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Ystyried gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru yn dilyn y cyfarfod
Gwella wedi’i Dargedu a gynhaliwyd ar 7.5.21 – nododd y Grŵp
Llywio y camau gweithredu blaenoriaeth a restrwyd ar gyfer y
chwarter nesaf; roedd y Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i gyflawni’r
rhain.
Trafodaeth ar gwblhau’r Matrics Aeddfedrwydd i’w gyflwyno i
Lywodraeth Cymru; byddai’r fersiynau terfynol yn cael eu
cyfieithu a’u postio ar dudalennau gwe Gwella wedi’i Dargedu y
Bwrdd Iechyd
Cytunwyd na fyddai set ar wahân o gynlluniau ar gyfer Gwella
wedi’i Dargedu – byddai’r camau gwella yn cael eu croesgyfeirio
yn y cynllun blynyddol fel rhan o fusnes fel arfer, ac felly’n cydfynd â threfniadau llywodraethu arferol a threfniadau adrodd
chwarterol.
Roedd trefniadau ar y gweill ar gyfer cyfarfodydd cyntaf y Grŵp
Tystiolaeth a’r Grŵp Canlyniadau; byddai’r dystiolaeth sy’n
ofynnol i ddangos llwyddiant yn cael ei phennu o’r dechrau, ochr
yn ochr â chwblhau’r matricsau aeddfedrwydd.

Y prif elfennau 
sicrwydd
a
ddarparwyd yn y 
cyfarfod hwn:

Mae trefniadau llywodraethu ar waith i fonitro cynnydd ymyriadau
wedi’u targedu drwy oruchwyliaeth y Grŵp Llywio
Mae timau’n gweithio i gyflawni gwelliannau, er mwyn cynyddu
lefelau aeddfedrwydd cyn yr hunanasesiad nesaf a fydd yn cael
ei gyflwyno gerbron y Bwrdd yn gyhoeddus yn ei gyfarfod ym mis
Tachwedd.

Y prif risgiau, gan 
gynnwys
camau
lliniaru a cherrig
milltir

Mae risg o gynnydd annigonol ar y daith wella; bydd
goruchwyliaeth y Grŵp Llywio a chraffu ychwanegol gan
gyfeillion IM Link yn lliniaru hyn.

Rhoi sylw i Barth 
Fframwaith Gwella
Ymyriadau wedi’u
Targedu
Materion
i’w cyfeirio at Bwyllgor
arall
Materion y mae
angen
eu
huwchgyfeirio
i’r
Bwrdd:
Egwyddor
Datblygu
Cynaliadwy
dan
Ddeddf
Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol

Pawb

-

Disgrifiwch sut roedd y materion a datblygu unrhyw gynigion a ystyriwyd gan y
Pwyllgor wedi ystyried egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ddigonol neu, os na
wnaethant, nodwch y rhesymau dros hyn.
1. Cydbwyso’r angen yn y tymor byr gyda chynllunio hirdymor ar gyfer y dyfodol –
a gaiff sylw gan y parth strategaeth, cynllunio a pherfformiad.
2. Gweithio gyda phartneriaid eraill i gyflawni amcanion – sy’n cael sylw yn y
gwaith ymgysylltu
3. Cynnwys y rheini sydd â diddordeb a cheisio eu barn – sy’n cael sylw yn y
gwaith ymgysylltu;
4.Defnyddio adnoddau i atal problemau rhag digwydd neu waethygu – drwy
ddyraniad cyllid Llywodraeth Cymru;
5. Ystyried yr effaith ar yr holl nodau llesiant gyda’i gilydd ac ar gyrff eraill – sy’n
cael sylw drwy waith ymgysylltu.

Busnes arfaethedig 
ar gyfer y cyfarfod 
nesaf:

Trafodaeth fanylach ar flaenoriaethau ar gyfer y tri mis nesaf
Bydd cynlluniau ymgysylltu phartneriaeth ar draws pob un or
Matrics Aeddfedrwydd (yn enwedig Iechyd Meddwl/CAMHS) yn
cael eu trafod yn y cyfarfod nesaf.

Dyddiad y cyfarfod 12 Gorffennaf 2021.
nesaf:

