
ADRODDIAD I  Pwyllgor Sgriwtini Partneriaethau ac Adfywio 
DYDDIAD 12/03/15 
TEITL Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Blaenoriaethau 

Allweddol Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac 
Ynys Môn  

PWRPAS 1. Briffio’r Pwyllgor Sgriwtini ar oblygiadau Bil 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; 

2. Diweddaru’r Pwyllgor Sgriwtini ar daith 
drawsnewid y Bwrdd Gwasanaethau Lleol – 
Blaenoriaethau Allweddol. 

3. Gwahodd sylwadau’r Pwyllgor Sgriwtini. 
DEILYDD PORTFFOLIO Cynghorydd Ieuan Williams, Arweinydd y Cyngor 
AWDUR Anwen Davies, Uwch Reolwr Partneriaethau Gwynedd ac 

Ynys Môn 
 
 
 
Prif faterion i’w hystyried: 
 

I. Mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod cyfrifoldebau ar 
awdurdodau cyhoeddus i brif-ffrydio datblygu cynaliadwy yn eu gwaith.  Mae 
hefyd yn gosod y Byrddau Gwasanaethau Lleol fel ag y maent ar hyn o bryd yn 
gyrff statudol ac yn gosod cyfrifoldebau penodol arnynt; 

II. Codi ymwybyddiaeth o’r Bil arfaethedig a’i oblygiadau i Gyngor Sir Ynys Môn; 
III. Nodi cynnydd hyd yma ar ffrwd gwaith Blaenoriaethau Allweddol Bwrdd 

Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn. 
 
 

1. BIL LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL – MATERION DATBLYGU 
CYNALIADWY 
 
1.1 Bwriad y rhan yma o’r ddeddfwriaeth arfaethedig ydy sicrhau fod datblygu 

cynaladwy’n ystyriaeth ganolig yn y broses o wneud penderfyniadau strategol 
gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a hefyd sicrhau bod eu 
trefniadau llywodraethu’n cymryd i ystyriaeth gofynion Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol.  Prif amcan y Bil ydy i gyrff cyhoeddus wella lles economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru’n unol ag egwyddorion datblygu 
cynaladwy. 
 

1.2 Mae’r Bil nodi 6 nôd llesiant sef: 
• Cymru ffyniannus (o ran yr economi); 
• Cymru wydn (o ran yr amgylchedd); 
• Cymru iach; 
• Cymru fwy gyfartal; 
• Cymru o gymunedau cydlynol; A 
• Cymru o ddiwylliant bywiog a’r iaith Gymraeg yn ffynnu. 

 
Bydd disgwyliad ar bob corff cyhoeddus gyhoeddi amcanion llesiant fydd yn 
anelu at uchafu cyfraniad tuag at wireddu’r nodau yma a chynhyrchu adroddiad 
blynyddol ar yr hyn sydd wedi’i gyflawni. 
 

1.3 Gweler y Bil hefyd yn nodi pwysigrwydd dilyn egwyddorion datblygu cynaladwy 
pan fo cyrff cyhoeddus yn gosod a gweithredu’r amcanion sef: 
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1.3.1 Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr gyda’r angen i ddiogelu’r 
gallu i gwrdd ag anghenion hir dymor; 

1.3.2 Mae manteision cymryd ymagwedd integredig trwy ystyried sut: 
• Gall amcan effeithio ar bob un o’r nodau lles ac agweddau 

cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol; AC 
• Effaith amcanion y corff ar ei gilydd ac ar amcanion cyrff 

cyhoeddus eraill. 
 

1.3.3 Pwysigrwydd cynnwys rhai sydd ȃ diddordeb yn yr amcanion gan geisio 
barn a chymryd ystyriaeth o’u barn hwy; 

1.3.4 Sut y gallai cydweithredu ag unrhyw un arall cynorthwyo’r corff i gyflawni 
ei amcanion neu gynorthwyo corff arall i gyflawni ei amcanion; 

1.3.5 Sut y gallai defnyddio adnoddau i atal problemau rhag ddigwydd neu 
waethygu gyfrannu at gyflawni amcan y corff neu amcanion cyrff eraill. 
 

1.4 Yr hyn sy’n ofynnol ar bob corff cyhoeddus ei wneud nawr ydy gosod amcanion 
er mwyn gweithredu’r nodau cenedlaethol hynny ac ystyried sut y mae am 
weithredu gofynion y Mesur.  Gallasai’r ymateb i’r ddeddfwriaeth arfaethedig fod 
yn bell gyrhaeddol iawn ond mae elfen o ddewis ynglŷn ȃ’r graddau y bydd y 
Cyngor yn gwneud hynny ac ymha ffordd. 
 

1.5 Teg dweud fod nifer o gynghorau eraill a pharciau cenedlaethol eisoes yn 
gweithredu fel ardaloedd peilot (a elwir yn “early adopters”) ar gyfer ymateb i’r 
gofynion a hynny fel rhan o brosiect a arweinir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru.  Yn sgȋl hynny, awgrymir y camau cychwynnol canlynol: 
1.5.1 Disgwyl i ddysgu o brofiad cyrff cyhoeddus eraill cyn ymrwymo i unrhyw 

drefniadau penodol yn sirol; 
1.5.2 Gweithredu’n gymesur ac y dylai trefniadau’r Cyngor ganolbwyntio ar 

ddwyn ystyriaethau datblygu cynaladwy i drafodion ar brif 
benderfyniadau’r Cyngor (ee fel y materion a ystyrir/benderfynir gan y 
Pwyllgor Gwaith); 

1.5.3 Dwyn sylw’r gyfundrefn sgriwtini at ofynion y Mesur fel y gall y drefn 
sgriwtini wirio ystyriaeth y Cyngor o egwyddorion datblygu cynaladwy. 
 

 
2. BIL LLESIANT CENEDLATHAU’R DYFODOL - MATERION Y BWRDD 

GWASANAETHAU LLEOL A GWAITH PARTNERIAETHOL 
 
2.1 Bydd y Byrddau Gwasanaethau Lleol yn dod yn Fyrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus statudol.  Gweler tair haen o aelodau: 
 

a. Aelodau Statudol – Yr Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd Lleol, Y 
Gwasanaeth Tȃn ac Achub a Chyfoeth Naturiol Cymru [yr aelodau craidd 
yma fydd yn ysgwyddo’r cyfrifoldebau statudol]; 

b. Aelodau ar wahoddiad – cyrff y bydd yn rhaid eu gwahodd sef 
Gweinidogion Llywodraeth Cymru, Parciau Cenedlaethol, Yr Heddlu a 
Chomisiynwyr yr Heddlu a’r Trydydd Sector; 

c. Partneriaid eraill – Iechyd Cyhoeddus Cymru, Sefydliadau Addysg Uwch 
a Phellach, Gwasanaeth Prawf a Chynghorau Cymuned. 

 
Ni fydd yr holl bartneriaid felly’n gyfartal i’r dyfodol gyda’r aelodau craidd ȃ’r 
cyfrifoldeb statudol. 

 
2.2 Bydd cyfrifoldeb arnom i lunio Cynllun Llesiant (i gymryd lle’r Cynllun Integredig 

Sengl) a fydd yn cyd-redeg gyda chylchoedd etholiadol llywodraeth leol.  Wrth 
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lunio’r Cynllun, bydd yn ofynnol ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus geisio 
cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i anfon at Weinidogion, Yr 
Archwilydd Cyffredinol a phwyllgor sgriwtini lleol.  Bydd y Cynllun Llesiant yn 
seiliedig ar asesiad anghenion y bydd yn rhaid ei gwblhau flwyddyn cyn 
cyhoeddi’r Cynllun ac y bydd disgwyliad i ymgynghori ar y cynnwys gyda’r 
Comisiynydd ac eraill (fel y manylir eisoes yn y paragraff hwn). 

2.3 Disgwylir y bydd pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn sefydlu amcanion 
llesiant i’w cynnwys yn y Cynllun Llesiant ac yn adrodd yn flynyddol i 
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Gweinidogion, Yr Archwilydd Cyffredinol a 
phwyllgor sgriwtini lleol.  Dylid nodi bod hyn yn ogystal ȃ’r gofynion blynyddol ar y 
cyrff cyhoeddus unigol o dan y Mesur. 

2.4 Ni fydd Gweinidogion yn gorfod cymeradwyo’r Cynllun ond byddant yn medru 
cyfeirio cynlluniau yr ystyrir yn “annigonol” neu unrhyw dan berfformiad i bwyllgor 
sgriwtini lleol a fydd wedyn yn gorfod adrodd yn ôl ar y mater i’r Gweinidog.  Bydd 
pwyllgorau sgriwtini hefyd yn gallu mynnu bod aelodau’r Bwrdd yn ymddangos 
ger eu bron i gyflwyno tystiolaeth.  Bydd Gweinidogion hefyd yn medru gosod 
mesuriadau perfformiad os yw Bwrdd yn araf yn sefydlu ei drefniadau perfformiad 
ei hunan. 

2.5 Rhagwelir bydd proses sgriwtini’r Cynulliad Cenedlaethol sy’n gysylltiedig â 
chyflwyno’r Mesur yn mynd rhagddo dros yr wythnosau nesaf gyda’r bwriad o 
dderbyn Cysyniad Brenhinol erbyn Ebrill, 2015.  Bydd pob corff cyhoeddus yn 
ddarostyngedig i ddyletswyddau Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) o 
Ebrill, 2016 er nad yw’r cerrig milltir cysylltiedig â dyletswyddau’r Ddeddf 
arfaethedig wedi’u cadarnhau hyd yma. 

 
 

3. BLAENORIAETHAU ALLWEDDOL BWRDD GWASANAETHAU LLEOL 
GWYNEDD AC YNYS MÔN 
3.1 Bydd y Pwyllgor Sgriwtini’n ymwybodol o daith drawsnewid Bwrdd 

Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn dros y misoedd diwethaf.  Un o’r prif 
dasgau oedd cefnogi’r Bwrdd i gytuno nifer bychain o brif flaenoriaethau er eu 
cyflawni dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.  Gwelwyd y Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd yn cadarnhau’r Blaenoriaethau 
Allweddol canlynol: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Blaenoriaeth 
Allweddol 1 
POBL HŶN 

Blaenoriaeth 
Allweddol 2 
TEULUOEDD 
CAMWEITHR
-EDOL 

Blaenoriaeth 
Allweddol 3 
CYMUNEDAU 
CYNALADWY /  
ADFYWIO 
CYMUNEDOL 

Galluogwr - TECHNOLEG 

Galluogwr – IAITH A DIWYLLIANT 

Galluogwr - YMGYSYLLTU 
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3.2 Gwelwyd y Bwrdd hefyd yn dirprwyo cyfrifoldeb arweiniol ar gyfer pob 

Blaenoriaeth Allweddol i aelodau’r BGLl wedi’u henwi fel a ganlyn: 
 

• Pobl Hŷn – Bwrdd Iechyd (Andrew Jones, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr/Athro Jerry Hunter, Prifysgol Bangor yn cymryd cyd gyfrifoldeb 
dros dro tan y cadarnheir manylion y sawl sy’n arwain o’r Bwrdd Iechyd); 

• Teuluoedd Camweithredol – Sup. Peter Newton, Heddlu Gogledd 
Cymru; 

• Cymunedau Cynaladwy/Adfywio Cymunedol – Dilwyn Williams, Prif 
Weithredwr Cyngor Gwynedd. 
 

Mae arweinwyr ffrydiau gwaith y Blaenoriaethau Allweddol yn gyfrifol am 
oruchwylio’r gwaith datblygu, dadgloi unrhyw rwystrau i gynnydd ac adrodd yn ôl 
ar gynnydd i’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol. 

 
3.3 Mae’r cyfnod datblygu cyfredol (Rhagfyr, 2014 – Mehefin, 2015) yn blaenoriaethu 

gwaith eglurhau: 
 Cynigion ar gyfer gwella perfformiad trwy gydweithio; 
 Allbynnau dinasydd a sefydliadol a ddymunir fesul Cynnig ar gyfer pob 

partner BGLl; 
 Sail tystiolaeth ar gyfer pob Cynnig; 
 Cyfraniad partneriaid y BGLl at bob ffrwd gwaith; 
 Strwythur cyflawni a llywodraethu o dan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol i 

wireddu pob Blaenoriaeth Allweddol a Galluogwr. 
 
Ystyrir cynigion drafft lefel uchel ar ffrydiau gwaith y 3 Blaenoriaeth Allweddol yng 
nghyfarfod nesaf y Bwrdd Gwasanaethau Lleol i’w gynnal ar 31 Mawrth, 2015. 
 
Hyd yma, mae’r ffrwd gwaith ar y trywydd cywir ac yn unol â’r amserlen. 

 
4. YSTYRIAETHAU’R PWYLLGOR GWAITH ANFFURFIOL 

Rhoddwyd ystyriaeth mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith Anffurfiol a gynhaliwyd ar 26 
Ionawr, 2015 i oblygiadau Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Penderfynwyd: 

• Oedi rhag weithredu ar ofynion datblygu cynaliadwy Mesur Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol – er mwyn dysgu gan eraill; 

• Codi ymwybyddiaeth o oblygiadau ddeddfwriaeth arfaethedig Cenedlaethau’r 
Dyfodol trwy Aelodau Pwyllgorau Sgriwtini; 

• Diweddariadau/gwaith codi ymwybyddiaeth pellach i fod yn rhan o sesiynau 
briffio misol y Cyngor i Aelodau Etholedig. 

 
5. ARGYMHELLION 

Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini: 
A1 Nodi penderfyniad y Pwyllgor Gwaith Anffurfiol yn ei gyfarfod ar 26 Ionawr, 
2015 i oedi rhag weithredu ar ofynion datblygu cynaliadwy Mesur Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol er mwyn dysgu o brofiadau eraill (sy’n cymryd rhan yn y 
cynllun peilot); 
A2 Gadarnhau’r angen i barhau i godi ymwybyddiaeth fel rhan o baratoadau’r 
Cyngor ar gyfer y ddeddfwriaeth newydd; 
A3 Nodi disgwyliadau’r Bil ar ddatblygu cynaliadwy ac yn arbennig rôl craffwyr i’r 
dyfodol; 
A4 Nodi cynnydd hyd yma ar ffrwd gwaith Blaenoriaethau Allweddol y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol. 
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