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Cyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i BGC Ynys Môn a Gwynedd 

 

Annwyl Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn a Gwynedd a swyddogion cefnogi, 

 

Diolch i chi am ofyn am fy nghyngor ynghylch sut y gallech gymryd camau i gwrdd â’ch amcanion llesiant drafft. 

Mae fy nhîm wedi cael budd mawr o gynnal sgyrsiau rheolaidd â’ch swyddogion cefnogi wrth iddynt fagu 

dealltwriaeth o’r modd yr ydych chi’n cydweithio fel BGC; y dull a weithredwyd gennych ar gyfer cynllunio llesiant, 

a’ch bwriadau i gyflawni’r nodau a chymryd camau mewn cyfeiriad gwahanol. Fel y byddan nhw wedi trafod gyda 

chi, roeddwn i’n awyddus y byddai fy nghyngor yn ddefnyddiol i chi a’r cyd-destun yr ydych chi’n gweithio ynddo, 

felly gobeithio eich bod wedi cael budd o’r pwyntiau cyswllt rheolaidd hyn, a’u bod wedi rhoi tipyn o ganllaw i chi 

ar hyd y daith. 

 

Deallaf eich bod wedi datblygu wyth neges allweddol i addysgu eich nodau a’ch camau, a’r rheiny wedi’u seilio ar 

y pum dull o weithio, yn ogystal â dwy egwyddor ychwanegol sef y Gymraeg a chydraddoldeb. Rwy’n seilio fy 

nghyngor ar eich wyth neges allweddol, sef:  

 

• Cefnogi, datblygu a chynnal ysbryd cymunedol iach.  

• Gwarchod yr amgylchedd naturiol.  

• Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.  

• Hybu'r defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn yr hirdymor.  

• Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a chyfleusterau.  

• Creu'r amgylchedd ar gyfer denu swyddi o safon uchel.  

• Sicrhau cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol.  



 

 

• Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo.  

 

Fel y gwyddoch, wrth osod amcanion drafft a chymryd camau i’w cyflawni, rhaid i unrhyw BGC ddefnyddio’r pum 

dull o weithio i herio ‘busnes fel arfer’ ac i wneud yn fawr o’u cyfraniad i bob un o’r saith nod llesiant 

cenedlaethol. Daw fy nghyngor i chi mewn dwy ran – yn gyntaf, eich helpu i ystyried sut y gallech wneud hyn yn 

effeithiol. Yn ail, yn seiliedig ar eich themâu a’ch amcanion drafft, mae’n darparu sbardunau, adnoddau a 

chysylltiadau i’ch helpu i ddangos, drwy gyfrwng eich cynllun llesiant, eich bod wedi defnyddio’r pum dull o 

weithio a’r saith nod llesiant i roi ffurf ar eich camau. Nid pwrpas y cyngor hwn yw rhoi fy marn i chi ar eich 

amcanion llesiant. Mae’r rhain yn cael eu pennu a’u perchnogi gennych chi, fel BGC ar y cyd.  

 

Buaswn yn eich annog i ddarllen hyn ochr yn ochr â’m hymateb i’ch asesiad llesiant. Roeddwn am i fy ymateb i’ch 

asesiad llesiant i fod yn ‘ymlaen-borth’ yn hytrach nag yn ‘adborth’, gan eich helpu i ystyried sut i ymdrin ag 

asesiad parhaus a chynllunio llesiant i’r dyfodol. Fel y gwyddoch, rwyf wedi cyhoeddi’n ddiweddar ‘Llesiant yng 

Nghymru: Cynllunio heddiw am well yfory’, sy’n tynnu sylw at ganfyddiadau ac argymhellion allweddol ar gyfer 

BGCau a chyrff cyhoeddus mewn meysydd allweddol ble mae angen gwneud newidiadau er mwyn gwneud gwell 

penderfyniadau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bwriedir y ddau adnodd hyn fel cyngor i chi hefyd.    

 

Mabwysiadu dulliau gwahanol o weithio er mwyn cymryd camau i gwrdd â’ch amcanion drafft:  

 

Nid yw gosod amcanion a chamau’n fater o ‘fusnes fel arfer’. Yn y gorffennol, rydym wedi dethol themâu a 

blaenoriaethau ac wedi ysgrifennu cynlluniau sy’n dangos yr hyn yr ydym ni’n ei wneud beth bynnag. Mae 

cyflawni uchelgeisiau’r Ddeddf yn ymwneud â’r ‘beth’ a’r ‘sut’ h.y. beth ydych chi’n ei wneud i gyfrannu at ein 

gweledigaeth gyfun o’r saith nod llesiant cenedlaethol? Mae’r nodau’n cydnabod fod datblygu cynaliadwy’n 

cysylltu’r amgylchedd ble rydym ni’n byw, yr economi yr ydym ni’n gweithio ynddo, y gymdeithas yr ydym ni’n ei 

mwynhau a’r diwylliannau yr ydym ni’n cyfranogi ynddynt, â phobl ac ansawdd eu bywyd, felly beth ydych chi’n 

mynd i’w wneud yn wahanol gyda’ch gilydd? A, sut ydych chi’n gweithredu’r egwyddor datblygiad cynaliadwy i roi 

ffurf ar eich gweithredoedd ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn?  

https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/CCDC_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017_edit-1.pdf
https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/CCDC_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017_edit-1.pdf


 

 

Er mwyn addasu eich dulliau o weithio fel hyn, rhaid cael dull gweithredu sy’n sylfaenol wahanol. Mae 

Pensaernïaeth Dyfodol Cynaliadwy Academi Cymru yn mynegi’n gryno sut y mae angen i ymddygiad arweinwyr 

newid. Yn hynny o beth, mae angen i chi roi digon o le ac amser i chi eich hunain fel BGC i holi a yw dulliau 

presennol o ddarparu gwasanaeth cyhoeddus yn addas i bwrpas y dyfodol, ac archwilio pwyntiau gwasgedd a 

phwysau allweddol mewn darpariaeth ar gyfer pob un o’ch amcanion. Fel y dywedodd un o aelodau eich BGC, 

‘synnwyr cyffredin ydi hyn, ond rydym ni wedi creu system heb synnwyr cyffredin. Mae angen i ni ddymchwel y 

rhwystrau hyn gyda’n gilydd’. Yn ymarferol, rwy’n cynghori BGCau i glustnodi cyfarfod penodol neu greu sesiwn ar 

gyfer pob un o’ch amcanion drafft, i’w trafod mewn fforwm gonest. 

 

Gwn fod eich swyddogion cefnogi wedi bod yn gweithio’n eithriadol o galed i yrru’r newidiadau hyn, drwy gynnal 

cyfres o weithdai i ddod â phobl ynghyd o gwmpas datblygu amcanion drafft. Caf fy nghalonogi eich bod wedi 

cynnwys pobl drwy gydol y broses hon, a chreodd argraff arnaf eich bod wedi creu dull o gasglu’r negeseuon 

creiddiol o’r sesiynau i ddisgrifio sut y mae angen i sefydliadau gydweithio’n wahanol. Bydd gennyf ddiddordeb 

mewn gweld sut y dangoswch yn eich cynllunio llesiant sut yr ydych wedi ymgorffori’r negeseuon hyn. Yn 

gyffredinol, ar gyfer pob un o’ch amcanion drafft, hoffwn ddeall beth yw ystyr y camau i Ynys Môn a Gwynedd, a 

sut y mae hyn yn ddull gwahanol o weithio o’i gymharu â’r hyn y byddech wedi’i wneud o’r blaen.  

 

Buaswn i’n cynghori eich bod chi’n dangos sut y bu i’ch BGC ystyried y canlynol yng nghyd-destun pob un o’ch 

amcanion:  

 

• Hirdymor: Beth yw eich dealltwriaeth chi o’r tueddiadau, cyfleoedd, peryglon a senarios tebygol hirdymor 

ynglŷn â’r mater hwn? Beth ydyn nhw ac a ydych chi wedi archwilio’u heffaith ar eich camau? A oes bylchau 

yn eich data neu ddealltwriaeth ar hyn o bryd? Pa rag-welediadau neu wybodaeth am dueddiadau’r dyfodol 

sydd eu hangen arnoch i gael gwell dealltwriaeth o’r mater? Pa gapasiti, hyder ac arbenigedd sydd eu hangen 

arnoch i lenwi bylchau mewn gwybodaeth? Er mwyn addysgu’r gweithredoedd a wneir gennych, bydd angen i 

chi fapio’n ddigonol ac ystyried tueddiadau’r dyfodol ar gyfer pob un o’ch amcanion. Mae fy swyddfa’n 

gweithio gydag eraill i gynyddu capasiti yn y maes hwn ac, fel y gŵyr eich tîm cefnogi, mae Llywodraeth 

Cymru wedi bod yn ychwanegu at adnoddau adroddiad ‘Tueddiadau’r Dyfodol’ Llywodraeth Cymru, sydd ar 



 

 

gael drwy Objective Connect a thrwy gysylltu â David Thomas. Dengys adroddiad The Oxford Martin 'Now for 

the long-term' y tueddiadau bydeang a chenedlaethol i’r dyfodol y bydd angen i bob un ohonom ymateb 

iddynt wrth gynnal datblygu cynaliadwy.  

• Atal: Wrth ystyried y mater hwn, a oes gennych chi ddealltwriaeth o’r hyn yr ydych chi’n ceisio’i atal? Beth yw 

achosion craidd y mater a phryd fyddai’r adeg orau i ymyrryd? Ydych chi’n glir a yw hyn yn ymyriad cynradd 

h.y. ceisio atal rhywbeth cyn iddo ddigwydd hyd yn oed; ataliad eilaidd h.y. atal rhywbeth rhag gwaethygu; 

neu ataliad trydyddol h.y. lleihau effaith rhywbeth y mae ganddo effeithiau parhaus; y mae ei angen? Dyma’r 

gwahaniaeth rhwng annog rhywun i wisgo helmed beic (atal anaf i’r pen yn y lle cyntaf); rhoi rhywun yn y 

safle adferiad ar ôl iddyn nhw ddisgyn oddi ar eu beic (ataliad eilaidd drwy stopio’r anaf rhag gwaethygu) a 

rhoi cwnsela ar ôl y ddamwain (ataliad trydyddol i helpu anafiadau parhaus rhag gwaethygu). 

Yr achos mewn sawl BGC yw nad ydynt wedi defnyddio’u hasesiadau’n llawn i ddeall yn llwyr y sefyllfa 

bresennol, na maint a natur yr ymateb sydd ei angen. Mae negeseuon amlwg yn y data sydd angen eu 

harchwilio ymhellach er mwyn deall achosion ac effeithiau materion a thueddiadau allweddol yn well, er 

mwyn cynghori eich camau.  

• Cydweithio: rwy’n cymeradwyo’r amser y mae eich swyddogion cefnogi’n ei neilltuo i weithio ar draws 

rhanbarth Gogledd Cymru, ac rwy’n falch o glywed fod cydweithredu’n digwydd o ganlyniad. Mae hi’n bwysig 

fod y bobl sy’n eistedd o gwmpas bwrdd y BGC yn gallu dod â’r ystod orau o weledigaeth, her adeiladol, data 

ac atebion gerbron y BGC. A yw’r bobl gywir o gwmpas y bwrdd gennych, ar y lefel gywir i wneud 

penderfyniadau ynglŷn â’r mater? Pwy arall allech chi alw arnynt i gydweithio gyda chi i ddeall hyn yn well? 

Fel yr argymhellwyd yn fy adroddiad ar yr Asesiadau Llesiant, dyma gyfle amserol i adolygu’r aelodaeth a 

wahoddir i’r BGC ac ystyried pwy yw’r cyfranogwyr ‘annisgwyl’ y gallech chi fod yn cydweithio gyda nhw er 

mwyn cymryd y camau i gwrdd â’r amcan hwn. 

Wrth gyflawni’r camau, sut allai eich sefydliadau gydweithio? Bydd angen i chi ddangos sut mae eich BGC yn 

ystyried y camau sydd angen eu cymryd ar y cyd ac ar draws ffiniau sefydliadol er mwyn cwrdd â’ch amcanion 

yn effeithiol. Gallai hyn gynnwys lleoli staff ar y cyd, torri strwythurau traddodiadol i lawr, trefnu cyfnewid 

swyddi a secondio, a chyfuno adnoddau. Byddaf eisiau gweld sut yr ydych chi wedi ystyried y manteision hyn 

a sut y bydd y camau a gymerwch yn eich symud i gyfeiriad cyflawni’r cydweithredu hwn. 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/Oxford_Martin_Now_for_the_Long_Term.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/Oxford_Martin_Now_for_the_Long_Term.pdf


 

 

• Integreiddio: Ar gyfer pob amcan, sut ydych chi’n mynd i symud i ffwrdd o wneud rhywbeth sydd ddim ond yn 

cwrdd â’r amcan hwnnw, ac yn hytrach, ddangos eich bod chi’n cymryd camau sy’n gwneud yn fawr o’ch 

cyfraniad i bob un o’r nodau? Yn hytrach nag edrych ar y mater hwn yn yr ystyr draddodiadol a chyffredinol, 

ydych chi wedi edrych ar y diffiniad ar gyfer pob un o’r nodau hyn er mwyn ymestyn eich dealltwriaeth o 

lesiant ar gyfer y mater hwn a’r cyfle a allai fodoli ar gyfer cwrdd â’r nodau hyn drwy bob un o’ch amcanion? 

Pa mor dda ydych chi’n deall y cyfraniad mae eich sefydliad yn ei wneud ar hyn o bryd i’r amcan hwnnw? Ac a 

ydych chi’n deall pa mor wahanol yw’r cyfraniad y bydd angen i chi ei wneud yn y dyfodol ar gyfer yr amcan 

hwn?  

Sut allwch chi ddilyn yr hyn sy’n digwydd mewn mannau eraill yn eich sefydliadau, y strategaethau a’r 

cynlluniau ar lefel ranbarthol neu genedlaethol, er mwyn cysylltu ag eraill wrth gyflawni’r amcan hwn? Drwy 

wneud hyn, pa rwystrau neu densiynau sydd wedi codi a pha gamau allwch chi (neu eraill) eu cymryd i’w 

symud? Pwy arall sydd ei angen o gwmpas bwrdd y BGC i’ch helpu i wneud cysylltiadau rhwng dod i 

benderfyniad a gwella llesiant ynglŷn â’r mater hwn?  

• Ymwneud: Rwy’n cymeradwyo’r dull a gymerwyd gennych o gynnwys pobl yn eich asesiad llesiant ac rwyf 

wedi fy nharo gan y ffaith fod hyn wedi parhau i fod yn flaenoriaeth i chi. Fy nymuniad yw gweld ffocws yn 

cael ei arddangos nawr gan bob un o’r BGCau, sef mynd ymhellach na’r ymgynghoriad ac ymwneud ad-hoc 

arferol. Bydd angen i bob BGC ddangos sut y maen nhw’n ceisio deall profiadau bywyd pobl yn yr ardal a sut y 

mae hyn yn rhoi ffurf ar eich gweithredoedd. Bu eich gwaith hyn yn hyn yn gynhwysfawr wrth gasglu barn 

pobl. Sut ydych chi’n ceisio’n hyfyw i gael ffyrdd gwell o gynnwys pobl yn y broses o wneud penderfyniadau? 

Sut allwch chi gydweithio gydag aelodau’r gymuned wrth gwrdd â’r camau hyn? Fel yn achos Bwrdd Gofal 

Cymdeithasol Cymru, pa ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer cynnwys pobl â phrofiad bywyd ar Fyrddau ac 

mewn grwpiau partneriaeth?  

 

Rhaid i mi bwysleisio fod angen eich arweiniad er mwyn mabwysiadu dull newydd o weithio. Fel arweinwyr, rwy’n 

sicr eich bod yn rhan o sawl strwythur partneriaeth, cyfarfod a menter, ond bwriad y BGC yw bod yn gyfle i greu 

integreiddio a chydweithio ar lefel uchel a dylanwadol. Er mwyn creu perchnogaeth a gweithredu cydweithredol 



 

 

mewn BGC, mae angen i chi adeiladu dealltwriaeth a pharch at broffesiynau eich gilydd a dadlau dros eich 

ysgogiad fel sefydliadau.  

 

Yn hynny o beth, rwyf wedi gwneud yr argymhelliad yn ‘Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw am well yfory’ 

ein bod ni’n symud oddi wrth gweld y BGC fel cyfarfod dan arweiniad awdurdod lleol mewn ystafell bwyllgora’r 

Cyngor. Dylai’r BGC olygu dull newydd o weithio, nad yw’n cael ei yrru gan ddiwylliant unrhyw sefydliad unigol. 

Gellir newid meddylfryd a chaniatâu her iachach i ‘fusnes fel arfer’ drwy gyfrwng cadeirydd y BGC, sut a ble y 

cynhelir y cyfarfodydd a sut y cefnogir y BGC. Er mwyn archwilio tensiynau a chyfleoedd gweithio gyda’ch gilydd i 

gyflawni eich amcanion, mae angen i’r BGC fod yn lle sy’n gweithredu, nid yn lle ble ceir cyflwyniadau diddorol.  

 

Dylai arweinyddiaeth a gweithio partneriaethol y BGC hydreiddio drwy bob lefel o’ch sefydliadau unigol. Mae hi’n 

hanfodol cael cysondeb wrth gynrychioli’r BGC, ac yn y dull y byddwch chi’n cario negeseuon yn ôl o’r BGC i’ch 

sefydliadau chi eich hunain, er mwyn adeiladu perthynas a chreu gweithredu. Mae cyfathrebu pam fod gwaith y 

BGC’n bwysig i’ch Uwch-dimau rheoli chi, a defnyddio’r cynllun llesiant i herio arferion cyfredol yn eich adrannau 

chi eich hun, yn ganolog i greu’r newid diwylliant y tynnwyd sylw ato yn eich trafodaethau â’m tîm. Mae gennyf 

rôl i gydnabod a cheisio lleihau rhwystrau, ond mae gennych chi’r un rôl – fel uwch-arweinwyr, wrth herio eich 

rheolwyr i weithio’n wahanol a bod yn ‘ddiogel i fethu’.  

 

Ochr yn ochr â hyn, bydd angen hefyd i chi ddangos sut y mae pob un o’ch sefydliadau’n cymryd pob cam 

rhesymol wrth weithredu’u ffwythiannau i gwrdd ag amcanion y BGC. Caf fy nghalonogi i glywed fod y ddau 

Awdurdod Lleol yn defnyddio’r asesiad llesiant i addysgu’u cynlluniau corfforaethol, Dyma ddechrau da, ac rwy’n 

dymuno gweld nad yw gwaith y BGC yn cael ei weld fel rhywbeth ar wahân i flaenoriaethau pob corff sy’n aelod. 

Mae’r Ddeddf yn amlinellu saith maes ar gyfer newid: cynllunio corfforaethol, cynllunio ariannol, cynllunio’r 

gweithlu, caffael, asedau, rheoli perfformiad a risg. Yn aml, nid yw swyddogion yn deall gwaith y BGC yn y 

meysydd hyn, ac eto dyma’r gweithgareddau sefydliadol craidd ble y gallai gweithredu’r pum dull o weithio 

sicrhau fod egwyddor datblygu cynaliadwy yn fframio eich dull o weithio. 

 

https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/CCDC_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017_edit-1.pdf


 

 

Mae’n dilyn felly fod angen cydnabod cydlynu’r gwaith hwn gan bob un ohonoch chi fel aelodau’r BGC. Mae 

gennyf ddiddordeb mewn gweld sut y cefnogir y gwahanol BGCau, ac ymddengys pan fo’r gefnogaeth yn aml-

asiantaeth, wedi’i chyllido ac wedi derbyn ymrwymiad partneriaid gwahanol, y daw cydweithio ac integreiddio ar 

draws adrannau a strwythurau’n haws. Fel mewn meysydd eraill, bellach mae gennych swyddog rhanbarthol i 

gydlynu’r gwaith hwn. Mae rhai BGCau eisoes yn mabwysiadau trefniadau gweithio agosach, tîm aml-asiantaeth 

rhithwir gydag uwch-arweinydd neu secondiadau a chyd-leoli mwy ffurfiol. Mae sawl adnodd sy’n bodoli a allai 

fod o ddefnydd, megis Designing Multi-Agency Partnerships; Leading Culture Change a Stepping up: a framework 

for public sector leadership on sustainability. Bydd hyn yn gofyn i chi, bobl mewn safleoedd arwain, i chwarae eich 

rhan a bod yn ddewr wrth yrru’r newidiadau angenrheidiol.  

 

Dylid derbyn y cyngor hwn gan bob BGC, ond rwy’n gwerthfawrogi fod pob BGC wedi cymryd dull gwahanol o 

fynd ati i ddrafftio’u hamcanion llesiant, a byddant yn mynd ati i gyflawni’u cynllun llesiant yn y cyd-destun sy’n 

addas iddyn nhw, Mae ail ran fy nghyngor yn ceisio eich helpu i ddangos drwy gyfrwng eich cynllun llesiant eich 

bod chi wedi defnyddio’r pum dull o weithio a’r saith nod llesiant i roi ffurf ar eich camau. 

 

Cyngor ynghylch sut y gallech gymryd camau i gwrdd â’ch amcanion drafft:  

 

O ganlyniad i’r sgyrsiau rheolaidd a gawsoch â’m tîm, gwn fod eich swyddogion cefnogi wedi gweithio’n galed 

dros yr haf i dynnu ar ganfyddiadau eich asesiad, ymwneud â llawer o bobl, crynhoi negeseuon allweddol a 

drafftio eich amcanion a chamau. Caf fy nghalonogi i glywed eich bod chi’n cael sgyrsiau aeddfed yn y BGC 

ynghylch sut y gallech ymdrin â’r negeseuon allweddol hyn drwy gydweithio’n wahanol. Mae hi’n bwysig adeiladu 

ar y cydgysylltiadau rhwng y negeseuon allweddol, ac wrth ddrafftio eich amcanion, dylech eu hystyried yn unigol, 

ac fel set ar y cyd, i wneud y fawr o’u cyfraniad i bob un o’r nodau llesiant. Drwy archwilio cysylltiadau â phob nod 

llesiant, byddwch chi nid yn unig yn cael darlun mwy cynhwysol o’r mater yr ydych chi’n ceisio’i daclo ond gallwch 

hefyd wneud yn fawr o’r ystod o adnoddau a chyfleoedd y gellir tynnu arnynt i’ch helpu i ganfod atebion.     

 

• Cefnogi, datblygu a chynnal ysbryd cymunedol iach  

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_guide-2016-digital.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/leading-culture-change-employee-engagement-and-public-service-transformation_2012_tcm18-14116.pdf
https://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/project/downloads/steppinguppub-sector-leadership.pdf
https://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/project/downloads/steppinguppub-sector-leadership.pdf


 

 

Mae eich asesiad llesiant yn dathlu’n glir asedau Gwynedd a Môn, ac mae ysbryd cymunedol yn amlygu’i hyn yn 

gryf yn y ddau faes. Rwyf wedi dweud wrth bob BGC fod dehongli a deall y gwahaniaethau rhwng cymunedau a 

sut y mae hyn yn ymgorffori ym mhrofiadau bywyd pobl yn bwysig wrth gynllunio gwasanaethau cyhoeddus. 

Roeddwn i’n awyddus i’ch gweld yn archwilio’r gwahaniaethau rhwng y pedair ar ddeg o ardaloedd cymunedol yn 

eich asesiad, felly rwy’n falch o glywed eich bod eisoes yn mynd ar ôl hyn yn eich gwaith.  

 

Er mwyn deall yn hyfyw yr amrywiaethau rhwng cymunedau, efallai y bydd angen i chi ailgyfeirio adnoddau ar y 

cyd er mwyn treulio amser gyda phobl yn eu cymunedau’u hunain a dechrau adnabod yr ardaloedd fel y mae 

nhw’n eu hadnabod. Dim ond drwy wrando ar brofiadau bywyd pobl y gallwch chi gymryd camau i ddatblygu 

ysbryd cymunedol iach. Gwrandewch ar yr hyn y mae pobl wedi’i ddweud wrthych am eu cymunedau a 

chydweithiwch i ddod o hyd i atebion gan ddefnyddio’r saith nod llesiant fel ffrâm. Buaswn yn annog pob un o’ch 

sefydliadau i ymrwymo i’r Safonau Cyfranogi Cenedlaethol a gall Cyfranogi Cymru gefnogi eich swyddogion i ennill 

y sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer ymwneud effeithiol ac ystyrlon. Gallai Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru eich 

helpu i adnabod ac ymwneud ag arweinwyr cymunedol, archwilio cynlluniau bancio amser a gwirfoddoli a rhoi 

mynediad i chi i rwydwaith o sefydliadau eraill. 

 

Bydd y rhan fwyaf o bobl ond yn ymwneud â phethau sy’n effeithio’n uniongyrchol arnyn nhw, ac yn hyn o beth, 

mae eich negeseuon allweddol yn cysylltu â’i gilydd. Cysylltir hunaniaeth pobl a’u cymunedau’n gryf iawn â’u 

treftadaeth, eu hiaith a’u diwylliant. Sut y cysylltir ysbryd cymunedol â diogelu’r iaith Gymraeg neu hybu defnydd 

o adnoddau naturiol ar gyfer iechyd a llesiant? Mae pobl ar dân dros rannu’u hieithoedd, eu traddodiadau, 

coginio a bwyta gyda’i gilydd, a gwneud chwaraeon neu weithgareddau creadigol gyda’i gilydd. Er bod hon yn 

diriogaeth nad yw’r rhan fwyaf o BGCau’n gyfforddus i’w harchwilio, dyma hanfod cymdeithasol trefi a phentrefi a 

chonglfaen llesiant. 

 

Dyma gyfle i feddwl sut y gallwch chi wneud yn fawr o’ch cyfraniad i’r nodau cenedlaethol wrth osod yr amcan 

hwn. Mae strategaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n amlinellu rhai o fanteision ymwneud â gweithgareddau 

creadigol ar iechyd, cydlynu a sgiliau’r boblogaeth. Bwriad y Rhaglen Gomisiynu Ddiwylliannol, a ariennir gan 

Gyngor Celfyddydau Lloegr, yw helpu comisiynwyr gwasanaethau cyhoeddus i ddeall sut y gallant wella 

http://participation.cymru/en/
https://coproductionnetworkwales.wordpress.com/
http://www.arts.wales/about-us/plans-and-strategies/ysbrydoli?diablo.lang=cym%22HYPERLINK%20%22http://www.arts.wales/about-us/plans-and-strategies/ysbrydoli?diablo.lang=cym%22HYPERLINK%20%22http://www.arts.wales/about-us/plans-and-strategies/ysbrydoli?diablo.lang=cym
http://neweconomics.org/2016/05/the-art-of-commissioning/


 

 

deilliannau drwy integreiddio’r celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol i mewn i ystod o wasanaethau, gan 

gynnwys iechyd meddwl a llesiant, pobl hŷn a chomisiynu sy’n seiliedig ar leoliad. 

 

Fel arweinwyr asiantaethau lleol, mae gennych rôl allweddol wrth hybu a chefnogi cydlyniant cymunedol, o 

ystyried eich rôl wrth arwain a chefnogi’r gymuned. Mae gennych yn ogystal rôl mewn adeiladu capasiti 

cymunedol drwy, er enghraifft, hyrwyddo rhwydweithio a chydlyniant, a darparu hyfforddiant i grwpiau a 

chyflogeion cymunedol. Mae ‘Beth sy’n Gweithio mewn Cydlyniant Cymunedol’ yn darparu cyfeiriadau defnyddiol 

i BGCau ar ddimensiynau gwahanol ar gydlyniant cymunedol. Ond gall cydweithio â ‘chymeriadau annisgwyl’ eich 

helpu i ddeall y manteision lluosog y gellid eu cyflawni. Yn lleol, sut all plant a phobl ifanc, ysgolion, colegau a’r 

Cynghorau Tref a Chymuned a’r drydedd sector chware rhan bwysig wrth gysylltu pobl? Mewn rhai ardaloedd, 

ariannwyd sefydliadau cymunedol i weithredu fel cydlynwyr cymunedol ar gyfer pobl hŷn – gan eu cysylltu â 

gweithgareddau lleol a gwasanaethau yn eu hardal a’u helpu i aros yn heini ac iach. Cynhyrchwyd gwybodaeth 

ehangach gan WCVA ar y modd y mae’r drydedd sector yn chwarae rôl wrth gyfrannu at y Ddeddf, gan gynnwys 

adnoddau ar y saith nod llesiant. 

 

Gall annog cymunedau dipyn bach fel’na, er enghraifft drwy gyfrwng cynlluniau sy’n gwobrwyo gwirfoddoli, neu 

grantiau bach i greu lleoedd cymunedol deniadol, arwain at ddeilliannau llawer mwy o faint – fel y dangosir gan y 

gwaith y mae ‘Nurture Development’ yn ei wneud ym maes Datblygu Cymunedol ar Sail Asedau. Mae’r syniad o 

greu ‘hybiau cymunedol’ yn dod yn llawer mwy cyffredin, a dengys enghreifftiau fel Canolfan Bromley by Bow yn 

Nwyrain Llundain, Rhwydweithiau Cymdogaeth Leeds a Gofal Solfach fentrau blaengar sy’n canolbwyntio ar 

anghenion y gymuned yn gyntaf ac yn integreiddio gwasanaethau er mwyn gwella llesiant. Gallai agor tir ac 

adeiladau i fyny at ddefnydd y gymuned fod yn ffordd o annog trigolion i ddatblygu’u hysbryd cymunedol eu 

hunain, mewn cyswllt â’ch negeseuon allweddol eraill chi sy’n ymwneud â’r amgylchedd naturiol. Yn aml bydd 

pobl yn teimlo’n ddigyswllt oddi wrth eu hamgylchfyd ac yn llugoer am wasanaethau’r ardal. Ledled y DU, mae 

cyni wedi golygu trosglwyddo pethau i berchnogaeth y gymuned ac, mewn sawl achos, mae hynny wedi cynyddu 

grym ymlyniad y gymuned a llesiant y bobl sy’n cymryd rhan. Casglwyd rhai enghreifftiau o Gymru gan Grŵp 

Gweithlu Asedau Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, ac efallai yr hoffech chi ystyried y rheiny, ond ceir llawer o 

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/what-works-community-cohesion
https://www.wcva.org.uk/about-us/news/2017/08/want-to-create-a-better-wales-for-future-generations-check-out-our-resources-for-guidance?seq.lang=cy-GB
https://www.wcva.org.uk/about-us/news/2017/08/want-to-create-a-better-wales-for-future-generations-check-out-our-resources-for-guidance?seq.lang=cy-GB
http://www.nurturedevelopment.org/reports/
http://www.bbbc.org.uk/about-us
http://www.bbbc.org.uk/about-us
http://www.leeds.gov.uk/News/Pages/Budget-bonus-for-neighbourhood-networks-in-Leeds.aspx
http://solvacare.co.uk/
http://gov.wales/topics/improvingservices/assets-cymru/national-assets-working-group/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/improvingservices/assets-cymru/national-assets-working-group/?skip=1&lang=cy


 

 

sefydliadau cenedlaethol sy’n hybu defnyddio tir ac asedau cyhoeddus yn well, megis Shared Assets, Nurture 

Development a Locality, gyda’r bwriad o annog cymunedau i ffynnu.  

 

Ydych chi hefyd wedi ystyried tueddiadau hirdymor y materion hyn? Mae cymunedau’n dod ar ffurfiau gwahanol, 

a bellach cymunedau ar lein yw’r ffordd amlaf y bydd pobl yn cysylltu â’i gilydd. Ar hyn o bryd, dengys ymchwil 

fod plant rhwng pump ac 16 oed yn treulio cyfartaledd o chwe awr a hanner o flaen sgrin; mae 28% o bobl ifanc 

yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn brif ffynhonnell newyddion; gyrrir 43% o’r genhedlaeth ‘fileniaidd’ i 

wneud rhoddion ariannol drwy gyfrwng sianelau cymdeithasol. Pa fath o newidiadau fyddai angen i chi eu 

gwneud i’ch systemau a pholisïau sefydliadol er mwyn galluogi pobl i gyfranogi’n fwy mewn cymunedau a rhoi 

siâp ar wasanaethau lleol? Ceir cyfle gwirioneddol yma i ymwneud â phobl ar y ffurf sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw, 

ac sy’n rhan o’u bywyd beunyddiol, yn hytrach na rhywbeth arall ychwanegol eto.  Mae “Monmouthshire Made 

Open" yn enghraifft o lwyfan ar lein sydd wedi rhagweld sut y gallai pobl ifanc gyfrannu i wella’u hardal yn y 

dyfodol, gyda chyfleoedd i rannu syniadau, holi’r gymuned, dechrau prosiect a cheisio gwirfoddolwyr neu 

adnoddau. Gallai Matthew Gatehouse, sy’n gweithio gyda BGC Sir Fynwy, rannu’r hyn a ddysgwyd ganddyn nhw 

wrth sefydlu’r wefan hon â chi.  

 

Mae nifer o BGCau wrthi’n drafftio amcanion ar gyfer datblygu rhwydweithiau cymdeithasol cryfion, cyflwyno 

newid ymddygiad, datblygu cydgysylltedd cymunedol a diogelwch, gan gynnwys Bro Morgannwg; Casnewydd; 

Powys; Cwm Taf; a Sir Fynwy.  

 

• Gwarchod yr amgylchedd naturiol  

• Hybu'r defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn yr hirdymor  

 

Rwyf wedi cysylltu’r negeseuon allweddol hyn at ei gilydd, o ystyried yr effaith y mae ein hamgylchedd naturiol yn 

ei gael ar iechyd a llesiant, a’r angen cydnabyddedig i’w warchod, Mae isadeiledd gwyrdd a glas Gwynedd a Môn 

yn rhagorol a chydnabuwyd hyn gan eich asesiad llesiant o ran agweddau economaidd, diwylliannol a 

http://www.sharedassets.org.uk/what-we-do/
http://www.nurturedevelopment.org/reports/
http://www.nurturedevelopment.org/reports/
http://locality.org.uk/our-work/assets/what-are-community-assets/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-36528256
http://www.bbc.co.uk/news/uk-36528256
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2013/feb/28/charities-social-media
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2013/feb/28/charities-social-media
https://monmouthshire.madeopen.co.uk/%3E
https://monmouthshire.madeopen.co.uk/%3E


 

 

chymdeithasol pam mae’r amgylchedd mor bwysig. O ystyried Llwybr Arfordir Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri, 

nifer o lwybrau cyhoeddus, afonydd a mynyddoedd, dyma adnodd werth chweil i bobl Ynys Môn a Gwynedd. 

 

Ynghlwm â’ch amcanion cynt, gall cynnwys pobl o gwmpas lleoliad ac achos cyffredin fod yn eithriadol o rymus. 

Gall cael pobl allan i’r awyr agored â rhywfaint o wybodaeth a’r grym i weithredu, helpu i wneud yr amgylchedd 

lleol yn fwy gwydn. Sut allwch chi hwyluso hyn i ddigwydd, a chan ddefnyddio’r diffiniadau yn y saith nod llesiant, 

gael mwy o argraff? Mae gan NESTA ganllaw i weithio gyda chymunedau i daclo newid hinsawdd, gan gynnwys yr 

‘Her Fawr Werdd’, ble newidiodd cyfranogwyr eu ffordd o fyw er mwyn lleihau’u hôl troed carbon. Mae 

prosiectau fel ‘GlawLif’ drwy gyfrwng Dŵr Cymru yn awgrymu ffyrdd y gall pawb leihau effeithiau llifogydd. 

Enghraifft eithafol yw honno yn Ynys Eigg yn yr Alban, ble mae’r gymuned yn cael effaith gadarnhaol ar eu 

hamgylchedd drwy gyflwyno cynlluniau ynni adnewyddol cymunedol, adeiladu busnesau cynaliadwy a gwella 

bioamrywiaeth.   

 

Rydych chi’n gywir i gydnabod defnyddio adnoddau naturiol er mwyn gwella iechyd. Mae prosiect ‘Coed Actif’ 

Cyfoeth Naturiol Cymru’n enghraifft o’r modd y mae cael pobl i’r awyr agored a gwarchod eu hamgylchedd yn 

cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd a llesiant. Mae sawl model gofal iechyd amgen wrthi’n ymddangos, gyda ‘rhoi 

presgripsiwn cymdeithasol’ yn dod yn fwyfwy cyffredin ar gyfer trin cyflyrau iechyd. Mae’r astudiaeth hon, ar 

bresgripsiynau cymdeithasol ym Mryste, yn rhoi gwybodaeth am fodelau gwahanol ac yn rhoi rhywfaint o 

fewnwelediad i’r gwelliannau mewn iechyd meddwl a chorfforol cyffredinol. Dangosodd rhaglen ddogfen 

ddiweddar y BBC, 'The doctor who gave up drugs', sawl enghraifft o’r modd y gall defnyddio dulliau amgen na rhoi 

presgripsiwn tabledi gael effaith mwy holistig, hirdymor, cadarnhaol ar fywyd rhywun – wrth i bobl ddod yn fwy 

heini ac iach yn feddyliol heb orfod dibynnu ar bresgripsiwn. Dull ataliol yw hwn yn ei hanfod, fel y dangosodd 

Prifysgol Essex mewn ymchwil i wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt – gwellodd iechyd meddwl 

cyfranogwyr ar ôl tri mis. Gallai cydweithio â sefydliadau gwahanol i ddeall a gwerthuso’r dulliau hyn gael effaith 

drawsnewidiol ar ein dulliau presennol o ymdrin ag iechyd.  

 

Bydd llawer o bobl yn ymweld â’ch ardal chi er mwyn gwella’u hiechyd a llesiant. Mae gennyf ddiddordeb yn y 

modd y mae BGCau ledled Cymru’n hybu twristiaeth gynaliadwy. Fel aelod o’ch BGC, mae Prifysgol Bangor wedi 

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/working_with_communities_to_tackle_climate_change.pdf
http://www.dwrcymru.com/cy-GB/My-Wastewater/RainScape/What-can-you-do-to-help.aspx
https://theconversation.com/what-other-communities-can-learn-from-this-islander-buy-out-in-scotlands-hebrides-75896
https://www.coedlleol.org.uk/
https://www.coedlleol.org.uk/
http://eprints.uwe.ac.uk/23221/
http://eprints.uwe.ac.uk/23221/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b07w52tp
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/02/natural-health-service-wildlife-volunteers-get-mental-health-boost
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/02/natural-health-service-wildlife-volunteers-get-mental-health-boost


 

 

bod yn astudio cyfleoedd twristiaeth ledled Gogledd Cymru. Gan gysylltu â’ch negeseuon allweddol ym maes 

trafnidiaeth, allwch chi geisio gweithio’n fwy rhanbarthol er mwyn cysylltu asedau amgylcheddol rhagorol, trefi 

sy’n gyforiog o dreftadaeth, arfordir a mannau o ddiddordeb arbennig, â chyfleoedd teithio, trafnidiaeth 

gyhoeddus ac, ar yr un pryd, fod o fudd i fusnesau lleol? Bydd hyn yn golygu edrych ar hyn oll drwy lens y saith 

nod llesiant, gan weithredu ffocws cynllunio sy’n seiliedig ar le – yn hytrach nag ar sail enillion economaidd pur. 

 

Fel y cynghorodd fy nhîm eisoes, mae’r newid sy’n rhan anorfod o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 

dechrau gyda chi, a’ch dulliau chi o weithio. Fel yn achos pob un o’ch amcanion, buaswn i’n eich cynghori’n gryf i 

ystyried sut y mae eich polisïau a’ch gweithleoedd chi eich hunain yn cyfrannu at ddarparu eich cynllun. Beth 

allwch chi, fel Prif Weithredwr, Cadeirydd neu Arweinydd, wneud nawr i leihau effeithiau ein dirywiad mewn 

amgylchedd a bod yn fwy cyfrifol ar lefel fyd-eang? Mae Ynys Môn a Gwynedd fel ei gilydd dan fygythiad 

sylweddol gan gynnydd yn lefelau’r môr, erydu arfordirol a llifogydd. Fel yr adroddwyd yn eang eisoes, gellid colli 

rhai cymunedau penodol i’r môr i bob pwrpas erbyn 2055. Amcangyfrifir y bydd niwed blynyddol i eiddo preswyl o 

ganlyniad i lifogydd oddeutu £22 miliwn, felly mae deall sut y bydd digwyddiadau tywydd amrywiol yn effeithio ar 

gymunedau daearyddol a demograffig gwahanol yn hanfodol er mwyn ei atal.  

 

Sut ydych chi’n ystyried effaith economaidd arfaethedig newid hinsawdd? Os ydych chi’n ceisio defnyddio eich 

adnoddau naturiol er budd economaidd, a ydych chi wedi ystyried effaith hirdymor digwyddiadau tywydd eithafol 

ar yr adnoddau hyn? Sut allwch chi ddefnyddio senarios i ddychmygu pa weithredu ataliol allech chi ei gymryd i 

warchod isadeiledd, amaeth, cyflenwadau dŵr a thrafnidiaeth hanfodol yn wyneb tywydd eithafol? Amlinellir pa 

gyfrifoldebau sydd gennym dros genedlaethau’r dyfodol drwy weithredu nawr ar newid hinsawdd yn adroddiad 

diweddar Zero Carbon Britain, ‘Making it Happen’.  

 

Mae eich cymunedau’n gofidio y gallai datblygu effeithio ar eu hamgylchedd naturiol, niweidio cynefinoedd a 

chyfrannu ymhellach at y dirywiad cenedlaethol mewn bioamrywiaeth. Prif achosion ansawdd awyr drwg yw 

wrbaneiddio a’r dad-fforestu, gweithgynhyrchu, diwydiant (yn enwedig llosgi tanwydd ffosilau) a lefelau 

trafnidiaeth sy’n dod yn ei sgil. Mae llygredd yn yr awyr yn cael effaith sylweddol ar ein hiechyd, gan gynnwys 

cyswllt â chlefydau’r ysgyfaint, canser a niwed i organau. Bydd cydweithio â busnesau i weld sut y gallwch chi 

https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/UK-CCRA-2017-Wales-National-Summary.pdf
http://zerocarbonbritain.com/images/pdfs/ZeroCarbonBritain-MakingItHappen.pdf
http://zerocarbonbritain.com/images/pdfs/ZeroCarbonBritain-MakingItHappen.pdf


 

 

gymryd camau i gwrdd â’r amcan hwn yn bwysig er mwyn gwarchod a gwella’r tir ac atal bioamrywiaeth rhag 

lleihau ymhellach. Ymhob un o’ch camau, defnyddiwch ddiffiniadau’r nodau llesiant i feddwl sut y gallwch chi 

wneud rhywbeth gwahanol a chyflawni’r effaith fwyaf, ynghyd ag integreiddio ar draws nifer o’ch camau drafft. Er 

enghraifft, sut allwch chi annog polisïau gweithio hyblyg, torri’n ôl ar ddefnyddio ceir? Mae rhai BGCau’n cyflwyno 

pwyntiau gwefru trydan a cheir fflyd trydan yn eu sefydliadau er mwyn annog y newid sylfaenol hwn. Sut allwch 

chi alluogi cyfleoedd gwirfoddoli corfforaethol sy’n ceisio gwella gwytnwch yr amgylchedd naturiol? Sut all pobl 

annog cydraddoldeb drwy gyfrwng eu gwirfoddoli ac ymlyniad oddi mewn i rai o’ch cymunedau? Mae gan Busnes 

yn y Gymuned ystod o ffyrdd ymarferol y gall busnesau weithio gyda’i gilydd a gweithredu i helpu i daclo rhai o’r 

problemau amgylcheddol a chymdeithasol allweddol sy’n wynebu’r gymdeithas. 

 

Er mai dim ond cyfran fechan o allyriadau Cymru sy’n deillio o’r sector gyhoeddus, rydych chi mewn lle unigryw i 

ddylanwadu ar allyriadau’n llawer ehangach mewn meysydd fel trafnidiaeth, ynni, defnydd tir a chaffael. Yn 

ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru lefelau carbon wedi’i his-rannu yn ôl Awdurdod Lleol, yn ogystal â 

rhyddhau Galwad am Dystiolaeth i archwilio’r mecanweithiau mwyaf effeithiol ar gyfer cyflawni sector gyhoeddus 

garbon niwtral erbyn 2030. Byddaf yn cynnal digwyddiad ar 9 Tachwedd, mewn partneriaeth â Llywodraeth 

Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, i: archwilio sut y gall gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gynnwys pobl 

mewn cydweithio ac integreiddio’u gwaith, cymryd mwy o gyfrifoldeb dros oblygiadau carbon hirdymor eu 

gweithgareddau, a helpu i rwystro effeithiau newid hinsawdd rhag gwaethygu hyd yn oed yn fwy. 

 

Gall penderfyniadau a wneir gan sefydliadau sector gyhoeddus ym maes isadeiledd gael effaith ar allyriadau, 

ansawdd yr awyr ac iechyd. Mae fy nhîm eisoes yn trafod gyda chi ar ddefnyddio’r Ddeddf i ystyried effaith 

datblygiadau isadeiledd, a byddwn ni’n defnyddio ein ‘Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol’, a ddatblygwyd mewn 

partneriaeth â’r Sefydliad Economeg Newydd, i’n helpu i feddwl. Pwrpas y fframwaith hwn (a fwriadwyd yn 

wreiddiol ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud ag isadeiledd) yw helpu cyrff cyhoeddus i ddefnyddio Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol fel fframwaith ar gyfer meddwl wrth ddatblygu prosiectau; gellir ei ddefnyddio hefyd i 

adolygu cynnydd wrth i’r prosiect ddatblygu. Rydym ni’n gweithio ar sicrhau fod y fframwaith yn berthnasol i 

ystod ehangach o brosiectau, gan gynnwys datblygu polisi / rhaglenni. Byddai gennym ddiddordeb mewn clywed 

unrhyw adborth o ran ei ddefnyddioldeb i’ch gwaith chi.  
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Mae’r DU wedi addo bod mewn sefyllfa ble mae allyriadau’n sero erbyn 2050, ac mae pob adran o Lywodraeth 

Cymru wedi addo mwy o swyddi gwyrdd. Ond er gwaetha’r ffaith fod Cymru’n lle sy’n llawn potensial o ran 

darparu ynni naturiol, dim ond 10% o drydan Cymru yn 2013 a ddarparwyd drwy gyfrwng ynni adnewyddol. Sut 

ydych chi fel BGC wedi ystyried potensial ynni morol, gwynt a solar? Y llynedd, cynhyrchwyd ‘Dyfodol Ynni Gwell i 

Gymru’ gan Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gydag 19 argymhelliad ar y 

modd y gallai Cymru drawsnewid ei ffordd o drin ynni. Yn fwy diweddar, cynhyrchodd Smart Energy GB adroddiad 

ar ‘Ddyfodol Ynni Gwell i Ardaloedd Gwledig’, gan roi enghreifftiau ac astudiaethau achos o ardaloedd gwledig 

ledled y DU sy’n gwneud y trawsnewidiad hwn. Cynhelir seminar allweddol Fforwm Polisi Cymru ar 7 Rhagfyr 

eleni, a bydd yn canolbwyntio ar flaenoriaethau ar gyfer polisi ynni, tyfu’r sector yng Nghymru a chynyddu 

buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy.  

 

Mae sawl BGC sy’n ceisio gwarchod eu hamgylchedd ac ymgymryd â rhagor o waith i ddeall y peryglon i’w 

cymunedau, gan gynnwys Blaenau Gwent; Caerffili; Bro Morgannwg; Powys; Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.  

 

• Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg  

 

Mae hi’n amlwg fod gallu siarad Cymraeg a chynnal yr iaith yn bwysig dros ben i bobl yn eich ardaloedd. Fel y 

byddwch chi’n ymwybodol, yn genedlaethol, daeth hyn yn flaenoriaeth arwyddocaol gyda chyflwyno 'Cymraeg 

2050'. Mae tîm Comisiynydd yr Iaith Gymraeg hefyd yn ceisio cefnogi BGCau yn y modd y maen nhw’n annog ac 

yn cefnogi twf y Gymraeg ledled Cymru – gadewch i’m tîm wybod a hoffech chi gael cefnogaeth benodol oddi 

wrth y tîm.  

 

Rydych chi wedi nodi fod y Gymraeg yn un o’ch egwyddorion, ynghyd â’r pum dull o weithio, sy’n sail i bopeth yr 

ydych chi, fel BGC, yn ei wneud. Er gwaetha’r ffaith mai Gwynedd ac Ynys Môn yw’r ardaloedd â’r niferoedd uchaf 

o siaradwyr Cymraeg, mae eich asesiad yn cydnabod mai ar i lawr y mae cyfraddau dros y 30 mlynedd ddiwethaf. 

Gallai fod sawl rheswm i gyfri dros hyn, ac rydych chi wedi dechrau eu hadnabod, ond buaswn i’n eich annog i 

gynnwys pobl wrth geisio cloddio’n ddyfnach i’r data – dim ond drwy ddeall y rhesymau y tu ôl i hyn y gallwch 

geisio cydweithio i gael atebion. Er enghraifft, un gred yw bod y cwymp yn digwydd am fod pobl ifanc yn symud 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10610/cr-ld10610-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10610/cr-ld10610-w.pdf
https://www.smartenergygb.org/en/resources/press-centre/press-releases-folder/future-rural-energy
http://www.policyforumforwales.co.uk/conference/energy-policy-in-Wales-2017
http://gov.wales/topics/welshlanguage/welsh-language-strategy-and-policies/cymraeg-2050-welsh-language-strategy/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/welshlanguage/welsh-language-strategy-and-policies/cymraeg-2050-welsh-language-strategy/?skip=1&lang=cy


 

 

allan o’r ardal – tuedd sy’n cael ei hadlewyrchu ledled Cymru. Os yw hyn yn wir, a chan gysylltu â’ch negeseuon 

allweddol eraill chi, beth allwch chi ei wneud i annog cyfleoedd a fyddai’n rhoi cyfle iddynt aros? Mae cymunedau 

gwledig yn Japan a Chanada wedi gweld twf diweddar o ran pobl ifanc sy’n dewis aros yn y man ble cawsant eu 

geni, o ganlyniad i welliannau technolegol, ond hefyd oherwydd dathlu’r ffordd o fyw a chyflwyno twristiaeth 

gynaliadwy. Mae’r erthygl hon, gan Fforwm Economaidd y Byd yn awgrymu y gallai rhai o’r atebion ddod drwy 

gyfrwng mentrau cymunedol o’r gwraidd i fyny, ble bydd pobl ifanc yn dechrau ymhyfrydu mewn dweud wrth 

eraill am eu treftadaeth a’u hamgylchedd, a’i berchnogi, gan ddechrau busnesau bychain sy’n elwa o ymwelwyr. 

Mae’r rhain yn bodoli eisoes yng Ngwynedd a Môn, a dylent fod yn rhan o ddeall sut y gall y BGC feithrin twf, 

drwy’r dylanwad sydd ganddo, a thrwy gynnwys pobl ifanc lleol sy’n gwneud prentisiaeth neu hyfforddiant. 

 

Mae eich asesiad yn cydnabod y gallai rhai cymunedau fod mewn sefyllfa nad oes fawr neb yn siarad Cymraeg 

ynddynt erbyn 2050 os pery’r cwymp ar y raddfa bresennol. Wrth i chi dreiddio’n ddyfnach i’r mater, ymateb 

posib yw darparu gofal plant Cymraeg i blant a anwyd yn yr ardal, cyfleusterau cymunedol cyfrwng Cymraeg ac 

addysg Gymraeg o safon uchel; yn ogystal â helpu pobl sy’n symud i’r ardal i ddysgu Cymraeg. Unwaith eto, 

ystyriwch weithredoedd eich sefydliadau eich hun wrth warchod a hybu’r iaith. Rydych chi eisoes yn gwneud 

gwaith enfawr yn hyn o beth, felly sut allwch chi gydweithio ymhellach?  Sut allwch chi weithio gyda’ch gilydd i 

adnabod cyflogeion ac aelodau o’u teulu a fyddai’n elwa o gael addysg a chefnogaeth yn y Gymraeg? Allwch chi 

grynhoi adnoddau i ddarparu hyn? 

 

Wrth ymdrin â hyn, ystyriwch sut y gallwch wneud yn fawr o’ch cyfraniad i’r saith nod llesiant cenedlaethol – a’u 

cysylltu ag integreiddio ar draws eich negeseuon allweddol eraill. Fe’ch cynghoraf i ddechrau gyda’r saith maes 

newid yn y Ddeddf i feddwl am ba effaith allwch chi ei chael: cynllunio corfforaethol, cynllunio ariannol, 

cynllunio’r gweithlu, caffael, asedau, rheoli perfformiad a risg yw’r gweithgareddau sefydliadol craidd wrth 

weithredu’r pum dull o weithio. A yw pob un o’r sefydliadau o gwmpas y bwrdd yn deall y cyfrifoldeb sydd 

ganddynt i gwrdd â’r uchelgais hwn? A yw’r bobl gywir yn eistedd o gwmpas y bwrdd? Gall cydweithio â 

sefydliadau eraill fod o fudd hefyd. Os dyma ‘bwynt gwerthu unigryw’ eich BGC, yna rhaid i chi ei flaenoriaethu ar 

draws pob un o’ch amcanion. Sut allwch chi weithio gyda’r Brifysgol i annog cyfleoedd? Pa rôl sydd gan Fentrau 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-40999314
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/japan-has-a-creative-scheme-to-lure-millennials-away-from-the-city?utm_content=buffera6a3b&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


 

 

Iaith eich ardal yn hyn o beth? Gall sefydliadau llawr gwlad eraill yn eich 14 ardal gymunedol roi mewnwelediad i 

chi, a gweithredu i ddiogelu’r iaith. 

 

Rwyf wedi bod yn cynghori pob BGC y dylent ystyried sut i wneud yn fawr o’u cyfraniad at Gymru â diwylliant 

llachar ac iaith Gymraeg ffyniannus. Eich BGC chi yw’r mwyaf hyglyw wrth geisio gwarchod a hybu’r iaith, a 

buaswn yn eich annog i rannu eich canfyddiadau ledled Cymru yn y cyd-destun hwn.  

 

• Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi mynediad at wasanaethau a chyfleusterau    

 

Ynghlwm â’ch negeseuon allweddol eraill, mae trafnidiaeth ac ynni’n ddau o’r pethau mwyaf y gallwn 

ddylanwadu arnynt i effeithio ar newid hinsawdd. Mae gennych gyfrifoldeb ym maes trafnidiaeth, cynllunio ac 

isadeiledd a rhaid i chi ystyried hyn yn awr yng nghyd-destun y saith nod llesiant, a rhoi ffyrdd o weithio i fframio 

eich dull o feddwl. Sut allwch chi gynllunio, dylunio a lleoli datblygiadau’r dyfodol (fel rhan o’ch Cynllun Datblygu 

Lleol) mewn modd sy’n cyfrannu at Gymru fwy cyfrifol yn y byd, a Chymru fwy gwydn? Sut allwch chi geisio creu 

cymunedau sy’n hybu cydraddoldeb, sy’n meddu ar ddiwylliant llachar a Chymraeg ffyniannus yn graidd iddyn 

nhw, sy’n ddiogel, yn gydlynnus, wedi’u cysylltu’n dda ac yn ddichonadwy? 

 

Mae meddwl am gyfleoedd hirdymor yng nghyd-destun trafnidiaeth yn agor ambell bosibilrwydd diddorol. Efallai 

y gwelsoch fy mod wedi herio, ynghynt ac yn ddiweddar, y cynlluniau ar gyfer ffordd liniaru i’r M4, cynllun nad 

ydyw, ymysg rhesymau eraill dros herio, yn fy marn i, wedi ystyried yn llawn allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd 

â’u hanghenion eu hunain. Mae hyn yn cynnwys methu ag ystyried y tueddiadau i’r dyfodol sy’n ymddangos ym 

maes trafnidiaeth, fel cynnydd cyflym mewn teithwyr trên, y duedd a ragwelir am gerbydau di-yrrwr a allai leihau 

tagfeydd, a’r newid mewn patrymau gweithio sydd eisoes wedi gweld llai o bobl yn gorfod teithio i’r gwaith bob 

dydd. Mae llai o bobl ifanc yn dysgu gyrru hefyd, sy’n mynnu ein bod ni’n edrych ar drafnidiaeth mewn ffordd 

wahanol. Yn hytrach, sut allwn ni chwilio am y cyfleoedd y gall cerbydau hunan-yrru ddwyn yn eu sgil i’n 

cymunedau a’n heconomi? Yn yr un modd, bydd cerbydau glanach yn dod yn fwy cyffredin dros y blynyddoedd i 

ddod; mae’r erthygl hon yn disgrifio’r cynnydd mewn busnesau newydd sy’n canolbwyntio ar gerbydau trydan, 

hydrogen, a deunyddiau wyneb ffordd newydd. Fel y dywedais uchod, mae sefydliadau ledled Cymru bellach yn 

https://futuregenerations.wales/cy/news/comisiynydd-herio-cynlluniau-ffordd-m4-gwerth-1bn/
https://futuregenerations.wales/news/future-generations-commissioners-warns-dangerous-precedent/
https://medium.com/self-driven/how-ford-and-lyft-are-teaming-up-to-take-self-driving-cars-mainstream-9bf2974a912a
https://medium.com/@Hello_Tomorrow/disrupting-the-traffic-jam-imagining-the-cities-of-tomorrow-de04ccb0d41c


 

 

edrych ar sut y gallant annog eu staff i ddefnyddio ceir fflyd trydan a gosod pwyntiau gwefru; megis Cyngor 

Caerffili.  

 

Mae eich asesiad yn cydnabod fod gallu teithio o gwmpas yr ardal mewn dull cynaliadwy yn bwysig i bobl, a nodir 

trafnidiaeth gyhoeddus fel problem. Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i hybu teithio actif: sut allwch chi 

geisio adeiladu a gwella’r isadeiledd ar gyfer gweithio a seiclo? Defnyddir dinas Freiburg yn aml fel enghraifft dda 

o ddatblygiad trefol sydd wedi integreiddio trafnidiaeth gyhoeddus ac actif yn ganolog i’w dyluniad. Yn ogystal â 

blaenoriaethu trafnidiaeth actif a thrafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy, fforddiadwy a dibynadwy, mae 

strategaeth o osgoi trafnidiaeth yn golygu mai dinas sy’n cynnwys pellterau byrion ydyw, ble gall pobl gyflawni’u 

hanghenion o fewn pellterau byrion. Gellir canfod enghraifft o ardaloedd gwledig a llai poblog yn yr Iseldiroedd, 

ble mae cynlluniau trafnidiaeth sy’n ateb y galw yn golygu fod gwasanaeth tacsi ar y cyd masnachol yn cael ei 

ddarparu mewn 111 gorsaf drenau – fe’i cefnogir yn ariannol gan Reilffyrdd yr Iseldiroedd.  

 

Sut all cynllunio isadeiledd hybu manteision ehangach, megis ‘heolydd solar’ sy’n cynhyrchu trydan adnewyddol, 

neu heolydd a wnaed o blastig wedi’i ailgylchu, fel y rheiny sy’n cael eu treialu yn Rotterdam? Sut y gellir cysylltu 

hyn â chreu gofodau cymunedol gwyrdd, cysylltiedig – yn unol â’ch negeseuon allweddol eraill? Mae adnodd 

Shape My Town gan Gomisiwn Dylunio Cymru yn adnodd rhyngweithiol ar gyfer creu lleoedd cymunedol sy’n eich 

hybu i feddwl am rai o’r posibiliadau hyn a’u hoblygiadau.  

 

Fel BGC, dylech archwilio gweithredodd diriaethol y gallech chi eu gwneud yng nghyd-destun y neges allweddol 

hon o ran sut y gallwch wella isadeiledd, lleoli lleoedd cyhoeddus ac adnewyddu eich adeiladau eich hunain, a all 

gael effaith gadarnhaol ar lesiant. Ystyriwch y saith ffwythiant corfforaethol a amlinellwyd yn y Ddeddf uchod a’r 

hyn y gallwch chi ei wneud i beri newid ymhob un; er enghraifft, mae gennych lawer iawn o ystadau cyhoeddus. 

Dyma gyfle i wneud yn fawr o’ch cyfraniad i’r saith nod llesiant er mwyn creu cysylltiadau rhwng eich amcanion. 

Mae adroddiad diweddar Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru’n amlinellu sut y gall isadeiledd gwyrdd ddarparu 

ystod eang o fanteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol profedig, diriaethol a chost-effeithiol. Mae 

gan Gyngor Dylunio Cymru astudiaethau achos ac adnoddau ar ddylunio hefyd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, 

sy’n gwneud yn fawr o effeithiolrwydd ynni ac a ddangoswyd i wella’n sylweddol wellhad cleifion ym maes iechyd. 

http://gov.wales/topics/transport/walking-cycling/activetravelact/?lang=en
http://www.ecotippingpoints.org/our-stories/indepth/germany-freiburg-sustainability-transportation-energy-green-economy.html
http://www.bbc.co.uk/news/av/technology-40805733/could-solar-roads-help-generate-electricity
https://www.weforum.org/agenda/2015/07/why-plastic-roads-could-be-good-for-the-environment/
http://www.shapemytown.org/
http://www.wtwales.org/greeninfrastructure
https://dcfw.org/cy/


 

 

Ymhob un o’r meysydd hyn, gall fy swyddfa eich cysylltu chi â’r bobl hyn a’r sefydliadau a all fod yn gallu eich 

cynorthwyo wrth i chi ddatblygu eich gwaith.   

 

Sut hefyd allwch chi greu swyddi o ansawdd uchel drwy weithredu’r Ddeddf? Dengys adroddiad Cau’r Cylch ar 

economi gylchynol ac Amgylchedd Cymru drwy Adeiladu Rhagoriaeth yng Nghymru fod cyfle economaidd posib o 

gael £1biliwn ychwanegol y flwyddyn erbyn 2035 drwy weithredu egwyddorion ymarferol economi gylchynol, gan 

roi enghreifftiau ymarferol ble gall y sector gyhoeddus chwilio am ffyrdd o leihau gwastraff ac adnoddau mewn 

prosiectau ar gyfer y dyfodol. Dyma gynnydd o 12.5 y cant yn nhrosiant y sector adeiladu gan gynhyrchu 7,300 

swydd (gros).  Gallwch hefyd dderbyn ysbrydoliaeth oddi wrth rai o’r prosiectau a grybwyllir yn y Gwobrau 

Rhagoriaeth Adeiladu, megis yr Ystafell Ddosbarth Weithredol. Mae ystyried pa mor ‘wyrdd’ yw’r adeiladau hyn, o 

ran effeithiolrwydd ynni ac adeiladu cynaliadwy, yn ffordd hawdd i chi fel BGC o ennill.  

 

Ymysg y BGCau eraill sy’n ceisio creu cymunedau a gysylltwyd yn well a’i gilydd ac sy’n ffocysu ar drafnidiaeth mae 

Conwy / Sir Ddinbych; Ceredigion a Sir Fynwy. 

 

• Creu'r amgylchedd ar gyfer denu swyddi o safon uchel  

 

Mae eich asesiad llesiant yn tynnu sylw at y ffaith fod diffyg rolau o ansawdd uchel, sy’n derbyn cyflog mawr, yng 

Ngwynedd ac Ynys Môn, er gwaetha’r ffaith fod pobl yn gweithio mewn llawer o rolau sgilgar. Cynghorais yn fy 

ymateb i’r asesiad ei bod hi’n bwysig edrych ar draws llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac 

economaidd, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r mater hwn. Er enghraifft, beth yw rôl yr amgylchedd naturiol 

yn yr economi leol – drwy gyfrwng isadeiledd gwyrdd a’r Parc Cenedlaethol? Pa werth economaidd sydd gan eich 

asedau naturiol a allai fod yn bwynt gwerthu unigryw i’ch ardal chi? Bydd ddefnyddio diffiniadau’r saith nod 

lesiant i fframio eich ffordd o feddwl yn eich helpu i greu cymdeithas garbon-isel, flaengar, gynhyrchiol, sy’n 

gwarchod diwylliant a’r Gymraeg, yn cynnal yr amgylchedd naturiol, yn creu mwy o gydraddoldeb, yn cysylltu 

cymunedau, yn fwy ymatebol i’r byd cyfan ac sy’n gwella iechyd pobl, Dyma ddylai fod yn bwynt cychwynnol i chi 

wrth ystyried amcanion drafft. 

http://www.cewales.org.uk/files/4214/9372/0980/Closing_the_circle_Circular_economy_Opportunity_for_the_welsh_built_environment_Report.pdf
http://www.cewales.org.uk/files/8915/0227/7838/CEW_Awards_2017_winners_brochure_-_July_2017.pdf
http://www.cewales.org.uk/files/8915/0227/7838/CEW_Awards_2017_winners_brochure_-_July_2017.pdf


 

 

Wrth edrych ar eich asedau, noda eich asesiad fod 19% o gyflogeion yn gweithio ym myd amaeth. Mewn cyswllt 

â’ch amcanion o ran gwarchod yr amgylchedd naturiol, sut ydych chi’n ystyried y peryglon hirdymor i’r sector 

hon? A yw etifeddu ffermydd yn fater allweddol? Sut y gallai Brexit effeithio ar ariannu i gefn gwlad? Pa gyfleoedd 

sydd ar gael i ymestyn y sector a denu mwy o swyddi o ansawdd uchel? Fel y dywedais uchod, sut allwch chi 

gydweithio â phartneriaid, fel Prifysgol Bangor, i annog twristiaeth i mewn i’r ardal? Er nad yw’r rhan fwyaf o 

swyddi twristiaeth yn rhai sgilgar iawn, mae annog pobl i ymweld â’r ardal yn cynyddu economïau lleol ac yn 

creu’r amodau sydd eu hangen ar gyfer twf. O ystyried ei bod hi’n fwyfwy pwysig gallu siarad Cymraeg, sut all 

busnesau gael eu denu i’r rhanbarth ar y sail honno? Beth allwch chi ei wneud i hybu hyn? Cyhoeddodd Alun 

Davies AC gyllid ar gyfer tyfu busnesau bach dwyieithog yn ddiweddar, er mwyn cynyddu amlygrwydd y Gymraeg 

yn ein cymunedau. Wrth geisio galluogi entrepreneuriaeth a thwf, beth am gyflwyno mentrau cefnogi busnes sy’n 

mynnu fod pobl yn sefydlu mentrau cynaliadwy sy’n gwneud yn fawr o’u cyfraniad at y saith nod? 

 

Gwnes sylwadau ar eich asesiad llesiant y gellid gwneud cysylltiadau rhanbarthol gwell â Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru. Ar gyfer yr amcan hwn, mae cysylltiadau rhanbarthol, a chysylltiadau ar draws y ffin, 

yn hanfodol, a byddaf yn edrych am gydnabyddiaeth o hynny yn eich cynllun llesiant. Sut yr integreiddir gwaith y 

Bwrdd â gwaith y BGC? Rhaid i’r Bwrdd gynhyrchu cynllun sgiliau a chyflogaeth ranbarthol; byddwn yn eich 

cynghori i annog na roddir holl werth y Bwrdd hwn ar dwf economaidd yn unig, ond ar ddatblygu patrymau 

cyflogaeth a gwaith sy’n addas ar gyfer y dyfodol, gan fuddsoddi yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yn y 

rhanbarth i annog sgiliau mewn technoleg, creadigrwydd a datrys problemau er mwyn torri ar y patrymau tlodi 

rhygngenhedlaeth. Bydd llawer o bobl yn teithio i’r gwaith ar draws ffiniau Awdurdodau Lleol, gan ddarparu 

cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid gwahanol i alluogi pobl i gael mynediad i gyfleoedd y tu allan i’r sir. 

 

Sut ydych chi’n meddwl ymdrin â’r neges allweddol hon yn yr hirdymor? Mae dyfodol cyflogaeth a’r modd yr 

ydym ni’n ystyried ‘gwaith’ yn newid; rhagwelir yn adroddiad Dyfodol Gwaith y bydd 65% o’r plant sy’n dechrau 

yn yr ysgol nawr yn eu cael eu hunain fel oedolion yn gweithio mewn swyddi nad ydyn nhw hyd yn oed yn bodoli 

eto. Mae gwaith ar sail prosiect yn debygol o ddod yn fwy cyffredin, a bydd cynnydd ym mhwysigrwydd sgiliau fel 

creadigrwydd, cysylltedd, cyfathrebu a datrys problemau, yn hytrach na gwybodaeth benodol. Ymhellach, yn ôl 

McKinsey, gallai technoleg beri fod 45% o’r tasgau y telir pobl i’w gwneud ar hyn o bryd gael eu hawtomeiddio. 

http://gov.wales/newsroom/welshlanguage/2017/support-use-of-welsh-within-small-businesses/?skip=1&lang=cy
https://www.pwc.com/gx/en/issues/talent/future-of-work/journey-to-2022.html
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation


 

 

Dyma gyfle a darpar risg, fel yr awgryma’r erthygl hon, ac mae gennym gyfrifoldeb i gydnabod hyn a meddwl am 

fanteision. Pa beth allwch chi ei wneud nawr, fel darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, i annog addysg a swyddi yn 

yr economi sylfaenu, o gwmpas gofal, manwerthu a diwydiannau bwyd lleol, sy’n swyddi sy’n llai tebygol o gael eu 

hawtomeiddio yn y dyfodol, ac sy’n llesol i’r economi leol? Mae adroddiad diweddar gan Sefydliad Joseph 

Rowntree yn tynnu sylw at werth yr economi gymdeithasol wrth greu swyddi, cryfhau sgiliau a chyflogadwyedd. 

Sut ydych chi wedi ystyried y tueddiadau hirdymor hyn wrth osod eich camau a galluogi pobl i addasu’u sgiliau ar 

gyfer ennill cyflog yn y dyfodol?   

 

Ystyriwch sut y gallech weithio’n wahanol er mwyn edrych am allan fel BGC. Â phwy y mae angen i chi gydweithio 

er mwyn creu addysg a sgiliau o ansawdd uchel? Sut all hyn wneud yn fawr o’ch cyfraniad i’r saith nod? Er 

enghraifft, mae ysgolion wrth wraidd cymuned ymlynol yn aml iawn, a gall y pecyn cywir o sgiliau arwain at 

gymdeithas sy’n llawer mwy cyfartal. Sut allwch chi weithio gydag ysgolion, colegau a’r Brifysgol i archwilio ystyr 

hyn yng nghyd-destun Gwynedd ac Ynys Môn? Sut ydych chi’n cynnwys busnesau a’r sector ffermio wrth ddeall y 

materion hyn? A sut allech chi annog busnesau lleol i ddefnyddio’u cyfrifoldebau cymdeithasol a galluogi gwell 

addysg ar gyfer pobl iau a phobl hŷn? 

 

Gan gysylltu â’ch amcanion eraill ac anelu i gael ‘cydraddoldeb’, bydd angen i chi hefyd adnabod ystyriaethau 

penodol a gymerwyd gennych i wneud yn fawr o’ch cyfraniad at Gymru fwy cyfartal. Mae eich asesiad yn adnabod 

gwahaniaethau cyflog sylweddol rhwng merched a dynion. Beth allwch chi ei wneud i annog rhagor o ferched i 

dderbyn swyddi mwy sgilgar, sy’n talu cyflogau uwch? Dylid ystyried hyn fel rhan o’ch dyletswyddau gerbron y 

Ddeddf Cydraddoldeb a’ch amcanion cydraddoldeb strategol. Er enghraifft, derbynnir llai nag 1% o brentisiaethau 

Cymru gan bobl anabl, ac erys bwlch cyflog o 13.7% i’r anabl ledled y Deyrnas Unedig. Mae gan Y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru sawl adroddiad ymchwil sy’n tynnu sylw at y broblem ehangach ym 

maes anableddau, ethnigrwydd a bylchau cyflog ar sail rhyw. Mae hi’n bwysig i chi ystyried sut y gwireddir y neges 

hon o le i le yn hyn o beth, er mwyn deall pa gamau y byddai angen i chi eu cymryd i fynd i ble. Er enghraifft, beth 

allai ystyr hyn fod ar gyfer gofal plant hyblyg mewn cymunedau penodol? Sut y gellir gwella hygyrchedd? Sut y 

mae cyfleoedd yn cael eu dal yn ôl gan isadeiledd digidol? Wrth i ragor o gyflogaeth ddod yn ddibynnol ar 

https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/are-humans-destined-work-scrapheap-its-big-fat-no-if-current-business-sentiment
https://www.jrf.org.uk/report/cities-social-economy-and-inclusive-growth
https://www.jrf.org.uk/report/cities-social-economy-and-inclusive-growth
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/being-disabled-in-britain-executive-summary.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/being-disabled-in-britain-executive-summary.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/pay-gaps-strategy-fair-opportunities-for-all.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/commission-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/commission-wales


 

 

gysylltedd digidol, sut all y BGC ddylanwadu ar ddarparwyr sector breifat i wella isadeiledd digidol y siroedd? Sut 

allwch chi gydweithio gyda busnesau i ddarparu achos ariannol dros newid? 

 

Buaswn yn eich cynghori, fel arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus, y dylech ystyried pa weithredu allech chi ei 

wneud, neu ddylanwadu arno, i gwrdd â’r amcan hwn. A yw pob un o’ch sefydliadau’n gyflogwyr cyflog byw ar 

hyn o bryd? Sut ydych chi’n ystyried llesiant eich cyflogeion chi eich hun? Mae’r cydweithio rhwng Llywodraeth 

Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Caerdydd, ‘Cymru Iach ar Waith’, yn llawn o adnoddau a 

chanllawiau i’ch helpu i gydweithio i greu gweithlu gwell a mwy gwydn, sy’n rhoi elw i’r economi leol. Sut all eich 

polisïau caffael geisio cefnogi busnesau lleol, a chanolbwyntio ar fwy na dim ond gwerth economaidd? Sut allwch 

chi fod yn fwy ymatebol ar raddfa fydeang, drwy gaffael cynnyrch organig, Masnach Deg a, ble bo’n bosib, dorri’n 

ôl ar drafnidiaeth yn unol â gwarchod eich amgylchedd? Mae Forum for the Future wedi cyhoeddi adroddiadau ar 

y pethau hyn ac mae fy swyddfa’n gweithio gyda Gwerth Cymru i dreialu dulliau newydd o ymdrin â chaffael yng 

nghyd-destun y Ddeddf. Sut allwch chi integreiddio eich cefnogaeth i’r busnesau hyn, a sut y cysylltir eich 

cynlluniau i wneud hyn â pholisi a chyfleoedd darparu gwasanaeth ar lefel genedlaethol a rhanbarthol? 

 

Ymhlith BGCau eraill sy’n drafftio amcanion a chamau tebyg, mae Ceredigion; Caerdydd; Sir Fynwy a Chaerffili.  

 

• Sicrhau cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol  

 

Mae cael tai fforddiadwy yn fater sy’n effeithio ar bobl ledled Cymru. Fel y cydnabydda eich asesiad, yn y ddau 

faes, ceir gofid arbennig fod lefelau cyflogau ar gyfartaledd yn methu â chyd-daro â phrisiau tai cyfartalog. Mae’r 

Resolution Foundation yn canfod fod y genhedlaeth filenaidd, ledled y wlad, yn gwario tair gwaith yn fwy ar dai 

na’u neiniau a theidiau, a bod pobl 30 oed heddiw ond hanner mor debygol â’u rheini o fod yn berchen ar dŷ – 

tuedd hirdymor sydd bellach yn gwaethygu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae tai yn effeithio ar iechyd, 

ymlyniad cymdeithasol a chyllid personol. Bydd mynd i’r afael â chael tai o ansawdd da, sy’n defnyddio ynni’n 

effeithiol ac sy’n fforddiadwy, yn effeithio ar nifer o’ch amcanion allweddol, gan gynnwys galluogi plant i lwyddo, 

gwarchod yr amgylchedd naturiol, creu gwaith o ansawdd uchel, a cheir dadleuon o blaid gwarchod y Gymraeg 

drwy greu cynlluniau tebyg i’r rheiny yng Nghynllun Tai y Gaeltacht Gwyddelig, ble gwerthir tai newydd i’r rheiny 

http://www.cymruiacharwaith.cymru.nhs.uk/hafan
https://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/project/downloads/buying-better-world.pdf
http://gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/?skip=1&lang=cy
http://www.resolutionfoundation.org/
https://www.theguardian.com/society/2017/sep/20/millennials-spend-three-times-more-of-income-on-housing-than-grandparents
https://www.theguardian.com/society/2017/sep/20/millennials-spend-three-times-more-of-income-on-housing-than-grandparents


 

 

sy’n gallu siarad Gwyddeleg yn unig. Hoffwn eich gweld yn dangos ystyrieaeth i integreiddio rhwng y materion 

hyn yn eich cynllunio ar gyfer llesiant.  

 

Mae gennych rôl mewn cynllunio, tai a thrafnidiaeth, er mwyn creu lleoedd sy’n gallu addasu ac yn gallu newid 

dros y ddwy genhedlaeth nesaf o leiaf. Erbyn 2036, bydd 29% o’r stoc dai yng Nghymru dros 90 mlwydd oed. Mae 

eich Cynllun Datblygu Lleol yn amlinellu 8,000 o dai newydd erbyn 2026. Rwy’n cynghori defnyddio’r saith nod 

llesiant fel ffrâm i lunio’r dull o feddwl am gynllunio a datblygu, ac ystyried eich negeseuon allweddol eraill ym 

maes trafnidiaeth, yr amgylchedd a galluogi iechyd a llesiant pobl i wella. Tai yw conglfaen llesiant; gall sut y cânt 

eu hadeiladu, pa mor fforddiadwy ydynt a pha mor addas ydynt i anghenion eu trigolion yn awr ac i’r dyfodol 

effeithio’n enfawr ar iechyd, cydraddoldeb, cydlyniant cymunedol, a’r amgylchedd. Mae’r rhan fwyaf o dai hŷn 

Cymru’n syrthio’n brin o fod yn effeithlon o ran ynni, adeiledir tai ar gyfer teuluoedd ond heb fod ganddynt 

hyblygrwydd o ran eu defnydd, ac rydym ni’n gweld ystadau mawrion yn cael eu hadeiladu dro ar ôl tro heb 

unrhyw ystyriaeth i deithio actif, sy’n ffordd bell i gerdded i siopau, tafarndai, gofodau glas neu wyrdd, na 

gwasanaethau cyhoeddus. 

 

Yn ogystal â datblygu tai sy’n cwrdd â newid demograffig, mae gan Gymru hefyd gyfle i ddatblygu tai sy’n cwrdd 

yn well â’r cysyniadau modern o’r hyn a olygir wrth fyw’n dda, gan fabwysiadu technoleg er mwyn galluogi pobl i 

fyw bywydau carbon-isel. Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cronfa dai fentrus gwerth £20 miliwn, a fydd yn 

cefnogi cyflenwi tai fforddiadwy a gwella ansawdd y tai a ddarperir, fel ei gilydd. Dylai BGCau fod yn ceisio deall 

sut i ddefnyddio’r gronfa hon, gan ddysgu o’r ffordd y caiff ei defnyddio a cheisio dylanwadu ar y camau nesaf o 

ran argaeledd y gronfa. Mae gwefan Economïau Lleol Da yn awgrymu sut y gall sefydliadau’r sector gyhoeddus a 

chymunedol gydweithio i greu manteision lluosog i’w hardaloedd ym meysydd tai, ynni, caffael, cyllid ac 

economïau lleol. 

 

Dengys ystadegau diweddar gan Glymblaid Tlodi Tanwydd Cymru fod 1 o bob 3 cartref yng Nghymru’n byw mewn 

tlodi tanwydd, a bod amcan-gost mynd â phobl i’r ysbyty oherwydd oerfel yn costio dros £100 miliwn, ac yn 

achosi 475 marwolaeth y flwyddyn. Mae tlodi tanwydd yn lladd mwy o bobl ar hyn o bryd na marwolaethau sy’n 

gysylltiedig ag alcohol yng Nghymru. Bydd cymryd camau i leihau tlodi tanwydd a gwella ansawdd tai’n gyffredinol 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgrKXutvWAhWCahoKHR0tC0IQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fgov.wales%2Fnewsroom%2Fhousing-and-regeneration%2F2017%2F170209-20m-to-build-homes-fit-for-the-future%2F%3Flang%3Den&usg=AOvVaw0M9ZqsJson8WFLXMPdToQh


 

 

yn rhoi manteision mewn ardaloedd eraill yn y sector gyhoeddus. Felly, gallai cydweithio â landlordiaid 

cymdeithasol cofrestredig a landlordiaid preifat, i effeithio ar y modd y gellid gwneud tai newydd a thai presennol 

yn fwy effeithiol o ran ynni, fod yn gam yr hoffai’r BGC ei archwilio. Ceir sawl enghraifft flaengar; mae Passivhaus 

Standard yn un dull o’r fath er mwyn adeiladu ac adnewyddu tai ar gyfer y dyfodol (www.passivhaus.org.uk). Mae 

Comisiwn Dylunio Cymru hefyd yn cynnal gweithdai, hyfforddiant a chyrsiau ble gellir derbyn achrediad ar safon 

Building for Life 12 y diwydiant, sydd wedi helpu cymunedau lleol, awdurdodau lleol a datblygwyr i weithio gyda’r 

nod cyffredin o greu lleoedd da i fyw.   

 

Wrth i chi ddatblygu cymunedau, hoffwn ddeall sut yr ydych chi’n gweithredu dull hirdymor ac ataliol. Sut ydych 

chi’n meddwl am y nifer cynyddol o bobl hŷn sy’n byw yn yr ardal ac yn symud i mewn? Sut ydych chi’n ceisio creu 

cymunedau cysylltiol a dichonadwy drwy gyfrwng datblygu, yn gysylltiedig â’ch neges allweddol ar drafnidiaeth? 

Mae’r adroddiad hwn gan Sefydliad Young yn darparu ysbrydoliaeth ar ‘Creu mentrau i fyw’n well yn hŷn’, gan 

greu cymunedau ac amgylcheddau hyblyg, cyfeillgar i henoed, a all atal pobl rhag gorfod cael gofal cymdeithasol, 

rhag cael eu hynysu, rhag dioddef afiechyd neu ddamwain yn y cartref. Mae rhaglenni fel menter Dinasoedd Oed-

Gyfeillgar Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi annog a chydnabod y dinasoedd hynny sydd wedi peri iddyn nhw’u 

hunain fod yn fwy henoed-gyfeillgar, drwy addasu rheolau adeiladau, trafnidiaeth a chynllunio, sy’n galluogi pobl 

hŷn i barhau’n iach ac mewn cyswllt â’r pethau sy’n bwysig iddyn nhw am fwy o amser; mae Laguna woods, y 

ddinas gyntaf a gynlluniwyd yn eithriadol ar gyfer pobl hŷn yn yr UDA a maestrefi Marjala yn y Ffindir yn 

enghreifftiau o ddylunio a gynlluniwyd ar gyfer galluoedd lluosog, gan gyfrannu at gymdeithas fwy cyfartal. Yn 

Singapore, rhoddir grant o $50,000 i bobl ifanc os ydyn nhw’n symud i fyw o fewn 1km i’w neiniau a theidiau 

oedrannus. Mae gwaith y Comisiynydd Pobl Hŷn yn arbennig o ddefnyddiol wrth archwilio’r camau y gallech chi 

eu cymryd i gwrdd ag anghenion eich demograffeg, gan gynnwys ei chanllawiau diweddar i BGCau. 

 

Gallai technoleg hefyd newid y ffordd yr ydym ni’n byw a’r dull y datblygir cartrefi. Mae cysyniad yr ‘Hypervillage’ 

a ddatblygwyd gan FutureScape yn dychmygu pentrefi a gysylltir gan eu hasedau, gan annog pobl mewn 

cymunedau gwledig i wneud yn fawr o dechnoleg. Ceir yn ogystal brosiectau bydeang sy’n annog cyd-gartrefu, tai 

a gefnogir a rhannu tai – nifer ohonynt yn cysylltu pobl dros y rhyngrwyd. Er enghraifft, mae myfyrwyr yn byw’n 

ddi-rent mewn cartrefi nyrsio yn gyfnewid am gymdeithasu a darparu gofal sylfaenol i breswylwyr hŷn; 
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cyflwynwyd cynlluniau “Rhannu Cartref” gan Awstralia a Seland Newydd, ac, fel rhan o strategaeth ddemograffeg 

eu llywodraethau cenedlaethol, mae’r Almaen wedi cyflwyno tai rhyng-genhedlaeth i bobl hŷn a theuluoedd 

mewn angen. Buaswn i wir yn eich annog i feddwl yn greadigol am y mater hwn ac i geisio cydweithio â 

phartneriaid anarferol yn y drydedd sector, addysg bellach a digideiddio er mwyn deall sut y gallwch weithredu 

dull newydd. 

 

Ymysg BGCau eraill sy’n ceisio drafftio amcanion ym maes tai a fforddiadwyedd mae Ceredigion; Sir Fynwy, 

Caerdydd; Cwm Taf a Phowys. 

 

• Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo  

 

Mae’r rhan fwyaf o BGCau wedi drafftio amcanion sy’n gysylltiedig â’r pwnc hwn, gan gydnabod pwysigrwydd 

buddsoddi yng nghenedlaethau’r dyfodol, Rwyf wedi gofyn i bob BGC beth sy’n mynd i newid ar bob lefel er 

mwyn peri i hyn ddigwydd? Sut y bydd gwasanaethau a anelir at ddarpar-rieni a theuluoedd yn newid yn lleol er 

mwyn darparu cyfle i blant lwyddo? Sut ydych chi’n edrych yn wahanol ar y mater hwn? Pa dystiolaeth leol 

fyddwch chi’n ei ddefnyddio i ddeall y modelau gwasanaeth llwyddiannus a’r ymyriadau ataliol sy’n gweithio? Sut 

allai canolbwyntio ar brofiadau plentyndod drwg (ACE) fel BGC ymgorffori’i hyn go iawn yn eich sefydliadau a 

gwasanaethau? Pwy fyddai angen i chi ei gynnwys er mwyn deall hyn yn well? Pwy sydd angen eistedd rownd y 

bwrdd i beri iddo ddigwydd? 

 

Yn gyffredinol, mae plant a phobl ifanc yn eich ardal yn gwneud yn dda, ond ceir teuluoedd ledled Cymru nad 

ydyn nhw’n derbyn y gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir, ac mae’r cylchoedd dieflig yn parhau i’r genhedlaeth 

nesaf. Wrth ystyried dull ataliol, mae hyn yn fater i bob un ohonoch fel BGC. Amcangyfrifir fod gwasanaethau 

ymyrryd hwyr ar gyfer pobl ifanc yn costio £17biliwn y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr (£6bn ar amddiffyn, £5.2bn 

ar drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, £3.7bm ar ddiffyg gweithgaredd economaidd ieuenctid, £680m ar 

absenoldeb o’r ysgol ac eithrio, £610m ar anafiadau plant a phroblemau iechyd meddwl, a £450m ar 

gamddefnyddio sylweddau ymysg ieuenctid). Mae atal a thorri’r cylch dieflig yn berthnasol i blant nad ydyn nhw 

wedi cael eu geni eto, ond hefyd i’r teuluoedd hynny sydd eisoes mewn angen a phobl ifanc sy’n debygol o ddod 

http://homeshare.org/about/
https://www.theguardian.com/society/2014/oct/23/german-centres-bring-older-people-children-together
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yn rhieni. Rwyf hefyd yn annog BGCau i feddwl beth yw ystyr yr amcan drafft hwn yng nghyd-destun y saith nod 

llesiant. Mae gwaith 1000 Diwrnod Cyntaf Iechyd Cyhoeddus Cymru’n dangos sut y gall buddsoddi ym mywyd 

plentyn o’r dechrau’n deg ddod â manteision i bob maes o’u llesiant.  

 

Yn hynny o beth, mae hi’n bryd ein bod ni’n rhoi’r gorau i weld beichiogrwydd a’r blynyddoedd cynnar fel mater 

‘iechyd’ yn unig, ac yn archwilio’r cyfleoedd sy’n bodoli i herio’r ddarpariaeth gwasanaeth bresennol â’r amcan 

hwn yn ffocws, a’r saith nod llesiant cenedlaethol yn ganllaw. Mae plant yn byw mewn teuluoedd, sy’n byw mewn 

cymunedau, ac maen nhw’n cael mynediad i lawer o wasanaethau. 

 

Mae adroddiad ‘Cefnogi’r Dyfodol’ y Sefydliad Economeg Newydd yn tynnu sylw at y ffordd y mae gennym rôl 

mewn ymdrin â llesiant materol ac amgylchiadau allanol – megis tai, tlodi ac addysg – yn ogystal â llesiant 

seicogymdeithasol ac adnoddau mewnol, sy’n cysylltu â’ch negeseuon eraill ar yr amgylchedd naturiol ble cawn 

ein magu, cymunedau cysylltiedig, swyddi o ansawdd uchel ac iechyd. Rhaid i’ch ystyriaeth fod yn ehangach na’r 

hyn y gall gwasanaethau blynyddoedd cynnar, addysg neu iechyd eu cyflawni. Canfu adolygiad yn 2013 a wnaed 

gan y London School of Economics ar gyfer Sefydliad Joseph Rowntree, fod gan blant mewn teuluoedd ag incwm 

is ddeilliannau deallusol, cymdeithasol-ymddygiad ac iechyd gwaeth. Yn hanfodol, dangosodd yr astudiaeth hon 

fod hynny’n rhannol am eu bod nhw’n dlotach, nid dim ond am fod cysylltiad rhwng incwm isel a nodweddion 

eraill o ran y cartref a’r rhieni.  Beth all pob un o’ch sefydliadau chi eu gwneud i newid y deilliannau hyn? 

 

Mae ymyrraeth gynnar ac atal yn hanfodol; mae eich asesiad yn cydnabod dirywiad mewn llesiant meddyliol 

ymysg pobl ifanc. Bydd tua 50% o bobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl parhaus yn arddangos symptomau 

erbyn iddyn nhw gyrraedd 14 mlwydd oed, a llawer dipyn yn iau na hynny. Gwyddom fod y GIG ar gyfartaledd yn 

gwario dros £21 miliwn ar roi presgripsiynau gwrth-iselder, sut allwn ni weithredu’n gynt? Mae Caerdydd wedi 

treialu gwersi iechyd meddwl i blant, ac mae adroddiad newydd oddi wrth Respublica a Barnardos, ‘Gwneud i 

feddyliau ifanc gyfri’, yn tynnu sylw at ymyriadau cynnar (fel cwnsela mewn ysgolion yng Nghymru) sy’n gallu cael 

effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl. Buaswn i’n eich cynghori chi i gynnwys plant a phobl ifanc wrth geisio deall 

unrhyw faterion o ran cael mynediad i’r gofal a’r gefnogaeth gywir, cynllunio gwasanaethau gwahanol a 

gwerthuso effeithiau’r dull hwn o weithredu.  
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http://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2017/07-July-2017/Income-directly-affects-childrens-outcomes
http://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2017/07-July-2017/Income-directly-affects-childrens-outcomes
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-41010828
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-41010828
http://www.respublica.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Making-Young-Minds-Matter-1.pdf
http://www.respublica.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Making-Young-Minds-Matter-1.pdf


 

 

Mae’r gwaith ar Brofiadau Drwg mewn Plentyndod (ACE) yn ein darparu â’r dystiolaeth i ddangos sut yr effeithir 

ar lesiant hirdymor plant gan ddigwyddiadau sy’n deillio o sefyllfaoedd yn eu plentyndod. Er bod cael 

gweithluoedd sy’n ymwybodol o ACE, sy’n gallu adnabod arwyddion rhybuddiol a darparu rhywfaint o gymorth, 

yn bwysig, mae hyn yn ymestyn y tu hwnt i hynny, hyd at sicrhau fod y gwasanaethau y bydd pobl yn eu cyrchu’n 

integredig, er mwyn torri’r cylch dieflig. Fel gwasanaethau cyhoeddus, byddwn ni’n aml yn trin symptomau ACE, 

fel salwch meddw, camddefnyddio sylweddau a cham-drin domestig, yn hytrach na mynd i’r afael â’r achosion 

craidd a delio â phobl mewn categorïau defnyddiwr gwasanaeth, megis dioddefwr, camddefnyddiwr sylweddau, 

tenant problematig neu droseddwr, yn hytrach na cheisio gweld y darlun llawn. Rydym ni’n methu â chysylltu’r 

dotiau a gweithredu pan fydd angen. Mae Alyson Francis, Cyfarwyddwr Hyb Cefnogi ACE, wedi gweithio gyda fy 

swyddfa i’n ddiweddar i ysgrifennu atoch er mwyn amlinellu nad peth arall i’w wneud mo ACE, ond cyfle i 

ailystyried sut yr ydym ni’n darparu gwasanaethau ar y cyd sy’n gwneud synnwyr i’r teuluoedd sy’n eu derbyn. 

Gallai Hyb Cefnogaeth ACE hefyd weithredu fel lle canolog ble gall BGCau rannu arferion. Rydym wedi gweithio 

gyda Chyfnewidfa Arferion Da Cymru i greu gweminar ar ddeall ACE ar 7 Tachwedd, a allai fod o gymorth i chi; 

bydd Alyson Francis a minnau ar y panel, a gellir darparu cwestiynau ger ein bron yn fyw. 

 

Gall tlodi, cam-drin, gwahaniaethu a mathau eraill o anfantais effeithio’n hirdymor ar lesiant plant a phobl ifanc, a 

gall effeithio’n fawr iawn ar eu gobaith o sicrhau dyfodol llewyrchus, iach, diogel a chymdeithasol hyfyw. Mae 

plentyndod yn ffenest allweddol o gyfle ac rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r Comisiynydd Plant i gynghori y dylai 

cyrff cyhoeddus a BGCau fod yn rhoi mwy o sylw i hawliau plant a’u llesiant wrth iddynt asesu gwaith a chynllunio 

llesiant yn barhaus. Gall canolbwyntio ar hawliau plant helpu BGCau o ran ymgynghori, gwneud penderfyniadau a 

chynllunio rhaglenni. Byddai hyn yn cynnwys datblygu ffocws ar bolisi hawliau plant, galluogi plant i ddysgu am eu 

hawliau a’u grymuso i chwarae rôl hyfyw yn eu cymunedau. I gefnogi’r gwaith hwn, mae pecyn cymorth wrthi’n 

cael ei dreialu, a bydd ar gael cyn diwedd y flwyddyn. Byddai swyddfa’r Comisiynydd Plant yn falch o’ch cynghori 

ar ymwneud â phlant a phobl ifanc, ac ar weithredu o safbwynt hawliau plant er mwyn diogelu llesiant 

cenedlaethau’r dyfodol. Dylai cynnwys plant a phobl ifanc mewn deall sut yr ydych chi’n taclo hyn fod yn ganolog 

i’ch gwaith. 

 

https://www.wao.gov.uk/cy/digwyddiadau/sut-y-gall-deall-profiadau-niweidiol-yn-ystod-plentyndod-helpu-i-ddarparu-gwasanaethau


 

 

Fel hyn, gall eich gwaith o ddeall y gwahaniaethau a’r tebygrwydd ar draws y 14 ardal gymunedol fod o fudd wrth 

ganolbwyntio ymdrechion a chyfleoedd ariannu ar leoliad daearyddol. Er mwyn rhoi’r cyfle i blant lwyddo, rhaid 

integreiddio gwasanaethau a darparu cefnogaeth ataliol i deuluoedd a phobl ifanc. Sut archwiliwyd, neu yr 

archwilir, asedau’r ardal, y tu hwnt i faterion pa wasanaethau cyhoeddus sy’n bodoli, ac yn fwy ynghylch calon ac 

enaid y gymuned? Mae astudiaeth ‘Lle Dwfn’ Canolfan Adfywio Rhagoriaeth Cymru, yn Nhredegar, rhoi 

tystiolaeth ar y modd y gall cael dealltwriaeth o le arwain at fanteision lluosog ar lesiant, ac mae adroddiad 

Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefi, ‘Tlodi, Lle ac Anghyfartaledd’. yn cynnwys sawl argymhelliad ynghylch y 

rheswm y mae dulliau gweithredu lle-seiliedig yn allweddol i daclo anghyfartaledd rhwng ac oddi mewn i 

gymunedau. 

 

Bwriad y pum dull o weithio yw eich herio i ofyn sut yr ydym ni’n gwneud pethau ar hyn o bryd a darparu lens 

wahanol, fel gwasanaeth cyhoeddus cyfan, ar gyfer delio â phroblemau. Mae cynnwys pobl yn ganolog i herio’r 

system, oherwydd mai dim ond drwy ddeall profiadau bywyd pobl y gallwn ni gynllunio gwasanaethau sy’n addas 

ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae’r enghraifft hon, 'Why poor people don't plan long-term' yn 

darparu cipolwg ar y rhwystrau a wynebir gan bobl wrth geisio goresgyn anghyfartaledd a dengys yr astudiaethau 

achos a gynhwysir yn yr adroddiad hwn gan Locality, y costau ariannol a chymdeithasol o fethu â dilyn y dull 

holistig ac ataliol hwn o ymdrin â bywydau pobl, Bydd gweld pethau drwy lygaid eraill, o bob cefndir, yn eich 

helpu i gyfrannu at Wynedd ac Ynys Môn mwy cyfartal.  

 

Mae’r rhan fwyaf o BGCau wedi adnabod amcanion drafft sy’n gysylltiedig â’r blynyddoedd cynnar, rhoi dechrau 

da mewn bywyd i blant a rhwystro ACE, gan gynnwys Cwm Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Casnewydd a 

Chonwy / Sir Ddinbych.  

 

Gobeithio eich bod wedi cael y cyngor hwn o gymorth wrth symud ymlaen at gyhoeddi cynllun llesiant ar gyfer 

ymgynghoriad ffurfiol. Ar bob cyfri, cysylltwch â’m tîm os ydych yn dymuno cael manylion cyswllt pellach ar 

gyfer unrhyw un o’r sefydliadau ac adroddiadau a grybwyllir yn y llythyr hwn.  

 

http://www.regenwales.org/upload/pdf/042814110151CREW%20Deep%20Place%20Study%20April%202014.pdf
http://www.rtpi.org.uk/media/1811222/poverty_place_and_inequality.pdf
https://www.theguardian.com/society/2014/sep/21/linda-tirado-poverty-hand-to-mouth-extract
http://locality.org.uk/resources/saving-money-local-default-replace-diseconomies-scale/


 

 

Rwyf hefyd wrthi’n dysgu beth yw’r ffyrdd gorau o gynghori, cefnogi a monitro sut y mae cyrff cyhoeddus yn 

ceisio gweithredu’r pum dull o weithio a gwneud yn fawr o’u cyfraniad i’r saith nod llesiant, felly buaswn yn 

croesawu unrhyw adborth oddi wrthych chi, y swyddogion cefnogi a Phwyllgor Craffu BGC Gwynedd ac Ynys Môn 

o ran sut y dewisais ymdrin â’r ddyletswydd statudol a’r cyngor a roddais i chi.   

 

Edrychaf ymlaen at dderbyn eich cynllun llesiant drafft a chofiwch gadw mewn cyswllt â mi a’m tîm.  

 

Dymuniadau gorau, 

 

 

 

Sophie Howe 

 

 

 


