CYFARFOD GORFODOL / MANDATORY MEETING
BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD
GWYNEDD PUBLIC SERVICES BOARD

Dydd Mawrth, 20ed Mehefin / 20th June 2017
1.30pm
Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor
CADEIRYDD / CHAIR: DILWYN WILLIAMS, PRIF WEITHREDWR / CHIEF EXECUTIVE
CYNGOR GWYNEDD
AGENDA

Item
1.

Materion
Croeso, ac Ymddiheuriadau

Papurau

2.

Cofnodion cyfarfod 13 Ebrill 2017

Cofnodion

3.

Cytundeb i barhau i gyd-weithio neu uno gyda Bwrdd Gwasnaethau
Cyhoeddus Ynys Môn

Item
1.

Issues
Welcome and Apologies

Papers

2.

Minutes of meeting 13 April l 2017

Minutes

3.

Agreement to continue to work collectively or to merge with the
Anglesey Public Services Board

Bydd aelodau Bwrdd Gwananaethau Cyhoeddus Ynys Môn yn y cyfarfod fel arsylwyr.
Members of the Anglesey Public Services Board will be in attendance as observers.

CYFARFOD GORFODOL / MANDATORY MEETING
BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS YNYS MÔN
ANGLESEY PUBLIC SERVICES BOARD

Dydd Mawrth, 20ed Mehefin / 20th June 2017
1.45pm
Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor
CADEIRYDD / CHAIR: GWYNNE JONES, PRIF WEITHREDWR / CHIEF EXECUTIVE
CYNGOR SIR YNYS MÔN
AGENDA

Item
1.

Materion
Croeso, ac Ymddiheuriadau

Papurau

2.

Cofnodion cyfarfod 13 Ebrill 2017

Cofnodion

3.

Cytundeb i barhau i gyd-weithio neu uno gyda Bwrdd Gwasnaethau
Cyhoeddus Gwynedd

Item
1.

Issues
Welcome and Apologies

Papers

2.

Minutes of meeting 13 April l 2017

Minutes

3.

Agreement to continue to work collectively or to merge with the
Gwynedd Public Services Board

Bydd aelodau Bwrdd Gwananaethau Cyhoeddus Gwynedd yn y cyfarfod fel arsylwyr..
Members of the Gwynedd Public Services Board will be in attendance as observers.

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

Dydd Mawrth, 20 Mehefin 2017
1.30pm – 4.00pm
Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor
AGENDA
Eitem Materion
1.
Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd
2.

Croeso, ac Ymddiheuriadau

3.

Cylch Gorchwyl – eitem sefydlog


4.

Papurau

Dim newidiadau i’w gyflwyno

Cofnodion (i’w cymeradwyo) a Materion yn Codi:
13 Ebrill 2017

Cofnodion

5.

5 diwrnod mewn ystafell

Cyflwyniad gan Ffion
Johnstone, Bwrdd
Iechyd

6.

Lles Amgylcheddol

Cyflwyniad gan Sian
Williams, Cyfoeth
Naturiol Cymru

7.

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a’r berthynas gyda chynlluniau’r Grid
Cenedlaethol

Gwynne Jones – papur
i ddilyn

8.

9 Prif Neges yr Asesiad Llesiant

Papur A – i’w ddilyn

9.

Fframwaith Ymgysylltu’r BGC

Papur B

10.

Gohebiaeth
Crynodeb o’r ohebiaeth


Gwahoddiad aelodau i’r digwyddiad Llesiant yng Nghymru 17

Papur C



Gorffennaf 2017
Llythyr gan weinidogion Cymru ynglŷn â pherthynas y BGC
gyda’r Trydydd Sector

11.

Unrhyw Fater Arall:

12.

Trefniadau’r cyfarfod nesaf:
4 Medi 2017 2pm – 4.30pm - lleoliad i’w gadarnhau

Papur D

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

Fframwaith Ymgysylltu ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Cefndir
Mae’r Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC)
ystyried y pum egwyddor gynaliadwy pan yn cyd gynllunio gwasanaethau i’r dyfodol. Un o’r egwyddorion
hynny yw Cynnwys - Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau
bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal maent yn ei gwasanaethu.
Mae’r Ddeddf ynghyd a pholisïau eraill Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ‘lais unigolion a chymunedau’ i fod yn
gyrru cynllunio a gwella gwasanaeth. Bydd yn rhaid i’r Cynllun Llesiant amlinellu sut mae aelodau’r BGC yn
ymgysylltu ar y cyd gyda phobl a chymunedau gan ddefnyddio dull cydlynol a chyson, gyda ffocws clir iawn ar y
ffordd orau i hyn gefnogi gwelliant yn llesiant yr ardal.

Beth mae ymgysylltu yn ei olygu?
Mae ymgysylltu yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw broses sy’n cynnwys cyswllt gyda’r
cyhoedd neu gyda rhanddeiliaid. Mae ymgysylltu ynglŷn â darparu amrywiaeth o gyfleoedd i ddinasyddion
gymryd rhan fel y gallant gymryd rhan weithredol wrth gynllunio, datblygu a chyflenwi gwasanaethau. Aiff
ymhellach na hysbysu ac ymgynghori â dinasyddion drwy geisio galluogi pobl a chymunedau i gymryd rhan
weithredol wrth ddylanwadu ar wneud penderfyniadau a chyflenwi gwasanaeth. Bydd y fframwaith ymgysylltu
yn seiliedig ar Egwyddorion Cenedlaethol Ymgysylltu Cyhoeddus yng Nghymru a’r Safonau Cyfranogiad
Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru.

Ar gyfer pwy mae’r strategaeth?
Mae’r strategaeth ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried eu bod yn rhanddeiliaid yng Ngwynedd a Môn.. Mae hyn yn
cynnwys pobl sy’n byw ac sy’n gweithio yn yr ardal. . Fe fydd yn fframwaith ar gyfer sefydliadau sector
cyhoeddus a thrydydd sector a gweithwyr proffesiynol i ddefnyddio dull ymgysylltu cyson. Bydd hefyd yn
ganllaw ar gyfer dinasyddion a rhanddeiliaid am yr hyn y gallant ei ddisgwyl pan fyddant wedi ymgysylltu ac yn
cymryd rhan gyda gwneuthurwyr penderfyniadau a gweithwyr proffesiynol.
Er y sylweddolwn nad yw’n rhaid i bawb gymryd rhan nac eisiau cymryd rhan, bydd y Bwrdd Gwasanaeth
Cyhoeddus yn anelu i sicrhau fod y dewis i wneud hynny ar gael ac ar y lefel gywir sy’n diwallu anghenion yr
unigolyn
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Beth ydyn ni eisiau ei gyflawni?
Wrth ddatblygu fframwaith ymgysylltu , rydym eisiau ymrwymo i set o nodau craidd y gall pob partner eu
cefnogi. Rydym hefyd eisiau darparu dull cydlynol ac sydd wedi’i gynllunio’n well ar gyfer ymgysylltu cyhoeddus
yng Ngwynedd a Môn, trwy sefydliadau partner allweddol yn cydweithio.
Yn ystod cyfnod ymgynghori'r Asesiad Llesiant roedd cymunedau Gwynedd a Môn yn adrodd ei bod yn teimlo
bliner go iawn ynglŷn ag ymgynghori ac ymgysylltu. Mae cyrff cyhoeddus i gyd yn ymgysylltu yn annibynnol o’i
gilydd ac yn aml yn ymweld â’r un cymunedau o fewn yr un amserlen.
Cafwyd yr un negeseuon drwy waith rhaglen Lleisiau’n Lleol ym Môn. Mae’r rhaglen wedi bod yn gweithio gyda
chymunedau i adeiladu perthynas er mwyn gwella ymgysylltu a chynnwys cymunedau ym mhroses gwneud
penderfyniadau cyrff cyhoeddus.
Felly nodau craidd y fframwaith fydd:




Datblygu dull partneriaethol at ymgysylltu yng Ngwynedd a Môn
Gwella cydlynu ymgysylltu ar draws Gwynedd a Môn
Annog cyfraniad pobl mewn gweithgareddau ymgysylltu ar draws Gwynedd a Môn.

Gweithredu sydd angen:
Sefydlu is-grŵp o’r BGC is fod yn gyfrifol am ddatblygu'r Fframwaith Ymgysylltu ar gyfer y Bwrdd. Bydd
aelodau’r grŵp yma yn:






Cynnal hunanasesiad ymgysylltu i adnabod ymgysylltu cyfredol a beth sydd angen yn y dyfodol
Datblygu'r Fframwaith Ymgysylltu
Sicrhau y bydd y fframaith yn plethu gydag unrhyw weithredu rhanbarthol
Bod yn gyfrifol am ymrwymiad eu sefydliad i’r fframwaith
Monitro a gwerthuso'r gweithredu ar y cyd yn erbyn y fframwaith.

Argymhellion:
Argymhellir i’r BGC gytuno i sefydlu is-grŵp ac i enwebu un aelod ‘r BGC I gadeirio.
Argymhellir fod y BGC yn gofyn i’r grŵp am ddrafft cychwynnol o’r fframwaith erbyn cyfarfod nesaf o’r Bwrdd
ym mis Medi 2017.
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COPI O E-BOST A DDERBYNIWYD GAN GOMISIYNYDD CENEDLAETHAU’R DYFODOL
COPY OF EMAIL RECEIVED FROM FUTRUE GENERATIONS COMMISSIONER

Scroll down for English

CADWCH Y DYDDIAD!

Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell
yfory
Dydd Llun 17 Gorffennaf 2017
Sesiwn Gyntaf 8:00-10:00

Ail Sesiwn 10:30-16:00

Stadiwm SWALEC, Caerdydd CF11 9XR
Ar 17 Gorffennaf rydym yn trefnu dau digwyddiad a fydd yn tynnu ar y mewnwelediad y mae Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi elwa gan adolygu'r asesiadau llesiant ar draws Cymru, er mwyn
hyrwyddo a chefnogi dysgu ar y cyd rhwng y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'u partneriaid.

Yn gyntaf, cynhelir cyfarfod brecwast (8:00-11:00) ar gyfer arweinwyr uwch a phrif weithredwyr sydd yn
aelodau o'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd cyfle i’r arweinwyr i ymchwilio eu rôl fel aelodau'r
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a sut mae hyn yn ymwneud ag arweinyddiaeth yn eu cyrff
cyhoeddus yng nghyd-destun cynllunio ar gyfer llesiant.

Bydd yr ail ddigwyddiad (10:30-4:30) yn dod at ei gilydd swyddogion sydd yn cefnogi gwaith y Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus ynghyd â chyrff eraill sydd â diddordeb mewn gweithio gyda’i
gilydd i wella llesiant cenedlaethau heddiw ac yn y dyfodol.

Bydd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, yn trafod hefyd sut bydd ei gwaith a
gwaith ei thîm ar y meyseydd blaenoriaeth sydd wedi dod i'r amlwg yn gallu llywio ei chyngor, cefnogaeth
a dyletwsyddau.
Bydd hyn yn gyfle amserol i chi rannu eich profiadau o’r asesiadau llesiant a’u defnyddio i ddatblgygu
eich arddull o gynllunio ar gyfer llesiant. Bydd tîmau’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, y cyrff
cyhoeddus a’r academyddion yn gallu:



cysylltu â'i gilydd, a chydweithio i ddefnyddio'r pum ffordd o weithio er mwyn gwneud y gorau o'u
cyfraniad i bob un o'r saith nod llesiant; a



herio busnes yn ôl yr arfer gan ddatblygu syniadau i ymateb i'r heriau sy'n effeithio ar gynllunio ar
gyfer llesiant a chyflawni’r nodau lleol.

Cadwch y dyddiad yn eich dyddiadur os gwelwch yn dda a byddwn yn ddiolchgar os gallech sicrhau bod
aelodau o’ch Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi derbyn yr ebost hon hefyd.
Bydd mwy o fanylion ar y digwyddiadau a sut i gofrestru yn dilyn cyn bo hir.

Ymddiheuriadau os rydych wedi eisoes derbyn yr ebost hon.

COPI O E-BOST A DDERBYNIWYD GAN GOMISIYNYDD CENEDLAETHAU’R DYFODOL
COPY OF EMAIL RECEIVED FROM FUTRUE GENERATIONS COMMISSIONER

SAVE THE DATE!

Well-being in Wales: Planning today for a better tomorrow
Monday 17 July 2017
First Session 8:00-10:30

Second Session 10:30-16:00

SWALEC Stadium, Cardiff CF11 9XR
On 17 July we are organising two events which will draw upon the insight the Future Generations
Commissioner for Wales has gained from reviewing the well-being assessments across Wales in order to
promote and support shared learning between the Public Services Boards and their partners.

First, there will be a breakfast meeting (8:00-11:00) for senior leaders and chief executives who are
members of the Public Services Boards. Senior leaders will have the chance to explore their role as
members of Public Services Boards and how this relates to leadership in their own organisations in the
context of planning for well-being.

The second event (10.30-4:30) will bring together the officers who support the work of the Public Services
Boards from across Wales, together with other organisations that have an interest in working
together to improve the well-being of current and future generations.

Sophie Howe, the Future Generations Commissioner for Wales will also be discussing how her work and
that of her team on the emerging priorities will inform her advice, support and duties.

This will be a timely opportunity to share your learning from the well-being assessments and use it
to inform and develop your approach to well-being planning. Public Services Board teams, academics
and national public bodies will be able to:



connect with each other, working together in using the five ways of working to make the most of
their contribution to each of the seven well-being goals; and



challenge business as usual and develop ideas for responding to the issues that are
affecting planning for well-being and the delivery of local objectives.

Please save the date in your diary and we would be grateful if you could ensure that members of your
Public Services Board have received this e-mail also.

Further details on the events and registration will follow soon.

Apologies if you have already received this email.

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

DYDD IAU, 13 EBRILL 2017 09.30yb
COFNODION

Presennol
Enw
Ffion Johnstone (Cadeirydd)
Cyng. Ieuan Williams
Cyng. Dyfed Edwards
Dilwyn Williams
Sian Purcell
Siobhan Adams
Bethan Russell Williams
Gwynne Jones
Sioned Rees
Simon Smith
Sian Williams
Emyr Williams

Sefydliad
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd
Medrwn Môn
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Mantell Gwynedd
Cyngor Sir Ynys Môn
Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

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

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
Cyngor Gwynedd
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Myfyriwr PhD (Arsylwi)
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1. Croeso ac Ymddiheuriadau

Diolchodd y Cadeirydd i Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn Ieuan Williams ag i Arweinydd Cyngor Gwynedd,
Dyfed Edwards am eu cyfraniad i raglen y Bwrdd dros y blynyddoedd diwethaf gan eu bod yn sefyll i lawr fel
Arweinyddion.

Ymddiheuriadau
Jerry Hunter
Morag Olsen
Nigel Harrison
Ian Rees

Prifysgol Bangor
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Heddlu Gogledd Cymru
Grwp LLandrillo Menai

2. Cofnodion a Materion yn Codi

Newidiadau i gofnodion cyfarfod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn a gynhaliwyd ar 24
Chwefror 2017 :
-

Nodi ymddiheuriadau Siobhan Adams.

Materion yn Codi:


1

Nodwyd Dilwyn Williams y posilibrwydd o ddefnyddio ystafelloedd cyfarfod y sefydliadau i gynnal
cyfarfodydd y Bwrdd.
Gweithred:

Rhian Bayley-Hughes i drefnu cyfarfodydd y Bwrdd oddi fewn i sefydliadau

Cadarnhawyd bod gweddill y cofnodion yn gofnod cywir o’r trafodaethau.

3. Cylch Gorchwyl

Angen cynnwys cyfnod Cadeirydd / Is gadeirydd yn y Cylch Gorchwyl. Rhaid ethol Cadeirydd yn y cyfarfod
ym mis Mehefin gan ei fod yn gyfarfod mandadol ar ôl etholiad.

4. Grant Rhanbarthol Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu gwaith y Byrddau yn rhanbarthol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grant rhanbarthol ar gyfer cefnogi'r byrddau yn y rhanbarth i fynd ati i
baratoi’r Cynllun Llesiant a pharhau i helpu cydgyfnerthu gwaith ar yr asesiad o lesiant lleol. Mae’r cais
rhanbarthol wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru gan mai dyddiad cau oedd diwedd Mawrth 2017. Mae
Llywodraeth Cymru yn ymwybodol nad yw aelodau’r Bwrdd wedi cael cyfle i’w drafod a chynnig
gwelliannau.
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Sylwadau:
2

5.

Roedd consensws fod angen plethiad rhwng yr Asesiad Boblogaeth a’r Asesiad o Lesiant.
Angen Asesiad Poblogaeth i adlewyrchu materion lleol.
Codwyd pryderon materion ieithyddol a bod angen cytundeb gofynion ieithyddol.
Bod angen i addasu’r cais i adlewyrchu pwrpas mwy lleol.
Diffyg ffocws yn y cais - posibilrwydd o ddyblygu
Angen strwythur monitro cadarn i’r swydd Ranbarthol.
Gweithred:

Llio Johnson i fwydo yn ôl ar y cais i’r grŵp rhanbarthol

Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyflwynwyd Cynllun Strategol Drafft ac Adroddiad Datblygu Meysydd Blaenoriaeth Swyddfa’r Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol er gwybodaeth i’r Bwrdd, gan esbonio eu bod yn medru ymateb yn uniongyrchol.

6.

Trefniadau Ymgysylltu’r Bwrdd

Esboniodd Llio Johnson fod adroddiad wedi ei baratoi gan Medrwn Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ar y gwaith
ymgysylltu sydd wedi digwydd gyda’r cyhoedd yn defnyddio model Lleisiau’n Lleol. Mae’r adroddiad yn
cynnwys negeseuon clir am y ffordd mae’r cyhoedd eisiau i sefydliadau cyhoeddus ymgysylltu â nhw.
Cytunodd aelodau’r Bwrdd bod angen crynodeb o’r adroddiad ynglŷn â’r negeseuon a’i drafod ymhellach
yn cyfarfod nesaf y Bwrdd ym mis Mehefin, 2017.
Cytunwyd hefyd fod angen sefydlu trefn gydag Aelodau lleol a’u bod hwy yn rhan o arwain y trafodaethau
lleol. Mae cydnabyddiaeth fod yr atebion a’r datrysiad ar gyfer materion lleol o fewn y cymunedau hynny.

3

Gweithred:

I’w gynnwys ar yr agenda ym mis Mehefin, 2017

Tudalen 3 o 7

7.

Gohebiaeth

Rhannwyd copïau o adroddiad a dderbyniwyd gan Rwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd
Cymru gyda’r Bwrdd.
Roedd gwrthwynebiad i dderbyn yr adroddiad gan mai fersiwn uniaith Saesneg yn unig oedd wedi ei rannu.
Nodwyd hefyd fod y wybodaeth leol , ee cysylltiadau Cyngor Gwynedd yn anghywir.

4

8.

Gweithred:

Llio Johnson a Ffion Johnstone i ymateb i’r rhwydwaith gyda’r sylwadau uchod

Asesiad o Lesiant Lleol – Sesiwn Gweithdy

Rhan 1:
Mewn grwpiau cafwyd trafodaeth ynglŷn â’r ymatebion oedd wedi eu derbyn ar yr asesiad drafft ac
unrhyw newidiadau oedd angen eu gwneud cyn cyhoeddi’r fersiwn terfynol.
Crynodeb o’r drafodaeth:
Sylwadau Cyffredinol:














Mae’r asesiad yn ddogfen byw a byddem yn ei diwygio fel mae pethau’n newid / datblygu e.e.
effaith Brexit / Wylfa.
Cydnabyddiaeth bod rhai ymatebion I’r ymgynghoriad yn amlwg yn ymgyrchu, mae angen
gwarchod yn erbyn derbyn bod sylwadau gan ymatebwyr gyda diddordeb penodol iawn mewn
un maes yn gynrychiadol.
Mae angen crynhoi beirniadaeth y Comisiynydd mewn pwyntiau bwled - pa rhai sydd angen
sylw rŵan ac yn y tymor hir a gellir trafod hyn yn y dyfodol.
Roedd cydnabyddiaeth na ellir newid llawer ac nad oes angen newid llawer ar hyn o bryd –
angen rhai newidiadau bychain mewn ymateb i’r sylwadau ac wedyn angen ystyried
newidiadau pellach i’r dyfodol.
Cafwyd trafodaeth am y cyswllt rhwng y BGC a’r strwythur rhanbarthol a rannwyd o ran y
Bwrdd Partneraieth Rhan 9 - oes angen gymaint o grwpiau, mae yn gymhleth a rhaid cwestiynu
sut y gall gymaint o grwpiau gwahanol weithredu yn effeithiol a sut y bydd hyn yn plethu â
gweithredu Cynlluniau Llesiant y Bwrdd?
Nodwyd hefyd nad oes sylw manwl yn cael ei roi i’r BGC yn y Papur Gwyn diweddar - Diwygio
Llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad, felly nid yw yn glir beth yw bwriad y Llywodraeth
o ran gweithredu rhanbarthol?
Wrth bennu amcanion ar gyfer y cynllun mae yn bwysig eu bod yn amcanion y BGC, nid rhai y
byddai sefydliadau unigol wedi eu hadnabod / gweithredu fodd bynnag.
Cydnabyddiaeth bod trafodaethau a chydweithio yn y Bwrdd yn gallu tynnu allan syniadau
newydd a dylai, o bosibl, helpu i dargedu adnoddau i fynd i'r afael â materion yn fwy effeithiol /
effeithlon.
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Sylwadau ar yr Asesiad yn cynnwys bylchau mewn data/gwybodaeth:














Cydnabod unwaith yn rhagor na ellir gwneud y newidiadau yma i gyd ar gyfer yr asesiad yma
ond angen gweithio ar hyn ar gyfer diweddariad yr Asesiad i’r dyfodol.
Angen sôn am Iechyd Meddwl – gellid eu hatgyfnerthu yn yr asesiad gan ei fod yn effeithio ar
bob gwasanaeth sy’n cael ei gynrychioli ar y BGC. Mae’n bwysig cynnwys iechyd meddwl a lles
gan fod lles hefyd yn cynnwys elfennau o wydnwch cymunedol a chydraddoldeb.
Dylid tlodi cael ei ehangu a hinsawdd ariannol. Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio’n rhy gul ar
ychydig o ddangosyddion tlodi.
Angen cyd-destun gwell ar gychwyn y ddogfen gan gynnwys naratif ar sut yr ydym wedi
cyrraedd y prif negeseuon.
Tueddiadau i’w cynnwys.
Cyrhaeddiad Addysgol – Posib rhoi mwy o sylw i amrywiadau e.e gwahaniaethau rhwng y
rhywiau a’r angen i sicrhau mwy o gydbwysedd.
Hinsawdd- efallai bod gormod o sylw ar lygredd, lefel y môr ayyb a dim digon am effaith newid
mewn hinsawdd ar faterion eraill megis bioamrywiaeth, cynefinoedd naturiol ayyb.
Gofal cymdeithasol – dim llawer yma ar hyn, angen mwy o’r Asesiad Poblogaeth?
Unigrwydd - angen cydnabod effaith hyn ar lesiant. Mae y n broblem yma gan fod pobl yn
ymddeol i’r ardal a pan mae un partner yn marw mae’r weddw yn bell o deulu a chefnogaeth.
Mae yn bwysig cydnabod nad yw yn broblem mewn ardaloedd gwledig yn unig - gall unigedd
ddigwydd yn ein trefi hefyd.
Angen cydnabod fod y negeseuon a’r materion yn cyd-blethu.
Gellir gwneud y newidiadau angenrheidiol ac wedyn datblygu’r ddogfen i’r dyfodol gan ystyried
yn fwy manwl yr holl ymatebion.

Cytunwyd i rannu y rhan olaf o’r ddogfen - “Beth mae hyn yn ddweud wrthym am lesiant” gyda’r
aelodau ar gyfer sylwadau cyn cyhoeddi.
Cytunwyd ymateb i’r Comisiynydd yn diolch am y sylwadau ac yn amlinellu sut mae’r Bwrdd wedi
ymateb i’r sylwadau.

Rhan 2:
Mewn grwpiau cafwyd trafodaeth bellach ynglŷn â’r prif negeseuon a chychwyn y broses o gysidro beth
fydd amcanion y Bwrdd yn y Cynllun Llesiant:
Crynodeb o’r drafodaeth:
Roedd trafodaeth gyffredinol ynglŷn â’r prif negeseuon. Roedd yn bwysig nodi'r posibilrwydd o wahanol
sefydliadau yn dehongli’r negeseuon yn wahanol. Mae yn bwysig fod consensws clir ar yr hyn mae’r
negeseuon yn ei olygu i’r Bwrdd.
Cytunwyd fod pob un o’r negeseuon yn rhai y gall y Bwrdd gyfrannu atynt gyda’i gilydd a bod rhai
sefydliadau amlwg ar gyfer arwain.
1. Yr angen i gynnal ysbryd cymunedol iach sydd mor bwysig i lesiant ein cymunedau :
Eto angen cytundeb o ddehongliad y neges - mae sefydliad fel y Gwasanaeth Tân ac Achub i’w weld
yn un amlwg i arwain - mae gorsafoedd tân mewn nifer o gymunedau ond hefyd y 3ydd Sector yn
gweithredu o fewn cymunedau yn barod. Mae yn bwysig cydnabod nad yw cymuned o reidrwydd
yn gymuned ddaearyddol, gall fod yn gymuned o bobl hyn, cymuned ffermio ayyb.
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2. Pwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd naturiol:
BGC yn gallu gweithredu ar y cyd – mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Parc Cenedlaethol yn amlwg yn
gweithredu yn y maes yma ond gall cyd-weithio roi mynediad at fwy o adnoddau yn gweithredu at
ddiben cyffredin.
3. Deall effaith y newidiadau yn nemograffeg ein hardaloedd:
Gall Swyddogion y BGC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru weithredu ar hyn - gellir edrych ar y
tueddiadau i'r dyfodol a cheisio amlygu effaith hyn ar unrhyw weithredu i wella llesiant.
4. Gwarchod yr iaith Gymraeg
Mae hwn yn faes lle gellir gweithredu ar y cyd. Mae angen ail edrych ar y neges, nid yw yn ddigonol
dweud ‘gwarchod’ mae angen datblygu a hyrwyddo'r defnydd o’r iaith.
5. Hybu’r defnydd o’r Adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn y hir dymor :
Maes lle gellir gweithredu ar y cyd. Angen trafodaethau pellach ynglŷn â phwy ddylai arwain.
6. Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a chyfleusterau:
Mae hwn yn faes lle gall y BGC weithredu ar y cyd OND mae angen ddechrau hefo Llywodraeth
Cymru. Mae yn fater cenedlaethol ac angen gweithredu cenedlaethol.
7. Yr angen am swyddi o safon uchel a thai sy’n fforddiadwy i bobl leol:
Angen trafodaeth bellach - mae llawer o waith yn digwydd yn rhanbarthol a pha ddylanwad lleol
sydd gan y BGC ar hyn?
8. Effaith tlodi, yn cynnwys tlodi tanwydd ar lesiant:
Mae angen ehangu hyn a llawn ddeall effaith byw mewn tlodi ar lesiant. Mae yn gyfrifoldeb i bob
sefydliad - angen trafodaethau pellach.
9. Sicrhau fod pob plentyn yn cael cyfle i lwyddo:
Fel uchod mae angen llwyr ddeall hyn - beth yw’r rhwystrau i lwyddo, eto angen trafodaethau
pellach.

Penderfynwyd fod angen i bob sefydliad gael trafodaethau mewnol cyn y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin
er mwyn cytuno ar y canlynol:
•

Beth mae’r prif negeseuon yn ei olygu? Sut yda’ chi yn dehongli’r negeseuon?

•

Pa gyfraniad sydd gan y sefydliad yn erbyn pob neges? Beth sydd yn digwydd eisoes a pha
gynlluniau i’r dyfodol?

•

Ym marn y sefydliad, pa bartner arall fyddai yn rhan allweddol o’r ymateb / cyd-weithio o dan bob
neges

Cytunwyd y byddai swyddogion y BGC yn rhannu templed ar gyfer y trafodaethau hyn. Bydd hyn yn
digwydd yr wythnos ar ôl cyhoeddi’r Asesiad Llesiant terfynol.
Cymeradwyo'r Asesiadau Llesiant - bu i’r ddau Fwrdd gymeradwyo cyhoeddi'r asesiad ar gyfer eu hardal
gyda’r mân newidiadau sydd wedi eu trafod. Mae cofnodion arwahan wedi eu cynhyrchu i adlewyrchu
hyn.
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5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Nodwyd manylion y trefniadau ar gyfer cyfarfod nesaf o’r Bwrdd ar 20 Mehefin , 2017 am 9.30yb yn Nhŷ
Menai, Parc Menai, Bangor, Gwynedd.
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â’r angen i gyfarfod yn fwy aml tra bod y Bwrdd yn llunio’r Cynllun Llesiant.
Cytunwyd ceisio trefnu dyddiadau bob 6 wythnos ond mai gweithdai anffurfiol fyddai'r cyfarfodydd
ychwanegol.
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30pm
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD
GWYNEDD PUBLIC SERVICE BOARD

DYDD IAU, 13 EBRILL 2017
THURSDAY 13 APRIL 2017

COFNODION / MINUTES

Presennol
Enw
Ffion Johnstone (Cadeirydd)
Cyng. Dyfed Edwards
Dilwyn Williams
Siobhan Adams
Bethan Russell Williams
Sioned Rees
Simon Smith
Sian Williams
Emyr Williams

Sefydliad
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Mantell Gwynedd
Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

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

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

Un eitem yn unig:
Cymeradwyo yr Asesiadau Llesiant – ar ddiwedd y gweithdy ar y 13 Ebrill cytunodd y Bwrdd i gymeradwyo
cyhoeddi yr asesiad ar gyfer eu hardal gyda’r mân newidadau sydd wedi eu trafod.

One Item only:
Approval of the Well-being Assessment – at the end of the workshop on the 13 April the Board agreed to
approve the publication of the assessment for their area subject to the minor changes discussed.
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS YNYS MÔN
ANGLESEY PUBLIC SERVICE BOARD

DYDDIAU, 13 EBRILL 2017
THURSDAY, 13 APRIL 2017
COFNODION / MINUTES

Present
Name
Ffion Johnstone (Chair)
Cllr Ieuan Williams
Sian Purcell
Siobhan Adams
Gwynne Jones
Sioned Rees
Simon Smith
Sian Williams
Emyr Williams

Organisation
Betsi Cadwaladr University Health Board
Isle of Anglesey County Council
Medrwn Môn
Public Health Wales
Isle of Anglesey County Council
Welsh Government
North Wales Fire and Rescue Service
Natural Resources Wales
Snowdonia National Park Authority

In attendance:
Llio Johnson
Rhian Bayley-Hughes
Janet Roberts
Shan Morris
Elizabeth Woodcock

Gwynedd and Anglesey Public Services Board
Gwynedd and Anglesey Public Services Board
Gwynedd Council
North Wales Fire and Rescue Service
PhD Student (Observing)

Un eitem yn unig:
Cymeradwyo yr Asesiadau Llesiant – ar ddiwedd y gweithdy ar y 13 Ebrill cytunodd y Bwrdd i gymeradwyo
cyhoeddi yr asesiad ar gyfer eu hardal gyda’r mân newidadau sydd wedi eu trafod.

One Item only:
Approval of the Well-being Assessment – at the end of the workshop on the 13 April the Board agreed to
approve the publication of the assessment for their area subject to the minor changes discussed
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Carl Sargeant AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
Cabinet Secretary for Communities and Children
Mark Drakeford AC / AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Cabinet Secretary for Finance and Local Government

Ein cyf/Our ref -MA(P)/CS/1545/17
At: Pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

6th Mehefin 2017

Annwyl Gyfeillion

Rydym yn ysgrifennu atoch i dynnu sylw at bwysigrwydd gweithio ar y cyd rhwng Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector i greu cymunedau cryf, brwdfrydig
sydd wedi'u grymuso.
Mewn cyfnod o heriau cynyddol, mae'n amlwg na allwn barhau i wneud pethau yn yr un
ffordd. Rydym yn credu'n gryf mewn buddsoddi mewn ffyrdd arloesol o weithio sy'n gallu
cynnal a gwella gwasanaethau a chryfhau cymunedau, ac a fydd yn grymuso pobl, yn
gwella eu llesiant ac yn lleihau'r pwysau ar ein gwasanaethau cyhoeddus.
Diben y saith nod llesiant a'r pum ffordd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
yw ein helpu i ganolbwyntio ar sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i ddarparu gwell dyfodol ar
gyfer pobl Cymru. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i ni sicrhau'r canlynol: bod gan
ddinasyddion ran yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnynt; ein bod yn gallu rhyddhau
cyfalaf cymdeithasol drwy gyfeirio a defnyddio cryfderau pobl a chymunedau; ein bod yn
meithrin ffyrdd o weithio sy'n seiliedig ar asedau a lleoedd; ein bod yn cydweithredu i ddod â
ffynonellau arian ynghyd; a’n bod yn rhannu data a thystiolaeth er mwyn llywio
strategaethau. Mae'r trydydd sector mewn sefyllfa dda i helpu gyda chyflawni'r rhain i gyd.
Un enghraifft o hyn yw Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro. Mewn
partneriaeth â Chyngor Sir Benfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, maen nhw'n
datblygu rhaglen ddwy flynedd sy’n treialu dull o wella iechyd a llesiant gan ganolbwyntio ar
y gymuned, sef Cymunedau Gweithgar a Chysylltiedig. Mae tair elfen allweddol i'r rhaglen Cysylltwyr Cymunedol, Dinasyddiaeth Weithredol a Chryfder Cymunedol.
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Carl.Sargeant@gov.wales

Mae'r tîm Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio ledled Sir Benfro ar y canlynol:






Gweithio'n agos gyda meddygfeydd, clystyrau gofal sylfaenol a chanolfannau gofal
cymdeithasol i gefnogi'r gwaith o ragweld angen a chynllunio gofal o flaen llaw ac o
bresgripsiynu cymdeithasol;
Atgyfeirio'n briodol i sefydliadau trydydd sector a gwasanaethau eraill;
Datblygu atebion o fewn y gymuned sy’n rhoi’r lle canolog i ddinasyddion;
Gweithio gydag unigolion i'w helpu i gyrraedd nodau ac anghenion llesiant a nodwyd;
Mapio asedau lleol a chyfrannu at yr asesiadau o lesiant ac anghenion cymdeithasol.

Diben y prosiect yw symud tuag at weithredu'n gynnar ac atal problemau a helpu pobl i
ddewis yn ddarbodus a byw bywydau iachach. Mae'r Cysylltwyr Cymunedol yn ceisio
lleihau'r baich ar y gwasanaethau presennol wrth weithio â meddygfeydd lleol a Chanolfan
Gyswllt Cyngor Sir Benfro i ganfod atebion o fewn y gymuned a all wella llesiant unigolion
a'r gymuned.
I gydnabod y rhan bwysig y mae'r trydydd sector yn ei chwarae, mae'n rhaid gwahodd o
leiaf un sefydliad trydydd sector i gymryd rhan ym mhob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
Law yn llaw â hyn, mae gofyniad ehangach i gynnwys pobl sydd â diddordeb yn llesiant yr
ardal yn eich gwaith, gan gynnwys y trydydd sector. Mae'r trydydd sector hefyd mewn
sefyllfa dda i helpu i hwyluso'r gwaith o gynnwys cymunedau.
Mae'r canllawiau statudol ac atodol sydd wedi cael eu cyhoeddi yn cynnig cyngor ynghylch
sut y gellid llwyddo i'w cynnwys, ac mae Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru a
'Cyfranogaeth Cymru' Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ill dau'n cynnig cyngor i
awdurdodau lleol neu sefydliadau eraill ynghylch cynnwys y trydydd sector.
Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus pob Partneriaeth fod yn gweithio gyda’r trydydd
sector erbyn hyn i ddatblygu cynlluniau llesiant lleol. Mae gennym sail gadarn i adeiladu
arni ac mae wedi bod yn galonogol gweld tystiolaeth o ymgysylltiad rhai Byrddau â
sefydliadau trydydd sector yn yr Asesiadau Llesiant drafft. Yn yr achosion hyn, mae'r
Byrddau'n gallu dangos naratif mwy cadarn ac yn gallu creu darlun cyfoethocach o lesiant.
Fodd bynnag, nid yw Asesiadau drafft eraill yn nodi eu hymgysylltiad â'r trydydd sector, neu
maent heb ei nodi'n ddigon eglur. Mae rhai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi nodi
hon fel elfen i'w datblygu a byddem yn annog pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i
ystyried sut orau i elwa ar yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth y gall y trydydd sector eu cynnig o
ran llesiant eu cymunedau a'r cyfraniad y gall ei wneud wrth ymgysylltu â chymunedau a'u
grymuso. Mae her gyffredinol wedi dod i'r amlwg ynghylch cynnwys safbwyntiau rhai
grwpiau difreintiedig neu rai sydd ar y cyrion, gan gynnwys pobl â nodweddion
gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae hwn hefyd yn faes lle mae gan y
trydydd sector ran bwysig i'w chwarae.
Bydd y pwyslais ar baratoi cynlluniau llesiant lleol nawr ac mae gan y trydydd sector y gallu
o bosibl i wneud cyfraniad gwerthfawr tuag at eu datblygu a'u cwblhau'n llwyddiannus.

Rydym yn falch iawn o gydnabod y cynnydd sy'n cael ei wneud, ond mae llawer mwy o
waith i'w wneud er mwyn rhyddhau potensial y trydydd sector i gyfrannu i'r Gymru y
dymunwn ei chael. Rydym yn annog holl aelodau'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i
atgyfnerthu eu hymgysylltiad â phartneriaid yn y trydydd sector er mwyn creu cymunedau
cryf sydd wedi'u grymuso ledled Cymru.
Yn gywir,

Carl Sargeant AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
Cabinet Secretary for Communities and Children

Mark Drakeford AC / AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Cabinet Secretary for Finance and Local Government

