau a gymerwyd gan y bwrdd 

gwasanaethau cyhoeddus;  
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(b) adolygu neu graffu ar drefniadau llywodraethu y Bwrdd;  

(c) cyflwyno adroddiadau neu argymhellion i'r Bwrdd ynghylch ei swyddogaethau neu 

drefniadau llywodraethu;  

(d) ystyried materion yn ymwneud â Bwrdd fel y gall Gweinidogion Cymru gyfeirio ato ac 

adrodd i Weinidogion Cymru yn unol â hynny; ac  

(e) cyflawni swyddogaethau eraill mewn perthynas â Bwrdd a osodir arno gan y Ddeddf. 

Wrth weithredu ei bwerau, gall pwyllgorau trosolwg a chraffu ei gwneud yn ofynnol i 

aelodau y BGC (neu gynrychiolydd dynodedig) i fynychu cyfarfodydd Pwyllgor i roi esboniad 

mewn ymateb i linellau Pwyllgor o'r ymchwiliad.  

Gall pwyllgorau gofyn am unrhyw aelod statudol o'r Bwrdd i roi tystiolaeth, y gallu y maent 

yn gwneud hynny yn ymwneud â gweithrediad swyddogaethau ar y cyd a roddwyd iddynt fel 

aelod statudol o'r Bwrdd. Nid yw hyn yn atal pwyllgorau trosolwg a chraffu yn cyfweld 

partneriaid unigol i asesu eu cyfraniad at cyflawni ar y cyd. Mae'r pŵer hwn yn cynnwys 

unrhyw berson sydd wedi derbyn gwahoddiad i gyfranogi yng ngweithgarwch y BGC..  

Yn ogystal, mae y Ddeddf yn rhagnodi bod Pwyllgor trosolwg a chraffu  yn gorfod anfon copi 

o unrhyw adroddiad neu argymhelliad a wnaed mewn cysylltiad â'i swyddogaethau i 

Weinidogion Cymru, y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

Rolau ar gyfer pwyllgorau trosolwg a chraffu  

Mae tair prif rôl trosolwg a gall pwyllgorau craffu ymgysylltu yn darparu atebolrwydd 

democrataidd i BGC..  

1. Adolygu trefniadau llywodraethu y BGC;  

2. Gweithredu fel ymgynghoreion statudol ar asesu lles a cynllun llesiant; 

3. Monitro cynnydd o ran gweithredu'r cynllun llesiant y BGC ac ymgysylltu mewn 

gylchred cynllunio y BGC. 

Mae'r pwyllgorau trosolwg a chraffu hefo amrywiaeth o ddulliau wrth law i gyflawni rolau 

hyn yn amrywio o ystyried materion mewn Pwyllgor llawn, i gynnal ymchwiliad drwy is-

bwyllgor neu grŵp dasg a gorffen.   

(i) Adolygu trefniadau llywodraethu y BGC 

Wrth ddarparu pwyllgorau sydd â'r pŵer i adolygu trefniadau llywodraethu'r bwrdd, aelodau 

etholedig gyda’r modd i archwilio'r systemau a'r prosesau rhan o swyddogaethau  y BGC, yn 

ogystal â'r gallu i adolygu ei gweithgareddau ac allbynnau. Fel hyn, caiff pwyllgorau eu 

grymuso i ddatblygu dadansoddiad mwy cyflawn o sut y mae ansawdd gwaith y partneriaeth 

yn effeithio ar lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal.  

Caiff adolygiad o drefniadau llywodraethu  BGC cynnwys archwiliad o'r amodau gorchwyl y 

BGC (fel a ddisgrifir yn y canllawiau statudol), a gall ystyried: 

Gwaith cynllunio a gwneud penderfyniadau  

-          Amodau  gorchwyl y bwrdd a sut y mae cynlluniau gwaith yn cael ei  rheoli. 
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-          Sut bydd y Bwrdd yn gwneud penderfyniadau fel partneriaeth strategol. 

Aelodaeth ac ymgysylltu  

-         Beth sydd angen i digwydd o fewn y BGC a’r fframwaith partneriaeth ehangach i 

ymgorffori egwyddor datblygu cynaliadwy newid? 

-         Sut mae'r Bwrdd yn cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn gwella llesiant mewn 

ardal a sut y sicrheir bod y personau hynny yn adlewyrchu amrywiaeth poblogaeth 

yr ardal a wasanaethir gan y Bwrdd. 

-        Y weithdrefn ar gyfer datrys anghytuno rhwng Aelodau mewn perthynas â 

swyddogaethau'r Bwrdd.  

-         Sut y mae'r Bwrdd yn rheoli ei aelodaeth i gynnwys archwiliad o'r cynrychiolwyr 

aelod statudol, cyfranogwyr gwâdd ac i ba raddau y mae cynrychiolwyr dynodedig 

yn yr awdurdod i wneud penderfyniadau ar ran y sefydliad yn eu cynrychioli.  

-         Sut mae'r Bwrdd yn ceisio ymgysylltu mewn perthynas pwrpasol â phobl a 

chymunedau yn yr ardal, gan gynnwys plant a phobl ifanc, siaradwyr Cymraeg a rhai 

sydd â nodweddion gwarchodedig, ym mhob agwedd ar ei waith.  

Trefniadau rheoli perfformiad  

-         Sut mae’r Bwrdd yn monitro ac yn adrodd ar gynnydd, i gynnwys ystyriaeth o'r 

dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad ar gyfer byrddau gwasanaethau 

cyhoeddus (os ydynt wedi'u pennu).  

-         Swyddogaethau a pherfformiad unrhyw is-grwpiau a sefydlwyd gan y Bwrdd. 

-         Sut mae'r Bwrdd yn adnabod ac yn rheoli risg.  

-         Sut mae'r Bwrdd yn cydberthyn gyda'r Archwilydd Cyffredinol yng Nghymru, 

Comisiynydd Cenedlaethau'r dyfodol a Gweinidogion Cymru o ran cyflawni ei 

swyddogaethau statudol.  

-         Sut mae’r BGC yn asesu ac yn dysgu yn sgíl ei berfformiad ei hun.  

Adnoddau a meithrin perthynas  

-         Sut mae’r Bwrdd yn ariannu swyddogaethau y mae'n rhaid ymgymryd â yn 

gyfrifoldeb i holl aelodau statudol yn yr un modd. Er enghraifft, y gwaith o asesu 

llesiant lleol a datblygu cynllun llesiant lleol.  

-         Lefel y buddsoddiad yn y BGC sydd yn angenrheidiol i wneud i gryfhau'r berthynas 

rhwng aelodau'r gwahanol i helpu’r swyddogaeth y Bwrdd weithio yn effeithiol fel 

tîm.  

-        Lefel yr adnoddau mae’r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus yn meddwl sydd yn 

angenrheidiol i gefnogi arferion llywodraethu effeithiol gan gynnwys paratoi 

tystiolaeth ar gyfer trosolwg a chraffu.  
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Yn ogystal ag adolygu trefniadau llywodraethu BGC, mae'r pwyllgorau trosolwg a chraffu 

hefo pwerau eang i adolygu neu graffu ar y penderfyniadau a wnaed neu gamau a gymerwyd 

gan y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.  

Mae pwerau ymchwiliol hyn yn gwasanaethu i alluogi trosolwg a craffu yn cyflawni dwy rôl 

ychwanegol; yn gyntaf, fel ymgynghorai statudol ynghylch asesiad llesiant drafft a'r cynllun 

llesiant, ac yn ail i fonitro pa mor effeithiol mae y BGC yn perfformio gyda'i gilydd yn 

gweithredu cynllun llesiant a myfyrio ar berfformiad gwell yn cyfrannu at cylch cynllunio y 

BGC. 

(ii) Craffu fel ymgynghorai statudol 

Mae'r Ddeddf yn nodi bod rhaid i bwrdd gwasanaethau cyhoeddus ymgynghori â 

phwyllgorau trosolwg a chraffu (yn ychwanegol at ymgyngoreion eraill a enwir) ynghylch 

paratoi ei asesiad o lesiant lleol a ei gynllun llesiant lleol.  

-          Asesiad lles  

Wrth ymgynghori ar ddrafft asesu lles y BGC, gall pwyllgorau trosolwg a chraffu dymuno 

ystyried y canlynol fel ffordd o helpu i gryfhau'r broses a chynnwys; 

1.    A datblygwyd canlyniadau a bennwyd yn lleol. Os felly, beth yw eu perthynas â 

amcanion llesiant?  

2.     Ba raddau y cynhaliwyd y broses o ddatblygu'r asesiad yn ôl yr egwyddor datblygu 

cynaliadwy. Er enghraifft, sut mae gwahanol sefydliadau wedi gweithio gyda'i gilydd 

gan ddefnyddio pum ffordd o weithio i ddatblygu asesiad cynhwysfawr o lesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal?  

3.     Mae’r wybodaeth oddi wrth y asesu boblogaeth gofynnol o dan Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 wedi'i thriongli ag asesiad llesiant. A 

yw'r asesiad yn darparu rhywfaint o ddadansoddi ynglŷn â sut mae'r anghenion a 

nodwyd yn cyfateb i amodau lles a lle?  

4.    Ydi’r asesiad yn cynnwys yn ei ddadansoddiad o'r categorïau o bersonau fel pobl eu 

hystyried yn agored i niwed, pobl yn meddu nodwedd warchodedig, plant (gan 

gynnwys derbyn plant, hynny yw gofal maeth a'r rhai sy'n gadael gofal), gofalwyr a 

phobl sydd ag angen gofal a chymorth?   

5.     Pa mor dda yr hwyluswyr a rhwystrau at les wedi'u nodi dros y tymor byr, canolig a 

hir?   

6.   I ba raddau y mae asesiad nodi cryfderau ac asedau yr ardal a sut y gellid defnyddio 

hyn i helpu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu yn y dyfodol.   

7.      Pa mor gadarn yw'r dystiolaeth sy'n sail i'r asesiad? Ydi gwahanol fathau o 

dystiolaeth groes i'w gilydd? Pa fylchau mewn tystiolaeth a nodwyd o ganlyniad i'r 

asesiad a sut bwriedir mynd i'r afael â?   

8.     A gwnaed ymdrechion i nodi pa welliannau y byddai edrych fel y mae'n ymwneud â 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn yr ardal. Byddai 

hyn yn dangos bod gwelliannau'n cael eu gwneud a’i peidio?  



10 

 

9.      A gwnaed ymdrechion i ddarparu rhywfaint o gymharu llesiant o fewn Cymru a 

meysydd sy'n perfformio'n uchel eraill ledled y D.U?  

10.  A yw gweithio ar y cyd yn annog integreiddio dyfnach ar draws cyrff cyhoeddus a 

sefydliadau, ac mae'n debygol o arwain at well profiadau i ddinasyddion pan fydd yn 

cael ei trosglwyddo rhwng darparwyr gwasanaeth?  

-          Cynllun llesiant  

Mewn ymgynghoriad ar y cynllun ddrafft  llesiant y BGC (neu unrhyw newidiadau a wnaed i'r 

cynllun llesiant diwygiedig), gall pwyllgorau trosolwg a chraffu rhannu eu hystyriaeth mewn i 

ddwy elfen: 

         Sut y pennwyd amcanion lleol, 

         y camau y mae'r Bwrdd yn cynnig eu cymryd i gyflawni'r amcanion a nodwyd.  

Gosod amcanion  

Wrth ystyried sut mae y BGC yn gosod amcanion ar y cyd, mae rôl bwysig ar gyfer trosolwg a 

chraffu i benderfynu ar y berthynas rhwng amcanion llesiant unigol sydd wedi'u gosod gan 

aelodau BGC fel corff cyhoeddus, ac amcanion llesiant sydd wedi bod ar y cyd gan y BGC.  

I'w helpu i gryfhau ansawdd cyffredinol y cynllun, bydd pwyllgorau trosolwg a chraffu yn cael 

cyngor y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wedi rhoi i’r BGC.. Bydd hyn yn darparu 

gwybodaeth ar sut y gall y BGC gymryd camau i gyflawni eu hamcanion lleol mewn modd 

sy'n gyson ag egwyddor datblygu cynaliadwy.  

Mae hefyd yn bwysig i dynnu sylw at y mae'r Ddeddf yn darparu ar gyfer Gweinidogion 

Cymru i gyfeirio cynllun llesiant BGC at Bwyllgor craffu yr awdurdod lleol perthnasol os nad 

ystyrir yn ddigonol; Er enghraifft, yn sgil adroddiad anffafriol gan y Comisiynydd 

Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru neu bryder Gweinidogol nad yw'r dyletswyddau statudol yn 

cael eu bodloni.  

Wrth werthuso ansawdd y cynllun, gallai pwyllgorau trosolwg a chraffu ymchwilio i'r 

materion canlynol gyda'r Aelodau y BGC; 

1.      Sut y defnyddiwyd yr asesiad lles i nodi amcanion llesiant? 

2.      Pa mor ymatebol yw'r amcanion i fynd i'r afael â materion sy'n deillio o'r 

dadansoddiad o asesiad lles ? Pa dystiolaeth sydd i ddangos hyn?   

3.      Beth yw 'theori newid' tu ôl i lunio amcanion llesiant? Mae y BGC yn gallu disgrifio ac 

yn dangos sut a pham mae disgwyl newid dymunol i ddigwydd dros amser o fewn y 

cyd-destun lleol. 

4.      Sut i gysylltu amcanion i amcanion llesiant, a sut mae'r amcanion yn ymwneud â un 

arall?   

5.     Sut mae modd i weld y graddau y mae'r amcanion a osodwyd unol ag egwyddor  

datblygu cynaliadwy?   

6.      Gellir dweud bod y cynllun llesiant yn adlewyrchu lle mae'r bwrdd wedi penderfynu 

y gellir cymryd camau ar y cyd i gael effaith gadarnhaol ar les yn yr ardal?   
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7.      Sut mae amcanion llesiant y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus yn cyfateb i amcanion 

llesiant unigol y partneriaid sydd yn rhan o gyfansoddiad y BGC  I ba raddau maent 

wedi'u hatgynhyrchu yn y cynllun llesiant?   

8.     Pa dystiolaeth sydd i ddangos bod y BGC wedi gosod amcanion a manteisio i'r eithaf 

ar y 'mantais gydweithredol' y gellir  gan bartneriaethau? Sut  mae y BGC yn gallu 

dangos ei bod yn anelu i greu gwerth newydd drwy ei amcanion llesiant?   

9.     Ba raddau mae amcanion yn adlewyrchu lefel  uchelgais y BGC ar gyfer gwella 

llesiant pobl a lle?   

10. Ba raddau mae cyngor gan y comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol a chomisiynwyr 

eraill Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu'r cynllun?  

Cynllunio gweithredu  

Mae paragraff 97 o'r canllawiau statudol yn nodi bod rhaid i'r Bwrdd gymryd pob cam 

rhesymol i gyflawni'r amcanion lleol wedi eu gosod, i gyflawni ar y cyd. Fodd bynnag, mae'r 

canllawiau yn nodi ei fod am i'r Bwrdd:  

"...Ystyried ei barn ei hun ar pa gamau sydd yn rhesymol, ar sail gwybodaeth ei hun ac 

ystyried yr amgylchiadau a nodweddion ei ardal." 

Fel ymgyngoreion statudol, gall pwyllgorau trosolwg a chraffu helpu i gryfhau ansawdd y 

cynllun llesiant cyffredinol drwy archwilio'r sut mae’r camau gweithredu a nodwyd 4yn 

ymwneud â pherchenogaeth, egwyddorion datblygu cynaliadwy, fframiau amser a'u 

heffaith debygol ar gyflawni. Gall pwyllgorau ystyried y cwestiynau canlynol:  

1.  Pa mor debygol ydyw bod camau a nodwyd yn ymwneud â cyflawniad yr amcanion 

llesiant?   

2.  Sut mae’r tystiolaeth bod y camau gweithredu a nodwyd yn cynrychioli yr asiantaeth 

uchafswm a dylanwad yn gallu cael ei ymrwymo gan y BGC a gweithio ar y cyd?  

3.   Ba raddau mae fframiau amser y camau a fwriadwyd i gymryd lle yn benodedig? 

Ydi’r cynllun yn darparu ar gyfer cyfleoedd i adolygu a myfyrio ar p'un yw camau 

gweithredu gan arwain at effaith a ddymunir, neu a oes angen newid yn y dull 

gweithredu?  

4.    Pwy sy'n gyfrifol am gyflawni'r camau gweithredu a fydd yn arwain at gyflawni  

amcanion?  

5.   Sut mae camau a nodwyd yn y cynllun cyswllt â gweithredoedd y partneriaid sy'n 

ymwneud â gwaith y BGC ?  

6. Sut mae cyngor ac arweiniad  gan y comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol wedi'i 

ddefnyddio i wella ansawdd y cynllun gweithredu?   

7.  Sut bydd BGC yn gallu asesu a yw camau gweithredu a nodwyd yn arwain at newid 

mesuradwy yn y tymor byr, canolig a hir?  

                                                
4
 Gall y camau y cyfeirir atynt yn y cwestiynau ei ddehongli fel 'camau' cymerwyd gan y BGC i gwrdd 

ag amcanion lleol. 
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8. I ba raddau bydd profiad defnyddiwr yn cael ei ddefnyddio i benderfynu ar y camau 

effaith ar wahanol agweddau ar les mewn gwahanol rannau o'r ardal?  

9. Pa hyblygrwydd sydd gan y BGC ar newid camau gweithredu sy'n cyfrannu at 

amcanion llesiant lleol os oes angen?  

Asesu cynllun llesiant  

Mae angen i BGC baratoi a chyhoeddi adroddiad yn manylu ar y cynnydd a wnaed tuag at 

gyrraedd amcanion llesiant lleol yn ddim hwyrach na 14 mis ar ôl cyhoeddi ei gynllun llesiant 

lleol yn gyntaf. Bwriad hyn yw galluogi'r Bwrdd i adrodd ar weithgaredd y flwyddyn lawn. 

Wedyn, rhaid cyhoeddi'r adroddiad blynyddol heb fod yn hwyrach nag un flwyddyn ar ôl 

cyhoeddi pob adroddiad blaenorol. Rhaid i BGC anfon copi o'i adroddiad blynyddol at 

trosolwg a chraffu.  

Mae rôl bwysig ar gyfer trosolwg a chraffu i fonitro ac asesu pa mor dda mae y BGC yn cael 

eu darparu yn cydweithio ar y camau gweithredu a fwriedir cyflawni'r amcanion llesiant 

lleol. Gall ystyried y materion canlynol gyda'r aelodau y bwrdd: 

1.     I ba raddau y cyflawnwyd camau gweithredu a fwriedir o fewn yr amserlenni a 

nodwyd ? Faint o gynnydd a wnaed tuag at gyrraedd yr amcanion llesiant? Pa mor 

bell mae disgwyliadau  y BGC wedi'u bodloni ?   

2.     Pa wersi mae’r BGC wedi dysgu o ganlyniad i'r cynnydd hyd yma? Sut bydd y gwersi 

hyn yn cael eu hymgorffori i gynllunio cylch BGC a sut mae y BGC yn gweithredu fel 

partneriaeth?   

3.     Be ydi’r goblygiadau o ran adnoddau o ddarparu ar y cynllun llesiant?   

4.    Sut mae cyflawni ar y cyd wedi effeithio ar gyflawni amcanion llesiant unigol yn unol 

ag egwyddorion datblygu cynaliadwy?   

5.     Pa ganlyniadau anfwriadol wedi codi o gyflawni yn erbyn y cynllun llesiant? Beth yw'r 

prif ffactorau sydd wedi effeithio ar gyflenwi?   

6.     Pa fylchau mewn data wedi'u nodi o ganlyniad i ddarparu? Sut nodwyd bylchau 

hyn?   

7.     I ba raddau mae profiad y defnyddiwr gwasanaeth wedi'i ddefnyddio i asesu 

perfformiad cyflenwi cydweithredol ? Pa ddulliau eraill a ddefnyddiwyd i werthuso 

effeithiolrwydd ac effaith?   

Ystyried beth sy'n gwneud  trosolwg a chraffu BGC yn 'effeithiol'  

Rôl bwysig ar gyfer pwyllgorau trosolwg a chraffu yn darparu atebolrwydd democrataidd yw 

ei allu i fonitro a chraffu ar berfformiad y BGC o ran sut y mae'n gweithredu fel bwrdd, a sut 

mae'n cyflawni ei ofynion strategol. Fodd bynnag, mae ymchwil ar waith craffu partneriaeth 

yn nodi er bod modelau Llywodraeth Leol gallu bod yn effeithiol o ran helpu i ddyfnhau 

integreiddio, y gall methiant i ddatblygu perthynas o ansawdd gyda phartneriaid ar y 

cychwyn fod yn wrthgynhyrchiol i gyflawni canlyniadau a rennir.  

Wrth ddatblygu'r trefniadau atebolrwydd BGC, mae'n werth nodi bod y iaith sy'n gysylltiedig 

â gwaith craffu gyda potensial i fod yn annefnyddiol wrth greu awyrgylch lle croesewir herio 

fel cyfle ar gyfer dysgu gwell a hunan adfyfyrio. Er enghraifft, gall y term 'ddwyn i gyfrif' 
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awgrymu berthynas anwastad a gwrthwynebus rhwng partneriaid darlledu gwasanaeth 

cyhoeddus a'r pwyllgorau trosolwg a chraffu.  

Gall hyn gael yr effaith o greu tensiwn diangen a camddealltwriaeth am amcanion a bwriad o 

aelodau etholedig yn gysylltiedig ag adolygu perfformiad cyfunol y BGC. Fel mae arddull 

craffu a'r dulliau a fabwysiadwyd gan bwyllgorau yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd y 

rhyngweithio rhwng eu hunain a BGC, dylid cymryd gofal i ddatblygu gwaith craffu 

partneriaeth mewn ffordd sy'n dangos ymrwymiad i egwyddor datblygu cynaliadwy. I graffu 

fod yn effeithiol, mae angen arwain drwy esiampl.  

Mae ymchwil ar waith craffu cydweithredol neu ar y cyd yng Nghymru a Lloegr yn nodi bod y 

trefniadau yn effeithiol pan fyddant yn dangos y nodweddion canlynol: 

  
Nodweddion craffu effeithiol mewn partneriaeth  
  

 Mae craffu yn ystyried ei hun fel math o 'cyfeillgarwch beirniadol gyda bwriad 
cadarnhaol' yn craffu y mae ymarferwyr yn gweithredu fel eiriolwyr i lwyddiant 
gweithio ar y cyd.  

  
 Caiff perfformiad cydweithredol ei werthuso o safbwynt y dinesydd. 

  
 Gwneir ymdrechion cryf i ddeall cymhlethdod y trefniadau partneriaeth ac i hwyluso 

dysgu am ddiwylliant a rhagdybiaethau gwahanol sefydliadau. 
  

 Craffu yn creu disgwyliadau cadarnhaol drwy ganolbwyntio ar y materion yn cael eu 
hystyried yn ddefnyddiol i'r bartneriaeth neu lle y ceir consensws bod 'angen pethau 
i newid'. 

  
 Mae craffu yn dangos annibyniaeth deallusol a thrylwyredd ymchwiliol yn ei holl 

weithgareddau. 
  

 Mae craffu yn dangos effaith gadarnhaol drwy ddatblygu argymhellion clir, yn 
amserol, yn seiliedig ar dystiolaeth er mwyn ceisio gwella perfformiad 
cydweithredol. 
  

 Mae'r craffu feirniadol yn gwerthuso ei berfformiad ei hun gan ddefnyddio 
safbwyntiau partneriaeth.  

  

  

Y nodweddion uchod yn ategu'r fframwaith 'Nodweddion craffu effeithiol' a ddatblygwyd 

gan rhwydwaith y swyddogion craffu Cymru a cyfeiriad atynt yn adroddiad Comisiwn William 

ar lywodraethu gwasanaethau cyhoeddus a darparu yng Nghymru. I gydnabod eu 

cyfleustodau, mae'n werth tynnu sylw at adroddiad Williams yn argymell fframwaith ei 

ddatblygu ymhellach i sicrhau 'arfer dull o graffu, nid yn lleiaf sy'n ofynnol gorau' yn cael ei 

hymgorffori yn ddarpariaeth gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru5 . 

                                                
5
 Mae Adroddiad Williams ar gael yma: http://gov.wales/topics/improvingservices/public-service-

governance-and-delivery/report/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/improvingservices/public-service-governance-and-delivery/report/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/improvingservices/public-service-governance-and-delivery/report/?skip=1&lang=cy
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Datblygu perthynas effeithiol gyda’r BGC 

O gofio bod perfformiad atebolrwydd democrataidd yn dibynnu ar perthynas weithio 

effeithiol gyda y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus, mae'n bwysig bod cynghorau yn rhoi 

ystyriaeth i natur y craffu a sut mae’n rhyngweithio gyda phartneriaid wrth sefydlu 

trefniadau craffu.  

Gweithio mewn partneriaeth gyda y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus, gall swyddogaethau 

craffu Llywodraeth Leol cyd-gynnyrchu weledigaeth a rennir ar gyfer trefniadau craffu bwrdd 

gwasanaeth cyhoeddus sy'n darparu cyfarwyddyd clir ar graffu ar y canlyniadau i fod i'w 

gyflawni ac egwyddorion arweiniol sydd  yn siâpio ei waith.  

Y prif ddulliau y gall perthnasau gael eu dylanwadu yn cynnwys dulliau i gyd-opsiwn a'r 

dulliau a ddefnyddir i graffu yn rhyngweithio ac yn cyfathrebu gyda'r bwrdd gwasanaethau 

cyhoeddus, sef sut y mae'n trafod gwahoddiadau partner i gyfarfodydd craffu, ceisiadau am 

wybodaeth a'r trefniadau adrodd ar gyfer adroddiadau ac argymhellion craffu. 

Fel ffordd o egluro cyfrifoldebau, disgwyliadau ac ymddygiad, gall cynghorau ystyried 

datblygu canllaw neu brotocol ar gyfer manteision aelodaeth bwrdd gwasanaethau 

cyhoeddus. Gallai hyn ddarparu cyfle defnyddiol ar gyfer cyfathrebu i bwrdd gwasanaethau 

cyhoeddus ymagwedd positifiaeth gan ddangos sut mae craffu yn cyfrannu at 

arweinyddiaeth leol sy'n seiliedig ar le. Mae Cyngor Wrecsam yn defnyddio ei brotocol 

Craffu Bwrdd gwasanaethau lleol blaenorol fel sail ar gyfer protocol newydd ar gyfer 

llywodraethu ei berthynas gyda'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae'r protocol yn nodedig am rhoi manylion ymrwymiad partner bwrdd gwasanaethau 

cyhoeddus i gydweithio â phwyllgorau craffu y Cyngor. Er enghraifft, mae'n:  

        Mae partneriaid darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn cael gwybodaeth ar sut i 

gael mynediad at y broses graffu, er enghraifft gall ofyn am fater cyflwynwyd ar 

gyfer craffu ac yn cael mynediad i wybodaeth berthnasol ar amserlenni pwyllgor 

craffu a rhaglenni gwaith. 

a, 

 Esbonio sut y bydd barn/argymhellion y Pwyllgor yn cyfleu'n yn dilyn craffu a sut y 

bydd bwydo safbwyntiau PSBs ôl i graffu.  

I gefnogi cais y protocol, mae hwyluswyr craffu y Cyngor yn mabwysiadu ymagwedd fwy 

rhagweithiol at weithio gyda swyddog cymorth y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus  wrth 

gydlynu rhaglennau  gwaith craffu y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. 

Gellir gweld copi o'r protocol yn Atodiad 1. 

-          Strwythurau trosolwg a chraffu  

Er ei bod yn ofynnol o dan Ddeddf y mae'n rhaid i gynghorau ddynodi Pwyllgor Trosolwg a 

chraffu i graffu ar waith y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus, mae fyny i  bob awdurdod lleol 

benderfynu ar ei drefniadau ei hun. Mae modelau gwahanol yn cynnwys: 
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1.     Defnyddio'r Pwyllgor Trosolwg a chraffu presennol i gydymffurfio â gofynion y 

Ddeddf. Fel arfer mae'r Pwyllgor hwn hefyd yn cynnal gwaith craffu partneriaethau 

diogelwch cymunedol lleol o dan y darpariaethau a wnaed yn Ddeddf Trosedd ac 

anhrefn 1998. Mae enghreifftiau yn cynnwys Cyngor Caerffili Pwyllgor Craffu 

Partneriaethau 

2.     Sefydlu Pwyllgor pwrpasol ar gyfer craffu ar waith y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus 

lleol megis Cyngor Sir Fynwy Pwyllgor Dethol bwrdd gwasanaethau cyhoeddus yn 

benodol 

3.     Sefydlu panel craffu penodol fel is-bwyllgor y Cyngor dynodedig Pwyllgor Trosolwg a 

chraffu bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. Er enghraifft, gweler Cyngor Abertawe 

Panel perfformiad bwrdd gwasanaethau cyhoeddus 

4.     Sefydlu Pwyllgor Trosolwg a chraffu ar y cyd pwrpasol i wneud gwaith craffu 

cydweithredol o fwrdd gwasanaethau cyhoeddus cyfun. Er enghraifft,  Pwyllgor 

Trosolwg a Chraffu ar y Cyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf wedi'i 

sefydlu'n ddiweddar gan Merthyr Tudful a Chyngor  Rhondda Cynon Taf, sef y ffurfiol 

cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu ffurfiol cyntaf yng Nghymru. Mae’r Pwyllgor ar y cyd 

yn cynnwys aelodaeth cyfartal o gynghorwyr o bob cyngor perthnasol a sefydlwyd yn 

unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 gan gymryd i 

ystyriaeth y gofynion yn adran 58 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a'r 

canllawiau statudol cysylltiedig. Manylion pellach ar gael yma. 

Er y gallai y strwythurau edrych yn annhebyg, mae’r  gweithgareddau arfaethedig yn fras yr 

un peth. Fodd bynnag, ynghylch aelodaeth trefniadau craffu bwrdd gwasanaeth cyhoeddus, 

mae ymchwil yn dangos fod modelau blaenorol ar graffu ar y cyd yn gallu gwneud 

gwahaniaeth mawr i gyfraniad cadarnhaol i drefniadau llywodraethu mewn partneriaeth. 

Gweithio cyd-opsiwn ac ar y cyd 

"Mae dull partneriaeth i graffu ar waith y bwrdd gwasanaethau lleol  yn dwyn gwerth mawr 

at y canlyniadau. Mae'r partneriaid yn dod â gwahanol safbwyntiau sy'n ehangu her 

adeiladol, a hefyd yn arwain at graffu sy’n ddeallus ac yn procio go iawn. 

Rwy'n credu bydd y partneriaeth darparu y bwrdd gwasanaethau lleol o amgylch cam-drin 

domestig yn gwella o ganlyniad i'n gwaith." 

(Aelod cyd-opsiwn, gweithgor bwrdd craffu Gwasanaethau Lleol Cyngor Rhondda Cynon Taf , 

Ebrill 2011). 

Mae'r dystiolaeth o'r pwyllgorau trosolwg a chraffu yng Nghymru y gall cyfraniad aelodau 

cyd-opsiwn ar bwyllgorau cryfhau eu heffeithiolrwydd. Wrth feddwl sut y gall trefniadau 

craffu geisio gweithio yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy, mae cyd-opsiwn yn 

cynnig cyfleoedd i wella gweithio ar y cyd.  

Mae darpariaeth statudol presennol o dan adran 76 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 

yn galluogi personau cyd-opsiwn  nad ydynt yn aelodau o awdurdodau lleol i bwyllgorau 

trosolwg a chraffu yn unol ag adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. Mae canllawiau 

statudol sy'n ategu'r Mesur 2011 yn darparu cyngor ychwanegol ac astudiaethau achos 

manwl.  

http://www.democracy.caerphilly.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=495&LLL=0
http://www.democracy.caerphilly.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=495&LLL=0
https://democracy.monmouthshire.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=260&LLL=1
http://www.abertawe.gov.uk/craffu
http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Committees/CwmTafPublicServicesBoardJointOverviewandScrutinyCommittee.aspx
http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Committees/CwmTafPublicServicesBoardJointOverviewandScrutinyCommittee.aspx
http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Meetings/Council/2016/09/28/Reports/AgendaItem13JointScrutinyofCwmTafPSBReportAppendices.pdf
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Nododd tystiolaeth gan y cynghorau hynny gan ddefnyddio dulliau aml-asiantaethol i graffu 

bwrdd gwasanaethau lleol y pedwar manteision canlynol o fabwysiadu dull integredig o 

weithio mewn partneriaeth. Mae'r rhain wedi'u crynhoi fel a ganlyn: 

                

               Canfyddiadau o'r trefniadau craffu aml-asiantaethol   

-        Canfuwyd cynhwysiant chynrychiolwyr partneriaid mewn prosesau craffu 

democrataidd yn chwalu'r darnio sefydliadol wrth ddadansoddi cyflenwi ar y cyd o'r 

themâu trawsbynciol.   

-         Ystyriwyd mwy o ddylanwad democrataidd o fewn sefydliadau partner yn helpu i 

leihau 'diffyg democrataidd' o fewn sefydliadau cyhoeddus.    

-         Ystyriwyd adroddiadau ac argymhellion craffu mwy atyniadol  i bartneriaethau 

strategol lleol oherwydd integreiddio partneriaid o fewn y broses graffu. Ystyriwyd 

bod hyn yn bwysig o ran atgyfnerthu hygrededd y craffu ac uniondeb a thawelu 

pryderon partneriaeth ynghylch 'ymyrraeth wleidyddol' gormodol.  

-         Mwy o arloesi ac ymgysylltu : Ystyriwyd diwylliant cryf o atebolrwydd yn gefnogol i 

newid trawsnewidiol a gwelliant yn hyrwyddo deialog ehangach sy'n canfod atebion 

creadigol. Canfuwyd bod gan ymgorffori safbwyntiau gwahanol yn galluogi 

symudiadau mewn persbectif yn digwydd fel y dangoswyd gan ddefnyddio 

'arbenigwyr trwy brofiad' Cyngor Rhondda Cynon Taf wrth ystyried ymagweddau ar 

y cyd i leihau trais yn y cartref.  

 

Yn dymuno gweithio ar y cyd gyda y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus,  ceisiodd Panel 

perfformiad bwrdd gwasanaethau cyhoeddus Cyngor Abertawe i wahodd (yn hytrach na cyd-

opsiwn) aelodau anweithredol sefydliadau partner y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.. 

Roedd hyn yn cynnwys y canlynol: 

  

Aelodau  statudol y bwrdd gwasanaethau 
cyhoeddus / cyfranogwyr gwadd 
  

Gwahoddwyd i’r Panel perfformiad y bwrdd 
gwasanaeth cyhoeddus  

Bwrdd Iechyd  Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg (aelod statudol) 

Aelod anweithredol o'r Bwrdd 

Gwasanaeth tân ac Achub Cymru Canolbarth 
a Gorllewin (aelod statudol) 

Aelod o'r pwyllgor  perfformiad, archwilio a 
craffu, Awdurdod tân Cymru  Canolbarth a 
Gorllewin 
 

Cyfoeth Naturiol Cymru (aelod statudol) Aelod anweithredol o'r Bwrdd 

Cwnstabl Heddlu De Cymru (cyfranogwr 
gwadd) 
  

Aelod o Heddlu De Cymru a 
Panel Troseddau 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru 
(cyfranogwr gwadd) 
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Cynrychiolydd gwasanaeth prawf 
(Cyfranogwr gwadd) 
  

Anweithredol 

Cyngor Abertawe Gwasanaethau Gwirfoddol 
(Cyfranogwr gwadd) 

Aelod anweithredol y  Pwyllgor Rheoli   

  

Nododd Panel perfformiad y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus hefyd ei gallu i gael aelodau 

cyd-opsiwn ychwanegol dros dro i gael ei benderfynu gan y Panel. Ymhellach, roedd y Panel 

yn pennu na ddylai aelodau cyd-opsiwn gweithredu mewn capasiti gweithredol ar gyfer 

unrhyw un o'r asiantaethau partner y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus a gall cael ei 

gwahodd i ymuno â Panel â chytundeb unfrydol aelodau'r Panel. 

Y pwynt pwysig i dynnu sylw at yw gallu'r trefniadau trosolwg a chraffu Llywodraeth Leol yn 

mynd ati'n rhagweithiol i ymgysylltu â phartneriaid ddyfnach yn ei waith. Wrth wneud hyn, 

gall aelodau etholedig felly anfon negeseuon cryf i’r  bwrdd gwasanaethau cyhoeddus 

ynghylch ei hymrwymiad i weithio drwy mewn partneriaeth effeithiol  trwy strwythurau ac 

arferion eu hunain.  Gall hyn arwain at greu gwell ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd i greu 

cydberthnasau atebol sy'n hyrwyddo deialog a dysgu fel y ffactorau allweddol sy'n sail i wella 

perfformiad.  

Fodd bynnag, ymagweddau at ymgysylltu â phartneriaid yn y gwaith o graffu yn benodol i 

bob awdurdod lleol ac efallai yn  "gweithio" i un cyngor , nid yw’n trosglwyddo yn  

uniongyrchol i un arall. Y mater hanfodol yma yw graddau'r ymrwymiad craffu yn dangos i 

sicrhau bod partneriaid yn gallu dylanwadu a llywio ei waith ymchwiliol. 

Wrth werthuso gwerth ychwanegol a ddaw yn sgil gweithio mewn partneriaeth strategol, 

gall craffu roi hwb i’w hygrededd yn arwain drwy esiampl.  

Adroddiadau ac argymhellion  

Mae adran 35 (2) o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i bwyllgorau trosolwg a chraffu anfon 

copi o unrhyw adroddiad neu argymhelliad mewn perthynas â swyddogaethau neu 

drefniadau llywodraethu y Bwrdd i Weinidogion Cymru, y Comisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol ar gyfer Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

Mae'r gofyniad hwn wedi cael eu hystyried gan rai fel amharu ar allu'r swyddogaeth graffu i 

ddatblygu dulliau 'ysgafnach' o atebolrwydd pan fo'r pŵer yn dibynnu ar ei allu i ddwyn 

perswâd, cynghori a dylanwadu ar. Gall hyn beri pryder bod adrodd eang o berfformiad 

partneriaeth gan graffu, yn enwedig o ystyried yr amserlenni hirdymor sy'n gysylltiedig â 

sicrhau llesiant gwell, yn gallu rhoi pwysau di-fudd ar bwrdd gwasanaethau cyhoeddus 

gogwyddo'r gweithgarwch tuag at beth yw union sy’n mesuradwy yn hytrach na meithrin 

ymddygiad mwy arloesol a chreadigol..  

Safbwynt amgen yw bod y ddarpariaeth yn gorfodi'r trosolwg a chraffu llywodraeth leol  i 

gyfateb â 'asiantau eraill fel Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r 

dyfodol yn fwy rhagweithiol fel rhan o fodel rhwydweithiol atebolrwydd Llywodraeth Leol. 

Yn rhannu gwybodaeth am wahanol agweddau ar berfformiad partneriaeth, gall craffu 

ychwanegu at y corff ehangach o wybodaeth sy'n anelu at well dealltwriaeth a chefnogi 

gyrwyr perfformiad cydweithredol. Yn ogystal, ymchwil rôl comisiynydd cenedlaethau'r 

dyfodol wrth arwain a chynghori byrddau gwasanaethau cyhoeddus i weithio yn unol ag 
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egwyddor datblygu cynaliadwy, dadansoddiad ac argymhellion sy'n deillio o'r craffu lleol 

helpu i ganolbwyntio cefnogaeth a chymorth yn well. 

O ganlyniad, efallai y bydd trefniadau craffu Llywodraeth Leol am roi ystyriaeth i sut i gyfateb 
y dull mwyaf priodol o gyfathrebu gyda rhywfaint o ffurfioldeb  sy'n addas i amgylchiadau 
lleol.   Er enghraifft, gall rhai cynghorau dymuno defnyddio'r llythyrau y Cadeirydd yn 
hytrach nag adroddiadau ffurfiol wrth ddarparu bwrdd gwasanaethau cyhoeddus yr adborth 
digymell yn hytrach na 'dwysáu' sylwadau ffurfiannol i lefel genedlaethol. Adroddwyd bod y 
dull mwy hyblyg yn cael yr effaith o bartneriaid amgyffred bod mecanweithiau adrodd 
ffurfiol craffu fel 'pwerau wrth gefn' dylanwadol sydd yn ei dro yn annog mwy o 
gydweithredu a pherthynas fwy colegaidd gyda gwaith craffu llywodraeth leol.  
Wrth feddwl am sut y mae craffu yn dymuno ymgysylltu y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus 

hefo datblygu llinellau o ymchwiliad, yn gofyn am dystiolaeth, cwmpasu eitemau gwaith yn y 

dyfodol a sefydlu ffyrdd o weithio gall bod y defnydd o lythyrau y Cadeirydd neu 

cyflwyniadau mewn cyfarfodydd y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus fod y dulliau cyfathrebu 

mwyaf priodol. Yn yr un modd, gall ffyrdd llai rhagnodol o gyfnewid gwybodaeth fod yn fwy 

addas wrth gyfathrebu â adborth anffurfiol y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus ynghylch 

craffu y dadansoddiad cychwynnol, canfyddiadau a chasgliadau drafft sy'n ymwneud â 

perfformiad cydweithredol.  

O ran defnyddio'r pwerau mwy ffurfiol o adrodd, awgrymir bod craffu yn cymryd camau 

priodol i sicrhau bod adroddiadau a argymhellion yn seiliedig ar dystiolaeth a disgrifio cwrs 

sy’n awgrymu camau i'w cymryd i ddatrys problem gyffredin. At hynny, i gael effaith a 

hygrededd, dylai argymhellion i’r  bwrdd gwasanaethau cyhoeddus gael sail resymegol glir ac 

datganiadau ysgrifenedig sy'n nodi newid cyfeiriad o weithredu. Wrth feddwl am dilysrwydd 

y casgliadau a wnaed am berfformiad y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus  gan graffu, dylai'r 

rhain cysylltu'n glir â ffocws ymchwil gwreiddiol y craffu a dulliau o ymchwiliad yn unol ag 

arfer y manylir arnynt yn y fframwaith 'Nodweddion craffu effeithiol'.  

Unol â Deddf, dylid anfon copïau o adroddiadau ac argymhellion i'r comisiynydd 

cenedlaethau'r dyfodol, yr Archwilydd Cyffredinol yng Nghymru a Gweinidogion Cymru. O 

gofio bod y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb arweiniol am byrddau gwasanaethau cyhoeddus 

ar hyn o bryd yw Ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid a Llywodraeth Leol, dylid anfon copïau o 

adroddiadau ffurfiol a argymhellion at y tîm partneriaeth Llywodraeth Leol fydd yn trefnu 

bod unrhyw Weinidogion ychwanegol yn cael eu briffio yn ôl eu meysydd cyfrifoldeb.  
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 
25 Medi 2017 

 
 
 
Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i chi fy mod heddiw wedi cyhoeddi adroddiad statudol cyntaf 
Llesiant Cymru 2016/17. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gynnydd Cymru gyfan fel 
gwlad tuag at y saith nod llesiant a gytunwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2015. 
Mae'n adnodd arloesol sy'n darparu gwybodaeth am amrywiaeth eang o faterion sy'n 
effeithio ar economi, cymdeithas, amgylchedd a diwylliant Cymru.  
 
Gall ddarganfod yr adroddiad yn: http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-
wales/?lang=cy 
  
 
Heddiw mae'n ddwy flynedd ers cytuno ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd 
Unedig. Bydd Cymru'n chwarae ei rhan yn yr agenda hon drwy ddefnyddio'r fframwaith 
cyfreithiol cadarn ar gyfer datblygu cynaliadwy sy'n cael ei ddarparu gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Rydym yn parhau i rannu ein profiadau yng 
Nghymru gyda'n rhwydweithiau ar draws y byd, ac fel rhan o'r adroddiad cyntaf hwn rydym 
wedi mapio nodau a dangosyddion llesiant Cymru yn erbyn yr 17 o Nodau Datblygu 
Cynaliadwy.  

 
Mae gan y dangosyddion cenedlaethol swyddogaeth bwysig i helpu mesur cynnydd fel 
Cymru gyfan tuag at y nodau llesiant.  Fel y nodir yn y canllawiau statudol o dan y Ddeddf, 
dylai'r dangosyddion cenedlaethol gael eu hystyried fel tystiolaeth ddefnyddiol i gynorthwyo 
cyrff cyhoeddus i ddeall y prif feysydd lle y dylid gwneud cynnydd mewn perthynas â'r 
nodau llesiant. 
 
Fe fydd yr adroddiad o ddiddordeb i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wrth iddynt 
adeiladu are eu hasesiad cychwynnol o lesiant yn eu hardaloedd 
 
 

 
 
Glyn Jones 
Prif Ystadegydd, Llywodraeth Cymru 
 
 
 
 
 

http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-wales/?lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-wales/?lang=cy


 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 September 2017 
 
 
 
I am writing to inform you that I have today published the first statutory Well-being of Wales 
Report 2016/17. The report focuses on the collective progress of our nation towards the 
seven well-being goals agreed by the National Assembly for Wales in 2015. It is an 
innovative resource providing information on a whole range of issues affecting Wales’ 
economy, society, environment and culture.  
 
The report can be found at: http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-
wales/?lang=en 
 
Today is the second anniversary of the agreement of the United Nation’s Sustainable 
Development Goals. Wales will play its part in this agenda using the strong legal framework 
for sustainable development provided by the Well-being of Future Generations (Wales) Act 
2015. We continue to share our experience in Wales with our networks across the world, 
and as part of this first report have mapped Wales’ well-being goals and indicators against 
the 17 Sustainable Development Goals.  
 
The national indicators have an important role in helping to measure the progress made 
towards achieving the well-being goals by Wales as a whole. As per the statutory guidance 
under the Act, the national indicators should be considered as useful evidence to assist 
public bodies in understanding the main areas where progress should be made in relation to 
the well-being goals, and inform their decision-making.  
 
The report will be of interest to Public Services Boards as they build on their initial 
assessment of the well-being of their areas. 
 
 
 

 
 
Glyn Jones 
Chief Statistician, Welsh Government 

http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-wales/?lang=en
http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-wales/?lang=en






 

 

 

 

 

  

At: Gadeiryddion Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
CC: Swyddogion Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
CC: Cydlynwyr Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn Awdurdodau Lleol 
 
21ain Awst 2017 

Ynghylch: Asesiadau o Lesiant Lleol: Trosolwg Comisiynydd Pobl 

Hŷn Cymru 

Annwyl Gadeiryddion, 

Fel y gwyddoch, rydw i wedi cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) o’r cychwyn cyntaf, ac wedi monitro datblygiadau gyda'r 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ofalus yn ystod y misoedd 

diwethaf.   

Yn sgil cyhoeddi adroddiad ‘Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar 

gyfer gwell yfory’ gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol1, atodaf fy 

nhrosolwg ar yr Asesiadau o Lesiant Lleol. Tra fod gennyf safbwynt clir ar 

bobl hŷn, bwriad fy nhrosolwg yw i gyd-fynd gydag adroddiad 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol o ran ymagwedd, gan adeiladu ar fy 

Nghanllawiau ar baratoi Cynlluniau Llesiant Lleol (a gyhoeddwyd ym mis 

Hydref 20162), ac hefyd fy ymweliadau â Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus/Lleol a gynhaliwyd gennyf i a fy nhîm rhwng mis Rhagfyr 2014 

a mis Gorffennaf 2016.  

Mae’n bwysig i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus bod cysondeb o ran 

y cyngor a’r canllawiau y bydd y Comisiynwyr yn eu rhoi, ac oherwydd 

hyn, rydw i wedi cysylltu â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol er 

mwyn sicrhau bod y negeseuon a gaiff eu cyfleu yn gyson.   

                                                           
1 https://futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2017/07/CCDC_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017_edit-
1.pdf  
2 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/PSB_Guidance_w.sflb.ashx  

https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/CCDC_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017_edit-1.pdf
https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/CCDC_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017_edit-1.pdf
https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/CCDC_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017_edit-1.pdf
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/PSB_Guidance_w.sflb.ashx


 
 

Mae llawer i’w groesawu yn yr Asesiadau, ond yng nghyd-destun drafftio'r 

Cynlluniau Llesiant Lleol dros y misoedd nesaf, mae angen gwneud mwy 

er mwyn datblygu’r dull gweithredu ar sail asedau ar gyfer pobl hŷn, 

ystyried anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn y tu hwnt i’r maes iechyd a 

gofal cymdeithasol, manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sy’n gysylltiedig â 

phoblogaeth sy’n heneiddio a meithrin cysylltiadau agosach â’r rhaglen 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru3. 

Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â mi neu’r Arweinydd Cymunedau, 

Llywodraeth Leol a Llesiant, Iwan Williams 

(iwan.williams@olderpeoplewales.com, 02920 445 045) os hoffech drafod 

y materion hyn ymhellach, ac rydw i’n fwy na pharod i gael sgwrs barhaus 

â chi i sicrhau bod anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn wrth wraidd y 

Cynlluniau Llesiant Lleol sydd ar droed.  

Cofion gorau, 

 

Sarah Rochira                                                                                                

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

 

 

 

                                                           
3 http://www.ageingwellinwales.com/wl/home   

mailto:iwan.williams@olderpeoplewales.com
http://www.ageingwellinwales.com/wl/home
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Trosolwg Asesiadau Llesiant y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Awst 2017) 

 
Yn dilyn fy ymweliadau ymgysylltu â’r holl Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus/Lleol 
(PSB) yn 2014-16 a chyhoeddi fy Nghanllawiau i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
ym mis Hydref 2016, mae’r trosolwg a ganlyn yn rhoi fy sylwadau ar yr Asesiadau o 
Lesiant Lleol a gyhoeddwyd gan y Byrddau ym mis Mai 2017. Mae fy ymateb yn 
seiliedig ar fy “Nghynghorion ar gyfer paratoi Cynlluniau Llesiant Lleol” a fy mhrif 
faterion i’w hystyried ar gyfer cynhwysiad yn y Cynlluniau Llesiant Lleol fel yr 
amlinellwyd yn fy Nghanllawiau. Mae’n ategu adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol: ‘Llesiant yng Nghymru: cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory’, a gyhoeddwyd 
ym mis Gorffennaf 2017. 
 
Er fy mod yn deall yn llwyr y dylai’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddangos 
perchenogaeth leol dros y Cynlluniau Llesiant Lleol ac y dylai'r Cynlluniau hyn 
adlewyrchu blaenoriaethau lleol, mae rhai materion allweddol ar gyfer pobl hŷn sy’n 
berthnasol i bob cwr o Gymru. Mae’r materion allweddol hyn sydd i’w hystyried wedi’u 
cynnwys yn Atodiad A a byddwn yn disgwyl i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
ystyried y cysylltiadau rhwng y materion hyn a’r blaenoriaethau a bennwyd yn lleol a sut 
y gall y pum ffordd o weithio helpu i fynd i’r afael â’r rhain a’u datblygu1. 
 
Arsylwadau cyffredinol 
 
Bu’n ddiddorol dadansoddi’r asesiadau a’r amrywiaeth eang o ran arddull, hyd (o 22 i 
600+ o dudalennau), ffocws a strwythur, gyda rhai wedi eu fframio yng nghyd-destun y 
‘pileri’ llesiant lleol (Cymdeithasol, Economaidd, yr Amgylchedd, Diwylliannol), rhai wedi 
eu gyrru gan saith nod llesiant y genedl, ac eraill wedi eu harwain gan y pum ‘ffordd o 
weithio’ (Hirdymor, Atal, Integreiddio, Cydweithio, Cynnwys).  
 
Mae’r modd y mae anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn yn cael sylw yn yr asesiadau 
hyn yn arbennig o ddiddorol, gyda thros hanner yn cynnwys adran benodol ar faterion 
pobl hŷn a/neu heneiddio’n dda. Croesewir hyn yn frwd, ond nid dyma’r unig ffordd o 
fynd i’r afael ag anghenion pobl hŷn: os yw pobl hŷn yn cael sylw ‘yn gyffredinol’ e.e. ar 
draws y pedwar ‘piler’ llesiant lleol neu saith nod llesiant y genedl ac yn cael eu 

                                                           
1
 https://futuregenerations.wales/cy/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol/  

http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/16-10-05/Preparing_Local_Wellbeing_Plans_Guidance_for_Public_Services_Boards.aspx%23.WYguxumQyUk
https://futuregenerations.wales/cy/documents/llesiant-yng-nghymru-cynllunio-heddiw-ar-gyfer-gwell-yfory-dysgu-o-asesiadau-llesiant-2017/
https://futuregenerations.wales/cy/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol/
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cynnwys mewn nifer o benawdau/adrannau, yna mae hyn yn cynrychioli cyhoeddiad da, 
trawiadol a chynhwysol. 
 
Mae pob asesiad yn mynd i’r afael â goblygiadau poblogaeth sy’n heneiddio, ac yn 
enwedig o ran gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Dementia hefyd yn cael 
sylw ym mhob asesiad, ac rwy’n croesawu hynny. Er nad wyf yn bychanu’r heriau a 
ddaw i ganlyn newid demograffig o ran cyllido gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol cadarn a chynaliadwy, rwy’n glir hefyd fod poblogaeth sy’n heneiddio yn 
cyflwyno cyfoeth o gyfleoedd hefyd. Mae Cymru yn genedl o bobl hŷn, ac mae hynny’n 
rhywbeth y dylem ei ddathlu. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn disgwyl ei weld yn cael 
sylw yn y Cynlluniau Llesiant Lleol. 
 
Rwy’n disgwyl cysylltiadau cryfach rhwng yr asesiadau a’r rhaglen Heneiddio’n Dda yng 
Nghymru (y cyfeirir atynt yn asesiadau Blaenau Gwent, Torfaen, Sir y Fflint a Wrecsam) 
a’r cynlluniau Heneiddio’n Dda lleol (y cyfeirir atynt yn asesiadau Sir Gaerfyrddin, Sir 
Benfro, Abertawe a Thorfaen). Mae Heneiddio’n Dda a’r cynlluniau lleol yn darparu 
llwyfan cryf ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn, a gallai’r 
Cynlluniau Llesiant Lleol elwa ar synergeddau cryfach.  
 

Cynghorion ar gyfer paratoi Cynlluniau Llesiant Lleol 
  
Ymateb i feirniadaeth pobl hŷn o wasanaethau cyhoeddus 
 
Fel defnyddwyr rheolaidd o wasanaethau cyhoeddus, yr ‘arbenigwyr drwy brofiad’, mae 
pobl hŷn yn feincnod da i fesur effeithiolrwydd y gwasanaethau hyn. Mae’r angen am 
gludiant cyhoeddus gwell a mwy dibynadwy ar gyfer pobl hŷn a phobl eraill yn nodwedd 
gref mewn rhai asesiadau, ac mae hyn yn ategu un o’m blaenoriaethau hirsefydlog: 
mae sicrhau bod pobl hŷn yn gallu mynd a dod yn hanfodol o ran cynnal eu hiechyd, eu 
hannibyniaeth a’u llesiant. 
 
Neges allweddol yw ystyried anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn y tu hwnt i iechyd a 
gofal cymdeithasol. Er bod yr asesiadau yn cynnwys nifer o enghreifftiau cadarnhaol, 
mae anghenion pobl hŷn yn gyffredinol yn gogwyddo tuag at iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae dulliau ataliol yn allweddol, ac er bod dros hanner yr asesiadau yn 
canolbwyntio’n drwyadl ar ddulliau o’r fath, mae angen gwaith pellach i ystyried sut mae 
cludiant (gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus a chymunedol), hamdden, yr amgylchedd 
adeiledig a naturiol, addysg, chwaraeon, diwylliant, tai ac ati yn datblygu’r agenda atal 
ac yn cyfrannu at iechyd a llesiant pobl hŷn. 
 
Ystyried pwysigrwydd iaith: dim ‘ni’ a ‘nhw’, dim ond y ‘ni’ 
 
Mae iaith yn bwysig, ac ni ddylai pobl hŷn gael eu hystyried fel grŵp ar wahân. Mae 
pethau sy’n dda i bobl hŷn fel arfer da i bobl eraill, ac mae meddwl am wasanaethau 
cyhoeddus ac ymyriadau sy’n hybu iechyd a llesiant ar hyd rhychwant bywyd yn 
hanfodol. Mae’r Cynlluniau Llesiant Lleol yn gyfle i sicrhau newid ymddygiadol a 
dylanwadu ar fywydau pobl mewn sawl ffordd, ac mae’n bwysig meddwl am sut rydym 

http://www.ageingwellinwales.com/wl/home
http://www.ageingwellinwales.com/wl/home
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‘ni’ yn heneiddio, a’r gwasanaethau, y cyfleusterau a’r seilwaith y byddwn ‘ni’ eu hangen 
i heneiddio’n dda. 
 
Mae cysondeb o ran sut y cyfeirir at bobl hŷn hefyd yn bwysig, a byddwn yn annog y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i ddefnyddio’r term “pobl hŷn” yn hytrach na’r 
“henoed” (sydd i’w weld yn y rhan fwyaf o asesiadau), “pensiynwyr” ac, mewn un 
enghraifft, “hen bobl”.  
 
Rwyf hefyd yn pryderu am y defnydd o’r term “dioddefwyr dementia” (sy’n codi mewn 
dau asesiad). Mae pobl sy’n byw gyda dementia wedi bod yn glir iawn am yr effaith y 
mae iaith negyddol yn ei chael ar eu profiadau o fyw gyda dementia. Mae’r termau 
‘unigolyn sy’n byw gyda dementia’ neu ‘unigolyn â dementia’ yn cydnabod nad 
dementia yw’r disgrifiad terfynol na’r un sy’n diffinio bywyd unigolyn, ac sy’n ein hannog 
ni i gyd i weld yr unigolyn yn gyntaf, ac nid y clefyd. Gan hynny, mae’n bwysig nad yw 
gwasanaethau sy’n cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia yn atgyfnerthu’r credoau hyn 
drwy ddefnyddio iaith sy’n annerbyniol i bobl sy’n byw gyda dementia. 
 
Datblygu’r ymagwedd yn seiliedig ar asedau: buddsoddi mewn pobl hŷn 
 
Mae’r dull hwn yn hanfodol os yw ein gwasanaethau cyhoeddus am ddatblygu 
canlyniadau ataliol ar gyfer pobl hŷn a helpu i gynnal eu hiechyd, eu hannibyniaeth a’u 
llesiant wrth iddynt fynd yn hŷn. Mae’n golygu buddsoddi mewn pobl hŷn a chydnabod 
pobl hŷn am yr hyn ydynt: asedau cymunedol amhrisiadwy a all gefnogi ein 
gwasanaethau cyhoeddus drwy weithio, gwirfoddoli, a gofalu, os darperir cyfleusterau 
ac isadeiledd priodol. 
Caiff yr ymagwedd seiliedig ar asedau sylw mewn ambell asesiad (Caerdydd, Cwm Taf, 
Sir Fynwy a Blaenau Gwent), a byddwn yn disgwyl i’r Cynlluniau Llesiant Lleol fwrw 
ymlaen â hyn. Roedd gennyf ddiddordeb hefyd yn y modd mae Sir y Fflint yn gweld pobl 
ifanc fel asedau, ac yn herio’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i ymdrin â phobl hŷn 
yn yr un modd. Mae pobl hŷn eisoes yn gwneud cyfraniad o £1 biliwn tuag at economi 
Cymru bob blwyddyn (sy’n cael ei gydnabod yn Sir Benfro a Sir Fynwy): sut gall 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eu cefnogi i gyfrannu £2 biliwn a mwy? 
 
Nid wyf yn tanbrisio’r pwysau ariannol enfawr sydd ar wasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru, a’r disgwyliad i wneud mwy gyda llai o adnoddau. Dyna pam mae’r 
ymagwedd seiliedig ar asedau, hyrwyddo cyfalaf cymdeithasol (a gydnabyddir yn 
asesiadau Conwy-Sir Ddinbych, Cwm Taf, Sir Fynwy, Abertawe, Torfaen, Bro 
Morgannwg a Wrecsam), gan ddefnyddio atebion creadigol ac arloesol a galluogi a 
grymuso pobl hŷn i gyfrannu at ein cymunedau ac economïau, yn dod yn fwyfwy 
pwysig. Croesawaf yn fawr yr asesiadau hynny sy’n cydnabod cyfraniad pobl hŷn ac 
sy’n chwalu’r mythau a’r camsyniadau ynghylch pobl hŷn. Er enghraifft: 
 

 "Teimlai llawer y gallai pobl hŷn gyfrannu llawer at y gymdeithas" (Caerffili) 

 "rhoi cyfle i bobl hŷn drosglwyddo gwybodaeth, doethineb a thraddodiadau" (Sir 
Gaerfyrddin) 
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 "Mae pobl hŷn yn tueddu i chwarae rôl allweddol o ran cefnogi a chynnal 
rhwydweithiau cymdeithasol anffurfiol, sydd yn ei dro yn dod â chymunedau a 
theuluoedd at ei gilydd" (Sir y Fflint) 

 "Mae pobl hŷn yn gwneud cyfraniad cynyddol at les ein cymunedau fel gweithwyr, 
gwirfoddolwyr, trethdalwyr a gofalwyr" (Ceredigion) 

 "Mae pobl hŷn hefyd yn ased sylweddol i’r Sir" (Sir Fynwy) 

 "Mae manteision amlwg yn perthyn i boblogaeth sy’n heneiddio" (Torfaen) 
 
Ffocws ar ganlyniadau: gwerth, ystyr, a phwrpas bywydau pobl hŷn 
 
Dylai’r canlyniadau ar gyfer pobl hŷn ac eraill sbarduno gwaith y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae nifer o’r asesiadau yn rhoi pwyslais cryf ar 
ganlyniadau, ac rwy’n croesawu hynny. Er enghraifft, mae ‘pobl hŷn yn heneiddio’n dda 
ac yn cael eu cefnogi i aros yn annibynnol’ yn ganlyniad clir sy’n dwyn ynghyd yr holl 
bartneriaid Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (Abertawe). Roedd sylw penodol hefyd 
i gydnerthedd mewn nifer o asesiadau, nid yn unig o ran cydnerthedd amgylcheddol ac 
ecolegol, ond hefyd o ran cydnerthedd cymunedol, personol, cymdeithasol ac 
emosiynol, sydd i gyd yn taro tant gyda phobl hŷn. 
 
Yn y dyfodol, rwy’n argymell bod y Cynlluniau Llesiant Lleol yn ystyried sut mae 
gwasanaethau ac ymyriadau yn cyfrannu tuag at ganlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn. 
Mae’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol sy’n ategu Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn fan cychwyn da ac yn cynnwys nifer o 
enghreifftiau defnyddiol e.e. Rwy’n iach/hapus/diogel ac yn cael fy ngwarchod rhag 
camdriniaeth, gallaf ddysgu a datblygu, rwy’n teimlo fy mod i’n cael fy ngwerthfawrogi 
yn y gymdeithas.  
 
Mesur y pethau iawn: dangosyddion ansoddol a meintiol ar gyfer pobl hŷn 
 
Mae dangosyddion meintiol yn bwysig, ac yn rhoi meincnodau defnyddiol i’r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus adrodd ar gynnydd a nodi unrhyw rwystr neu ddiffyg 
penodol. Fodd bynnag, mae dangosyddion ansoddol yr un mor bwysig, ac fel yr 
‘arbenigwyr drwy brofiad’, rwy’n glir bod yn rhaid i leisiau pobl hŷn gael eu clywed yn glir 
yn y dogfennau hyn (fel y cydnabyddir gan Sir Fynwy).  
 
Mae dros hanner yr asesiadau yn canolbwyntio’n gryf ar ymgysylltu ac ymgynghori â 
phobl hŷn, ac rwy’n croesau hynny’n frwd. Rwyf hefyd yn croesawu’r asesiadau hynny 
sy’n cynnwys dyfyniadau uniongyrchol gan bobl hŷn, sy’n dangos amrywiaeth yr 
ymgysylltu a sut mae safbwyntiau a phrofiadau pobl hŷn yn helpu i fwrw ymlaen â’r 
asesiadau a’r gwaith dilynol. Mae enghreifftiau o ddyfyniadau cadarnhaol a dylanwadol 
gan neu ar gyfer pobl hŷn yn cynnwys y canlynol: 
 

 “Cryfder mwyaf ein cymuned erioed fu (ac yw) ‘y bobl’. Yr hynt a’r helynt sydd wedi 
cadarnhau’r ymdeimlad hwnnw o gymuned, a gobeithio y bydd yr ymdeimlad hwnnw 
o ‘ni’ bob amser yn parhau” (Blaenau Gwent) 

http://gov.wales/docs/dhss/publications/160610frameworkcy.pdf
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 "Mae pobl mor gyfeillgar a chymwynasgar. Dim ond am ddwy flynedd roeddwn i wedi 
bwriadu bod yma, ac rwyf wedi aros am 46 o flynyddoedd ... Mae’n hanfodol fod pobl 
sydd wedi ymddeol / pobl hŷn yn gallu cymdeithasu a dysgu er mwyn peidio â bod yn 
faich ar y gwasanaethau iechyd" (Sir Fynwy)  

 “Rhagor o gefnogaeth i’r genhedlaeth hŷn, gan gynnwys tai addas ar gyfer pobl sydd 
ag anabledd corfforol neu seicolegol" (Casnewydd) 

 "Mae cael mynediad at ddosbarthiadau campfa/ymarfer corff ar gyfer y boblogaeth 
hŷn yn bwysig o ran llesiant" (Bro Morgannwg) 

 “Darparu amgylchedd diwylliannol gwell ar gyfer pob oedran at ddibenion ymgysylltu 
cymdeithasol” (Wrecsam) 

 
Dylai’r Cynlluniau Llesiant Lleol ystyried dangosyddion ansoddol a meintiol ar gyfer pobl 
hŷn, ac mae ymrwymiad clir i ymgysylltu â phobl hŷn yn datblygu’r pum ‘ffordd o 
weithio’. Dylai ‘gweithio gyda, nid ar gyfer’ fod yn egwyddor glir i Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
Bod yn feiddgar: bod yn uchelgeisiol dros bobl hŷn 
 
Mae’r graddau y mae pobl hŷn yn cael eu trin yn yr asesiadau yn amrywiol, yn yr un 
modd â’r prif faterion ar gyfer pobl hŷn. Mae gan yr asesiadau hynny sy’n mynd i’r afael 
â themâu Heneiddio’n Dda yng Nghymru fframwaith clir o ran datblygu camau penodol, 
gyda rhai’n rhoi manylion am sut bydd materion allweddol e.e. dementia ac unigrwydd 
ac arwahanrwydd cymdeithasol yn cael sylw.  
 
Rwy’n llawn edmygedd o’r rhychwant eang ac amrywiol o faterion sy'n cael sylw yng 
nghyd-destun pobl hŷn. Mae enghreifftiau yn cynnwys: trafnidiaeth gyhoeddus a mynd a 
dod (Ynys Môn-Gwynedd); cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chydlynu 
gwasanaethau mewn ffordd symlach (Caerffili); atal sgamiau (Sir Gaerfyrddin); stoc tai 
a llety addas (Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys); llesiant meddyliol (Blaenau Gwent); 
technolegau digidol ac allgáu (Conwy-Sir Ddinbych a Sir Fynwy); anafiadau yn sgil tân 
(Sir y Fflint); cyfleoedd cyflogaeth (Casnewydd); eithafion tymheredd (Torfaen); 
defnyddio alcohol (Bro Morgannwg); tlodi tanwydd (Wrecsam), gweithgareddau 
cymdeithasol (Abertawe); mynediad at gefn gwlad a rhagor o weithgarwch corfforol 
(Castell-nedd Port Talbot); ac effaith y dirywiad economaidd ar rym gwario pobl hŷn (Sir 
Benfro).  
 
Rwyf hefyd yn croesawu’r canolbwyntio penodol ar wirfoddoli, sy’n cael sylw ym mhob 
asesiad, bron a bod. Mae pobl hŷn yn gwneud cyfraniad sylweddol at wirfoddoli, a 
gallant gyfrannu mwy drwy ymagwedd sy’n seiliedig ar asedau. Mae pobl hŷn hefyd yn 
fuddiolwyr gwirfoddoli, a dylid annog pobl hŷn i fanteisio ar wirfoddoli a chael budd o 
fudiadau gwirfoddol. Mae’r rhan fwyaf o asesiadau hefyd yn mynd i’r afael â chyfleoedd 
rhwng y cenedlaethau, ac rwy’n croesawu’r ffocws hwn, gan gynnwys enghreifftiau o 
arfer da e.e. prosiect cymunedol rhwng y cenedlaethau sy’n cynnwys Age Cymru a RAY 
Ceredigion. Mae annog pobl hŷn i ymgysylltu â phobl iau mewn lleoliadau gwahanol yn 
elfen hanfodol o ran sefydlu cymunedau oedran-gyfeillgar ar draws Cymru.  
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Mae rhagfarn oed ac anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag oedran yn rhywbeth sy’n 
effeithio ar bobl hŷn mewn nifer o ffyrdd e.e. cyflogaeth, ac mae hyn yn cael sylw mewn 
rhai asesiadau (Ceredigion, Sir Benfro, Casnewydd).  
 
Dim ond ambell asesiad sy’n mynd i’r afael â phwysigrwydd darparu cymorth i ofalwyr 
hŷn, ac rwy’n disgwyl i’r Cynlluniau Llesiant Lleol ddarparu rhagor o fanylion am y 
gwasanaethau a’r ymyriadau sydd eu hangen i gefnogi gofalwyr o bob oed. Mae 
gofalwyr hŷn yn gwneud cyfraniad sylweddol, ac yn aml nid ydynt yn sylweddoli eu bod 
yn ofalwyr i bartneriaid, perthnasau a ffrindiau. Amcangyfrifir bod y gofal a ddarperir gan 
ofalwyr di-dâl yng Nghymru yn werth bron i £6 biliwn, a byddai gwasanaethau 
cyhoeddus, iechyd a gofal cymdeithasol yn syml yn pallu hebddynt. Yn unol â Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’i phwyslais ar hyrwyddo 
llesiant, mae angen gwaith pellach i ddarparu gwell cymorth, gofal a chefnogaeth i 
ofalwyr, yn enwedig wrth iddynt fynd yn hŷn. 
 
Mae’r rhychwant amrywiol o faterion sy’n cael sylw yn adlewyrchu amrywiaeth 
anghenion pobl hŷn, eu dymuniadau, eu dyheadau a’u hamgylchiadau, a dylai’r 
Cynlluniau Llesiant Lleol ddarparu rhagor o fanylion am sut bydd rhai o’r prif faterion 
hyn yn cael eu cyflawni. 
 
Casgliad 
 
O ran pobl hŷn, mae pob asesiad yn mynd i’r afael â’u hanghenion a’u hamgylchiadau 
mewn ffyrdd gwahanol ac i wahanol raddau, ac rwy’n falch o weld fod rhai o themâu 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn nodwedd gref. Mae effaith poblogaeth sy’n heneiddio 
yn thema gyffredin, ac rwy’n disgwyl i’r Cynlluniau Llesiant Lleol ystyried yr amrywiaeth 
o gyfleoedd a ddaw yn sgil poblogaeth sy’n heneiddio, gan symud tuag at ganlyniadau 
ataliol a gwydn sy’n datblygu’r ymagwedd sy’n seiliedig ar asedau h.y. buddsoddi mewn 
pobl hŷn. Mae’r angen i alluogi a grymuso pobl hŷn yn berthnasol ar draws y pedwar 
‘piler’ llesiant lleol a saith nod llesiant y genedl. 
 
Bydd mynd i’r afael â’r her hon, a chydnabod bod gan holl bartneriaid Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus rôl i’w chwarae o ran gwella ansawdd bywyd pobl hŷn, yn 
helpu i gynnal iechyd, annibyniaeth a llesiant pobl hŷn, gan roi gwerth, ystyr a phwrpas 
i’w bywydau, a chyfrannu tuag at ddatblygu cymunedau ystyriol o oedran ar draws 
Cymru. 
 
Yn olaf, mae pum asesiad yn cyfeirio at fy Nghanllawiau a saith yn cyfeirio at fy rôl a’m 
gwaith. Rwy’n falch o weld y cysylltiadau hyn ac yn awyddus i barhau i weithio gyda 
Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r holl Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wrth 
ddrafftio’r Cynlluniau Llesiant Lleol dros y misoedd nesaf. 
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Atodiad A: Chwe prif fater i’w hystyried yn y Cynlluniau Llesiant Lleol 
 

 Atal Cwympiadau: Mae dros hanner yr asesiadau yn mynd i’r afael â chwympiadau 
a/neu dorri clun, ac mae hyn yn cael ei groesawu. Mae atal cwympiadau yn fater 
enfawr, ac mae lleihau nifer y bobl hŷn sy’n cwympo o fudd i bawb: yr unigolyn, eu 
teuluoedd/gofalwyr, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a gwasanaethau 
cyhoeddus eraill. Mae’n un o flaenoriaethau Heneiddio’n Dda yng Nghymru, ac rwy’n 
argymell bod y Cynlluniau Llesiant Lleol yn rhoi sylw i gwympiadau ac yn darparu 
atebion ar sut i leihau nifer y cwympiadau lleol drwy ddull cydweithredol h.y. cynnwys 
yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Iechyd, y trydydd sector, y gwasanaethau brys, tai, 
partneriaid trafnidiaeth a hamdden ac ati. 

 

 Cam-drin Domestig: Er bod sawl asesiad yn mynd i’r afael â thrais mewn un ffurf 
neu’i gilydd, dim ond rhai sy’n mynd i’r afael â cham-drin pobl hŷn (Sir Fynwy, Sir 
Benfro, Pen-y-bont ar Ogwr a Wrecsam). Mae cam-drin domestig sy’n cynnwys pobl 
hŷn yn parhau i fod yn ‘tabŵ’ ac mae angen rhagor o waith i godi ymwybyddiaeth, 
cyfeirio’r rhai sy’n cael eu heffeithio at wasanaethau cymorth a chefnogaeth 
berthnasol, a gwella dulliau cofnodi pobl hŷn sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin 
domestig. Rwy’n disgwyl i Gynlluniau Llesiant Lleol roi rhagor o bwyslais ar gam-drin 
domestig a sut mae’n effeithio ar bobl o bob oed, a sut mae angen ymagwedd 
gydweithredol amlasiantaethol i leihau nifer y bobl hŷn sy’n cael eu heffeithio gan 
gam-drin domestig a hefyd mewn lleoliadau eraill e.e. ysbytai a chartrefi gofal. 

 

 Unigrwydd ac Arwahanrwydd: Mae pob asesiad heblaw un yn mynd i’r afael â 
mater hollbwysig unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, ac rwy’n croesawu 
hynny’n frwd. Mae angen cydnabod unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol fel 
blaenoriaeth iechyd cyhoeddus a rhywbeth sy’n effeithio ar nifer gynyddol o bobl hŷn. 
Amcangyfrifir bod 75% o bobl 75+ oed sy’n byw ar eu pen eu hunain yn teimlo’n 
unig, ac amcangyfrifir bod 9,000 o bobl hŷn yng Nghymru yn treulio diwrnod Nadolig 
ar eu pen eu hunain. Rwy’n glir bod Cymru yn wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus 
os nad yw partneriaid allweddol yn cydnabod effeithiau dinistriol a phellgyrhaeddol 
unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Gall unigrwydd ac arwahanrwydd 
cymdeithasol effeithio ar bobl o unrhyw oed, ond mae’n effeithio ar bobl hŷn yn fwy, 
yn enwedig gyda cholli gwasanaethau cymunedol ‘hanfodol’ fel bysiau cyhoeddus, 
toiledau, llyfrgelloedd a chanolfannau dydd.  

 
Mae unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn gallu arwain at nifer o effeithiau 
niweidiol ar iechyd corfforol a meddyliol, ac fel y dengys fy nhystiolaeth i Ymchwiliad 
y Cynulliad yn ddiweddar, ni all Cymru fforddio cael cenedlaethau presennol pobl hŷn 
na rhai’r dyfodol mewn perygl o unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae 
unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru, ac rwy’n argymell bod Cynlluniau Llesiant Lleol yn 
adeiladu ar yr asesiadau ac yn darparu atebion cydweithredol er mwyn mynd i’r afael 
â’r flaenoriaeth hon o ran iechyd y cyhoedd ledled Cymru. 

 
 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=448&MID=4217
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 Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia: Fel y soniwyd yn flaenorol, mae dementia 
yn cael sylw ym mhob asesiad ac mae hyn yn rhywbeth rwy’n ei groesawu’n frwd. 
Bydd nifer y bobl hŷn sy’n byw gyda dementia yng Nghymru yn cynyddu’n sylweddol 
yn y blynyddoedd a ddaw, a nawr yw’r amser i fynd i’r afael â’r mater hollbwysig hwn 
a chynnig camau gweithredu ac atebion sy’n dod â’r holl bartneriaid allweddol 
ynghyd. Yn yr un modd â  llawer o faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn, mae gan holl 
bartneriaid Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus rôl i’w chwarae wrth fynd i’r afael â 
dementia, a chyfrannu at sefydlu Cymru fel cenedl sy’n deall dementia. Mae fy 
adroddiad ar ddementia a gyhoeddwyd yn 2016 yn pwysleisio fod angen cydnabod 
pobl sy’n byw â dementia, nid yn unig gan weithwyr a gwasanaethau proffesiynol, 
ond hefyd gan y gymdeithas yn ehangach. 
 
Mae rhai asesiadau yn cyfeirio’n benodol at bwysigrwydd sefydlu cymunedau 
cefnogol / sy’n deall dementia (Blaenau Gwent, Ceredigion, Sir y Fflint, Sir Benfro, 
Abertawe, Torfaen, Bro Morgannwg a Wrecsam), ac rwy’n cefnogi’r ymagwedd hon 
yn frwd. Mae’n ategu Heneiddio’n Dda yng Nghymru, ac mae angen cymunedau o’r 
fath ledled Cymru, nid yn unig er mwyn sicrhau fod pobl sy’n byw gyda dementia yn 
cael yr ansawdd bywyd gorau posibl, ond hefyd bod unigolion a’u ffrindiau, eu teulu 
a’u gofalwyr yn byw mewn cymunedau sydd â dealltwriaeth well o ddementia, gan 
ddangos cefnogaeth, empathi a chydweithrediad. Mae’r datblygiadau hyn yn cynnig 
cyfle gwirioneddol i ymgynghori’n ystyrlon â phobl sy’n byw gyda dementia ynghyd 
â’u gofalwyr, ac rwy’n disgwyl bod hyn yn rhywbeth y byddai holl bartneriaid Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn mynd ati i’w annog ac ymgysylltu er mwyn galluogi 
pobl sy’n byw gyda dementia i ddylanwadu’n uniongyrchol ar ddatblygu 
gwasanaethau. 

 

 Pobl hŷn sy’n byw mewn tlodi: Nid yw tlodi ymhlith pobl hŷn yn fater sy’n nodwedd 

amlwg yn yr asesiadau, ac rwy’n argymell bod y Cynlluniau Llesiant Lleol yn ystyried 
ffyrdd o leihau nifer y bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru. Mae dros hanner 
yr asesiadau yn mynd i’r afael â mater gweithlu sy’n heneiddio a chyfleoedd 
chyflogaeth i bobl 50+ oed, ac mae hyn yn rhywbeth rwy’n ei groesawu’n frwd. Ar 
hyn o bryd mae Cymru’n tanbrisio ac yn tanwerthfawrogi ei gweithwyr hŷn, ac nid 
yw’r cyfoeth o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd gan ‘NEETs’ hŷn (heb fod mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) yn cael ei ddefnyddio’n ddigonol.  
 
Mae o fudd i bawb gweld nifer cynyddol o bobl hŷn yn aros yn y gweithle neu’n 
dychwelyd: yr unigolyn, y cyflogwr a’r economïau lleol a chenedlaethol. Mae gwella 
cyfleoedd dysgu a chyflogaeth i bobl hŷn yn un o flaenoriaethau Heneiddio’n Dda 
yng Nghymru, ac rwy’n croesawu’r asesiadau hynny sy’n mynd i’r afael â’r sefyllfa 
bresennol ac sy’n darparu atebion ar sut i wneud y mwyaf o botensial gweithwyr hŷn, 
gan symud tuag at weithleoedd hygyrch i bob oedran.  
 
Mae cyfleoedd dysgu yn hanfodol i rai pobl hŷn o ran cael sgiliau a chymwysterau 
newydd neu adfywio setiau sgiliau sy’n bodoli’n barod. Rwy’n glir bod dysgu gydol 
oes yn bwysig ac yn arwain at amrywiaeth o ganlyniadau llesiant cadarnhaol, ac 
rwy’n cefnogi pob ymdrech i ddatblygu cyfleoedd dysgu gydol oes / yn y gymuned i 

http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/16-03-14/Dementia_More_Than_Just_Memory_Loss.aspx%23.V3Uv-6LUmUk
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oedolion sy’n gwella rhagolygon cyflogaeth pobl hŷn. Dim ond mewn ambell asesiad 
y mae dysgu gydol oes yn cael sylw (Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Sir 
Gaerfyrddin, Abertawe) ac rwy’n disgwyl rhagor o bwyslais ar gyfleoedd dysgu o’r 
fath yn y Cynlluniau Llesiant Lleol, nid yn unig ar gyfer gweithwyr/ceiswyr gwaith hŷn, 
ond hefyd ar gyfer y rhai sy’n dysgu er mwyn cael symbyliad meddyliol, rhwydweithio 
cymdeithasol, y cyfleoedd ar gyfer heriau newydd a hunangyflawniad.  
 
Mae pob asesiad ac eithrio un yn mynd i’r afael â thlodi tanwydd, ac rwy’n disgwyl i 
Gynlluniau Llesiant Lleol gynnig atebion ar sut i leihau nifer y bobl hŷn sy’n byw 
mewn tlodi tanwydd. Dim ond dau asesiad sy’n mynd i’r afael â defnyddio hawliau 
ariannol (Casnewydd, Abertawe), ac rwyf hefyd yn disgwyl i Gynlluniau Llesiant Lleol 
ystyried ffyrdd o annog pobl hŷn ac eraill i hawlio eu hawliau ariannol, sy’n ffordd 
hanfodol o wella cydnerthedd ariannol pobl hŷn.  

 

 Pobl hŷn sy’n byw mewn cymunedau diogel a chynhwysol: Caiff diogelwch 

cymunedol sylw ym mhob asesiad, ac mae’r pwysigrwydd bod pobl hŷn yn teimlo’n 
ddiogel ac yn ddiogel mwn gwirionedd yn elfen allweddol wrth sefydlu cymunedau 
sy’n ystyriol o oed ar draws Cymru. Mae diogelwch cymunedol yn cynnwys 
amrywiaeth eang o bartneriaid, gan gynnwys Awdurdodau Lleol, Comisiynwyr 
Heddlu a Throsedd, a’r trydydd sector, ac yn y dyfodol disgwyliaf i’r Cynlluniau 
Llesiant Lleol fynd i’r afael â’r mater allweddol hwn i bobl hŷn yn fwy manwl. 
 
Dim ond ambell asesiad sy’n mynd i’r afael â’r angen i sefydlu cymunedau ystyriol o 
oedran (Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Ceredigion, Cwm Taf, Abertawe) ac 
mae hwn yn gyfle a gollwyd. Mae gweithio tuag at gymunedau sy’n ystyriol o oedran, 
sef thema drosfwaol Heneiddio’n Dda yng Nghymru, o fudd i bobl o bob oed, ac 
rwy’n argymell bod y Cynlluniau Llesiant Lleol yn rhoi rhagor o bwyslais ar 
gymunedau o’r fath. Dylai’r Cynlluniau ystyried y gwasanaethau, y cyfleusterau a’r 
seilwaith sydd eu hangen ar bobl wrth iddynt fynd yn hŷn, gweithio tuag at gartrefi a 
chymdogaethau addas, ac annog pobl o bob oed i weithio gyda’i gilydd i ddatblygu 
atebion cymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Mae pob 
Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi llofnodi Datganiad Dulyn h.y. ymrwymiad i 
sefydlu cymunedau sy’n ystyriol o oed yn lleol, ac eto dim ond un asesiad sy’n 
cydnabod hyn (Abertawe). 
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Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
 
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl hŷn 
ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan.  
 
Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael ei 
glywed, eu bod yn cael dewis a bod ganddynt reolaeth, nad ydynt yn teimlo’n unig nac 
yn dioddef gwahaniaethu a’u bod yn derbyn y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu 
hangen arnynt. 
 
Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod Cymru’n lle da i heneiddio - nid i 
rai pobl yn unig ond i bawb. 
 

Sut i gysylltu â’r Comisiynydd: 
 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
Adeiladau Cambrian 
Sgwâr Mount Stuart 
Caerdydd 
CF10 5FL 
 
Ffôn: 02920 445 030 
 
E-bost: gofyn@olderpeoplewales.com 
Gwefan: www.olderpeoplewales.com 
 
Twitter: @talkolderpeople 




