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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD A MÔN
ANGLESEY AND GWYNEDD PUBLIC SERVICE BOARD

Dydd Gwener, 24 Chwefror 2017 10.00yb
COFNODION

Presennol
Enw
Ffion Johnstone (Cadeirydd)
Cyng. Ieuan Williams
Jerry Hunter
Nigel Harrison
Bethan Russell Williams
Gwynne Jones
Sian Ap Dewi
Sioned Rees
Simon Smith
Sian Williams
Emyr Williams

Sefydliad
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Sir Ynys Môn
Prifysgol Bangor
Heddlu Gogledd Cymru
Mantell Gwynedd
Cyngor Sir Ynys Môn
Iechyd Cyhoeddus Cymru (Ar ran Siobhan Adams)
Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Yn Mynychu
Llio Johnson
Rhian Bayley-Hughes
Sian Owen
Shan Morris
Elizabeth Woodcock
Janet Roberts

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Myfyriwr PhD
Cyngor Gwynedd

1. Croeso ac Ymddiheuriadau

Ymddiheuriadau
Dilwyn Williams
Morag Olsen
Ffrancon Williams
Andy Jones
Cyng. Dyfed Edwards
Sian Purcell

Cyngor Gwynedd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cartrefi Cymunedol Cymru – ar ran y sector Dai
Gwasanaeth Prawf Cymru
Cyngor Gwynedd
Medrwn Môn

Tudalen 1 o 5

2. Cofnodion a Materion yn Codi

Newidiadau i gofnodion cyfarfod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn a gynhaliwyd ar 16
Rhagfyr 2016 :
-

Nododd Simon Smith fod y nifer o danau bwriadol 724 yn ffigwr 2014/15 nid 2013/14

Cadarnhawyd bod gweddill y cofnodion yn gofnod cywir o’r trafodaethau.
Diweddariad cofnodion :
1. Cadarnhawyd fod pecynnau ardal Cyfoeth Naturiol Cymru wedi eu dosbarthu trwy e-bost. Er hynny
nodwyd fod rhai o’r e-byst wedi eu gwrthod gan systemau IT rhai sefydliadau felly roedd pecynnau
papur ar gael os dymunir.
2. Cylch Gorchwyl yn eitem sefydlog ar raglen y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
3. Amserlen ymgynghori wedi ei chynnwys ar agenda'r gweithdy mis Ionawr
4. Aelodau wedi cysylltu i gael llyfrynnau
5. Llio Johnson wedi newid pwynt rhif 4 ar agenda’r gweithdy
6. Gohebiaeth wedi ei chydnabod ac ymateb wedi cwblhau.

3. Cylch Gorchwyl

Dim newidiadau i’w rhannu.

4. Cyflwyniad Partneriaid

Cafwyd cyflwyniad gan Emyr Williams ar ran Parc Cenedlaethol Eryri. Diolchodd y Cadeirydd Ffion
Johnstone i Emyr am ei gyflwyniad.
Sylwadau:
-

-

Cwestiynwyd effaith y toriadau staff - Nododd Emyr eu bod wedi colli chwarter o’r staff dros y 3
mlynedd diwethaf. Er hynny, mae’r Parc dal i gwblhau'r un lefel o waith ond gyda llai o staff. Torri'r
tîm rheoli a hefyd cau 2 ganolfan gwybodaeth yw’r unig newid sydd wedi bod ond nid roedd hyn
wedi effeithio’r cyhoedd oherwydd roedd canolfan gwybodaeth arall ar gael yn yr ardal. Nododd
hefyd fod y Parc nawr yn defnyddio contractwyr lleol i gwblhau gwaith yn lle gweithwyr stad.
Roedd canmol i’r gwaith gyda phobl anabl a nam golwg. Cytunwyd fod cyfle i bartneriaid gydweithio
yn fwy. Trafodwyd gwneud gwaith mapio ar y gwasanaethau sydd ar gael gyda theuluoedd ac
anableddau ac yna gwneud dadansoddiad o’r bylchau.
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Gweithred: Copïau o’r cyflwyniad ar gael gan Emyr os dymunir
5. Asesiad Poblogaeth – Deddf Gwasanaeth Cymdeithasol a Llesiant

Cafwyd cyflwyniad gan Llio Johnson ar yr Asesiad Poblogaeth diweddar. Paratowyd y cyflwyniad gan y grŵp
rhanbarthol fu’n gyfrifol am yr asesiad.
Sylwadau :
-

-

Cwestiynwyd amserlen yr Asesiad Poblogaeth mewn perthynas â’r Asesiad Llesiant. Nodwyd nad
yw’r amserlen yn ddelfrydol ond fod rhaid ystyried amcanion yr Asesiad Poblogaeth gyda’r rhai
Asesiad Llesiant.
Mynegodd sawl aelod o’r Bwrdd fod bylchau o fewn data'r Asesiad Poblogaeth –a bod yr asesiad
yn cyflwyno gwybodaeth sydd eisoes ar gael a’r un themâu.
Cytunwyd bod rhaid cael blaenoriaethau Gwynedd a Môn yn eglur ac nid y data rhanbarthol yn
unig. Nodwyd ei bod yn bwysig edrych ar y data rhanbarthol a lleol gan wneud yn siŵr nad oes
ddyblygu.

6. Asesiad o Lesiant Lleol

Rhannwyd testun yr Asesiad Drafft gydag aelodau’r Bwrdd. Nododd Llio Johnson mai’r testun yn unig oedd
wedi ei rannu gyda’r Aelodau ac y byddai’r gwaith dylunio yn digwydd yn dilyn cytundeb ar y testun.
Nodwyd fod yr asesiad wedi ei lunio yn syml ac yn ddarllenadwy a hynny yn dilyn yr ymateb positif a
gafwyd am y llyfrynnau ardal. Fe fydd yr asesiadau drafft yn cael eu rhannu ar y wefan ac fe fydd
dogfennaeth gefndirol ar y wefan yn cynnwys y llyfrynnau ardal, canlyniadau’r holiaduron, pecynnau
Cyfoeth Naturiol Cymru a’r tabl data yn llawn.
Sylwadau:
Cytunodd Aelodau’r Bwrdd fod y diwyg yma yn wahanol i ddogfennau byrddau eraill ond mewn ffordd
bositif. Roedd pawb o’r farn bod fformat yr asesiad yn golygu y byddai gan fwy o bobl gyda diddordeb
ynddo.
Nodwyd bod angen
-

sicrhau ein bod yn cydnabod y newidiadau i’r dyfodol yn sgil y bwriad i adael yr Undeb Ewropeaidd
a datblygiad Wylfa Newydd
Tynnu sylw at dlodi tanwydd - mae’r ffigwr lawer yn uwch na Chymru. Hefyd yr angen i nodi effaith
andwyol tlodi ar lesiant
amlygu unigrwydd a thrafnidiaeth hefyd ac angen sicrhau bod y negeseuon o’r gweithdy ym mis
Ionawr wedi eu hadlewyrchu.

Esboniodd Llio esbonio y byddai’r holiadur ymgynghori hefyd yn syml, yn gofyn a yw pobl yn cytuno â’r prif
negeseuon sydd wedi’u hamlygu ond hefyd yn holi am unrhyw sylwadau ychwanegol. Nodwyd hefyd er
mwyn ceisio cynnwys pobl yn well i’r dyfodol y bydd bocs ar waelod yr holiadur yn gofyn i unrhyw sydd â
diddordeb i fod yn rhan o’r lunio’r Cynllun Llesiant nodi eu manylion cyswllt.
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Camau Nesaf:
Trafodwyd Papur 5B a oedd yn amlinellu’r camau nesaf o ran
-

Cyhoeddi Asesiad Terfynol
Cytuno ar Amcanion Llesiant
Y gwaith o baratoi'r cynllun Llesiant
Ymgynghoriad statudol
Cymeradwyo'r Cynllun Llesiant

Nodwyd fod yn rhaid i’r Cynllun gael ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn a Byrddau Partneriaid Statudol.
Cytunwyd i ddechrau trafod trefniadau ymgysylltu ar y Cynllun Llesiant drafft arfaethedig y cyfarfod nesaf.
Diolchodd y Cadeirydd i Llio a’r tîm am eu holl waith.

2

Gweithred:

Trafod trefniadau ymgysylltu’r Bwrdd yn y cyfarfod nesaf

7. 5 Diwrnod mewn ystafell – ffordd wahanol o weithio

Cafwyd cyflwyniad llafar gan Ffion Johnstone ar y gwaith sydd wedi digwydd ar draws y rhanbarth yn y
maes iechyd a gofal.
Amlinellwyd cynnwys y peilot lle'r oedd i 20-30 o swyddogion o’r Gorllewin wedi dod at ei gilydd i edrych
drwy lygaid staff a chleifion. Rhannwyd y swyddogion i i 4 grŵp sef:
1. Taith y claf o’r ambiwlans, ysbyty ayyb
2. Edrych ar nodiadau rhai defnyddwyr gwasanaeth o’r Gwasanaeth Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol
3. Darparwyr cartrefi preswyl
4. Cyfweliadau gyda Meddyg teulu, Ymgynghorwr a Pherchennog Cartref Nyrsio yn yr ardal
Darganfyddiadau :
-

Adborth fod staff yn teimlo yn drist / tan bwysau yn eu swyddi
Cleifion weithiau yn gweld naw person gwahanol ac wedi dweud yr un stori naw gwaith yn ystod
cyfnod yn yr ysbyty
Adborth fod llawer iawn o gleifion wedi gadael yr ysbyty ac wedi mynd yn syth i gartrefi preswyl
heb y posibilrwydd o gynnig gwasanaethau adref.

Roedd adborth yr aelodau fu’n rhan yn bositif iawn gyda swyddogion o fewn y cyrff unigol yn gweld
gwerth i’r gwaith.
Nododd Dr Gwynne Jones fod cadeiryddiaeth Simon Smith wedi bod yn allweddol i’r broses 5 diwrnod ac
wedi galluogi trafodaethau manwl a chadarnhaol.
Esboniodd Ffion Johnstone fod gwaith pellach yn cael ei gwblhau ym mis Mawrth o gwmpas wardiau
Ysbyty Gwynedd ac ymhlith darparwyr. Cadarnhawyd y byddai’r partneriaid perthnasol yn cael eu
gwahodd i gymryd rhan eto gan gynrychiolaeth o’r Trydydd Sector.
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Gweithred:

Cynnwys 5 Diwrnod mewn ystafell ar agenda'r cyfarfod nesaf

8. Gohebiaeth

Rhannwyd copïau o ohebiaeth a dderbyniwyd gan y Bwrdd.
Mynegwyd pryder am lythyr gan Gomisiynydd yr Heddlu yn nodi na fydd yn mynychu'r Bwrdd yn y dyfodol.
Cytunwyd i ddrafftio llythyr yn ymateb i Gomisiynydd yr Heddlu yn nodi siom aelodau statudol y Bwrdd na
fydd yn aelod o’r Bwrdd i’r dyfodol, gyda chopi i Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

4

Gweithred:

Llythyr i ‘w ddrafftio i Gomisiynydd yr Heddlu gyda chopi i Gomisiynydd
Cenedlaethau'r Cyfodol yn nodi siom am ei benderfyniad i beidio mynychu
cyfarfodydd y Bwrdd.

9. Unrhyw Fater Arall

Papur Gwyn –
Cytunwyd i gadw ymateb y Bwrdd yn fras heb gynnwys gwasanaethau unigol.

10. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Tynnwyd sylw at drefniadau cyfarfod nesaf y Bwrdd ar 13 Ebrill , 2017 am 9.30yb yn Nhŷ Menai, Parc
Menai, Bangor, Gwynedd.
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30pm
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Cymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 2017-18
Atodiad 1

Meini prawf
Mae’r meini prawf yn ymwneud â chyllid a gynigir i Fyrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus (PSBs) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.
Rhaid i'r cynigion am gyllid ddangos sut y byddai modd i’r grŵp PSBs adeiladu eu
capasiti strategol a'r gallu i gefnogi paratoi cynlluniau llesiant yn ogystal â
chydgyfnerthu gwaith ar yr asesiadau.
Bydd y cyllid ar gael at y dibenion canlynol a gellir ei ddefnyddio ar gyfer un neu
ragor o'r meini prawf a nodir isod:


Mynd i'r afael â bylchau yn y sylfaen dystiolaeth. Gellid defnyddio'r arian i’w
fuddsoddi mewn cydgyfnerthu bylchau mewn data a galluogi PSBs i fynd ati i
gasglu tystiolaeth ychwanegol.



Galluogi’r asesiadau i fod yn broses barhaus. Gellid defnyddio cyllid tuag at
drefnu bod asesiadau ar gael ac yn gallu cael eu chwilio ar-lein.



Parhau i gefnogi ymgysylltu â’r gymuned. Mae ymgysylltu'n effeithiol â
chymunedau yn parhau i fod yn agwedd bwysig ar waith PSBs ac er mwyn
hybu’r ymagwedd barhaus at ymgysylltu â chymunedau gallai’r cyllid hwn gael
ei ddefnyddio at y diben hwn.



Sicrhau bod capasiti a gallu dadansoddol priodol yn bodoli. Mae'n bwysig
mai’r camau a ddewisir i gyflawni'r blaenoriaethau yn y cynlluniau llesiant yw’r
camau cywir. Gallai gwaith penodol gael ei wneud gan PSBs i nodi ymyriadau
effeithiol a fyddai'n helpu tuag at waith ar y blaenoriaethau a nodir yn y cynllun
llesiant. Mater ichi benderfynu arno’n lleol fydd y math o waith ond bydd yn
golygu sicrhau gallu dadansoddol ychwanegol i ddod o hyd i atebion effeithiol.

Cymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 2017-18
Atodiad 1

Trefniadau monitro a thalu


Rhaid i Dderbynnydd yr Arian fonitro cynnydd y gwaith a ariennir i sicrhau bod
yr arian yn cael ei wario yn unol â’r gofynion a bod rheolaethau ariannol yn
ddigonol.



Rhaid i Dderbynnydd yr Arian gyflwyno i Lywodraeth Cymru bob chwarter
adroddiad ar gynnydd sy'n dangos i ba raddau y mae’r amcanion y cytunwyd
arnynt yn y cynnig cyllid yn cael eu bodloni a rhaid iddo ddisgrifio sut y mae’r
gwaith y mae’r cyllid yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer yn ymwneud â PSBs yn
fwy cyffredinol.



Rhaid i Dderbynnydd yr Arian gyflwyno cynigion erbyn dydd Gwener 31
Mawrth 2017 ar ffurflen cynnig yn Atodiad 2.



Bydd y cyfnod cyllido o 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018 gyda'r arian sy'n cael
ei dalu mewn un taliad ar ddiwedd y cyfnod ariannu ar ôl cwblhau ffurflen
hawlio foddhaol.

Gweithgareddau anghymwys
Ni chaiff cynigion nad ydynt yn dangos sut byddant yn cyfrannu at baratoi’r
cynlluniau llesiant a/neu waith parhaus i gydgyfnerthu’r asesiadau o lesiant lleol eu
hariannu. Mae hyn yn golygu, er enghraifft na fyddem yn gallu ariannu'r
gweithgareddau canlynol:


datblygu neu gynnal prosiectau penodol a ddewisir gan y PSBs, heblaw fel
rhan o baratoi’r cynllun llesiant neu gydgyfnerthu’r asesiad;



cymorth partneriaeth cyffredinol.

Ar ôl cael Ffurflen Cynnig foddhaol sy'n bodloni'r meini prawf a nodir uchod, bydd
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi llythyr dyfarnu ynghyd â thelerau ac amodau'r cyllid.

Support for Public Services Boards 2017-18
Annex 2

Proposal Form
PSB Region

North Wales

Lead

Mark Bowler, Conwy County Borough Council, Bodlondeb,
Conwy, LL32 8DU
Tel: 01492 576240
E-mail: mark.bowler@conwy.gov.uk

Period of Claim

1 April 2017 – March 2018

Summary of Proposal

Expected
Timescale

Amount bid
for

Increasing analytical capacity

01/04/17-31/03/18

£45,000

Engagement and involvement

01/04/17-31/03/18

£20,000

Improving accessibility of wellbeing

01/04/17-31/03/18

£8,117

01/04/17-30/09/17

£10,000

assessments

Future scenario planning

Total grant application
Aim (50 words)

£83,117

The main aim of this proposal is to increase analytical capacity
over the next 12 months with a view to:
• Starting to put processes in place to fill key knowledge
gaps as identified by the PSBs
• Moving towards a response style analysis, in particular
to identify effective interventions that can inform the
Wellbeing Plans
• Work collaboratively across North Wales on common
themes
• Joining key pieces of work together with those of the
part 9 Board under the Social Care and Wellbeing Act
At the same time it will ensure that the good regional
engagement and involvement work that has started can
continue.
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Objectives (max
250 words)

To increase analytical capacity available to the PSBs by creating
an analytical post to sit within the regional collaboration team
already established to support the implementation of the Social
Services and Wellbeing Act. To expand the remit of that team to
consider the wider aspects of wellbeing of interest to the PSBs.
This will bring together the work of the Part 9 Board created under
the Social Services and Wellbeing Act and the work of the four
PSBs in North Wales, removing the risk of duplication. It will
enhance the work of the part 9 Board by involving a wider group
of partner organisations and recognise that the social care and
health agenda does not operate in isolation to the economic,
environmental and cultural landscape.
To prioritise and establish means of filling knowledge gaps
identified in the four Wellbeing Assessments and raised in the
formal consultation, with particular attention to those raised by the
Welsh Government and the Future Generations Commissioner.
To propose and gain agreement for a method and scope for
updating the Wellbeing Assessments in North Wales and to carry
out that work. Different options have been put forward and a
balance is needed between managing analytical capacity and not
letting them get out of date so that they are no longer useful.
To continue the effective engagement and involvement activity
that was started to inform all four Wellbeing Assessments and the
Population Assessment. In particular to understand how the key
priorities of each PSB map out down at the community level. This
involvement will include front line staff in each of the partner
organisations and explore how they can work together to address
community level wellbeing concerns.
To improve the accessibility of the Wellbeing Assessments. We
know from the formal consultations that the format of the
wellbeing assessments is not accessible to many of the people in
our communities. This makes it difficult for them to engage with
the assessments and inform them as they develop. We know that
some communities will need the assessments summarised into
other languages such as BSL or Polish. We will also explore the
use of easy read summaries and moving assessments into an
online format to make them more accessible.
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To improve the long term thinking within the wellbeing
assessments and inform the prevention activities needed in each
of the Wellbeing Plans. Both the Future Generations
Commissioner and the Welsh Government identified gaps in the
Wellbeing Assessments around the long term thinking and
planning. Much of the data needed to produce forecasts and
projections is not available, or where it is available, is not
sufficiently robust to consider such long term trends. One option
that will be explored is that of scenario planning/thinking either
through facilitated sessions or by procuring training for existing
staff to deliver scenario planning sessions.
Planned Costs

£45,000 to pay for an analytical post, including travel expenses.
This post will sit within the regional collaboration team already
established to support the Social Care and Wellbeing Act, and will
expand the remit of that team to consider the wider aspects of
wellbeing of interest to the PSBs. The cost is based on salaries
and job descriptions used to produce the Population Assessment.
£20,000 to support engagement and involvement. With the short
timescales to prepare this grant application there was not time to
fully scope and cost out this objective. Wrexham council have a
well-established engagement team who supported all of North
Wales in the production of their wellbeing assessments at a cost
of £3,600 and we will explore making further use of this team. The
voluntary services councils have also provided support in the past
for engagement and managed a citizen’s panel for North Wales in
support of the Population Assessment. We will explore expanding
the remit of that work.
£8,117 will be set aside to support improving the accessibility of
the wellbeing assessments. Again this work has not been costed,
but work to produce an easy read version of the Conwy Corporate
Plan cost £4,000 and work to translate engagement activity for
one PSB into sign language cost £1,500. It is recognised that the
£8,117 will be insufficient to fully fund the necessary work and
PSBs will need to find additional funding to make up the required
amount.
£10,000 will be set aside to specifically support the filling of
knowledge gaps around future trends, their local impact and
research interventions. One option is to explore scenario planning
toolkits and either employing specialist consultants / academic to
facilitate sessions or upskilling identified staff within the PSB
organisations.
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Milestones and
timescales

Establish regional team – May 2017
PSBs to identify priority areas for further analysis to feed into the
regional team – May 2017
Prioritise knowledge gaps for further work – June 2017
Scope out future scenario planning work – June 2017
Engagement, Involvement and Workshops – May to Sept 2017
Conduct analytical activity to consider effective interventions and
community level analysis – June to October 2017
Completion of draft Wellbeing Plans – October 2017
Improved accessibility of Wellbeing Assessments – November
2017 to March 2018
Produce a plan for updating Wellbeing Assessments and conduct
updates – December 2017 to March 2018

Deliverable and
Measurable
Benefits (max
250 words)







Engagement
with PSBs in
the area

Consistency in quality of regional analysis and
engagement
Cohesive citizen engagement
Reduced duplication of effort across all PSB areas in North
Wales
Joint commissioning of specialist activity
High quality Well-being Plans that meet the expectations of
local citizens and make best use of community resources.

The proposal has been drafted together with each of the PSB
support officers and has been shared with all of the PSB chairs. It
has been tested at the Conwy-Denbighshire PSB and the
Wrexham PSB, who are in full support. It has also been tested
with the Social Services and Health directors on the 31st March,
who are in full support.
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Key Risks / Issues:
Risk/Issue Description

Impact

The risk of duplication
between the Population
Assessment and the
Wellbeing Assessments
or that their work pulls
in different directions
The risk that the WellBeing Assessments
become too heavily
focussed on data and
do not involve local
citizens sufficiently
The risk that the focus
is too heavy on the
social care and health
agenda and does not
take account of the
economic,
Environmental and
Cultural risks and
opportunities

Wasted effort and conflicting priorities between the
PSBs and the Part 9 Board.

The risk that the
Wellbeing Assessment
becomes out of date
and misses important
changes to trends or
new research

That the plans are based on out of date information
and become ineffective.

The risk that there is
insufficient analytical
capacity to properly
develop knowledge
gaps

The Wellbeing Assessments will remain static and only
focussed on what we know now. This in turn will impact
on the effectiveness of the wellbeing plans

That the Well-Being Assessments do not sufficiently
address the expectations of local communities and are
overly restricted to the available data.

The effectiveness of the initiatives will be limited and
some PSB partners will become alienated from the
process.
Some key areas of concern will be missed and some
important assets will not be developed.
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DECLARATION AND UNDERSTANDING
Please read this carefully before signing
Please confirm that your organisation has the power to enter into and to perform the
activities for which funding is being applied for.
 YES

☐ NO

I am content for information supplied in this application, including the declaration and
understanding to be shared in confidence with any individuals who may be involved
in considering the case for application or who are involved in any part of the
administration or evaluation of the scheme. This may include accountants, external
evaluators and other organisations or groups involved in delivering the project.
I understand that if I give any information that is incorrect or incomplete, funding may
be withheld or reclaimed and action taken against me. I declare that the information
that I have given on this application form is correct and complete. I also declare that,
except as otherwise stated on this form, I have not started the project which forms
the basis of this application and no expenditure has been committed or defrayed on
it.
I understand that any offer may be publicised by means of a press release giving
brief details of the project and amount of funding award.
I understand the Department may use data collected to investigate cases of alleged
fraudulent use.
I understand that applications must be signed by an authorised signatory. I confirm
that I am authorised to sign this application.
Signed

Date

31/03/16

Name (block capitals)

Mark Bowler

Position in organisation Principal Research Officer, Conwy County Borough
Council
Telephone

01492 576240

Email

mark.bowler@conwy.gov.uk

Please return your form to:
Hilary Maggs, Local Government Partnerships Policy Team
hilary.maggs@wales.gsi.gov.uk by Friday 31st March 2017
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Cynllun Strategol Drafft
2017 - 2023

“Yr hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw, gobeithiwn y bydd y byd
yn ei wneud yfory – gweithredu yn fwy na geiriau yw’r gobaith ar
gyfer cenedlaethau’n dyfodol ” – Y Cenhedloedd Unedig

cenedlaethaurdyfodol.cymru

Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol – Cynllun Strategol Drafft 2017-2023

Croeso a Chyflwyniad
Rwy’n falch i gyflwyno argraffiad cyntaf fy nghynllun strategol, sy’n nodi fy
ngweledigaeth hirdymor ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a fy nghynlluniau ar gyfer fy
nhymor 7 mlynedd yn y swydd.
Sefydlwyd rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru gan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’n fraint i gael fy mhenodi fel y
Comisiynydd cyntaf a chychwynnais ar fy swydd yn gynnar yn 2016.
Fy mlaenoriaeth gyntaf fu cwrdd â phob un o’r 44 corff cyhoeddus yng Nghymru i
ddeall yn well y cyfleoedd a’r heriau fel y’u gwelir ganddynt hwy. Rwyf hefyd wedi
cynnal cyfarfodydd gyda channoedd o sefydliadau, wedi llwyfannu digwyddiadau
cyhoeddus ledled Cymru a defnyddio llwyfannau digidol i gysylltu â phobl. Yr hyn a
ddysgais fel canlyniad, ynghyd â barn fy Mhanel Ymgynghorol, sydd wedi helpu i
lunio’n gweledigaeth. Ynghyd â fy nhîm o uwch-reolwyr a gweddill ein staff, rydym
wedi nodi ein pwrpas fel sefydliad, a’r pwrpas hwn yw sylfaen y strategaeth hon.
Rydym ar daith gyffrous i gyflawni’r Gymru a garem – siwrnai na fedrwn ymgymryd â
hi heb ymgyfraniad y trydydd sector, y sector preifat a phob un sy’n credu mewn
dyfodol disgleiriach.
Mae ein nod o fewn cyrraedd, ac rwy’n benderfynol o wneud yr egwyddor Datblygu
Cynaliadwy (y pum dull o weithio) yn rhan hanfodol o bob peth a wneir gennym, a
byddaf yn herio fy nhîm, y rhai sy’n datblygu polisi ac yn darparu gwasanaethau, i
fod yn eofn yn eu hymagwedd ac i rannu’r hyn a ddysgir ganddynt ar hyd y daith.
Mae Cenedlaethau’r Dyfodol yn dibynnu ar y pethau hyn.

Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
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Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory
“Yr hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw, gobeithiwn y bydd y byd yn ei wneud
yfory – gweithredu yn fwy na geiriau yw’r gobaith ar gyfer cenedlaethau’n
dyfodol”, Y Cenhedloedd Unedig
Nid yw busnes fel arfer yn ddewis ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus yng
Nghymru.
Rydym yn genedl fach. Mae’n poblogaeth yn debygol o gynyddu i 3.5 miliwn o bobl
erbyn 2050 ond bydd y gyfran o bobl dros 75 mlwydd oed bron yn dyblu, a hyn yn
cynyddu baich ein gwasanaethau iechyd a’n gwasanaethau cymdeithasol sydd
eisoes o dan bwysau.
Petai pawb yn y byd yn defnyddio adnoddau fel a wneir gennym ni yng Nghymru,
byddai arnom angen mwy na dwy blaned i ysgwyddo’r baich amgylcheddol. Yn ôl
Sefydliad Iechyd y Byd mae’r newid yn yr hinsawdd “yn un o’r risgiau mwyaf i iechyd
yn yr unfed ganrif ar hugain”. Mae’n bygwth ein hamgylchedd, ein hiechyd a’n
heconomi. Er enghraifft, disgwylir i lifogydd yn unig gostio rhyw £200 miliwn y
flwyddyn i ni, gyda chymaint o gartrefi ac eiddo yng Nghymru yn agos at ddŵr.
Mae hyn i gyd yn digwydd ar adeg pan ddywedir gan bobl eu bod yn teimlo diffyg
cysylltiad rhyngddynt â’r penderfyniadau sy’n effeithio fwyaf arnynt. Dengys nifer o
adroddiadau dylanwadol bod llawer o bobl ifanc yn teimlo’u bod wedi eu hynysu
mewn dull unigryw neu hyd yn oed wedi eu cau allan. Dywed un o adroddiadau
arolygol y DU mai rhyw 15% yn unig o bobl ifanc rhwng 18-24 mlwydd oed sy’n
ymddiried yn y Llywodraeth i roi blaenoriaeth i anghenion y DU. Mae’n glir i mi bod
angen adeiladu gwell dealltwriaeth o’n cymunedau a’r modd y mae pobl yn byw, er
mwyn rhoi llais cryfach iddynt.
Mae chwarter ein dinasyddion yn ei chael hi’n anodd cael dau ben llinyn ynghyd.
Gallai tueddiadau’r dyfodol, megis datblygiad awtomeiddio, waethygu’r sefyllfa os na
wnawn godi i gwrdd â’r heriau – er enghraifft, gallai hyn arwain at golli swyddi, neu,
gyda’r ymagwedd gywir gyfoethogi gwaith pobl.
Mae angen newidiadau mawr neu bydd ein gwasanaethau cyhoeddus, yn syml iawn,
yn methu ymdopi.
Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein hannog; yn rhoi caniatâd i ni,
a’r rhwymedigaeth statudol i wneud y newidiadau hyn. Mae’n ddarn unigryw, arloesol
o ddeddfwriaeth sy’n denu sylw byd-eang. Mae’n cynnig cyfleoedd enfawr i ni fel
cenedl fach, yma gartref ac yn fyd-eang, ond nid wyf heb lawn werthfawrogi maint yr
her sy’n ein hwynebu os yr ydym i fanteisio i’r eithaf ar hyn.
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Mae’r ddeddfwriaeth yn diffinio fy rôl fel un sy’n gofyn i mi:
Hybu’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac yn arbennig weithredu fel gwarcheidwad
gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion ac annog cyrff cyhoeddus i dalu
mwy o sylw i effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt.
Ac at y diben hwnnw, fonitro ac asesu i ba raddau y mae amcanion llesiant a nodir
gan gyrff cyhoeddus yn cael eu diwallu.
Mae pobl wedi bod yn siarad am ddatblygu cynaliadwy am ddegawdau. Ond mae
newid parhaol eto i’w gyflawni. Mae angen o hyd i ddatblygu’r ddealltwriaeth nad
cysyniad amhendant yw datblygu cynaliadwy y dylid mynd i’r afael ag ef gan adran
arbennig neu set o grwpiau â diddordeb, ond yn hytrach yn ymagwedd sydd ag
angen i ni i gyd ei mabwysiadu i sicrhau bod ein planed, ein gwasanaethau a’n
cymunedau yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd y cam eofn o ddiffinio Datblygu
Cynaliadwy fel:
“Y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol
Cymru drwy weithredu, yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy, gyda’r bwriad o
wireddu’r nodau llesiant.”
Mae deddfwriaethu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a nodi’n glir beth yw ystyr
datblygu cynaliadwy yn garreg filltir arwyddocaol ar y siwrnai tuag at Gymru sy’n
addas ar gyfer y dyfodol, ond heb fod yn ddiben ynddo’i hun. Mae’r Ddeddf yn gofyn
i eiriau gael eu troi’n weithred. Mae angen i ni adeiladu gwell cyd-ddealltwriaeth o’r
hyn a olygir gennym os yr ydym i droi’r siarad yn weithred a chyflawni’r newidiadau
diwylliannol sydd eu hangen.
Mae’r Ddeddf yn nodi pum dull o weithio, a fyddant, os cânt eu croesawu gan gyrff
cyhoeddus, yn helpu i wireddu’r newidiadau sylfaenol sy’n ofynnol ar gyfer
gwireddu’r Gymru a garem. Bydd y rhain yn annog yr aflonyddu adeiladol sydd ei
angen ar ymagweddau traddodiadol ac yn creu cyfleoedd ar gyfer meddwl mewn dull
arloesol, sydd wedi ei wreiddio yn realiti ein cymunedau, yn y ffordd y mae pobl yn
byw eu bywydau a’u disgwyliadau o’r gwasanaethau cyhoeddus a ariennir ganddynt.
Y Pum Dull o Weithio hyn yw:
Mabwysiadu safbwynt hirdymor: mae angen i ni adeiladu mewnwelediad
gwirioneddol o natur debygol y dyfodol os yr ydym i wireddu’r nodau – neu fethu
mynd i’r afael â’r bygythiadau mwyaf – i helpu cyrff cyhoeddus i gynllunio ar gyfer y
dyfodol.
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Mabwysiadu ymagwedd integredig: pan fydd un sefydliad neu adran yn gwneud
penderfyniad, mae adran arall yn cael ei heffeithio. Rhaid i gyrff cyhoeddus weithio
gyda’i gilydd i ddeall eu cyfraniad cyfunol i bob un o’r saith nod llesiant, gan osgoi’r
demtasiwn i ganolbwyntio’n unig ar un neu ddau ohonynt.
Ennyn ymgyfraniad pobl â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant Credaf yn
bendant bod deialog gwirioneddol rhwng cymunedau, unigolion a’u gwasanaethau
cyhoeddus yn hollbwysig os yr ydym i gwrdd ag anghenion y genhedlaeth bresennol,
heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion.
Cydweithio: Mae angen i ni greu gwell dealltwriaeth o natur partneriaeth
wirioneddol, ynghyd â chwalu rhwystrau ac adeiladu dealltwriaeth o’r manteision.
Atal problemau rhag digwydd neu waethygu. Eto, mae Cymru wedi bod yn trafod
y cysyniadau’n ymwneud ag ataliad ac ymyrraeth gynnar am amser hir. Rydym wedi
gwneud cynnydd mewn rhai meysydd ond mae angen i ni gyflymu’r gweithredu os yr
ydym i wella bywydau dinasyddion ac os ydyw gwasanaethau cyhoeddus i reoli’r
heriau yn awr ac yn y dyfodol.
Rwy’n benderfynol o wneud y ‘Dulliau hyn o Weithio’ a’r egwyddor datblygu
cynaliadwy’n rhan hanfodol o fy ngwaith i fy hunan a gwaith fy nhîm.
Bydd ein hymagwedd yn her adeiladol seiliedig ar gymorth. Rwy’n teimlo’n gryf
ynglŷn â’r angen i symud i ffwrdd oddi wrth yr ymagwedd ‘ticio blychau’ fel ffordd o
gwrdd â dyletswyddau a chyfrifoldebau a symud tuag at ymagwedd hirdymor tuag at
gyflwyno gwasanaethau mewn dull cydgysylltiedig sy’n cynorthwyo pobl yn awr ac
yn y dyfodol.
Gan gadw hyn mewn golwg, rwyf wedi gweithio gyda fy nhîm ac eraill i
ddiffinio’n pwrpas sefydliadol parthed:





Amlygu’r materion, yr heriau a’r cyfleoedd mawr sy’n wynebu cenedlaethau’r
dyfodol
Cynorthwyo a herio cyrff cyhoeddus i feddwl am effaith hirdymor yr hyn a
wneir ganddynt
Gweithio gydag eraill i sbarduno’r newidiadau sydd eu hangen
Gweithredu yn ogystal â thrafod – ysgwyddo’r newid yr ydym yn dymuno ei
weld mewn eraill.

Mae’r cynllun strategol isod yn nodi sut y byddaf yn defnyddio’r pwrpasau hyn i
wneud y gorau o fy nghyfraniad a chyfraniad fy nhîm, i hybu datblygu cynaliadwy yng
Nghymru a diogelu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion.

cenedlaethaurdyfodol.cymru 4

Y Cynllun:
Pwrpas 1:
Amlygu’r materion, yr heriau a’r cyfleoedd mawr sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodo

Byddaf:
Yn warcheidwad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – gan ddangos y peryglon y maent yn eu
hwynebu a herio polisïau tymor byr. Bydd hyn yn cynnwys cynhyrchu’r Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf erbyn 2020 fel sy’n ofynnol o dan y Ddeddf, gan nodi sut y gall cyrff
cyhoeddus feddwl a chynllunio ar gyfer y dyfodol.
Herio cyrff cyhoeddus i weithredu ar y bygythiadau mwyaf sy’n wynebu Cymru, gan gynnig cymorth drwy adeiladu mewnwelediad o’r dulliau gorau o fynd i’r afael â’r heriau yr ydym yn eu
hwynebu ac amlygu cyfleoedd ar gyfer gweithredu. Mae fy ngwaith ymgysylltu hyd yn hyn wedi
nodi’r blaenoriaethau canlynol sy’n dod i’r amlwg:






Newid hinsawdd – canolbwyntio ar leihau allyriadau a mynd i’r afael â’u heffeithiau
Newid economaidd – addasu i economi sy’n addas ar gyfer y dyfodol
Newid yn y boblogaeth – mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd poblogaeth sy’n
heneiddio, cyfansoddiad ein cymunedau, sy’n newid, a phwysigrwydd y
blynyddoedd cynnar a phrofi-adau niweidiol yn ystod plentyndod
Ymddieithriad dinasyddion – hyrwyddo cyfranogiad cyhoeddus ac ymgyfraniad yn y
broses benderfynu

Dysgu ar y cyd â chenhedloedd eraill – hybu ymagwedd Cymru tra’n dysgu wrth eraill –
cynorthwyo a herio cynnydd ar ddatblygu cynaliadwy

Byddwn yn gwneud hyn:
 Drwy nodi (ac adolygu’n gyfnodol) feysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu i fynd i’r afael â’r
heriau mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a chanolbwyntio ar gynorthwyo
a herio cyrff cyhoeddus. I wneud hyn byddwn yn ymgysylltu ag arbenigwyr, sefydliadau, cyrff
cyhoeddus a dinasyddion i ddiffinio’r heriau a’r materion hyn, gan nodi cyfleoedd allweddol i
fynd i’r afael â hwynt.
 Drwy sefydlu rhwydwaith o arbenigwyr ac academyddion (yn genedlaethol a rhyngwladol) i
adeiladu mewnwelediad o dueddiadau a senarios y dyfodol a’r “hyn sy’n gweithio”
 Drwy fonitro’r modd y mae cyrff cyhoeddus, o fewn ein meysydd blaenoriaeth, yn pennu
amcanion, datblygu polisi a gwneud penderfyniadau, er mwyn hybu datblygu cynaliadwy a’r
materion systemig arwyddocaol sy’n gofyn am ein hymyrraeth os yr ydym i sicrhau bod
egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael eu gweithredu.
 Drwy weithio gydag eraill, adeiladu gwybodaeth o gwmpas y meysydd blaenoriaeth a datblygu
adnoddau i’w targedu, gan nodi’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu Cymru a dangos y
gwahaniaeth cadarnhaol y gall gweithredu’r Ddeddf ei gyflawni.
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Pwrpas 2:
Cynorthwyo a herio cyrff cyhoeddus i feddwl am effaith hirdymor yr hyn a wneir
ganddynt

Byddaf:
Yn herio “busnes fel arfer” o fewn y sector cyhoeddus, gan gynorthwyo gwelliannau mewn
asesu a chynllunio ar gyfer llesiant
Yn cynorthwyo a herio’r rhai hynny sy’n gosod fframweithiau perfformiad a’r rhai hynny sy’n eu
hadolygu’n annibynnol i ddatblygu ymagwedd integredig, hirdymor tuag at asesu a herio mewn
dull effeithiol gyrff cyhoeddus ar eu cyfraniad i Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Byddwn yn gwneud hyn:
 Drwy sefydlu partneriaeth gyda sefydliad academaidd ac eraill i adolygu asesiadau llesiant,
darparu dadansoddiad, dysgu ar y cyd a llywio’n hymateb i gynlluniau llesiant
 Drwy ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd o’r asesiadau llesiant i lywio cyngor a chymorth i gyrff
cyhoeddus a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a meysydd y dylem ganolbwyntio’n
gweithredu arnynt
 Drwy ddatblygu ymagwedd “Addas ar gyfer y Dyfodol” gyda gwasanaethau cyhoeddus yng
Nghymru, i gynghori a helpu cyrff cyhoeddus ar ddefnyddio’r pum dull o weithio (egwyddorion
datblygu cynaliadwy) er mwyn trawsnewid eu ffordd o weithio
 Drwy greu Cwmwl o Arloeswyr – grŵp o eiriolwyr Cenedlaethau’r Dyfodol ac arloeswyr yn eu
maes, â ganddynt y gallu a’r ewyllys i gynorthwyo cyrff cyhoeddus wrth iddynt weithredu’r
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 Drwy hwyluso Rhwydwaith Gyfnewid y Sector Cyhoeddus – grŵp cyfnewid gwybodaeth wedi
ei sefydlu i ddysgu ar y cyd a darparu adborth i fy nhimau polisi ac asesu
 Drwy herio a chynorthwyo Archwilydd CyffredinolCymru, arolygiaethau a’r rhai hynny sy’n
sefydlu fframweithiau atebolrwydd i ddatblygu eu hymagwedd mewn ffordd sy’n annog yr
arloesedd a’r trawsnewid sy’n ofynnol
 Drwy weithio gyda phartneriaid i ddatblygu a chryfhau’r ddealltwriaeth o effaith hirdymor y
penderfyniadau a chraffu’n fwy trwyadl ar ran cenedlaethau’r dyfodol, er enghraifft drwy weithio
gyda chynrychiolwyr etholedig megis ACau a Chynghorwyr
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Pwrpas 3:
Gweithio gydag eraill i sbarduno’r newidiadau sydd eu hangen

Byddaf:
Yn adeiladu partneriaethau cryf effeithiol ac yn datblygu mudiad ar gyfer newid o fewn y sector
cyhoeddus, lle gall pobl hybu ymagwedd Cymru tuag at ddatblygu cynaliadwy
Yn hybu ymgyfraniad ac ymgysylltiad effeithiol cyhoeddus, yn herio’n hunain ac eraill i ddeall yn
well anghenion ein cymunedau, ein pobl a’u dylanwad yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Byddwn yn gwneud hyn:
 Drwy ddefnyddio’r meysydd blaenoriaeth a fabwysiadwyd gennym i weithio gydag eraill i
gynhyrchu naratif cryf ac astudiaethau achos cymhellgar i adeiladu dealltwriaeth o’r modd y
gellir defnyddio’r Ddeddf fel fframwaith ar gyfer newid trawsffurfiol
 Drwy ddatblygu’n seilwaith gyfathrebu, gan integreiddio â gwaith ein partneriaid, i gynorthwyo
hyrwyddiad effeithiol datblygu cynaliadwy a dealltwriaeth o bwerau dyletswyddau’r
Comisiynydd
 Drwy greu cysylltiad rhwng cyrff cyhoeddus a’r rhai hynny sy’n gwybod beth sydd angen ei
newid â ganddynt y sgiliau a’r arbenigedd i wneud i hyn ddigwydd
 Drwy adeiladu dealltwriaeth o lefelau ymgyfraniad ac ymgysylltiad dinasyddion yng Nghymru a
herio a chynorthwyo cyrff cyhoeddus i wella eu hymagwedd tuag at hyn
 Drwy hybu ac annog dulliau arloesol o ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon â dinasyddion
 Drwy weithio gyda Chomisiynwyr a phartneriaid eraill, drwy’r Panel Ymgynghori statudol, i nodi
ardaloedd o ddiddordeb i bob un ohonom, dulliau o gynorthwyo ar y cyd gyrff cyhoeddus a sut
y gall ein pwerau gwahanol gael eu defnyddio i’r eithaf i sbarduno newid
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Pwrpas 4:
Gweithredu yn ogystal â thrafod – herio’n tîm i ysgwyddo’r newid yr ydym yn dymuno
ei weld mewn eraill

Byddaf:
Yn sefydlu fy swyddfa gan sicrhau bod egwyddor datblygu cynaliadwy a’r pum dull o weithio’n
rhan hanfodol o bob peth a wneir gennym. Golyga hyn gydweithio a mabwysiadu ymagwedd
bartneriaeth tuag at y gwasanaethau cefnogi a chyflawni ein gwaith ble bynnag mae hynny’n
bosibl. Bwriadaf ddysgu oddi wrth eraill a rhannu ein dysgu sefydliadol ni ein hunain gyda chyrff
cyhoeddus fel rhan o’n dyletswydd statudol i hybu datblygu cynaliadwy

Byddwn yn gwneud hyn:
 Drwy ddatblygu dealltwriaeth fy nhîm o’r hyn a olygir gan fyw'r pum dull o weithio, gan greu
diwylliant a dulliau o weithio sy’n cyfrannu tuag gyflawni’r nodau llesiant
 Drwy adeiladu seilwaith i gyflawni’n gwaith seiliedig ar bartneriaethau gydag eraill, gan osgoi
dyblygu a macsimeiddio cyfleoedd ar gyfer cydweithio
 Drwy sefydlu fframwaith llywodraethu, yn cynnwys rheoli risg a threfniadau rheoli, sy’n
ymgorffori egwyddorion y Ddeddf.
 Drwy gyhoeddi fy adroddiad blynyddol a fy nghyfrifon erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn, yn
cynnwys datganiad sy’n dangos sut mae fy swyddfa’n byw egwyddorion datblygu cynaliadwy
a’r pum dull o weithio

Gallwch roi sylwadau ar y cynllun drafft hwn drwy glicio yma
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Datblygu Meysydd Blaenoriaeth ar gyfer
gweithredu ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol
1.

Trosolwg

Mae gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ddyletswydd i:
(a) hybu egwyddor datblygu cynaliadwy, yn arbennig i 


weithredu fel gwarcheidwad gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion, ac
annog cyrff cyhoeddus i dalu mwy o sylw i effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt, ac

(b) at y diben hwnnw fonitro ac asesu i ba raddau y mae’r amcanion llesiant a nodir gan gyrff
cyhoeddus yn cael eu diwallu.
Er mwyn cyflawni dyletswyddau a phwerau’r Comisiynydd, rwyf wedi cychwyn y broses o ddiffinio
pwrpas Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, sef:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Amlygu’r materion mawr, yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wyneb cenedlaethau’r dyfodol
Cynorthwyo a herio gwasanaethau cyhoeddus i dalu mwy o sylw i effaith hirdymor yr
hyn a wneir ganddynt
Gweithio gydag eraill i sbarduno’r newidiadau sydd eu hangen
Gweithredu yn ogystal â thrafod – ysgwyddo’r newid yr ydym yn dymuno ei weld
mewn eraill

Ceir manylion pellach yn ein Cynllun Strategol a buaswn yn croesawu eich sabwyntiau ar y meysydd
hyn.
(Gweler yr Atodiadau am fanylion llawn am y ddeddfwriaeth a dyletswyddau a phwerau’r Comisiynydd
fel y cânt eu hamlinellu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015).
Er mwyn cael effaith gwirioneddol a fydd yn arwain at newid hirbarhaol, rwy’n datblygu ymagwedd
strategol a fydd yn rhoi ffocws i waith fy nhîm ac yn manteisio i’r eithaf ar fy adnoddau cyfyng. Byddaf
yn nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu, a fydd yn ganolbwynt fy nghymorth i gyrff
cyhoeddus ac a fydd yn nodi cyfleoedd allweddol i sbarduno newid gwirioneddol ar gyfer gwella
llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.
Byddaf yn ystyried eich safbwyntiau fel rhan o fy sgwrs barhaol i lywio’r meysydd gweithredu hyn.
Unwaith y bydd y rhain wedi cael eu cytuno byddaf yn datblygu rhaglen waith glir ar y modd yr ydym i
fynd i’r afael â’r materion hyn, drwy gydweithio gyda chyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid ehangach, a
gaiff ei chyhoeddi gyda fy adroddiad blynyddol yn ystod haf 2017. Mae fy Swyddfa’n cynllunio nifer o
ddulliau y gallwch eu defnyddio i rannu eich safbwyntiau ar fy Nghynllun Strategol ac ar y papur hwn
cenedlaethaurdyfodol.cymru, Gweler Adran 1.2 am fanylion pellach.
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1.1

Nodi meysydd blaenoriaeth i’w gweithredu gan fy Swyddfa

Yn unol ag egwyddorion y Ddeddf rwyf wedi dylunio proses sy’n ennyn ymgyfraniad eraill a fydd yn fy
helpu i ddiffinio’r meysydd ar y rhain y byddaf yn canolbwyntio fy nghymorth a fy nghyngor i gyrff
cyhoeddus. Rwyf yn nodi rhai o’r heriau hollbwysig hirdymor sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol, gan
ddadansoddi’r heriau hyn a darganfod cyfleodd i fynd i’r afael â hwynt mewn cydweithrediad â chyrff
cyhoeddus a rhanddeiliaid ehangach.
Yr ardaloedd hyn ar gyfer gweithredu yw’r rhai y bydd fy Swyddfa’n yn gweithio arnynt mewn dull
rhagweithiol yn nhermau amlygu’r mater a datrysidau posibl ar lefelau cenedlaethol a lleol ac wrth
wneud hyn bydd y pum dull o weithio a’r gydberthynas â’r nodau llesiant i gyd yn cael eu hystyried.
Tra bydd y materion hyn yn eu hanfod ymhlith y materion mwyaf arwyddocaol sy’n wynebu Cymru ni
ddylai’r meysydd hyn gyfyngu’r materion y bydd angen i gyrff cyhoeddus eu hystyried fel rhan
o’u dyletswydd o dan y Ddeddf.
Cychwynnais sgwrs gyda chyrff cyhoeddus, grwpiau â diddordeb ac unigolion pan gychwynnais ar fy
swydd yn Chwefror 2016, ac mae’r safbwyntiau a gasglwyd yn ystod y cyfnod dwys hwnnw o
ymgysylltu wedi llywio fy mhroses ar gyfer pennu blaenoriaethau’r dyfodol. Bydd y cyfnod nesaf yn fy
helpu i
1) Nodi’r heriau eang a’r materion a fydd yn effeithio ar genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru,
2) Nodi’r cyfleoedd i fynd i’r afael â’r heriau a’r materion hyn, a’r meysydd posibl ar gyfer
gweithredu.
Ar ôl iddynt gael eu nodi, bydd gwaith fy swyddfa’n canolbwyntio ar y meysydd gweithredu hyn a fedr
gynnwys cynnig cymorth a herio eraill i weithredu ar lefel genedlaethol a lleol. Bydd y pum dull o
weithio – cydweithio, ymgyfrannu, integreiddio, atal, ac edrych tuag at yr hirdymor a’r holl nodau
llesiant – yn rhan hanfodol o’r holl broses.

1.2

Y broses ymgyfrannu

Rwyf wedi dewis ymgyfrannu ac ymgysylltu drwy sgwrs estynedig yn hytrach na drwy broses
ymgynghori gonfensiynol. I wneud hyn rydym yn cydweithio gydag unigolion, arbenigwyr a
phartneriaid i dreialu dulliau arloesol o weithio yn cynnwys Sensemaker – rhaglen ddigidol sy’n
caniatáu i bobl ddweud wrthym beth sy’n bwysig iddynt hwy a dadansoddi eu hymatebion mewn
ffordd a fydd yn ein helpu i ddeall blaenoriaethau pobl a llenwi unrhyw fylchau yn ein dealltwriaeth.
Gallwch gyrchu Sensemaker yma i rannu eich barn ar y materion allweddol sy’n wynebu
cenedlaethau’r dyfodol.
Mae fy Swyddfa hefyd yn trefnu cyfres o weithdai ledled Cymru yn ystod mis Mawrth lle bydd gennych
gyfle i drafod y materion yn fwy manwl. Mae manylion llawn ar gael ar fy ngwefan yma.
Mae’r broses hon yn adeiladu ar fy ymgysylltiad cynharach â chyrff cyhoeddus, rhanddeiliaid a’r
cyhoedd. Ers i mi gychwyn ar fy swydd rwyf wedi bod yn gwrando ar ystod eang o bobl, yn cynnwys:
cwrdd â’r 44 corff cyhoeddus a gwmpesir gan y Ddeddf; cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r
cyhoedd ledled y wlad, a chynnal gweithdai gyda phobl â gwybodaeth arbenigol am yr heriau mawr
sy’n wynebu Cymru. Yn seiliedig ar y sgyrsiau hyn, cynhyrchais adroddiad, “Siarad Cenedlaethau’r
Dyfodol” sy’n amlinellu fy nghanfyddiadau er mwyn rhoi adborth i’r rhai a gymerodd ran ac er mwyn
parhau â’r sgwrs.
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Rwyf hefyd wedi bod yn edrych yn agos ar y dystiolaeth bresennol, tueddiadau’r dyfodol ac
amrywiaeth eang o adroddiadau i ddeall yr heriau mawr sy’n wynebu Cymru yn yr hirdymor. Yn
arbennig rwyf wedi ystyried:
a)

b)

c)

d)

e)

Sgwrs genedlaethol Y Gymru a Garem yn 2015, a amlygodd bryderon allweddol o
cymunedau ledled Cymru, ac a helpodd i lunio’r nodau llesiant a’r pum dull o weithio
a nodir yn y Ddeddf.
Y canfyddiadau yng nghyhoeddiad Llywodraeth Cymru 2013, Deall Dyfodol Cymru, a
gymerodd stoc o asedau Cymru yn erbyn cefndir o dueddiadau byd-eang a fydd yn
sbarduno newid yn y dyfodol. (Disgwylir i’r fersiwn diweddaraf o’r ddogfen hon fod ar
gael ar gyfer y cyhoedd ar ffurf adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol ym Mai 2017, fel sy’n
ofynnol o dan y Ddeddf).
Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig i sicrhau synergedd rhwng
ymdrechion i weithio tuag at y nodau byd-eang hyn a gwireddu llesiant
cenedlaethau’r dyfodol yma yng Nghymru.
Adnoddau presennol, data a dadansoddiad tueddiadau ar gyfer Cymru lle maent ar
gael, yn cynnwys oddi wrth ‘StatsWales’, Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, a data
Cyfrifiad, yn ogystal ag ystod eang o ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd.
“The Global Risks Report 2017” o Fforwm Economaidd y Byd sy’n cadarnhau llawer
o’r tueddiadau a’r materion allweddol a nodwyd gan fy nhîm.

Cynhaliais hefyd weithdy gydag arbenigwyr yn Nhachwedd 2016 i drafod yr heriau mawr oedd yn dod
i’r amlwg a sut y gallem eu categoreiddio. Drwy’r gyfres hon o brosesau cydweithredol mae rhestr hir
gychwynnol o faterion wedi eu hogi i lawr i bedair her gyffredinol sy’n wynebu Cymru yn yr hirdymor,
yr ydwyf yn bwriadu datblygu drwyddynt feysydd ar gyfer gweithredu.
Mae’r 4 maes her cyffredinol canlynol wedi eu nodi hyd yn hyn:






Newid hinsawdd – canolbwyntio ar leihau allyriadau a mynd i’r afael â’u heffeithiau
Newid economaidd – addasu i economi sy’n addas ar gyfer y dyfodol
Newid yn y boblogaeth – mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd poblogaeth sy’n heneiddio,
newid cyfansoddiadol ein cymunedau, a phwysigrwydd blynyddoedd cynnar a phrofiadau
niweidiol yn ystod plentyndod
Ymddieithriad dinasyddion – hyrwyddo cyfranogiad y cyhoedd a’u hymgyfraniad yn y
broses benderfynu

O dan bob un o’r heriau mae fy nhîm wedi coladu materion sydd wedi eu codi drwy gyfnod cyntaf y
sgwrs ac ymchwil, seiliedig ar dueddiadau’r dyfodol a rhagamcanion sydd ar gael yn eang. Mae’r
rhestr hon ymhell o fod wedi ei chwblhau ac mae’n rhan o’r sgwrs ei hunan.

1.3

Pwrpas y ddogfen hon

Mae’r papur hwn yn rhan o gyfnod nesaf y sgwrs ac mae’n amlinellu dadansoddiad ffeithiol o’r heriau
sy’n wynebu Cymru, y materion sy’n eu hachosi a’r problemau y gellid eu profi gan genedlaethau’r
dyfodol fel canlyniad, h.y. canlyniadau pob un o’r heriau. Ceisiais fynd i’r afael â’r materion canlynol:



Beth yw natur benodol yr heriau yr ydym yn eu hwynebu, yn seiliedig ar dystiolaeth sydd
eisoes yn bodoli ac ar gael ar yr hyn sy'n eu hachosi?
Beth yw canlyniadau tebygol yr heriau hyn ar genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, seiliedig
ar ddata sydd ar gael a thueddiadau a ragwelir ar gyfer y dyfodol?
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Byddaf yn gweithio gyda’r arolwg Sensemaker sydd ar gael yma, a fydd yn casglu eich barn ar yr hyn
sy’n bwysig i chi, eich barn ar achosion a chanlyniadau’r heriau sy’n wynebu Cymru, a restrir yn y
ddogfen hon, eich tystiolaeth gefnogol lle mae ar gael, a mynegiad o’r meysydd y dylem, yn eich barn,
roi blaenoriaeth iddynt. Petaech yn dymuno trafod unrhyw fanylion, os gwelwch yn dda cysylltwch â
kate.hamilton@futuregenerations.wales
Rwyf felly’n gofyn i chi fy helpu i nodi’r heriau a’r materion a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar
genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, ac yn eich gwahodd i ddweud wrthyf:
1) I ba raddau yr ydych yn cytuno â’r 4 maes cyffredinol o heriau sy’n dod i’r amlwg yng
Nghymru
2) I ba raddau yr ydych yn cytuno mai’r materion a nodir gennym yw:
a. y rhai hynny sy’n cyfrannu fwyaf at yr heriau cyffredinol sy’n wynebu Cymru
b. y rhai hynny a gaiff yr effaith mwyaf ar genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru;
3) Ydyn ni wedi anwybyddu unrhyw faterion allweddol sy’n berthnasol i’r meysydd her hyn
4) Pa faterion yn eich barn chi yw’r rhai pwysicaf, a pham.
Buaswn hefyd yn hapus i gael unrhyw dystiolaeth ychwanegol (storïau, ystadegau, neu fathau eraill o
dystiolaeth yn cynnwys eich profiad chi eich hunain) am y meysydd her hyn, materion o dan y
meysydd her hyn ac effaith y materion hyn yng Nghymru, a, lle mae’n bosibl, unrhyw enghreifftiau o
arfer da wrth fynd i’r afael â hwynt.

1.4

Y camau nesaf

Bydd cyfnod cyntaf y sgwrs yn digwydd rhwng Chwefror ac Ebrill 2017. Bydd y cyfnod nesaf yn
dadansoddi’r adborth a’ch sylwadau ar y materion y dylid yn eich barn roi blaenoriaeth iddynt, sef:




Nodi nifer llai o faterion allweddol y gall fy swyddfa ganolbwyntio arnynt mewn perthynas â
phob her
Gwneud y rhain yn destun dadansoddiad trwyadl o dueddiadau data a thystiolaeth o’r hyn
sy’n gweithio er mwyn nodi’r cyfleoedd ar gyfer gweithredu ar y materion hyn
Yn seiliedig ar yr ymchwil hwn, nodi ein meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu, y bydd
gennyf y cyfle gorau drwyddynt i sbarduno newid gwirioneddol yng Nghymru mewn dull
effeithiol.

Bydd y meysydd blaenoriaeth hyn ar gyfer gweithredu yn rhai sy’n cynnig cyfleoedd gwirioneddol i fy
swyddfa wneud gwahaniaeth wrth fynd i’r afael â’r 4 her gyffredinol sy’n wynebu cenedlaethau’r
dyfodol yng Nghymru. Bydd y meysydd blaenoriaeth hyn wrth galon fy nghynllun strategol a fy
nghynlluniau blynyddol, a’r rhaglen waith ar gyfer fy Swyddfa.
Bydd y meysydd blaenoriaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer gweithredu’n cael eu cyhoeddi ochr yn ochr
â fy adroddiad blynyddol yn ystod haf 2017.

cenedlaethaurdyfodol.cymru 4

MEYSYDD HER
2.

Newid Hinsawdd – Canolbwyntio ar leihau allyriadau a mynd i’r afael â’u
heffeithiau

2.1

Trosolwg

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang, gydag effeithiau eang a chydnabyddiaeth gynyddol o’r
hyn sy’n ei achosi. Amlygodd “The Global Risk Report 2017” bod y methiant i leihau ac addasu i’r
newid yn yr hinsawdd yn un o’r peryglon allweddol a fydd yn cynyddu’r effaith a’r tebygrwydd o newid
yn yr hinsawdd. Mae pob un o’r 16 mlynedd diwethaf wedi bod ymhlith y rhai cynhesaf a recordiwyd;
mae yna fwy o lifogydd a sychder ledled y byd, ac mae rhagamcanion yn awgrymu y bydd busnes fel
arfer yn ein dwyn tuag at blaned a fydd 4.6oC yn gynhesach, gyda’r potensial o gael effeithiau
dinistriol ar ein bywoliaethau, bioamrywiaeth, economi, iechyd, gallu i gael bwyd, dŵr ac ynni a llawer
mwy. Mae rheoli ein hadnoddau naturiol mewn dull cynaliadwy a gwarchod a diogelu ein bywyd
gwyllt, bioamrywiaeth a’r amgylchedd naturiol yn hollbwysig ar gyfer gwella llesiant, a bydd effeithiau’r
newid yn yr hinsawdd felly’n her allweddol i fynd i’r afael â hi. Mae Cytundeb Paris a ddaeth i rym yn
Nhachwedd 2016, a lofnodwyd gan bob un o’r 197 cenedl, yn gam arwyddocaol ymlaen, a’r bwriad
yw cadw cynhesu byd eang i lai na 2oC. Hyd yn hyn mae 125 o wledydd yn cynnwys y DU (a Chymru
felly) wedi mabwysiadu’r cytundeb ar lefel genedlaethol. Mae’r DU wedi ymrwymo i leihau ei
hallyriadau nwyon tŷ gwydr o 80% o leiaf erbyn 2050 (o lefelau 1990). O dan Ddeddf yr Amgylchedd
(Cymru) 2016 mae Cymru hefyd wedi ymrwymo i leihau ei hallyriadau o 80% o leiaf erbyn 2050, gyda
thargedau interim i’w gosod ar gyfer 2020, 2030 a 2040. Mae strategaeth bresennol Cymru ar y newid
yn yr hinsawdd yn gosod targed interim o 40% o leihad erbyn 2020 ynghyd â 3% o leihad yn flynyddol
mewn meysydd a ddatganolwyd. Tra’n bod yn cwrdd â’r un olaf ymddengys ein bod ymhell o
wireddu’r cyntaf; dangosodd adroddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru (2015) mai dim ond 11.9% o
leihad a wireddwyd gennym hyd yn hyn. Yn y cyd-destun hwn rhaid gweld newid hinsawdd fel un o’r
heriau pwysicaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, yn arbennig o gadw mewn golwg
bod rhagamcaniadau byd-eang yn awgrymu y gallai’r newid yn yr hinsawdd gwtogi gwerth asedau
ariannol y byd o £1.7 triliwn.

Ffactorau allweddol sy’n cyfrannu tuag at y newid yn yr hinsawdd yng
Nghymru:

2.2


Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru’n gyfrifol am 9% o gyfanswm net nwyon tŷ
gwydr y DU (neu 7.2% o gadw mewn golwg bod peth o’r ynni a gynhyrchir yng Nghymru’n
cael ei ddefnyddio mewn mannau eraill). Tra cafwyd lleihad o rwy 12% mewn allyriadau
rhwng 1990 a 2013, yn ystod 2012 a 2013 cafwyd cynnydd o 10% mewn allyriadau, yn
bennaf oherwydd cynnydd mewn cynhyrchu haearn a dur a phwerdai’n newid o nwy naturiol i
lo. Dyma gyfranwyr allweddol i allyriadau yng Nghymru:
- Mae cyflenwad ynni’n cyfrannu 42%, a gynhyrchir o nifer o ffynonellau yng Nghymru, a
dim ond 10% ohono (2013) yn dod o ffynonellau trydan adnewyddadwy, y ganran isaf yn
y DU. Mae peth o’r cyfanswm ynni hwn a gynhyrchir yng Nghymru’n cael ei allforio i
genhedloedd eraill y DU
- Mae busnes a phrosesau diwydiannol yn cyfrannu tua 24%, yn gysylltiedig yn bennaf â
diwydiannau trwm fel haearn a dur, gwresogi’r sector busnes, a phrosesau
gweithgynhyrchu
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Mae allyriadau amaethyddol yn cyfrannu 12%, yn bennaf oherwydd da byw, gwrtaith a’r
defnydd o danwydd
- Mae trafnidiaeth yn cyfrannu 11%, o ffyrdd, rheilffyrdd, awyr a dŵr. Caiff y ffigur hwn ei
ddomineiddio gan allyriadau trafnidiaeth ffyrdd (93%), 56% ohono o geir yn unig
- Mae cartrefi’n cyfrannu 8%, y rhan fwyaf ohono (97%) yn deillio o’r tanwydd a ddefnyddir
i wresogi a choginio
- Mae rheoli gwastraff a’r sector cyhoeddus (drwy eu hystadau a’u gweithgareddau) yn
ychwanegu 3% arall at allyriadau yng Nghymru
Ymddygiad defnyddio – petai pawb yn y byd yn defnyddio’r un faint o adnoddau â’r
dinesydd Cymreig cyffredin, byddai angen ychydig dros 2.5 o blanedau i ysgwyddo’r holl faich
amgylcheddol. Mae hyn oherwydd ein deiet a’r nwyddau a’r gwasanaethau yr ydym yn eu
defnyddio yn ogystal â bodloni’n defnydd o ynni yn y cartref, trafnidiaeth a’n hanghenion
adeiladu
Poblogaeth sy’n cynyddu – mae mwy o bobl, yn fyd-eang ac yng Nghymru yn debygol o
arwain at fwy o allyriadau, hyd yn oed os byddwn yn dod yn well am leihau allyriadau fesul
person, yn arbennig gyda chynnydd mewn teithio a chynnydd mewn prynwriaeth seiliedig ar
adnoddau oherwydd y newid mewn ffyrdd o fyw
-





Canlyniadau tebygol a ddaw yn sgil y newid yn yr hinsawdd sy’n
wynebu cenedlaethau’r dyfodol

2.3








Effaith ar batrymau tywydd – Mae cynnydd yn nhymheredd byd-eang yn debygol o achosi
digwyddiadau hinsawdd mwy anrhagweladwy ac eithafol, yn cynnwys cynnydd yn nwysedd
glaw a chynnydd yn amlder llifoedd afon uchel, yn arwain at risg uwch o ddŵr wyneb a
llifogydd o afonydd
Effaith ar fioamrywiaeth – mae poblogaethau bywyd gwyllt yn fyd-eang eisoes wedi lleihau
o 58% ers 1970 ac mae hyn yn debygol o gyrraedd 67% erbyn 2020. Yng Nghymru mae
bygythiadau penodol i briddoedd, ffynonellau dŵr croyw, ecosystemau morol, bywyd gwyllt a
chynefinoedd
Effaith ar ffynonellau allweddol, yn cynnwys:
- Ynni – Bydd diogelwch a fforddiadwyedd ein cyflenwad ynni’n cael eu heffeithio gan y
newid yn yr hinsawdd. Mae tlodi tanwydd yng Nghymru eisoes yn uchel gyda 23% o
gartrefi’n gwario dros 10% o’u hincwm ar filiau ynni, a bydd y cyfuniad o brinder tai
fforddiadwy ac aneffeithlonrwydd cartrefi yn arwyddocaol i gartrefi agored i niwed, a hyn
eisoes wedi achosi dros 2,300 o farwolaethau ychwanegol yn ystod y gaeaf yng Nghymru
a Lloegr yn 2014/15
- Bwyd – gallai cadwyni cyflenwi bwyd byd-eang, yr ydym yn dibynnu arnynt yn gynyddol,
gael eu niweidio’n ddifrifol wrth i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd effeithio ar ddiogelwch
dŵr, cynnyrch amaethyddol ac adnoddau economaidd mewn rhannau eraill o’r byd
- Dŵr – mae ansawdd dŵr yn debygol o gael ei effeithio gan lifogydd. Mae’r cynnydd yn
nhymheredd dŵr hefyd yn debygol o leihau’r mathau o bysgod mewn rhai dalgylchoedd.
Er bod gan Gymru ar hyn o bryd ddigon o ddŵr dros ben disgwylir i’r newid yn yr
hinsawdd gyfyngu ar y cyflenwad dŵr wrth i’r cynnydd mewn poblogaeth gynyddu’r galw
amdano
Effaith ar dai – mae rhyw 11% (oddeutu 165,000 eiddo) o stoc adeiladu Cymru wedi ei leoli
ar orlifdir afonydd neu orlifdir arfordirol, gyda 53,000 o’r eiddo hynny mewn mannau sy’n
wynebu tebygrwydd arwyddocaol o lifogydd o afonydd neu o’r môr. Disgwylir i niwed
blynyddol i eiddo gostio £200 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd
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Effaith ar ymfudo – mae yna dystiolaeth eang y gallai’r newid yn yr hinsawdd achosi
cynnydd mewn mewnfudo o rannau eraill o’r byd sydd wedi cael eu heffeithio’n ddifrifol. Mae
Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid wedi rhybuddio y gallai newid yn
yr hinsawdd achosi dadleoliad i fyny at 250 miliwn o bobl erbyn 2050
Effaith ar ffermio a defnydd tir – mae 84% o dir Cymru’n amaethyddol. Gallai cynhyrchiant
ffermio weld newidiadau dramatig o dan amodau hinsawdd gwahanol, yn arbennig o ystyried
bod rhyw 80% o’r tir hwn eisoes wedi ei ddynodi’n ‘llai ffafriol’, h.y. yn profi tir gwael, amodau
cynaeafu a hinsawdd wael. Gallai’r newid yn yr hinsawdd hefyd niweidio coetiroedd hynafol,
cloddiau ac asedau naturiol eraill
Effaith ar seilwaith a gwasanaethau allweddol – gallai ein seilwaith yn cynnwys trafnidiaeth
a gwasanaethau cyfleustodau gael eu niweidio gan lifogydd, y perygl hirdymor mwyaf, a gan
wres, prinder dŵr ac ansefydlogrwydd llethrau wedi ei achosi gan dywydd eithafol. Mae
llifogydd eisoes yn cyfrif am golledion arwyddocaol mewn gwasanaethau sy’n dibynnu ar
seilwaith ffisegol fel ffyrdd, rheilffyrdd a chyflenwad ynni
Effaith ar iechyd – amcangyfrifir y bydd marwolaethau sy’n gysylltiedig â gwres yng
Nghymru’n cynyddu i rhwng 3.1 a 14.3 fesul 100,000 yn 2050. Gallai’r newid a ragwelir yn yr
hinsawdd arwain at broblemau anadlol gwaeth fel canlyniad i ansawdd aer gwaeth mewn
ardaloedd trefol a gwledig ac oherwydd ei effaith ar anhwylder alergedd tymhorol. Gall
cynnydd yn lefelau trafnidiaeth fel canlyniad i seilwaith nad yw wedi cael ei addasu ar gyfer y
newid yn yr hinsawdd arwain at lygredd sŵn, sydd eisoes yn effeithio ar gartrefi dros 200,000
o bobl yng Nghymru sy’n agored i lefelau o sŵn trafnidiaeth ar y ffyrdd sy’n fwy na
chanllawiau sŵn nos Sefydliad Iechyd y Byd. Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd mae’r newid yn yr
hinsawdd ‘ymhlith y peryglon mwyaf i iechyd yn yr unfed ganrif ar hugain’, gydag effaith
cynyddol ar, er enghraifft, reoli clefydau a chyflenwad dŵr glân
Effeithiau ar fusnesau – gall llifogydd a digwyddiadau tywydd eithafol greu niwed i asedau
ac amharu ar weithgareddau busnes, yn arbennig lle mae capasiti cyfyng ar gyfer addasu i’r
newid yn yr hinsawdd a’r niwed a allai ei achosi fel canlyniad i lifogydd, ymhlith eraill. Yn ôl
Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd, erbyn 2050 mae’n debyg y bydd cynnydd o rhwng 29% 96% yn y niwed i eiddo dibreswyl yng Nghymru
Effaith ar fuddsoddiadau – gallai’r newid yn yr hinsawdd hefyd effeithio ar ble a pha faint y
bydd busnesau’n buddsoddi yn yr hirdymor. Mae’r diwydiant yswiriant eisoes yn wynebu
cynnydd cyson yng nghost hawliadau busnes oherwydd difrod tywydd, ac os bydd hyn yn
gwneud yswiriant yn ddrutach neu’n fwy cyfyng ei gwmpas gallai hyn fod yn niweidiol, yn
arbennig i fusnesau bach sy’n ffurfio rhan sylweddol o’r sector busnes yng Nghymru.
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3.

Newid economaidd – symud at economi sy’n addas ar gyfer y dyfodol

3.1

Trosolwg

Mae economi sy’n addas ar gyfer y dyfodol yn un sy’n arloesol a chynhyrchiol mewn adeiladu
cymdeithas garbon isel. Mae’n cydnabod cyfyngiadau’r amgylchedd byd-eang ac felly’n defnyddio
adnoddau’n gymesur ac yn gweithio i leihau a lliniaru’r newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn
cynorthwyo datblygiad poblogaeth fedrus sydd wedi cael addysg dda, gan gynhyrchu cyfoeth a
darparu gwaith gweddus drwy’r hwn y gall pawb fanteisio ar y cyfoeth hwnnw. Nid yw hwn yn
economi y gellir ei fesur yn ystyrlon drwy dwf economaidd yn unig, ac mae llawer wedi dadlau dros
amser hir nad yw’n gydnaws â thwf economaidd o gwbl. Mae’r angen i feddwl mewn dull newydd am
ddatblygu economaidd yn cael ei gydnabod yn eang, yn cynnwys gan sefydliadau byd-eang fel Banc
y Byd, Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, a Fforwm Economaidd y Byd
sy’n gweithio tuag at dwf cynhwysol. Mae’n ddigon tebyg bod llawer mwy i’w ddweud wrthym p’un ai
ydym yn symud tuag at economi sy’n cyflawni llesiant cenedlaethau’r dyfodol ai peidio, gan
fesuriadau amgen megis y Mynegai Cynnydd Cymdeithasol (sy’n “mesur cynnydd cymdeithasol nid
cyfoeth”) neu Fesurau Llesiant (sy’n monitro “sut mae’r DU ar y cyfan yn dod ymlaen y dyddiau hyn”)
neu hyd yn oed y Mynegai Hapusrwydd (sy’n “mesur yr hyn sy’n bwysig”). Ond mae gwneud cynnydd
yn erbyn mesuriadau o’r fath yn gofyn am newidiadau dramatig yn y dull o feddwl am strategaeth
economaidd a ffyniant yng Nghymru.
Ar yr un pryd mae globaleiddio ac arloesedd technolegol yn newid yr amodau economaidd yn gyson
ac mae Cymru’n wynebu heriau sylweddol wrth geisio dal i fyny, heb son am oddiweddyd, y
newidiadau hyn. Mae gan Gymru lefelau hirsefydlog uchel o dlodi, amddifadedd ac anghyfartaledd:
mae’r economi busnes fel arfer wedi methu darparu llesiant i rannau arwyddocaol o’r boblogaeth,
mae etifeddiaeth gorffennol diwydiannol Cymru yn dal yn weledol drwy ei effaith ar yr amgylchedd
naturiol a bioamrywiaeth, yn ogystal ag ar ein iechyd, a rydym mewn perygl o gael ein gadael ar ôl
hyd yn oed ymhellach gan ‘gynnydd’ economaidd fel y mae’n digwydd ar hyn o bryd. Mae ein ffyniant
yn y dyfodol yn dibynnu ar feithrin y sgiliau cywir, seilwaith (naturiol ac adeiledig), a diwydiannau ar
gyfer addasu a ffynnu o dan amodau sy’n newid ac sy’n rhai na ellir mewn gwirionedd eu rhagweld.

Ffactorau allweddol sy’n cyfrannu at yr her economaidd i Gymru:

3.2









Penderfyniadau economaidd tymor byr – caiff penderfyniadau economaidd eu sbarduno
gan gylchoedd etholiadol ac agendâu polisi tymor byr, felly, yn aml iawn nid oes cysondeb
rhyngddynt â nodau hirdymor
Gwerth Ychwanegol Isel – O bob rhanbarth yn y DU, gan Gymru’r mae’r Gwerth
Ychwanegol Gros isaf sef £18,002 y pen (71% o gyfartaledd y DU)
Enillion isel – y gyfradd gyflogaeth yw 71.3%, a hyn yn is nag yn 8 o ranbarthau a gwledydd
eraill y DU (ac eithrio Gogledd Iwerddon, Gogledd Ddwyrain Lloegr a Gorllewin Canolbarth
Lloegr) gydag enillion wythnosol yr ail isaf yn y DU
Cynhyrchiant isel – mae cynhyrchiant economaidd, sy’n mesur pa mor dda yr ydym yn
defnyddio’n hadnoddau’n cynnwys y gweithlu, am bob uned o gynnyrch neu wasanaethau yr
ydym yn eu cynhyrchu, 31% yn is yng Nghymru nag yn Llundain (& isaf o’i gymharu â phob
rhanbarth arall yn Lloegr). Un ffactor yn y bwlch cynhyrchiant hwn yw lefel isel o gymwysterau
ymhlith gweithwyr Cymru
Buddsoddiadau Annigonol – gall seilwaith annigonol megis ag ar gyfer cynhyrchu ynni,
trawsyrru a dosbarthu, dŵr, telegyfathrebu a thrafnidiaeth arwain at dagfeydd, toriad pŵer, a
phrinder mynediad i ffyrdd ac adnoddau,
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Defnyddio Gweithlu – yng Nghymru mae yna lawer o swyddi sgiliau isel a chyflogau isel,
ond mae cyfran uchel o’r swyddi hyn yn cael eu dal gan weithwyr â gormod o gymwysterau,
sy’n awgrymu nad yw’r sgiliau sydd ar gael yn cael eu defnyddio’n ddigonol ac felly heb fod
yn cyfrannu gymaint ag y gallent tuag at gynhyrchiant a pherfformiad economaidd
Prinder gwaith gweddus – mae cyfran uchel o swyddi yng Nghymru, yn arbennig fel y rhai
yn y sectorau gofal, adwerthu a lletygarwch, heb fod yn cynnig tâl da, cytundebau diogel neu
fanteision gweddus megis gofal plant ac oriau hyblyg. O bell ffordd, prinder gwaith gweddus
yw’r ffactor pwysicaf o hyd yn y lefelau tlodi cymharol uchel yng Nghymru
Cyrhaeddiad addysgol isel – mae hyn yn cyfrannu at ddiffyg parodrwydd i weithio, yn
arbennig mewn swyddi gweddus a swyddi’r dyfodol. Ar sail y tueddiadau presennol, rhwng
2015-2020 ni fydd gan i fyny at 70,000 o rai sy’n gadael yr ysgol bump TGAU da
Toriadau mewn cyllid – mae toriadau mewn cyllid a mesurau caledi yn effeithio ar lawer o
wasanaethau cyhoeddus. Mae toriadau hefyd yn effeithio ar swyddi’r sector cyhoeddus, ac
mae Cymru’n arbennig o agored i gael ei niweidio yn hyn o beth oherwydd y nifer cymharol
uchel o swyddi sector cyhoeddus (uwch na chyfartaledd y DU o 26.7%). Nid yw goblygiadau
Brexit eto’n glir ond gallent fod yn arwyddocaol gan fod Cymru ar hyn o bryd yn derbyn mwy o
arian oddi wrth yr UE (£520 miliwn) nag y mae’n ei gyfrannu (£442 miliwn)
Dirwasgiad – mae dirwasgiad wedi effeithio ar bartneriaid masnachol Cymru o fewn a thu
hwnt i’r UE, ac mae allforion wedi syrthio o ryw £300m fel canlyniad. Mae’r lleihad ym
mhrisiau nwyddau a’r cynnydd ym mhrisiau bwyd anifeiliaid a gwrtaith wedi bwrw’n heconomi
gwledig yn benodol, yn arbennig y sector da godro
Globaleiddio – mae symudiad diwydiannau trwm allan o Gymru, oherwydd cystadleuaeth o
rannau eraill y byd, wedi peryglu swyddi yr ydym wedi dibynnu arnynt yn draddodiadol, a hyn
wedi distrywio bywoliaethau llawer o bobl
Diwygio lles – mae diwygiadau lles yn y DU wedi bwrw Cymru’n galed, yn arbennig yr
oedolion anabl hynny o oedran gweithio, sydd wedi colli rhyw £165 y pen. Mae hyn yn
arbennig o broblemus oherwydd y raddfa uchel o bobl anabl yng Nghymru (mae 24% o’r
boblogaeth o oedran gweithio’n nodi anabledd, o’i gymharu â 20% yn Lloegr. Ar gyfartaledd,
mae hanner yr oedolion o oedran gwaith sydd heb waith yng Nghymru’n anabl)
Costau byw sy’n codi – mae gallu pobl i fforddio nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen
ar gyfer safon byw ‘digonol’ wedi gostwng. Mae cynnydd mewn cyflogau wedi bod yn araf;
mae newidiadau mewn credydau treth a budd-daliadau wedi effeithio ar incwm cartrefi, a
chost nwyddau angenrheidiol wedi codi o 28% ers 2008 – yn gynt na chwyddiant cyffredinol.
Mae cost uchel gofal plant hefyd wedi bod yn rhwystr arwyddocaol i weithio
Treth – mae dulliau sylfaenol ar gyfer lleihau tlodi, megis treth a budd-daliadau, heb gael eu
datganoli a hyn yn golygu na ellir mynd i’r afael â gwella polisïau sy’n ymwneud ag anghenion
a galwadau lleol
Polisïau tlodi – nid yw’r rhain wedi bod yn ddigonol nac yn effeithiol, y gellir yn rhannol ei
briodoli i brinder sylfaen dystiolaeth sy’n ddigon cryf, sy’n cynnwys data dadelfenedig ar gyfer
adnabod a thargedi’r grwpiau hyn o bobl yn well.
Aflonyddwch technolegol – bydd y cynnydd mewn digideiddio diwydiant ac awtomeiddio
gwaith yn cynyddu’r pwysau ar argaeledd swyddi, yn arbennig i’r rhai hynny mewn swyddi
sgiliau isel a rolau gweithgynhyrchu. Rhagwelir y gallai 35% o swyddi yn y DU fod mewn
perygl yn y 10-20 mlynedd nesaf fel canlyniad i awtomeiddio
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3.3 Canlyniadau tebygol yr her economaidd sy’n wynebu cenedlaethau’r
dyfodol














Effaith ar incwm – mae tlodi yng Nghymru ar gyfartaledd yn uwch nag yn y DU, ac mae’r
cyfraddau wedi aros mwy neu lai'r un fath yn ystod y 12 mlynedd diwethaf. Mae 23% o bobl
yng Nghymru’n ei chael hi’n anodd cael dau ben llinyn ynghyd ac mae lefelau pobl nad ydynt
yn gweithio, diweithdra, tangyflogaeth, a phobl sy’n profi tlodi wedi cynyddu. Os nad fydd
newid yn y ffordd mae’r economi’n gweithio nid yw hyn yn debygol o wella
Effaith ar fforddiadwyedd nwyddau a gwasanaethau – mae 23% o gartrefi yng Nghymru,
tua 291,000 o gartrefi, yn byw mewn tlodi tanwydd. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain (261,000) yn
cynnwys plentyn, person hŷn, neu rywun sy’n anabl neu’n profi salwch hirdymor. Mae nifer
cynyddol o bobl yn cyrchu banciau bwyd a thanwydd ac mae Age Cymru wedi darganfod bod
treian o gartrefi gyda phobl wedi ymddeol yn gwario llai ar fwyd, gwres, gweithgareddau
cymdeithasol a nwyddau eraill. Mae cymunedau gwledig eisoes yn wynebu heriau wrth
gyrchu gwasanaethau a chânt eu heffeithio ymhellach gan doriadau mewn gwasanaethau, yn
arbennig y rhai hynny ar incwm isel, preswylwyr hŷn, a theuluoedd sy’n dibynnu fwyaf ar
wasanaethau cyhoeddus
Effaith ar iechyd – mae gan bobl sy’n profi tlodi neu’n byw mewn ardal o amddifadedd nifer
llai o flynyddoedd i fyw heb salwch neu anabledd ac yn debygol o farw’n gynt. Yn ôl Iechyd
Cyhoeddus Cymru mae gordewdra’n fwy cyffredin mewn ardaloedd lle mae pobl yn profi tlodi,
a mwy o oedolion yn marw fel canlyniad i ysmygu neu gamddefnyddio alcohol yn yr
ardaloedd hyn o’i gymharu â’r ardaloedd lleiaf amddifad. Mae diweithdra, yn arbennig
ddiweithdra hirdymor, hefyd yn ffactor sy’n cyfrannu tuag at gyflyrau iechyd meddwl mewn
oedolion (24%), ysmygu (43%), anweithgarwch corfforol (60%).O fwy o bryder hyd yn oed yw
bod problemau iechyd yn cynyddu cyfradd marwolaeth o 20-25% yn y deng mlynedd yn dilyn
colli swydd
Effaith ar blant – mae 29% o blant yn byw mewn tlodi. Mae gan blant sy’n byw mewn cartrefi
incwm isel waeth iechyd meddwl ac iechyd corfforol, ac maent yn ennill canlyniadau gwaeth
yn yr ysgol na’r rhai o deuluoedd gwell eu byd, gan gynyddu’r risg o aros mewn tlodi ar draws
cenedlaethau. Mae yna hefyd fwy o risg iddynt gael Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod,
a fedr arwain at fwy o debygrwydd o ymddygiad sy’n ddrwg i iechyd yn ystod eu bywydau,
gan effeithio ar gyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf
Bwlch sgiliau cynyddol – mae’n debygol y bydd cynnydd yn y bwlch sgiliau wrth i swyddi
proffesiynol a swyddi rheoli dyfu ac wrth i swyddi lled fedrus a di-grefft leihau, gan arwain at
gystadleuaeth ddwys am swyddi. Plant a phobl ifanc sy’n tyfu mewn tlodi a gaiff eu heffeithio
fwyaf gan eu bod yn fwy tebygol o ennill canlyniadau addysgol gwael, o feddiannu sgiliau a
dyheadau is, a hefyd am eu bod yn debygol o fod mewn swyddi tâl isel, yn ddi-waith, ac yn
ddibynnol ar y wladwriaeth les fel oedolion
Cost darparu gwasanaethau – Fel canlyniad i lefelau uchel o dlodi ac anghenion
cymdeithasol mae Cymru’n gwario £3.6 biliwn bob blwyddyn ar wasanaethau sy’n delio â
chanlyniadau cymdeithasol drwy’r systemau iechyd, addysg, gofal cymdeithasol a
chyfiawnder troseddol. Golyga hyn bod £1 o bob £5 sy’n cael ei wario ar wasanaethau
cyhoeddus yn ymwneud â thlodi
Effaith ar gydraddoldebau – mae plant, teuluoedd un rhiant, menywod, pobl anabl, pobl o
gefndiroedd ethnig nad ydynt yn wyn, ceiswyr lloches a ffoaduriaid mewn perygl o fod yn
dlotach na gweddill y boblogaeth. Felly, bydd methiant i fynd i’r afael ag achosion tlodi’n
parhau i gael effaith anghyfartal ar gymdeithas Cymru
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Effaith ar ddiwylliant – mae toriadau’n effeithio ar wasanaethau anstatudol megis diwylliant
a chyfleusterau hamdden yn bennaf, gan greu rhwystr i gyfranogiad diwylliannol, a phlant o
gymunedau o amddifadedd yn dioddef fwyaf. Ar adeg pan mae’r sector diwydiannau
creadigol yn ehangu’n gyflym gallai hyn gael effaith niweidiol ar dwf y sector yn y dyfodol gan
niweidio cyfleoedd cyflogaeth posibl i bobl ifanc yn y diwydiannau hyn

4.

Newid yn y boblogaeth – mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd
poblogaeth sy’n heneiddio, newid cyfansoddiad ein cymunedau, a
phwysigrwydd blynyddoedd cynnar a phrofiadau niweidiol yn ystod
plentyndod

4.1

Trosolwg

Disgwylir i boblogaeth y byd gyrraedd 9 biliwn erbyn 2050. Mae poblogaeth Cymru nid yn unig yn
debygol o gynyddu ond bydd cynnydd mawr yn nifer y boblogaeth sy’n heneiddio. Tra bod bywydau
hwy yn rhywbeth i’w ddathlu – mae gennym yn awr dros 25,000 o bobl dros 90 oed neu fwy, o’i
gymharu â 700 yn 1911. Bydd poblogaeth sy’n heneiddio hefyd yn golygu cynnydd mewn materion
iechyd yn ymwneud ag oedran. Bydd poblogaeth Cymru hefyd yn gweld llai o gymhareb rhwng y nifer
o weithwyr a nifer pensiynwyr, a newid yn natur cymdeithas fel canlyniad i: ymfudo, yn rhyngwladol ac
o rannau eraill o’r DU, a ddaw â chymysgedd o fanteision a phwysau ledled cymdeithas; newidiadau
yn ethnigrwydd ein cymunedau, sydd, tra’u bod yn dal yn bennaf yn wyn a Christnogol, wedi dod yn
fwy amrywiol o ran ethnigrwydd yn y degawd diwethaf; a newidiadau yn ein ffordd o fyw sydd wedi
gweld twf yn y nifer o gartrefi (7.4%) yn y degawd diwethaf, yn bennaf oherwydd mwy o gartrefi un
person. Hefyd gwelwyd lleihad yn y nifer o bobl sy’n siarad Cymraeg, yn arbennig mewn ardaloedd a
fu gynt yn ardaloedd Cymraeg eu hiaith.
Wrth edrych ar yr hirdymor mae angen i ni dalu sylw arbennig i’r blynyddoedd cynnar, gan roi i
genedlaethau newydd yng Nghymru’r cychwyn gorau posibl mewn bywyd ni waeth ble mae eu man
cychwyn, gan dorri cylchoedd amddifadedd ac anfantais lle maent yn glynu a lleihau amlder profiadau
niweidiol yn ystod plentyndod â ganddynt y fath ganlyniadau drwy gydol bywyd a hyd yn oed
genedlaethau i ddod.

Ffactorau allweddol sy’n cyfrannu at newid yn y boblogaeth

4.2




Poblogaeth sy’n cynyddu – bydd poblogaeth Cymru’n cynyddu o 3.1 miliwn i 3.3 miliwn
erbyn 2033. Bydd treian o bobl yn 65+ mlwydd oed – bron i ddwywaith gymaint ag ar hyn o
bryd – tra bydd yr hyn yr ydym yn ei ystyried fel oedran gweithio (16-64) yn lleihau o 5%
rhwng 2014 a 2039. Dros y degawd diwethaf Caerdydd a welodd y cynnydd mwyaf mewn
poblogaeth (12%), Sir Benfro (8%) Pen-y-bont ar Ogwr (8%) a Sir Fynwy (7%). Mae cynnydd
yng nghyfraddau ffrwythlonder ac ymfudo wedi cyfrannu tuag at boblogaeth sy’n cynyddu, ac
mae gwelliannau mewn datblygiadau meddygol wedi cynyddu disgwyliad bywyd
Hunaniaeth Gymreig ac iaith – er bod dau dreian o’r boblogaeth yn dweud mai Cymry ydynt
o safbwynt hunaniaeth genedlaethol, ac er bod mwy o bobl ifanc (o dan 20 oed) yn disgrifio’u
hunain fel Cymry, mae lleihad yn y gyfran o bobl sy’n medru siarad Cymraeg, o 21% yn 2001
i 19% yn 2011. Nodir yn adroddiad Comisiynydd yr iaith Cymraeg (2016) bod hyn yn golygu
gostyngiad yn y nifer o gymunedau yng Nghymru lle’r oedd dros 70% o’r boblogaeth yn siarad
Cymraeg, o 53 i 39 dros y cyfnod hwnnw o 10 mlynedd
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Poblogaeth sy’n fwy afiach – tra’n bod yn byw yn hwy, mae llawer o’r boblogaeth heb fod
yn byw bywydau iachach, gyda bron i ddau dreian (58%) o oedolion a 25% o blant yn pwyso
gormod neu’n ordew. Cysylltir gordewdra â nifer o risgiau i iechyd – mae’n cynyddu’r risg o
ddiabetes math 2, afiechyd y galon, pwysau gwaed uchel, rhai mathau o gancr, osteoarthritis
ac iselder
Maint cartrefi – mae cartrefi’n mynd yn llai wrth i ragor o bobl fyw mewn cartrefi un person
neu gartrefi un rhiant, sy’n arwain at gynnydd yn nifer cartrefi a fydd yn ôl y rhagolygon yn
cynyddu o 15% erbyn 2036
Rhaniad gwledig a threfol – mae amcangyfrifon diweddaraf yn nodi bod oddeutu 33% o
boblogaeth Cymru’n byw mewn awdurdodau gwledig, 14% mewn awdurdodau lled-wledig,
30% yn y cymoedd a chrynhoad o 23% mewn awdurdodau trefol, gyda lleihad mewn
ardaloedd gwledig i’w ddisgwyl mewn 0 -15 mlynedd, ynghyd â’r nifer o bobl o oedran
gweithio, (fel mewn mannau eraill o Gymru), a chynnydd mwy arwyddocaol yn y rhai dros 65
mlwydd oed
Cyrhaeddiad addysgol is – gyda digon o gyflogaeth – ond cyflogaeth sgiliau isel – wedi bod
ar gael yn y diwydiannau glo, metel a gweithgynhyrchu yn y gorffennol, ar y cyfan roedd
cyrhaeddiad addysgol yn isel. Fodd bynnag, mae’r tueddiad hwn yn parhau ymhlith y
genhedlaeth iau, yn arbennig y rhai hynny o gymunedau tlotach sy’n perfformio 32-34% yn
waeth na’r rhai hynny mewn ardaloedd gyda llai o amddifadedd. Mae’r tangyflawni addysgol
hwn yn amlwg mewn plant mor ifanc â thair blwydd oed

Canlyniadau tebygol y newid yn y boblogaeth sy’n wynebu
cenedlaethau’r dyfodol

4.3











Mwy o achosion afiechyd – mae poblogaeth sy’n heneiddio’n golygu cynnydd mewn
cyflyrau’n ymwneud ag oedran, fel dementia a chancr. Bydd mynychder ymddygiadau megis
defnyddio alcohol, diffyg ymarfer corff, ac ysmygu, ynghyd â’r cynnydd mewn gordewdra yn
arwain at gynnydd mewn ystod o gyflyrau cyffredin cronig a fedrai gyfyngu ar fywyd
Newid yn y galw am wasanaethau iechyd, gwasanaethau gofal a gwasanaethau
cyhoeddus ehangach – mae poblogaeth sy’n heneiddio a phoblogaeth fwy afiach yn
debygol o gynyddu’r galw ar wasanaethau cyhoeddus, tra bydd newidiadau eraill megis
poblogaeth fwy amrywiol, pobl a fydd yn gwneud gwahanol fathau o waith, a threfniadau byw
gwahanol yn newid patrwm y galwadau hynny. Gyda thoriadau parhaus mewn gwasanaethau
mae’r sefyllfa’n debygol o waethygu
Anghydraddoldebau dyfnach – mae anghydraddoldebau iechyd eisoes yn eithaf eithafol
gyda gwahaniaethau i fyny at 20 mlynedd mewn disgwyliad oes rhwng cymunedau cyfagos
mewn rhai rhannau o’r wlad. Mae’r rhain yn debygol o waethygu mewn senario poblogaeth
sy’n heneiddio
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) – bydd cyfuniad o gyraeddiadau
addysgol isel a fydd yn achosi diffyg gwaith, diweithdra, salwch yn ymwneud â stres ynghyd â
chynnydd mewn ffyrdd o fyw afiach, yn cynyddu’r tebygrwydd o Brofiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru gan arwain at ymddygiadau niweidiol i
iechyd ac ymddygiadau gwrth gymdeithasol, perfformiad gwael yn yr ysgol a mwy o risg o fod
yn gysylltiedig â throseddu – a llai o debygrwydd o fod yn aelod cynhyrchiol o gymdeithas
Yr effaith ar y gweithlu – gallai cynnydd yn y boblogaeth arwain at bobl hŷn yn aros yn hwy
yn y gweithlu, ond ar yr un pryd gall gweithwyr hŷn brofi anghenion gofal iechyd a fyddai’n
amharu ar eu gallu i weithio. Bydd argaeledd swyddi gweddus yn hollbwysig, yn arbennig ar
gyfer pobl ifanc, menywod ac eraill sy’n ceisio cael mynediad i’r gweithlu wrth i bwysau
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economaidd cynyddol ar gartrefi olygu bod yn rhaid i holl oedolion yn y cartref weithio er
mwyn ennill bywoliaeth
Tai – caiff argaeledd a fforddiadwyedd tai eu gwasgu gan boblogaeth sy’n tyfu a’r newid tuag
at lai o aelodau mewn teulu, ac aelwydydd llai, tra bydd y cynnydd mewn adeiladu tai i gwrdd
â’r galw o bosibl yn lleihau mynediad i, ac argaeledd mannau gwyrdd, a allai ddod â
pheryglon amgylcheddol ychwanegol (megis gwneud pobl yn fwy agored i effeithiau’r newid
yn yr hinsawdd).
Effaith ar adnoddau– bydd cynnydd yn y boblogaeth yn cynyddu’r galw am adnoddau megis
bwyd, dŵr ac ynni, a bydd cwrdd â’r galw hwn yn cynyddu lefelau allyriadau ac yn disbyddu
adnoddau, yn arbennig os byddwn yn dal i’w defnyddio fel a wnawn ar hyn o bryd

5.

Ymddieithriad dinasyddion – hyrwyddo cyfranogiad cyhoeddus ac
ymgyfraniad yn y broses benderfynu

5.1

Trosolwg

Ar gyfer cael cymdeithas ffyniannus a chydlynol rhaid i ddinasyddion gael eu galluogi a theimlo bod
cysylltiad rhyngddynt â’r broses o lunio’r penderfyniadau sy’n effeithio arnynt hwy a’u cymunedau.
Mae hyn yn gofyn am anghydraddoldebau llai eithafol yn ogystal â phresenoldeb sefydliadau cryf ac
effeithiol y mae dinasyddion yn ymddiried ynddynt. Yn eu hadroddiad “Making a Good Society”,
amlygodd Comisiwn Ymchwilio i Ddyfodol y Gymdeithas Sifil yn y DU ac Iwerddon bod “yr amodau ar
gyfer cymdeithas sifil iach yn cynnwys lefelau uchel o ymddiriedaeth a chydraddoldeb cymdeithasol,
yn ogystal ag amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer annibyniaeth a pherthynas gydweithredol a’r
wladwriaeth.” Yn fwy eang, mae ymgysylltiad dinesig yn hanfodol i gyfiawnder cymdeithasol, gan roi
llais i gymunedau a sefydliadau’r trydydd sector, yn cynnwys y rhai hynny sy’n dlotach ac yn fwy
ymylol. Yng Nghymru, mae’r bwlch cynyddol rhwng y tlawd a’r cyfoethog ac anghydraddoldebau
parhaus mewn iechyd wedi tanio ymdeimlad o ddadrithiad tuag wleidyddion a chyrff cyhoeddus, yn
arbennig mewn ardaloedd o amddifadedd. Mynegodd y bleidlais Brexit ddymuniad pwerus am newid.
Ar yr un pryd thema gref a ddaeth i’r amlwg o sgwrs genedlaethol y Gymru a Garem oedd yr angen
am ‘fwy o ymgysylltiad yn y broses ddemocrataidd, llais cryfach i ddinasyddion a chyfranogiad
gweithgar yn y broses benderfynu fel sylfaen ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol.’

Ffactorau allweddol sy’n cyfrannu at ymddieithriad dinasyddion

5.2






Ymdeimlad o ddiffyg cysylltiad â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau – datgelodd ymarfer
Y Gymru a Garem bod cymunedau’n teimlo’n rhwystredig yn dilyn profiadau ailadroddus o
ymgynghoriadau aneffeithiol neu rai oedd yn rhy hwyr, neu a gynhaliwyd mewn ffordd lle na
ellid dylanwadu ar y penderfyniadau a wnaed. Wrth symud ymhellach ac ymhellach i ffwrdd o
Gaerdydd darganfuwyd bod y teimlad hwn yn cryfhau
Bwlch parhaus rhwng y cyfoethog a’r tlawd – yng Nghymru mae gan y 10% tlotaf ryw 1.5
o’r cyfanswm incwm, tra bod gan y 10% cyfoethocaf 20-30 gwaith mwy. Yn fyd-eang dywed
Oxfam bod wyth biliwnydd yn berchen ar yr un maint o gyfoeth â 3.6 biliwn o’r bobl sy’n creu
hanner tlotaf poblogaeth y byd. Mae hyn yn creu teimlad dwys o annhegwch
Rhaniadau cenedliadol a daearyddol – amlygwyd gwahaniaethau mewn barn rhwng
cenedlaethau hŷn ac ieuengach a rhwng gwahanol ardaloedd o Gymru gan batrymau
pleidleisio yn y refferendwm Brexit, a hyn yn cyfrannu tuag at deimlad o gymdeithas ranedig
lle nad oedd safbwyntiau normal pleidiau bellach yn berthnasol i bryderon gwirioneddol
dinasyddion. Mae ymddiriedaeth ymhlith pobl ifanc yn y llywodraeth hefyd yn isel – dim ond

cenedlaethaurdyfodol.cymru 13












5.3




15% o bobl rhwng 18-25 mlwydd oed oedd yn ymddiried yn Llywodraeth y DU i roi anghenion
y genedl yn gyntaf, mewn cymhariaeth â 22% o bobl rhwng 35-44 mlwydd oed
Twyll a llygredd o fewn sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector – mae llygredd a
scandalau ariannol megis o gwmpas costau ASau yn arwain llawer i gwestiynu moesau
uwch- arweinyddion a gweithredwyr ac yn cynyddu teimlad o ddadrithiad tuag y rhai mewn
swyddi cyfrifol
Grymoedd tu hwnt i’n rheolaeth – caiff colli ffydd yn ‘y system’ a achosir gan ddiffyg llais yn
y broses o lunio gwasanaethau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol gael eu gwaethygu
gan ofn cynyddol o rymoedd sy’n ymddangos fel rhai sydd tu hwnt i reolaeth dinasyddion:
ymfudo, erydiad gwerthoedd cymdeithasol a chyflymder newidiadau technolegol. Datgelodd
arolwg diweddar IPSOS MORI bod dros 75% o boblogaeth y DU yn teimlo bod y byd yn
newid yn rhy gyflym ac yn dod yn fwy a mwy peryglus fel lle i fyw ynddo
Newidiadau ym myd gwaith – gallai’r rhai hynny mewn swyddi sgiliau isel neu mewn swyddi
gweithgynhyrchu gael eu gwneud yn ddiangen gan gynnydd mewn technoleg mewn llawer o
ddiwydiannau, gan ychwanegu at deimlad o annhegwch, gan na fyddant, hwyrach, yn medru
dod o hyd i gyflogaeth arall yn yr oes ddigidol heb yr hyfforddiant priodol ac uwchsgilio
Diffyg mannau cyhoeddus hygyrch – mae mynediad i fannau gwyrdd a chymunedol wedi
eu dosbarthu’n anwastad ar draws cymdeithas, a’r grwpiau cymdeithasol tlotaf ar y cyfan â
llai o fynediad, a hynny’n golygu nad ydynt yn elwa ar y manteision cysylltiedig fel cyfleoedd i
gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol, cysylltiad cymdeithasol ac integreiddio,
chwarae gyda phlant eraill, a gwell ansawdd aer. Mae canolfannau cymorth a chyngor hefyd
wedi eu dosbarthu’n anwastad, a hyn yn effeithio’n benodol ar ardaloedd gwledig
Addysg – mae pobl ifanc wedi eu haddysgu i lefel gradd yn fwy tebygol o gofrestru i
bleidleisio (78%) o’u cymharu â’r rhai heb gymwysterau (63%) yn Lloegr a Chymru
Effaith cynyddol ymgyrchoedd ymosodol y cyfryngau cymdeithasol/newyddion ffug –
gwelodd y flwyddyn ddiwethaf gynnydd arwyddocaol mewn ymgyrchu drwy wneud defnydd
ymosodol o gyfryngau cymdeithasol, megis yn ystod refferendwm yr UE, ac yn fwy diweddar
gwelir ‘newyddion ffug’ hefyd fel rhywbeth sydd ar gynnydd i’r fath raddau fel bod arolwg
Edelman o’r farn bod ‘y mwyafrif o bobl yn credu mwy yn y rhai sy’n siarad yn gegog, yn
blaen, a byrfyfyr, yn hytrach nag mewn cyfathrebwyr diplomataidd sydd wedi ennill eu
plwyf…a bod ymddiriedaeth wedi ei erydu i’r fath raddau fel ein bod yn awr yn rhoi ein ffydd
mewn gwybodaeth a ddatgelwyd yn fwy nag mewn ffynonellau newyddion traddodiadol, ac
algorithmau yn hytrach na golygyddion dynol”

Canlyniadau tebygol ymddieithriad dinasyddion a fydd yn wynebu
cenedlaethau’r dyfodol
Difaterwch – bydd difaterwch tuag at sefydliadau cyhoeddus yn tanseilio ymhellach
ymgysylltiad pobl â’r broses ddemocrataidd, a bydd hyn yn gwneud yr ymgais i annog y
cyhoedd i godi eu llais a mynnu gwrandawiad a chyfranogi’n weithgar yn y broses benderfynu
hyd yn oed yn llai tebygol
Diffyg ymddiriedaeth mewn sefydliadau dinesig – datgelodd yr Edelman Trust Barometer
2017 y cwymp mwyaf erioed mewn ymddiriedaeth ar draws sefydliadau’r llywodraeth, busnes,
y cyfryngau a Chyrff Anllywodraethol yn ystod Rhagfyr 23 - Ionawr 9fed 2017, gyda’r
ymddiriedaeth yn y cyfryngau’n disgyn yn serth i 43%, ac ymddiriedaeth mewn llywodraeth yn
disgyn i 41%. Credai dros 50% o’r rhai a holwyd bod “y system gyfredol ar y cyfan wedi eu
methu, ei bod yn annheg ac yn cynnig ychydig iawn o obaith ar gyfer y dyfodol”
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6.

Nifer isel yn dod allan i bleidleisio – gallai dadrithiad a diffyg ymgysylltiad â’n sefydliadau
sbarduno parhad yn y nifer o bobl sy’n pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad; mae hyn wedi
aros ar lai na 50% ar draws Cymru dros yr ychydig gylchoedd etholiadol diwethaf
Erydiad hunaniaeth genedlaethol ac ysbryd cymunedol – mae Cymru’n falch o’i
threftadaeth a’i diwylliant gyda dinasyddion yn gynyddol yn disgrifio’u hunain fel Cymry yn
hytrach na Phrydeinwyr. Mae dinasyddion Cymru’n mynegi gwerthoedd trugarog yn hytrach
na rhai hunanol i raddau helaethach na’r rhan fwyaf o weddill Prydain. Daeth y teimlad hwn o
falchder yn eu lleoliad hefyd yn amlwg drwy’r sgwrs genedlaethol ar Y Gymru a Garem. Fodd
bynnag, ymddengys bod yr ysbryd cymunedol hwn yn erydu gydag agweddau negyddol
cynyddol tuag at ymfudo yn arwain at gynnydd mewn gwahaniaethu, wedi ei sbarduno gan
nifer o ffactorau yn cynnwys cystadleuaeth honedig am adnoddau, swyddi a gwasanaethau
yn ogystal â’r gystadleuaeth am dai
Diffyg gallu i ymdopi ag effaith polisïau caledi – yng nghyd-destun y toriadau yng
ngwariant y llywodraeth ac anghymeradwyaeth gynyddol o wariant lles ac ymfudo mae yna
angen cynyddol am sefydliadau dinesig cadarn a fedr siarad ar ran eu cymunedau, ac yn
arbennig ar ran y cymunedau tlotaf a’r rhai mewn cymdeithasau mwy ymylol
Anghydraddoldebau mynych – os nad ydyw dinasyddion yn barod neu’n abl i ymgysylltu
mewn dull ystyrlon â’r broses o wneud penderfyniadau cyhoeddus mae yna lai o debygrwydd
y gellir torri’r cylchoedd o anghydraddoldeb, amddifadedd a thlodi oherwydd bod yna ddiffyg
dealltwriaeth ddofn o achosion a’r cyfleoedd ar gyfer newid, ac oherwydd y bydd cydweithio
rhwng cyrff cyhoeddus a chymunedau’n cael eu cyfaddawdu
Tensiynau rhwng cymunedau – fel a ddaeth yn amlwg yn dilyn canlyniadau refferendwm
Brexit, gall tensiynau rhwng cymunedau a mynegiant agweddau hiliol ddwysau yn gyflym yn y
math o hinsawdd ddadleuol gyhoeddus ymosodol ac ymrannol a allai fod yn fwy tebygol lle
mae dinasyddion yn teimlo nad oes neb, fel arall, yn gwrando arnynt

SenseMaker a’r Cynllun Strategol Drafft

Diolch am eich diddordeb. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, os gwelwch yn dda rhowch eich
adborth i ni a dywedwch wrthym beth sy’n bwysig i chi drwy gyfrwng ein harolwg SenseMaker sydd ar
gael yma. Mae’r holl waith hyn hefyd yn ein helpu i ddylunio ein cynllun strategol. Gallwch gyrchu’r
fersiwn drafft yma.
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ATODIAD 1. Trosolwg o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Daeth y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i rym yn Ebrill 2016, ac mae’n gosod
dyletswydd ar y 44 corff cyhoeddus a ddatganolwyd yng Nghymru i ‘weithredu datblygu cynaliadwy’,
sy’n golygu
“y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy
weithredu, yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy (gweler adran 5), gyda’r bwriad o gyflawni’r
nodau llesiant (gweler adran 4)”.

1.1 Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy a’r pum dull o weithio
Mae gweithredu’n unol â’r egwyddorion Datblygu Cynaliadwy yn golygu, fel y nodir yn Adran 5 o’r
ddeddfwriaeth:
“bod yn rhaid i’r corff weithredu mewn dull sy’n bwriadu sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu
diwallu heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion hwythau”
Er mwyn gweithredu yn y dull hwnnw, rhaid i gorff cyhoeddus ystyried y pethau canlynol:
a) y pwysigrwydd o gydbwyso anghenion tymor byr gyda’r angen i ddiogelu’r gallu i gwrdd ag
anghenion hirdymor, yn arbennig lle gallai’r pethau sy’n cael eu gwneud i gwrdd ag
anghenion tymor byr gael effaith hirdymor andwyol
b) Yr angen i fabwysiadu ymagwedd integredig, drwy ystyried sut:
i.y gallai amcanion llesiant y corff effeithio ar bob un o’r nodau llesiant
ii y mae amcanion llesiant cyrff yn effeithio ar ei gilydd neu ar amcanion cyrff
cyhoeddus eraill, yn arbennig lle gallai camau a wnaethpwyd gan y corff gyfrannu at
gwrdd ag un amcan ond ar yr un pryd fod yn debygol o amharu ar un arall
c) y pwysigrwydd o ennyn ymgyfraniad personau eraill â diddordeb mewn cyflawni’r nodau
llesiant a sicrhau bod y personau hynny’n adlewyrchu amrywiaeth poblogaeth:
i. Cymru (lle mae’r corff yn ymarfer dulliau o weithio mewn perthynas â Chymru
gyfan), neu (ii) y rhan o Gymru, mewn perthynas â’r hon y mae’r corff yn ymarfer ei
ddulliau o weithio
d) sut y gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu sut y gallai gwahanol rannau o’r corff
weithredu gyda’i gilydd) helpu’r corff i gwrdd â’i amcanion llesiant, neu helpu corff arall i
gwrdd â’i amcanion
e) sut y gall defnyddio adnoddau i atal problemau rhag digwydd neu waethygu gyfrannu at
gwrdd ag amcanion llesiant y corff, neu amcan corff arall
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1.2 Y nodau llesiant
Caiff y nodau llesiant eu diffinio fel a ganlyn:

Disgrifiad o’r nod

Nod
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 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.

Cymru gydnerth.

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag
ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol,
economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft
newid yn yr hinsawdd).

Cymru iachach.

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle
deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.

Cymru sy’n fwy

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u

cyfartal.

cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau
cymdeithasol-economaidd).

Cymru o

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

gymunedau
cydlynus.
Cymru â diwylliant

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r

bywiog lle mae’r

Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a

Gymraeg yn ffynnu.

gweithgareddau hamdden.

Cymru sy’n gyfrifol

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd,

ar lefel fyd-eang.

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud
peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.
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Atodiad 2: Rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
Mae’r ddeddfwriaeth yn nodi’n glir bwerau a dyletswyddau’r Comisiynydd, ynghyd â’r swyddogaethau
y gall y Comisiynydd eu gweithredu i gyflawni’r dyletswyddau hyn.

2.1 Dyletswyddau a Phwerau’r Comisiynydd
Fel a nodir yn Rhan 3 o’r ddeddfwriaeth, dyletswydd gyffredinol y Comisiynydd yw:
a)

b)

hybu egwyddor datblygu cynaliadwy, yn arbennig i:
(i)

weithredu fel gwarcheidwad gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hamcanion

(ii)

annog cyrff cyhoeddus i dalu mwy o sylw i effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt

at y diben hwnnw i fonitro ac asesu i ba raddau y mae’r amcanion llesiant a bennir gan gyrff
cyhoeddus yn cael eu diwallu

Wrth gyflawni’r ddyletswydd hon, gall y Comisiynydd roi cyngor neu gymorth i’r cyrff cyhoeddus,
Archwilydd Cyffredinol Cymru, y cyrff gwasanaethau cyhoeddus, ac unrhyw bersonau eraill yr ystyrir
eu bod yn gweithredu ac yn cyfrannu tuag at wireddu’r nodau llesiant; annog arfer gorau ymhlith y
cyrff cyhoeddus i gwrdd â’u hamcanion llesiant; hybu ymwybyddiaeth; gwneud ymchwil ar, ymhlith
pethau eraill “unrhyw beth sy’n berthnasol i unrhyw un o’r pethau hynny sy’n effeithio ar lesiant
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru (neu unrhyw ran o Gymru).”
Gall y Comisiynydd hefyd “gynnal adolygiad i asesu i ba raddau mae corff cyhoeddus yn diogelu
gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion drwy ystyried effaith hirdymor yr hyn a wneir gan
y corff”.
Hefyd rhaid i’r Comisiynydd, bob 5 mlynedd, (flwyddyn cyn yr etholiad cyffredinol) baratoi a chyhoeddi
Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, sef adroddiad sy’n cynnwys asesiad y Comisiynydd o’r
gwelliannau y dylai cyrff cyhoeddus eu gwneud er mwyn gosod a chwrdd ag amcanion llesiant yn
unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy. “Rhaid i adroddiad y Comisiynydd gynnwys, yn arbennig,
asesiad o’r modd y dylai cyrff cyhoeddus:
(a) ddiogelu’n well allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion
(b) dalu mwy o sylw i effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt.
Mae’r uchod yn rhoi syniad o ehangder cylch gwaith y Comisiynydd a’r pwysigrwydd o gael sylfaen
dystiolaeth gadarn fel sail i’w hargymhellion, ei chyngor a, lle mae angen, i herio cyrff cyhoeddus ar
ba mor dda y maent yn cwrdd â’u hamcanion a’u cynlluniau llesiant.
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We are happy to provide this information in
alternative formats
Please contact any of our partners
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Our Mission
To mainstream and advise on equality across North Wales through shared
objectives, collaboration and facilitation.

To deliver this mission the Network will:
1.

Discuss and share equality best practice in a creative and supportive
environment

2.

Consider partnership / multi-agency working on equality and diversity issues
to support the delivery of equalities

3.

Work together to support and develop the role of staff leading on equality
issues and share best practice, information, skills and knowledge

4.

Maximise opportunities for holding joint public consultation and engagement
events

5.

Identify opportunities for sharing best practice in the area of training and
development relevant to equality and human rights

6.

Use skills within the group to facilitate workshops on equality issues and to
provide case studies for the benefit of other group members

7.

Develop equality understanding and information by arranging updates from
relevant speakers by invitation and as agreed by the Network.

8.

Provide a voice within Wales for North Wales based Equality Officers for
example making representations or recommendations to the EHRC, or the
Welsh Government.

9.

Influence the work of Local Service Boards in North Wales in respect of
developing a strategic vision for Equality and Human Rights.

10. Liaise with other Equality Groups, local organisations and neighbouring
Public Sector Organisations as appropriate
11. Regularly review these commitments
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Our Shared Objectives
Objective One: Address Health inequalities
Objective Two: Address unequal outcomes in Education to
maximise individual potential
Objective Three: Address inequalities in Employment and Pay
Objective Four: Address inequalities in personal Safety
Objective Five: Address inequalities in Representation and
Voice
Objective Six: Address Inequalities in Access to information,
services, buildings and the environment
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Key Themes
We have developed a number of Key Themes that underpin our shared Equality
Objectives that we believe will help to address the inequalities identified. These are
shown below under each objective.

These Equality Objectives are relevant to all our organisations and each organisation will
have its own Strategic Equality Plan which will set out how they intend to show progress
on addressing the inequalities identified by our research and engagement.
No single organisation listed above has sole responsibility for any one of the objectives
but each organisation will undertake actions appropriate to the remit of their
organisation.

Objective 1: Address Health inequalities
1.1 Increase the number of people, in under-represented groups, choosing
healthy lifestyles.
1.2
Increase the number of people in under-represented groups accessing
health care services.
1.3
Improve dignity and respect in care for everyone, particularly older
people, vulnerable people, transgender and lesbian, gay and bisexual people.
1.4 Increase the uptake of preventative health care services by Gypsies and
Travellers.
1.5 Better address the rights and aspirations of people with Mental Health issues
and Learning Disabilities.
1.6 Work in partnership with other public bodies in North Wales to maximise our
combined efforts to address health inequalities wherever possible.
1.7 Increase the immunisation coverage of vulnerable older people and children
in deprived communities

Objective 2: Address unequal outcomes in Education to maximise individual
potential
2.1 Reduce the educational attainment gap between different groups
2.2 Reduce identity based bullying in Education
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2.3 Young People are supported in making the transition between Education and
Employment

Objective 3: Address inequalities in Employment and Pay
3.1 Identify and address inequalities within recruitment, retention, training and
promotion processes
3.2 Identify and address any pay gaps between people with different protected
characteristics

Objective 4: Address inequalities in personal Safety
4.1 Increase the reporting of hate crime and harassment and take steps to
reduce incidents of hate crime and harassment including on-line abuse and
bullying.
4.2 Increase the reporting of domestic abuse and take steps to reduce domestic
abuse.
4.3 Increase awareness in vulnerable communities around telephone and on-line
fraud.

Objective 5: Address inequalities in Representation and Voice
5.1 Decision making bodies become more representative of the communities they
serve.
5.2 Consultation and engagement is improved through strengthening links
between the Public Sector and local and national groups representing people
from all protected groups.

Objective 6: Address inequalities in access to information, services,
buildings and the environment
6.1 Improve access to information and communications and the customer
experience, in particular for people with sensory loss and for those whose first
language is not English or Welsh.
6.2 Improve physical access to services, transport, the built environment and
open spaces.
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The Partners

Betsi Cadwaladr University Health Board is the largest health organisation in Wales,
providing a full range of primary, community, mental health and acute hospital services
for a population of around 676,000 people across North Wales and a significant number
of visitors and tourists to the area. Our purpose is to improve health and provide
excellent care.
We:
 Employ around 16,100 staff
 Have a budget of around £1.2 billion
 Run three district general hospitals (Ysbyty Gwynedd in Bangor, Ysbyty Glan Clwyd in
Bodelwyddan and Ysbyty Maelor in Wrexham)
 Provide care at 18 other acute and community hospitals and a network of over 90
health centres, clinics, community health team bases and mental health units
 Co-ordinate the work of 114 GP practices and NHS services provided by dentists,
opticians and pharmacies
Our vision as a University Health Board is to create a healthier and fairer North Wales,
that maximises opportunities for everyone to realise their full potential.
 To improve the health of the population we serve, this means that, over time,
everyone will see outcomes in improved quality and length of life, and that these
outcomes will be more fairly distributed across the whole population
 To provide excellent care where our focus for the next 3 years will be on developing a
network of high quality services which are person centred, safe and effective.
The values of fairness, respect, equality, dignity and autonomy set out within the equality
duties and the principles of human rights, underpin our strategic direction.
At Betsi Cadwaladr University Health Board we have published our equality objectives
within our Strategic Equality and Human Rights Plan ( SEP) - see:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/84458

Contact details
Sally Thomas, Head of Equality and Human Rights sally.thomas4@wales.nhs.uk
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Mike Townson, Senior Equality Manager mike.townson@wales.nhs.uk

Public Health Wales’s vision is to achieve a healthier, happier and fairer Wales. To
achieve this we are working to:
1. Improve your health and wellbeing and reduce the gap in health in different
communities in Wales
2. Improve the quality, equity and effectiveness of all health care services and
3. Protect you from infectious diseases such as flu and environmental hazards
Our three year plan will help us achieve this and can be accessed via:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/PHW%20Introducing%20the%20stra
tegic%20plan%20booklet%20E.pdf
It focuses on seven priorities:









Working in a different way to improve our health
Giving our children a great start in life
Making sure primary care services are right for you
Making sure that you get the best and safest NHS care
Influencing policy to help protect and improve your health
Protecting you and your family
Making sure our workforce is doing its best for you

The 2015 Annual Report of the Director of Public Health for BCUHB: A Healthier, Happier
and Fairer North Wales (2), accessible via
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/15_276%20NW%20Director%20Publ
ic%20Health%20Annual%20Report%202015.pdf, sets out context for the work of the
Betsi Cadwaladr University Health Board and its partners in the aims of improving health
and reducing health inequalities
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Conwy County Borough is centrally located in North Wales. The County Borough has an
area of 113,000 hectares and a population of 115,228 residents 1(2011 Census). About
38% of its area and 4% of its population are within the Snowdonia National Park. Key
strategic towns include; Conwy, Llandudno, Colwyn Bay, Llandudno Junction, Abergele
and Llanrwst.
Conwy County Borough Council provides services across a broad range of areas
including; education, housing, social care for adults, children and young people. We
have responsibilities in planning, building control, environment, parks and gardens and
waste collection. We are also one of the main employers in the area and we take
seriously our duty to provide inclusive and fair services that are as flexible and dynamic
as the communities we serve.
As a Local Authority responsible for delivering services to the people who live, work in
and visit Conwy, we are committed to equality of opportunity for everyone. Our
Strategic Equality Plan sets out how we will achieve this over the coming 4 years and will
enable us to transform into action our commitment to promote equality and diversity
for all.
To view our full Strategic Equality Plan, visit our website at the following address:
www.conwy.gov.uk or use the following link:
Conwy County Borough Council : Strategic Equality Plan 2016 – 2020
http://www.conwy.gov.uk/doc.asp?cat=12263&doc=37754

1

2011 Census, Office for National Statistics
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Contact details
Tracey Pardoe, Principal HR Business Partner (Equalities)
Telephone: 01492 576301

Sian Wall, HR & Equality Officer
Telephone: 01492 576225

Email: equalities@conwy.gov.uk
Fax: 01492 576135
By Post: Corporate Human Resources Equality Team
Conwy County Borough Council
Bodlondeb
Conwy
LL23 8DU
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Denbighshire is a wide and diverse geographical area of; coastal conurbation; market
towns; and rural villages and contains a vibrant mix of people, cultures, circumstances
and experiences.
The council’s Strategic Equality Plan outlines our commitment to delivering the regional
outcomes highlighted above. Equalities work within the council is co-ordinated by our
Corporate Equality Group whose membership includes Cllr Barbara Smith, Lead Member
for Modernisation and Dr Mohammed Mehmet, Chief Executive of the Council.
We believe that the equalities agenda is important in all the work the council does and, to
reflect this, the activities we have committed to in our Strategic Equality Plan are
managed as part of each of our Service Plans and are the responsibility of each Head of
Service.
Our Strategic Equality Plan is available on our website
Denbighshire County Council - Strategic Equality Plan

Contact details

Keith Amos, Corporate Programme Office and Intelligence Team,
E-mail: keith.amos@denbighshire.gov.uk
Telephone: 01824 70 6101
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Flintshire County Council is a corporate body created by the Local Government (Wales)
Act 1974. As a Unitary Authority it is responsible for all the functions of a principal
authority within its boundaries. It is composed of 70 Councillors elected every four years.
Councillors are democratically accountable to residents of their electoral divisions; their
overriding duty is to the whole community of Flintshire alongside a special duty to their
constituents including those who did not vote for them.

The Council employs 7,020 people delivering services to approximately 150,000 residents.
Services provided by the Council include arts, council tax, education, housing, leisure,
libraries, planning, refuse services, social services, trading standards and transport.

Our Strategic Equality Plan aims to address inequalities to make a real difference to the
lives of people across the protected characteristics who live and work in Flintshire.
Contact details
Policy Advisor Equalities and Cohesion | Ymgynghorydd Polisi (Cydraddoldeb a
Chydlyniant)
Policy & Performance Team| Tim Polisi a Pherfformiad
Flintshire County Council | Cyngor Sir y Fflint
County Hall |Neuadd y Sir , Mold |Yr Wyddgrug, Flintshire | Sir y Fflint CH7 6NB
Telephone | Ffôn | 01352 702122
http://www.flintshire.gov.u/strategicequalityplan
http://www.siryfflint.gov.uk/cynlluncydraddoldebstrategol
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Gwynedd Council serves a rural area extending from Abergwyngregyn in the north to
Aberdyfi in the south and from Uwchmynydd in the West to Llandderfel in the East.

Gwynedd Council serves 122,000 inhabitants over a surface area of 2,548km square.
Gwynedd has:
2,883km of roads
301km o coast
around 57,000 of dwellings
65% of the county’s population speak Welsh

We have a firm commitment to equality for the Gwynedd residents and visitors to the
area. This commitment is set out within our Corporate Equality Scheme, which is available
on our website:

Welsh:
https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynlluncydraddoldeb/Rhagymadrodd-Cynllun-Cydraddoldeb-Strategol.pdf

English:
https://www.gwynedd.gov.uk/en/Council/Documents---Council/Strategies-andpolicies/Equality-scheme/Introduction-to-the-Strategic-Equality-Scheme.pdf
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Contact details:
Senior Manager – Corporate Commissioning and Change Management
Janet Roberts
Telephone: 01286 679873
JanetRoberts@gwynedd.gov.uk

Democratic Services (and Language) Manager
Debbie Anne Williams Jones
Telephone: 01286 679 267
DebbieAnneWilliamsJones@gwynedd.gov.uk
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The Isle of Anglesey is an island of just over 700 square kilometres and comprises a
mostly rural landscape. Its 200 km coastline includes a wide variety of sandy beaches and
rocky coves that attract a significant tourism industry in the summer months. The A55
forms one of two crossings that connect the island with mainland Wales and enables
passengers and freight to travel rapidly to and from the port of Holyhead.

The population of Anglesey is about 69,000. There are five main towns, the largest of
which by far is Holyhead, with a population of about 13,500. Anglesey is more sparsely
populated than most local authorities in Wales, but all its towns and villages are
accessible within half an hour or less from the Council’s administrative headquarters in
Llangefni.

The Isle of Anglesey County Council was formed in April 1996 as a result of local
government reorganisation. It is responsible for all the functions of a principal authority
on the island and employs in the region of 3,000 staff.

The Council is committed to equality, both in the provision of services and as a major
employer, and to the elimination of unfair and unlawful discrimination in all its policies,
procedures and practices. The Council’s Strategic Equality Plan is available on the
Council’s website at

www.anglesey.gov.uk/equalityplan and www.ynysmon.gov.uk/cynlluncydraddoldeb
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Contact details:
The Policy Unit (Equality); Deputy Chief Executive’s Department;
Isle of Anglesey County Council; Council Offices; Llangefni;
Anglesey; LL77 7TW

Telephone: 01248 752561 / 752520
Fax: 01248 750839

E-mail: equality@anglesey.gov.uk / cydraddoldeb@ynysmon.gov.uk
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North Wales covers the counties of Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire
and Wrexham and is one of the safest places to live in the United Kingdom. It covers a
diverse area including urban and rural areas, Snowdonia National Park, 2 Ports (one at
Holyhead on the Isle of Anglesey and the other at Mostyn in Flintshire), expanding
industrial regions and numerous towns, many of which attract high numbers of tourists
during the summer months.

North Wales Police provide policing services to a population of 676,000 people and cover
an area of 6,300 square kilometres. There are around 1500 Police Officers and 160 Police
Community Support Officers along with over 800 police staff. North Wales Police are
committed to delivering a high quality service to all. We serve a diverse community, and
it is vital that our officers and staff are able to engage with the different people in our
communities to deliver a policing service appropriate to their needs. We work in
partnership with groups and individuals, and actively listen to views and opinion from all
sections of society about how we are doing as a police force, and what issues matter to
them. We police by consent, therefore North Wales Police officers and staff have a key
role to play in building trust and confidence, and ensuring that we deliver our services in
a fair and consistent way, always upholding human rights.

The needs of North Wales communities are wide ranging and the way policing is carried
out in our communities can affect the quality of life of groups and individuals. We are
committed to doing everything within our power to prevent crime and anti-social
behaviour in our communities and the impact they have on victims. Our Equality Plan,
which outlines how we will meet the requirements of the general and specific duties of
the Equality Act 2010 can be found on the North Wales Police authority website at the
following: North Wales Police and Police Authority Joint Strategic Equality Plan - 20152019
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Contact details
Greg George, Head of Diversity - Telephone 01745 588483
gregory.george@nthwales.pnn.police.uk

Lee Bailey, Diversity Officer – Telephone 01492804974
Lee.bailey@nthwales.pnn.police.uk
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Snowdonia National Park Authority is a single purpose local authority, which has 2
statutory purposes namely:


To conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of
the National Park, and



To promote opportunities for the understanding and enjoyment of the special
qualities of the National Park by the public.

The Authority has responsibilities for planning, conservation, land management, access
and recreation.
Equality work within the Authority focuses mainly on removing physical and social
barriers which restricts access to recreational opportunities within the National Park, as
well as improving the information we provide.
The Authority’s Strategic Equality Plan can be accessed here:
http://www.eryri-npa.gov.uk/publications/SEP

Contact details
Bethan Wyn Hughes, Jo Worrall or Carys Dafydd. Bethan.Hughes@eryrinpa.gov.uk / Jo.Worrall@eryri-npa.gov.uk
Carys.Dafydd@eryri-npa.gov.uk
Telephone - 01766 770274
Snowdonia National Park Authority, Penrhyndeudraeth, Gwynedd
LL48 6LF
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The North Wales Police and Crime Commissioner is the policing governance and
scrutiny body for North Wales. The role replaced the North Wales Police
Authority in 2012. The Commissioner has an overarching duty to secure an
efficient and effective police force, which demonstrates value for money and,
above all, cuts crime. The Commissioner’s main duties are to:

 Set out the priorities for policing in North Wales
 Decide the budget for North Wales Police
 Hold the Chief Constable to account, and to
 Listen and respond to your views on policing
In order to fulfil these duties, the Commissioner has a range of powers and
responsibilities including:

• Being accountable to the electorate and representing the public in
policing matters
• Preparing a Police and Crime Plan which sets out the strategic
direction and objectives for policing in North Wales
• Setting the policing ‘precept’, which is the part of local council tax
that goes towards policing
• Working with partners to prevent and tackle crime and re-offending
• Holding the Force to account, through the Chief Constable, for the
delivery of police services
• Appointing and, if necessary, dismissing the Chief Constable
• Overseeing complaints against North Wales Police
• Commissioning community safety services and projects in the area
20

• Ensuring that public priorities are acted upon, victims are consulted
and that the most vulnerable individuals are not overlooked
• Ensuring value for money
Our aim is to work with our local communities and partners to secure the highest
quality policing service, in order to create a better, safer North Wales.

The Commissioner provides a link between local communities across North
Wales and the Police. The Office of the Police and Crime Commissioner works
closely in partnership with North Wales Police.

Information is provided on our website with further details about the role of the
Police and Crime Commissioner.

The Office of the Police and Crime Commissioner has worked jointly with the
Force to produce a Joint Strategic Equality Plan. The plan details how both the
Force and the Commissioner will meet our duties under the Equality Act 2010.

Contact Details

Elizabeth Ward, Policy Officer, Office of the Police and Crime Commissioner
North Wales
Telephone - 01492 804071. Email: elizabeth.ward@nthwales.pnn.police.uk
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The Welsh Ambulance Service is the third largest ambulance service in the UK; spread
over 7969 square miles and serving a population of 3.1million in Wales. Our vision is for
an ambulance service for the people of Wales which delivers high quality care wherever
and whenever it is needed. We provide two types of ambulance service to the people in
Wales, emergency care and planned patient care services. We also provide the NHS
Direct Wales Health Advice and Information service. Our diverse area encompasses
tranquil rural retreats, busy seaside resorts and large urban cities. Our varied and
modernising services are tailor-made for each community's differing environmental
medical needs from rapid-response cars to emergency ambulances, to paramedics on the
road and nurses in our clinical contact centres.
We have engaged with staff and service users to capture feedback that informs and
influences our work. We continuously collated feedback gathered from national and
local surveys to inform the way we deliver our services.

Our Strategic Equality Plan (SEP) “Treating People Fairly” is the single point of
access for our work under the Equality Act 2010 and the Public Sector Equality
Duty for Wales and is available on our website.
Our wider networks continue to develop across the public sector in working
collaboratively to achieve our duties under the Equality Act and
Specific Welsh Duties.

Contact Details
James T. Moore, Associate Director for Workforce & Organisational
Development
James.T.Moore@wales.nhs.uk
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Wrexham County Borough Council works to ensure that Wrexham and its people are
supported and enabled to fulfil their potential, prosper and achieve a high level of wellbeing. The Council does this through delivering and enabling services for the diverse
range of individuals and communities who make up its 135,000 local residents and the
many more who work in, learn in, or visit the County Borough.
The Council Plan is the overarching plan for the Council. It explains the Council’s priorities
and how they were developed, defining where we will focus our energies and resources,
and how we will judge our performance. It sets out four key priorities that clearly link
with the six regional and local equality objectives that the Council has adopted and set
out in its Strategic Equality Plan.
The Council Plan and Strategic Equality priorities for 2016-20 are:
Council Plan Priorities

Equality Objectives

 Economy

 Reduce inequalities in employment and pay.

 People

 Reduce inequalities in health.
 Reduce inequalities in education.
 Reduce inequalities in personal safety.

 Place

 Reduce inequalities in access to information,
services, buildings and the environment.

 Organisation

 Reduce inequalities in representation and voice.

The Council has also adopted all of the six regional equality objectives.

Contact details
Gill Grainger
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Community Diversity Manager
01978 298736
gillian.grainger@wrexham.gov.uk
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North Wales Fire and Rescue Authority provides fire protection and prevention services
to an estimated population of 678,461 people over an area of 2,400 square miles as well
as hundreds of thousands of tourists and visitors who come to North Wales every year.
There are around 317,051 domestic properties and 24,484 non-domestic properties in
North Wales that fall under our protection.
The Service employs almost 1,000 staff in operational and support roles.
Annually we attend around 3,200 fires, 500 road traffic collisions and 500 other
emergency incidents. We also attend around 3,600 false alarms of various kinds.
We carry out extensive work with schools, businesses and local communities to promote
fire safety and prevention.
The Authority covers three areas: Gwynedd and Ynys Môn, Conwy and Denbighshire and
Wrexham and Flintshire. Each area has a community safety office and a designated
community safety manager
North Wales Fire and Rescue Authority is committed to equality of opportunity for all, to
providing a professional service which embraces diversity and which promotes equality
of opportunity. In delivering services to a diverse population we realise that everyone
has different needs. Our Strategic Equalities Plan sets out our ongoing commitment to
ensuring respect and fairness for the residents, elected members, staff members and all
visitors to the North Wales area.
We have published our Equality Objectives in our Strategic Equality Plan available on our
website http://www.nwalesfireservice.org.uk/media/91733/final_strategic_equality_plan_english-cover.pdf
Contact details
Sue Jones, Equalities Advisor – Telephone 01745 535266
North Wales Fire and Rescue Service Headquarters
Ffordd Salesbury
St Asaph
Denbighshire
LL17 0JJ
Sue.Jones@nwales-fireservice.org.uk
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Wales Community Rehabilitation Company is a
provider of probation services and employs
approximately 700 staff in offices across Wales.

We work with around 8000 low and medium risk adult offenders who have either been
sentenced by the courts to a community order or suspended sentence order, or those
released on licence from prison to serve the rest of their sentence in the community.

Wales CRC provides a wide range of probation services to help reduce reoffending and
protect the public from harm, managing offenders’ community sentences and giving
them the knowledge, skills and support to enable them to stop offending. This includes
specialist recovery and rehabilitation programmes, community payback unpaid work,
education, training and employment, mentoring and working with families of offenders.
Our programmes tackle drink driving, drug and alcohol misuse, domestic abuse and other
violent behaviour and encourage offenders to develop thinking skills.

Wales CRC is committed to promoting and providing equality of opportunity for
everyone. This means ensuring equality is embedded throughout employment and
service provision and has dedicated Equality Objectives and plan in place to help us
achieve this.

Contact Details :
Russell Williams, Welsh Language & Equalities Coordinator
Telephone :01492 524008

Email : Russell.Williams@wales.probation.gsi.gov.uk
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Coleg Cambria is situated in North East Wales and was created in August 2013 by the
merger of Deeside College and Yale College. Both of these organisations had a longestablished reputation for excellence across the United Kingdom both in their academic
and vocational achievements and for the care and support they gave to their students.
The merger has enabled the new College to offer a wide portfolio of courses extending
from essential skills to programmes at degree level. Coleg Cambria offers an extensive
range of apprenticeship training programmes, part-time community-based courses for
adult learners and it has developed an extensive school links programme for 14 -16 year
old learners from across North East Wales. A major objective is to ensure that each
student is enrolled on the most appropriate course for their individual requirements. The
College provides for over 7000 full time learners with another 20,000 learners enrolled
on various part-time programmes in the communities and businesses in the area.
Coleg Cambria is also a key player within the Local Service Boards, the local Adult and
Community Learning Partnership and the 14-19 Learning Network. The Network
continues to mature and extend the collaborative learning portfolio on offer to learners
throughout North East Wales.

The College currently employs approximately 1600 full and part time staff. It has an
annual turnover that stands at around £65 million. The majority of the funding is secured
from the Welsh Government with 30% coming from non-core Welsh Assembly
Government Further Education funding. The college extends to 6 main sites in North East
Wales and maintains an extensive outreach provision.

The Core Values of the College underpin our commitment to excellence in all that we do.
At Coleg Cambria we:

 are committed to exceptional teaching and learning
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put our customers first
respect others and our environment
encourage and celebrate diversity
embrace our Welsh identity
have the courage to lead
work together with passion
empower and develop potential
recognise achievements and celebrate success
communicate effectively at all levels

Contact Details :
Elane Roberts - Cydlynydd Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol/Equality
and Community Cohesion Co-Ordinator

elane.roberts@cambria.ac.uk
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The earliest founding college of the Wrexham Glyndŵr University was established in
1887, with degree awarding powers and university title given in 2008.
Industry-led courses are at the heart of our offering and we pride ourselves on links with
major local and regional employers.
In addition to our campus in Wrexham, we now have locations in St Asaph and Northop
in North Wales and a campus in London.
The University has approximately 7,000 students, a third of whom are studying on a parttime basis, with many of these studying through arrangements with local employers. The
University has over 300 international students with the majority of them based at our
London Campus.
We are proud of the opportunities that we provide for those from non-traditional
backgrounds, helping them to enter higher education. More than half of our students
study part-time and we are one of the UK’s leading universities who support students
from lower socio-economic backgrounds through university due to our comprehensive
Widening Participation in the local community.
Wrexham Glyndŵr University delivers hundreds of courses at different levels and via a
range of study options, priding ourselves on our great facilities, flexible study options,
supportive community, career focused courses and our students.
The University has over 500 academic and operational staff.
Our mission is to work in partnership to inspire and educate our students and enable
social and economic success. Committing to:
 Create an academic community which welcomes learners from all backgrounds,
places students at the heart of what we do and equips them for life, for work and
for success;
 Work in partnership with learners to understand their needs and draw upon the
creativity, knowledge and commitment of our staff to create excellent learning
environments that support students to successful academic outcomes;
 Play a key role in the economic development of the region, driving growth in the
Welsh economy and that of the UK more generally;
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 Build mutually beneficial relationships with partner universities and further
education colleges to meet regional needs, support our development and meet
shared goals;
 Work together with business, industry and the wider communities we serve, to
support greater innovation and growth and enhance student employability;
 Engage in academic scholarship and research to develop the subjects we teach and
to drive innovation and best practice in partnership with business and industry, the
public, voluntary and creative sectors;
 Operate in a professional and accessible manner and embed sustainability,
resilience and best practices into our work.
Contact Details:
Ali Pugh – Business Partner, Development and Diversity
Tel – 01978 293307
alison.pugh@glyndwr.ac.uk
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Holiadur ymgynghori Asesiad o Lesiant Gwynedd
Nifer wedi ymateb yng Ngwynedd = 26 (hyd at 4ydd o Ebrill, 2017)
Nifer sy’n cytuno gyda’r prif bwyntiau sydd wedi dod i’r amlwg ar ddiwedd yr
asesiad o lesiant
 20 yn cytuno


2 ddim yn cytuno



4 heb ymateb

A oes angen cynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol?














Isio creu a hybu ysbryd cymunedol - pawb yn gweithio efo'i gilydd i greu
Gwynedd well.
Fawr o sôn am iechyd meddwl yn unrhyw un o’r arolygon. Nid yw hyn
oherwydd nad oes problemau’n bodoli jest fod pobl yn ei chael yn anodd
siarad amdanyn nhw neu gyfaddef i faterion.
Mae cyfeiriad at gyfraddau hunanladdiad uchel yn ardal Tywyn yn ymateb
uniongyrchol i iechyd meddwl. Mae hyn yn gywir gan fod y gefnogaeth ar
gyfer iechyd meddwl yn anghyson yn y rhanbarth o ganlyniad i amrywiaeth,
daearyddiaeth a diffyg cyllid i gefnogi sefydliadau i ddarparu cymorth.
Mae ‘Tan Y Maen’ yn bwysig ar draws Gwynedd o ran helpu i gefnogi les
emosiynol. Maent yn rhan o therapïau siarad ‘Parabl’ ac maent yn bwysig
hefyd ar gyfer darparu cymorth cysylltiedig iechyd meddwl yn y Sir ar gyfer
pobl â phroblemau iechyd meddwl ysgafn neu broblemau iechyd meddwl
datblygol.
Nid oes unrhyw sôn am iechyd meddwl plant a phobl ifanc chwaith. Materion
fel anhwylderau bwyta a hunan-niwed yn mynd heb gyfeiriad oherwydd diffyg
cefnogaeth iechyd meddwl o dan 18 oed yn yr ardal hon.
Gwastraff ac ail-gylchu. Rhaid ail edrych ar ‘effeithiolrwydd’ mae systemau
ailgylchu i’w canmol ond mae pwysau ar y bobl sydd yn gweithio i hel
gwastraff yn golygu eu bod yn rhuthro ac yn creu llanast.
Dim ond bod y BGC yn cydnabod bod yr ‘amgylchedd’ yn ymestyn y tu hwnt i
ailgylchu a chynaliadwyedd, a bod y cynefinoedd arbennig, a’r rhywogaethau
sy’n dibynnu arnynt yn sylfaenol o bwysig i les cymunedau yng ngogleddorllewin Cymru os ydy rhai pobl yn cydnabod hynny neu beidio.
Dim digon o sylw i bwysigrwydd iaith a diwylliant. Mae ardal Caernarfon a
Bangor yn enwedig yn cael llawer o ddigwyddiadau theatr / cerddoraiaeth /
film o'r safon uchaf yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gwelaf fod sylw i
drafnidiaeth ond tydi o ddim yn glir yn union ‘beth’ yw'r broblem (rhy vague)
hoffwn bwysleisio bod trafnidiaeth gyhoeddus yn enwedig gyda'r nos yn
broblem.
Mae'n galonogol iawn fod pobl Gwynedd yn dweud bod ein hamgylchedd
naturiol yn bwysig. Ond nid oedd holiadur llesiant Gwynedd yn esbonio bod
ein hamgylchedd naturiol o dan fygythiad ac mae ein rhywogaethau a
chynefinoedd lleol yn dirywio. Mae ymdrechion Llywodraeth Cymru i atal y
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dirywiad yma yn methu felly mae angen i ni gyd wneud llawer mwy. Hoffwn
weld hwn yn un o brif negeseuon Asesiad Llesiant Gwynedd gyda'r Cynllun
Dyletswydd Bioamrywiaeth (ymateb Cyngor Gwynedd i Ran 6, Deddf yr
Amgylchedd 2016) yn bwydo i mewn i hwn.
Mae rhai o’r negeseuon yn aneglur e.e. “Yr angen i gynnal ysbryd cymunedol
iach...”
Dylai mynediad at fand eang fod yn uchel ar yr agenda gan y byddai’n denu a
chynyddu busnes i mewn i'r ardal.
Bygythiad i'r iaith yn bryder anferth.
Angen llawer mwy o bwyslais ar werth a chyfraniad yr amgylchedd naturiol a
chyfoeth bywyd gwyllt i lesiant
Traethau - afon - baw cŵn a thipio anghyfreithlon
Gwenwyno afonydd ayyb.
Pwysigrwydd yr amgylchedd, bywyd gwyllt
Lles stoc
Afonydd; llygredd
Cynnal iechyd a chyfanrwydd pentrefwyr dynamic
Colli llyfrgelloedd bach - canolfannau yn hanfodol i gymdeithasu a chael
gwybodaeth a chefnogaeth.
Cludiant bws mini cymunedol – os ydy hyn yn stopio.
Datblygu sgiliau cymdeithasol yn hanfodol yn yr oes cyfryngau
Teuluoedd problemus
Lles seicolegol pobl ifanc / wedi cael eu cam-drin
Amddiffyn tai lleol i breswylwyr
Adnewyddu/gwella a chynnal cartrefi
Yr amgylchedd / byd natur
Byddai prosiectau cymdeithasol yn darparu cyflogaeth i lawer o bobl.
Llysiau’r dial yn broblem fawr
Yr angen i gynnal ysbryd cymunedol iach sydd mor bwysig i lesiant ein
cymunedau. Pwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd naturiol. Deall effaith y
newidiadau yn nemograffeg ein hardaloedd a chynorthwyo cymunedau i
sicrhau gwasanaethau.
Nid yn unig gwarchod ond hyrwyddo'r iaith Gymraeg, hybu’r defnydd o’r
adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn yr hir dymor i wella cysylltiadau
trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a chyfleusterau.
Yr angen am swyddi o safon uchel ond dim yn y diwydiant niwclear a thai sy’n
fforddiadwy i bobl leol EFFAITH TLODI, YN CYNNWYS TLODI TANWYDD
ar lesiant.
Sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle i lwyddo a hynny trwy'r Gymraeg.
Tlodi - dim ond data am dlodi tanwydd. Oes 'na ddata pellach i gyfiawnhau
cynnwys tlodi? Data yn dangos mai cyflogau Meirionnydd a Dwyfor ydy’r isaf
ym Mhrydain yn enghraifft dda.
Teimlad bod rhai ffigyrau yn cuddio? Gordewdra plant – arwyddocâ hwnnw?
Be di’r dystiolaeth o ran ysbryd cymunedol heblaw mai dyna mae pobl wedi’i
ddweud? Sut mae o ar gael? Angen cydnabod bod o’n hamrywio o ardal i
ardal?
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Trosedd a Thrais – be di tueddiadau’r dyfodol?



Trafnidiaeth - ffigyrau yn uwch o ran perchnogaeth ceir ond nifer wedi sôn am
fynediad i wasanaethau. Eto beth ydy ar drawiad prinder trafnidiaeth yn yr
ardal - faint mae’n cyfrannu at unigrwydd? Angen ychwanegu pwt at
drafnidiaeth yn egluro hyn



Dim sylw at y farchnad lafur yn crebachu? Hyn yn her i’r sector gyhoeddus ac
i fusnes fel ei gilydd.



Angen tudalen yn rhoi darlun o Wynedd a’r amrywiaeth e.e. pentrefi glân môr,
ardaloedd ôl diwydiannol, pentrefi lloeren e.e. Bethel, hen drefi marchnad ac
yn y blaen.



Pwy yw pobl Gwynedd - testun yn son am dwf mewn poblogaeth grŵp oedran
hyn a llai o dwf poblogaeth 16 - 64. Efallai byddai’n ddefnyddiol dangos mai
dyma fyddai’r senario ar sail tueddiadau’r gorffennol heb unrhyw ymyrraeth
polisi lleol;



Iaith - Testun yn cyfeirio at y ffaith bod y gostyngiad yn % iaith yn uwch na lefel
Cymru – a ddylid egluro pam fod hynny wedi digwydd – pobl yn symud allan
o’r ardal i lefydd fel Caerdydd lle ceir cyfleoedd gwaith; mwy o ysgolion
Cymraeg yn cael eu darparu mewn lleoliadau eraill sy’n golygu mwy o bobl
ifanc yn dysgu Cymraeg yn y llefydd yma nag yn y gorffennol. Dim
mewnfudiad yn unig ydi’r rheswm am y newid.



Amgylchedd naturiol – derbyn bod CNC wedi darparu pecyn gwybodaeth ar
lein, ond byddai’n ddefnyddiol cael gwybodaeth yn llyfryn am ansawdd tirwedd,
bioamrywiaeth, amgylchedd hanesyddol o gofio bod gennym AHNE, Parc
Cenedlaethol, Safle Treftadaeth Byd Eang, ayb a phwysigrwydd hynny i
gymunedau lleol o ran ansawdd bywyd, sector twristiaeth, cadw’n iach, ond
hefyd yn risg – unigolion grwpiau oedran hyn yn symud i’r ardal i ymddeol –
pwysau ychwanegol ar wasanaethau iechyd, iaith;



Mae’n galonogol bod yr asesiad yn amlygu pwysigrwydd yr amgylchedd
naturiol ac adnoddau naturiol ac y byddai dirywiad yn safon yr amgylchedd
yn cael effaith andwyol ar lesiant pobl yr ardal. Byddai’n ddefnyddiol os gellir
esbonio'r term “Adnoddau naturiol”, llwybrau, traethau, mynyddoedd ayb?



Yn y rhan ar yr economi gellir cyfeirio bod yna gysylltiad rhwng safon yr
amgylchedd a’r defnydd o adnoddau naturiol a’r economi yn bennaf amaeth
a thwristiaeth.
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Holiadur ymgynghori Asesiad o Lesiant Ynys Môn
Nifer wedi ymateb ym Môn = 60 (hyd at 4ydd o Ebrill, 2017)

Nifer sy’n cytuno gyda’r prif bwyntiau sydd wedi dod i’r amlwg ar ddiwedd yr
asesiad o lesiant
 31 yn cytuno


5 ddim yn cytuno



24 heb ymateb

A oes angen cynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol?














Y prif ffactor sy’n cyfrannu at effaith negyddol ar les trigolion Ynys Môn yw’r
orsaf bŵer niwclear a'r cynlluniau i adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd.
Mae’r risg i iechyd sy’n gysylltiedig â byw yn agos i orsaf ynni niwclear yn
negyddu unrhyw bryder iechyd eraill megis yfed gormod o alcohol neu ddim
yn cael digon o ymarfer corff.
Dim cyswllt gyda phrif negeseuon o’r asesiad llesiant sy’n gwneud yn anodd
rhoi fy marn i.
Mae'n bwysig edrych sut gall sefydliadau diwylliannol a chelfyddydol ategu'r
hyn sydd wedi amlygu yn yr adroddiad. Mae ymchwil cadarn i ddangos bod
sefydliadau celfyddydol/diwylliannol yn gallu cefnogi llesiant cymunedau ac
unigolion mewn nifer o agweddau. Gall amgueddfeydd, orielau a sefydliadau
treftadaeth yr ynys gynnig cyfleoedd i gefnogi llesiant trwy wirfoddoli, cyfrannu
mewn gweithdai, dysgu am ein hunaniaeth, cael cyfleoedd i ddysgu hanes yr
iaith a'r bobl, a chyfrannu tuag at yr economi leol a nifer o ffyrdd eraill.
Mae datblygu'r economi yn holl bwysig i sicrhau bod swyddi da ar gael i'r
ifanc. Bydd hyn wedyn yn cyfrannu at ddatrys y blaenoriaethau eraill e.e.
cyflogau da yn galluogi prynu tai yn lleol, dim yn colli siaradwyr Cymraeg o'r
ardal, mwy o arian ar gael i fwynhau diwylliant a hamddena’u lleol ac i gadw'n
iach.
Bygythiad yn fwy sylweddol i'r Gymraeg - mewnfudwyr a rhieni ddim yn ei
phasio i'w plant
Cyffredinol iawn, anodd mesur cyrhaeddiad heb unrhyw allbynnau neu
ganlyniadau amlwg
Yr angen i ystyried camau gweithredu i leihau newid hinsawdd sy’n cynnwys:
Argaeledd o weithgareddau a gwasanaethau ar lefel lleol sy’n lleihau’r angen i
deithio
Annog bwyd a chynnyrch i’w gynhyrchu’n lleol (e.e. rhandiroedd a
marchnadoedd)
Gwneud teithio llesol yn haws a mwy diogel i’w ddefnyddio - mae hyn yn
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lleihau gordewdra (llwybrau seiclo / cerdded)
Annog pobl i beidio â defnyddio gormod o ddeunydd pacio
Mwy o ddefnydd o bapurau lleol i annog / hybu pobl i newid e.e. ailgylchu /
gordewdra
Gwell ddefnydd o gyfarfodydd rhith
Mae sefyllfa band-eang ac argaeledd 'signal' ffôn symudol mewn rhai
ardaloedd yn warthus. Mae'n rhaid taclo hyn.
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GWYNEDD

beth sy’n bwysig?

ASESIAD LLESIANT GWYNEDD A MÔN
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

2017

Asesiad
o lesiant
Gwynedd
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar
gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda’i
gilydd i greu gwell dyfodol i bobl Cymru.
Ar gyfer Gwynedd a Môn mae’r ddau Fwrdd wedi dod at ei gilydd i gydweithio, ac mae’n bartneriaeth sy’n
cynnwys prif asiantaethau’r rhanbarth.
Mae Bwrdd Gwasanaethau Gwynedd a Môn wedi rhannu’r ddwy sir yn 14 o ardaloedd llai. Mae gwaith
ymchwil wedi cael ei wneud ar ran y Bwrdd ar bob un o’r 14 ardal er mwyn deall a dysgu mwy am eu llesiant.
Cafodd nifer o sesiynau cyhoeddus eu cynnal yn yr ardaloedd hefyd ac roedd holiadur ar gael ar-lein er
mwyn casglu barn trigolion am eu cymunedau. Mae llyfrynnau gwybodaeth ar gyfer pob ardal dal ar gael ar
y wefan www.LlesiantGwyneddaMon.org.
Bwriad y gwaith ymchwil a’r sesiynau oedd galluogi’r Bwrdd i lunio asesiad fydd yn y pendraw yn arwain
at gynllun i wella llesiant Gwynedd a Môn. Mae’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar yr asesiad o lesiant
Gwynedd yn benodol ac yn crynhoi’r wybodaeth sydd wedi ei gasglu ar gyfer wyth ardal y sir yn ogystal â
barn trigolion.
Dyma fersiwn drafft o’r asesiad - rydym eisiau gwybod beth yw eich barn chi cyn cyhoeddi’r fersiwn terfynol
ddiwedd Ebrill. Yn y pendraw bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn defnyddio’r asesiad yma ynghyd
â nifer o ffynonellau eraill i lunio Cynllun Llesiant. Mae’n holl bwysig felly bod yr asesiad yn adlewyrchiad teg
o’n hardaloedd, ac yn edrych ar beth yw’r heriau a’r cyfleoedd i’r dyfodol.
Gallwch leisio eich barn drwy lenwi’r holiadur sydd ar y wefan. I gael copi papur cysylltwch â ni yn
uniongyrchol. Dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw Ebrill 13eg 2017.

Mae’r manylion llawn yn www.llesiantgwyneddamon.org.

BETH YW
LLESIANT?
Nid oes un diffiniad pendant o ‘lesiant’. Mae
trafodaethau cyson ynglŷn â’r ystyr ond mae’n
debyg, bod llesiant yn golygu rhywbeth
gwahanol i bawb. Mae beth sy’n bwysig i’ch
llesiant personol chi hefyd, yn debyg o newid fel
rydych yn mynd trwy gyfnodau gwahanol mewn
bywyd. Mae’n dilyn hefyd bod llesiant personol
pobl yn cael effaith ar lesiant y teuluoedd,
cymunedau ac ardaloedd y maent yn rhan
ohonynt.
Er mwyn ceisio deall beth sy'n bwysig i bobl
Gwynedd fe ofynnwyd hynny iddynt yn y
sesiynau cyhoeddus ac yn yr holiadur ar-lein
ddiwedd 2016. Gofynnwyd beth oedd yn braf am
fyw yn eu hardal; beth oedd ddim cystal; beth
o fewn yr ardal sy’n bwysig i’w llesiant a safon
bywyd, a beth fyddai pobl yn newid am eu hardal
er mwyn ei wneud yn lle brafiach i fyw.
Mae’r ymatebion yn llawn ar gyfer pob ardal ar y
wefan ond mae blas isod o’r hyn a ddywedwyd
wrthym gan drigolion ar draws Gwynedd.

Beth sy'n braf am fyw yn
eich ardal chi?
•
•
•
•
•

Yr amgylchedd naturiol o’n cwmpas		
Golygfeydd				
Ardal Gymreig a’r gallu i defnyddio’r iaith
Teimlad da o gymuned ac ysbryd cymdeithasol
Teimlo fod yr ardal yn ddiogel

Beth sydd ddim cystal?
•
•
•
•
•

Diffyg swyddi da a swyddi o safon uchel
Trafnidiaeth gyhoeddus
Pellter o wasanaethau a chyfleusterau a
gweithgareddau
Prisiau tai uchel
Edrychiad strydoedd

Beth yn eich ardal sy’n hybu
eich llesiant ac yn cyfrannu
at ansawdd eich bywyd?
•
•
•
•
•

Cyfleoedd i wneud gweithgareddau awyr
agored
Ysbryd cymunedol yn yr ardal
Teulu / Ffrindiau / Cymdogion
Amgylchedd naturiol
Cyfleusterau lleol

Beth y byddech yn newid am
eich ardal i’w wneud yn lle
brafiach i fyw?
•
•
•
•
•

Mwy o swyddi gyda chyflogau uwch
Gwella trafnidiaeth gyhoeddus
Mwy o weithgareddau lleol
Mwy o gyfleusterau lleol
Gwella edrychiad y strydoedd

POBLOGAETH
A IAITH

Pwy yw pobl gwynedd?
Mae oddeutu 122,000 o bobl yn byw yng Ngwynedd.
Mae nifer y bobl sy’n byw yn y sir wedi cynyddu o 14.8% rhwng 1981 a 2011 –
mae hyn yn uwch na’r twf sydd wedi bod ym mhoblogaeth Cymru gyfan (11%)
dros yr un cyfnod.

CYNnYDD
96%
oedran
80+

Nid yw’r twf yma wedi bod yr un fath ym mhob grŵp oedran. Mae nifer y bobl
dros 80 oed wedi tyfu dros 96.2% mewn 30 mlynedd, gyda’r twf uchaf yn ardal
Porthmadog (128.3%), ac mae ardaloedd Dolgellau a Thywyn wedi gweld twf
tebyg (127.2%). Fodd bynnag, mae 10.1% yn llai o blant dan 16 oed yng Ngwynedd
nag oedd 30 mlynedd yn ôl. Mae’r ffigwr yma yn debyg i’r gostyngiad sydd wedi bod yn
genedlaethol (10.1%), ond mae rhai ardaloedd o Wynedd wedi gweld gostyngiad llawer yn
uwch – er enghraifft yn Ffestiniog mae 25.3% yn llai o blant dan 16 oed erbyn hyn nag oedd
30 mlynedd yn ôl.
Mae disgwyl i’r twf yma yn y grŵp oedran hŷn barhau wrth i bobl fyw yn hirach a symud
i mewn i’r ardal. Mewn ugain mlynedd mae disgwyl bydd tua 60% yn rhagor o bobl dros
80 oed yn byw yng Ngwynedd, ond dim ond 2% fydd y twf yn y boblogaeth rhwng 16 a
64 oed.

IAITH
Yn ôl cyfrifiad 2011 roedd 65% o bobl Gwynedd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hwn wedi gostwng dros y
degawdau diwethaf o’i gymharu â 76% yn 1981.
Mae’r gostyngiad yma o 11% yng Ngwynedd yn uwch na lefel Cymru gyfan, ble nad oedd gostyngiad o gwbl
yn ystod yr un cyfnod.
Mae’r llyfrynnau ardal yn amlygu gwahaniaeth mawr yn y gallu i siarad Cymraeg o fewn ein hardaloedd –
gyda'r cyfradd uchaf yn 80% yn ardal Caernarfon yn gostwng i 48% yn ardaloedd Dolgellau / Tywyn.
Mae ffigyrau diweddar yn nodi mai 60% o bobl Gwynedd sy’n siarad Cymraeg yn ddyddiol, o’i gymharu â
11% yng Nghymru.

Beth mae pobl Gwynedd wedi ddweud wrthym am yr hyn sy’n bwysig iddynt?

•
•
•
•
•

Pryderus am y dirywiad yn nifer o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal
Pryder fod nifer o bobl ifanc yn symud i ffwrdd, mae'n bwysig eu cadw yn yr ardal
Angen cefnogi’r rhai di-Gymraeg i ddysgu’r iaith
Angen i’r Gymraeg fod yn fwy gweledol yn y gymuned
Angen gwell darpariaeth ar gyfer oedolion sy’n symud i’r ardal i ddysgu’r iaith

AMGYLCHEDDOL

Gwastraff ac
ailgylchu
Mae cyfradd ail-gylchu Gwynedd wedi codi dros
y 4 mlynedd diwethaf. Mae 59% o wastraff trefol
sy’n cael ei gasglu o dai, busnesau a chanolfannau
ailgylchu yng Ngwynedd yn cael ei ailddefnyddio
neu ailgylchu. Mae hyn yn cynnwys deunyddiau
biowastraff sy’n cael eu compostio.

59%

Mae tipio slei bach yn is yng Ngwynedd na
gweddill Cymru - gyda 4.3 achos o dipio i bob
1,000 o’r boblogaeth o gymharu â 10.2.

Newid yn yr
hinsawdd
Mae data yn dangos bod 79% o dai yng
Ngwynedd yn berchen ar o leiaf un car neu fan,
o’i gymharu â 77% yng Nghymru. Mae allyriadau
carbon fesul pen o’r boblogaeth ar gyfer
Gwynedd yn 7.0kt CO₂ sydd ychydig yn uwch na
lefel Cymru o 6.6kt CO2.
Mae newid yn yr hinsawdd yn achosi lefel y môr
godi sy’n cyfrannu at y risg o lifogydd yn yr ardal.
Yng Ngwynedd mae 6,175 o adeiladau mewn
perygl o lifogydd.
Mae glendid strydoedd yn cael ei archwilio yn
flynyddol gan Cadw Cymru’n Daclus. Mae eu
canfyddiadau nhw yn dangos o’r strydoedd
archwiliwyd yng Ngwynedd bod 5% heb sbwriel
na gwastraff (Gradd A), 27% gyda dim mwy na
thri darn bach o sbwriel (Gradd B+) a 64% ar y
cyfan yn rhydd o sbwriel a gwastraff, gan eithrio
rhai eitemau bach (Gradd B).

79%

AMGYLCHEDD
NATURIOL
Yng Ngwynedd, mae hawliau tramwy cyhoeddus
ar dros 3,690 km, a’r rhan fwyaf o’r rheiny yn
lwybrau cyhoeddus, a 290 km yn rhan o Lwybr
Arfordir Cymru. Yn ogystal, mae 105,029 hectar o dir
mynediad agored (ble caiff pobl gerdded heb orfod
cadw at y llwybr), gyda 14,234 hectar o’r rhain yn
goetir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
Mae’r tir mynediad agored yma gyfystyr a 41% o
arwynebedd Gwynedd gyfan.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi paratoi pecyn
ynglŷn ag amgylchedd naturiol Gwynedd ac mae
hwn ar gael ar-lein gyda’r asesiad yma. Mae mwy
o fanylion am amgylchedd yr ardaloedd unigol i’w
gweld yn y llyfrynnau ardal.

GWYNEDD

Angen gwarchod yr amgylchedd
Angen gwella edrychiad y strydoedd
Cynyddu cyfraddau ail-gylchu
Sicrhau nad yw datblygiadau yn amharu /
cael effaith ar yr amgylchedd

6.6 kt

•
•
•
•

C0 2

CYMRU

Beth mae pobl Gwynedd wedi ddweud
wrthym am yr hyn sy'n bwysig iddynt?

7.0 kt

Mae pob traeth nofio ond un o amgylch Gwynedd
wedi cael eu cydnabod i fod o safon uchel iawn ac
wyth yn draethau baner las.

CYMDEITHASOL

IECHYD
Yng Ngwynedd mae tua 1,400 o gleifion wedi
cofrestru fesul meddyg teulu. Mae hyn ychydig yn
is na Chymru gyfan sydd ar 1,600.
Mae amseroedd aros am ambiwlans yn amrywio
yn fawr ar draws Gwynedd. Mae ffigyrau lleol mwy
manwl yn y llyfrynnau ardal.
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83.5

oed

oed

Mae disgwyliad oes dyn adeg geni yng Ngwynedd
yn 80.0 oed, tra bod disgwyliad oes merched
adeg geni yn 83.5 oed.
Mae’r bwlch mewn disgwyliad oes rhwng y rhai
mwyaf a lleiaf difreintiedig yn sylweddol is yng
Ngwynedd na gweddill Cymru. I ferched yng
Ngwynedd mae’r bwlch yn 1.4 blwyddyn o’i
gymharu â 7.3 blwyddyn ar lefel Gymreig, a 3.1
blwyddyn i ddynion o’i gymharu â 8.9.

HYD
oes

Mae 52% o oedolion Gwynedd dros bwysau
neu yn ordew – mae hyn yn is na’r ffigwr ar gyfer
Cymru gyfan, sy’n 58%.
Mae 30% o blant 4-5 oed dros eu pwysau neu
yn ordew yn y sir, mae hyn yn uwch na’r ffigwr
Cymreig o 26%.
Ffactorau eraill sy’n effeithio ar ein hiechyd yw
ysmygu ac yfed alcohol. Mae 22% o bobl 16 oed
neu’n hŷn yn dweud eu bod yn ysmygu, a 42%
o bobl yn yfed mwy na 5 gwydr bach o win, neu
tua 3 pheint o gwrw, ar y diwrnod yfed trymaf yr
wythnos. Mae’r ddau ffigwr yma yn debyg iawn i
weddill Cymru.

22%

o bobl dros
16 oed yn
ysmygu

Mae cyfradd hunanladdiad yng Ngwynedd yn 14.7
i bob 100,000 o’r boblogaeth y flwyddyn – mae
hyn yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru, sef 12.2.
Yng Ngwynedd, mae cyfradd feichiogi merched
yn eu harddegau sydd o dan 18 oed yn 24 am bob
1,000. Mae hyn yn debyg i ffigyrau Cymru.

5

Trosedd
Mae cyfradd troseddu Gwynedd fesul 1,000 o’r
boblogaeth wedi gostwng o 119 i 92.1 rhwng
2011 a 2015. Dyma’r patrwm ym mhob ardal yng
Ngwynedd heblaw am Ddolgellau sydd wedi
gweld twf bychan. Mae hyn yn dilyn patrwm Ynys
Môn sydd hefyd wedi gweld nifer o droseddau yn
dod lawr bob blwyddyn o 109.2 i 83.4 dros yr un
cyfnod.
Mae 81% o bobl yn credu ei bod yn ddiogel i
blant chwarae y tu allan yng Ngwynedd. Y ffigwr
cyfatebol ar gyfer Cymru yw 64%.
Roedd 104 o achosion tân bwriadol yng
Ngwynedd dros y tair mlynedd diwethaf. Mae’r
canran o achosion tân bwriadol o fewn ardaloedd
yng Ngwynedd yn amrywio rhwng 9% a 33% ar
gyfartaledd.

104

ACHOS Tân
bwriadol

Cadw mewn
cysylltiad
Mae’r canran sydd â mynediad i fand-eang yn
cynyddu yn flynyddol – erbyn hyn 3% o eiddo
yng Ngwynedd sydd heb fynediad o gwbl. Mae
hyn yn welliant sylweddol o’r 20% yn 2011.
Oddeutu 21% o gartrefi Gwynedd sydd heb
gar neu fan ac felly yn dibynnu ar fodd arall o
drafnidiaeth. Mae hyn ychydig yn is na ffigwr
Cymru o 22.9%.
Mae unigrwydd yn gyflwr sy’n effeithio ar bob
oedran, ond mae pobl hŷn yn fwy agored i
risg. Yng Nghymru, mae Gwynedd ymysg y
siroedd ble mae’r risg o unigrwydd ar ei uchaf.
Mae’r pentrefi ble mae risg uwch i’w gweld yn y
llyfrynnau ardal.

Helpu’n gilydd
Mae 10% o boblogaeth Gwynedd yn rhoi o leiaf
un awr yr wythnos o ofal di-dâl. Mae’r ffigwr yma
ychydig yn is nag ardal Môn (11.5%) a Chymru
(12%).
Mae 283 o bobl Gwynedd yn gwirfoddoli trwy’r
Ganolfan Gwirfoddolwyr. Mae’r nifer go
iawn sy’n gwirfoddoli trwy glybiau chwaraeon
a chymdeithasau yn debyg o fod yn llawer
iawn uwch ond mae’n anodd iawn mesur hyn
oherwydd natur y gweithgareddau.

Beth mae pobl Gwynedd wedi ddweud
wrthym am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw?

•
•
•
•

Teimlo yn ddiogel a lefelau troseddau isel
Pryder fod ffigyrau gordewdra yn uchel
Angen llefydd i gyfarfod a chymdeithasu
Diffyg gwasanaethau a chyfleusterau lleol

ECONOMAIDD

ECONOMI A
GWAITH

Amaeth yw’r sector mwyaf yng Ngwynedd –
mae’n cyfri am 19% o gyflogwyr o gymharu â
12% ar gyfartaledd ar gyfer gweddill Cymru. Y
ddau sector nesaf ato yw manwerthu a llety/
gwasanaethau bwyd sydd ar 11% yr un.

O dan y mesur ar gyfer pa mor gryf a
chynhyrchiol yw economi (sef Gwerth
Ychwanegol Crynswth), mae economi Gwynedd
yn gryfach nag economi Cymru ac ardaloedd
eraill cyfagos fel Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych.
Ond, mae economi’r ardaloedd hyn ac economi
Cymru gyfan yn wan o’i gymharu â’r Deyrnas
Gyfunol.

Mae 16% o’r boblogaeth sydd mewn gwaith
yn gweithio gartref, sydd mae’n debyg yn
adlewyrchu’r nifer sy’n gweithio yn y sector
amaeth. Mae 33% o bobl Gwynedd sy’n gweithio,
yn teithio mwy na chwe milltir i’w gwaith – mae’r
ffigwr yma yn codi i 45% yn ardal Ffestiniog ond
mae’n is yn ardal Bangor ar 28%.

Yn gyffredinol ar draws Gwynedd mae mwy o
bobl sydd heb gymwysterau yn gweithio yn y
galwedigaethau elfennol e.e. gweithio mewn
ffatri, glanhau, casglu gwastraff, gweithio ar fferm,
nag unrhyw alwedigaeth arall.

Mae canolrif cyflog wythnosol Gwynedd gyfan
yn £347 yr wythnos, mae hyn yn is na’r un ffigwr
ar gyfer Cymru gyfan, sef £387 yr wythnos. Yn
ardal etholaeth Dwyfor Meirionydd mae’r swm
yn gostwng i £293 yr wythnos – dyma’r isaf ym
Mhrydain.

Mae 27% o bobl Gwynedd yn economaidd
anweithgar - sef ddim yn gweithio nac yn chwilio
am waith am wahanol resymau. Yn ardal Penllyn
mae’r ffigwr yma ar ei isaf ar 19%, tra bo’r ffigwr
yn codi i 37% yn ardal Bangor.

Mae cyflogau merched 32% yn is na chyflog
dynion yng Ngwynedd. Mae’r bwlch yma yn
debyg i’r bwlch ar draws Cymru, ble mae cyflogau
merched 33% yn llai na chyflog dynion.

Mae 45% o bobl y sir sydd â gradd neu debyg
yn gweithio yn y maes proffesiynol, mae’r canran
hwn yn eithaf tebyg i weddill Cymru.
Mae’r canran o bobl sy’n gweithio yn y gwahanol
galwedigaethau yn amrywio o ardal i ardal ar
draws y sir. Er enghraifft mae 28% o bobl Bangor
yn gweithio yn y maes proffesiynol o’i gymharu â
9% yn ardal Penllyn. Ond ym Mhenllyn mae 28%
o bobl yn gweithio yn y crefftau medrus, yr uchaf
yng Ngwynedd.
Nid yw’r canran o bobl Gwynedd sy'n hawlio
Lwfans Ceisio Gwaith wedi gostwng yn is na
1.78% yn ddiweddar. Mae hyn yn cymharu ag o
leiaf 2.15% o bobl 16-64 oed Cymru sy’n hawlio’r
lwfans ar unrhyw adeg.
Mae cyfradd busnesau newydd sy’n cychwyn yng
Ngwynedd yn is nag Ynys Môn a Chymru. Mae
62% o gwmnïau yng Ngwynedd yn aros mewn
busnes am dair blynedd neu fwy, ac mae hyn
ychydig yn uwch na Chymru sydd ar 60%. Mae
cyfradd busnesau sy’n methu hefyd yn is yng
Ngwynedd o’i gymharu â gweddill Cymru.

£347
yw canolrif cyflog
wythnos gwynedd

SGILIAU
Mae 63% o ddisgyblion Gwynedd yn cael 5
TGAU gradd A* i C mewn pynciau sy’n cynnwys
Cymraeg, neu Saesneg a Mathemateg, sy’n uwch
na pherfformiad Cymru o 58%.
O’r rhai sy’n cael pump TGAU A* i C, mae bwlch o
36% rhwng y disgyblion sy’n cael prydau ysgol
am ddim a’r rhai sy’n talu. Mae hyn yn cymharu â
33% ar draws Cymru gyfan.
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63%

Mae gan 26% o boblogaeth y sir gymhwyster
gradd neu gyfatebol sy’n debyg i weddill Cymru.
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Mae arian sydd ar gael i’w wario ar ôl trethi a
chostau talu am gartref gan bobl yng Ngwynedd,
yn £14,640 y pen y flwyddyn – £662 yn llai na
Chymru gyfan.
Mae 14% o ddisgyblion ysgol gynradd y sir yn
hawlio prydau ysgol am ddim. Mae’r canran
yma yn amrywio o ardal i ardal gyda’r ystod
yn ymestyn o’r 11% i 21% mewn gwahanol
ardaloedd. Erbyn i ddisgyblion fynd i’r ysgol
uwchradd, mae’r ffigwr yn gostwng i 12.5%.
Mae 21% o aelwydydd Gwynedd mewn tlodi
tanwydd. Mae’r ffigwr yma yn uwch na ffigwr
Cymru o 14%.
Mae 8% o gartrefi Gwynedd heb wres canolog
– mae hyn yn sylweddol uwch na’r lefel ar gyfer
gweddill Cymru, sef 2%.

teg

yn cael 5
TGAU gradd
A*- C

O’r bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yng
Ngwynedd, mae 1.8% sydd ddim yn parhau
mewn addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant. Mae
hyn yn is na’r ffigwr Cymreig o 2.8%.

YR ARIAN YN
EICH POCED

ema

26%

gyda gradd

Tai
Pris canolrif eiddo yng Ngwynedd yw
£144,000, sydd ychydig yn uwch na’r pris
canolrif eiddo Cymru o £141,000. Canolrif
incwm aelwydydd y sir yw £22,240, ond
mae angen £27,714 i allu prynu tŷ ar bris
lefel mynediad i’r farchnad.
Mae hyn yn golygu bod 60% o deuluoedd
Gwynedd wedi eu prisio allan o’r farchnad.
Mae’r canran yma yn amrywio o ardal i
ardal gyda’r canran uchaf yn ardal Llŷn
ble mae 73% o deuluoedd wedi eu prisio
allan o’r farchnad, a’r isaf yn 42% yn ardal
Ffestiniog.

Beth mae pobl Gwynedd wedi
ddweud wrthym am yr hyn sy’n
bwysig iddyn nhw?

•
•
•
•
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Angen swyddi o safon uchel
Pryder dros y nifer uchel o bobl
leol sydd wedi eu prisio allan o’r
farchnad dai lleol
Cyflogau yn isel a bwlch rhwng
cyflogau merched a dynion
Angen buddsoddi yn yr 		
ardaloedd
Angen cefnogaeth ar fusnesau
bach i lwyddo

60%
O BOBL
leol WEDI
PRISIO
ALLAN O’R
FARCHNAD
Dai
CANOLRIF
pris tŷ

£144k

Canolrif
incwm

£22k

DIWYLLIANNOL

CADW’N HEINI
Mae 53% o ddisgyblion Gwynedd yn ymweld
â chanolfannau hamdden yn rheolaidd, sy’n
uwch na lefel Cymru o 42%. Mae 51.6% o
blant Gwynedd hefyd yn cymryd rhan mewn
gweithgaredd chwaraeon tair gwaith neu fwy'r
wythnos – mae hyn yn cymharu â 48% ar draws
Cymru gyfan.
Mae 37% o oedolion yn dweud eu bod yn actif
am o leiaf 30 munud ar bump neu fwy achlysur
mewn wythnos – mae hyn hefyd yn uwch na’r
31% ar gyfer Cymru. Mae’r canran wedi codi yn
raddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Beth mae pobl Gwynedd wedi ddweud
wrthym am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw?

•
•
•
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Gwybodaeth am ddigwyddiadau
diwylliannol
Cymdeithas Gymreig a’r iaith Gymraeg
yn bwysig
Cadw’n heini a gwneud hynny yn yr
amgylchedd naturiol
Cyfleusterau lleol

37%

o oedolion yn
cadw’n actif am
o leiaf 30 munud
5 gwaith yr
wythnos

AMSER
HAMDDEN
Ar gyfartaledd mae pobl Gwynedd yn benthyg
tua pedwar llyfr fesul pen o’r boblogaeth. O’r
llyfrau ar gyfer plant sydd wedi eu benthyg, mae
39% ohonynt yn llyfrau Cymraeg, a 6% o lyfrau
sydd wedi eu benthyg ar gyfer oedolion yn rhai
Cymraeg.
Mae 62% o oedolion yng Ngwynedd yn adrodd
eu bod wedi mynd i ddigwyddiad celfyddydol
yn ystod y flwyddyn, a 35% wedi ymweld ag
amgueddfa. Mae ychydig dros hanner pobl y sir
wedi ymweld â llefydd hanesyddol sy’n debyg i’r
ffigwr ar gyfer Môn a gweddill Chymru.

39%

o lyfrau
plant wedi eu
benthyg yn
rhai cymraeg

Beth mae’r
asesiad yma
yn ddweud
wrthym am
lesiant ein
hardaloedd?
Man cychwyn yw’r asesiad yma – mae’n rhoi
braslun o lesiant yr ardal a bydd yn mynd law yn
llaw â’r llyfrynnau ardal i helpu’r Bwrdd i ddeall
ardaloedd Gwynedd yn well. Bydd y gwaith yn
parhau dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf
gyda’r Bwrdd yn gweithio yn agos gyda chi a’r
cymunedau i wir adnabod beth sy’n bwysig i
lesiant pobl Gwynedd.
Ar gyfer pum maes yr asesiad mae rhai
negeseuon clir wedi dod i’r amlwg o’r data sydd
wedi ei gasglu, ond hefyd mae’r hyn mae pobl
Gwynedd wedi ei ddweud wrthym yn ychwanegu
gwybodaeth werthfawr. Mae’r pum maes gyda’i
gilydd yn cyd-blethu ac yn rhoi darlun mwy
cyflawn o lesiant yr ardal i ni.
Mae’n amlwg bod ysbryd cymunedol iach
yn bodoli ar draws ardaloedd Gwynedd – mae
trigolion y sir yn adrodd pa mor bwysig yw
hyn i’w llesiant. Mae’n bwysig felly ein bod yn
meithrin ac yn hybu’r ysbryd yma ac yn creu
cymunedau ac ardaloedd sy’n llewyrchus a
bywiog ond hefyd yn ddigon cryf ac hyderus i
wynebu heriau’r dyfodol.
Yn yr un modd mae amgylchedd naturiol
Gwynedd yn holl bwysig i lesiant - rydych eisiau
sicrhau bod yr amgylchedd yma yn cael ei
warchod ond hefyd ei ddefnyddio i wella iechyd
pobl o bob oed. Byddai unrhyw ddirywiad yn
yr amgylchedd dros y blynyddoedd nesaf ac i’r
dyfodol yn cael effaith andwyol ar lesiant yr ardal.

Mae poblogaeth Gwynedd yn mynd yn hŷn
ac ar yr un pryd mae nifer uchel o’n pobl ifanc
yn gadael ein cymunedau. Gyda’r tueddiad
yma i barhau dros yr 20 mlynedd nesaf bydd
demograffeg ein hardaloedd yn newid, gall
hyn gael effaith negyddol ar lesiant yr ardaloedd.
Gall hefyd gynyddu’r risg o unigrwydd, cyflwr
sy’n effeithio ar unigolion o bob oedran.
Mae nifer ohonoch yn dweud fod teulu, ffrindiau
a chymdogion yn bwysig i chi felly mae colli’r
to ifanc yn debygol o gael effaith negyddol ar
gymunedau..
Mae’r newid yma yn y ddemograffeg yn cael
effaith ar yr iaith Gymraeg hefyd - mae’r
gostyngiad yn y nifer o bobl ifanc sy’n byw yn
ein cymunedau yn cyfrannu tuag at y dirywiad
yn y nifer o bobl sy’n siarad Cymraeg. Rydych
eisiau gweld yr iaith yn cael ei gwarchod a mwy
o gefnogaeth i bobl sy’n mewnfudo i Wynedd i
ddysgu Cymraeg yn eu cymunedau.
Rydych hefyd wedi dweud bod angen galluogi
pobl i gymryd mantais o’r holl weithgareddau
awyr agored sydd ar gael o fewn amgylchedd
naturiol Gwynedd. Rydych am gael gwell
mynediad at wasanaethau a mwy o gyfleusterau
yn eich cymunedau, a bod gwella trafnidiaeth
cyhoeddus yn rhan bwysig o hyn.
Byddai galluogi pobl i gymryd rhan mewn
gweithgareddau o’r math yma yn cael
effaith bositif ar iechyd a llesiant yn yr hir
dymor. Mae data trawiadol yn dangos nad yw
poblogaeth Gwynedd mor iach ac y gallai fod,
ac os na fydd y tueddiad yma yn gwella bydd yr
effaith ar unigolion a chymunedau i’r dyfodol yn
sylweddol.
Mae’r canran o bobl leol sydd wedi eu prisio
allan o’r farchnad dai yn uchel yng Ngwynedd.
Mae effaith cyflogau isel a phrisiau tai uchel yn
cyfrannu at y llif o bobl ifanc o’r ardal, ac wedi ei
nodi gan lawer fel mater sy’n peri gofid. Mae lefel
tlodi hefyd yn ystyriaeth bwysig yn enwedig y
canran o aelwydydd sydd mewn tlodi tanwydd
yng Ngwynedd – mae’r ffigwr yn uwch yma na
gweddill Cymru.

Mae ein pobl ifanc yn llwyddo yn dda yn yr
ysgolion gyda’r canran sy’n cael gradd A* i C
mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yn
uwch na’r cyfradd ar gyfer Cymru. Mae angen
sicrhau cyfleoedd o safon uchel iddynt
felly, fydd yn caniatáu iddynt aros yn lleol ac i
weithio a byw yn eu cymunedau.
Mae’r bwlch yn fawr rhwng cyrhaeddiad
disgyblion y sir sy’n derbyn prydau ysgol am
ddim a’r rhai sy’n talu, ac mae’n fwy na’r bwlch
ar gyfer Cymru gyfan. Mae diffyg cyrhaeddiad
yn gallu cael effaith ar lesiant unigolion i’r
dyfodol ac felly mae angen sicrhau fod
pob disgybl yn cael y cyfle i lwyddo. Bydd
angen sicrhau hefyd fod pob plentyn yn cael
profiadau positif yn ystod eu plentyndod
i’w galluogi i ffynnu a thyfu i fod yn aelodau
llawn o’u cymunedau i’r dyfodol.
Felly yn gryno, dyma’r prif negeseuon sydd
wedi dod i’r amlwg:

Yr angen i gynnal
ysbryd cymunedol
iach sydd mor
bwysig i lesiant ein
cymunedau
Pwysigrwydd
gwarchod yr
amgylchedd
naturiol
Deall effaith y
newidiadau yn
nemograffeg ein
hardaloedd

Gwarchod yr iaith
Gymraeg
Hybu’r defnydd o’r
adnoddau naturiol
i wella iechyd a
llesiant yn yr hir
dymor
Gwella
cysylltiadau
trafnidiaeth i
alluogi mynediad
at wasanaethau a
chyfleusterau
yr angen am
Swyddi o safon
uchel a thai sy’n
fforddiadwy i bobl
lleol
EFFAITH TLODI, YN
CYNNWYS TLODI
TANWYDD AR LESIANT
Sicrhau fod pob
plentyn yn cael y
cyfle i lwyddo

Beth yw’r
camau nesaf?
Erbyn Ebrill 2018 bydd y Bwrdd yn cyhoeddi
Cynllun o Lesiant Lleol ar gyfer ardaloedd
Gwynedd ac Ynys Môn. Bydd y cynllun yn
amlinellu Amcanion Llesiant y Bwrdd yn ogystal
â’r camau bydd yn eu cymryd i wireddu’r
amcanion hynny.
Mae’r Bwrdd yn gweithredu ar draws y ddwy sir
ac mae’r data a barn pobl o fewn yr asesiad yma
yn dangos bod anghenion pobl a chymunedau
Gwynedd a Môn yn debyg iawn. Bydd y Bwrdd
felly yn penderfynu ar amcanion llesiant cyffredin
ar gyfer y ddwy sir.
Rydym yn cydnabod bod bylchau yn y
wybodaeth sydd wedi ei gasglu hyd yma ac
y bydd angen dadansoddiad mwy manwl o
bynciau a themâu unigol i ddatblygu’r cynllun
llesiant lleol. Er mwyn gallu cyhoeddi cynllun
cyraeddadwy sy’n cwrdd ag anghenion ein
cymunedau bydd y Bwrdd yn edrych ar yr
asesiad yma o lesiant lleol ond hefyd yn ystyried
asesiadau eraill sydd wedi eu cyhoeddi, er
enghraifft Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru,
yn ogystal â thystiolaeth o beth sydd wedi
gweithio mewn ardaloedd eraill.
Bydd y Bwrdd hefyd angen ystyried datblygiadau
eraill i’r dyfodol ac effaith hyn ar lesiant
pobl Gwynedd a Môn, mae hyn yn cynnwys
goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a
Wylfa Newydd.
Wrth gytuno ar y camau sydd angen eu cymryd i
wella llesiant Gwynedd bydd y Bwrdd yn sicrhau
bod darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn
cyd-weithio i ddatblygu cynllun gweithredu fydd
yn rhoi pwyslais ar weithgareddau ataliol i gael
effaith cadarnhaol yn yr hir dymor.

Yn bwysicach, bydd y Bwrdd yn eich cynnwys chi
yn y broses ac mae'n awyddus i glywed eich barn
am yr hyn fydd yn gweithio yn eich cymuned a’ch
ardal chi i wella llesiant. Felly, yn ystod y misoedd
nesaf byddwn yn cynnal nifer o gyfarfodydd a
gweithdai gyda phobl sydd â diddordeb mewn
bod yn rhan o lunio’r Cynllun Llesiant Lleol ar
gyfer Gwynedd i rannu eu syniadau a’u barn
gyda ni.

am fwy o
wybodaeth...
Am fwy o wybodaeth ac i weld yr holl
ddogfennau sydd ynghlwm â’r asesiad yma,
ewch i:

www.LlesiantGwyneddaMon.org

01766 771000

Gofynnwch am
Rheolwr Partneriaeth Gwynedd a Môn

YNYS Môn

beth sy’n bwysig?

ASESIAD LLESIANT GWYNEDD A MÔN
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

2017

Asesiad o
lesiant
YNYS MÔN
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 newydd wedi sefydlu Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn
gweithio efo’i gilydd i greu gwell dyfodol i bobl Cymru.
Ar gyfer Gwynedd a Môn mae’r ddau Fwrdd wedi dod at ei gilydd i gydweithio, ac mae’n bartneriaeth sy’n
cynnwys prif asiantaethau’r rhanbarth.
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn wedi rhannu’r ddwy sir yn 14 o ardaloedd llai. Mae
gwaith ymchwil wedi cael ei wneud ar ran y Bwrdd ar bob un o’r 14 ardal er mwyn deall a dysgu mwy am eu
llesiant. Cafodd nifer o sesiynau cyhoeddus eu cynnal yn yr ardaloedd hefyd ac roedd holiadur ar gael ar-lein
er mwyn casglu barn trigolion am eu cymunedau. Mae llyfrynnau gwybodaeth ar gyfer pob ardal dal ar gael
ar y wefan www.LlesiantGwyneddaMon.org.
Bwriad y gwaith ymchwil a’r sesiynau oedd galluogi’r Bwrdd i lunio asesiad fydd yn y pendraw yn arwain at
gynllun i wella llesiant yn y ddwy sir. Mae’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar yr asesiad o lesiant Ynys Môn
yn benodol ac yn crynhoi'r wybodaeth sydd wedi ei gasglu ar gyfer chwe ardal yr ynys yn ogystal â barn
trigolion.
Dyma ddrafft cyntaf o’r asesiad - rydym eisiau gwybod beth yw eich barn chi cyn cyhoeddi’r fersiwn terfynol
ddiwedd Ebrill. Yn y pendraw bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn defnyddio’r asesiad yma ynghyd
â nifer o ffynonellau eraill i lunio Cynllun Llesiant. Mae’n holl bwysig felly bod yr asesiad yn adlewyrchiad teg
o’n hardaloedd ar hyn o bryd a beth yw’r heriau a’r cyfleoedd i’r dyfodol.
Gallwch leisio eich barn ar yr asesiad drwy lenwi’r holiadur sydd ar y wefan. I gael copi papur cysylltwch â ni
yn uniongyrchol. Dyddiad cau aer gyfer ymatebion yw Ebrill 13eg 2017.

Mae’r manylion llawn yn www.llesiantgwyneddamon.org.

BETH YW
LLESIANT?
Nid oes un diffiniad pendant o ‘lesiant’. Mae
trafodaethau cyson ynglŷn â’r ystyr ond mae’n
debyg, bod llesiant yn golygu rhywbeth
gwahanol i bawb. Mae beth sy’n bwysig i’ch
llesiant personol chi hefyd, yn debyg o newid fel
rydych yn mynd trwy gyfnodau gwahanol mewn
bywyd. Mae’n dilyn hefyd fod llesiant personol
pobl yn cael effaith ar lesiant y teuluoedd,
cymunedau ac ardaloedd y maent yn rhan
ohonynt.
Er mwyn ceisio deall beth sy’n bwysig i bobl Ynys
Môn o ran llesiant gofynnwyd hynny iddynt yn
y sesiynau cyhoeddus ac yn yr holiadur ar-lein
ddiwedd 2016. Gofynnwyd beth oedd yn braf am
fyw yn eu hardal; beth oedd ddim cystal; beth o
fewn yr ardal sydd yn bwysig i’w llesiant a safon
bywyd a beth fyddai pobl yn newid yn eu hardal
er mwyn ei wneud yn le brafiach i fyw.
Mae’r ymatebion ar gyfer pob ardal yn llawn ar y
wefan ond mae blas isod o’r hyn a ddywedwyd
wrthym gan bobl ar draws yr ynys.

Beth sy'n braf am fyw yn
eich ardal chi?
•
•
•
•
•

Yr amgylchedd naturiol, yn cynnwys y traethau
Ysbryd cymunedol a chymdogion da
Y distawrwydd / llonyddwch
Cyfleusterau lleol sydd ar gael yn yr ardal
Lefelau troseddau isel a teimlo yn ddiogel

Beth sydd ddim cystal?
•
•
•
•
•

Edrychiad ein strydoedd
Dim digon / angen mwy o gyfleusterau
cyhoeddus
Safon a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus
Diogelwch ffyrdd a thraffig
Prinder swyddi proffesiynol

Beth yn eich ardal sy’n hybu
eich llesiant ac yn cyfrannu
at ansawdd eich bywyd?
•
•
•
•
•

Amgylchedd naturiol
Ysbryd cymunedol yn yr ardal
Gweithgareddau awyr agored
Teulu / Ffrindiau a chymdogion
Distawrwydd / Llonyddwch

Beth y byddech yn newid am
eich ardal i’w wneud yn lle
brafiach i fyw?
•
•
•
•

Mwy o gyfleoedd i gymdeithasu yn y gymuned
Gwella edrychiad y strydoedd
Gwella cysylltiadau trafnidiaeth
Gwella diogelwch ffyrdd a llwybrau cerdded

POBLOGAETH
A IAITH

Pwy yw pobl YNYS môn?
Mae tua 70,000 o bobl yn byw ar Ynys Môn.
Dros y degawdau diwethaf mae nifer y bobl sy’n byw ar yr ynys wedi tyfu –
4.9% rhwng 1981 a 2011. Mae hyn yn is na’r twf sydd wedi bod ym
mhoblogaeth Cymru gyfan (11%) dros yr un cyfnod.

CYNnYDD
143%
oedran
80+

Nid yw’r twf yma wedi bod yr un fath ym mhob grŵp oedran fodd bynnag.
Mae nifer y bobl dros 80 oed ym Môn wedi cynyddu dros 143% mewn 30
mlynedd, gyda’r twf uchaf yn ardaloedd Canolbarth Môn a Llifon a Lligwy a
Thwrcelyn (160%). Mae gostyngiad yn nifer y plant dan 15 oed a’r boblogaeth rhwng
16 – 39 oed wedi bod yn yr un cyfnod. Mae’r nifer o blant dan 15 oed wedi gostwng 28%
dros y 30 mlynedd ac mae gostyngiad o 19% wedi bod yn y grŵp oedran 16 – 39 oed.
Mae disgwyl i’r patrwm yma barhau dros yr 20 mlynedd nesaf gyda chynnydd o 86% yn
nifer y bobl dros 80 ym Môn, a gostyngiad o 12% yn y boblogaeth dan 15 oed.

IAITH
Yn ôl cyfrifiad 2011 mae 57% o bobl Ynys Môn yn gallu siarad Cymraeg. Mae’r ganran wedi gostwng dros
y degawdau diwethaf – yn 1981 roedd 62% o bobl yr ardal yn gallu siarad Cymraeg. Mae’r gostyngiad yma
5% yn uwch na lefel Cymru gyfan ble nad oedd gostyngiad o gwbl yn yr un cyfnod. Mae rhai ardaloedd ym
Môn wedi gweld gostyngiad hyd yn oed yn uwch – gyda 11% ym Mro Aberffraw a Bro Rhosyr, a 10% yng
Nghaergybi ac Ynys Cybi. Mae ardal Aethwy a Seiriol wedi gweld twf o 2% dros y 30 mlynedd diwethaf.
Mae ffigyrau mwyaf diweddar yn dangos mai 46% o bobl Ynys Môn sy’n siarad Cymraeg yn ddyddiol, o’i
gymharu â 11% yng ngweddill Cymru.

Beth mae pobl Môn wedi ddweud wrthym am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw?

•
•
•
•
•

Pryder fod nifer o bobl ifanc yn symud i ffwrdd, mae yn bwysig eu cadw yn yr ardal
Pryder bod llai yn siarad Cymraeg
Angen cefnogi’r rhai di-Gymraeg i ddysgu’r iaith
Angen hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg
Pryder am ddyfodiad Wylfa Newydd a’r effaith fydd hyn gael ar yr iaith a’r boblogaeth

AMGYLCHEDDOL

Gwastraff ac
ailgylchu
Mae cyfraddau ail-gylchu wedi codi ym Môn dros
y bedair mlynedd diwethaf. Erbyn hyn mae 59.5%
o wastraff sy’n cael ei gasglu o dai, busnesau a
chanolfannau ailgylchu yn Ynys Môn yn cael ei
ailddefnyddio neu ailgylchu. Mae hyn yn cynnwys
deunyddiau biowastraff sy’n cael eu compostio.

59.5%

Mae tipio slei bach yn uwch ym Môn na gweddill
Cymru – gyda 25.3 achos o dipio yn cael ei
adrodd i bob 1,000 o’r boblogaeth o gymharu â
10.2 yn genedlaethol.
Mae glendid strydoedd yn cael ei archwilio
yn flynyddol gan Cadw Cymru’n Daclus. O’r
strydoedd gafodd eu harchwilio roedd 5% yn
cyrraedd Gradd A, sef dim sbwriel na gwastraff.
Roedd 20% gyda dim mwy na thri eitem bach o
sbwriel (Gradd B+) a 73% ar y cyfan yn rhydd o
sbwriel a gwastraff, gan eithrio rhai eitemau bach
(Gradd B), a’r gweddill yn Gradd C.

Newid yn yr
hinsawdd
Ôl-troed Carbon – mae’r data yn dangos bod
82% o dai ym Môn yn berchen ar o leiaf un car
neu fan. Mae allyriadau carbon fesul pen o’r
boblogaeth ar gyfer Môn yn 6.7kt CO2 sydd
ychydig yn uwch na lefel Cymru o 6.6kt CO2.
Mae newid yn yr hinsawdd yn achosi lefel y môr
godi sy’n cyfrannu at y risg o lifogydd yn yr ardal.
Yn Ynys Môn mae tua 970 o dai yn wynebu risg
o lifogydd arfordirol o fewn pedair ardal sydd
wedi eu hadnabod o fod mewn perygl o lifogydd
eithafol – gydag Trearddur a Biwmares wedi eu
heffeithio waethaf.

82%

AMGYLCHEDD
NATURIOL
Mae hawliau tramwy ar lwybrau cyhoeddus yn
ymestyn dros 1,000km ar Ynys Môn, gyda 200km
yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae hefyd dros
2,000 hectar o dir agored – gyda Cyfoeth Naturiol
Cymru yn rheoli dros 800 hectar o’r tir hwnnw fel
coetiroedd.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi paratoi pecyn
ar amgylchedd naturiol Ynys Môn, ac mae ar gael
ar-lein gyda’r asesiad yma. Mae disgrifiadau am yr
amgylchedd yn yr ardaloedd unigol i’w gweld yn y
llyfrynnau ardal unigol hefyd.

YNYS Môn

•

Angen gwarchod yr amgylchedd
Angen gwella edrychiad y strydoedd
Rheoli gwastraff a chynyddu lefelau 		
ail-gylchu
Sicrhau bod datblygiadau ddim yn amharu
ar yr amgylchedd

6.6 kt

•
•
•

C0 2

CYMRU

Beth mae pobl Môn wedi ddweud wrthym
am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw?

6.7kt

Mae pob un ond un o draethau o amgylch Ynys
Môn yn cael eu cydnabod i fod o safon uchel iawn, a
chwech yn draethau baner las.

CYMDEITHASOL

IECHYD
Mae tua 1,400 o gleifion wedi cofrestru fesul
meddyg teulu ar Ynys Môn. Mae hyn yn is na lefel
Cymru sy’n 1,600.
Mae amseroedd aros am ambiwlans yn amrywio
ar draws yr ynys, mae ffigyrau lleol mwy manwl yn
y llyfrynnau ardal unigol.

78.7

83

oed

oed

Mae disgwyliad oes dyn adeg ei eni yn Ynys Môn
yn 78.7 oed, tra bod disgwyliad oes merch adeg ei
geni yn 83 oed.
Mae'r bwlch mewn disgwyliad oes rhwng y
rhai mwyaf a lleiaf di-freintiedig ar yr ynys yn
sylweddol llai na'r bwlch ar lefel Cymru gyfan. I
ferched ym Môn mae’r bwlch yn 1.8 blwyddyn o’i
gymharu â 7.3 blwyddyn ar lefel Gymreig, a 6.2
blwyddyn i ddynion o’i gymharu â 8.9.

HYD
oes

Mae 58% o oedolion Ynys Môn dros bwysau neu
yn ordew – mae hyn yr un canran â phoblogaeth
Cymru gyfan. Fodd bynnag, mae canran Ynys Môn
o’r boblogaeth sy’n ordew wedi cynyddu o 3% ers
2011, tra bod ffigwr Cymru wedi aros yr un fath.
Mae 29.6% o blant 4-5 oed yr ynys dros eu
pwysau neu yn ordew hefyd – sy’n uwch na'r
ffigwr o 26% ar gyfer Cymru.
Ffactorau eraill sy’n effeithio ar ein hiechyd yw
ysmygu ac yfed alcohol. Mae 22% o bobl 16 oed
neu’n hŷn ym Môn yn dweud eu bod yn ysmygu,
a 38% o bobl yn yfed mwy na 5 gwydr bach o
win, neu tua 3 pheint o gwrw, ar y diwrnod yfed
trymaf yn yr wythnos. Mae hyn yn debyg i weddill
Cymru ac wedi aros yn gyson dros y blynyddoedd
diweddar.
Mae cyfradd hunanladdiad yn Ynys Môn o 10.4 i
bob 100,000 o’r boblogaeth y flwyddyn, yn is na
chyfradd hunanladdiad Cymru sydd yn 12.2.
Ym Môn, mae cyfradd beichiogi merched yn eu
harddegau sydd o dan 18 oed yn 23.6 fesul 1,000
o ferched 15-17 oed. Mae hyn yn debyg i ffigyrau
Cymru.

22%

o bobl dros
16 oed yn
ysmygu

5

Trosedd
Mae troseddau yn Ynys Môn fesul 1,000 o’r
boblogaeth wedi gostwng o 109.2 i 83.4 rhwng
2011 a 2015. Mae hyn yn wir am bob ardal ym Môn
heblaw am Ynys Cybi a Chanolbarth Môn a Llifon
ble mae’r cyfradd troseddu yn uwch.
Mae 81% o bobl yn credu ei bod yn diogel i blant
chwarae tu allan ym Môn. Y ffigwr cyfatebol ar
gyfer Cymru gyfan ydi 64%.
Roedd 60 o achosion tân bwriadol ym Môn dros
y tair mlynedd diwethaf. Mae’r canran o achosion
tân bwriadol o fewn ardaloedd Ynys Môn yn
amrywio rhwng 9% a 42%.

Cadw mewn
cysylltiad
Mae’r canran sydd â mynediad i fand-eang yn
cynyddu yn flynyddol – erbyn hyn dim ond 2% o
eiddo yn Ynys Môn sydd heb fynediad o gwbl.
Mae 18% o gartrefi ym Môn heb gar neu fan ac
felly yn dibynnu ar fath arall o drafnidiaeth. Mae
hyn yn cymharu â ffigwr Cymru o 23%.
Mae unigrwydd yn gyflwr sy’n effeithio ar bob
oedran, ond mae pobl hŷn yn fwy agored i risg.
Yng Nghymru, mae Ynys Môn ymysg y siroedd
ble mae’r risg uchaf o unigrwydd, mae mwy o
wybodaeth am ardaloedd penodol yr ynys sydd
â’r risg uchaf i’w gweld yn y llyfrynnau ardal.
Mae 11.5% o boblogaeth Ynys Môn yn darparu o
leiaf un awr yr wythnos o ofal di-dâl. Mae’r ffigwr
yma yn debyg i ardaloedd eraill o Gymru.

60

ACHOS Tân
bwriadol

Beth mae pobl Môn wedi ddweud wrthym
am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw?

•
•
•
•

Teimlo’n ddiogel, lefelau troseddau isel
Cyfleoedd i gymdeithasu
Gwella iechyd pobl a phlant
Gwasanaethau iechyd

ECONOMAIDD

ECONOMI A
GWAITH
O dan y mesur ar gyfer pa mor gryf a
chynhyrchiol yw economi (sef Gwerth
Ychwanegol Crynswth), mae economi Môn yn
wannach nag economi Cymru – ac mae economi
Cymru gyfan yn wan o’i gymharu â’r Deyrnas
Gyfunol.

Canolrif cyflog wythnosol yn Ynys Môn yw tua
£422 yr wythnos, sydd 8% yn uwch na chanolrif
cyflog trwy Gymru gyfan (£386). Mae cyflogau
merched 27% yn llai na chyflog dynion yr ynys,
ond mae’r bwlch yma yn is na’r bwlch ar gyfer
Cymru gyfan sy’n 33%.

Yn gyffredinol ar draws yr ynys mae mwy o bobl
sydd mewn gwaith a heb unrhyw gymhwyster,
yn gweithio yn y galwedigaethau elfennol e.e.
gweithio mewn siop, glanhau, casglu gwastraff,
gweithio ar fferm.
Mae 25% yn economaidd anweithgar – mae hyn
yn golygu nad ydynt yn gweithio nac yn chwilio
am waith am amrywiol resymau. Mae’r ffigwr yma
ychydig yn is na’r gyfradd ar gyfer Gwynedd.
Nid yw’r canran o bobl Ynys Môn sy’n hawlio
Lwfans Ceisio Gwaith wedi gostwng yn is na
2.96% yn y blynyddoedd diweddar. Mae’n
gyffredinol uwch na’r lefel Cymru gyfan o 2.15%
o bobl 16-64 oed sy’n hawlio’r lwfans ar unrhyw
adeg.
Mae cyfradd busnesau newydd sy’n cychwyn
yn Ynys Môn yn uwch na Gwynedd ac yn debyg
iawn i’r lefel yng Nghymru. Mae 65% o gwmnïau’r
ynys yn aros mewn busnes am o leiaf tair
blynedd. Mae hyn yn uwch na lefel Cymru o 60%.
Mae cyfradd y busnesau sy’n dod i ben hefyd yn
uwch yn Ynys Môn (8%) na Gwynedd (7%), ond
ychydig yn is na Chymru (9%).
Amaeth yw’r sector mwyaf yn Ynys Môn – mae’n
cyfri am 19% o gyflogwyr o’i gymharu â 12% ar
draws Cymru. Y nesaf ato yw’r sector adeiladwaith
sydd ar 11%.
Mae 14% o’r boblogaeth 16 oed a throsodd ym
Môn sydd mewn gwaith yn gweithio o adref, sy’n
uwch na ffigwr Cymru (11%). Mae 38% o bobl
dros 16 oed sy’n gweithio’n ym Môn yn teithio
mwy na chwe milltir i’w gwaith.

£422
yw canolrif cyflog
wythnos YNYS MÔN

SGILIAU
Mae 57% o ddisgyblion Ynys Môn yn cael 5 A*
i C yn eu harholiadau TGAU mewn pynciau sy’n
cynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg –
mae hyn yn gymharol â’r ffigwr Cymreig o 58%.
O’r rhai sy’n cael y 5 A* i C mae bwlch o 25%
rhwng cyrhaeddiad disgyblion sy’n derbyn
prydau ysgol am ddim a’r rhai sy’n talu. Mae hyn
yn is na’r ffigwr o 33% ar draws Cymru gyfan.

m at h

saes

neg

57%

YR ARIAN YN
EICH POCED
Mae arian sydd ar gael i’w wario ar ôl trethi
a chostau talu am gartref gan bobl Môn, yn
£16,238 y pen y flwyddyn, sy’n £936 yn uwch na
Chymru gyfan.
Mae 18% o ddisgyblion ysgolion cynradd yr ynys
yn hawlio prydau ysgol am ddim. Mae ystod y
canran yma yn ymestyn o 10% i 27% ar draws
y gwahanol ardaloedd. Erbyn i ddisgyblion
gyrraedd yr ysgol uwchradd, mae’r ffigwr yn
gostwng ychydig i 16%.
Mae 18% o aelwydydd Ynys Môn mewn tlodi
tanwydd, sy’n uwch na’r ffigwr Cymreig o 14%. O
holl gartrefi ym Môn, mae 5% heb wres canolog –
uwch na chyfartaledd gweddill Cymru (2%).

teg

yn cael 5
TGAU gradd
A*-C

Yn Ynys Môn 2.2% o’r bobl ifanc sy’n gadael yr
ysgol sy’n peidio â pharhau mewn addysg uwch
neu bellach, ddim yn mynd ymlaen i hyfforddiant
nac yn cael swyddi. Mae hyn yn is na’r ffigwr
Cymreig o 2.8%.
Mae gan 26% o boblogaeth Ynys Môn
gymhwyster gradd neu debyg, sy’n uwch na’r
ffigwr ar gyfer Cymru (24.5%). Tua chwarter o bobl
Ynys Môn sydd heb gymhwyster o gwbl – mae
hyn yn debyg i ardaloedd eraill o Gymru.
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26%

gyda gradd

Tai
Pris canolrif eiddo yn Ynys Môn yw
£156,000 sy’n uwch na phris canolrif
eiddo Cymru (£141,000). Canolrif incwm
aelwydydd Ynys Môn yw £23,560, ond
mae angen £32,357 i fforddio prynu tŷ ar
bris lefel mynediad i’r farchnad. Mae hyn
yn golygu felly bod 64% o aelwydydd
Ynys Môn wedi eu prisio allan o’r
farchnad. Mae gwahaniaeth sylweddol yn
y canran yma rhwng amrywiol ardaloedd
Môn gyda’r canran uchaf yn ardal Lligwy
a Thwrcelyn ble mae 72% o bobl wedi eu
prisio allan o’r farchnad, a’r isaf o 54% yn
ardal Caergybi ac Ynys Cybi.

Beth mae pobl Môn wedi ddweud
wrthym am yr hyn sy’n bwysig
iddyn nhw?

•
•
•
•
•

Angen swyddi o safon uchel
Pryder dros y nifer uchel o bobl
leol sydd wedi eu prisio allan o’r
farchnad dai lleol
Angen cefnogaeth / hybu
busnesau i sefydlu yn yr ardal
Cyflwr yr economi leol
Hybu twristiaeth

64%
O BOBL
leol WEDI
PRISIO
ALLAN O’R
FARCHNAD
Dai
CANOLRIF
pris tŷ

£156k

Canolrif
incwm

£23.5k

DIWYLLIANNOL

Amser
hamdden a
chadw’n heini
Mae 46% o ddisgyblion Ynys Môn yn ymweld
â chanolfannau hamdden – sy’n uwch na lefel
Cymru o 42%, ond yn is na Gwynedd sydd ar 53%.
Mae 50% o blant Ynys Môn hefyd yn cymryd
rhan mewn gweithgaredd chwaraeon tair gwaith
neu fwy yr wythnos – mae hyn yn cymharu â 48%
yng Nghymru.

37%

o oedolion yn
cadw’n actif am
o leiaf 30 munud
5 gwaith yr
wythnos

Mae 37% o oedolion yn Ynys Môn yn dweud
eu bod yn actif am o leiaf 30 munud ar bump
neu fwy achlysur mewn wythnos – mae hyn yn
uwch na lefel Cymru o 31%, ond yn debyg iawn i
Wynedd. Mae’r canran yma wedi codi yn raddol
dros y blynyddoedd diwethaf.
Mae 60% o oedolion yn Ynys Môn wedi mynychu
digwyddiad celfyddydol yn ystod y flwyddyn,
gyda 34% wedi ymweld ag amgueddfa a 57%
wedi ymweld â llefydd hanesyddol. Mae hyn yn
debyg i Wynedd a gweddill Cymru.

Beth mae pobl Môn wedi ddweud wrthym
am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw?

•
•
•
•

Pwysigrwydd diwylliant a hanes yr ardal
Gwybodaeth am ddigwyddiadau
diwylliannol
Cymdeithas Gymreig a’r iaith Gymraeg
Cadw’n heini

57%

wedi
ymweld
â lle hanesyddol

Beth mae’r
asesiad yma
yn ddweud
wrthym am
lesiant ein
hardaloedd?
Man cychwyn yw’r asesiad yma – mae’n rhoi
braslun o lesiant yr ardal a bydd yn mynd law
yn llaw â’r llyfrynnau ardal er mwyn helpu’r
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ddeall Ynys
Môn yn well. Bydd y gwaith yn parhau dros y
misoedd a’r blynyddoedd nesaf gyda’r Bwrdd
yn gweithio yn fwy effeithiol gyda chi a’n
cymunedau i wir adnabod beth sy’n bwysig i
lesiant pobl Ynys Môn.

Mae poblogaeth Ynys Môn yn mynd yn hŷn
ac ar yr un pryd mae nifer uchel o’n pobl ifanc
yn gadael eu cymunedau. Gyda’r tueddiad
yma yn debyg o barhau dros yr 20 mlynedd
nesaf bydd demograffeg ein hardaloedd yn
newid ac fe all hyn gael effaith negyddol ar
lesiant yr ardaloedd. Gall hefyd gynyddu’r risg
o unigrwydd, cyflwr sy’n effeithio ar unigolion
o bob oedran.
Mae nifer ohonoch wedi dweud bod teulu,
ffrindiau a chymdogion yn bwysig i’ch llesiant
felly mae colli’r to ifanc yn debygol o gael
effaith negyddol ar gymunedau.
Mae’r newid yma yn y ddemograffeg yn
cael effaith ar yr iaith Gymraeg hefyd ac
mae’r lleihad yn y nifer o bobl ifanc sy’n byw
yn ein cymunedau yn cyfrannu tuag at y
gostyngiad yn y nifer o bobl sydd yn siarad
Cymraeg. Rydych wedi deud eich bod eisiau
gweld yr iaith yn cael ei gwarchod a mwy
o gefnogaeth ar gael i bobl sy’n mewnfudo i
Ynys Môn i ddysgu’r iaith.

Ar gyfer pum maes yr asesiad mae rhai
negeseuon amlwg yn dod allan o’r data, ond
mae’r hyn mae pobl Ynys Môn wedi ei ddweud
hefyd yn ychwanegu gwybodaeth werthfawr.
Mae’r pum maes gyda’i gilydd yn cyd-blethu ac
yn rhoi darlun mwy cyflawn o lesiant yr ardal i
ni.

Rydych hefyd wedi dweud bod angen galluogi
pobl i gymryd mantais o’r holl weithgareddau
awyr agored sydd ar gael o fewn amgylchedd
naturiol Môn. Rydych am gael gwell mynediad
at wasanaethau a mwy o gyfleusterau o fewn
eich cymunedau. Byddai gwella trafnidiaeth
cyhoeddus yn rhan bwysig o hyn yn ogystal â
gwella’r llwybrau cerdded.

Mae’n amlwg bod ysbryd cymunedol iach
yn bodoli ar yr ynys – gyda chwe ardal Môn
yn adrodd pa mor bwysig yw hyn i lesiant.
Mae’n bwysig felly ein bod yn meithrin ac yn
hybu’r ysbryd yma ac yn creu cymunedau
ac ardaloedd llewyrchus a bywiog ond sydd
hefyd yn ddigon cryf ac hyderus i wynebu
heriau’r dyfodol.

Byddai galluogi pobl i gymryd rhan mewn
gweithgareddau fel hyn yn cael effaith
bositif yn yr hir dymor ar iechyd a llesiant.
Mae data trawiadol yn dangos nad yw
poblogaeth Ynys Môn mor iach ac y gallai
fod ac os na allwn wella’r tueddiadau hyn
bydd goblygiadau difrifol ar unigolion a
chymunedau i’r dyfodol.

Yn yr un modd mae amgylchedd naturiol
yr ynys yn bwysig i lesiant ac yn cynnwys yr
elfen o ddistawrwydd a llonyddwch. Rydych
wedi dweud wrthym eich bod eisiau sicrhau
bod yr amgylchedd yma yn cael ei warchod.
Byddai unrhyw ddirywiad yn yr amgylchedd
dros y blynyddoedd nesaf ac i’r dyfodol yn cael
effaith andwyol felly ar lesiant yr ardal.

Mae’r canran o bobl leol sydd wedi eu prisio
allan o’r farchnad dai yn uchel ym Môn.
Mae prisiau uchel ar gartrefi yn cyfrannu at
y llif o bobl ifanc o’r ardal, ac mae hyn wedi
ei nodi gan nifer fel mater o bryder. Mae lefel
tlodi hefyd yn ystyriaeth pwysig yn enwedig
y canran o aelwydydd sydd mewn tlodi
tanwydd ym Môn – mae’r ffigwr yn uwch yma
na gweddill Cymru.

Mae ein pobl ifanc yn llwyddo yn yr ysgolion
gyda’r canran sy’n cael gradd A* i C yn y
pynciau craidd, sef Cymraeg, Saesneg a
Mathemateg wedi gwella dros y blynyddoedd
diwethaf. Rhaid felly sicrhau cyfleoedd o
safon uchel iddynt i’r dyfodol, i ganiatáu
iddynt weithio a byw o fewn eu cymunedau.
Fodd bynnag, mae’n ymddangos nad yw’r
cyfleodd yr un fath i bawb. Mae’r bwlch rhwng
cyrhaeddiad disgyblion ar yr ynys sy’n derbyn
prydau ysgol am ddim a’r rhai sy’n talu yn
is na chanran Cymru ond yn parhau i fod yn
uchel. Mae diffyg cyrhaeddiad yn gallu cael
effaith ar lesiant unigolion gydol eu hoes ac
felly mae angen sicrhau fod pob disgybl
yn cael y cyfle i lwyddo. Yn fwy pwysig fyth
mae angen ceisio sicrhau fod pob plentyn
yn cael profiadau cadarnhaol yn ystod eu
plentyndod i’w galluogi i ffynnu a thyfu i fod
yn aelodau llawn o’u cymunedau.
Felly yn gryno, dyma’r negeseuon sydd wedi
dod i’r amlwg:

Gwarchod yr iaith
Gymraeg
Hybu’r defnydd o’r
adnoddau naturiol
i wella iechyd a
llesiant yn yr hir
dymor
Gwella
cysylltiadau
trafnidiaeth i
alluogi mynediad
at wasanaethau a
chyfleusterau

Yr angen i gynnal
ysbryd cymunedol
iach sydd mor
bwysig i lesiant ein
cymunedau

YR ANGEN AM
Swyddi o safon
uchel a thai sy’n
fforddiadwy i bobl
lleol

Pwysigrwydd
gwarchod yr
amgylchedd
naturiol

EFFAITH TLODI, YN
CYNNWYS TLODI
TANWYDD AR LESIANT

Deall effaith y
newidiadau yn
nemograffeg ein
hardaloedd

Sicrhau fod pob
plentyn yn cael y
cyfle i lwyddo

Beth yw’r
camau nesaf?
Erbyn Ebrill 2018 bydd y Bwrdd yn cyhoeddi
Cynllun o Lesiant Lleol ar gyfer ardaloedd
Gwynedd ac Ynys Môn. Bydd y cynllun yn
amlinellu Amcanion Llesiant y Bwrdd yn ogystal
â’r camau y bydd yn eu cymryd i wireddu’r
amcanion hynny.
Mae’r Bwrdd yn gweithredu ar draws y ddwy sir
ac mae’r data a barn pobl o fewn yr asesiad yma
yn dangos bod anghenion pobl a chymunedau
Gwynedd a Môn yn debyg iawn. Fe fydd y Bwrdd
felly yn penderfynu ar amcanion llesiant cyffredin
ar gyfer y ddwy ardal.
Rydym yn cydnabod bod bylchau yn y
wybodaeth sydd wedi ei gasglu hyd yma ac
y bydd angen dadansoddiad mwy manwl o
bynciau a themâu unigol i ddatblygu’r cynllun
llesiant lleol. Er mwyn gallu cyhoeddi cynllun
cyraeddadwy sy’n cwrdd ag anghenion ein
cymunedau bydd y Bwrdd yn edrych ar yr
asesiad yma o lesiant lleol ond hefyd yn ystyried
asesiadau eraill sydd wedi eu cyhoeddi, er
enghraifft Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru,
yn ogystal â thystiolaeth o beth sydd wedi
gweithio mewn ardaloedd eraill.
Bydd y Bwrdd hefyd angen ystyried datblygiadau
eraill i’r dyfodol ac effaith hyn ar lesiant
pobl Gwynedd a Môn, mae hyn yn cynnwys
goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a
Wylfa Newydd.
Wrth gytuno ar y camau i’w cymryd i wella
llesiant ym Môn, bydd y Bwrdd yn sicrhau bod
gwasanaethau cyhoeddus yn cyd-weithio yn
effeithiol ac yn datblygu cynllun gweithredu fydd
yn rhoi pwyslais ar weithgareddau ataliol i gael
effaith cadarnhaol yn yr hir dymor.

Yn bwysicach, bydd y Bwrdd yn eich cynnwys chi
yn y broses ac mae'n awyddus i glywed eich barn
am yr hyn fydd yn gweithio o fewn eich cymuned
a’ch ardal i wella llesiant.
Felly, yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn cynnal
nifer o gyfarfodydd a gweithdai gyda phobl
sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o lunio’r
Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer Ynys Môn i rannu
eu syniadau a’u barn gyda ni.

am fwy o
wybodaeth...
Am fwy o wybodaeth ac i weld yr holl
ddogfennau sydd ynghlwm â’r asesiad yma,
ewch i:

www.LlesiantGwyneddaMon.org

01766 771000

Gofynnwch am
Rheolwr Partneriaeth Gwynedd a Môn

