
BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MÔN  

ANGLESEY AND GWYNEDD PUBLIC SERVICE BOARD 

 

Dydd Gwener, 16 Rhagfyr 2016 

10:00yb – 12:30yp 

Ty Menai, Parc Menai, Bangor 

 

RHAGLEN Y CYFARFOD 

Eitem Materion  Papurau 

1 Croeso, Cyflwyno Aelodau ac Ymddiheuriadau  

2 Cofndion a Materion yn Codi:     23 Medi 2016 Cofnodion 

3 Cylch Gorchwyl   

I’w gymeradwyo 

 

Cylch Gorchwyl 

4 Cyflwyniad Partneriaid 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

 

Cyflwyniad ar y dydd 

5 Asesiad o Lesiant Lleol 

Adroddiadau i’w nodi 

 Diweddariad ar yr ymgysylltu 

 Arweiniad gan Swyddfa’r Comisynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

 Cymeradwyo a Chyhoeddi yr Asesiad o Lesiant Lleol 

 

 

Papur  5/A – i’w ddilyn 

Papur  5/B 

Papur 5/C 

6 Gweithdy  y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ionawr 2017 

Amserlen drafft i’w gymeradwyo 

 

Papur  6/A 

7 Gohebiaeth 

Crynodeb o’r ohebiaeth  

 Llythyr Comisiynydd Pobl Hyn 

 Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi 

 Cyfarwyddwr Cyswllt Iechyd Cyhoeddus Cymru Gogledd Cymru 

 Llywodraeth Cymru – Symud Cymru Ymlaen 

 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

 

 

Copïau o’r ohebiaeth 

8 Trefniadau’r Cyfarfod nesaf: 

Gweithdy  -  Dydd Mercher, 25 Ionawr2017 

Tŷ Menai, Parc Menai 

 

 



BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD A MÔN  

ANGLESEY AND GWYNEDD PUBLIC SERVICE BOARD 

 

Dydd Gwener, 23 Medi 2016 10.00yb 

COFNODION 

 

Presennol  

Enw Sefydliad 

Ffion Johnstone (Cadeirydd) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Cyng Dyfed Edwards Cyngor Gwynedd 

Any Jones Andy Jones Gwasanaeth Prawf Cymru 

Gwynne Jones Cyngor Sir Ynys Môn 

Morag Olsen Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 Sioned Rees Llywodraeth Cymru 

Simon Smith Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Dilwyn Williams Cyngor Gwynedd 

Sian Williams Cyfoeth Naturiol Cymru 

Nigel Harrison Heddlu Gogledd Cymru 

Sian Purcell Medrwn Môn 

Jerry Hunter Prifysgol Bangor 

Cyng Ann Griffiths Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 

Emyr Williams Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

Siobhan Adams Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 

Yn Mynychu  

Janet Roberts Cyngor Gwynedd 

Llio Johnson Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Rhian Bayley-Hughes Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Sian Owen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Euros Jones Cyfoeth Naturiol Cymru 

Shan Morris Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Sally Baxter Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

1. Croeso ac Ymddiheuriadau 

 

Ymddiheuriadau  

Cyng Ieuan Williams Cyngor Sir Ynys Môn 

 

 

 



2. Cofnodion a Materion yn Codi 

 

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn a gynhaliwyd ar 

17 Mehefin, 2016 yn gofnod cywir o’r trafodaethau. 

 

3. Cylch Gorchwyl 

 

Cafwyd trafodaeth am y Cylch Gorchwyl drafft a nodwyd y pwyntiau isod 

 Diffyg cyfeiriad at bolisi iaith y Bwrdd  – angen ychwanegu  cymal ar hyn 

 Angen cryfhau pwynt 5.2 a chael cymal ychwanegol yn amlinellu trefniadau os nad oes cytundeb 

rhwng y partneriaid. 

 Atodiad A, pwynt 4 – angen newid y fersiwn Saesneg i ‘both plans will follow…’ 

 

Gweithred: Llio Johnson i ddiwygio’r  Cylch Gorchwyl i gynnwys yr uchod 

Gweithred: Cadw’r Cylch Gorchwyl fel eitem sefydlog ar raglen y BGC I’r dyfodol 

 

 

4. Cyflwyniad Partneriaid 

 

a) Cafwyd cyflwyniad gan Euros Jones ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru yn esbonio sut oedd CNC yn 

ymateb i anghenion Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Diolchodd Ffion i Euros am ei 

gyflwyniad. 

Sylwadau: 

• Gofynnwyd  pryd fydd y pecyn ar gael i bob ardal. Nododd Euros y byddai’r pecynnau ar 

gael erbyn diwedd mis Tachwedd. 

• Cytunwyd i anfon copi o’r pecynnau i aelodau’r Bwrdd pan fyddent wedi eu cyhoeddi 

• Nododd Sian Williams nad yw amseriad ymgynghori Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyd-fynd 

gydag amserlen yr asesiad llesiant yn anffodus.   

 

Gweithred: Copi o’r pecynnau  gwybodaeth i’w rannu gyda’r Partneriaid pan fyddent wedi eu cyhoeddi 

 

 

b) Cafwyd adroddiad gan Sally Baxter, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Strategaeth Iechyd. Roedd yr 

adroddiad yn amlinellu:  - Byw'n Iach, Aros yn Iach: datblygu ein strategaeth 

 

Diolchodd Ffion i Sally am ei chyflwyniad. Ymddiheurodd Sally fod y ddogfen yn uniaith Saesneg ac fe fydd 

cyfieithiad yn cael ei anfon ymlaen at aelodau’r Bwrdd unwaith y bydd wedi ei gyfieithu. 



 

Sylwadau: 

• Gofynnwyd am amserlen y gwaith - nododd Sally yn nad yw’r amserlen yn cyd-fynd gydag 

amserlen yr asesiad llesiant ond y bydd yr wybodaeth yn werthfawr i’r dyfodol. 

• Nododd Sioned Rees fod nifer o drafodaethau gwahanol ar hyn o bryd yn y Gogledd.  Mae 

holiadur ar wefan y Llywodraeth yn holi barn y cyhoedd am wasanaethau iechyd. Nododd 

Sioned fod trafodaethau ar y gweill i drafod sut i gyd-gordio'r ymgysylltu uchod gyda’r 

asesiad llesiant. 

• Cwestiynwyd pam nad oedd cyfeiriad at wasanaethau dwys yn yr adroddiad – Nododd Sally 

nad oedd hyn yn yr adroddiad oherwydd roeddynt am ymgysylltu cyn ei gynnwys yn yr 

adroddiad. 

• Pwynt 1; Gwella iechyd a lleihau anghydraddoldeb -  Trafodwyd paratoi papur ychwanegol 

ar y pwynt hwn gan gynnwys yr angen i roi cyfrifoldeb iechyd yn ôl ar yr unigolyn. Fe fydd 

BIPBC yn ystyried hyn. 

• Cafwyd trafodaeth ar y gwahanol ymgynghoriadau sydd yn digwydd ar yr un pryd a beth 

fyddai’r  manteision i'r partneriaid fynd allan i ymgynghori ar yr un amser. Cytunwyd bod 

angen edrych ar hyn yn y dyfodol. 

  

Gweithred: BIPBC i ystyried llunio adroddiad penodol ar Wella Iechyd a Lleihau Anghydraddoldeb 

Gweithred: BGC Gwynedd a Môn i gael trafodaeth bellach ar y nifer o ymgynghoriadau sy’n digwydd 

yng Ngwynedd a Môn ar draws y cyrff cyhoeddus. 

 

 

5. Blaenoriaethau Allweddol - Diweddariad 

 

BA1 – POBL HŶN 

 

Cafwyd diweddariad gan Ffion Johnstone ar y maes gwaith hwn. Nodwyd fod adroddiad ar hyn o bryd yn 

cael ei baratoi gan Ruth Ellie yn amlinellu diffyg gwlâu EMI. 

Cafwyd trafodaeth a ddylai’r maes yma barhau i fod yn flaenoriaeth i’r Bwrdd. Penderfynwyd cadw’r 

blaenoriaethau nes y bydd yr Asesiad Llesiant wedi ei gwblhau a’r Bwrdd yn adnabod y rhaglen waith o 

fewn y Cynllun Llesiant. 

Cytunwyd i gylchredeg yr adroddiad pan fydd wedi ei gwblhau. 

 

BA2 – CREU TEULUOEDD CRYFACH 

 

Cafwyd diweddariad gan Llio Johnson am y gwaith rhanbarthol sy’n digwydd yn y maes - fe fydd fersiwn 

drafft o’r  Asesiad Poblogaeth, sy’n cael ei gynhyrchu yn rhanbarthol,  yn cael ei gyhoeddi erbyn diwedd 

Tachwedd. Fe fydd y data yma wedyn yn bwydo’r  Asesiad Llesiant. 

 

 

 



 

BA3 - CYMUNEDAU CYNALIADWY 

 

Cafwyd diweddariad gan Dilwyn Williams am y maes gwaith ‘Yr Iaith Gymraeg mewn gwasanaethau 

Cyhoeddus’. Roedd yr adroddiad yn nodi fod grŵp o Uwch Swyddogion bellach wedi ei sefydlu ac y byddent 

yn cyfarfod ym mis Hydref i symud y gwaith yma ymlaen.  Nodir yn yr adroddiad y bydd y grŵp yn cynnal 

trafodaeth o gwmpas uchelgais y cyrff unigol, y ddyletswydd newydd a sut i’w weithredu. 

 

Yn unol â phwynt BA1, cytunwyd i gadw’r flaenoriaeth yma hyd nes y bydd blaenoriaethau newydd yn cael 

eu pennu. 

 

Rhannu Asedau - cafwyd adroddiad ysgrifenedig gan Geraint Hughes ar y gwaith yma. Nid yw Geraint yn 

mynychu cyfarfodydd y Bwrdd bellach ac felly gofynnwyd i Llio Johnson drafod gyda Geraint pwy fyddai yn 

gallu arwain ar y gwaith hwn yn y dyfodol. Nododd Gwynne Jones ei fod wedi bod yn rhan o’r grŵp yma a 

bod gwaith da wedi ei wneud  dan arweiniad Geraint. Gobeithir gallu parhau gyda hyn dan arweiniad 

newydd. 

 

Gweithred: Sian Owen i rannu adroddiad Ruth Ellie pan fydd wedi ei gwblhau 

Gweithred: Llio Johnson i drafod BA3 Rhannu Asedau gyda Geraint Hughes 

Gweithred: Cadw’r 3 blaenoriaeth gyfredol hyd nes y bydd blaenoriaethau newydd yn cael eu pennu yn 

dilyn cwblhau'r Asesiad Llesiant. 

  

 

6. Blaen Rhaglen waith y Bwrdd ar gyfer 2017/2018 

 

 

Rhannwyd papur gan y Cadeirydd yn trafod rhaglen waith y Bwrdd i’r dyfodol. Cafwyd trafodaeth am yr  

angen i gytuno sut y bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu’n wahanol i’r hen Fwrdd 

Gwasanaethau Lleol. 

 

Trafodwyd ymestyn cyfarfod mis Rhagfyr er mwyn gallu cael trafodaeth estynedig am hyn ond 

penderfynwyd trefnu gweithdy yn ychwanegol i gyfarfodydd chwarterol y Bwrdd. Bydd hyn yn gyfle i drafod 

materion o ran yr Asesiad ond hefyd i gael trafodaethau pellach am faterion sydd eisoes wedi eu codi yn y 

cyfarfod heddiw megis ymgysylltu, toriadau cyllideb, cymunedau gwydn. Nodwyd hefyd bod angen 

egwyddorion cydweithio tynnach cyn penderfynu ar y blaenoriaethau. 

 

 

Gweithred: Sian Owen i drefnu gweithdy ym mis Ionawr 

  

 

7. Asesiad Llesiant – Diweddariad ar yr ymgysylltu 



 

Rhannwyd tablau'r asesiad gyda'r Bwrdd. Nodwyd fod cyflwyniad ardal Llyn eisoes wedi ei rhannu yn 

electroneg ac roedd copïau caled hefyd ar gael. 

 

Cytunwyd i drafod canlyniadau ymgysylltu yn y gweithdy fis Ionawr. 

 

Mae Is-grŵp wedi ei drefnu ar gyfer 11 Hydref 2016  i drafod y data yn derfynol cyn ei gyhoeddi. Fe fydd 

holiadur ar lein yn cael ei lansio ar y 1af o Dachwedd ac yn agored hyd at ddiwedd mis Rhagfyr. Nodwyd y 

bydd yr holiadur ar wefan annibynnol. 

 

Gweithred:  Cylchredeg yr holl ystadegau sydd yn cael eu cynnwys i wneud yn siŵr fod yr 

asiantaethau yn hapus gyda’r wybodaeth. 

 

 Symud y pennawd Iaith allan  elfen Ddiwylliannol a’i gynnwys gyda Phoblogaeth. 

 

 

 

8. Cefnogaeth reolaethol a gweinyddol 

 

Cafwyd diweddariad gan Janet Roberts am y trafodaethau sydd wedi cymryd lle rhwng y ddau awdurdod.  

Nododd Janet fod 3 swydd wedi eu creu ar gyfer cefnogi’r  Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

- Rheolwr Rhaglen Cyflawni'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

- Swyddog Cefnogi'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

- Swyddog Gweinyddu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 

Gobeithir fod hyn yn adlewyrchu ymroddiad y ddau awdurdod i lwyddiant y Bwrdd. 

 

9. Gohebiaeth 

 

Trafodwyd gwahoddiad i ddigwyddiad BGC yn Wrecsam ar y 7fed o Dachwedd a nododd  Ffion Johnstone 

fod gwahoddiad i 4 aelod o’r Bwrdd.  Gwahoddwyd  enwebiadau i Llio Johnson. 

 

10.  Dyddiad y cyfarfod nesaf 

 

Cyfarfod nesaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys  Môn i’w gynnal  16 Rhagfyr , 2016 am 

10am yn Nhŷ Menai, Parc Menai, Bangor, Gwynedd. 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.30pm 
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MÔN AR Y CYD 
 

CYLCH GORCHWYL 
 
Mae'r cylch gorchwyl a ganlyn yn disgrifio pwrpas a swyddogaeth y Bwrdd, gan gynnwys ei 
gyfrifoldebau lleol, ei aelodaeth a'i weinyddiaeth.     
 
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys 
Môn yn fyrddau statudol a sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015. 
 
Mae cytundeb bod  Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn yn cyd-
weithio yn unol â’r egwyddorion sydd wedi eu hamlinellu yn Atodiad A. 
 
 
1. PWRPAS A SWYDDOGAETH Y BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
 
1.1   Pwrpas y Bwrdd yw cydweithio ar draws ffiniau sefydliadol i wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Gwynedd ac Ynys Môn.  
 

1.2   Wrth gyd-weithio i’r diben hwn, bydd y Bwrdd yn cyfrannu at gyflawni’r nodau  
llesiant cenedlaethol fel y nodir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru): 

 

 Cymru fwy ffyniannus 

 Cymru gydnerth 

 Cymru iachach 

 Cymru fwy cyfartal 

 Cymru o gymunedau cydlynus  

 Cymru ag iddi ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus 

 Cymru sy'n gyfrifol am y ddaear 
 
 
1.3   Prif egwyddor gweithgaredd y Bwrdd yw datblygiad cynaliadwy.   Golyga hyn  

weithredu mewn modd sy'n ceisio sicrhau y bodlonir anghenion heddiw heb beryglu 
gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain. 
 

1.4   Bydd y Bwrdd yn gweithio mewn ffyrdd sy’n cymryd ystyriaeth yr hir dymor, yr angen  
 am waith ataliol, integreiddio, cydweithio  a chynnwys dinasyddion. 
 

1.5   Bydd y Bwrdd hefyd yn gweithio gyda’i gilydd i gryfhau arweinyddiaeth  
gwasanaethau cyhoeddus lleol i fynd i’r afael â’r heriau ‘sylfaenol a heb eu diwallu’ o 
safbwynt dinasyddion a sicrhau ymateb system-gyfan effeithiol i anghenion 
dinasyddion. 

 
1.6 Bydd aelodau’r Bwrdd yn datblygu perthnasau effeithiol sy’n seiliedig ar barch,  
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gonestrwydd, cyfrifoldeb ar y cyd, ymddiriedaeth agored er mwyn goresgyn a dileu 
rhwystrau sefydliadol. 

 
1.7        Cymraeg fydd prif iaith gweinyddiaeth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ar lafar      

       ac  yn ysgrifenedig. Fe fydd pob aelod yn paratoi adroddiadau  yn ddwyieithog. 
 

 
2. PRIF DASGAU 
 
2.1   Mae gan y Bwrdd bedair prif dasg: 

 

 Paratoi a chyhoeddi asesiad  o gyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol  Ynys Môn a Gwynedd;  

 Paratoi a chyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd gan 
sefydlu amcanion lleol a'r camau y bwriedir eu cymryd i'w cyflawni;  

 Cymryd pob cam rhesymol i gwrdd â’r amcanion lleol a sefydlwyd ganddynt;  

 Paratoi a chyhoeddi adroddiad blynyddol sy’n sefydlu cynnydd y Bwrdd wrth 
iddo geisio cyflawni’r amcanion lleol. 

 
2.2 Anfonir copi o'r asesiad llesiant, y cynllun llesiant a phob adroddiad blynyddol i 

Weinidogion Cymru, y Comisiynydd, Archwilydd Cyffredinol Cymru a phwyllgorau 
craffu  / scriwtini y cynghorau.  

 
3. AELODAETH 
 
Aelodau Statudol 
 
3.1   Pedwar aelod statudol y Bwrdd yw:  

 

 Awdurdodau Lleol (Arweinydd a Phrif Weithredwr) 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Cadeirydd ac/neu Prif Weithredwr)  

 Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (Cadeirydd ac/neu  Prif Swyddog) 

 Cyfoeth Naturiol Cymru (Prif Weithredwr)  
 
3.2   Gellir dynodi unigolion i gynrychioli unrhyw un o'r rhai a enwir uchod. Ni all   

 Arweinydd y Cyngor ond dynodi aelod arall o Gabinet y Cyngor i'w gynrychioli.  
 

3.3   Dylai unrhyw gynrychiolwyr dynodedig fod â'r awdurdod i wneud penderfyniadau ar    
  ran eu sefydliad.   

Cyfranogwyr Gwadd   
 
3.4   Bydd y gwahoddedigion statudol a ganlyn yn derbyn gwahoddiad i gyfranogi yng  

 ngweithgaredd y bwrdd: 

 Gweinidogion Cymru  

 Gynrychiolydd Heddlu Gogledd Cymru  
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 Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru  

 Cynrychiolydd y Gwasanaeth Prawf  

 Y Trydydd Sector 
 
3.5  I’r raddau y mae’r gyfraith yn ei caniatáu, bydd aelodau’r Bwrdd yn aelod cyfartal o’r  

Bwrdd.  Byddwn yn trin pob aelod o’r Bwrdd fel aelod cyfartal. 

Partneriaid eraill  
 
3.6   Bydd y Bwrdd yn cysylltu â phartneriaid allweddol yn yr ardal sy'n gweithredu  

swyddogaeth o natur gyhoeddus ac sydd â diddordeb materol yn llesiant yr ardal; 
darparu gwasanaethau cyhoeddus pwysig ac sydd yn gysylltiedig â pharatoi, 
gweithredu a darparu gwaith y bwrdd.  
  

3.7   Gall y Bwrdd ystyried pa gyrff eraill, os o gwbl, mae’n dymuno cymryd rhan yn ei  
waith ac i ba raddau. Yr unig amod yw bod yn rhaid iddynt arfer swyddogaethau o 
natur gyhoeddus. Dylai’r aelodaeth gael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod 
blaenoriaethau a nodwyd gan yr amcanion lles yn cael eu cefnogi ac adnoddau ar 
gyfer cyflawni. 

 

4. CYFARFODYDD  
 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 
4.1   Bydd y Bwrdd yn cynnal 'cyfarfod gorfodol' dan gadeiryddiaeth yr Awdurdod Lleol,  

ddim hwyrach na 60 niwrnod ar ôl pob etholiad cyffredin a gynhelir i ethol 
cynghorwyr.  Ddylai’r Byrddau gyfarfod fel Byrddau ar wahân ar ôl etholiadau ac i ail 
gytuno ar gydweithio / uno fel bo’n briodol. 

   
4.2   Yn y cyfarfod gorfodol bydd aelodau'n penodi cadeirydd ac is-gadeirydd allan o  

  aelodau statudol a’r cyfranogwyr gwadd. 
 

4.3   Bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn chwarterol gyda dyddiadau yn cael eu gosod ar   
 ddechrau pob blwyddyn ariannol. 

4.4  Gall cyfarfodydd ychwanegol gael eu galw fel y cytunwyd gan y Bwrdd. 

 
 
 
Is-grwpiau 
 
4.5   Bydd hawl gan y Bwrdd sefydlu is-grwpiau er mwyn ei gefnogi i weithredu ei  

swyddogaethau a gall y bwrdd awdurdodi'r is-grwpiau i weithredu nifer cyfyngedig 
o'i swyddogaethau.  Dylai bob is-grŵp adrodd yn rheolaidd i’r Bwrdd. 
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4.6   Rhaid i bob is-grŵp o fwrdd gwasanaethau cyhoeddus gynnwys o leiaf un aelod neu   
ddirprwy o'r bwrdd fydd yn cadeirio'r is-grŵp a gall gynnwys unrhyw gyfranogwr 
gwahoddedig neu bartner arall. 
   

4.7     Ni all is-grwpiau:    

 wahodd pobl i gyfranogi yng ngweithgaredd y bwrdd;   

 sefydlu, adolygu neu ddiwygio amcanion lleol y bwrdd;   

 paratoi neu gyhoeddi asesiad llesiant;   

 ymgynghori ar asesiad llesiant neu baratoi asesiad drafft at ddibenion 
ymgynghorol;   

 paratoi neu gyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol;  

 ymgynghori ar gynllun llesiant lleol neu baratoi cynllun llesiant lleol drafft at 
ddibenion ymgynghorol;   

 adolygu neu ddiwygio cynllun llesiant lleol neu gyhoeddi cynllun llesiant lleol 
diwygiedig;  

 ymgynghori ar ddiwygiad i gynllun llesiant lleol;  

 cytuno fod y bwrdd yn yno neu'n cydweithio â bwrdd gwasanaethau 
cyhoeddus arall;    

 
4.8   Penderfynir amcanion pob is-grŵp gan y Bwrdd pan sefydlir yr is-grŵp.  

 
4.9   Bydd pob is-grŵp yn paratoi cylch gorchwyl a bydd cadeirydd yr is-grŵp yn ei    

  gyflwyno i'r Bwrdd i'w gymeradwyo.   
 
 

5. GWNEUD PENDERFYNIADAU 
 
5.1   Ni fydd penderfyniadau'r Bwrdd, er enghraifft, penderfyniad ar asesiad llesiant lleol  

a'r cynllun llesiant lleol, yn ddilys ond pan gant eu gwneud ar y cyd ac yn unfrydol 
gan yr holl aelodau a chyda pob aelod yn bresennol.   
 

5.2   Petai anghytundeb rhwng aelodau, yna cyfrifoldeb y cadeirydd yw cymodi cytundeb 
a sicrhau y cyflwynir hynny yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd sydd ar gael neu os bydd 

angen mewn cyfarfod arbennig. 
 

5.3        Os nad oes modd cael cytundeb unfrydol yr holl aelodau yn unol a 5.1 uchod ac os   
       nad yw’r Cadeirydd yn gallu cymodi yn unol a 5.2  yna fe gyfyngir  y penderfyniad i’r  
       aelodau statudol yn unig. 

 

 
 

6. ADNODDAU AR GYFER GWAITH Y BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
 
6.1 Bydd Rheolaeth a chefnogaeth Gweinyddol ar gyfer y Bwrdd yn cael ei ddarparu gan  
 Cyngor Gwynedd a Chyngor Ynys Môn yn gyfartal. Mae hyn yn cynnwys: 
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 Sicrhau bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael ei sefydlu ac yn 
cyfarfod yn rheolaidd 

 Paratoi agenda a chomisiynu papurau ar gyfer y cyfarfod 

 Gwahodd cyfranogwyr a rheoli presenoldeb 

 Cydlynu’r gwaith o baratoi’r adroddiad blynyddol 

 Paratoi tystiolaeth ar gyfer craffu / sgertin 
 
6.2  Cyfrifoldeb pob aelod statudol yn gyfartal fydd adnoddau ar gyfer swyddogaethau’r  
 Bwrdd. Bydd y cyfraniadau yn cael eu cytuno a’i hadolygu gan y Bwrdd yn ôl y gofyn. 
 
 
7.   YMGYSYLLTU A CHYNNWYS 

 
7.1   Bydd y Bwrdd yn ymgymryd â pherthynas pwrpasol gyda'r bobl a'r cymunedau yn yr  

ardal, gan gynnwys plant a phobl ifanc, siaradwyr Cymraeg a'r rhai sydd â 
nodweddion a warchodir ym mhob agwedd o'i waith.   

7.2 Bydd y Bwrdd yn:  

 Agor cyfarfodydd i'r cyhoedd ar adegau  priodol er mwyn iddynt allu gweld a gofyn 
cwestiynau ynglŷn ag unrhyw eitem sylweddol ar y rhaglen. 

 Gwahodd pobl â diddordeb i roi cyflwyniadau i'r Bwrdd ar unrhyw eitemau sy'n 
derbyn sylw. Fodd bynnag, bydd y Bwrdd yn ofalus ac yn sicrhau priodoldeb ei 
brosesau a'u bod yn ddiduedd a bydd y Bwrdd yn ymwybodol o'r risgiau a all godi pe 
canfyddir bod grŵp penodol yn cael mwy o fynediad at drafodaethau'r bwrdd neu 
fwy o ddylanwad arnynt.   

 Bydd y Bwrdd yn cymryd camau ychwanegol y tu allan i'r cyfarfodydd er mwyn 
sicrhau bod llais y cyhoedd yn cael ei glywed ac yn cynorthwyo i ffurfio'r asesiad 
llesiant a'r cynllun llesiant.   Disgwylir y bydd hwn yn cynnwys ymarferion a chyfleodd 
ymgynghori er mwyn i bobl godi a thrafod syniadau drwy drefniadau ymgysylltu ar-
lein neu ddulliau eraill.  

 Bydd y Bwrdd yn ystyriol bod y BGC yn destun craffu drwy Bwyllgor Craffu'r Cyngor 
(Cynghorau) ac mae'r broses hon yn darparu dull arall i'r cyhoedd ymgysylltu. 

 
 

8. CRAFFU / SGRIWTINI 
 
8.1 Bydd y Bwrdd yn destun craffu gan  Bwyllgor craffu / sgriwtini dynodedig  

awdurdodau lleol. Bydd panel craffu ar y cyd yn cael ei ddatblygu i wneud y gwaith 
yma ar draw Gwynedd ac Ynys Môn. 

 
 
9. ADOLYGU A DIWYGIO 
 
9.1 Er bod yn rhaid i’r Bwrdd adolygu'r Cylch Gorchwyl yn y cyfarfod gorfodol, gall y 

Bwrdd adolygu a chytuno i ddiwygio ar unrhyw amser cyn belled â bod yr holl 
aelodau statudol yn cytuno. 
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ATODIAD A 
 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn ar y Cyd 
Egwyddorion ar gyfer Cydweithio 

 
 

Noda'r Ddeddf y canlynol: 

Mae Bwrdd yn cydweithio os bydd yn – 

(a) Cydweithio gyda bwrdd arall, 

(b) hwyluso gweithgareddau bwrdd arall 

(c) Cydlynu ei weithgareddau gyda bwrdd arall 

(d) Arfer swyddogaethau bwrdd arall ar ei ran, neu yn 

(e) darparu staff, nwyddau, gwasanaethau neu lety i fwrdd arall. 

 

Cynigir y dylai'r cydweithio rhwng Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn a Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd fod fel a ganlyn: 

1. Bydd y Byrddau yn cytuno i gydweithio trwy gyfarfod ar y cyd. Bydd y cyfarfodydd 

mandadol yn gyfarfodydd arwahan.  

2. Bydd y Byrddau yn ethol Cadeirydd sy'n gymwys i Gadeirio’r ddau Fwrdd yn 

annibynnol ac felly yn gallu  Cadeirio'r cyfarfodydd ar y cyd. 

3. Bydd Asesiadau o Lesiant Lleol ar gyfer ardal awdurdod lleol Gwynedd ac ardal 

awdurdod lleol Ynys Môn yn cael eu cyhoeddi arwahan. Fe fydd yr  asesiadau yn dilyn 

yr un drefn  â'i gilydd.   

4. Bydd Cynlluniau Llesiant Lleol ar gyfer ardal awdurdod lleol Gwynedd ac ardal 

awdurdod Lleol Ynys Môn yn cael eu cyhoeddi arwahan. Bydd y cynlluniau yn dilyn yr 

un drefn â'i gilydd. 

5. Bydd Adroddiadau Cynnydd Blynyddol ar gyfer ardal awdurdod lleol Gwynedd ac 

ardal awdurdod lleol Ynys Môn yn cael eu cyhoeddi arwahan. Bydd yr adroddiadau yn 

dilyn yr un drefn â'i gilydd. 

6. Bydd y gwaith o gynllunio a pharatoi'r asesiadau, cynlluniau a’r adroddiadau 

blynyddol yn cael ei arwain gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn ar 

y cyd. 
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7. Bydd yr amcanion a bennwyd yn y cynlluniau yn amcanion sy'n delio ag hybu llesiant  

y cymunedau o fewn Ynys Môn a Gwynedd, a rhaid i'w cytuno yn unfrydol gan y 

partneriaid statudol yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyd.  Bydd y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn ar y cyd yn rhoi pwyslais a blaenoriaeth i 

faterion sydd yn gyffredin yn y ddwy Sir ac yn ymateb i’r materion yma ar y cyd ar 

draws y ddwy Sir. 

8. Bydd yr asesiadau, cynlluniau a’r adroddiadau cynnydd yn cael eu cymeradwyo gan y 

Byrddau unigol ond trefnir y cyfarfodydd yma ar yr un dyddiad ac yn dilyn ei gilydd o 

ran amser. Fe fydd cynrychiolwyr sydd yn eistedd ar un Bwrdd yn unig yn mynychu'r 

ddau gyfarfod ond fel arsylwyr yn unig  yn ystod cyfarfod y  Bwrdd nad ydynt yn 

aelodau ohono. 

9. Bydd y cyllid ar gyfer y cymorth rheoli a gweinyddu'r Byrddau yn cael ei rannu'n 

gyfartal rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd fel sy'n ofynnol gan y 

Ddeddf. 

10. Cytunir ar yr adnodd fydd ei angen ar gyfer gweithredu amcanion cytunedig gan yr 

holl bartneriaid unwaith y bydd yr amcanion wedi cael eu gosod.  

 

 



 

Dyddiad y Cyfarfod / Date of Meeting:  16th December 2016 

Rhif yr Eitem / Item Number:    5B 

Teitl / Title:       Expectations of the Office of the Future Generations Commissioner 

 

The following  directive has been received from the Office of the future Generations 

Commissioner: 

Economic, social, environmental and cultural well-being 

It is important to recognise the difference between the well-being of Wales, and the well-being of 

individuals. We will expect your Assessment to connect the environment in which we live, the 

economy in which we work, the society which we enjoy and the cultures that we share, to people 

and their quality of life. As you use your Assessment for well-being planning it will be important to 

understand how these different elements of well-being relate to peoples’ lived experiences in your 

locality and different communities in your area.  

 The five ways of working 

We will be looking for evidence that you have thought about the five ways of working (involvement, 

long term, prevention, integration and collaboration) in the preparation of your Assessment. We 

would also like to understand how you will be continuing to consider them in your well-being 

planning going forward, to make the most of how your PSB partners can collectively and 

collaboratively contribute to the well-being goals.  

Future trends and scenarios 

We are expecting your Assessment to include information on what are predicted as future trends or 

scenarios for the issues that you have identified. If there are areas where you feel trends or scenario 

data doesn’t exist, or areas for which you have found it challenging to find evidence, it would be 

helpful if you could identify them. 

 Taking account of engagement 

We will expect your Assessment to present a balance of quantitative and qualitative evidence and 

analysis, and clearly set out how you are beginning to respond to issues and views that have been 

raised through your engagement. A common issue being flagged to our office is that people have 

“consultation fatigue” – they feel that they are asked for their views on a frequent basis but don’t 

see any decisions change as a result, so it is important that your work on assessing and planning for 

local well-being seeks to change this.  



 

 Self-reflection and honesty 

We are hoping that you will use your Assessment to reflect on the data and evidence that you have 

and what it tells you, as well as being honest about what you do not have and any issues that this 

creates. We are expecting your Assessment to communicate your area’s key challenges over the 

short, medium and long term. 

 Our response as a statutory consultee 

We are working in partnership with Cardiff University, Netherwood Sustainable Futures and Mark 

Lang Consulting in analysing, evaluating and responding to your draft Assessment. As a statutory 

consultee, our plan is to respond within your consultation period and also offer to meet with you to 

discuss our feedback. Assessing the state of well-being and then planning for improvements is an 

ongoing, iterative journey. Our feedback will include commentary on the above points as well as 

others in development by the partnership, and also commentary on what you should be thinking 

about as you move toward planning for well-being. 

  

 

 

 

 



BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MON 

Dyddiad y Cyfarfod / Date of Meeting:  16th Rhagfyr 2016 

Rhif yr Eitem / Item Number:   5C 

Teitl / Title:       Cymeradwyo a Chyhoeddi yr Asesiad o Lesiant Lleol 

 

1.      Nodyn Briffio ar gyfer y BGC gan Swyddfa Partneriaethau Llywodraeth Leol 

 Cyhoeddi Asesiadau o Lesiant Lleol a’r cyfnod cyn etholiadau Awdurdodau Lleol 

Diben y nodyn canlynol yw egluro’r sefyllfa o ran a ellir cyhoeddi Asesiadau o Lesiant Lleol yn ystod y cyfnod 

cyn etholiadau awdurdodau lleol, sydd wedi ei seilio ar cyngor gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

Er y bydd cynghorau’n gweithredu protocolau cyhoeddusrwydd cyn-etholiadol yn yr wythnosau cyn yr 

etholiadau lleol ar 4 Mai y flwyddyn nesaf, bydd yn fater o ‘fusnes fel arfer’ i gynghorau, yn enwedig o ran 

cyflawni unrhyw ddyletswyddau statudol. Yn wir, bydd llawer o gynghorau’n parhau i gynnal cyfarfodydd 

cyngor yn ystod y cyfnod cyn-etholiadol. Felly, ni ddylai fod unrhyw oblygiadau gyda chynghorau’n cyflawni 

eu dyletswyddau statudol o ran cymeradwyo’n ffurfiol a chyhoeddi’r Asesiad o Lesiant Lleol yn ystod neu 

cyn y cyfnod cyn-etholiadol. 

Bydd y cyfnod cyn-etholiadol yn dechrau ar 27 Mawrth 2017 i’r rhan fwyaf o awdurdodau. Mae’r union 

ddyddiad yn dibynnu ar yr adeg y mae pob Swyddog Canlyniadau’n cyhoeddi’r ‘Hysbysiad Etholiad’. Hyn sy’n 

cychwyn y cyfnod cyn-etholiadol ac mae’n rhaid iddo fod ar 27 Mawrth fan hwyraf. Mae’n bosibl y bydd rhai 

cynghorau’n cyhoeddi’r Hysbysiad yn gynharach na 27 Mawrth ac os felly bydd y cyfnod cyn-etholiadol i’r 

awdurdodau penodol hynny’n dechrau’n gynharach. Mae Cod Ymarfer statudol a Argymhellir ar 

Gyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn ymdrin â’r cyfnod cyn-etholiadol ac yn gwarchod rhag 

i gynghorau hyrwyddo neu i bobl farnu eu bod yn hyrwyddo ymgeiswyr neu bleidiau gwleidyddol unigol yn y 

cyfnod cyn yr etholiad. Mae cynghorau felly yn arbennig o ofalus a sensitif ynghylch materion yn ymwneud 

â’r wasg, digwyddiadau y mae aelodau’n cymryd rhan ynddynt, ac ati. Fel y dywedir uchod, fodd bynnag, 

mae’n dal i fod yn gyfnod o ‘fusnes fel arfer’ i gynghorau, felly bydd dyletswyddau statudol ac amserlenni 

gwneud penderfyniadau’n dal i fod mewn grym a bydd llawer o gynghorau’n parhau i gyfarfod yn ystod mis 

Ebrill 2017. 

 Y broses cymeradwyo ar gyfer yr Asesiad o Lesiant Lleol 

Er bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob BGC gynnal 

cyfarfod lle mae pob aelod yn cadarnhau ei fod yn cymeradwyo’r cynllun llesiant lleol cyn i hwnnw gael ei 

gyhoeddi, ac yn nodi sut mae’r gymeradwyaeth o’r cynllun llesiant lleol i fod i gael ei chyflawni, nid yw’n 

nodi gofynion penodol ar gyfer y weithdrefn o ran sut y dylai BGC geisio cymeradwyaeth o’r Asesiad o 

Lesiant Lleol. 

Ni ellir cyhoeddi’r Asesiad ond gyda chymeradwyaeth cynrychiolwyr wedi’u hawdurdodi’n briodol yr holl 

aelodau, gan fod penderfyniadau ar arfer swyddogaethau BGC yn benderfyniadau i’w aelodau ac mae’n 

rhaid iddynt fod yn unfrydol. Rhaid i bob aelod ystyried drosto ei hun beth sy’n ofynnol o dan ei drefniadau 

llywodraethu ei hun er mwyn i’w gynrychiolydd ar y BGC gael ei awdurdodi i gymeradwyo asesiad y BGC o 



 

 

lesiant, ac mae’n debyg y bydd hynny’n golygu cael cyngor cyfreithiol. 

Cymeradwyo’r asesiad o lesiant yw un o gyfrifoldebau mwyaf arwyddocaol BGC. Lle pob aelod o BGC yw 

penderfynu drosto ei hun a ddylai gynnal cyfarfod er mwyn awdurdodi ei gynrychiolydd i gymeradwyo 

asesiad y BGC o lesiant, wedi cael cyngor llawn ar y materion hynny. Byddai cynnal cyfarfod i ystyried a 

ddylai awdurdodi ei gynrychiolydd i gymeradwyo’r asesiad yn caniatáu ystyriaeth a thrafodaeth priodol o’r 

ffactorau sy’n berthnasol i gymeradwyo’r asesiad ai peidio, gan gynnwys ymatebion i’r ymgynghoriad ar yr 

asesiad drafft ac unrhyw faterion eraill y mae’n ofynnol iddo roi sylw iddynt gan gynnwys, fel enghraifft yn 

unig, dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus o dan adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 neu 

unrhyw rai o Safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol. Byddai cynnal cyfarfod i ystyried y cwestiwn hwn hefyd yn 

helpu i ddangos tryloywder, rheoleidd-dra a phriodoldeb. Lle pob aelod o BGC yw cael cyngor iddo ef ei hun 

ar y materion hyn. 

2.    Amserlen Lleol ar gyfer y broses Cymeradwyo 

 24ain o Chwefror – rhannu’r asesiad drafft gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer cael 

cymeradwyaeth I gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad anstatudol 

  6ed o Fawrth  - 14eg Ebrill  - cyfnod ymgynghori anstatudol 

 Wythnos yn cychwyn 24ain o Ebrill (dyddiad i’w gadarnhau)  - cyflwyno’r drafft terfynnol  i’r 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer cymeradwyaeth i’w gyhoeddi.  



 

 

BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MÔN  

ANGLESEY AND GWYNEDD PUBLIC SERVICE BOARD 

 

Dydd Mercher, 25ain o Ionawr 2017 / Wednesday, 25th January 2017 

9.30yb – 12:30yp 

Ty Menai, Parc Menai, Bangor 

 

RHAGLEN DRAFFT Y GWEITHDY /  DRAFT AGENDA FOR THE WORKSHOP 

Eitem Materion  / Issues 

1 Croeso, cyflwyno aelodau ac ymddiheuriadau 

Welcome, introductions and apologies 

 

2 Strwythur yr Asesiad o Lesiant Lleol – cytuno ar brif benawdau a diwyg yr  Asesiad 

Structure of the Assessment of Local Well-being – agree on the main headings and the 
format of the Assessment 

 

3 Cyflwyniad ar y data a’r themâu sy’n ymddangos yn dilyn yr ymgysylltu cymunedol 

Presentation on the data and emerging themes following the community engagement 

 

 

4 Sut  bydd y BGC yn pennu’r amcanion lleol yn dilyn cyhoeddi’r Asesiad o Lesiant Lleol?   

Sut  bydd y BGC yn sicrhau gweithredu ar y cyd i fodloni’r amcanion?  

 

How will the PSB set the local objectives following the publication of the Assessment of 
Local Well-being? 

How will the PSB ensure joint action to meet these objectives?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

At: Cadeiryddion Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
CC: Swyddogion Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
CC: Cydgysylltwyr Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yr Awdurdodau Lleol 
CC: Eiriolwyr dros Bobl Hŷn yr Awdurdodau Lleol 
 

5ed Hydref 2016 

Ynghylch: Canllawiau Adran 12 i Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus: Paratoi’ch Cynlluniau Llesiant Lleol 

Annwyl Gadeirydd, 

Fel y nodais yn fy llythyr blaenorol (dyddiedig 1 Medi), yn ystod y deunaw 
mis diwethaf rwyf i a’m swyddfa wedi ymweld â phob Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Bwrdd Gwasanaethau Lleol cyn 2016) ledled 
Cymru. Diolch i chi am y cyfle i ddod i un o’ch cyfarfodydd. Mae’r 
ymweliadau hyn wedi rhoi cyfle i mi gael dealltwriaeth o’ch gwaith, yn 
ogystal â thrafod sut y gallwn ni gydweithio’n agosach i wella bywydau 
pobl hŷn yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 
rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru. 

Drwy ddatblygu a chyhoeddi Cynlluniau Llesiant Lleol, bydd cyfle unwaith 
mewn oes gan bawb yng Nghymru i ailddiffinio pwrpas a ffocws 
gwasanaethau cyhoeddus. Yn ogystal â hynny, byddant yn rhoi cyfle i ni 
gydweithio’n well i wneud gwahaniaeth a fydd yn newid bywydau holl 
boblogaeth Cymru, nid rhan ohoni’n unig. 

Mae fy ngwaith yn ymwneud yn benodol â phobl hŷn, wrth gwrs, ac rwyf 
am sicrhau ein bod ni, fel cyrff cyhoeddus y mae pobl hŷn yn ymddiried 
arian cyhoeddus iddynt a’r pŵer i osod blaenoriaethau, sefydlu 
strategaethau ac ariannu camau gweithredu, yn gwneud penderfyniadau 
dros y deunaw mis nesaf a fydd yn sicrhau bod pobl hŷn wedi’u cynnwys 
yn yr agenda hon . 



 

 
 

Felly rwyf wedi atodi fy nisgwyliadau fel Comisiynydd, ar ffurf Canllawiau 
Adran 12, mewn perthynas â’r Cynllun Llesiant Lleol y byddwch chi a’ch 
partneriaid yn ei gyhoeddi, a’r dull o weithredu y byddwch yn ei 
fabwysiadu ar gyfer hynny. Rwyf wedi datblygu’r disgwyliadau hyn o 
ganlyniad i ymgysylltu helaeth â phobl hŷn, fy adolygiad cyfredol, fy 
meirniadaeth ar y cyfraniad gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, 
a’r sylwadau a wnaed gennych chi ac eraill pan oeddwn mewn 
cyfarfodydd o BGCau dros y deunaw mis diwethaf. 

Byddaf yn disgwyl i’r Cynlluniau Llesiant Lleol fod yn uchelgeisiol ac y 
byddant yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Byddaf yn disgwyl gweld 
cydnabyddiaeth yn yr asesiadau o anghenion ar eu cyfer fod y sylfaen 
dystiolaeth yn wan mewn nifer o’r meysydd sy’n effeithio ar bobl hŷn, ac 
felly y bydd dealltwriaeth glir o’r pwysigrwydd o gasglu data ansoddol yn 
uniongyrchol oddi wrth bobl hŷn. Byddaf yn disgwyl gweld tystiolaeth 
gynhwysfawr o ymgysylltu wyneb yn wyneb a thrafodaethau â phobl hŷn, 
a byddaf yn disgwyl i’r Cynlluniau Llesiant Lleol fod yn ystyrlon a 
dealladwy i boblogaethau lleol. 

Rwyf yn gobeithio y bydd hyn o gymorth i chi. Ar awgrym un BGC, byddaf 
yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored ledled Cymru ar ddechrau haf 
2017 lle bydd croeso i chi a’ch cydweithwyr fod yn bresennol a lle bydd 
cyfle ychwanegol i drafod y Cynlluniau Llesiant Lleol eu hunain ac unrhyw 
agwedd ar y Canllawiau hyn. Bydd hyn yn gyfle hefyd i chi ddysgu gwersi 
oddi wrth BGCau eraill a rhannu arferion da. 

Cyn hynny, efallai fod gennych ddiddordeb mewn tri digwyddiad 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru byddaf yn ei chynnal ledled Cymru. 
Cynhelir rhain ym Mangor (3ydd Tachwedd), Aberystwyth (7fed 
Tachwedd), a Chaerdydd (15fed Rhagfyr) a byddant yn dathlu rhai o’r 
cyflawniadau ar lefel cymunedol, gan dynnu sylw at yr ymyriadau cost-
isel, effaith-uchel sydd yn ataliol ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau sydd 
yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau pobl hŷn. Mae 
gwahoddiad ar wahân i’r digwyddiadau ynghlwm i’r llythyr hwn. Cyhoeddir 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Cyfnod Dau Heneiddio’n Dda yng Nghymru, 
sy’n amlinellu rhai o’r gweithredoedd i’w gyflawni gan bartneriaid strategol 
dros y pum maes blaenoriaeth yn ystod y deunaw mis nesaf,  hefyd yn y 
dyddiau nesaf. 



 

 
 

Mae’r Canllawiau hyn yn gryno a hefyd, gobeithio, yn ymarferol. Os oes 
unrhyw faterion neu gwestiynau rydych am eu codi gyda mi, byddwch 
cystal â gwneud hynny erbyn 26ain Hydref a byddaf yn rhoi fy ymateb, ac 
yn anfon copi ohono i’r holl BGCau. 

Rwyf eisoes wedi cyhoeddi fy mwriad i gynnig beirniadaeth ar y 
Cynlluniau Llesiant Lleol a’i chyhoeddi. Dymunaf bob llwyddiant i chi a’ch 
Bwrdd ac edrychaf ymlaen at ddarllen eich asesiad o anghenion ar gyfer 
llesiant lleol a’r Cynlluniau Llesiant Lleol. 

Mae croeso i chi gysylltu â mi neu fy Swyddog Arweiniol ar Gymunedau, 
Llywodraeth Leol a Llesiant, Iwan Williams 
(iwan.williams@olderpeoplewales.com, 02920 445 045), os ydych am 
drafod y materion hyn ymhellach. 

Dymuniadau gorau, 

 

Sarah Rochira                                                                                                
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

 

 

 

mailto:iwan.williams@olderpeoplewales.com
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Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn eiriolwr dros 
bobl hŷn ledled Cymru. Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod 
llais pobl hŷn yn cael ei glywed, eu bod yn cael dewis a rheolaeth, nad ydynt 
yn teimlo’n unig nac yn profi gwahaniaethu a’u bod yn cael y cymorth a’r 
gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod Cymru’n lle da i dyfu’n 
hŷn, i bawb yn ddiwahân.

Sut i gysylltu â’r Comisiynydd:
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

Ffôn: 029 2044 5030

E-bost: gofyn@olderpeoplewales.com
Gwefan: www.olderpeoplewales.com 

Twitter: @comisiwnphcymru

Canllawiau Adran 12

Dyroddwyd y Canllawiau hyn o dan Adran 12 o Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn 
(Cymru) 2006.

Mae’n ofynnol bod cyrff sy’n ddarostyngedig i’r Canllawiau hyn a ddyroddwyd o 
dan yr adran hon yn rhoi sylw i’r Canllawiau wrth gyflawni eu swyddogaethau.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/30/contents 
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Rhagair
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), a gefnogais drwy 
gydol y broses o’i datblygu, yn cynnig cyfleoedd gwirioneddol i sicrhau bod 
darparwyr gwasanaethau’n canolbwyntio ar ganlyniadau hirdymor, cynaliadwy 
ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae hyn yn ategu blaenoriaeth 
allweddol yn fy Fframwaith Gweithredu 2013-17: gosod lles pobl hŷn wrth galon 
gwasanaethau cyhoeddus1,2. 

Mae’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) statudol a grëwyd gan y 
Ddeddf, sydd bellach wedi cymryd lle Byrddau Gwasanaethau Lleol (BGLlau), 
yn cyflawni rôl hanfodol o ran cynnal iechyd, annibyniaeth a llesiant pobl hŷn 
ledled Cymru, a sicrhau bod gwerth, ystyr a phwrpas i’w bywydau. 

Dyna pam roeddwn i a’m tîm, rhwng Rhagfyr 2014 a Gorffennaf 2016, wedi 
ymweld â’r holl BGCau yng Nghymru, a chael cyfle gwerthfawr i ddod i 
ddeall eu gwaith a’r heriau penodol y maent yn eu hwynebu. Mewn hinsawdd 
ariannol sy’n creu heriau cynyddol lle mae partneriaid y BGCau o dan bwysau 
mawr i ddarparu mwy gyda llai o adnoddau, mae angen mwy nag erioed am 
gydweithio a chydweithredu deallus, costeffeithiol ac arloesol i sicrhau bod eu 
gwaith yn cael yr effaith fwyaf posibl ar lawr gwlad. Gan fod disgwyl y bydd nifer 
y bobl sy’n 75 oed ac yn hŷn yn cynyddu bron 80% yn yr ugain mlynedd nesaf, 
bydd hyn yn creu goblygiadau pellgyrhaeddol i wasanaethau cyhoeddus3. 

Wrth i ni symud ymlaen o dan strwythur newydd y BGCau, rwyf am sicrhau 
bod Cynlluniau Llesiant Lleol yn llwyr adlewyrchu anghenion, dymuniadau ac 
amgylchiadau pobl hŷn, na fydd y blaenoriaethau yn y Cynlluniau yn ymwneud 
ag iechyd a gofal cymdeithasol yn unig, ac y gwneir penderfyniadau gyda phobl 
hŷn yn hytrach nag ar eu cyfer h.y. bod lleisiau pobl hŷn yn cael eu clywed ac 
yn derbyn ymateb. 

Felly mae’r Canllawiau yn darparu cynghorion buddiol, ymarferol sy’n rhoi’r 
canlyniadau ar gyfer pobl hŷn ar ganol y broses o ddarparu gwasanaethau, gan 
hyrwyddo newid mewn diwylliant o ran y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu 
ffurfio a’u darparu er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n adlewyrchu anghenion 
yr unigolyn, yn hytrach na bod yr unigolyn yn gorfod ffitio i’r system.  

Rhaid cael dealltwriaeth fwy craff a thrylwyr o’r hyn y mae ar bobl hŷn ei 
eisiau a’i angen oddi wrth wasanaethau cyhoeddus, ac rwyf am sicrhau bod 
BGCau yn ymgysylltu ac yn ymgynghori’n ystyrlon â phobl hŷn, sydd yn aml 
1 http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?lang=cy
2 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Framework_for_Action.sflb.ashx
3 https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/state_of_innovation.pdf
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yn ‘arbenigwyr drwy brofiad’ ac yn gwybod pa wasanaethau sydd eu hangen 
arnynt er mwyn aros yn weithgar ac annibynnol yn eu cymunedau. Mae’r dull 
hwn o weithredu’n bwysig hefyd er mwyn sicrhau bod hawliau pobl hŷn yn cael 
eu diogelu a’u hyrwyddo a’u bod yn cael eu trin yn gyfartal gan ddarparwyr 
gwasanaethau.

Bydd gwasanaethau cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar anghenion pobl hŷn yn 
dod â budd i bobl o bob oed, a thrwy fabwysiadu dull seiliedig ar asedau sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau -  h.y. buddsoddi mewn pobl hŷn - gellir sicrhau 
bod Cymru’n manteisio i’r graddau mwyaf posibl ar y cyfleoedd sy’n codi 
am fod ei phoblogaeth yn heneiddio. Bydd dull gweithredu o’r fath yn helpu i 
sicrhau bod Cymru’n lle da i dyfu’n hŷn i genedlaethau o bobl hŷn yn awr ac yn 
y dyfodol.

Mae’r dull hwn o weithredu’n ategu Heneiddio’n Dda yng Nghymru. Rhaglen 
bartneriaeth genedlaethol yw hon sy’n helpu i wella llesiant pobl 50+ oed yng 
Nghymru ac sy’n cael ei chadeirio gennyf i ac yn dod o dan adain fy swyddfa4. 
Bellach mae’r holl Awdurdodau Lleol yng Nghymru wedi cyhoeddi Cynlluniau 
Heneiddio’n Dda, a dylai BGCau ddefnyddio’r rhain wrth ddatblygu Cynlluniau 
Llesiant Lleol. Drwy weithredu fel hyn, bydd Awdurdodau Lleol hefyd yn gallu 
bwrw ymlaen â’r ymrwymiadau roeddent wedi’u gwneud i sefydlu cymunedau 
cyfeillgar i oed drwy lofnodi Datganiad Dulyn5, yn ogystal â chefnogi 
Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru6. 

Rwyf yn ddiolchgar iawn am y cymorth, cefnogaeth a chydweithrediad a 
gefais gan BGCau wrth ddatblygu’r Canllawiau hyn ac, mewn partneriaeth 
â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Llywodraeth Cymru a phartneriaid 
allweddol eraill yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, edrychaf ymlaen 
at weithio ymhellach gyda’r BGCau i sicrhau bod eu Cynlluniau Llesiant Lleol 
yn gwbl gynhwysol yng nghyswllt pobl hŷn. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod 
Cymru’n lle da i dyfu’n hŷn – i bawb yn ddiwahân. 

 

Sarah Rochira
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 

4 http://www.ageingwellinwales.com/wl/home
5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/dublin-declaration-age-friendly-cities-and-communities-
europe-2013
6 http://gov.wales/docs/dhss/publications/130521olderpeoplestrategycy.pdf
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Cynghorion ar gyfer paratoi Cynlluniau Llesiant 
Lleol
1. Ymatebwch i feirniadaeth pobl hŷn o wasanaethau cyhoeddus:

  “Pam nad oedd neb wedi dweud wrthyf i?”

  “Pam nad yw pobl yn siarad â’i gilydd?”

  “Pam mae’n rhaid i bethau fynd i’r pen cyn i bethau newid?”

  “Roedden nhw wedi methu’r nod”

  “Nid iechyd a gofal cymdeithasol yw’r unig bethau sy’n berthnasol i  
  bobl hŷn”

2. Ystyriwch bwysigrwydd iaith: dim ‘ni’ a ‘nhw’, dim ond ‘ni’

3. Dilynwch y dull seiliedig ar asedau: buddsoddi mewn pobl hŷn

4. Canolbwyntiwch ar ganlyniadau: bywydau pobl hŷn sydd â gwerth, ystyr a  
 phwrpas

5. Mesurwch y pethau iawn: dangosyddion ansoddol a meintiol ar gyfer pobl  
 hŷn

6. Bod yn fentrus: gosod targedau uchelgeisiol i ymgyrraedd atynt ar gyfer  
 pobl hŷn

Negeseuon allweddol

•  Cadwch y neges mor syml â phosibl

•  Nid grŵp mawr unffurf yw pobl hŷn

•  Wrth gynllunio gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, gwrandewch ar bobl hŷn

•  Mae’n bwysig bod Cynlluniau Llesiant Lleol yn adlewyrchu anghenion, 
amgylchiadau a dyheadau pobl hŷn yn gyffredinol, nid mewn lleoliadau 
iechyd a gofal cymdeithasol yn unig

•  Ystyriwch y ffordd orau o fuddsoddi mewn pobl hŷn: canolbwyntio ar yr 
hyn y mae ar bobl hŷn ei eisiau a’i angen fel y bydd eu cyfoeth o sgiliau, 
gwybodaeth a phrofiad yn cael ei ryddhau
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Chwe tharged y Comisiynydd ar gyfer 
cynhwysiant yn y Cynlluniau Llesiant Lleol
Yn ystod ei Thaith Ymgysylltu, mae’r Comisiynydd wedi cwrdd â phobl hŷn ar 
hyd a lled Cymru. Mae hyn wedi rhoi cyfle i’r Comisiynydd wrando ar bobl hŷn, 
cael gwybod beth sy’n bwysig iddynt yn eu bywydau a deall rhai o’r rhwystrau 
sy’n eu hwynebu wrth geisio byw a heneiddio’n dda yn eu cymunedau. Mae 
pobl hŷn wedi bod yn glir iawn gyda’r Comisiynydd ynghylch y materion 
allweddol sy’n bwysig iddynt ac, o ganlyniad, mae’r Comisiynydd yn disgwyl 
bod BGCau yn rhoi sylw i’r targedau canlynol yn eu Cynlluniau Llesiant Lleol:

•  Gostyngiad penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n syrthio yn ardal yr Awdurdod 
Lleol o fewn tair blynedd cyntaf y Cynllun Llesiant Lleol, gyda thargedau 
pum mlynedd pendant ar ôl hynny;

•  Gostyngiad penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n profi effaith cam-drin 
domestig yn ardal yr Awdurdod Lleol o fewn tair blynedd cyntaf y Cynllun 
Llesiant Lleol, gyda thargedau pum mlynedd pendant ar ôl hynny;

•  Gostyngiad penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n profi effaith unigrwydd ac 
arwahanrwydd cymdeithasol yn ardal yr Awdurdod Lleol o fewn tair 
blynedd cyntaf y Cynllun Llesiant Lleol, gyda thargedau pum mlynedd 
pendant ar ôl hynny;

•  Cynnydd penodol yn nifer y bobl hŷn â dementia sy’n cael cymorth i fyw’n 
dda yn eu cymunedau yn ardal yr Awdurdod Lleol o fewn tair blynedd 
cyntaf y Cynllun Llesiant Lleol, gyda thargedau pum mlynedd pendant ar 
ôl hynny;

•  Gostyngiad penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi yn ardal yr 
Awdurdod Lleol o fewn tair blynedd cyntaf y Cynllun Llesiant Lleol, gyda 
thargedau pum mlynedd pendant ar ôl hynny. Dangosyddion y gellid eu 
cynnwys yw: cynnydd yn nifer y bobl 50+ oed sy’n aros mewn cyflogaeth 
neu’n dychwelyd i gyflogaeth; cynnydd o ran hawlio cymorth ariannol gan 
bobl hŷn; a gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n profi effaith tlodi tanwydd; 
a

•  Cynnydd penodol yn nifer y bobl hŷn sydd yn a sydd yn teimlo’n diogel 
yn eu cymunedau lleol a sydd yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig 
ganddynt mewn modd gweithredol, o fewn tair blynedd cyntaf y Cynllun 
Llesiant Lleol, gyda thargedau pum mlynedd pendant ar ôl hynny.
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Erbyn 2039, rhagwelir y bydd cynnydd o 292,000 (44%) yn nifer y bobl hŷn yng 
Nghymru7. Felly mae’n hanfodol bod BGCau yn cymryd camau rhagweithiol 
mewn perthynas â’r materion hyn ac yn rhoi lle canolog i lesiant pobl hŷn yn eu 
Cynlluniau Llesiant Lleol a rhaglenni gwaith ar gyfer y dyfodol.

1. Ymateb i feirniadaeth pobl hŷn o 
wasanaethau cyhoeddus
“Pam nad oedd neb wedi dweud wrthyf i?”

Mae pobl hŷn ledled Cymru wedi dweud wrth y Comisiynydd nad ydynt bob 
amser yn ymwybodol o wasanaethau a ddarperir yn lleol, a’u bod yn aml yn 
teimlo eu bod heb lais, yn ddi-rym ac yn ddifreiniedig. Mae partneriaid BGCau 
yn darparu amrywiaeth fawr o wasanaethau sydd o fudd i bobl hŷn ond, yn aml 
iawn, nid yw pobl hŷn yn gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael. Er bod y 
gwasanaethau hyn yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr yn eu bywydau, mae 
ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau hyn yn brin iawn yn aml, a dim ond drwy 
ddamwain y bydd rhai pobl hŷn yn cael gwybod amdanynt. 

Cadwch y neges mor syml â phosibl: defnyddiwch wahanol ddulliau o 
gyfathrebu i ymgysylltu ac ymgynghori â phobl hŷn. Mewn byd lle mae’r 
defnydd o dechnoleg ddigidol ar gynnydd, mae pwyslais mawr ar ddarparu 
gwasanaethau ar-lein, ond mae 35% o bobl 50+ oed yng Nghymru wedi’u 
hallgáu’n ddigidol8. Mae’n hanfodol bod gwasanaethau a ddarperir gan 
bartneriaid BGCau yn cael eu hyrwyddo a’u dwyn i sylw pobl drwy gyfryngau 
digidol a chyfryngau eraill, mewn gwahanol ieithoedd, gan ystyried y rheini sydd 
â nam ar eu synhwyrau. Darparwch rif ffôn a chyfeiriad post fel y gellir cynnwys 
pobl hŷn nad ydynt yn defnyddio gwasanaethau ar-lein, a defnyddiwch bapurau 
newydd a sianeli radio lleol i’r graddau mwyaf posibl. 

Hefyd, defnyddiwch wahanol ffyrdd o dynnu sylw pobl hŷn at wasanaethau: 
ystyriwch sut y gellir lledaenu gwybodaeth, cyngor a chymorth nid yn unig 
mewn ffyrdd ‘traddodiadol’ (fel y nodwyd yn y canllawiau statudol i BGCau9), 
ond mewn ffyrdd eraill hefyd h.y. yn y lleoedd y mae pobl hŷn ac eraill yn 
ymweld â nhw’n rheolaidd10. 

7 http://gov.wales/statistics-and-research/national-population-projections/?lang=cy
8 http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/comm/160316-digital-inclusion-strategic-framework-cy.pdf
9 http://gov.wales/docs/desh/publications/160225-spsf-3-collective-role-cy.pdf
10 Er enghraifft, yn ogystal â Fforymau 50+, canghennau Sefydliad y Merched, clybiau cinio a Rotari, 
awgrymwyd archfarchnadoedd, neuaddau bingo, clybiau garddio a chwaraeon, caffis, sefydliadau ffydd, 
canolfannau cymunedol, cyfleusterau hamdden
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Nid grŵp mawr unffurf yw pobl hŷn, ac mae gan bob un ohonynt 
ddiddordebau a blaenoriaethau gwahanol. Er enghraifft, ystyriwch grwpiau o 
bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol hŷn, grwpiau o bobl dduon 
a lleiafrifoedd ethnig hŷn, pobl hŷn sy’n byw mewn cymunedau lle mae’r 
Gymraeg yn brif iaith, pobl hŷn mewn cymunedau teithiol, a phobl hŷn mewn 
gwahanol grwpiau ffydd. Bydd strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu sy’n dilyn 
dull eang a chynhwysol o’r fath yn helpu i sicrhau bod llai o bobl hŷn yn dweud 
nad oedd partneriaid BGCau “wedi dweud dim wrthyf i”. 

“Pam nad yw pobl yn siarad â’i gilydd?”

Beirniadaeth arall o wasanaethau cyhoeddus a glywir gan bobl hŷn yw nad yw 
partneriaid yn siarad â’i gilydd. Yn rhy aml o lawer, bydd pobl hŷn yn ‘syrthio 
drwy’r craciau’, heb wybod at bwy i droi wrth geisio cael gafael ar wasanaethau 
cyhoeddus. Bydd pobl hŷn yn cael eu trosglwyddo rhwng y naill bartner a’r llall 
yn aml, er mai’r unig beth sydd ei angen arnynt yw ateb sydyn neu ffordd o 
ddatrys rhyw fater na fydd yn cymryd llawer o amser ac ymdrech.

Unwaith eto, mae angen i bartneriaid BGCau gadw pethau mor syml â phosibl: 
a oes ffyrdd gwell o rannu gwybodaeth rhwng partneriaid? Gall pob un o 
bartneriaid y BGC helpu i wella bywydau pobl hŷn, a’r her yw dod â’r holl 
gamau gweithredu ac ymyriadau ynghyd a defnyddio dull strategol i helpu pobl 
hŷn. Yn aml, bydd ar bobl hŷn angen ‘siop un stop’ gydag un pwynt mynediad 
er mwyn cael cyngor, cymorth a chefnogaeth. Byddwch yn glir: Pwy sy’n 
gwneud beth? Pa bryd? A yw’r gwasanaethau’n ategu ei gilydd? Sut y gellir 
rhannu gwybodaeth a chydgysylltu gwasanaethau’n well?

Mae rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid BGCau yn her allweddol ac mae’n 
hanfodol bod pob un ohonynt yn ymwybodol o’r gwasanaethau sy’n cael eu 
darparu a sut maent yn cydweithio i ddarparu camau gweithredu cadarnhaol ac 
effeithiol ar gyfer pobl hŷn. Mewn hinsawdd ariannol sy’n creu heriau cynyddol, 
mae’n hollbwysig na fydd partneriaid yn dyblygu gwasanaethau ac y byddant 
yn cydweithio mewn ffyrdd clyfar a chosteffeithiol i sicrhau bod ymyriadau’n 
cael rhagor o effaith. 

Drwy ddilyn dull cydweithredol a chydgysylltiedig o’r fath, gellir sicrhau bod holl 
bartneriaid y BGC yn gweithredu mewn ffordd glir, gyson a chytûn ac y bydd llai 
o bobl hŷn yn rhoi gwybod am ddiffygion.
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“Pam mae’n rhaid i bethau fynd i’r pen cyn i bethau newid?”

Yn aml mae gwasanaethau cyhoeddus yn adweithiol yn hytrach na 
rhagweithiol. Mae pobl hŷn wedi dweud yn aml wrth y Comisiynydd nad yw 
pethau’n newid er gwell oni bai fod argyfwng yn codi, neu fethiant sylweddol 
wrth ddarparu gwasanaethau. Cafwyd gormod o achosion yn y blynyddoedd 
diwethaf lle mae’r system wedi gwneud cam â phobl hŷn, lle maent wedi cael 
eu siomi neu eu cam-drin a’u hesgeuluso gan system sydd wedi ymgolli i’r fath 
raddau yn ei strwythur adrodd a rheoli mewnol ei hun fel nad yw’n darparu gofal 
sylfaenol, cymorth a chefnogaeth i’r unigolyn.

Mae heriau mawr yn codi wrth fabwysiadu model rhagweithiol, ataliol ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus. Fodd bynnag, mae’r newid hwn wrth wraidd Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ac yn cael ei ategu hefyd gan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)11. Mae pobl hŷn yn werth mwy 
na £1bn y flwyddyn i economi Cymru12 ac eto mae pobl hŷn, newid demograffig 
a phoblogaeth sy’n heneiddio yn cael eu portreadu’n aml mewn ffyrdd negyddol 
a difrïol, a honnir yn aml fod pobl hŷn yn ‘faich’ ar wasanaethau cyhoeddus ac 
yn ‘dreth’ ar adnoddau. Mae poblogaeth sy’n heneiddio yn dod â heriau yn ei 
sgil, ond yn cynnig cyfleoedd o bob math hefyd, a rhaid i bartneriaid y BGCau 
fanteisio ar y rhain a chael y budd mwyaf ohonynt.

Mae’r Deddfau’n rhoi cyfle i greu newid sylweddol yn niwylliant gwasanaethau 
cyhoeddus a fydd yn sicrhau y bydd y gwaith a gyflawnir gan BGCau yn dod â 
budd i genedlaethau o bobl hŷn yn awr ac yn y dyfodol. Drwy ganolbwyntio ar y 
canlyniadau i’r unigolyn, gall BGCau helpu i sicrhau bod y cyfraniad blynyddol 
o £1bn gan bobl hŷn i economi Cymru yn cael ei ddyblu i £2bn a rhagor, gyda 
chymunedau mwy cynhwysol a hygyrch sy’n deall anghenion pobl o bob oed yn 
well ac yn eu diwallu. 

Bydd pawb ar ei ennill yn y pen draw o ganlyniad i ddarparu gwasanaethau 
mewn ffordd ragweithiol. Bydd yn creu ‘cylch rhinweddol’ ac ‘effaith lluosydd 
positif’: mae pobl hŷn sy’n cael cymorth gan wasanaethau a addaswyd ar eu 
cyfer, sy’n byw mewn cymunedau cynhwysol, ac sy’n fwy iach a chydnerth, 
yn gallu cyfrannu mwy i economïau lleol a helpu mewn ffyrdd eraill hefyd, fel 
cyflogaeth, gwirfoddoli, a mentora. Bydd hyn yn arwain, yn ei dro, at sefyllfa 
lle mae llai o bobl hŷn yn dibynnu ar becynnau iechyd a gofal cymdeithasol 
statudol, gan leddfu’r pwysau ar y GIG a phartneriaid eraill. 

11 http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?lang=cy
12 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Pwysigrwydd_ac_Effaith_Gwasanaethau_Cymunedol_
yng_Nghymru.sflb.ashx
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Ni ddylai pobl hŷn yng Nghymru profi rhagor o argyfyngau, ac ni allant eu 
fforddio. Yr her i bartneriaid y BGCau yw derbyn y newid hwn mewn diwylliant, 
mabwysiadu’r dull rhagweithiol a chynllunio a darparu gwasanaethau arloesol 
ac ataliol sy’n galluogi ac yn grymuso pobl hŷn i fyw bywydau llawn a gweithgar 
yn eu cymunedau. 

Mewn adroddiad diweddar gan Nesta, awgrymir nifer o atebion gwahanol 
i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cwrdd yn well ag anghenion 
pobl hŷn ac yn addasu i boblogaeth sy’n heneiddio, gan gynnwys yr angen i 
dderbyn arloesi cymdeithasol a thechnolegol a’r gofyniad i ddatblygu sylfaen 
dystiolaeth gadarn ynghylch sut i heneiddio’n dda13. Fe ddylai arloesi systemig 
fod o fewn gallu BGCau yng Nghymru, gan ein bod yn wlad sy’n ddigon mawr i 
weithredu ar raddfa fwy na’r lefel leol, ond yn ddigon bach i drefnu strategaeth 
genedlaethol gydlynol14. 

Drwy ddefnyddio’r model hwn, gellir sicrhau na fydd angen i argyfwng godi cyn i 
wasanaethau gael eu hadolygu, eu diwygio a’u gwella er mwyn pobl hŷn, ac na 
chollir golwg ar eu pwrpas, sef helpu a grymuso’r unigolyn.

“Roedden nhw wedi methu’r nod”

Mae pobl hŷn wedi dweud wrth y Comisiynydd fod gwasanaethau cyhoeddus 
yn aml yn methu’r nod. Er bod digon o amser, ymdrech ac adnoddau wedi’u 
buddsoddi i gynllunio a darparu’r gwasanaeth, mae’r canlyniad a’r effaith ar 
lawr gwlad yn fach iawn yn aml, gan fod y gwasanaeth wedi methu â delio â’r 
mater hanfodol ac adlewyrchu beth roedd ar bobl hŷn ei angen a’i eisiau.

Wrth gynllunio gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, gwrandewch ar bobl 
hŷn. Pobl hŷn yw prif ddefnyddwyr y gwasanaethau cyhoeddus yn aml ac mae 
ganddynt gyfoeth o wybodaeth a phrofiad y dylid manteisio arno a’i adlewyrchu 
wrth gynllunio a darparu gwasanaethau. Mae pobl hŷn yn ‘arbenigwyr drwy 
brofiad’ a dylai partneriaid y BGCau eu holi am eu hanghenion, yn hytrach na 
phenderfynu ar sail yr hyn y maent yn credu yw anghenion pobl hŷn.

Drwy ymrwymo’n gadarn i ymgysylltu ac ymgynghori â phobl hŷn, bydd 
partneriaid y BGCau yn gallu sicrhau na fydd gwasanaethau cyhoeddus yn 
‘methu’r nod’ ac y byddant yn hytrach yn ei daro ar ei ben h.y. ymyriadau 
sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi dwy ddogfen i 
hyrwyddo hyn: pecyn cymorth i bobl hŷn ar ymgysylltu effeithiol ag Awdurdodau 
Lleol, a Chanllaw Arfer Gorau a ddyroddwyd o dan bwerau cyfreithiol y 
13 http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/five_hours_a_day_jan13.pdf
14 https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/state_of_innovation.pdf



.........................................................................................................................................

12    Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comisiynydd i sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn ymgysylltu ac ymgynghori â 
phobl hŷn mewn ffordd drwyadl, briodol ac ystyrlon15,16. 

Gan fod disgwyliadau’n fwy a llai o adnoddau ar gael, nid yw BGCau yn 
gallu fforddio ‘methu’r nod’ ac mae’n hollbwysig bod gwasanaethau’n llwyr 
adlewyrchu anghenion, amgylchiadau a blaenoriaethau pobl hŷn a bod eu 
syniadau a’u pryderon yn cael sylw mewn gwasanaethau cyhoeddus o adeg 
eu sefydlu tan eu darparu. Mae cydweithio a chynnwys yn elfennau craidd yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a mae pobl hŷn yn sicr gyda diddordeb 
mewn llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu 
hardal lleol, ac efallai buasai pobl hŷn yn defnyddio termau mwy ymarferol i 
drafod y materion yma17. Mae ymgysylltu gyda pobl hŷn ac ymateb i’w lleisiau 
yn ffyrdd effeithiol o sicrhau fod gwasanaethau yn cyflawni’r nod ac ar y trywydd 
cywir. 

“Nid iechyd a gofal cymdeithasol yw’r unig bethau sy’n berth-
nasol i bobl hŷn”

Mae hon yn feirniadaeth gyffredin ac yn fater y mae’n rhaid i bartneriaid y 
BGC roi sylw iddo yn eu Cynllun Llesiant Lleol. Yn ystod ei chyfarfodydd â 
BGCau ledled Cymru, roedd y Comisiynydd wedi adolygu pob un o’r Cynlluniau 
Integredig Sengl (CISau), ac un canfyddiad pwysig oedd bod pobl hŷn heb 
gael eu cynnwys mewn nifer o’r cynlluniau. Os oedd cyfeiriadau at bobl hŷn, 
roeddent yn aml yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol yn unig.

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn bwysig i bobl hŷn pan fo’u 
hangen. Fodd bynnag, mae nifer o’r gwasanaethau ataliol ac ymyriadau sydd 
eu hangen i helpu i gynnal iechyd, annibyniaeth a llesiant pobl hŷn yn perthyn 
i feysydd heblaw iechyd a gofal cymdeithasol. Mae partneriaid BGCau sy’n 
gyfrifol am wasanaethau – er enghraifft, am wella cyfleoedd ar gyfer dysgu 
a chyflogaeth, am ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau diwylliannol a 
hamdden, am gynllunio mannau awyr agored cyhoeddus a darparu trafnidiaeth 
gyhoeddus – yn chwarae rhan bwysig yng nghyswllt darparu gwasanaethau 
ataliol sy’n galluogi ac yn grymuso pobl hŷn i chwarae rhan lawn a gweithgar yn 
eu cymunedau.

Nid yw pobl hŷn am gael eu gweld yng nghyd-destun iechyd a gofal 
cymdeithasol yn unig, ac mae eu hanghenion a’u diddordebau’n ymestyn 

15 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Community_Services_Toolkit_for_Older_People_
Welsh.sflb.ashx
16 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Community_Services_Guidance_for_LAs_Welsh.sflb.
ashx
17 http://gov.wales/docs/desh/publications/160225-spsf-3-collective-role-cy.pdf
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yn bellach na gofal yn y cartref, ymweld â meddygfeydd ac ysbytai, a gofal 
preswyl. Yn aml roedd y CISau wedi’u strwythuro mewn ffordd a oedd 
yn rhoi sylw i faterion cymunedol allweddol, fel iechyd gwell, diogelwch 
cymunedol, economïau ffyniannus, gwell cyfleoedd i ddysgu a gweithio, a 
gwell amgylcheddau. Mae pob un o’r rhain yn berthnasol i bobl hŷn, felly 
dylai Cynlluniau Llesiant Lleol adlewyrchu anghenion, amgylchiadau a 
dyheadau pobl hŷn ym mhob maes.

Mae angen newid y ffordd o ystyried ac edrych ar bobl hŷn ar bob lefel, ac 
mae’r Comisiynydd yn gweithio gyda’r Llywodraeth Cymru newydd i sicrhau ei 
bod yn mabwysiadu’r un dull h.y. bod pob portffolio Gweinidogol ac adran yn 
ymateb i’w Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn, yn cydnabod yr angen i gyfrannu at 
yr agenda ar gyfer pobl hŷn ac yn cynnig mesurau i wella bywydau pobl hŷn 
drwy Heneiddio’n Dda yng Nghymru. 

Pa ganlyniadau mae pobl hŷn am eu gyflawni? Sut y gellir cyflawni rhain gyda 
pobl hŷn? Buasai ymgysylltu gyda pobl hŷn yn dangos bod y canlyniadau 
maent yn eu dymuno yn mynd yn bell tu hwnt i iechyd a gofal cymdeithasol. Os 
bydd anghenion pobl hŷn yn cael eu cyfyngu o hyd mewn Cynlluniau Llesiant 
Lleol i feysydd iechyd a gofal cymdeithasol, ni cheir y newid mewn diwylliant 
sydd ei angen i wneud gwahaniaeth ym mywydau pobl hŷn.

2. Ystyried pwysigrwydd iaith: dim ‘ni’ a ‘nhw’, 
dim ond ‘ni’
Mae’r iaith a ddefnyddir yn bwysig o ran dangos sut rydym yn ystyried, yn 
disgrifio ac yn gweld pobl hŷn. Yn gyffredinol, prin oedd y cyfeiriadau yn y 
CISau a gynhyrchwyd gan y BGLlau blaenorol at bobl hŷn ac, fel y nodwyd 
o’r blaen, roedd y rhan fwyaf o’r cyfeiriadau’n ymwneud â’u hanghenion a 
buddiannau ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol yn unig.

Mae’r Comisiynydd yn glir bod angen rhoi sylw i bobl hŷn ym mhob maes yn 
y Cynlluniau Llesiant Lleol, ond nid yng nghyd-destun ‘ni’ a ‘nhw’. Nid yw pobl 
hŷn yn grŵp ar wahân ac, yn sicr, nid ydynt yn grŵp mawr unffurf sydd â’r un 
anghenion, diddordebau ac amgylchiadau. Yn hytrach na meddwl amdanom 
‘ni’ a ‘nhw’, meddyliwch amdanom ‘ni’ yn unig h.y. cymdeithas gynhwysol sy’n 
ystyried anghenion pobl o bob oed. Nid yw pobl hŷn yn grŵp pell ac ar wahân 
ond yn rhan o’n bywydau pob dydd, yn bobl fel ni ein hunain neu, er enghraifft, 
rhieni, neiniau a theidiau, ffrindiau, mentoriaid, cymdogion, cydweithwyr a 
gwirfoddolwyr. 
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I’r graddau mwyaf posibl, dylid cymhwyso’r ‘Her Urddas’18 at y camau 
gweithredu ac ymyriadau sydd wedi’u disgrifio gan bartneriaid y BGC h.y. a 
fyddech chi neu’ch perthnasau’n barod i dderbyn y gwasanaeth a ddarperir? 
Os na fyddech, beth sydd angen ei wneud i wella hyn? Fel y nodwyd yn barod, 
mae’n bwysig cofio bod gwasanaethau cyhoeddus sy’n cwrdd ag anghenion 
pobl hŷn yn aml yn diwallu anghenion grwpiau eraill mewn cymdeithas: bydd 
adeiladau a mannau cyhoeddus sy’n hygyrch i bobl hŷn yn hygyrch hefyd i bobl 
ag anableddau, i rieni â phlant ifanc, etc. 

Yr ymagwedd hon sydd wrth wraidd mudiad y cymunedau cyfeillgar i oed: 
annog pobl o bob oed i gydweithio i awgrymu atebion lleol er mwyn gwella 
gwasanaethau ac ystyried sut y gall gwasanaethau cyhoeddus ymateb yn well i 
anghenion pobl o bob oed. 

3. Dilyn y dull seiliedig ar asedau: buddsoddi 
mewn pobl hŷn
Fel y nododd y Comisiynydd yn ei hadroddiad ar wasanaethau cymunedol19, 
mae pobl hŷn yn ased sylweddol i Gymru, yn werth mwy na £1bn y flwyddyn 
i economi Cymru. Rhaid i wasanaethau cyhoeddus ddilyn dull seiliedig ar 
asedau h.y. buddsoddi mewn pobl hŷn a chyfalaf cymdeithasol er mwyn gwella 
eu bywydau, cryfhau cymunedau ac economïau lleol, a lleddfu’r pwysau ar 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn aml bydd cost y gwasanaethau a ddarperir ar gyfer pobl hŷn yn cael eu 
disgrifio mewn termau nad sydd yn cydnabod eu dychweliad ar fuddsoddiad. 
Peth cyffredin, er enghraifft, yw clywed am y ‘costau sylweddol’ am ddarparu’r 
gwasanaethau hyn. Mae dull seiliedig ar asedau yn cynnig ffordd wahanol 
o wneud pethau: yn hytrach na chanolbwyntio ar y costau o ddarparu 
gwasanaethau i bobl hŷn, ystyriwch yn lle hynny y costau o beidio â buddsoddi 
mewn pobl hŷn. Mae pobl hŷn yn darparu gwerth tua £469 miliwn o waith 
gwirfoddol bob blwyddyn. Gyda gofal plant, mae’r gwerth yn agos i £750 miliwn 
y flwyddyn. Amcangyfrifwyd y bydd pobl hŷn yn cyfrannu bron £27bn dros yr 
ugain mlynedd nesaf, ac y byddant yn cyfrannu tua £75bn yn fwy i’r economi 
erbyn 2030 na’r costau rhagamcanol am fudd-daliadau20. Yn syml, mae pobl 
hŷn yn gyfranwyr net yn hytrach na buddiolwyr, a byddai gwasanaethau 
cyhoeddus yn arafu a stopio heb y cyfraniad sylweddol gan bobl hŷn.
18 http://www.cfps.org.uk/wp-content/uploads/Walk-a-mile-in-my-shoes-Scrutiny-of-dignity-and-respect-for-
individuals-in-health-and-social-care-ervices-a-guide.pdf
19 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Pwysigrwydd_ac_Effaith_Gwasanaethau_Cymunedol_
yng_Nghymru.sflb.ashx
20 ibid



.........................................................................................................................................

     Paratoi Cynlluniau Llesiant Lleol     15

Gan fod y boblogaeth yn heneiddio, mae’n hanfodol bod partneriaid y BGCau 
yn ystyried y ffordd orau o fuddsoddi mewn pobl hŷn. Drwy fuddsoddi mewn 
pobl hŷn, bydd yr elw y maent yn ei greu drwy gyflogaeth, gwirfoddoli, mentora 
a gofalu yn fwy byth. Unwaith eto, bydd hyn yn cyfrannu at greu’r ‘cylch 
rhinweddol’ a’r ‘effaith lluosydd positif’: pobl hŷn sy’n fwy iach a chydnerth, yn 
byw mewn cymunedau mwy cynhwysol ac yn cael y gwasanaethau sydd eu 
hangen arnynt i gyfrannu i economïau lleol. 

Gan fod her gynyddol i wasanaethau traddodiadol fel bysiau, toiledau a 
llyfrgelloedd cyhoeddus a chanolfannau cymuned/dydd oherwydd y gostyngiad 
yng nghyllidebau gwasanaethau rheng flaen, yr her allweddol i BGCau yw 
darparu’r gwasanaethau y mae ar bobl hŷn eu heisiau a’u hangen er mwyn 
gallu cyfrannu i gymunedau ac economïau lleol. Ceir arferion da eisoes ledled 
Cymru, lle mae dulliau newydd fel trosglwyddo asedau cymunedol, grymuso 
cynghorau tref/cymuned a mentrau cymdeithasol i ddod yn gyfrifol am reoli 
adeiladau/cyfleusterau yn cael eu rhoi ar waith21. Mae’n hanfodol bod arferion 
da yn cael eu rhannu a bod modelau clyfar, arloesol a chosteffeithiol yn cael eu 
mabwysiadu. 

Mae canllawiau statudol Llywodraeth Cymru i BGCau yn pwysleisio y bydd 
cyfle gan y Bwrdd, wrth asesu llesiant lleol, i gofnodi cryfderau ac asedau 
pobl a chymunedau22. Ni all Cymru fforddio peidio â mabwysiadu dull 
seiliedig ar asedau ac mae’n hollbwysig bod y Cynlluniau Llesiant Lleol 
yn canolbwyntio ar yr hyn y mae ar bobl hŷn ei angen a’i eisiau fel y bydd 
eu cyfoeth o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn cael ei ryddhau ac fel y 
byddant yn gallu cyfrannu i gymunedau ac economïau lleol fel asedau 
cymdeithasol pwysig.

21 http://www.arferda.cymru/home
22 http://gov.wales/docs/desh/publications/160225-spsf-3-collective-role-cy.pdf



4. Canolbwyntio ar ganlyniadau: bywydau 
pobl hŷn sydd â gwerth, ystyr a phwrpas
Mae’n hanfodol bod Cynlluniau Llesiant Lleol yn canolbwyntio’n ddiwyro ar 
ganlyniadau, yn enwedig canlyniadau ar gyfer yr unigolyn. Mae’r dull hwn o 
weithredu’n ategu Fframwaith Gweithredu’r Comisiynydd a’i model ‘Ansawdd 
Bywyd’:

 

Yn draddodiadol, cafwyd gormod o bwyslais ar allbynnau mewn gwasanaethau 
cyhoeddus. Fodd bynnag, mae’r effeithiau a geir ar gyfer yr unigolyn drwy 
weithredu fel hyn yn gyfyngedig. Os bydd partneriaid y BGC yn gallu rhoi 
sylw i’r model Ansawdd Bywyd yn eu Cynlluniau Llesiant Lleol, yna bydd 
bywydau pobl hŷn yn cael eu gwella’n sylweddol. Un o’r ychydig ddulliau 
sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau effeithiol yw Fframwaith Canlyniadau 
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru sy’n ategu Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant23. Mae’r Fframwaith yn rhoi pwyslais ar y canlyniadau 
y gall unigolion eu disgwyl o ganlyniad i gamau gweithredu ac ymyriadau. 
Bydd y Fframwaith hwn yn ddogfen ddefnyddiol i’w hystyried a’i defnyddio gan 
bartneriaid y BGC wrth ddrafftio eu Cynlluniau.

Yn yr adran fl aenorol, rhoddwyd pwyslais ar yr angen i BGCau fabwysiadu’r 
dull seiliedig ar asedau ar gyfer pobl hŷn; mae’r adran hon yn egluro’r angen 
pendant am ddull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau. Tra bydd allbynnau’n 
23 http://gov.wales/docs/dhss/publications/160610frameworkcy.pdf

16     Older People’s Commissioner for Wales 

.........................................................................................................................................



cynhyrchu data mesuradwy a fydd, er enghraifft, yn dangos nifer y bobl hŷn 
sydd wedi defnyddio gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus neu wedi cofrestru 
ar gyfer dosbarth dysgu gydol oes, bydd canlyniadau’n amlygu’r newidiadau a 
gwelliannau ym mywyd yr unigolyn, gan bwysleisio’r gwahaniaeth yn ei iechyd 
corfforol a meddyliol. 

Mae canllawiau statudol Llywodraeth Cymru i BGCau yn rhoi pwyslais ar yr 
angen i seilio gwasanaethau ar ganlyniadau, ac mae dogfen y Comisiynydd 
‘Dangosyddion Llesiant’ yn cynnig argymhellion buddiol i BGCau ynghylch beth 
i’w fesur a’r ffordd orau o ddarparu camau gweithredu ac ymyriadau effeithiol 
a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau pobl hŷn24. Bydd y 
dull hwn o weithredu’n sicrhau bod gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol gan 
BGCau yn parhau i ganolbwyntio ar ganlyniadau bob amser.

5. Mesur y pethau iawn: dangosyddion 
ansoddol a meintiol ar gyfer pobl hŷn
Mae cysylltiad agos rhwng yr adran hon a’r adran flaenorol ar ganlyniadau. 
Er bod pobl hŷn yn gweld gwerth mewn dangosyddion, ni fyddent byth yn 
defnyddio’r un dangosyddion a ddefnyddir gan wasanaethau cyhoeddus. 
Mae dogfen ‘Dangosyddion Llesiant’ y Comisiynydd yn cynnig cyngor ac 
argymhellion buddiol ynghylch beth i’w fesur ar gyfer pobl hŷn, gan sicrhau bod 
gwasanaethau wedi’u teilwra ar eu cyfer, eu bod yn adlewyrchu anghenion ac 
amgylchiadau pobl hŷn a’u bod yn gallu cael yr effaith fwyaf posibl wrth eu rhoi 
ar waith. 

Mae’r Comisiynydd wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i sicrhau bod y dangosyddion ar gyfer y nodau 
llesiant cenedlaethol yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn cyfrannu i’r model 
Ansawdd Bywyd25. Cafwyd cynnydd ar hyn a bydd dangosyddion penodol yn 
rhoi data a chanfyddiadau defnyddiol i bartneriaid y BGCau.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru/Uned Ddata Llywodraeth Leol ‘Asesiadau 
o Lesiant Lleol: Set ddata gyffredin’ yn darparu tystiolaeth/data defnyddiol 
i BGCau ynghylch sut i wella llesiant poblogaethau lleol. Bydd rhai o’r 
dangosyddion yn ddefnyddiol iawn – cyfradd y bobl hŷn (65+ oed) sy’n cael 
cymorth yn y gymuned am bob 1000 o’r boblogaeth, er enghraifft. Fodd 
bynnag, nid yw’r setiau data yn cipio’r holl ddangosyddion sydd eu hangen ar 

24 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Wellbeing_Indicators_w.sflb.ashx
25 http://gov.wales/docs/desh/publications/160316-national-indicators-to-be-laid-before-nafw-cy.pdf
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gyfer pobl hŷn yn gyffredinol26. Er enghraifft, dim ond ar gyfer oedolion 16-64 
oed y darperir data am y gyfradd gyflogaeth gyffredinol ac adborth ar gyfraddau 
bodlonrwydd ar fywyd. Rhaid i BGCau ddeall y cyfraddau bodlonrwydd ar 
fywyd ar gyfer y grŵp hwn ond hefyd y cyfraddau ar gyfer pobl 65+ oed. Bydd 
anghenion ac amgylchiadau’r rhai ‘hynaf oll’, h.y. rhai 85+ oed, yn wahanol 
iawn i’r rhai sy’n 65+ oed, ac mae’n bwysig bod y dangosyddion hyn yn 
cynnwys pobl o bob oed.

Er bod y data hyn yn ddefnyddiol, rhaid cael tystiolaeth ansoddol i ategu’r 
dystiolaeth feintiol o’r dangosyddion cenedlaethol er mwyn rhoi gwell 
dealltwriaeth i BGCau o’r ffordd y mae gwasanaethau’n gwella bywydau pobl 
hŷn. Er mwyn cael tystiolaeth ansoddol, rhaid ymgysylltu ac ymgynghori â 
phobl hyn, gan gasglu eu barn a gofyn iddynt a yw gwasanaethau wedi gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol yn eu bywydau. Ni ddylid tanbrisio 
pwysigrwydd barn pobl hŷn a bydd eu sylwadau’n ddefnyddiol ar gyfer mesur 
a yw’r camau gweithredu ac ymyriadau a ddarperir gan BGCau yn gwneud 
gwahaniaeth ar lawr gwlad.

Yn 2014 roedd y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau 
Cyhoeddus wedi canfod bod angen pennu canlyniadau cliriach a mwy cryno ar 
gyfer y BGLlau blaenorol er mwyn sicrhau newid effeithiol27. O dan y Ddeddf 
newydd, bydd y gallu i fesur y pethau iawn drwy ddangosyddion cliriach sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau a defnyddio tystiolaeth ansoddol a meintiol yn 
helpu i sicrhau bod BGCau yn gwneud cynnydd ac yn darparu gwasanaethau 
sy’n cwrdd ag anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn ledled Cymru. 

6. Bod yn fentrus: gosod targedau uchelgeisiol 
i ymgyrraedd atynt ar gyfer pobl hŷn
Rhaid i bartneriaid y BGCau wneud popeth yn eu gallu i ddarparu 
gwasanaethau gwell i bobl hŷn: ni ddylai pobl hŷn ddisgwyl llai gan 
wasanaethau lleol. Drwy gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 
sefydlu’r BGCau, ceir cyfle unigryw i greu’r newid mewn diwylliant sydd ei 
angen wrth ddarparu gwasanaethau, drwy fabwysiadu’r model seiliedig ar 
asedau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a fydd yn helpu i gynnal iechyd, 
annibyniaeth a llesiant pobl hŷn.

Yn yr adrannau blaenorol, mae’r Comisiynydd wedi tynnu sylw at yr angen i 

26 http://www.unedddatacymru.gov.uk/SharedFiles/Download.aspx?pageid=86&mid=152&fileid=96
27 http://gov.wales/docs/dpsp/publications/psgd/140120-psgd-full-report-cyv2.pdf
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holl bartneriaid y BGCau gydweithio a meddwl am eu ‘harlwy’ i helpu i wella 
bywydau pobl hŷn. Mae gwasanaethau ataliol yn faes sydd y tu allan i feysydd 
iechyd a gofal cymdeithasol ac mae angen mwy nag erioed am ffyrdd newydd 
ac arloesol o ddarparu gwasanaethau yng nghyd-destun heriau cynyddol yr 
hinsawdd ariannol. Rhaid i bartneriaid y BGCau gydweithio’n agosach gan 
ddal sylw ar nodau ac amcanion ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal ag eraill mewn 
cymdeithas.

Mae’r Comisiynydd yn glir y dylai’r holl Gynlluniau Llesiant Lleol roi sylw 
i anghenion pobl hŷn a bod hyn yn cwmpasu mwy nag iechyd a gofal 
cymdeithasol. Dylai partneriaid y BGCau fabwysiadu targedau uchelgeisiol 
yn eu Cynlluniau Llesiant Lleol: lleihau nifer y bobl hŷn sy’n syrthio, sy’n 
profi cam-drin domestig, sy’n byw mewn tlodi, sy’n profi effaith unigrwydd ac 
arwahanrwydd cymdeithasol, cynyddu nifer y bobl hŷn â dementia sy’n cael 
cymorth i fyw’n dda yn eu cymuned, a chynyddu nifer y bobl hŷn sydd yn a 
sydd yn teimlo’n diogel yn eu cymunedau lleol a sydd yn gallu gwneud y pethau 
sy’n bwysig ganddynt (Tudalen 8).

Mae’r Comisiynydd yn disgwyl i’r materion hyn gael eu dangos a’u 
hadlewyrchu’n glir yn y Cynlluniau Llesiant Lleol a’r gwerthusiadau yr adroddir 
arnynt bob blwyddyn. Mae’r Comisiynydd yn disgwyl y bydd y gwerthusiadau 
o gynnydd wedi’u seilio ar ddata ansoddol cadarn, ac mae hefyd yn disgwyl y 
bydd lle blaenllaw i farn pobl hŷn yn y gwerthusiadau hyn, beth bynnag fydd y 
sylfaen dystiolaeth.

Targedau ymestynnol ac uchelgeisiol yw’r rhain a fydd yn galw am lawer 
o gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth a ffyrdd newydd ac arloesol 
o ddarparu gwasanaethau. Mae nifer o’r targedau hyn wedi’u cyflwyno’n 
barod, fodd bynnag, gan eu bod yn ategu nodau a chanlyniadau’r Rhaglen 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru. Mae pob un o’r Awdurdodau Lleol bellach yn 
gweithredu ei Gynllun Heneiddio’n Dda lleol, felly mae gwaith wedi dechrau 
eisoes ar atal cwympiadau, sefydlu cymunedau cyfeillgar i oed a chymunedau 
cefnogi pobl â dementia, gwella cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth a mynd 
i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol ymysg pobl hŷn.

Os bydd BGCau yn mabwysiadu’r targedau hyn yn eu Cynlluniau Llesiant 
Lleol ac yn defnyddio’r cymysgedd o ddangosyddion ansoddol a meintiol a 
nodwyd uchod i fesur cynnydd, yna bydd partneriaid y BGCau yn darparu 
camau gweithredu cadarnhaol ac effeithiol a fydd yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol ym mywydau pobl hŷn ledled Cymru.
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Rhestr Wirio’r Canllawiau
Drwy ddefnyddio’r rhestr wirio isod, bydd BGCau yn gallu datblygu Cynlluniau 
Llesiant Lleol sy’n adlewyrchu disgwyliadau’r Comisiynydd ar ran pobl hŷn:

Cafwyd ymgysylltu ac ymgynghori cynhwysfawr â phobl hŷn, 
a gwahanol grwpiau o bobl hŷn h.y. drwy ystyried pobl sydd â 
nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Fel canlyniad, gwrandawyd ar farn, pryderon a blaenoriaethau pobl 
hŷn ac maent wedi’u hadlewyrchu’n llwyr ym mhob rhan o’r Cynllun 
Llesiant Lleol

Mae anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn wedi’u hadlewyrchu y tu 
allan i faes iechyd a gofal cymdeithasol

Mae’r Her Urddas wedi’i chymhwyso: byddai nodau’r Cynllun Llesiant 
Lleol yn dderbyniol i aelodau’r BGC fel y byddent i bobl hŷn h.y. dim 
‘ni’ a ‘nhw’, dim ond ‘ni’

Mae’r Cynllun Llesiant Lleol yn adlewyrchu’r dull seiliedig ar asedau 
h.y. buddsoddi mewn pobl hŷn gan ddod ag enillion economaidd/ 
cymdeithasol sylweddol

Mae’r Cynllun Llesiant Lleol yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn 
cydnabod ei bod yn bwysig bod bywydau pobl hŷn yn llawn gwerth, 
ystyr a phwrpas

Mae targedau uchelgeisiol i wella bywydau pobl hŷn wedi’u 
hadlewyrchu yn y Cynllun Llesiant Lleol, gyda data ansoddol a meintiol 
dibynadwy i gryfhau’r sylfaen dystiolaeth



Casgliadau a’r camau nesaf
Mae’r Comisiynydd yn glir nad yw hyn yn fater o roi blaenoriaeth i bobl hŷn 
wrth ddatblygu Cynlluniau Llesiant Lleol, ond yn hytrach sicrhau bod pobl hŷn 
yn derbyn cydraddoldeb mewn amlygrwydd, pwyslais a sylw ac yn cael eu 
hystyried yn hafal gan wasanaethau cyhoeddus yn yr un ffordd â grwpiau eraill. 
Bydd gwasanaethau cyhoeddus sy’n rhoi lle canolog i bobl hŷn wrth gynllunio a 
darparu yn dod â budd i grwpiau eraill mewn cymdeithas. 

Mae’n ofynnol i BGCau baratoi a chyhoeddi’r canlynol:

• Asesiad o lesiant lleol (Dim hwyrach na blwyddyn cyn iddo gyhoeddi ei 
Gynllun Llesiant Lleol)

•  Cynllun Llesiant Lleol (Dim hwyrach na 12 mis ar ôl etholiadau 
llywodraeth leol cyffredin)

•  Adroddiad cynnydd (Dim hwyrach na 14 mis ar ôl cyhoeddi’r Cynllun 
Llesiant Lleol cyntaf)

•  Adroddiadau cynnydd blynyddol
Mae’n hollbwysig bod anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn yn cael eu 
hadlewyrchu ar bob cam. Mae’r Canllawiau hyn yn cynnig argymhellion 
defnyddiol ac ymarferol i BGCau ar baratoi Cynlluniau Llesiant Lleol. Ochr 
yn ochr â’r Canllawiau hyn, gall y Comisiynydd hefyd ddarparu cyngor ac 
arbenigedd ychwanegol wrth weithredu ar y gofynion hyn, a bydd yn cadw 
mewn cysylltiad â BGCau drwy’r canlynol:

• Ymgynghori a deialog yn y cyfnod cyn cyhoeddi’r asesiad o lesiant lleol yn 
Ebrill 2017;

• Adolygu’r asesiadau o safbwynt pobl hŷn;

• Ar ddechrau haf 2017, cyfres o gyfarfodydd agored gyda BGCau ledled 
Cymru i ystyried yr asesiadau lleol, paratoadau ar gyfer y Cynlluniau 
Llesiant Lleol a sut mae Canllawiau’r Comisiynydd yn cael eu defnyddio;

• Yn Rhagfyr 2017, diweddariad ar y cynnydd ar ddatblygu’r Cynlluniau 
Llesiant Lleol gan BGCau, a phwyso a mesur sut mae anghenion pobl 
hŷn yn cael eu hadlewyrchu;

• Ar ddechrau 2018, a chyn cyhoeddi’r Cynlluniau Llesiant Lleol, cyhoeddi 
adroddiad y Comisiynydd ar ansawdd bywyd pobl hŷn ledled Cymru, y 
dystiolaeth ansoddol i rag-weld tueddiadau yn y dyfodol.

Drwy gydweithio’n agos â’r BGCau, bydd y Comisiynydd yn helpu i sicrhau bod 
gwasanaethau’n llwyr adlewyrchu anghenion pobl hŷn, ac y bydd Cymru’n lle 
gwell i genedlaethau o bobl hŷn yn awr ac yn y dyfodol.
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We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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7 Hydref 2016 
 
 
 
Annwyl  Ffion Johnstone,  
 
 
Ar 11 Hydref, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Threchu Tlodi 
ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn yn sôn am ddechrau ar raglen eang ei chwmpas o 
ymgysylltu â rhanddeiliaid ynghylch dull newydd arfaethedig Llywodraeth Cymru o fynd ati i 
greu cymunedau cryf. Yn ei ddatganiad cyntaf, dywedodd ei fod hefyd yn ystyried 
diddymu’n raddol y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf tra byddai gwaith yn cael ei wneud ar 
greu cynllun newydd a fyddai’n ateb heriau’r dyfodol. Ysgrifennaf atoch felly yn rhan o’r 
broses ymgysylltu honno. 
 
Byddai’n dda gen i a fy nhîm gael y cyfle i ddod i gwrdd ag aelodau eich Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i drafod y cynigion arfaethedig newydd.  
 
Mae’r ymgais i adeiladu cymunedau cryf yn canolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth sef 
Cyflogaeth, y Blynyddoedd Cynnar a Grymuso. Drwy flaenoriaethu yn y modd yma mae 
Ysgrifennydd y Cabinet am greu cymunedau sy’n cynnig i blant y dechrau gorau mewn 
bywyd, cymunedau sy’n barod ac yn alluog i weithio a chymunedau lle mae barn pobl leol 
yn cael ei hystyried pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud. 
 
Mae tair elfen i’r gweithgareddau ymgysylltu i bob pwrpas sef holi barn pobl am y canlynol: 
ein cynigion newydd arfaethedig ynghylch adeiladu cymunedau cryf; swyddogaeth 
Cymunedau yn Gyntaf wrth ddarparu gwasanaethau a chymorth i gymunedau; a’r 
agweddau ymarferol a gweithrediadol ar ein hymyraethau presennol, gan gynnwys y cyswllt 
â’r rhaglenni Esgyn a Chymunedau am Waith. Mae ein rhaglen ymgysylltu eisoes wedi 
dechrau gydag arolwg ar-lein ‘Trafod Cymunedau’ a gafodd ei lansio ar 24 Hydref i roi cyfle 
i’r cyhoedd ddweud eu dweud. Gallwch weld yr arolwg drwy ddefnyddio’r ddolen ganlynol: 
http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/talk-
communities/?skip=1&lang=cy 
 
Mae’r Awdurdodau Lleol ac aelodau o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhan bwysig 
o’n rhaglen ymgysylltu. Drwy ein dull newydd o ymwneud â chymunedau rydyn ni am 
gryfhau’r fframwaith y bydd Awdurdodau Lleol a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei 
ddefnyddio i ymgysylltu â’u cymunedau nhw eu hunain ac i ddatblygu gwasanaethau sy’n 
sensitif ac yn ymateb i’w hanghenion amrywiol nhw.  Yr wyf yn ymwybodol eich bod yn 
ymgymryd ag asesiad o lesiant lleol ac ymgysylltu a chymunedau yn y proses honno ar hyn 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/talk-communities/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/talk-communities/?skip=1&lang=cy


o bryd.  Byddai’n ddefnyddional iawn I glywed gennych beth rydych yn dysgu oddi wrth y 
broses a pha faterion a amlygir mor bwysig I gymunedau. 
   
Byddwn i a fy nhîm yn hapus iawn i ddod i gyfarfod o’ch Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i 
drafod sut i fynd ati o’r newydd i greu cymunedau cryf ac i glywed eich barn. Os hoffech 
fanteisio ar y cynnig hwn cysylltwch â Gemma Phillips drwy ffonio 03000 256560 neu drwy 
e-bost gemma.phillips@wales.gsi.gov.uk i wneud y trefniadau priodol.   
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
Jo-Anne Daniels 
Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi 
 
CC:  RhianBayley-Hughes@ynysmon.gov.uk 
 janetroberts@gwynedd.gov.uk   
 LlioJohnson@anglesey.gov.uk 
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24th November 2016 

Chair, Gwynedd and Anglesey Public Service Board 

Dear Ffion,  

I am writing to you about the great potential of Public Service Boards for partnership working to improve how we 
tackle inequalities in health across our communities in North Wales. The burden of preventable deaths and poor 
health is distributed unfairly among the population and this has become embedded in a cycle from generation to 
generation.  

• In North Wales, 12% of the population (81,700 people) live in the most deprived fifth areas in Wales.  

• The average boy born in the most deprived areas of North Wales is likely to live just over seven years less than 
the average boy born in the most affluent area, and likely to spend 14 additional years in poorer health.  

• Life expectancy at birth for females living in the most deprived areas is over five years less than the least 
deprived areas and likely to spend 13 additional years in poorer health 

• There is a clear link between low birth weight and socio-economic deprivation: the highest rate is in the poorest 
areas and it is almost twice the rate found in those areas with the lowest rates of low birth weight 

The Well Being of Future Generations (Wales) Act (WBFGA)encourages us to focus further ahead on how we can 
break some of these cycles and better meet the needs of future generations.  Michael Marmot’s seminal report for 
the WHO Commission on Social Determinants of Health, “Closing the gap in a generation”1, and his report “Fair 
Society, Healthy Lives”2 suggest required action on the following six objectives which fit well with the seven 
Wellbeing Goals within the WBFGA: 

1. Give every child the best start in life 

2. Enable all children, young people and adults to maximise their capabilities and have control over 

their lives 

3. Create fair employment and good work for all 

4. Ensure healthy standard of living for all 

5. Create and develop healthy and sustainable places and communities 

6. Strengthen the role and impact of ill-health prevention. 

                                                           
1 http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf  

2 http://www.instituteofhealthequity.org/projects/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review  

http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/projects/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review


The North Wales Local Public Health team is currently preparing a short summary on how this, and other sources of 
evidence on tacking inequalities in health, can be translated into actions for different stakeholders across North 
Wales. We will share this with all PSB members by January 2017.  

One specific program that I would like to bring to your attention is a new community development program: we 
know that individuals and communities are experts in their own lives, so that communities have a vital role to play in 
the health and wellbeing of the people living in them. They are best placed to decide what their priorities are and 
the resources they need to make a difference. They have a crucial role in how services could be run so that they gain 
maximum uptake and achieve the benefits they set out to accomplish. This new partnership programme (Ein 
Dyfodol/ Our Future) led by Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) in North Wales aims to work with local 
communities to improve their health and wellbeing. Ein Dyfodol will initially be based in three small geographical 
areas that have been identified as experiencing poor health (ranked in the lowest 20% of the health domain of the 
Welsh Index of Multiple Deprivation). The programme begins with an intensive Community Engagement Assessment 
and Design stage (CEAD), which aims to facilitate greater autonomy and encourage activation in local communities 
to take responsibility for their own health, and engage co-productively with stakeholders and service providers.  The 
model relies on the crucial element of a coordinator who recruits and supports a team of local volunteers. 

The work to develop the Ein Dyfodol initiative will, I am sure, dovetail with the priorities for each Public Service 
Board as your wellbeing assessments develop. The main aim of the initiative is to improve the health of the poorest 
communities, and to ensure that engagement with service providers is a key element of how we shape our response 
to local community priorities and action plans.  

We envisage that PSBs would have an important role in the governance structure of the program. The Program 
Director, Dr Glynne Roberts ( Glynne.roberts@wales.nhs.uk ) has met many stakeholders and would be happy to 
engage with PSB members individually, or together, and to assist in providing any information required for your 
wellbeing assessments and plans.  

I know that tackling inequalities in health is a shared priority for all of us, as we can see the impact this has on our 
communities and also directly on how we provide our services now and in the future.  

Yours sincerely, 

 

 

Dr Kathrin Thomas 

Consultant in Public Health, Associate Director of Public Health North Wales. 

Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, Cyfarwyddwr Cyswllt Iechyd Cyhoeddus Gogledd Cymru 

Ffon/Tel:01248 675894   

Ffacs/Fax: 01248 672733  

Mob  0044 (0)7802 418 120  

E-bost/Email:kathrin.thomas@wales.nhs.uk 

Ebost/Email:Caron.williams@wales.nhs.uk 
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Nodau Llesiant



  

Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol wrth wneud penderfyniadau, a hynny er mwyn gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn 
awr ac yn y tymor hir. Rydym yn cydnabod bod defnyddio’r Ddeddf 
yn effeithlon i wneud Cymru’n fwy cynaliadwy yn golygu gwneud 
pethau’n wahanol. Wnaiff hynny ddim digwydd dros nos; mae’n 
gofyn am newid sylweddol yn y ffordd rydym yn mynd i’r afael â’r 
problemau ystyfnig sy’n wynebu’n cymunedau – problemau sydd,  
yn aml, yn rhai cymhleth, tymor hir y bydd angen nifer o bartneriaid  
i weithio gyda’i gilydd i’w datrys. 

Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gefnogi pobl pan fydd ei angen 
arnynt fwyaf ac ar roi’r modd i’n gwasanaethau cyhoeddus ymateb 
i’r cyfleoedd a’r heriau a ddaw yn sgil yr ansicrwydd gwleidyddol, 
ariannol ac amgylcheddol presennol.

Rhaid wrth ffyrdd newydd o weithio i fynd i’r afael â’r problemau sy’n 
ein hwynebu. Mae’r Ddeddf newydd hon yn rhoi mantais inni yng 
Nghymru a fydd yn ein helpu â’r newid sydd ei angen. Mae’n rhoi 
cyfle inni weithio’n wahanol wrth gynnal ein Rhaglen Lywodraethu.  
I’n tywys wrth roi Symud Cymru Ymlaen ar waith, rydym wedi 
datblygu pedwar ar ddeg o amcanion llesiant a fydd yn sylfaen ar 
gyfer datblygu’r pedair strategaeth genedlaethol drawsbynciol. 

Mae’r amcanion llesiant hyn wedi’u paratoi yng nghyd-destun y 
newid mawr a’r ansicrwydd a ddaeth yn sgil penderfyniad y Deyrnas 

Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd. Dyma gamau cyntaf taith hwy 
o welliannau parhaus i Lywodraeth Cymru wrth iddi geisio gwireddu 
hanfod y Ddeddf. Bydd cyrff cyhoeddus eraill ledled Cymru yn cyd-
gerdded â hi ar y daith honno.

Caiff yr amcanion llesiant eu cloriannu ymhellach wrth inni ddatblygu 
ein pedair strategaeth genedlaethol drawsbynciol. Wrth wneud 
hynny, byddwn yn gofyn am gyfranogiad pobl yn eu cymunedau ac 
yn cydweithio hefyd â chyrff cyhoeddus, busnesau a’n partneriaid 
cyflawni. Trwy edrych at y tymor hir, gweithio mewn ffordd integredig 
ac ataliol, a thrwy sicrhau cyfranogaeth eraill a gweithio gyda nhw, 
gallwn ddeall yn well sut y gallwn wneud y mwyaf o’n cyfraniad at 
wireddu’r nodau llesiant dros dymor y Cynulliad hwn. 

Mae pum mlynedd dyngedfennol o’n blaenau. Rydym am weithio’n 
greadigol gyda’n partneriaid ledled Cymru i gael hyd i atebion i’r 
heriau sy’n ein hwynebu ac i wneud y gorau o’r cyfleoedd a all ein 
helpu i gynyddu’n heffaith yn yr amserau ansicr hyn. Bydd y ffyrdd 
newydd o weithio a’r saith nod llesiant sy’n ganolog i’r Ddeddf yn 
parhau i lywio’r ffordd y cynhelir rhaglen y Llywodraeth hon ac yn 
cyfrannu at greu’r Cymru a garem. 

Mark Drakeford 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
a Llywodraeth Leol

Rhagair



  

1. Cyflwyniad

1.1 Yn Symud Cymru Ymlaen, rydym wedi pennu’r pedwar maes 
lle gall Llywodraeth Cymru wneud y gwahaniaeth mwyaf i bobl 
Cymru, yn awr ac yn y dyfodol. Ein hamcan yw creu Cymru sy’n:

– Ffyniannus a diogel;

– Iach ac egnïol;

– Uchelgeisiol sy’n dysgu; 

– Unedig a chysylltiedig. 

1.2 Yn y pedwar maes hwn y gallwn gyfrannu fwyaf at saith nod 
llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), (‘y Ddeddf’ 
fel y cyfeirir ati) i wneud Cymru’n wlad lewyrchus, gydnerth, iachach, 
fwy cyfartal sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang ac sydd â chymunedau 
cydlynus a diwylliant bywiog lle mae’r iaith yn ffynnu. Y pedwar 
maes hwn yw’r sylfaen ar gyfer ein holl nodau llesiant.

1.3 Diben hyn yw cadw Cymru ar lwybr datblygu cynaliadwy - 
proses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol 
a diwylliannol Cymru trwy weithredu yn unol ag egwyddorion 
datblygu cynaliadwy. Mae’n ffordd o wneud pethau sy’n ein tywys 
ni a chyrff cyhoeddus penodol eraill i wneud penderfyniadau mewn 
ffordd fwy integredig a chydweithredol sy’n rhoi ystyriaeth i’r tymor 
hir ac sy’n gweithio drwy’r amser i atal problemau. 

1.4 Nid ni yn unig sy’n ceisio gwneud pethau’n wahanol. Ar 1 
Ionawr 2016, dechreuodd y byd roi Agenda Datblygu Cynaliadwy 
2030 ar waith – cynllun gweithredu trawsnewidiol sy’n seiliedig ar 
un deg saith Nod Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig – i 
fynd i’r afael â heriau mawr y byd dros y 15 mlynedd nesaf. Bydd 
Cymru’n cyfrannu at wireddu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy hyn 
trwy’r Ddeddf newydd.

1.5 Cyhoeddi Symud Cymru Ymlaen oedd y cam cyntaf mewn 
proses a fydd yn ein gweld yn gweithio mewn ffordd wahanol i 
wireddu hanfod y Ddeddf. Mae’n ddechrau ar gyfnod lle byddwn 
yn ystyried yn fanylach sut y gallwn fynd ati, trwy gydweithio a 
chyfranogi, i wireddu ein blaenoriaethau mewn ffordd gynaliadwy.  

1.6 I’n helpu yn hyn o beth, byddwn yn datblygu pedair 
strategaeth genedlaethol drawsbynciol, Ffyniannus a Diogel, 
Uchelgais a Dysgu, Iach ac Egnïol ac Unedig a Chysylltiedig, gan 
adlewyrchu pedwar maes Symud Cymru Ymlaen. Bydd hyn yn 
caniatáu inni ystyried sut i gynyddu effaith popeth a wnawn, gan 
ddefnyddio’r strategaethau fel cyfle ymarferol a real i’n helpu i roi’r 
Ddeddf ar waith a byw ei hanfod. 

1.7 Mae’r ddogfen hon yn ymateb i’r dyletswyddau sydd ar 
Weinidogion Cymru o dan adran 3(2)(a) a 7 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’n rhestru’r amcanion 
llesiant cychwynnol i’n helpu i wneud y mwyaf o’n cyfraniad at 
y saith nod llesiant a nodir yn y Ddeddf. Mae’n cynnwys hefyd y 



  

materion sy’n ofynnol o dan y Ddeddf i esbonio sut y cawsant eu 
datblygu, gan gynnwys y camau cychwynnol y byddwn yn eu  
cymryd i’w rhoi ar waith. Cyhoeddir y camau cychwynnol hyn at 
ddiben adran 3(2)(a) a 7 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 

2. Gwneud y mwyaf o’n cyfraniad at y 
saith nod llesiant cenedlaethol – ein 
hamcanion llesiant

2.1 Rydym wedi datblygu pedwar ar ddeg o amcanion llesiant 
sy’n adlewyrchu’n dyhead am newid yn y tymor hir. Maent wedi’u 
cynllunio i adlewyrchu’r prif flaenoriaethau ar gyfer gwella ein 
heconomi, ein cymdeithas, ein hamgylchedd a’n diwylliant. Maent 
yn dechrau’r sgwrs ynghylch sut y gallwn wneud y gorau posib o 
gyfraniad y llywodraeth at gyflawni’r saith nod llesiant. 

2.2 Mae ein hamcanion llesiant yn seiliedig ar y pedwar maes 
yn Symud Cymru Ymlaen, ac yn datblygu’r gwaith cychwynnol a 
wnaed ar y pedair strategaeth drawsbynciol gyfatebol. Maent yn 
adlewyrchu’r meysydd sydd wedi’u datganoli inni o dan Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 lle gallwn ddefnyddio’n pwerau a’n 
dylanwad i helpu i wireddu’r saith nod llesiant. Y rhain yw’r meysydd 
a fydd yn ein galluogi i ganolbwyntio ar wneud gwahaniaeth i bawb, 

ym mhob cam o’u bywydau, waeth ble maen nhw’n byw na beth 
yw eu cefndir na’u hamgylchiadau.

2.3 Mae nodau llesiant Cymru wedi’u cynllunio i rychwantu’r 
cenedlaethau ond mae ein hamcanion llesiant cychwynnol yn 
para’r cyfnod 2016-2021. Bydd cyflawni’r rhain yn ganolog i’n 
strwythurau llywodraethu, ein mentrau a’n prosesau llunio polisïau 
– a chyhoeddir adroddiad ar hynny bob blwyddyn. Bydd pob amcan 
yn cyfrannu at yr holl nodau neu at nifer ohonynt, a byddwn yn 
eu hadolygu wrth i heriau a chyfleoedd yr ansicrwydd ariannol a 
gwleidyddol presennol amlygu eu hunain. 

2.4 Y pedwar ar ddeg amcan llesiant fydd sylfaen ein pedair 
strategaeth drawsbynciol. Drwyddynt gallwn wneud y mwyaf o’r 
hyn y gellir ei wneud ac adlewyrchu natur gysylltiedig yr amcanion 
llesiant. Bydd y pedair strategaeth drawsbynciol yn caniatáu inni 
ystyried ein cyfraniad at yr holl nodau llesiant ymhellach a rhoi 
llwyfan lle gall partneriaid cyflawni, partneriaid ehangach, busnesau, 
cymunedau a phobl y bydd ein penderfyniadau’n effeithio arnynt i 
gyd gymryd rhan. Mae manylion ein hamcanion llesiant i’w gweld 
yn Atodiad A, sy’n nodi hefyd y nodau llesiant y bydd pob amcan 
yn gallu cyfrannu fwyaf ato. Asesiad cychwynnol yw hwn a chaiff ei 
bwyso a’i fesur yn ehangach wrth i’r strategaethau gael eu datblygu.  



  

Camau

2.5 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gymryd pob cam 
rhesymol i gyflawni’r amcanion llesiant a gweithio at wireddu’r 
nodau llesiant yn nhymor y llywodraeth hon. Datblygu’r pedair 
strategaeth fydd y cam cyntaf ar gyfer gwireddu ein hamcanion 
llesiant. Bydd y gwaith hwnnw’n esgor ar y llywodraethiant ar 
gyfer ein helpu i’w gwireddu ac yn gwneud yr egwyddor datblygu 
cynaliadwy yn rhan hyd yn oed yn fwy annatod o’r gwaith. Bydd 
y gwaith o ddatblygu’r strategaethau yn cynnwys asesiad dyfnach 
ac ehangach o effeithiau polisïau presennol ac yn dod i gasgliadau 
ehangach ynghylch lle mae angen inni wneud pethau’n wahanol. 
Bydd hyn yn penderfynu ar ffurf y camau manwl sydd eu hangen i 
wireddu ein hamcanion llesiant. 

2.6 Wrth ddatblygu’r strategaethau, yr ystyriaeth ganolog 
fydd penderfynu ar y materion craidd, datblygu ffyrdd o rwystro 
problemau a chael hyd i atebion arloesol a chynaliadwy ym 
mhob rhan o’r Llywodraeth, y gellir eu cyflawni yn ystod tymor y 
Llywodraeth hon. Y strategaethau fydd y catalydd ar gyfer cynlluniau 
cyflawni mwy cydweithredol a fydd yn cadw’r ddysgl yn wastad 
rhwng anghenion heddiw ac yfory. Byddant wedi’u hintegreiddio ar 
draws y Llywodraeth a’r gwasanaethau cyhoeddus ehangach. 

2.7 Ceisio torri’r cylch anfantais ac anghydraddoldeb fydd sail 
popeth a wnawn o hyd, fel bod y ffordd y llywodraethwn yn cael yr 
effaith fwyaf effeithiol ar wneud ein cymdeithas yn decach a mwy 
cynhwysol.  



  

Pum ffordd o weithio 

2.8 Bydd y pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf yn dangos sut y bydd cyrff cyhoeddus yn gallu gwneud y mwyaf o’u cyfraniad at 
wireddu’r saith nod llesiant. Maent wedi’u defnyddio i lunio pedwar ar ddeg amcan llesiant Llywodraeth Cymru: 

Integreiddio Mae’r amcanion llesiant yn gysylltiedig â’i gilydd. Mae llawer ohonynt yn ymwneud 
â gwahanol agweddau ar gwrs bywyd, gan helpu pobl ym mhob cam o’u bywydau. 
Mae sawl un yn seiliedig ar le, gan ymateb i bwysigrwydd llesiant pobl a llesiant y 
cymunedau y maent yn rhan ohonynt a chan wneud cyfraniad Cymru fel gwlad fach ar 
lwyfan y byd yn weladwy. Fel set o amcanion, byddant yn datblygu’r cynnydd at lesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, trwy ein galluogi i 
weithredu’n fwy cynaliadwy wrth inni gloriannu ein prif benderfyniadau ynghylch ein 
hamcanion llesiant. Bydd ein penderfyniad i ddatblygu pedair strategaeth genedlaethol 
drawsbynciol, gan weithio ar draws portffolios ac adrannau Gweinidogion, yn datblygu’r 
ffordd integredig o gyflawni ym mhopeth a wnawn. Bydd hynny’n cynyddu effaith ein 
gweithredoedd ar y cyd.

Mae ein hamcanion llesiant wedi’u cynllunio i rwystro problemau rhag codi neu 
waethygu. Y rhain yw’r meysydd lle mae angen inni weithio gyda phartneriaid i 
chwalu rhwystrau, canolbwyntio ar y pontio rhwng gwasanaethau a deall anghenion 
cyfnewidiol pobl trwy gamau bywyd, yn awr ac yn y dyfodol, pa le bynnag y maent yn 
byw yng Nghymru. 

Atal



  

Ni fu’n bosib sicrhau mwy o gydweithio na chynnwys mwy o bobl yn y trafodaethau 
ynghylch sut y byddwn yn gwireddu ein hamcanion. Roedd yr amserlen yn dynn 
oherwydd bod penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi 
achosi oedi cyn cyhoeddi Symud Cymru Ymlaen. Rydym wedi ymrwymo i wneud 
pethau’n iawn o hyd ac i brofi’n llawn ein hamcanion llesiant wrth ddatblygu ein 
pedair strategaeth genedlaethol drawsbynciol. Trwy bennu’n bendant mor fuan â hyn 
yr amcanion llesiant mewn ffordd sy’n rhwymo neu’n cyfyngu ar y strategaethau 
hyn, collir hanfod y Ddeddf a byddai perygl i ddatblygu cynaliadwy fynd yn ‘atodiad’. 
Felly, er mwyn cadw at ein hymrwymiad i ymgysylltu’n llawn â’r bobl, a’u cynnwys, 
byddwn yn adolygu ein hamcanion o dan adran 8(5) y Ddeddf wrth inni ddatblygu 
ein strategaethau cenedlaethol. 
 
Mae’r amcanion llesiant hyn yn ymateb i’r cyfleoedd a’r heriau tymor hir sy’n 
wynebu Cymru, fel ag y’u disgrifir yn Symud Cymru Ymlaen. Maent yn adlewyrchu 
cyd-destun heddiw o gyni parhaus, ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd a 
sut i reoli’r galw cynyddol am wasanaethau cyhoeddus, yn enwedig o gofio bod y 
boblogaeth yn heneiddio ac yn tyfu. Bydd newidiadau eraill yn siapio’n dyfodol 
hefyd, gan gynnwys hinsawdd sy’n newid, arloesi technegol, yr ymdrech i gau’r 
bwlch rhwng y tlotaf a’r cyfoethocaf a gwneud cymdeithas yn decach, tra’n deall beth 
allai’n hanghenion ni fod yn y dyfodol. Mae’r amcanion llesiant wedi’u drafftio i’n 
helpu i wireddu’r cyfleoedd ac wynebu’r heriau.

Hirdymor

Cynnwys

Cydweithio



  

Ein hamcanion llesiant

1. Creu’r amodau a all roi’r dechrau gorau posibl i fywyd pob 
plentyn. 

2. Gwella deilliannau addysg i bawb a lleihau’r bwlch rhwng 
deilliannau gwahanol grwpiau.

3. Helpu pobl i fyw bywydau iach ac annibynnol a hybu  
gweithlu iach.

4. Cynyddu ffyniant i bawb ledled Cymru, gan helpu pobl i gael 
gwaith a chynnal swyddi.

5. Creu’r amodau i bobl allu dysgu a defnyddio’r Gymraeg gyda’u 
teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn y gwaith.

6. Cefnogi’r broses o newid i fod yn gymdeithas garbon isel a all 
ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd.

7. Cysylltu cymunedau drwy gyfrwng seilwaith gynaliadwy, 
gadarn.

8. Cefnogi cymunedau diogel, cydlynus a chadarn.

9. Ei gwneud yn haws cael cartrefi diogel, effeithlon a 
fforddiadwy.

10. Meithrin amodau ar gyfer datblygiad economaidd cynaliadwy 
a swyddi cynaliadwy, gan ysgogi arloesedd a thwf er mwyn 
sicrhau economi fodern, garbon isel.

11. Hyrwyddo a meithrin diwylliant a threftadaeth Cymru.

12. Rheoli, defnyddio a gwella adnoddau naturiol Cymru i gefnogi 
llesiant hirdymor.

13. Hwyluso gwasanaethau cyhoeddus safonol, ymatebol a mwy 
integredig, yn enwedig i’r rheini sydd eu hangen fwyaf, gan 
drin y dinesydd fel partner cydradd.

14. Sefydlu Cymru fel gwlad uchelgeisiol sy’n edrych tuag allan ac 
sy’n ymwneud â’r byd ehangach.



  

3. Gweithio mewn ffordd wahanol 

3.1 Rydyn ni wedi gwneud gwelliannau i’r ffordd y mae 
Llywodraeth Cymru’n ymgorffori’r pum ffordd o weithio sy’n 
ganolog i’r Ddeddf, ac rydyn ni’n parhau i wneud hynny. Bydd y 
gwaith i ddatblygu strategaethau yn gosod sail gadarn i’r ffyrdd 
hyn o weithio ac yn sicrhau eu bod yn cael eu cynnal yn y modelau 
cyflawni dilynol. Ein cam nesaf ni fydd rhoi hyn ar waith.

3.2 Roedd ein gwaith wrth baratoi ar gyfer y Ddeddf ac 
ymwreiddio’r pum ffordd o weithio sy’n rhan o’r egwyddor o 
ddatblygu cynaliadwy yn canolbwyntio ar y canlynol:

• Sicrhau bod cysylltiad effeithiol rhwng y nodau, rhaglen y 
llywodraeth, y strategaethau a’r dull o gyflawni. Mae’r amcanion 
llesiant yn pontio Symud Cymru Ymlaen â’r pedair strategaeth 
drawsbynciol.

• Cynnig arweiniad i’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

• Gweithio gyda’n partneriaid cyflawni i ddatblygu dulliau sy’n fwy 
cydweithredol ac arloesol. 

• Galluogi pobl i fabwysiadu’r ffyrdd o weithio sydd yn y Ddeddf ac 
i weithio fel un gwasanaeth cyhoeddus drwy arddel gwerthoedd 
ac ymddygiadau un gwasanaeth cyhoeddus Cymru. 

• Datblygu polisïau, defnyddio tystiolaeth a chynnig cyngor sy’n 
arwain at wneud gwell penderfyniadau. Bydd y penderfyniadau 
hyn yn sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion y tymor hir a’r 
tymor byr, yn atal problemau ac yn ystyried sut mae’r nodau 
llesiant yn cydgysylltu.

• Cynllunio ein gwaith yn gyson drwy ddefnyddio cynlluniau 
busnes ein grwpiau a’n hadrannau fel ein bod yn cydymffurfio’n 
well â’r amcanion llesiant; dadansoddi a dysgu o heriau wrth 
gyflawni er mwyn rhwystro problemau rhag codi yn y dyfodol, a 
sylwi a manteisio ar gyfleoedd i integreiddio.

• Rheoli perfformiad ein staff fel adnodd allweddol er mwyn 
sicrhau ein bod yn cyflawni ein blaenoriaethau strategol ac yn 
cyrraedd y nodau llesiant. 

3.3 Wrth ddatblygu Cyllideb Ddrafft 2017-18, fe wnaethom 
ni fabwysiadu’r pum ffordd o weithio er mwyn gweld i ba 
raddau yr oedd ein cynigion o ran gwariant yn cydymffurfio â 
gofynion y Ddeddf. Drwy gyhoeddi cynlluniau refeniw blynyddol 
a chyllidebau cyfalaf pob pedair blynedd rydym wedi ceisio dod 
o hyd i gydbwysedd rhwng buddiannau hirdymor a byrdymor 
cenedlaethau’r dyfodol, drwy ddefnyddio’r dulliau sydd ar gael mor 
effeithiol â phosib er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl Cymru 
a’r gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r gyllideb ddrafft yn cynyddu’r 
swm gaiff ei fuddsoddi ym maes iechyd a llesiant, mae’n cefnogi ein 



  

prif flaenoriaethau o ran y gwasanaethau cyhoeddus, ac yn sicrhau 
ein bod yn parhau i fuddsoddi yn ffyniant y dyfodol gyda seilwaith 
newydd hanfodol. Bydd y gwaith ar ein strategaethau arfaethedig, 
sydd wedi’u seilio ar ein hamcanion llesiant, yn dylanwadu ar ein 
cynlluniau ar gyfer y gyllideb yn y dyfodol.

3.4 Mae’r systemau a’r gweithdrefnau a ddefnyddir i lywio a rheoli 
Llywodraeth Cymru yn chwarae rôl bwysig wrth roi’r Ddeddf ar waith. 
Mae’r ddogfen ‘Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2015-16’ yn 
cynnwys gwybodaeth am y broses lywodraethu o fewn Llywodraeth 
Cymru a’n camau wrth baratoi ar gyfer y Ddeddf. 



 

Atodiad - Amcanion llesiant – y sail resymegol

1. Creu’r amodau a all roi’r dechrau gorau posibl i fywyd  
pob plentyn. 

Nodau Llesiant 
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Iach ac Egnïol • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Mae profiadau cynnar plentyndod yn hanfodol bwysig i ddatblygiad plant yn y tymor hir ac i’r hyn y byddant yn ei gyflawni gydol eu 
bywydau. Cydnabyddir hyn yn rhyngwladol, ac mae tystiolaeth gadarn yn sail iddo. Mae sicrhau bod plant yn cyrraedd cerrig milltir pwysig 
wrth ddatblygu yn sylfaenol bwysig, nid yn unig o ran eu cyrhaeddiad a’u dyfodol galwedigaethol, ond hefyd o ran eu hiechyd a’u llesiant 
pan fyddant yn oedolion. Ceir tystiolaeth helaeth bod eu datblygiad plant yn ystod pum mlynedd gyntaf eu bywyd yn dylanwadu’n gryf ar 
eu cyfleoedd mewn bywyd. Gyda’i gilydd, mae cefndir y teulu, addysg gan y rhieni, y modd y caiff plant eu magu a’r cyfleoedd i ddysgu a 
datblygu yn y blynyddoedd tyngedfennol hynny yn bwysicach i blant nag arian wrth benderfynu a fyddant yn cyflawni eu potensial.



 

2. Gwella deilliannau addysg i bawb a lleihau’r bwlch rhwng  
deilliannau gwahanol grwpiau

Nodau Llesiant 

• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Uchelgais a Dysgu

Sail resymegol
Addysg yw un o’r dulliau gorau sydd gennym yn y tymor hir ar gyfer gwella cyfleoedd bywyd disgyblion o gefndiroedd incwm isel a 
disgyblion a chanddynt nodweddion gwarchodedig. Mae’n cyfrannu at roi diwedd ar anfantais ac anghydraddoldeb, ac yn sylfaenol 
bwysig hefyd i ddyfodol ein heconomi. Mae gan ysgolion gyfraniad pwysig i’w wneud wrth hyrwyddo dysgu cymdeithasol ac emosiynol, 
gan roi hwb i amrywiaeth o sgiliau a hanfodion cadarnhaol bywyd a mynd i’r afael â phroblemau emosiynol a phroblemau ymddygiad. 
Er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl yn y dyfodol, mae angen inni wella’r deilliannau i bawb, gan leihau’r gwahaniaethau yn neilliannau 
gwahanol grwpiau.



3. Helpu pobl i fyw bywydau iach ac annibynnol a hybu 
gweithlu iach

Nodau Llesiant 
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Iach ac Egnïol

Sail resymegol
Mae byw bywydau iach ac annibynnol yn ein galluogi i gyflawni ein potensial, i gyflawni ein dyheadau addysgol, ac i gyfrannu’n llawn at 
economi a chymdeithas Cymru. Er mwyn diwallu anghenion sy’n newid ymysg y boblogaeth, a chau’r bwlch yng nghanlyniadau iechyd 
ein cymunedau, mae’n rhaid meithrin gwydnwch yr holl boblogaeth wrth inni ganolbwyntio ar y bobl a chanddynt yr anghenion iechyd 
mwyaf a’r canlyniadau iechyd gwaethaf.  

Mae helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu ffordd iach o fyw yn ystod eu blynyddoedd ffurfiannol yn hanfodol i’w bywydau’n 
ddiweddarach. Er mwyn rhoi hwb i lesiant cyffredinol pobl drwy eu bywydau, mae’n rhaid hyrwyddo dewisiadau a ffyrdd iach o fyw, 
gan ymyrryd i atal afiechyd ac annog pobl i fod yn fwy egnïol. Mae helpu pobl i gael swyddi cynaliadwy a threchu afiechyd meddwl yn 
y gweithle yn golygu bod modd i swyddi a thwf wneud mwy o gyfraniad wrth roi’r cymorth y mae ei angen ar bobl. Er mwyn diwallu 
anghenion pobl hŷn, mae gofyn gweithio gyda chymunedau er mwyn helpu’r boblogaeth i aros yn iach wrth heneiddio. 

Mae gofyn ymateb mewn amryw o ffyrdd rhwng genedigaeth a henaint, gan roi’r iechyd a’r llesiant gorau posibl i bobl drwy ymgorffori 
ffyrdd iach o fyw yn ein holl raglenni, gan weithio ym mhob rhan o’r Llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus, a chan sicrhau bod rhoi 
sylw i iechyd yn ganolog i bopeth a wnawn. 



4. Cynyddu ffyniant i bawb ledled Cymru, gan helpu pobl i gael  
gwaith a chynnal swyddi

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru sy’n fwy cyfartal • Cymru o gymunedau cydlynus  
• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Mae’n hanfodol cynyddu’r nifer o bobl sydd ar gael i weithio er mwyn trechu tlodi a lleihau anghydraddoldeb. Cydnabyddir yn helaeth 
fod helpu pobl i weithio yn cael effaith aruthrol ar eu hiechyd a’u gallu i fod yn rhan o gymdeithas bob dydd. Mae helpu pobl i aros 
mewn swyddi sefydlog a chynnal swyddi yn y tymor hir yn lleihau’r siawns y byddant yn wynebu diweithdra a thlodi. Drwy ganolbwyntio 
ar leihau nifer y bobl sydd â sgiliau ar y lefel is, a thrwy fuddsoddi yn natblygiad cynnar plant, gallwn gyfrannu at wella ein canlyniadau 
economaidd yn y tymor hir, yn ogystal â mynd i’r afael ag anfantais a hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol. Er mwyn cael yr effaith fwyaf, 
gwyddom hefyd fod yn rhaid inni fanteisio ar y gwahaniaethau rhanbarthol yn ein heconomi, gan sicrhau ein bod yn effro i anghenion 
amrywiol ardaloedd a chymunedau, er mwyn creu cyfoeth a chyfleoedd gwaith. 



5. Creu’r amodau i bobl allu dysgu a defnyddio’r Gymraeg  
gyda’u teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn y gwaith

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru sy’n fwy cyfartal • Cymru o gymunedau cydlynus  
• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Mae’r Gymraeg yn sylfaenol bwysig i ddiwylliant a hunaniaeth Cymru fel gwlad sy’n falch o fod yn ddwyieithog, ac mae cyfraniad yr 
iaith i’n gorffennol, i’n hanes ac i’n diwylliant byw yn un sylweddol. Yn ganolog i’n huchelgais i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050, mae angen i’r iaith dyfu er mwyn iddi fod yn rhan lewyrchus a byw o’n cymunedau er budd cenedlaethau’r dyfodol. Rydym wedi 
gweld cynnydd yn nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n siarad Cymraeg, ac mae datblygu iaith ym more oes yn rhoi sylfaen i feithrin sgiliau 
iaith yn ddiweddarach, a hynny yn y cartref a thrwy ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar. Mae gan y system addysg gyfraniad hollbwysig 
i’w wneud wrth ddatblygu sgiliau iaith pob dysgwr a thrwy ymgorffori’r Gymraeg yn rhan o broses ddysgu ystyrlon, er mwyn galluogi 
dysgwyr i ddod yn rhugl. 

Gwyddom fod cysylltiad clir rhwng rhuglder a pha mor aml y bydd pobl yn defnyddio’r Gymraeg, ac na all addysg a hyfforddiant ynddynt 
eu hunain warantu y bydd siaradwyr yn dod yn rhugl yn y Gymraeg, nac yn dewis defnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd, gartref, yn 
y gweithle ac yn eu cymunedau’n ehangach. Gwyddom hefyd, wrth ymateb i boblogaeth sy’n newid, y bydd yr anghenion yn wahanol 
ledled Cymru.



6. Cefnogi’r broses o newid i fod yn gymdeithas garbon isel a  
all ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Iach ac Egnïol • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Yn wyneb globaleiddio cynyddol, technoleg newydd a’r angen i ymateb i hinsawdd sy’n newid, mae gofyn gwneud pethau’n wahanol 
drwy ganolbwyntio ar dwf cynaliadwy ac economi carbon isel sydd hefyd o fudd i’n llesiant cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol. 
Ceir consensws gwyddonol hynod gryf fod dyn wedi achosi newid yn yr hinsawdd ac ynghylch yr effeithiau eang sylweddol a di-droi’n-
ôl sy’n debygol o ddeillio o hyn. Mae’r effeithiau ar bobl, cymunedau a’r amgylchedd yn debygol o gael eu gwasgaru’n anwastad, ac yn 
gyffredinol pobl a chymunedau dan anfantais sy’n eu teimlo fwyaf. Ceir momentwm ac ymrwymiad rhyngwladol cynyddol tuag at greu 
cymdeithas garbon isel er mwyn cyrraedd targedau ar newid yn yr hinsawdd a nodau datblygu cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. Ceir 
tystiolaeth gynyddol hefyd sy’n dangos y gall y cenhedloedd hynny sy’n gweithredu’n gyflym elwa a manteisio ar y cyfleoedd sy’n dod 
law yn llaw â thwf gwyrdd. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod angen canolbwyntio ar lifogydd a’r risg y mae newidiadau i’r arfordir yn ei 
hachosi i gymunedau, busnesau a seilwaith, gan fynd i’r afael â’r risgiau i iechyd, llesiant a lefelau cynhyrchiant. Drwy fuddsoddi yn ein 
seilwaith a dylanwadu arno, gan gynnwys effeithlonrwydd ynni wrth adeiladu tai a rhoi cymorth i ddatblygu dulliau adnewyddadwy o 
greu ynni, gwyddom y gallwn gael yr effaith fwyaf posibl. 

 



7. Cysylltu cymunedau drwy gyfrwng seilwaith  
gynaliadwy, gadarn

• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu  
• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Strategaethau
• Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Ein dylanwad dros sut y buddsoddir yn ein seilwaith, a sut y defnyddir y seilwaith hwnnw, yw un o’r dulliau pwysicaf sydd gennym 
er mwyn cyflawni ein nodau a chreu pobl, cymunedau, economi ac amgylchedd ehangach sy’n gadarn. Ceir rhesymau economaidd, 
amgylcheddol a chymdeithasol cryf dros wella seilwaith Cymru, a’r rheini’n cynnwys newid yn yr hinsawdd, addasu i dechnolegau 
newydd, natur y boblogaeth a sut y mae’r seilwaith yn cyfrannu at fanteision ehangach sy’n ymwneud ag iechyd a thlodi. Mae creu 
cymunedau sydd wedi’u ‘cysylltu’n dda’ yn galluogi pobl i gyfathrebu a symud o fan i fan yn rhwydd, yn gynaliadwy ac yn rhad. Mae 
hyn hefyd yn hwb i dwf economaidd. Drwy roi dull integredig ar waith a chysoni strategaethau ym maes tai, trafnidiaeth, TGCh, 
addysg, iechyd, atal llifogydd, gwastraff a seilwaith ynni, gwyddom y gallwn sicrhau’r manteision hyn yn well. Mae hyn yn cynnwys creu 
systemau trafnidiaeth cynaliadwy, cefnogi datblygiadau i greu ynni adnewyddadwy, ateb anghenion sy’n newid yn sgil y rhyngrwyd a 
newidiadau eraill i dechnoleg, parhau i fuddsoddi mewn gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd, a chymryd rhagor o gamau i reoli dŵr 
yn well yn ein hamgylchedd. 



8. Cefnogi cymunedau diogel, cydlynus a chadarn

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Iach ac Egnïol • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Mae’r dystiolaeth yn dweud wrthym fod nodweddion ffisegol a chymdeithasol y mannau lle mae pobl yn byw, yn gweithio ynddynt 
ac yn ymweld â hwy yn dylanwadu’n drwm ar eu llesiant personol. Mae hyn yn golygu cymunedau braf sydd wedi’u cysylltu’n dda 
ac yn llawn addewid, a mannau sy’n ffynnu lle mae pobl yn ymwneud â’i gilydd ac yn cyd-dynnu’n dda. Gwyddom fod gan bobl a 
chymunedau ledled Cymru wahanol anghenion, ac mae angen ymateb yn wahanol wrth eu cefnogi pan fydd angen y gefnogaeth 
honno fwyaf arnynt. Mae hyn yn cynnwys lleihau profiadau sy’n niweidiol yn ystod plentyndod, rheoli pethau’n well wrth i bobl bontio o 
fewn a rhwng gwasanaethau cyhoeddus yn ystod eu bywydau, ynghyd â helpu cymunedau i baratoi at hinsawdd sy’n newid. Gwyddom 
fod mynd i’r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn bwysig er mwyn creu cymunedau diogel a chydlynus. Mae creu 
gweithgarwch economaidd amrywiol mewn cymunedau yn eu helpu i fod yn fwy cadarn. Os yw pobl yn rhan o benderfyniadau sy’n 
effeithio arnynt yn lleol, gwyddom fod hynny’n gwella’u hymdeimlad o lesiant. 



9. Ei gwneud yn haws cael cartrefi diogel, effeithlon  
a fforddiadwy

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 
• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Gall gwella’r cyfleoedd i gael cartrefi diogel, effeithlon a fforddiadwy arwain at nifer o ganlyniadau da. Mae’r dystiolaeth yn dangos 
yn gyson y gall amgylchiadau byw gwael effeithio’n ddrwg ar iechyd corfforol a meddyliol pobl. Mae gwella’r cyfleoedd i gael cartrefi 
fforddiadwy a gwella cyflwr tai yn help i drechu tlodi, yn gwella iechyd a llesiant, ac yn gymorth i leihau anghydraddoldebau iechyd. Drwy 
wella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi, gallwn helpu pobl i gadw’u cartrefi’n gynnes a chyfrannu ar yr un pryd at ein hymrwymiadau i 
leihau carbon er mwyn lliniaru ar effeithiau newid yn yr hinsawdd. Drwy fuddsoddi mewn tai gallwn roi hwb i’r economi. Gwyddom fod 
poblogaeth sy’n heneiddio, yn tyfu ac yn newid yn rhoi’r her o sicrhau bod tai ar gael sy’n ateb yr anghenion newydd hyn.



10. Meithrin amodau ar gyfer datblygiad economaidd  
cynaliadwy a swyddi cynaliadwy, gan ysgogi arloesedd a thwf  
er mwyn sicrhau economi fodern, garbon isel

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Nid yn unig y gall arloesi wella perfformiad economaidd a helpu Cymru i gyfrannu ar lefel fyd-eang; drwy gydweithio a rhannu 
gwybodaeth gallwn ddefnyddio adnoddau’n effeithlon a helpu i greu cyfoeth a llewyrch i bawb. Gwyddom fod sylfeini llwyddiant 
economaidd yn dibynnu ar berfformiad ein system addysg a sgiliau, ac ar ansawdd y seilwaith sy’n cefnogi’r economi, gan gynnwys 
cyllid a chymorth i fusnesau, trafnidiaeth effeithiol, maes tai a chydweithio cryf rhwng partneriaid rhanbarthol yn y sector cyhoeddus. 

Wrth inni fyw yn hirach ac wrth i’n heconomi newid yn sgil newidiadau i dechnoleg a newidiadau byd-eang, bydd angen inni helpu 
pobl i gyflawni eu potensial, gan sicrhau bod y gweithlu wedi cael yr addysg iawn. Drwy feithrin yr amgylchiadau i hybu arloesi a thwf, 
gall arloesi ym maes cynnyrch a phrosesau helpu pobl i roi syniadau arloesol ar waith drwy’r economi gyfan. I greu cymdeithas arloesol, 
rydym am bontio’r bwlch rhwng darparwyr addysg a’r economi ehangach, a gweithio gyda’n sefydliadau a’n partneriaid economaidd 
ehangach i greu cysylltiadau cryf rhwng y maes ymchwil a’r broses o roi ymchwil ar waith. 



11. Hyrwyddo a meithrin diwylliant a threftadaeth Cymru

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru sy’n fwy cyfartal • Cymru o gymunedau cydlynus  
• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Mae diwylliant a threftadaeth yn ffynhonnell hunaniaeth ac arwahanrwydd fel cenedl, a cheir tystiolaeth gynyddol o’r manteision 
ehangach y gall cymdeithas eu cael yn sgil diwylliant. Mae diwylliant yn hwb i’n heconomi a’n proffil rhyngwladol, yn cyfrannu at iechyd 
a lles, yn hyrwyddo amrywiaeth ac arloesi, ac yn gymorth i addysgu ein pobl ifanc. Er mwyn creu, meithrin a chefnogi diwylliant bywiog, 
mae angen dull cynaliadwy er mwyn ymateb i effeithiau cyni ac ansicrwydd, gan gofleidio’r cyfleoedd sydd ar gael.



12. Rheoli, defnyddio a gwella adnoddau naturiol Cymru i  
gefnogi llesiant hirdymor

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru o gymunedau cydlynus  
• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel, Iach ac Egnïol • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Nid yn unig y mae adnoddau naturiol Cymru yn adnodd gwerthfawr, ond maent hefyd yn dod â manteision hanfodol yn eu sgil. Mae’r 
rhain yn cynnwys manteision sy’n amrywio o’r aer a anadlwn i’r bwyd a fwytawn; o’r tir a ffermiwn neu a ddatblygwn i’r moroedd a 
bysgotwn ac i’r dŵr a yfwn. Mae adnoddau naturiol Cymru yn sylfaenol bwysig i lwyddiant yr economi yn y tymor hir, fel y maent i 
ansawdd ein hamgylchedd naturiol ac iechyd a llesiant ein cymunedau. Mae cynnal a chryfhau amgylchedd naturiol cadarn ac ynddo 
fioamrywiaeth, ynghyd â systemau iach, yn helpu pobl, yn cyfrannu at iechyd, yn hwb i economi gynaliadwy ac yn creu gwydnwch 
ecolegol a’r gallu i addasu i newid.



13. Hwyluso gwasanaethau cyhoeddus safonol, ymatebol a  
mwy integredig, yn enwedig i’r rheini sydd eu hangen fwyaf,  
gan drin y dinesydd fel partner cydradd

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach • Cymru sy’n fwy cyfartal  
• Cymru o gymunedau cydlynus • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu  
• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Uchelgais a Dysgu • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Er mwyn cyflawni’n huchelgais i gael gwasanaethau cynaliadwy yn y dyfodol, bydd angen gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u 
hintegreiddio’n well, a’r rheini’n gwella gallu pobl, sefydliadau, y seilwaith ac amgylchedd Cymru i addasu i ergydion fel dirwasgiad 
neu heriau mwy graddol yn y tymor hwy, fel newid yn yr hinsawdd. I roi’r newid hwn ar waith, mae angen gwasanaethau effeithiol ac 
effeithlon sy’n diwallu anghenion pobl pan fydd angen y gwasanaethau hynny arnynt. Mae hyn yn golygu rheoli’n well sut y bydd pobl 
yn ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus ac yn symud rhyngddynt, yn aml wrth gyrraedd cerrig milltir o ran oed, er mwyn sicrhau parhad 
ac osgoi diffyg cysylltiad rhwng gofal a’i ganlyniadau. 

Er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau cyhoeddus yn gadarn ac yn diwallu’r anghenion yn y dyfodol, mae angen adeiladu ar gryfderau 
pobl, gan drin pobl sy’n defnyddio’n gwasanaethau fel partneriaid cyfartal wrth wella’r gwasanaethau hynny, gan eu hannog i fod yn 
annibynnol ac osgoi ymyrryd lle nad oes rhaid. 



14. Sefydlu Cymru fel gwlad uchelgeisiol sy’n edrych tuag  
allan ac sy’n ymwneud â’r byd ehangach

Nodau Llesiant
• Cymru lewyrchus • Cymru gydnerth • Cymru iachach  
• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Strategaethau
• Ffyniannus a Diogel • Unedig a Chysylltiedig

Sail resymegol
Gwyddom fod ein safle yn y byd yn yr unfed ganrif ar hugain yn newid. Yn sgil yr ansicrwydd yn dilyn penderfyniad y Deyrnas 
Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, a hefyd wrth ymateb i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n dod yn sgil newidiadau fel globaleiddio, 
newid yn yr hinsawdd a thechnolegau newydd, mae gofyn bod yn eglur yn ein gwaith ac yn uchelgeisiol. Drwy adeiladu ar lwyddiant 
mewnfuddsoddi, drwy gefnogi economi arloesol sy’n edrych tuag allan, a thrwy gryfhau ein proffil rhyngwladol ar sail pa mor unigryw 
yw hunaniaeth a diwylliant Cymru, gall Cymru fod yn bartner rhyngwladol amlwg. Drwy feithrin cysylltiadau rhyngwladol ym maes 
addysg uwch ac addysg bellach, a thrwy hyrwyddo’r arferion gorau rhyngwladol ym maes gofal iechyd, mae Cymru’n parhau’n wlad 
uchelgeisiol sy’n edrych tuag allan ac yn ymwneud â’r byd ehangach.
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Cynnwys

Mae Symud Cymru Ymlaen yn nodi sut y bydd 
y Llywodraeth hon yn darparu mwy o swyddi 
o ansawdd gwell drwy economi gryfach a 
thecach, yn gwella a diwygio ein gwasanaethau 
cyhoeddus, ac yn adeiladu Cymru unedig, 
gysylltiedig a chynaliadwy. 

Mae pum mlynedd eithriadol bwysig o'n blaen. 
Er bod penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr 
Undeb Ewropeaidd yn creu tipyn o ansicrwydd 
ac yn cyflwyno tipyn o heriau, mae ein 

mandad yn glir. Bydd Llywodraeth Cymru'n 
canolbwyntio'n ddiflino ar wella’n heconomi 
a'n gwasanaethau cyhoeddus, sydd gyda'i 
gilydd yn sylfaen i fywydau beunyddiol ein pobl.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'n prif 
flaenoriaethau ar gyfer cyflawni'r gwelliannau 
hyn. Maent yn fesurau uchelgeisiol sydd â'r nod 
o wneud gwahaniaeth i bawb, ar bob cam o'u 
bywydau.

Rhagair 
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Rhaid i'n rhaglenni adlewyrchu'r ffaith bod 
Cymru'r 21ain ganrif yn wlad amrywiol a 
chymhleth. Rhaid inni gefnogi pobl pan fo 
angen hynny fwyaf, ac arfogi gwasanaethau 
i ymateb i heriau, megis poblogaeth sy'n 
heneiddio, hinsawdd sy'n newid, technolegau 
newydd a globaleiddio. Cwestiwn arall sy'n 
codi wrth inni wynebu dyfodol y tu allan i'r 
Undeb Ewropeaidd yw pa fath o wlad ydyn 
ni am fod. Er mwyn darparu sefydlogrwydd, 
byddwn yn parhau â'n hymrwymiad i sicrhau'r 
setliad cywir i bobl Cymru. Rhaid i ni weithio 
gyda'n gilydd i symud y wlad gyfan yn ei blaen 
a chyfrannu at gyflawni nodau sy'n gyffredin i 
ni i gyd. 

Er mwyn mynd i'r afael â'r materion sydd o'n 
blaen, mae angen ffyrdd newydd o weithio 
gan gynnwys rhaglenni cydgysylltiedig sy'n 
atgyfnerthu ac yn adeiladu ar yr hyn y mae 
pobl a chymunedau yn ei wneud eu hunain. 
Mae Symud Cymru Ymlaen yn dangos sut 
y byddwn yn gweithio ar draws ffiniau 
traddodiadol i gyflawni ein blaenoriaethau. 
Bydd pedair strategaeth drawsbynciol yn ein 
helpu i gael yr effaith fwyaf posib yn y cyfnod 
ansicr hwn sydd o'n blaen, a chyflawni addewid 
Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol.

Rhaid i ymddygiad cyfrifol ac ymarferoldeb 
cyllidol dywys ein gwaith. Mae cyni Llywodraeth 
y Deyrnas Unedig yn parhau, ac mae pob 
dadansoddiad gwrthrychol o effaith bosibl 
gadael yr Undeb Ewropeaidd yn dweud y 
dylem baratoi i weld yr economi'n crebachu. 
Felly nawr yn fwy nag erioed mae bod mewn 

Llywodraeth yn golygu gwneud dewisiadau, 
ac fe fydd rhai anodd iawn o'n blaen. Pan 
fyddwn yn dechrau rhaglenni newydd i 
gyflawni ein haddewidion, bydd rhaid inni 
roi terfyn ar rywbeth arall i dalu amdano. 
Dyna'r realiti newydd ar gyfer y Cynulliad 
hwn, ac mae'n rhaid i bob plaid addasu i 
hyn os ydynt am chwarae rhan ddifrifol yn 
nyfodol Cymru. 

Mae'r addewidion a wnaed gan yr ymgyrch 
adael yn y Refferendwm Ewropeaidd eisoes 
wedi mynd i ebargofiant. Yn awr, felly, bydd yn 
rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos unwaith 
eto y gall ein polisïau gyflawni, a hynny mewn 
amgylchiadau gwahanol ac anoddach hyd 
yn oed.

Mae arweinwyr da yn gwrando. Nid oes gan 
unrhyw un fonopoli ar syniadau da. Bydd ein 
llywodraeth ni yn un agored, yn croesawu 
syniadau newydd ac yn barod i weithio 
gydag eraill. 

Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu Cymru sy'n 
fwy hyderus, yn fwy cyfartal, yn fwy medrus 
ac yn fwy cadarn. Fel gwlad rydyn ni eisoes 
yn cyflawni mwy na'r disgwyl ar y llwyfan 
rhyngwladol, a nawr rydyn ni'n barod i 
wneud mwy. Rydw i am weld Cymru ddiogel 
sy’n ffynnu, Cymru iach ac egnïol, Cymru 
uchelgeisiol sy’n dysgu, Cymru unedig a 
chysylltiedig.

Dyma'r Gymru yr ydym yn benderfynol o'i 
chreu dros y pum mlynedd nesaf.

Carwyn Jones 
Y Prif Weinidog



farchnadoedd a buddsoddwyr newydd o bob 
cwr o'r byd, ac yn hyrwyddo Cymru fel partner 
rhyngwladol gweithredol. 

Darparwn y gefnogaeth sydd ei hangen ar bobl 
i gael mynediad at y swyddi hyn. Mae gwell 
ysgolion a sgiliau yn bwysicach nag erioed i'n 
pobl ifanc ac i ddyfodol yr economi. Drwy well 
addysg a thrwy darparu sgiliau ar gyfer bywyd, 
gallwn helpu i dorri'r cylch o anfantais ac 
anghydraddoldeb yn y tymor hir. Rydym yn 
ymrwymo i gynnig y sgiliau a'r profiadau sydd 
eu hangen ar bobl i ffynnu heddiw.

Mae sicrhau bod pobl yn cael swyddi ac yn 
eu cadw yn golygu mwy na dim ond gwella 
sgiliau. Awn ati i wella iechyd y gweithlu, 
gan gynnwys iechyd meddwl, drwy sicrhau bod 
y gwasanaethau iechyd yn cefnogi pobl drwy 
gydol eu bywydau gwaith.

Rydym yn cynnig gwell bargen ar ofal plant 
i gael gwared ar yr hyn all rwystro pobl rhag 
cael swyddi. Rydym am helpu'r rhai sydd am 
weithio, neu ddechrau busnes, ond sydd ar 
hyn o bryd yn cael eu cyfyngu gan ofynion 
gofal plant. 

Byddwn yn buddsoddi'n sylweddol mewn 
trafnidiaeth ledled Cymru er mwyn sicrhau 
bod modd i bobl deithio'n rhwydd i gyrraedd 
at swyddi, ac er mwyn i fusnesau fasnachu'n 
esmwyth.

Cefnogi Busnesau

• Torri treth, gan arwain at filiau llai i 70,000 o 
fusnesau, a gostwng biliau ardrethi busnes i 
ddim ar gyfer hanner y cwmnïau cymwys.

• Creu Banc Datblygu Cymru.

Ffyniannus 
a Diogel

Mae ffyniant yn rhoi sicrwydd i unigolion, 
teuluoedd a chymunedau. Ein nod yw darparu 
swyddi gwell, yn nes adref. Rydym am 
weld gwaith a chartrefi diogel i bawb, 
gyda chymorth twf cynaliadwy ein busnesau. 

Yr heriau sydd o'n blaen fydd yn siapio 
ein huchelgeisiau. Ymhlith yr heriau hyn 
mae'r cyni parhaus, ymadawiad y Deyrnas 
Unedig o'r Undeb Ewropeaidd, globaleiddio, 
arloesi technolegol, y newid yn yr hinsawdd 
a phoblogaeth sy'n heneiddio. Bydd y 
Llywodraeth hon yn canolbwyntio ar ymyriadau 
effeithiol sy'n rhoi mwy o sicrwydd ariannol i 
fusnesau ac unigolion er mwyn sicrhau twf a 
ffyniant.

Awn ati i feithrin yr amodau sy’n angenrheidiol 
i ganiatáu i fusnesau ffynnu ac i greu a chadw 
swyddi o ansawdd da yng Nghymru. Byddwn 
yn hyrwyddo gweithgynhyrchu fel sector 
allweddol ar gyfer twf yn economi Cymru. 
Byddwn yn lleihau'r baich ar fusnesau ac yn 
ysgogi arloesi a thwf, gan gydweithio gyda'n 
prifysgolion a'n colegau. Byddwn yn adeiladu 
seilwaith er mwyn i Gymru barhau i symud ac 
i gysylltu pobl â swyddi, tai a gweithgareddau 
hamdden. 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae proffil 
Cymru wedi codi ar draws y byd fel lle 
ardderchog i fuddsoddi, cynnal busnes, 
ymweld, astudio a byw. Mae gennym enw 
da ar draws y byd o ran datblygu cynaliadwy. 
Gan adeiladu ar lefelau uwch nag erioed o 
fewnfuddsoddi, byddwn yn chwilio'n gyson am 
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• Ysgogi mewnfuddsoddi, arloesi a chreu 
swyddi newydd drwy Gynllun Sbarduno 
Busnes ar gyfer busnesau cynhenid â 
photensial byd-eang, a luniwyd i wella 
gwaith marchnata, hysbysebu, rhwydweithio 
a buddsoddi mewn sgiliau.

• Hyrwyddo canolfannau technoleg, 
yn arbennig mewn trefi a dinasoedd lle mae 
colegau a phrifysgolion.

• Darparu cymorth penodol ar gyfer cwmnïau 
cydweithredol a chydfuddiannol.

• Hyrwyddo Twf Gwyrdd i greu swyddi 
cynaliadwy at y dyfodol.

• Cefnogi datblygiad ein busnesau 
llwyddiannus yn y Diwydiannau Creadigol 
a Thwristiaeth, ac adeiladu ar ein henw 
da am gynnal digwyddiadau mawr ym 
maes diwylliant, chwaraeon, busnes a 
digwyddiadau eraill.

• Hyrwyddo Cymru i ddenu buddsoddiad o'r 
Deyrnas Unedig ei hun ac o bob cwr o'r byd, 
gan helpu i ysgogi allforion i farchnadoedd 
newydd a'r rhai sydd eisoes yn bodoli.

Gofal Plant

• Creu'r cynnig gofal plant mwyaf hael unrhyw 
le yn y Deyrnas Unedig: 30 awr yr wythnos o 
ofal plant rhad ac am ddim i rieni plant tair 
a phedair oed sy'n gweithio, 48 wythnos y 
flwyddyn.

Ffyniant i Bawb

• Creu o leiaf 100,000 o brentisiaethau o safon 
uchel i bobl o bob oed.

• Ail-lunio cymorth cyflogadwyedd ar gyfer 
unigolion sy'n barod i gael swyddi, a'r rhai 
sydd bellaf o'r farchnad lafur, er mwyn iddynt 
gael y sgiliau a'r profiad i ennill a chadw 
swyddi cynaliadwy.

• Cynnal cynllun peilot o brosiect Swyddi 
Gwell, yn Nes Adref, wedi'i lunio i greu 
canolfannau cyflogaeth a hyfforddiant mewn 
ardaloedd difreintiedig iawn yn economaidd.

• Parhau i wella ein polisi caffael er mwyn dod 
â manteision economaidd, cymdeithasol a 
chymunedol i Gymru.

• Sefydlu Tasglu Gweinidogol ar gyfer y 
Cymoedd.

• Cyflawni Bargen Dinas-ranbarth Caerdydd a 
datblygu bargen debyg i Abertawe a Bargen 
Twf ar gyfer y Gogledd.

• Datblygu’n gwaith ar gynhwysiant ariannol, 
gan gynnwys cymorth i wasanaethau 
cynghori ac undebau credyd.

Tai

• Gweithio mewn partneriaeth i ddarparu 
20,000 o dai fforddiadwy ychwanegol yn 
ystod y tymor nesaf, gan gynnwys adeiladu 
dros 6,000 o dai drwy'r cynllun Cymorth 
i Brynu.

• Cyflwyno model dai newydd 'Rhentu i 
Berchnogi'.

• Edrych ar ffyrdd o roi diwedd ar fancio tir. 

• Parhau i gydweithio yn y tymor hir gydag 
adeiladwyr tai er mwyn cynyddu’r gyfradd 
adeiladu tai.

Cymunedau Gwledig Llwyddiannus, 
Cynaliadwy 

• Gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau dyfodol 
llewyrchus i amaethyddiaeth yng Nghymru, 
gan adeiladu ar ein trafodaethau cynnar yn 
dilyn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.

• Cefnogi diwydiant amaeth Cymru drwy 
gyflwyno cynllun grantiau bach i'r cynllun 
datblygu gwledig.
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• Cefnogi gwaith y Panel Cynghori ar 
Amaethyddiaeth Cymru er mwyn sicrhau 
gweithlu ymroddedig sy'n cael cyflog teilwng 
a hyfforddiant priodol.

• Cefnogi prosiectau dan arweiniad y 
gymuned, hyrwyddo datblygiad sgiliau, creu 
swyddi, entrepreneuriaeth, ynni cymunedol, 
trafnidiaeth wledig a mynediad at fand-eang. 

• Diogelu tai cymdeithasol mewn cymunedau 
gwledig drwy roi diwedd ar Hawl i Brynu a 
pharhau i gefnogi gwaith yr Hwyluswyr Tai 
Gwledig.

Diogelwch Cymunedol a Mynd i'r Afael ag 
Eithafiaeth

• Adeiladu ar ddarpariaethau ein Deddf Trais 
yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol. 

• Gweithio gyda'n Comisiynwyr Heddlu a 
Throseddu a phartneriaid eraill ar faterion 
gan gynnwys trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol, a 
seiberddiogelwch a seiberdroseddu.

• Gweithio gyda Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig i fynd i'r afael ag eithafiaeth, a chyda 
phartneriaid ar draws Cymru i helpu i herio 
eithafiaeth a sicrhau diogelwch. 

• Annog cydweithio agosach rhwng 
gwasanaethau brys.

Yr Amgylchedd

• Symud ymlaen tuag at ein nod o weld 
gostyngiad o 80% o leiaf yn ein hallyriadau 
nwyon tŷ gwydr erbyn 2050, a pharhau â'n 
gwaith i ddiogelu a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau lleol. 

• Parhau i arwain gwledydd eraill o ran 
ailgylchu a lleihau'r gwastraff sy'n cael ei 
anfon i safleoedd tirlenwi.

• Cefnogi datblygiad mwy o brosiectau ynni 
adnewyddadwy, gan gynnwys môr-lynnoedd 
llanw a chynlluniau ynni cymunedol. 

• Buddsoddi yn y sgiliau angenrheidiol ar gyfer 
yr economi werdd a hyrwyddo twf gwyrdd ac 
arloesi.

• Parhau i fuddsoddi mewn gwaith amddiffyn 
rhag llifogydd a chymryd camau pellach i 
reoli dŵr yn well yn ein hamgylchedd.

• Parhau i wrthwynebu ffracio, a hynny ar sail 
tystiolaeth.
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Anelwn i helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu 
ymddygiad iach drwy gydol eu blynyddoedd 
ffurfiannol. Addysg yw'r ffordd orau o wella 
cyfleoedd bywyd pobl ifanc yn y tymor hir. Mae 
sicrhau bod pobl ifanc yn cyrraedd cerrig milltir 
pwysig o ran eu datblygiad yn sylfaenol bwysig 
nid yn unig o ran cyrhaeddiad a chanlyniadau o 
ran galwedigaeth, ond hefyd i iechyd a llesiant 
ehangach oedolion.

Hyrwyddwn ddewisiadau iach a ffyrdd iach o 
fyw drwy ymyriadau i atal afiechyd ac annog 
mwy o ymarfer corff ar gyfer llesiant cyffredinol 
gydol oes. Awn i'r afael â gordewdra. Helpwn 
i ddatblygu gwell cefnogaeth ar gyfer salwch 
meddwl. 

Drwy helpu pobl i gael swyddi cynaliadwy a 
rhoi sylw i salwch meddwl yn y gweithle, rydym 
yn ehangu effeithiau swyddi a thwf i gynnig y 
cymorth y mae pobl ei angen.

Mae gennym agwedd bositif tuag at gyfraniad 
hanfodol pobl hŷ n i gymdeithas, gan gynnwys 
darparu gofal. Wrth i bobl fyw yn hirach, 
byddwn yn gweithio gyda chymunedau i 
helpu'r boblogaeth sy'n heneiddio i barhau i 
fod yn iach cyn hired â phosib yn ddiweddarach 
yn eu bywydau. 

Gwella ein Gwasanaethau Gofal Iechyd

• Cyflwyno Cronfa Triniaethau Newydd er 
mwyn i bobl Cymru fedru cael mynediad 
cyflym at driniaethau newydd ac arloesol, 
a rhoi terfyn ar y loteri cod post am 
gyffuriau a thriniaethau nad ydynt ar gael 
yn gyffredinol drwy'r GIG.

• Parhau i wella mynediad at feddygfeydd, 
gan ei gwneud yn haws cael apwyntiad.

• Buddsoddi mewn fferyllfeydd cymunedol i 
leddfu'r pwysau ar ein meddygfeydd.

Iach ac Egnïol

Mae iechyd da wrth wraidd pob uchelgais sydd 
gennym ar gyfer Cymru. Rydym wedi ymrwymo 
i helpu i wella iechyd a llesiant pawb. Mae byw 
bywydau iach yn ein galluogi i gyflawni ein 
potensial, cyflawni ein huchelgais addysgol a 
chwarae rhan lawn yn economi a chymdeithas 
Cymru. Ein huchelgais yw sefydlu’r egwyddor o 
fyw'n iach yn ein holl raglenni a sicrhau ffocws 
ar iechyd ym mhopeth a wnawn.

Mae poblogaeth sy'n tyfu, yn heneiddio ac 
yn newid yn arwain at gynnydd yn y galw am 
ofal iechyd a'r costau cysylltiedig. Mae bwlch 
rhy fawr o hyd rhwng iechyd y cyfoethocaf 
a'r tlotaf yn ein cymunedau. Mae'r heriau hyn 
yn gofyn am amrywiol ymatebion, a hynny o 
enedigaeth hyd at henaint er mwyn sicrhau’r 
iechyd a’r llesiant gorau posibl gydol oes. 

Rydym wedi ymrwymo o hyd i egwyddorion 
sylfaenol y GIG, sef gofal iechyd rhad ac am 
ddim ar gael i bawb pan fo’i angen. Byddwn 
yn amddiffyn a gwella GIG Cymru dros y 
pum mlynedd nesaf ac yn sicrhau ei fod yn 
datblygu'n effeithiol i ddiwallu anghenion y 
dyfodol. 

Fodd bynnag, mae angen i'r GIG adlewyrchu 
anghenion ein cymdeithas fodern, gyda 
chysylltiadau agosach rhwng gwasanaethau 
iechyd a chymdeithasol, darpariaeth gymunedol 
gryfach a gwell trefn ar wasanaethau ysbytai 
cyffredinol ac arbenigol. Awn ati i symud mwy 
o ofal a gwasanaethau o ysbytai i gymunedau, 
gyda chymorth Gwasanaethau Iechyd a Gofal 
integredig a chynaliadwy a all ddiwallu'r galw 
heddiw ac yn y dyfodol. Darparwn ofal a 
thriniaeth yn brydlon i gleifion pan fo angen.
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• Ceisio sefydlu Adolygiad Seneddol i ddyfodol 
hirdymor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng 
Nghymru.

• Cynyddu buddsoddiad mewn cyfleusterau 
i leihau amseroedd aros a manteisio ar 
dechnoleg ddigidol i helpu i gyflymu 
diagnosis.

• Buddsoddi mewn cenhedlaeth newydd 
o ganolfannau iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol integredig wrth drawsnewid 
ystad ein hysbytai.

Ein Staff Gofal Iechyd

• Gweithredu i ddenu a hyfforddi mwy o 
feddygon teulu, nyrsys a gweithwyr iechyd 
proffesiynol eraill ledled Cymru.

• Sicrhau mwy o nyrsys, mewn mwy o 
leoliadau, drwy gyfraith lefelau staffio nyrsys 
estynedig.

• Buddsoddi i hyfforddi staff y GIG a chreu 
corff unigol i gomisiynu a darparu addysg 
a hyfforddiant i bob gweithiwr iechyd 
proffesiynol, yn arbennig y gweithlu gofal 
sylfaenol er mwyn cefnogi gwaith meddygon 
teulu.

• Gweithio i sicrhau cysylltiadau diwydiannol 
da, er lles staff a chleifion.

Iach ac Egnïol 

• Cyflwyno bil iechyd y cyhoedd newydd.

• Gweithredu rhaglen Plant Iach Cymru 
i sicrhau cysondeb o ran darpariaeth 
gwasanaethau iechyd cyffredinol i blant hyd 
at saith oed.

• Gweithio gydag ysgolion i hyrwyddo ymarfer 
corff i blant a phobl ifanc, ac ymwybyddiaeth 
ynghylch pwysigrwydd dewisiadau bywyd 
iach.

• Parhau i hyrwyddo ymarfer corff a maeth, 
lleihau'r achosion o or-yfed alcohol a thorri 
cyfraddau ysmygu Cymru i 16% erbyn 2020.

• Cyflwyno Bond Llesiant Cymru, gyda'r nod o 
wella iechyd meddyliol a chorfforol a lleihau 
achosion o ddiffyg ymarfer corff, diffyg maeth 
a gor-yfed alcohol.

Iechyd Meddwl a Llesiant

• Rhoi blaenoriaeth i driniaeth a chymorth 
iechyd meddwl ac atal a lleddfu salwch 
meddwl, gan gynnwys cynllun peilot 
Presgripsiwn Cymdeithasol a chynyddu 
mynediad at therapïau siarad.

• Gweithio gydag ysgolion, cyflogwyr a 
phartneriaid eraill i wella llesiant a hyrwyddo 
gwell iechyd emosiynol.

• Gweithio i roi diwedd ar gamwahaniaethu ar 
sail iechyd meddwl.

Gofal a Phobl Hŷn 

• Mwy na dyblu'r cyfalaf y gall pobl ei gadw 
pan fyddant yn mynd i mewn i ofal preswyl 
i £50,000. 

• Sicrhau bod ein deddfwriaeth arloesol 
ar wasanaethau cymdeithasol yn cael ei 
gweithredu'n llawn a bod yr holl fanteision 
yn cael eu gwireddu.

• Cadw'r Gronfa Gofal Canolraddol.

• Cymryd camau pellach i wneud Cymru'n wlad 
sy’n ystyriol o ddementia drwy ddatblygu a 
gweithredu cynllun dementia cenedlaethol 
newydd.

• Datblygu strategaeth genedlaethol a thraws-
lywodraethol i roi sylw i unigrwydd ac 
arwahanrwydd.
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wynebu’r heriau – rydym yn uchelgeisiol o ran 
ein hymrwymiad i sicrhau dyfodol deinamig ar 
gyfer ein pobl ifanc.

Mae sector addysg bellach ac addysg uwch 
llewyrchus yn rhan hanfodol o’n gweledigaeth 
– y nod yw addysgu pobl a chefnogi busnesau 
a phrifysgolion i arloesi. Yn awr yn fwy nag 
erioed, mae gan ein prifysgolion gyfleoedd, 
ond hefyd gyfrifoldebau, fel sefydliadau lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol.

Y sail i’n gwaith i gyd yw’r gred na ddylai’r 
gallu i fanteisio ar addysg ddibynnu ar 
ble mae rhywun yn byw neu beth yw eu 
hincwm: fe barhawn â’n hymdrechion i leihau 
anghydraddoldebau a chwalu’r rhwystrau sy’n 
atal pobl rhag manteisio ar addysg

Y Cychwyn Gorau i Blant

• Parhau â’n rhaglenni rhianta cadarnhaol, a’u 
datblygu.

• Cefnogi teuluoedd a rhieni i leihau profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod, a all gael 
effaith gydol oes. 

• Parhau â’n rhaglen ymyriadau arloesol, 
Dechrau’n Deg.

• Parhau â’n hymrwymiad i’r Cyfnod Sylfaen.

• Sicrhau bod pob plentyn yn cael y 
dechrau gorau posib i fywyd drwy Grant 
Amddifadedd Disgyblion estynedig.

• Ceisio cefnogaeth ar draws y pleidiau ar 
gyfer deddfwriaeth i ddod â’r amddiffyniad 
‘cosb resymol’ i ben.

Uchelgais  
a Dysgu

Mae ffyniant a llewyrch Cymru, ynghyd 
â’i sefydlogrwydd, yn dibynnu ar sgiliau a 
gwerthoedd ei phobl. Mae gan addysg rôl 
hollol sylfaenol i’w chwarae o ran boddhad 
personol, datblygu cymunedol a chreu cyfoeth. 
Mae pawb yn haeddu’r cyfle i wireddu eu 
potensial, a chredwn fod addysg yn newid 
bywydau ac yn hybu twf economaidd. Addysg 
fydd yn datblygu’r gweithlu sydd ei angen 
arnom ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus 
sydd wrth galon ein huchelgeisiau ar gyfer 
Cymru ac addysg fydd yn ein helpu i ddod â’r 
cylch o anfantais ac anghydraddoldeb i ben yn 
y tymor hir. 

Rydym am greu’r amodau a fydd yn caniatáu 
i bob plentyn gael y dechrau gorau posib i 
fywyd. Cydnabyddwn fod y 1,000 diwrnod 
cyntaf yn hollbwysig ym mywyd plant ac mae’r 
hyn sydd ei angen arnynt yw iechyd da, cartref 
diogel a chlyd a sylfaen dda o ran eu gallu i 
ddarllen.

Mae ein diwygiadau i’r system addysg yn 
canolbwyntio ar godi safonau, cau’r bwlch 
cyrhaeddiad rhwng y disgyblion tlotaf a’u 
cyfoedion, a hyrwyddo arweinyddiaeth gref a 
chydweithio da. 

Fe barhawn i drawsnewid y sector addysg a 
sgiliau drwy gefnogi athrawon ac addysgwyr 
i ddatblygu eu sgiliau – a bydd disgwyl iddynt 
wneud hynny – a thrwy wella’r adeiladau 
y mae plant a myfyrwyr yn dysgu ynddynt. 
Gweithiwn mewn partneriaeth â rhieni, 
athrawon, myfyrwyr a sefydliadau addysg i 
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Plant sy’n Derbyn Gofal

• Archwilio ffyrdd o sicrhau bod plant mewn 
gofal yn mwynhau’r un cyfleoedd mewn 
bywyd â phlant eraill, a diwygio’r ffordd y 
gofelir amdanynt os bo angen.

• Gweithio i leihau defnydd diangen o ofal, 
gan ddatblygu ar waith y Gwasanaethau 
Integredig Cymorth i Deuluoedd i gefnogi’r 
plant a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed 
yng Nghymru.

Safonau Mewn Ysgolion

• Buddsoddi £100 miliwn ychwanegol i wella 
safonau ysgolion dros y tymor nesaf.

• Ymestyn y Cynnig i Ddisgyblion, a 
ddatblygwyd yn ein Hysgolion Her, i barhau i 
gau’r bwlch cyrhaeddiad.

• Parhau i ddatblygu cwricwlwm newydd 
i sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau, yr 
wybodaeth a’r profiad sydd eu hangen 
arnynt i fod yn greadigol ac i feddu ar 
ddealltwriaeth o’r byd er mwyn bod yn bobl 
hyderus, gyflawn ac agored.

• Lleihau maint dosbarthiadau babanod.

• Buddsoddi bron £2 biliwn erbyn 2024 mewn 
ailwampio ysgolion, adeiladau ysgolion 
newydd, adeiladau ysgolion cymunedol ac 
adeiladau colegau. 

• Cynnal cynllun peilot o fodel newydd o 
Ganolfannau Dysgu Cymunedol a fydd yn 
darparu ystod estynedig o wasanaethau 
megis gofal plant, cymorth i rieni, dysgu i 
deuluoedd a mynediad at gyfleusterau i’r 
gymuned, a hynny oll wedi’i ddatblygu o 
gwmpas y diwrnod ysgol.

• Deddfu ar gyfer system newydd o gymorth 
Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Gweithlu Ysgolion

• Cydnabod, hyrwyddo ac annog rhagoriaeth 
ym maes addysgu er mwyn codi safonau, 
a datblygu hyfforddiant a chyfleoedd i 
athrawon a’r gweithlu addysg ehangach.

• Datblygu model newydd ar gyfer cyflogi a 
datblygu athrawon cyflenwi yng Nghymru.

• Adolygu effaith polisïau cyfredol ar leoedd 
gwag mewn ysgolion, gyda phwyslais ar 
ysgolion mewn ardaloedd gwledig, er mwyn 
ymateb yn briodol i’r tueddiadau o ran twf yn 
y dyfodol.

• Ailwampio dysgu Cymraeg yn ein hysgolion i 
alluogi pobl ifanc i ddefnyddio’u sgiliau iaith 
Gymraeg yn y gymdeithas ehangach.

Cynhwysiant Digidol

• Rhoi blaenoriaeth i ysgolion o ran cael 
mynediad at fand eang cyflym iawn yn y 
rhaglen genedlaethol o ehangu mynediad. 

• Cefnogi’r gwaith o gyflwyno Cymhwysedd 
Digidol yn ein hysgolion, a datblygu sgiliau 
codio ymhlith ein pobl ifanc.

Addysg Bellach ac Uwch 

• Blaenoriaethu cymorth i wella cysylltiadau 
rhwng addysg a diwydiant, gan alluogi ac 
annog arloesedd ac entrepreneuriaeth ar 
draws ein sectorau cyhoeddus a phreifat 
mewn cydweithrediad â’n prifysgolion a’n 
colegau.

• Hyrwyddo a gwella llwybrau academaidd 
a galwedigaethol ym maes addysg bellach 
ac uwch a rolau ein sefydliadau addysg yn 
lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 
Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd llawn amser 
a rhan amser a fydd o fudd i ddysgwyr o bob 
oedran, ynghyd â chyflogwyr a chymunedau.
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• Cynnig y pecyn gorau o gymorth i fyfyrwyr yn 
y Deyrnas Unedig yn seiliedig ar argymhellion 
Adolygiad Diamond, gyda’r nod o roi’r 
argymhellion ar waith yn gynnar lle bo 
hynny’n briodol, heb gael effaith negyddol ar 
y gyllideb ar gyfer addysg uwch. 

• Archwilio’r posibilrwydd o ehangu cylch 
gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 
gynnwys addysg bellach.

• Cynnal Cronfa Ddysgu Undebau Cymru, 
sydd wedi bod yn llwyddiant.

• Datblygu cysylltiadau agosach rhwng ein 
hysgolion a’n prifysgolion er mwy cryfhau 
ein gwaith ehangu mynediad a chynorthwyo 
mwy o blant sy’n derbyn gofal i fynd i’r 
brifysgol.

• Gwneud defnydd gwell o’n perthynas â 
phrifysgolion Cymru i werthu Cymru i’r 
byd yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb 
Ewropeaidd – a gweithio gyda’r sector 
i sicrhau y diogelir myfyrwyr a grantiau 
ymchwil pwysig.

• Ymgynghori ymhellach ar argymhellion 
penodol adolygiad Hazelkorn, gan gynnwys y 
trefniadau cyllido, rheoleiddio a llywodraethu 
ym maes addysg bellach ac uwch.
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fodel cymdeithasol o ofal iechyd a gofal 
cymdeithasol – model a fydd yn cyd-fynd yn 
well ag anghenion a gwasanaethau lleol.

Mae angen inni fynd yn ddigidol o ran ein 
darpariaeth o wasanaethau llywodraethol gan 
osod esiampl a herio’r gwasanaeth iechyd a’r 
sector addysg i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd 
y mae’r oes ddigidol yn eu cynnig.

Mae strwythurau diwylliannol a democrataidd 
yn bwysig i’n huchelgais o sicrhau undod. 
Rydym am weld defnydd ehangach o’r 
Gymraeg a chynnydd yn y nifer sy’n ei siarad. 
Mae diwylliant wrth galon ein gwlad a 
bwriadwn ei feithrin a’i faethu. O ran hyrwyddo 
twristiaeth a diwylliant, bydd cysylltiadau 
rhyngwladol yn hollbwysig.

Mae Cymru’n dylanwadu y tu hwnt i’w 
ffiniau. Rydym yn Llywodraeth sydd ag 
agwedd agored i’r byd, sydd am i Gymru fod 
yn wlad uchelgeisiol a rhyngwladol. Ceisiwn 
fuddsoddiad a chyfleoedd masnachu o bob 
cwr o’r byd. Pan fydd gan Gymru lais ar 
faterion sydd o bwys inni – fe godwn ein llais. 
Parhawn i feithrin cysylltiadau rhyngwladol ym 
maes addysg bellach ac uwch a pharhawn i 
hyrwyddo a rhannu arferion gorau rhyngwladol 
ym maes gofal iechyd.

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol

• Sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i 
ddarparu mwy o sicrwydd a chynaliadwyedd 
ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol.

• Gweithio gyda Chomisiwn Seilwaith 
Cenedlaethol y Deyrnas Unedig i sicrhau 
bod penderfyniadau allweddol ynghylch 
buddsoddi yn ystyried anghenion Cymru.

Unedig a 
Chysylltiedig

Mae Cymru’n gysylltiedig â’r byd o’i chwmpas. 
Rydym yn cyfrannu at y byd hwnnw ac, yn ei 
dro, mae’r byd hwnnw’n dylanwadu arnom ni. 
Mae’r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn 
golygu y bydd rhaid inni weithio’n galetach fyth 
i gysylltu Cymru â’r byd.

Rydym wedi gweld datblygiadau technolegol 
sylweddol dros y degawd diwethaf. Mae’r rhain 
yn golygu bod mwy o gyfleoedd nag erioed 
o’r blaen i gysylltu â phobl yng Nghymru a 
thu hwnt. Ni all hyn ddisodli pwysigrwydd 
cymunedau cryfion a chysylltiadau trafnidiaeth, 
ond serch hynny maent yn gyfle ychwanegol 
i sicrhau Cymru unedig ac i ymestyn ein 
dylanwad.

Parhawn i ddatblygu cymdeithas unedig a 
chysylltiedig, cymdeithas sy’n parchu ac yn 
gwerthfawrogi pawb. Caiff y bobl eu cefnogi 
gan wasanaethau cynaliadwy sy’n diwallu 
anghenion cyfoes ac yn paratoi ar gyfer heriau’r 
dyfodol. Parhawn i fuddsoddi mewn seilwaith 
er mwyn rhoi hwb i economi a chymunedau 
Cymru ac er mwyn cysylltu pob rhan o Gymru.

Fe gefnogwn ni bobl o’u genedigaeth 
i’w henaint, a chefnogi eu cymunedau 
hefyd. Rydym wedi ymrwymo i gyflawni’r 
diwygiadau sydd eu hangen i sicrhau bod 
ein gwasanaethau cyhoeddus yn gadarn ac 
yn gydnerth ac yn barod ar gyfer anghenion 
y dyfodol. Bydd ein diwygiadau i’r system 
addysg yn newid bywydau ac yn hwb i dwf 
economaidd. Fe ganolbwyntiwn ar ymyriadau 
economaidd a fydd yn rhoi mwy o sicrwydd 
ariannol i fusnesau ac unigolion. Datblygwn 
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Trafnidiaeth

• Darparu ffordd liniaru ar gyfer yr M4, ynghyd 
â gwelliannau i’r A55, yr A40 yn y Gorllewin 
a chefnffyrdd eraill.

• Creu Metro De Cymru a bwrw ymlaen i 
ddatblygu Metro Gogledd Cymru.

• Datblygu masnachfraint rheilffyrdd newydd, 
dielw, a darparu rhwydwaith mwy effeithiol o 
wasanaethau bws, unwaith y bydd y pwerau 
wedi’u datganoli.

• Sicrhau trefniadau di-dor o ran tocynnau 
a gwell marchnata fel rhan o’r trefniadau 
teithio newydd ar gyfer Cymru.

• Sicrhau gwell mynediad at deithio llesol i 
bawb. 

Cysylltedd Digidol

• Dod â phobl ynghyd yn ddigidol drwy gynnig 
band eang cyflym a dibynadwy i bob eiddo 
yng Nghymru.

• Erbyn 2021, ceisio helpu 95% o bobl i gael 
o leiaf y sgiliau digidol sylfaenol sydd eu 
hangen ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

Llywodraeth Leol

• Datblygu cyd-ddealltwriaeth o’r heriau sy’n 
wynebu llywodraeth leol a’r gwasanaethau 
cyhoeddus yn gyffredinol, ac o ran yr angen 
am arloesi, ysgogi sgwrs ehangach am y 
diwygio sydd angen ei wneud, modelau 
cyflawni, a pha mor gyflym y cyflawnir ac y 
newidir pethau. 

• Newid y berthynas rhwng Llywodraeth 
Cymru, CLlLC a Llywodraeth Leol, cwtogi ar 
nifer y dangosyddion perfformiad yr ydym 
yn eu casglu, cwtogi ar ganllawiau a diwygio 
trefn archwilio ac arolygu allanol. 

• Darparu cyllid i roi ‘llawr’ ar gyfer setliadau 
llywodraeth leol yn y dyfodol.

• Diwygio sut y cyllidir llywodraeth leol er 
mwyn gwneud cynghorau’n fwy cynaliadwy 
a hunangynhaliol gan ddefnyddio 
canlyniadau’r Comisiwn Annibynnol ar Gyllid 
Llywodraeth Leol a Phanel Llywodraeth 
Cymru ar Ddyfodol Cyllido. 

• Gweithio gyda llywodraeth leol i adolygu’r 
dreth gyngor i’w gwneud yn decach fel bod 
pobl ag eiddo sydd o werth isel neu gymedrol 
yn talu llai nag y maent yn ei dalu nawr.

Asedau Cymunedol

• Datblygu ymagwedd ‘Gwnaed yng Nghymru’ 
i adlewyrchu anghenion a dyheadau Cymru.

• Gweithio gyda chymunedau i ddiogelu 
cyfleusterau lleol sy’n dod â phobl 
ynghyd, megis tafarndai, llyfrgelloedd, 
amgueddfeydd, canolfannau celfyddydol a 
chanolfannau hamdden.

• Parhau â’r polisi o fynediad am ddim i 
Amgueddfeydd Cenedlaethol.

• Cyflwyno mesurau i atal pethau rhag cau 
lle nad oes gwir raid ac i helpu cymunedau i 
berchnogi asedau cymunedol lle bo hynny’n 
briodol.

Cymdeithas Deg

• Mewn meysydd datganoledig, diddymu 
adrannau o ddeddfwriaeth Undebau Llafur 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

• Cymryd camau pellach o ran y cyflog byw, 
cyfyngu ar y defnydd o gontractau dim 
oriau a mynd i’r afael ag arferion gwael a 
thwyllodrus eraill.

• Gweithredu’r cod dwy haen yn eang.
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• Parhau â’n gwaith gyda phob grŵp 
gwarchodedig i atal camwahaniaethu ac i 
sicrhau cyfleoedd i bawb.

• Gweithio i sicrhau bod aelodaeth ein cyrff 
democrataidd yn adlewyrchu’r gymdeithas 
gyfan yn well a gwella cynrychiolaeth 
gydradd ar gyrff etholedig a byrddau’r sector 
cyhoeddus.

• Cefnogi pleidleisio’n 16 oed, cymryd camau 
i sicrhau bod cymaint o bobl â phosib yn 
cofrestru i bleidleisio, ac archwilio sut y gall 
technoleg ddigidol gynyddu’r niferoedd sy’n 
pleidleisio. 

• Darparu’r cyllid i gyflawni’r Cynllun 
Gweithredu diwygiedig ar gyfer 
Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig, gan 
gynnwys gwasanaeth awtistiaeth ar gyfer 
pobl o bob oedran yng Nghymru.

Y Gymraeg

• Gweithio tuag at sicrhau un miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

• Parhau i fuddsoddi i annog mwy o bobl i 
siarad a defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau 
beunyddiol.

• Diwygio Mesur y Gymraeg er mwyn i 
fusnesau ac eraill allu buddsoddi i hyrwyddo’r 
defnydd o’r iaith a sefydlu Cronfa Defnyddio’r 
Gymraeg.

Y Lluoedd Arfog

• Darparu cymorth a gwasanaethau’n unol â’n 
Cyfamod y Lluoedd Arfog.

• Gweithio gyda phartneriaid allweddol 
yng Nghymru i hyrwyddo arfer gorau o 
ran adnabod Cymuned y Lluoedd Arfog, 
a gwella sut y cyfeirir pobl at wasanaethau a’r 
niferoedd sy’n manteisio arnynt.

• Sicrhau bod cyn-aelodau’r lluoedd arfog 
yn parhau i dderbyn gofal iechyd fel sydd 
ei angen arnynt a pharhau â gwasanaeth 
gwerthfawr GIG Cymru ar gyfer cyn-filwyr, 
sy’n darparu mynediad at driniaethau i 
gyn-filwyr sy’n dioddef o broblemau iechyd 
meddwl, a rheiny’n driniaethau sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth.

Gwirfoddoli a’r Trydydd Sector

• Gweithio gyda phartneriaid ar draws pob 
sector i bennu mwy o gyfleoedd i bobl 
wirfoddoli.

• Adnewyddu ein perthynas â’r Trydydd Sector 
er mwyn gwneud y mwyaf o wirfoddoli. 

• Gweithio gyda dosbarthwyr arian y loteri 
i archwilio’r posibilrwydd o greu cronfa 
gynaliadwyedd fawr er mwyn helpu 
sefydliadau gwirfoddol i dyfu a llwyddo.
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Heriau a 
Chyfleoedd 
Cyffredin

Mae’r Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol wedi 
gosod mewn cyfraith ein hymrwymiad i 
ddatblygu polisi a gwneud penderfyniadau 
mewn ffyrdd a gaiff yr effaith fwyaf posib ar 
les hirdymor ein gwlad. Mae’r ddogfen hon 
yn nodi’r camau a fydd yn ein symud tuag at 
fod yn wlad lewyrchus, gydnerth, iach a theg. 
Y nod yw Cymru sy’n gyfrifol yn rhyngwladol, 
gyda chymunedau cydlynol, diwylliant byrlymus, 
gyda'r Gymraeg yn ffynnu.

Bydd ein pedair strategaeth drawsbynciol yn 
sôn yn fanylach am y camau rhyngddibynnol 
y byddwn yn eu cymryd i ffurfio cyfleoedd 
economaidd yn y dyfodol, i gryfhau 
cymunedau, i alluogi pobl i ddatblygu sgiliau 
newydd a byw bywydau llawn ac iach, i 
wella mynediad at dai ac i wella ansawdd 
a chydnerthedd ein hamgylchedd naturiol. 
Nid oes gennym fonopoli ar syniadau da – ac ni 
allwn gyflawni ein hagenda heb gymorth. 
Fe weithiwn ar draws y sector cyhoeddus a 
chyda chymunedau i gyflawni’r Gymru yr ydym 
yn dymuno ei gweld.

.

Bwrw Ati i 
Gyflawni

Mae gennym agenda uchelgeisiol ar gyfer 
Cymru. Mae yna lu o lwyddiannau y gallwn 
ddatblygu arnynt, ond y neges glir yw ein bod 
am sicrhau mwy o swyddi, a rheiny’n swyddi 
da. Rydym hefyd am gefnogi pobl i fanteisio 
ar y cyfleoedd hyn, ac i fyw bywydau llawn ac 
iach. Dim ond drwy ganolbwyntio’n ddiflino ar 
wella’n heconomi a’n gwasanaethau cyhoeddus 
y gallwn gyflawni’n hagenda.

Mae Symud Cymru Ymlaen yn nodi’r 
pedwar maes y gallwn gael yr effaith fwyaf 
ynddynt, ynghyd â’r prif gamau y byddwn 
yn eu cymryd. Dyma ddechrau gwaith y bum 
mlynedd nesaf. Bydd y Gyllideb y cyhoeddwn 
yn fuan yn dyrannu adnoddau i gyd-fynd â’n 
blaenoriaethau. Bydd ein pedair strategaeth yn 
rhoi ystyriaeth i sut y gallwn sicrhau’r effaith 
fwyaf posib i bopeth a wnawn. 

Mae’r heriau yr ydym yn eu hwynebu fel cenedl 
yn rhai cymhleth ac maent oll yn gysylltiedig 
â’i gilydd. Mae gofyn inni gyd chwarae ein 
rhan. Dim ond drwy fabwysiadu ffordd fwy 
cynhwysol o weithio y gallwn wireddu ein 
huchelgeisiau ar gyfer ein gwlad. Mae'r Ddeddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn gyfle i weithio 
mewn ffordd wahanol ac ymwneud ag eraill i 
ddatblygu atebion arloesol i’r heriau sy’n ein 
hwynebu.

Rydym eisoes yn cyflawni mwy na’r disgwyl ar 
y llwyfan rhyngwladol, ac mae’r bleidlais i adael 
yr Undeb Ewropeaidd yn golygu y bydd rhaid 
inni weithio’n galetach nag erioed a chyflawni 
mwy fyth. Rydym yn ymwybodol bod heriau 
mawrion yn ein hwynebu - ac mae Symud 
Cymru Ymlaen yn fframwaith clir ar gyfer troi 
tuag at y dyfodol yn llawn hyder ac egni.
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From: Commissioner [mailto:Commissioner@futuregenerations.wales]  
Sent: 29 November 2016 11:28 

Subject: Llythyr: Seilwaith Gwyrdd - Catalydd ar gyfer Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru | 

Letter: Green Infrastructure - A Catalyst for the Well-being of Future Generations in Wales  
  
Scroll down for English  
I: 
Arweinwyr yr Awdurdodau Lleol 
Cadeiryddion y Cyrff Cyhoeddus 
Prifweithredwyr y Cyrff Cyhoeddus 
Cadeiryddion y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cydlynwyr y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
     
Annwyl Gyfaill  

SEILWAITH GWYRDD: CATALYDD AR GYFER LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL YNG NGHYMRU 

Fel y gwyddoch, mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn gosod dyletswydd ar bob 
corff cyhoeddus i ddefnyddio egwyddorion datblygu cynaliadwy i sicrhau bod anghenion presennol yn 
cael eu diwallu heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion eu hunain. 

I wneud yn siŵr ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r Ddeddf wedi sefydlu saith 
nod llesiant. Mae cyflawni’r saith nod yn gofyn i ni feddwl yn wahanol, mewn dull mwy integredig, 
arloesol sy’n rhoi llawer o fanteision niferus i ni. Fel rhan o ystod waith a chyfleoedd ar gyfer eich 
cynorthwyo i weithredu’r Ddeddf, rydw i wedi ymgysylltu ag Ymddiriedolaethau Natur Cymru sydd wedi 
cynhyrchu llyfryn ar sail tystiolaeth i egluro sut y gall seilwaith gwyrdd helpu’ch sefydliad i gyflawni’n 
unol â’r saith nod. 

Mae gan seilwaith gwyrdd y potensial i ddod â bywyd i’n trefi, ein dinasoedd a’n cymunedau a’u gwneud 
yn fannau gwych i fyw a gweithio ynddynt. Mae coedydd stryd, gerddi a rhandiroedd, toeau gwyrdd, 
fforestydd cymunedol, parciau, afonydd, camlesi a gwlyptiroedd i gyd yn cyflwyno ystod eang o 
fanteision economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, gwirioneddol a chost effeithiol. 

Er bod manteision seilwaith gwyrdd o’r radd flaenaf yn cael eu deall a’u derbyn yn gyffredinol, weithiau 
rydym yn colli’r cyfleoedd i wella’r ddarpariaeth hon; er enghraifft, cyfran uchel o fannau gwyrdd dinesig 
o ansawdd gwael, yn cael eu rheoli ar hyn o bryd fel porfa amwynder wedi’i dorri’n gyson neu wedi ei 
blannu â phlanhigion traddodiadol, heb lawer o fudd fel amwynder neu fan esthetig, nac o werth i fywyd 
gwyllt. Mae plannu blodau gwyllt, cyfoethog mewn neithdar yn y mannau hyn, wedi cynyddu eu gwerth 
i bobl a bywyd gwyllt. 

Mae’r llyfryn yn amlygu strategaethau syml cost effeithiol y gellir eu mabwysiadu gan eich sefydliad i 
gyflawni ystod o fanteision cymdeithasol drwy newid y ffordd yr ydych yn rheoli eich ystâd - yn amrywio 
o adfywio Dinas-Ranbarth i ofal iechyd ataliol ac adferol. Drwy hyrwyddo seilwaith gwyrdd, gallwch greu 
mannau agored deniadol, ymarferol a chydnerth a fydd yn caniatáu i gymunedau ffynnu ac a fydd yn 
gwella iechyd a llesiant eich staff a’ch cymuned yn awr ac yn y dyfodol. Dylai’r manteision niferus hyn 
fod o ddiddordeb cynyddol mewn cyfnod o gyfyngiadau economaidd. Byddant hefyd yn eich helpu i 
gyflawni’r amcanion Llesiant, yn ogystal â gofynion Dyletswydd Bioamrywiaeth yn Neddf yr Amgylchedd. 

mailto:Commissioner@futuregenerations.wales


Gobeithiaf y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi. Ryw’n eich annog i’w rannau gyda’ch 
cydweithwyr a’ch partneriaid priodol ac i ystyried sut y gellid ei ddefnyddio i lywio meysydd gwaith 
perthnasol neu gyflwyno gwasanaethau yn eich sefydliad. Gellir lawrlwytho’r llyfryn  Green 
Infrastructure: A Catalyst For The Well-Being Of Future Generations in Wales, o 
www.cenedlaethaurdyfodol.cymru neu http://www.wtwales.org/greeninfrastructure 
 
Yn gywir, 
  

 
Sophie Howe 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  
Future Generations Commissioner  
  
  

 
  

 
Cymraeg 
Rhybudd Ebost (2010) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Fe'ch cynghorir i ddarllen rhybydd ebost Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (a'i argraffu er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol).  Gellir dod o hyd iddo yn 
y lleoliad canlynol 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/47230 
 
English 
Betsi Cadwaladr University Health Board - Email Notice (2010) 
You are advised to read (and print for future reference) the Betsi Cadwaladr University Health Board e-mail notice which can be found at this location 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/47229 
  
Betsi Cadwaladr University Health Board is the operational name of Betsi Cadwaladr University Local Health Board 
A yw’r e-bost hwn wedi ei farcio’n ‘Swyddogol-Sensitif’? Os ydyw, rhaid i chi ystyried a oes gennych hawl i’w ddyblygu, ei argraffu neu ai 
anfon ymlaen. Os oes, sicrhewch os gwelwch yn dda fod yr e-bost ynghyd ag unrhyw atodiadau’n cael eu marcio’n ‘Swyddogol-Sensitif’. 
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau fod mesurau’n cael eu cymryd i ddiogelu, storio a chael gwared ar y wybodaeth mewn modd priodol. Mae hyn 
yn golygu fod rhaid diogelu’r wybodaeth gyda chyfrinair neu ei chadw mewn cwpwrdd ffeilio y mae modd ei gloi. Rhaid cael gwared ar 
ddogfennau ‘Swyddogol-Sensitif’ yn y biniau gwastraff y mae modd eu cloi. Os ydych yn ansicr ynghylch sut i ddefnyddio gwybodaeth 
‘Swyddogol-Sensitif’, yna cysylltwch os gwelwch yn dda gyda llywodgwyb@ynysmon.gov.uk  
 
Croeso i chi ddelio gyda’r Cyngor yn Gymraeg neu’n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.  
 
Has this e-mail been marked ‘Official-Sensitive’? If so you must consider whether you have the right to duplicate, print or forward it on. If so 
please ensure that the e-mail and any attachments are marked as ‘Official-Sensitive. It is your responsibility to ensure that appropriate 
measures are taken to protect, store and dispose of this information properly. This means that the information must be password protected or 
kept in a lockable filing cabinet. ‘Official-Sensitive’ documents must be disposed of in the lockable waste bins. If you are unsure about how to 
use Official-Sensitive information please contact infogov@anglesey.gov.uk  
 
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.  

http://www.cenedlaethaur/
http://www.wtwales.org/greeninfrastructure
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/47230
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/47229
mailto:llywodgwyb@ynysmon.gov.uk
mailto:infogov@anglesey.gov.uk


 

Dilynwch ni ar Twitter / Darganfyddwch ni ar Facebook 

Follow us on Twitter / Find us on Facebook 

Mae'r neges e-bost hon a'r ffeiliau a drosglwyddyd ynghlwm gyda hi yn gyfrinachol ac efallai 
bod breintiau cyfreithiol ynghlwm wrthynt. Yr unig berson sydd 'r hawl i'w darllen, eu copio a'u 
defnyddio yw'r person y bwriadwyd eu gyrru nhw ato. Petaech wedi derbyn y neges e-bost hon 
mewn camgymeriad yna, os gwelwch yn dda, rhowch wybod i'r Rheolwr Systemau yn syth gan 
ddefnyddio'r manylion isod, a pheidiwch datgelu na chopio'r cynnwys i neb arall. 

Mae cynnwys y neges e-bost hon yn cynrychioli sylwadau'r gyrrwr yn unig ac nid o 
angenrheidrwydd yn cynrychioli sylwadau Cyngor Sir Ynys Mon. Mae Cyngor Sir Ynys Mon yn 
cadw a diogelu ei hawliau i fonitro yr holl negeseuon e-bost trwy ei rwydweithiau mewnol ac 
allanol. 

Croeso i chi ddelio gyda’r Cyngor yn Gymraeg neu’n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth 
yn y ddwy iaith. 

This email and any files transmitted with it are confidential and may be legally privileged. They 
may be read copied and used only by the intended recipient. If you have received this email in 
error please immediately notify the system manager using the details below, and do not disclose 
or copy its contents to any other person. 

The contents of this email represent the views of the sender only and do not necessarily represent 
the views of Isle of Anglesey County Council. Isle of Anglesey County Council reserves the 
right to monitor all email communications through its internal and external networks. 

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same 
standard of service in both languages. 

 

https://twitter.com/cyngormon
http://www.facebook.com/cyngormon
https://twitter.com/angleseycouncil
http://www.facebook.com/ioacc
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