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1 – Argymhelliad(au)  

1. Bod yr aelodau yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud gan y BGC o ran paratoi’r Cynllun 

Llesiant Drafft ar gyfer ardal awdurdod lleol Ynys Môn 

2. Bod yr aelodau yn cytuno i dderbyn diweddariadau pellach gan y BGC tra bod y Cynllun 

Llesiant yn cael ei ddatblygu. 

 
 

2 -  Cysylltiad i Gynllun Corfforaethol / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

 

 
 

3 – Egwyddorion Arweiniol ar gyfer Sgriwtini  
Bydd yr  egwyddorion  canlynol yn  cynorthwyo Aelodau i graffu'r  pwnc hwn: 

 
3.1   Y cwsmer/dinesydd [edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt pobl leol] 

 

3.2  Gwerth [ystyried a yw cynlluniau a chynigion yn economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol. Yn ogystal, edrych ar y  

gofynion ehangach o safbwynt gwerth cymdeithasol] 

 
3.3 Risg [edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt gwytnwch. Mae’n ymwneud a’r trosglwyddiad o wasanaeth traddodiadol i 

wasanaeth wedi ei drawsnewid, ac â chadernid y gwasanaeth ar ei newydd wedd unwaith y mae wedi ei cael sefydlu] 

 
3.4 Canolbwyntio ar y system (gan gynnwys datblygiad sefydliadol) [Sicrhau bod gan y Cyngor a’i 

bartneriaid y systemau perthnasol i sicrhau y gallant gyflawni trawsnewid yn llyfn, yn effeithlon a heb i hynny gan effaith 
negyddol ar y modd y darperir gwasanaethau] 

 
3.5 Canolbwyntio ar berfformiad ac ansawdd [Sgriwtini’n ymgymryd â rôl monitro perfformiad neu sicrwydd 

ansawdd, ar sail eithriad] 
 

3.6  Canolbwyntio ar Lesiant [edrych ar gynigion o safbwynt gofynion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol] 
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Pwyllgor:  Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 14 Tachwedd 2017 

Pwnc: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 

Pwrpas yr Adroddiad: I ddiweddaru’r Pwyllgor ar y gwaith sydd wedi’i wneud gan y 
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Llio Johnson, Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd a Môn 
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4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

Oes tystiolaeth fod y sefydliadau sydd yn aelodau o’r BGC yn cyd-weithio yn effeithiol i gynhyrchu 

Cynllun Llesiant ar gyfer ardal awdurdod lleol Ynys Môn? 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

 

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn yn unol â gofynion y Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 

Cytunwyd i gyd-weithio â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd er mwyn gallu sicrhau’r 

cyfraniad mwyaf posibl tuag at gyflawni ar ran trigolion Ynys Môn a Gwynedd. 

 

Mae aelodaeth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn (BGC) yn ymateb i’r gofynion - 

mae aelodau statudol, rhai sydd yn rhaid eu gwahodd a phartneriaid eraill. Yn 2017 Cadeirydd y 

BGC yw Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r BGC 

yn cyfarfod yn chwarterol gyda gweithdai ychwanegol wedi’u trefnu yn ystod 2017 er mwyn llunio’r 

Cynllun Llesiant. 

  

Cyhoeddwyd Asesiad o Lesiant Lleol ar ran y BGC ar gyfer ardal awdurdod lleol Ynys Môn ym mis 

Mai 2017. 

 

Mae’r BGC bellach yn gweithio ar lunio Cynllun Llesiant gyda thrafodaethau yn parhau o ran gosod 

amcanion clir ar gyfer gwaith y Bwrdd i’r dyfodol. 

 

Mae 9 prif neges o fewn yr Asesiad o Lesiant lleol; 

 

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

 Pwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd naturiol 

 Deall effaith y newidiadau yn nemograffeg ein hardaloedd 

 Gwarchod a hyrwyddo’r Iaith Gymraeg 

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

 Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a chyfleusterau 

 Yr angen am swyddi o safon uchel a chartrefi fforddiadwy i bobl leol 

 Effaith tlodi ar lesiant 

 Sicrhau cyfle i bob plentyn i lwyddo 

 

Gweithredu o ran gosod amcanion ar gyfer y Bwrdd: 

 

 Cynhaliwyd 18 o weithdai yn ystod yr haf yn trafod y 9 neges gydag ystod eang o swyddogion 

o fewn y cyrff cyhoeddus, swyddogion y trydydd sector, aelodau cynghorau cymuned a 

grwpiau cymunedol 

 Yn y cyfarfodydd yma gofynnwyd i’r swyddogion gysidro  dylanwad y Bwrdd ym mhob maes a 

sut all y Bwrdd gyd-weithio i wneud gwahaniaeth go iawn i drigolion Ynys Môn a Gwynedd. 

 Gofynnwyd hefyd i’r swyddogion gysidro dylanwad eu cyrff unigol yn y maes a pha weithredu 

sydd yn digwydd yn barod a all fod yn fwy effeithiol drwy gyd-weithio gwell 
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 Yn dilyn y gweithdai yma bu i ni gyd-weithio gyda myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor i 

ddadansoddi’r sylwadau trwy ddefnyddio meddalwedd penodol i greu crynodeb ar gyfer y 

Bwrdd. 

 Roedd y sylwadau a chynigion ar gyfer gweithredu i’r dyfodol yn cynnwys yr angen i gyd-

weithio gyda chymunedau i ddatblygu a chynnal cymunedau cryf a llewyrchus; yr angen i 

rannu gwybodaeth am weithredu yn ein cymunedau yn fwy effeithiol; cyd-gynllunio a chyd-

leoli gwasanaethau ar gyfer trigolion bregus; hyrwyddo’r defnydd o’r Iaith Gymraeg. 

 

Mae dau gyfarfod o’r Bwrdd wedi eu cynnal ym mis Hydref a mis Tachwedd ac mae trafodaethau yn 

parhau er mwyn cytuno ar amcanion llesiant ar gyfer y Bwrdd. 

 

Mae’r cyfarfodydd wedi bod yn heriol ac mae cytundeb wedi cymryd mwy o amser na’r disgwyl ac 

felly mae llithriant oddeutu 4 wythnos o ran amserlen cyhoeddi Cynllun Llesiant Drafft ar gyfer 

ymgynghoriad statudol. Mae hyn yn adlweyrchu yr her o weithio yn bartneriaethol ond hefyd yn 

adlewyrchu ymroddiad aelodau’r Bwrdd i gynhyrchu Cynllun cyraeddadwy lle mae gwir gytundeb ar y 

cynnwys. 

 

Er mwyn ymateb i’r amserlen o fewn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol bydd yn rhaid 

cyhoeddi Cynllun Llesiant Drafft ganol mis Rhagfyr 2017. Bydd cyfnod o 12 wythnos o ymgynghoriad 

statudol lle byddwn yn hyrwyddo’r ymgynghoriad ar-lein; yn cynnal gweithdai ar gyfer swyddogion 

cyrff cyhoeddus a hefyd yn ymweld â grwpiau cymunedol i ganfod eu barn. 

 

Mae’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio yn un o’r ymgynghorai statudol ac fe fyddwn yn 

cyflwyno’r Cynllun Llesiant Drafft i’r pwyllgor yn ystod y cyfnod o ymgynghori statudol. 

 

 

6 – Asesiad  Effaith ar Gydraddoldeb 

 

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

 

 
 

8 – Atodiadau  

 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 

wybodaeth bellach): 

 

Gellir gweld yr Asesiad o Lesiant Lleol a’r llyfrynnau ardal ar y wefan  

 

www.llesiantgwyneddamon.org. 

 

 

 
 

 

http://www.llesiantgwyneddamon.org/

