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1 – Argymhelliad/ion  

Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini nodi: 

1. Cynnydd gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymrwymo i’r egwyddorion o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (2015). Mae’r Cyngor yn darparu amrywiaeth o wasanaethau fydd yn cyflawni eu 
hamcanion llesiant unigol, yn ogystal â chyfrannu at a chefnogi amcanion llesiant y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  

Er mwyn cymhorth i Aelodau wrth graffu’r pwnc:- 
 

3.1 Effaith mae’r Cynllun Llesiant yn ei gael ar unigolion a chymunedau        
 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol ac o 
ran ansawdd.  
 

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau 
 

3.4 Craffu’n cymryd rôl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd 
 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 

 hirdymor 

 atal 

 integreiddio 

 cydweithio 
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4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

1. Sut mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn mesur ansawdd ei waith a’i berfformiad o ran 

cyflawni’r amcanion fel yr amlinellir yn y Cynllun Llesiant? 

 

2.  I ba raddau mae cyflymder gweithredu ffrydiau gwaith y Bwrdd yn ddigonol? 

 

3. Beth yw’r prif risgiau neu heriau o ran cyflawni amcanion y Cynllun Llesiant, a sut eir ati i 

liniaru’r risgiau hyn? 

 

4. I ba raddau mae cefnogaeth gadarn gan bartneriaid sy’n aelodau o’r Bwrdd yn cyfrannu at 

gyflawni’r amcanion llesiant? 

 

5. Pa gamau ymarferol fydd y Bwrdd yn ymgymryd â nhw er mwyn integreiddio eu 

blaenoriaethau i mewn i gynlluniau a strategaethau cyrff cyhoeddus eraill?  

 

 

5. –  Cefndir / Cyd-destun 

 

5.1 Cyflwyniad a chyd-destun 

5.1.1 Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yw gwella llesiant               
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn amlygu saith nod llesiant 
a phum ffordd o weithio er mwyn rhoi pwrpas cyffredin i gyrff cyhoeddus.                 

5.1.2     Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn ym 2016, yn unol 
â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Y penderfyniad a wnaethpwyd gan 
Bwyllgor Gwaith Ynys Môn bryd hynny oedd sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) 
i Ynys Môn fyddai’n cydweithio efo Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd.      

5.1.3    Cyhoeddwyd Asesiad o Lesiant y BGC ar gyfer ardaloedd llesiant Ynys Môn ym mis 

Mai 2017 ac yna yn dilyn cyfres o sesiynau ymgysylltu ac ymgynghori, cyhoeddwyd y Cynllun 

Llesiant ym 2018. Ceir cadarnhad yn y Cynllun Llesiant o’r ddau amcan a chwe maes 

blaenoriaeth ble cytunwyd y gall y Bwrdd gydweithio i sicrhau’r canlyniadau gorau i drigolion 

Gwynedd ac Ynys Môn. Cytunwyd felly ar feysydd blaenoriaeth sy’n gyffredin yn y ddwy Sir a 

bydd y BGC yn ymateb i’r materion yma ar y cyd ar draws y ddwy Sir.  

 

5.2  Diweddariad ar gynnydd yr is-grwpiau 

 

5.2.1 Cytunodd y BGC ar feysydd blaenoriaeth i wireddu’r  2 amcan o’r Cynllun Llesiant. 

Mae pedwar is-grŵp wedi eu sefydlu er mwyn gyrru’r gwaith yn ei flaen:    

5.2.2 Amcan 1 – Cymunedau sy’n ffynnu ac yn llewyrchus i’r hir-dymor 

Y Flaenoriaeth Cynnydd y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Amserlen Arfaethedig 

Iaith Gymraeg - 

Byddwn yn 

cydweithio i 

gynyddu’r defnydd 

Sefydlwyd yr is-grŵp iaith gan y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus ym 

Mehefin 2018. Amlygwyd yn y Cynllun 

Llesiant fod anghysondeb yn 
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o’r Iaith Gymraeg o 

fewn cyrff 

cyhoeddus yng 

Ngwynedd ac Ynys 

Môn. Byddwn yn 

hyrwyddo defnydd 

o’r Iaith Gymraeg 

fel yr iaith ddewis 

ar gyfer cyfathrebu 

ymysg sefydliadau 

cyhoeddus ar 

draws y ddwy sir. 

 

narpariaeth ddwyieithog 

gwasanaethau cyhoeddus yng 

Ngwynedd ac Ynys Môn.  

Mae’r BGC yn rhannu gweledigaeth 

hirdymor Llywodraeth Cymru o 

gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg 

erbyn 2050 ac yn ystyried bod 

cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg o 

fewn cyrff cyhoeddus, yn ogystal ag 

adnabod bylchau strategol i’w 

hamlygu a chyfrannu at drafodaethau 

o’r fath, yn cyfrannu at ffyniant y 

Gymraeg. 

 

Un o weithredoedd cyntaf yr is-grŵp 

Iaith oedd cymryd rhan ym mhrosiect 

‘Arfer’ (sydd yn delio gyda seicoleg 

ymddygiad). Roedd prosiect o’r fath 

eisoes wedi ei dreialu gan Brifysgol 

Bangor ac fe welwyd cynnydd y 

defnydd o’r Iaith Gymraeg yn y 

gweithle, a hyder yn y defnydd o’r 

Iaith. Credir bod cyflwyno’r prosiect i 

bartneriaid y Bwrdd yn cynorthwyo’r 

Is-grŵp Iaith i ymateb i’r flaenoriaeth 

o’r Cynllun  Llesiant sef : cynyddu’r 

defnydd o’r Iaith Gymraeg. Bydd data 

gwaelodlin yn cael ei sefydlu, a bydd 

yr is-grŵp yn adrodd yn ôl ar gynnydd 

y prosiect yn rheolaidd. Mae Cyngor 

Sir Ynys Môn yn un o’r partneriaid 

sydd wedi ymrwymo i’r cynllun, ac yn 

benodol un adran o wasanaeth yr 

Adran Blant, Gwasanaethau 

Cymdeithasol.  

 

Cafwyd trafodaeth yng nghyfarfod y 

BGC ym mis Rhagfyr 2019 i’r is-grwp 

ystyried sefydlu prosiect i edrych yn 

benodol ar sut mae hyrwyddo ac 

annog defnydd o’r Gymraeg mewn 

derbynfeydd (y tu hwnt i hysbysebu/ 

cynnig gwasanaeth Cymraeg). Bydd 

papur yn cael ei gyflwyno i’r BGC ym 

mis Mawrth er mwyn trafod 

ymhellach. 

 

Mae’r is-grŵp hefyd wedi cynyddu ei 

aelodaeth a bellach yn cynnwys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen cwblhau a 

chyflwyno’r pecyn adnoddau i 

Gyngor Sir Ynys Môn yw 

Mawrth 2021. 
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cydweithio gyda’r Gwasanaeth Tân, Yr 

Heddlu a Choleg Llandrillo a Menai. 

 

 

 

Y Flaenoriaeth Cynnydd y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Amserlen Arfaethedig 

Effaith Newid 

Hinsawdd ar 

lesiant ein 

cymunedau: 

Byddwn yn 

cydweithio yn lleol 

ac yn gweithredu ar 

y cyd i geisio lliniaru 

effaith newid 

hinsawdd ar ein 

cymunedau. 

Mae’r is-grŵp Newid Hinsawdd wedi’i 

sefydlu ac yn canolbwyntio ar 

gydweithio i liniaru effaith newid 

hinsawdd ar ein cymunedau. 

Gwyddwn fod ein hinsawdd yn newid 

ac fe fydd yn parhau i wneud hynny – 

gan achosi lefel y môr i godi a 

digwyddiadau tywydd mwy eithafol 

megis llifogydd. Bydd hyn yn effeithio 

ar les cymunedau a’r gwasanaethau a 

ddarperir. 

Mae’r is-grŵp wedi adnabod yr angen 

i addysgu cydweithio a grymuso ein 

cymunedau er mwyn eu paratoi ar 

gyfer heriau presennol newid 

hinsawdd a’r rhai a wynebir i’r 

dyfodol, yn hytrach na thrin 

digwyddiadau tywydd eithafol fel 

syndod mawr. Mae’n gyfle i BGC 

Gwynedd a Môn fod ar flaen y gad yng 

Nghymru; a gosod esiampl trwy ddilyn 

dull gwahanol a chyfunol o addasu i 

Newid Hinsawdd.   

 

Trefnwyd gweithdy ar Addasu i Newid 

Hinsawdd gan yr is-grŵp ym mis 

Chwefror 2020 er mwyn trin a thrafod 

y cymunedau fyddai’n elwa o 

gynlluniau addasu hinsawdd, rhoddi 

ystyriaeth i gynlluniau lleol a 

rhanbarthol blaenorol ar addasu, 

ystyried dulliau posibl o ymdrin â 

materion megis ymgysylltu gyda’n 

cymunedau ar draws rhanbarth 

Gogledd Cymru. Mae rhan 1 y 

gweithdy wedi ei gynnal, a bydd 

parhad iddo yn ystod mis Mawrth 

2020. Mae cynrychiolaeth o Adran 

Priffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn yn 

cyfrannu at y drafodaeth. Bydd 

canfyddiadau’r gweithdy a’r 

argymhellion ar y ffordd arfaethedig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adroddiad ar ganfyddiadau’r 

gweithdy i’w cyflwyno i’r BGC 

ym mis Mehefin 2020. 
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ymlaen yn cael eu cyflwyno i’r BGC ym 

mis Mehefin 2020. 

 

 

 

Y Flaenoriaeth Cynnydd y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Amserlen arfaethedig 

Cartrefi ar gyfer 

pobl leol- Byddwn 

yn cydweithio 

gyda’r sector dai i 

sicrhau mwy o 

gartrefi addas a 

fforddiadwy yn y 

llefydd cywir er 

mwyn diwallu 

anghenion lleol. 

Byddwn yn 

cydweithio i 

sicrhau bod cartrefi 

yn rhai o ansawdd 

sy’n cwrdd ag 

anghenion 

trigolion. 

Mae’r Is-grŵp cartrefi wedi’i sefydlu sy’n 

cynnwys cynrychiolaeth o Gyngor Sir 

Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, Parc 

Cenedlaethol Eryri ac Adra. Tra bod yr is-

grŵp cartrefi yn rhoi sylw i gytuno ar 

drywydd y prosiect, ac yn mesur a 

monitro’r cynnydd. Mae grŵp arall wedi’i 

ffurfio i gefnogi’r  is-grŵp sef is-grŵp 

technegol arloesol. Mae cynrychiolaeth 

ehangach ar yr is-grŵp sef cymdeithasau 

tai, Cynghorau Ynys Môn a Gwynedd, 

Parc Cenedlaethol Eryri a Chyfoeth 

Naturiol Cymru. Pwrpas y grŵp yma yw 

gwerthuso modelau tai arloesol, 

cyfrannu at ymarfer o werthusiad 

safleoedd a chyfrannu at yr achosion 

busnes arfaethedig. 

 

Mae rheolwr prosiect wedi’i phenodi i 

arwain gwaith yr is-grwp am gyfnod o 

flwyddyn, ac am ddiwrnod yr wythnos. 

Ariennir y swydd gan Gyngor Gwynedd, 

Cyngor Sir Ynys Môn ac Adra. Mae 

Cynllun Gweithredu ddiwygiedig yn cael 

ei gyflwyno i’r Bwrdd ar 6ed Fawrth, er 

cymeradwyaeth. Y gweithgaredd sy’n 

derbyn sylw gan y grwpiau uchod ar hyn 

o bryd yw: 

 Parhad o’r ymarfer gwerthusiad 

safleoedd gan bartneriaid y 

Bwrdd, ar gyfer datblygiadau tai 

arloesol 

 Cychwyn trafodaethau hefo Prif 

Weithredwyr y partneriaid am 

opsiynau ariannu’r datblygiadau 

ar y cyd. 

Cytundeb ar safleoedd a 

threfniadau ariannu erbyn 

Gorffennaf 2020. 

 

Y Flaenoriaeth Cynnydd y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Amserlen arfaethedig 

Effaith tlodi ar 

lesiant ein 

cymunedau – 

Yn ystod 2019 roedd gan y BGC is-

grŵp yn arwain ar y flaenoriaeth tlodi, 

ond nid yw’r grŵp wedi ymgynnull ers 
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Byddwn yn 

datblygu’r 

ddealltwriaeth fanwl 

o sut mae tlodi yn 

effeithio ein 

hardaloedd ac yn 

ceisio sicrhau bod y 

gwaith sy’n digwydd 

yn y maes ar draws y 

cyrff cyhoeddus yn 

fwy effeithiol er 

mwyn lliniaru effaith 

hir dymor tlodi. 

 

rhai misoedd bellach. Cytunwyd yn 

ystod cyfarfod y BGC ym mis Mehefin 

2019 ein bod angen ystyried y gwaith 

sy’n digwydd yn y maes ‘tlodi’ gan y 

ddau Awdurdod Lleol yn gyntaf cyn 

ystyried sut y gallwn fel Bwrdd 

ychwanegu gwerth at hynny. Bydd y 

ddau Awdurdod yn cyflwyno 

diweddariadau ar y gwaith tlodi yn 

ystod y cyfarfod ar 6ed Fawrth 2020.   

 

Mae tîm cefnogi’r BGC wedi parhau i 

roi sylw i faterion tlodi. Mae 

swyddogion BGC y gogledd wedi 

comisiynu Prifysgol Glyndŵr i 

ymgymryd ag astudiaeth ar rwystrau 

trafnidiaeth sy’n wynebu unigolion ar 

draws y rhanbarth, rhwystrau sy’n eu 

hatal rhag cyrraedd lleoliadau gwaith 

neu sefydliadau hyfforddiant. 

Ystyriwyd fod y gwaith ymchwil 

benodol yma yn bwysig gan fod y  

boblogaeth dlotaf yn ein plith yn aml 

yn gorfod ymgartrefu mewn ardaloedd 

sy’n cynnig llai o wasanaethau a 

chyfleusterau, rhwystrau at gludiant 

cyhoeddus. Bydd yr astudiaeth yn 

gwella ein dealltwriaeth o effaith tlodi 

ar ein cymunedau, ac yn berthnasol 

iawn i’r hyn a fynegwyd yn ystod 

cyfnod yr Asesiadau Llesiant (2017) sef 

mai’r rhai o ffactorau buasai ein 

trigolion yn eu newid am eu hardal 

fyddai trafnidiaeth gyhoeddus a chreu 

mwy o swyddi. Bydd yr adroddiad 

terfynol yn cael ei rannu gydag 

aelodau’r BGC ym mis Mehefin 2020. 

 

Yn ogystal â’r astudiaeth am rwystrau 

trafnidiaeth mae Swyddogion BGC y 

gogledd hefyd wedi comisiynu tîm 

ymchwil Cyngor Gwynedd i gynnal 

astudiaeth ar gydraddoldeb. 

Comisiynwyd yr astudiaeth hon er 

mwyn cael gwell dealltwriaeth o 

gydraddoldeb ar lefel lleol yn enwedig 

ar y materion a drafodir yn yr 

adroddiad "A yw Cymru'n Decach?" (Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adroddiad terfynol ar 

Rwystrau Trafnidiaeth i’w 

gyflwyno i’r BGC ym mis 

Mehefin 2020. 
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Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol, 2018 ). Cyfeirir yn yr adroddiad 

at effaith tlodi ac amddifadedd ar 

fywydau ein trigolion ac ar eu llesiant. 

Un enghraifft yw cyrhaeddiad 

addysgol. Cyfeirir yn yr adroddiad 

cydraddoldeb hefyd  at gartrefi sy’n 

llai tebygol o gael mynediad at gar - ac 

mae hyn yn anochel yn cael effaith 

sylweddol ar bobl sy’n byw mewn 

ardaloedd gwledig, ac yn profi i fod yn 

rhwystr mewn sawl ystyr (fel bydd yr 

astudiaeth trafnidiaeth yn amlygu 

ymhellach). 

Yn dilyn cyfarfod nesaf y BGC ar 6ed 

Fawrth rhagwelir  y bydd dyfodol a 

ffurf yr is-grŵp tlodi wedi’i gadarnhau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ed Fawrth 2020 

 

 

5.2.3  Mae dau faes blaenoriaeth ‘Iechyd a Gofal oedolion’ a ‘Lles a llwyddiant plant a    

phobl ifanc’ yn cyfarch amcan 2.  Cytunwyd i sefydlu un is-grŵp i ymateb i’r  ddwy 

flaenoriaeth sef Grŵp integredig Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Gorllewin.  

5.2.4   Amcan 2 – Trigolion sy’n Iach ac yn annibynnol gyda safon bywyd da 

Y Flaenoriaeth Cynnydd y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Amserlen Arfaethedig 

Iechyd a gofal 

oedolion: Byddwn 

yn cydweithio â’r 

Bwrdd Partneriaeth 

Ranbarthol i sicrhau 

bod y gwasanaethau 

sy’n cael eu cynllunio 

ar gyfer y 

boblogaeth hŷn yn 

addas ar gyfer 

anghenion lleol. 

Byddwn yn 

cydweithio yn lleol i 

gynllunio ystod eang 

o weithgareddau 

ataliol ar gyfer 

oedolion er mwyn eu 

Mae’r  is-grŵp iechyd a gofal integredig 

wedi ei sefydlu a  chytunwyd ar y pwrpas 

canlynol sef ‘helpu unigolion i fyw ei 

bywydau fel y dymunant’ a phan fydd 

angen am ymyrraeth iechyd neu ofal ein 

bod yn ‘darparu’r gefnogaeth briodol’ er 

mwyn iddynt allu dychwelyd i’r bywyd y 

dymunir.    Mae’r weledigaeth yma yn 

cyd-fynd gyda strategaeth Llywodraeth 

Cymru ‘Cymru Iachach’ sydd â’r 

weledigaeth strategol o ddatblygu 

gwasanaethau, a’r angen i drawsnewid y 

modd yr ydym yn gweithio i gefnogi 

unigolion o fewn ein cymunedau. 

Yn ystod cyfarfodydd cychwynnol yr is-

grŵp cytunwyd bod angen is-grwpiau i 

weithio ar faterion penodol sef plant, 

Amserlen y prosiect i’w 

gytuno yn dilyn y gweithdy 
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galluogi i fyw yn iach 

ac annibynnol. 

 

Lles a llwyddiant 

plant a phobl ifanc: 

Byddwn yn cyd-

gynllunio 

gwasanaethau a 

gweithgareddau 

ataliol gefnogi 

teuluoedd cyn i’r 

angen am 

wasanaethau dwys 

godi. Byddwn yn 

annog plant, pobl 

ifanc a’u teuluoedd i 

wella eu hiechyd er 

mwyn iddynt allu 

byw yn iach ac 

annibynnol o fewn 

eu cymunedau hir 

dymor 

oedolion, anableddau dysgu ac iechyd 

meddwl. 

Mae’r prosiect yma yn bwysig i 

gymunedau Ynys Môn am y rhesymau 

canlynol: 

 Yn ymateb i newidiadau 

Demograffeg - poblogaeth 

sy’n heneiddio 

 Yn ymateb i faterion megis 

gordewdra ymhlith plant, 

mae gan hyn oblygiadau 

iechyd yn y tymor byr a hir, 

bydd hefyd oblygiadau ar 

arian cyhoeddus 

 rhoi sylw i gynaliadwyedd 

ein system iechyd 

 rhoi sylw i’r  angen i 

ddatblygu model ataliol 

 yn cydnabod yr angen i 

gydweithio ar  ystod eang o 

ffactorau sy'n dylanwadu ar 

iechyd a lles (gan gynnwys 

addysg, tai, lles, llai o 

ddigartrefedd, twf 

economaidd, adfywio, 

hamdden a'r amgylchedd).  

   

Mewn perthynas â’r bidiau trawsffurfio 

mae timau trawsffurfio wedi’u sefydlu i 

gefnogi pob un o’r 8 ardal Tîm Adnoddau 

Cymunedol (TAC), er mwyn cefnogi’r 

gwaith o edrych ar y berthynas rhwng 

ysbytai a’r TAC. 

 

Mewn perthynas â’r ffrwd gwaith 

anableddau dysgu mae gwaith ar droed 

ym Môn gyda chyllidebau wedi’u cronni 

er mwyn cryfhau gwasanaethau 

anabledd dysgu. Mae’n brosiect bychan 

o gomisiynu  ar y cyd rhwng Cyngor Sir 

Ynys Môn a’r Bwrdd Iechyd a gobeithir ei 

adeiladu dros gyfnod y grant a thu hwnt. 

Wrth wneud hyn disgwylir y bydd yn 

arwain at gomisiynu cryfach ar y cyd a 

chefnogi gweithwyr i allu gweithio yn 
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fwy hyblyg o fewn y cyllid sydd wedi ei 

ddynodi. Ar hyn o bryd, maent yn 

gweithio tuag at allu cychwyn ar y 

gwaith ym mis Mehefin 2020 gyda 

chamau pellach i ddilyn yn ystod cyfnod 

y gwaith trawsffurfio 

  

 

 

 

 

5.3 Cyflawni  

5.3.1 Mae’r pedwar is-grŵp a nodwyd uchod yn atebol i'r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus mewn perthynas â chyflawni unrhyw waith a gomisiynir. Disgwylir bod 

arweinyddion yr is-grwpiau yn adrodd yn ôl ar gynnydd yn chwarterol i Fwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn. Bydd y cyfnod o gyflawni’r amcanion 

yn gyfle i bartneriaid y BGC ddangos eu parodrwydd a’u hymroddiad i weithio’n 

gydweithredol ac arloesol ar gynlluniau cyraeddadwy.         

 
5.3.2 Mae’r  BGC yn gweithredu yn unol â saith egwyddor, sef y pum egwyddor datblygu 
gynaliadwy cenedlaethol uchod, ynghyd â dau sydd wedi eu hychwanegu gan y Bwrdd 
sef ‘Yr Iaith Gymraeg’ a ‘Chydraddoldeb’. 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. 
 

5.3.3 Er mwyn ymateb i’r amserlen o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol bydd y 

BGC yn cyhoeddi adroddiad blynyddol erbyn mis Gorffennaf 2020. Bydd y BGC yn 

cyflwyno’r adroddiad blynyddol i Bwyllgor Sgriwtini Ynys Môn cyn hynny er sylwadaeth. 

 

5.4 Trefniadau Craffu 

 

5.4.1 Mae gwaith y Bwrdd yn cael ei wirio’n gyson gan Bwyllgorau Craffu / sgriwtini  

Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn. Bydd y BGC hefyd yn paratoi adroddiad 

blynyddol i ddangos cynnydd wrth iddo geisio cyflawni’r amcanion llesiant. Anfonir copi o 

bob adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru, y Comisiynydd, Archwilydd Cyffredinol 

Cymru a phwyllgorau craffu / sgriwtini y cynghorau. 

 

5.4.2  Mae’r Ddeddf Llesiant a’r canllawiau cenedlaethol cysylltiedig1 yn nodi 3 rôl ar 

gyfer pwyllgorau sgriwtini Awdurdodau Lleol wrth ddarparu atebolrwydd democrataidd 

i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: 

 Adolygu trefniadau llywodraethu’r BGC 
 Ymgynghorai statudol ar yr Asesiad Llesiant a’r Cynllun Llesiant 
 Monitro cynnydd ymdrechion y BGC wrth weithredu’r Cynllun Llesiant 

                                                           
1 Canllawiau ar gyfer Pwyllgorau Craffu Awdurdodau Lleol ar graffu ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
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5.4.3  Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn destun craffu gan  Bwyllgor craffu / 
sgriwtini dynodedig awdurdodau lleol Gwynedd ac Ynys Môn yn bresennol. Cytunwyd ar 
sefydliad Y BGC bydd panel craffu ar y cyd rhwng y 2 sir yn cael ei ddatblygu i wneud y 
gwaith yma ar draws Gwynedd ac Ynys Môn. Mae swyddogion craffu o Wynedd ac Ynys 
Môn wedi gwerthuso’r opsiynau o barhau gyda threfniadau craffu presennol yr 
Awdurdodau Lleol neu sefydlu panel ar y cyd. Daethpwyd i’r casgliad nad oeddent yn 
argymell sefydlu panel ar hyn o bryd ond yn hytrach i ganolbwyntio ar alinio amserlenni a 
chysondeb trefniadau craffu ar draws y 2 Sir.  Byddai modd adolygu’r trefniadau hyn 
rhwng y ddau gyngor eto maes o law. 
 

 

 

5.5 Adnoddau 

5.5.1 Mae rheolaeth a chefnogaeth weinyddol ar gyfer y Bwrdd yn cael ei ddarparu 

gan Gyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd. 

5.5.2 Cyfrifoldeb pob aelod statudol yn gyfartal yw adnoddau ar gyfer cyflawni gwaith 

yr is-grwpiau. Bydd y cyfraniadau yn cael eu cytuno a’i hadolygu gan y Bwrdd yn 

ôl y gofyn. 

 

5.6 Rheoli Risgiau 

5.6.1    Mae’r Bwrdd yn rheoli risgiau mewn perthynas â phrosiectau a gwaith yr is-  

grwpiau er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu yn unol â’r Cynllun Llesiant a’r amserlen 

benodedig.  Mae cofrestr risg y Bwrdd yn cael ei reoli yn unol â’r pum ffordd o weithio.  

 

6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 
6.1  Bydd yr is-grwpiau cyflawni yn paratoi asesiadau effaith cydraddoldeb ac ieithyddol, 

ble mae hynny’n briodol, i gyd-fynd â’u cynlluniau gweithredu. Bydd yr asesiadau effaith 

yn ddogfennau byw fydd yn newid a datblygu ochr yn ochr â’r gwaith cyflawni.  Mae tîm 

cefnogi’r BGC yn rhoi sylw i ddatblygu teclyn Asesiad Effaith Llesiant yn bresennol. 

 

 

7 – Oblygiadau Ariannol 

- 

 
 

8 – Atodiadau  

1. Cofrestr Risg y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach 

os gwelwch yn dda): 

1. Cynllun Llesiant Gwynedd ac Ynys Môn 

 
 
 



Atodiad 1 

 

Risgiau sy’n gysylltiedig â gwaith y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn 

Mae Canllaw statudol gan Lywodraeth Cymru ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 (Rhan 3 : Y newid sydd ei angen)  yn awgrymu y dylai’r Bwrdd ystyried y pum ffordd o weithio i 

reoli risgiau: 

“Bydd risgiau tymor hir a fydd yn effeithio ar gyflwyno eich gwasanaethau ond hefyd y cymunedau yr 
ydych yn eu galluogi i wella. Defnyddiwch y nodau llesiant a'r pum ffordd o weithio i ystyried pa 
beryglon y gallech fod yn ddarostyngedig iddynt yn y tymor byr, canolig a hir, ynghyd â'r camau a 
gymerwch i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n dda”.  

Awgrymir felly fod cofrestr risg y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys mesurau rheoli a 
chamau gweithredu sy’n cyd-fynd a’r pum ffordd o weithio: 
pum dull o weithio: 

 Cynnwys ein cymunedau a’n trigolion wrth gynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol 
 Gweithio gydag eraill mewn ffordd Gydweithredol i ddod o hyd i atebion 

cynaliadwy.  
 Edrych i'r tymor hir a chydweithio ar gynllunio’r gwasanaethau fydd eu hangen ar gyfer y 

dyfodol. 
 Byddwn yn ceisio integreiddio gwasanaethau os bydd tystiolaeth yn dangos bod hyn yn 

sicrhau’r canlyniadau gorau i’n cymunedau.  
 Byddwn yn defnyddio data tueddiadau i adnabod a deall y problemau fydd yn wynebu ein 

cymunedau i’r dyfodol ac yn datblygu a gweithredu cynlluniau i’w hatal . 

Mae’r risgiau isod wedi eu hadnabod gan dîm cefnogi’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, bwriedir 

cael mewnbwn arweinyddion yr is-grwpiau i gytuno a phoblogi cofrestr risg ar gyfer y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd y gofrestr risg yn ddogfen fyw, a chaiff ei hadolygu’n gyson. 

 

Cyf. Maes 
 

Risg Mesurau Rheoli sydd yn eu lle yn 
bresennol 

R1 Is-grŵp  Diffyg adnoddau a 
chapasiti i yrru 
gwaith yr is-grwpiau. 
Risg o ddiffyg 
cyflawni  a methu a 
chyrraedd y cerrig 
milltir allweddol 

Mae’r Bwrdd wedi gofyn i’r is-
grwpiau gyflwyno achos busnes 
am adnoddau / gomisiynu 
gwaith, er mwyn cynorthwyo’r 
Bwrdd hefo’u penderfyniad. Er 
hynny disgwylir yn y lle cyntaf fod 
yr is-grwpiau yn cynnal y 
drafodaeth, am yr adnoddau y 
gallent hwythau gyfrannu cyn 
cyflwyno achos busnes i’r Bwrdd. 
Bydd trefniant o’r fath yn parhau. 
 
Yn ogystal pwysleisir fod cyfle 
trwy’r Bwrdd i weithio yn fwy 
arloesol ac mewn partneriaeth, 



yn hytrach na bod yn or-
ddibynnol ar adnoddau. 

R2 Is-grŵp Diffyg presenoldeb ac 
ymroddiad gan 
aelodau’r Is-grŵp. Yn 
gysylltiedig â Risg R1. 

Mae’r is-grwpiau bellach yn 
canolbwyntio ar gyflawni.  
Er mwyn cadw’r momentwm yn 
yr is-grwpiau bydd allbynnau clir 
a phendant yn cael eu datblygu a 
bydd rôl a chyfrifoldeb aelodau’r 
is-grŵp yn cael eu diffinio. 

R3 Cyffredinol Methiant i ymgysylltu 
â’n trigolion a 
chymunedau ar 
bwyntiau penodol ac 
allweddol wrth 
gyflawni. 

Mae ymgysylltu gyda phobl Ynys 
Môn a Gwynedd a chael gwir 
ddealltwriaeth o’u hanghenion 
yn un o elfennau pwysig o’r pum 
ffordd o weithio. 
 
Ar gyfer y gwaith ymgysylltu yn 
gysylltiedig hefo’r asesiadau 
llesiant rhannwyd y siroedd i 
mewn i ardaloedd llesiant ac mae 
modd dadansoddi data’r 
ymgynghoriadau ar sail yr 
ardaloedd hyn, sy’n darparu data 
lleol iawn i’r BGC.  
 
Bwriedir parhau i ymgysylltu 
hefo’n trigolion ar bwyntiau 
penodol. Byddwn yn cydweithio 
hefo partneriaid allweddol y BGC 
a’u timau cyfathrebu i 
ymgysylltu’n effeithiol, yn unol 
â’r Safonau Cyfranogi 
Cenedlaethol. 

R4 Cyffredinol Methiant i gwrdd â'n 
dyletswyddau dan 
Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 
yn arbennig ym 
meysydd asesiadau 
effaith wrth gyflwyno 
newid sy’n effeithio 
ar ein trigolion a 
chymunedau. 
 

Mae tîm cefnogi’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus eisoes 
wedi rhoi ystyriaeth a chydnabod 
yr angen am asesiadau effaith 
(e.e. Iaith a Chydraddoldeb) a 
bydd asesiadau yn cael eu 
datblygu a’u defnyddio pan fydd 
y Bwrdd yn ymgysylltu â’n 
cymunedau ar bwyntiau penodol 
ac ar gyfer diweddaru’r 
Asesiadau Llesiant. Yn 
ogystal  bydd asesiadau effaith yn 
cael eu defnyddio pan fydd 
prosiectau yn cael eu cyflwyno 
gan yr is-grwpiau sy’n argymell 
newid polisi / gwasanaeth.  

 


	Adroddiad Craffu Ynys Mon_AM 100320 Cym
	Atodiad 1Cofrestr Risg Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn

