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AGENDA 

 

 

 

1 YMDDIHEURIADAU  
 

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 5 - 12) 

 Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 17 Mai 2021 (copi’n 

amgaeedig). 

3 OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU’R CYFARFOD  (Tudalennau 13 - 14) 

 Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig). 

4 MATERION YN CODI   

 Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem lafar hon. 

5 DIWEDDARIAD CYNNYDD ASESU LLES A CHYMERADWYO 
YMGYNGHORI AC AMSER CYNLLUN  (Tudalennau 15 - 17) 

 Nicola Kneale (CSDd) a Fran Lewis (CBSC) i gyflwyno'r Diweddariad 

Cynnydd Asesiad Llesiant a cheisio Cymeradwyaeth ar yr Ymgynghoriad a 

Chynllunio'r llinell amser. 

2:05pm – 2:35pm 

6 DIWEDDARIAD AR ARDALOEDD BLAENORIAETH   

 Derbyn diweddariad ar y meysydd blaenoriaeth ganlynol - 

(a) Lles meddwl - Swyddog Iechyd Cyhoeddus Cymru 

(b) Grymuso Cymunedol (gan gynnwys diweddariad ar seilwaith digidol) - 

Nicola Kneale 

(c) Gwydnwch Amgylcheddol (gan gynnwys cytuno ar ymrwymiadau 

amgylcheddol) - Justin Hanson / Helen Millband 

 

2:35pm – 3:05pm 

7 CYNLLUN GWAITH I'R DYFODOL  (Tudalennau 18 - 21) 



 Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig). 

3:05pm – 3:10pm 

8 ANFFURFIOL - CAMAU NESAF YN DILYN BGC MIS MEHEFIN   

 Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem lafar hon gan drafod y camau nesaf 

ar gyfer y BGC yn dilyn gweithdy mis Mehefin. 

 

3:10pm – 3:40pm 

 

9 ER GWYBODAETH - HADDEWID SECTOR CYHOEDDUS A GWAITH 
ANNIBYNNOL  (Tudalennau 22 - 27) 

 

10 ER GWYBODAETH - MENTRAU NEWID HINSAWDD MAPIO A CHYLCH 
GORCHWYL AR GYFER GOGLEDD CYMRU GRWP SWYDDOGION 
CARBONEIDDIO  (Tudalen 28) 

 

11 ER GWYBODAETH - GWYBODAETH CYFRANOGI CYNLLUN 
KICKSTART  (Tudalennau 29 - 30) 

 

 



 

BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH 
 
Cofnodion Cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych a 
gynhaliwyd trwy fideo gynhadledd ddydd Llun, 17 Mai 2021 am 10.00 am. 
 
YN BRESENNOL 

 
Siân Williams (Cadeirydd) – Cyfoeth Naturiol Cymru 
Iwan Davies – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill (dirprwy y Cyng. Hugh Evans) – Cyngor Sir 
Ddinbych 
Alan Smith (dirprwy’r Prif Weithredwr) – Cyngor Sir Ddinbych 
Bethan Jones – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  
Jo Whitehead - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Mark Hughes – Cyfoeth Naturiol Cymru 
Helen MacArthur – Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
 
Wendy Jones – Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy 
Tom Barham - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych 
Y Cynghorydd Carol Marubbi – Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned Conwy 
Y Cynghorydd Gordon Hughes – Cynrychiolydd Cyngor Tref, Cymuned a Dinas Sir 
Ddinbych 
Uwcharolygydd Alwyn Williams (dirprwy Simon Williams) - Heddlu Gogledd Cymru 
Paula Hughes – Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 
Vicky Poole – Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru 
Sarah Schofield – Adra 
 
HEFYD YN BRESENNOL 

 
Emma Lea - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Helen Milliband - Cyfoeth Naturiol Cymru 
Hannah Edwards - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Fran Lewis - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Nicola Kneale - Cyngor Sir Ddinbych  
Shannon Richardson - Cyngor Sir Ddinbych  
Stephanie Jones - Cyngor Sir Ddinbych 
Kath Jones - Cyngor Sir Ddinbych 
Catrin Gilkes – Cyfieithydd 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Y Cyng. Hugh Evans – Cyngor Sir Ddinbych 
Uwcharolygydd Simon Williams – Heddlu Gogledd Cymru 
Byddai Cynghorydd Carol Marubbi yn hwyr i’r cyfarfod 
 

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2020. 
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Agenda Item 2



 
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2020 fel cofnod cywir. 
 

3 OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU’R CYFARFOD  
 
Cyflwynodd Hannah Edwards adroddiad olrhain camau gweithredu’r cyfarfod a 
thynnodd sylw'r Bwrdd at y camau gweithredu agored canlynol i’w hystyried 
ymhellach / gweithredu fel sy’n briodol - 
 

 roedd gweithdy wedi’i gynnal gyda Phrifysgol Glyndŵr ym mis Ionawr 2021 a 
byddai gweithdy dilynol yn cael ei drefnu ar gyfer mis Mehefin 2021 os yw 
hynny'n bosibl 

 roedd cyfarfod yr Is-grŵp Cadernid Amgylcheddol wedi'i drefnu ar gyfer mis 
Mehefin 2021. Roedd grŵp datgarboneiddio rhanbarthol wedi’i sefydlu ac roedd 
gwaith yn parhau i geisio eglurhad pellach am ei gylch gorchwyl a’i gysylltiadau 
â’r Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus. 

 roedd cyfarfod Is-grŵp Iechyd Meddwl a Lles wedi’i gynnal ym mis Ebrill 2021 
ond roedd angen mireinio’r aelodaeth ymhellach ynghyd ag adolygu’r 
sefydliadau arweiniol gan fod Richard Firth wedi newid swyddi o fewn Iechyd 
Cyhoeddus Cymru.   
Roedd yr adolygiad wedi cael ei gynnwys fel eitem 7 ar y rhaglen a’r gobaith 
oedd y byddai Teresa Owen, Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymuno â’r cyfarfod ar 
gyfer yr eitem honno i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 

 roedd y Bwrdd wedi cytuno yn y gorffennol gwahodd Alwen Williams, Bwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, i un o gyfarfodydd y dyfodol i drafod 
gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â chysylltedd digidol.    
Er mwyn rhoi trosolwg mwy cynhwysfawr o’r sefyllfa ledled Conwy a Sir 
Ddinbych, cytunodd y Bwrdd y byddai hefyd yn ddefnyddiol trafod prosiectau 
cysylltedd lleol eraill yn y drafodaeth honno er mwyn nodi unrhyw fylchau a 
chyfleoedd yn y dyfodol.  Nicola Kneale i ymgymryd â’r cam gweithredu hwnnw. 

 
PENDERFYNWYD - 
 
(a)  nodi'r cynnydd a wnaed ar gamau gweithredu sy’n codi o gyfarfodydd, a 
 
(b)  trefnu trafodaeth ar y cyd am isadeiledd digidol gan gynnwys gwaith i’w 

wneud gan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a phrosiectau 
cysylltedd lleol eraill mewn cyfarfod yn y dyfodol. 

 
4 MATERION YN CODI  

 
Nododd Aelodau’r prif faterion a oedd yn codi o gofnodion y cyfarfod diwethaf - 
 

 Tudalen 6, Eitem 2 – Prifysgol Glyndŵr – roedd y gweithdy gyda Phrifysgol 
Glyndŵr am flaenoriaethau BGC wedi’i gynnal ym mis Ionawr 2021 

 Tudalen 12, Eitem 10 – (pwynt bwled un) byddai’r cam gweithredu i sefydliadau 
partner enwebu cynrychiolwyr i eistedd ar yr Is-grŵp Prosiect Blaenoriaeth Lles 
Meddyliol yn cael ei drafod yn ddiweddarach yn y cyfarfod o dan eitem 7 ar y 
rhaglen 
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 Tudalen 12, Eitem 10 – (pwynt bwled dau) roedd cyfarfod yr Is-grŵp Cefnogi 
Cadernid Amgylcheddol i ail-edrych ar y blaenoriaethau presennol wedi'i drefnu 
ar gyfer mis Mehefin 2021.  O ran y grŵp datgarboneiddio rhanbarthol, 
rhoddodd Sarah Schofield ychydig o wybodaeth gefndirol i’r Bwrdd gan esbonio 
bod y grŵp wedi’i sefydlu i ddechrau gan y cymdeithasau tai tua deunaw mis 
ynghynt i gydweithio ar ddatgarboneiddio ac ar ôl hynny roedd awdurdodau lleol 
wedi cael eu gwahodd i fynychu.   
Cynigodd ddarparu adroddiad diweddaru neu unrhyw wybodaeth bellach yn ôl y 
gofyn.  Bu trafodaeth hefyd am y gwaith yr oedd Rhys Horan o Wasanaeth Ynni 
Llywodraeth Cymru yn ei hyrwyddo fel rhan o agenda newid hinsawdd 
ehangach a sefydlu grŵp rhanbarthol.  O ystyried pwysigrwydd a’r pwyslais 
cynyddol ar newid hinsawdd, cytunodd y Bwrdd y byddai’n fanteisiol gwneud 
rhywfaint o waith i fapio’r gwahanol fentrau a grwpiau sy’n gweithio ar yr agenda 
hwn a chanfod y ffordd orau i’r BGC ychwanegu gwerth.  Awgrymodd Iwan 
Davies bod Rhys Horan mewn safle delfrydol i ymgymryd â’r gwaith a chynigodd 
gysylltu ag ef yn uniongyrchol ynglŷn â hynny. 

 
PENDERFYNWYD - 
 
(a)  nodi’r materion a oedd yn codi a’r cynnydd a wnaed ers y cyfarfod diwethaf, 

a 
 
(b)  bod Iwan Davies yn cysylltu â Rhys Horan yn uniongyrchol ynglŷn â mapio 

gwahanol fentrau a grwpiau sy’n gysylltiedig â'r agenda newid hinsawdd. 
 

5 ENWEBIADAU CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD  
 
Cyflwynodd y Cadeirydd yr eitem i adolygu’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn unol â 
Chylch Gorchwyl y Bwrdd. 
 
Dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi ymgymryd â’r rôl dros y deuddeng mis diwethaf 
ond oherwydd newidiadau yn ei threfniadau gwaith yn y dyfodol, mae’n bosibl na 
fydd yn gallu parhau.  Roedd y Bwrdd yn cefnogi ailbenodi’r Cadeirydd presennol 
am ddeuddeng mis arall, os oedd hynny’n bosibl, a derbyniodd hithau’r rôl ar y 
dealltwriaeth y byddai’n rhaid ailystyried y swydd pe bai ei threfniadau gwaith yn 
newid yn y dyfodol.  Diolchodd i’r aelodau am eu cefnogaeth barhaus. 
 
Gofynnwyd am enwebiadau hefyd ar gyfer swydd yr Is-gadeirydd a oedd yn wag yn 
dilyn ymadawiad Judith Greenhalgh fel Prif Weithredwr CSDd.  Cynigwyd ac eiliwyd 
y dylid penodi Iwan Davies, Prif Weithredwr CBSC yn Is-gadeirydd.  Derbyniodd Mr 
Davies y penodiad.  O ganlyniad - 
 
PENDERFYNWYD bod Siân Williams (Cyfoeth Naturiol Cymru) ac Iwan Davies 
(Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) yn cael eu penodi yn Gadeirydd ac Is-Gadeirydd 
(yn y drefn honno) y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus am y flwyddyn i ddod. 
 

6 CYMERADWYO ADRODDIAD BLYNYDDOL Y BWRDD GWASANAETHAU 
CYHOEDDUS 2020/21  
 

Page 6



Cyflwynwyd adroddiad blynyddol drafft y BGC 2020/21 (a gylchredwyd eisoes) i’w 
gymeradwyo.  Roedd yn ddogfen statudol i’w chyflwyno i Lywodraeth Cymru a 
Swyddfa Comisiynydd Lles Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. 
 
Rhoddodd Nicola Kneale drosolwg o’r trydydd adroddiad blynyddol a oedd yn 
cwmpasu effaith pandemig y coronafeirws dros y flwyddyn ddiwethaf a dywedodd 
bod nifer o gamau gweithredu Cynllun Lles y BGC wedi cael eu gohirio tra bo 
sefydliadau sy’n aelodau o’r Bwrdd yn ymateb i’r argyfwng.  Cynhaliwyd adolygiad 
o’r blaenoriaethau a darparwyd trosolwg o gynnydd yn ystod y flwyddyn ynghyd â 
chamau gweithredu a oedd ar y gweill a chamau gweithredu i’r dyfodol.  Tynnodd 
sylw hefyd at y dasg dros y deuddeng mis nesaf sef cynhyrchu’r asesiad lles 
statudol (i’w drafod yn nes ymlaen ar y rhaglen). 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo Adroddiad Blynyddol BGC 2020/21 
 
[Nid oedd Teresa Owen (Iechyd Cyhoeddus Cymru) wedi ymuno â’r cyfarfod ar 
gyfer eitem 7 ar y rhaglen eto, felly penderfynwyd ystyried yr eitem yn nes ymlaen 
ar y rhaglen.] 
 

7 ASESIAD LLES AC YMGYSYLLTU  Â’R GYMUNED  
 
Cyflwynodd Nicola Kneale ei hadroddiad (a gylchredwyd eisoes) gyda’r wybodaeth 
ddiweddaraf am gynnydd i ddatblygu Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych.  
Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf am grant BGC Gogledd Cymru a cheisiwyd 
cymeradwyaeth ar gyfer y cynigion rhanbarthol i gefnogi gwaith ymchwil ac 
ymgysylltu.  
 
Roedd gofyn i Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi asesiad lles 
bob 5 mlynedd ac roedd gweithgor wedi’i sefydlu gyda phartneriaid y BGC i 
ddechrau’r broses honno.  Roedd adolygiadau cyflym wedi cael eu cynnal ar 
bynciau ac roedd unrhyw waith ymgysylltu diweddar wedi’i fapio.  Byddai 
gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned yn cael eu cynnal dros yr haf i hysbysu'r 
asesiad ac i’r gwrthwyneb hefyd.  Cynigwyd y byddai fersiwn drafft yn cael ei 
gyhoeddi ym mis Hydref 2021 yn barod ar gyfer ymgynghoriad. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ail-gyflwyno’r grant cymorth BGC ar gyfer 2021/22, 
ac mae £87,273 ar gael ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru.   Roedd meini prawf clir 
ar gyfer y cyllid a chynigiwyd bod y grant yn cael ei ddefnyddio er mwyn gwneud 
gwaith ymchwil a dadansoddi themâu sy’n berthnasol i ranbarthau ac is-ranbarthau.   
Roedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datblygu cynnig model partneriaeth i 
gefnogi’r gwaith ymchwil ac roedd CSDd yn arwain ar ddatblygu cytundeb model 
cyflenwi gwasanaeth amgen.  Roedd grŵp swyddogion BGC gogledd Cymru wedi 
datblygu cynnig ymgysylltu rhanbarthol i ffurfioli trefniadau i gefnogi ymgysylltiad.  
Yn olaf cyfeiriwyd at fanteision gweithio gyda Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 
wedi i grŵp swyddogion BGC Gogledd Cymru gyflwyno datganiad o ddiddordeb yn 
hyn o beth. 
 
Diolchodd y Bwrdd i’r swyddogion am yr adroddiad cynhwysfawr a chydnabuwyd 
pwysigrwydd yr asesiad lles a fyddai’n sylfaen i gynlluniau strategol cyrff cyhoeddus 
dros y blynyddoedd nesaf.  Yn ystod y ddadl ddilynol, tynnodd aelodau sylw at 
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bwysigrwydd gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, a oedd hefyd 
yn cynnal asesiad o anghenion, i sicrhau dull gweithredu cwbl gydlynol, a hefyd 
ffocws ar effaith Covid-19 wrth edrych tua’r dyfodol mewn perthynas â gwersi 
hirdymor.  Er bod y cyswllt â Phrifysgol Glyndŵr yn bwysig, roedd hefyd angen deall 
rhywfaint o’r ymchwil cenedlaethol mewn perthynas â datblygiadau yn y dyfodol.  
Ymatebodd y swyddogion i’r materion a godwyd fel a ganlyn – 
 

 rhoddwyd sicrwydd ynglŷn â chydweithio’n agos â chydweithwyr BPRh i sicrhau 
bod y gwaith yn cael ei integreiddio a chysylltiadau'n cael eu gwneud 

 eglurwyd bod y BPRh yn cynnal asesiad o anghenion y boblogaeth yr un mor 
aml ag asesiad lles y BGCau ac y byddai eu gwaith yn bwydo i mewn i hynny – 
fodd bynnag byddai gwaith y BPRh yn canolbwyntio’n arbennig ar grwpiau 
cleientiaid tra bo gwaith y BGC yn seiliedig ar y boblogaeth gyffredinol ac 
ymyrraeth gynnar 

 wrth ysgrifennu’r penodau ar gyfer y nodau lles a chynnal dadansoddiad o’r 
sefyllfa yng Nghonwy a Sir Ddinbych, cadarnhawyd y byddai ystyriaeth yn cael 
ei roi i Covid-19 ac y byddai gwaith ymchwil yn sail i ragdybiaethau ynglŷn â 
beth fyddai’n digwydd yn y dyfodol – ond oherwydd bod hon yn sefyllfa sy’n 
parhau ar hyn o bryd, mae unrhyw gasgliadau sy’n cael eu cyrraedd yn rhai 
dyfaliadol a gobeithiwyd y byddai Prifysgol Glyndŵr, fel partner gweithredol, yn 
helpu i sicrhau bod y casgliadau yn yr asesiad yn cael eu hadolygu wrth i effaith 
y pandemig ddod yn fwy amlwg dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. 

 
Cytunodd y Bwrdd bod angen i'r broses fod yn hyblyg er mwyn dod i gasgliadau a’u 
hadolygu wrth i’r sefyllfa ddatblygu a chroesawyd y cyswllt â Phrifysgol Glyndŵr fel 
rhan o’r profiad dysgu hwn a fyddai’n fanteisiol yn y broses honno.  Diolchodd y 
Cadeirydd i bawb dan sylw am y gwaith caled sy’n cael ei wneud i symud yr 
asesiadau lles ymlaen yn ystod cyfnod ansicr a heriol. 
 
PENDERFYNWYD y byddai aelodau’n - 
 
(a)  cymeradwyo’r cynnydd a wnaed o fewn y cynllun prosiect o ran datblygu’r 

asesiad lles; 
 
(b) cefnogi cais am grant BGC Gogledd Cymru; 
 
(c)  cefnogi’r cynnig dull partneriaeth gan Brifysgol Glyndŵr i gefnogi’r asesiad 

lles yn rhanbarthol; 
 
(d) cefnogi’r cytundeb model cyflenwi gwasanaeth amgen; 
 
(e) cefnogi’r cynnig ymgysylltu rhanbarthol, a 
 
(f) chefnogi datganiad o ddiddordeb Gogledd Cymru i Rwydwaith Cyd-

gynhyrchu Cymru. 
 
Ar y pwynt hwn (11.00 am) cymerodd y pwyllgor egwyl byr. 
 

8 ADRODDIAD CAFFAEL LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL  
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Cyflwynodd Nicola Kneale yr adroddiad (a gylchredwyd eisoes) ar argymhelliad 
Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus a’r cynnig gan y Ganolfan Strategaethau 
Economaidd Lleol ynglŷn ag adeiladu cyfoeth cymunedol a chaffaeliad blaengar. 
 
Roedd dolen gyswllt wedi’i darparu i’r adroddiad gan Swyddfa Comisiynydd Lles 
Cenedlaethau’r Dyfodol am eu hadolygiad i gaffael Lles yng Nghymru, gan 
gynnwys argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus.  Gofynnwyd 
i’r Bwrdd ystyried yr adroddiad ynghyd â’r cynnig o gefnogaeth gan y Ganolfan 
Strategaethau Economaidd Lleol i’r BGC gymryd rhan mewn cynllun peilot, a 
ariennir gan LlC, i gael mynediad at yr arbenigedd a’r cymorth i archwilio dulliau 
adeiladu cyfoeth cymunedol ar gaffael blaengar.  Byddai ymrwymiad cynhwysedd 
yn ofynnol gan gydweithwyr caffael cyrff cyhoeddus i ddarparu prosiect effeithiol yn 
unol â'r dyddiad terfynu cyllid sef mis Rhagfyr 2021.  Roedd trafodaethau ar y gweill 
ar hyn o bryd ynglŷn â’r trefniadau ymarferol rhwng cydweithwyr yng Nghonwy a Sir 
Ddinbych.  Os oedd y Bwrdd yn cefnogi’r cynllun, y bwriad oedd adrodd yn ôl 
unwaith y byddai’r cynllun peilot wedi’i gwblhau ar ddiwedd y flwyddyn galendr. 
 
Ystyriodd y Bwrdd yr adroddiad ac roedd sefydliadau partner yn rhoi cefnogaeth 
gyffredinol i symud y cynllun peilot ymlaen.  Rhai materion i’w hystyried a gododd 
o’r ddadl ddilynol oedd goblygiadau cenedlaethol caffael ar gyfer y partneriaid mwy, 
herio pwyslais presennol LlC ar werth am arian a symud tuag at ailddiffinio gwerth 
gorau gan gymryd i ystyriaeth y cyd-destun ehangach a gwerth cymdeithasol gan 
gyfeirio at newid hinsawdd (gan gynnwys effaith carbon trwy'r gadwyn gyflenwi), 
caffaeliad lleol a buddion cymunedol.  Wrth ymateb i’r materion a godwyd, 
cadarnhaodd Nicola Kneale y byddai’n adborthi sylwadau ynglŷn â phwyslais 
ariannol caffaeliad i LlC gyda’r bwriad o gynnwys yr elfen honno o fewn cwmpas y 
gwaith, a byddai gofyn i LlC hefyd ymateb i’r argymhellion yn adroddiad Swyddfa’r 
Comisiynydd.  Byddai modd ystyried rhai o’r materion cenedlaethol hynny 
ymhellach ar ôl i ganlyniadau’r cynllun peilot gael eu cyhoeddi.  Cytunodd hefyd 
sicrhau bod y Bwrdd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau o ran 
cwmpasu’r prosiect ynghyd â chanlyniad y cynllun peilot.  Roedd Jo Whitehead yn 
ystyried hyn yn gam cadarnhaol os oedd cyllid gan LlC yn cynnwys cydnabyddiaeth 
y gallai costau caffaeliad gynyddu o ganlyniad i’r gwaith hwn. 
 
Teimlai’r Bwrdd hefyd y gallent elwa o wybodaeth a hyfforddiant pellach ynglŷn â’r 
cysyniad o werth cymdeithasol a soniodd Tom Barham (Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Ddinbych) am brofiad y Cynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol yng 
Ngogledd Cymru o ran mesur gwerth cymdeithasol a chytunodd i ddarparu sesiwn 
ymwybyddiaeth yn y cyfarfod nesaf.  Ar ddiwedd y ddadl ailadroddodd y Cadeirydd 
bod y Bwrdd yn cefnogi’r prosiect peilot ac edrychai ymlaen at gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am ddatblygiadau yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD bod y Bwrdd - 
 
(a)  yn cadarnhau yr hoffai gymryd rhan yn y rhaglen i gael mynediad at 

arbenigedd a chefnogaeth i archwilio dulliau adeiladu cyfoeth cymunedol, 
gyda ffocws ar gaffaeliad blaengar, 

 
(b) bod DVSC yn darparu sesiwn ymwybyddiaeth am y cysyniad o werth 

cymdeithasol yn y cyfarfod nesaf, a 
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(c) bod y swyddogion sy’n gyfrifol am arwain y prosiect hwn yn darparu'r 

wybodaeth ddiweddaraf am ei gynnydd mewn cyfarfod yn y dyfodol.  
 

9 ADRODDIAD AR RWYSTRAU SENEDD CYMRU I WEITHREDU DEDDF 
LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL (CYMRU) 2015 YN LLWYDDIANNUS  
 
Cyflwynodd Fran Lewis yr adroddiad (a gylchredwyd eisoes) gan ddarparu trosolwg 
o’r canfyddiadau a’r argymhellion ar gyfer Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus.  
Roedd dolen gyswllt i adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru wedi’i 
darparu gyda’r agenda. 
 
Roedd yr ymchwiliad wedi’i arwain gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd ac 
roedd yn canolbwyntio ar y rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol a sut y gellid ei weithredu’n llwyddiannus yn y dyfodol.  Roedd rhai 
aelodau, gan gynnwys y Cadeirydd, wedi cymryd rhan mewn sesiynau casglu 
tystiolaeth ar gyfer yr ymchwiliad.  Cafodd y Bwrdd drosolwg o’r pedwar ar ddeg o 
argymhellion, gan gynnwys argymhellion 2, 4 a 10 a oedd â chysylltiad 
uniongyrchol â Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus.  Yn y cam nesaf byddai 
Llywodraeth Cymru yn ymateb i ganfyddiadau’r ymchwiliad a byddai adroddiad 
pellach yn cael ei gyflwyno wedyn i’r Bwrdd.  Roedd swyddogion wedi croesawu 
rhai o’r argymhellion yn ymwneud â chyllid a gallu ariannu’r BGC yn briodol ynghyd 
â’r pwyslais ar gefnogaeth Swyddfa’r Comisiynydd i weithredu Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Roedd y Cadeirydd wedi mynychu’r sesiynau casglu tystiolaeth fel cynrychiolydd 
Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Bwrdd Diogelu Cyhoeddus.  Roedd yn falch o nodi bod 
yr argymhellion yn adlewyrchu’r sgyrsiau yn y sesiynau yr oedd wedi’u mynychu, 
gydag adborth cyffredinol tebyg gan bob un o’r gwahanol sefydliadau a 
gynrychiolwyd, yn enwedig mewn perthynas â lefelau cefnogaeth, cyfarwyddyd gan 
y Comisiynydd a'r cyfyngiadau ariannol.  Byddai'n ddiddorol gweld ymateb 
Llywodraeth Cymru i’r adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(a)  bod adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru yn cael ei 

dderbyn a’i nodi, a 
 
(b)  bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd yn dilyn ymateb 

Llywodraeth Cymru i’r ymchwiliad. 
 

10 BLAENORIAETH LLES IECHYD MEDDWL – ADOLYGU’R SEFYDLIAD 
ARWEINIOL  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Teresa Owen (Iechyd Cyhoeddus Cymru) a oedd 
wedi cael ei galw i gyfarfod gweithredol brys.  Cytunwyd y dylid gohirio’r eitem tan y 
cyfarfod nesaf ac y dylai’r Cadeirydd drafod y mater yn uniongyrchol gyda Teresa 
Owen yn y cyfamser. 
 
PENDERFYNWYD bod yr eitem yn cael ei ohirio tan y cyfarfod nesaf. 
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11 CYNLLUN GWAITH I'R DYFODOL  

 
Cyflwynwyd copi o gynllun gwaith i'r dyfodol y BGC a thrafodwyd y materion 
canlynol - 
 

 byddai’r cyfarfod nesaf, a gynhelir ar 16 Mehefin, yn weithdy caeedig i ddilyn 
ymlaen o’r gweithdy a gynhaliwyd ym mis Ionawr, fodd bynnag ers hynny roedd 
Prifysgol Glyndŵr wedi dweud na fyddent o bosibl ar gael ar y dyddiad hwnnw.   
Cytunodd y Cadeirydd drafod y mater gyda Phrifysgol Glyndŵr y tu allan i’r 
cyfarfod er mwyn ystyried dewisiadau posibl 

 ailddatganwyd yr eitemau a restrwyd ar gyfer y cynllun gwaith i’r dyfodol yn y 
cyfarfod ffurfiol nesaf ar 15 Medi, gan gynnwys y tair ffrwd waith sy’n cael 
blaenoriaeth, ac anogodd y Cadeirydd bawb a oedd yn rhan o’r gwaith hwnnw i 
barhau i gymryd rhan, er gwaethaf yr heriau eraill, er mwyn symud y 
blaenoriaethau hynny ymlaen.   
Ailddatganwyd hefyd yr eitemau a gytunwyd yn gynharach ar y rhaglen i’w 
cynnwys yn y cynllun gwaith i’r dyfodol ar gyfer mis Medi gan gynnwys (1) y 
gwaith sy’n cael ei wneud ar yr isadeiledd digidol o safbwynt Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru a throsolwg ehangach o brosiectau cysylltedd 
lleol, (2) y wybodaeth ddiweddaraf am y grŵp swyddogion carboneiddio 
rhanbarthol a gwaith mapio ychwanegol ar gyfer y gwahanol fentrau a grwpiau 
sy’n ymwneud â’r agenda newid hinsawdd, a (3) DVSC i ddarparu sesiwn 
ymwybyddiaeth o werth cymdeithasol 

 cafwyd trafodaeth ynglŷn â manteision rhoi gwybod i’r Bwrdd am waith adfer 
rhanbarthol sy’n cael ei wneud gan y Grŵp Cydlynu Rhanbarthol, gan gynnwys 
eu meysydd blaenoriaeth, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r gweithgareddau 
hynny a chysylltiadau posibl ar gyfer y BGC a ble gallent ychwanegu gwerth ar 
lefel leol.   
Ystyriwyd y gellid cylchredeg y wybodaeth hon i aelodau’r Bwrdd fel papur 
gohebiaeth neu ei chynnwys yn y sesiwn gweithdy ym mis Mehefin – cytunodd y 
Cadeirydd ystyried y ffordd orau o symud y mater ymlaen y tu allan i’r cyfarfod 
yn dibynnu ar argaeledd Prifysgol Glyndŵr ar gyfer y gweithdy. 

 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo'r cynllun gwaith i'r 
dyfodol. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i bawb am ddod i’r cyfarfod ac am eu cyfraniadau. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.43 am 
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Cyfarfod Cam Gweithredu  
Cyfrifol am y 

Cam 
Gweithredu 

Y Diweddaraf am Gynnydd Erbyn pryd 
Statws 

Ar agor / Ar gau / 
Heb ei ddechrau 

Mawrth 
2019  

1. 
Defnyddio’r pecyn prawfesur polisïau gwledig ar 
gyfer y tri maes blaenoriaeth.  

Swyddogion y 
BGC  

Mae’r pecyn hwn wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer 
blaenoriaethau gwytnwch amgylcheddol a 
grymuso’r gymuned.  Fodd bynnag, mae angen 
ystyried ymhle y gellir defnyddio’r pecyn yn y 
dyfodol.  

Parhaus Parhaus  

3. 
Wrth gynnal yr adolygiad o’r asesiad o effaith, 
ystyried a oes yna feysydd cydraddoldeb y mae 
angen i’r Bwrdd fod yn ymwybodol ohonynt.  

Swyddogion y 
BGC 

Mae swyddogion y BGC wedi drafftio asesiad 
diwygiedig o’r effaith yn barod i’w drafod yng 
nghyfarfod y Bwrdd ym mis Mawrth 2020. Cyfarfod 
mis Mawrth wedi’i ganslo. Bydd y drafodaeth yn 
ailgychwyn pan fydd pethau’n dychwelyd i’r arfer. 

Parhaus Ar agor 

Tach  
2020 

2. 
Helen i drafod gyda’r Is-grŵp Gwytnwch 
Amgylcheddol er mwyn gweld sut y gallwn ni weithio 
gyda chymunedau i gyflawni blaenoriaethau. 

Helen Millband 

Mae cyfarfod yr is-grŵp wedi’i drefnu ar gyfer mis 
Mehefin 2021.  Mae is-grŵp amgylcheddol 
rhanbarthol wedi’i sefydlu, ac mae eglurhad yn 
cael ei geisio ar hyn o bryd ynglŷn ag aelodaeth, 
cylch gorchwyl a chysylltiadau â BauGC. 

Gorffennaf 
2021 

Ar Gau 

3. 
Gwirio ar beth mae’r Fargen Dwf yn gweithio o ran 
Seilwaith Digidol, fel nad ydym yn ailadrodd gwaith. 
Gwahodd Alwen Williams i’r cyfarfod nesaf. 

Nicola Kneale 

Yn dilyn trafodaeth â’r Cadeirydd, bydd cyngor yn 
cael ei geisio gan y BGC yn y cyfarfod nesaf i ganfod 
a yw aelodau eisiau trosolwg o brosiectau 
cysylltedd lleol (yn ogystal â rhai Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru) er mwyn nodi 
unrhyw fylchau.  

Mai 2021 Ar Gau 

4. 

Is-grŵp Iechyd Meddwl a Lles i’w sefydlu er mwyn 
arwain ar 2 flaenoriaeth y cytunwyd arnynt. Pob 
sefydliad i enwebu un person i fod ar yr is-grŵp ac 
anfon yr enwebiad hwn at Richard Firth erbyn 
diwedd mis Tachwedd.  

Swyddogion y 
BGC 

Cynhaliwyd yr Is-grŵp ym mis Ebrill 2021. Ond mae 
angen mireinio’r aelodaeth ymhellach.   Hefyd, 
mae angen i’r BGC adolygu’r sefydliad arweiniol 
gan fod Richard Firth wedi newid swydd o fewn 
Iechyd Cyhoeddus Cymru – i’w drafod yn y cyfarfod 
nesaf. 

Parhaus Ar agor 

Mai 2021 1. 

Trefnu trafodaeth ar y cyd am isadeiledd digidol yn 
un o gyfarfodydd y dyfodol (gan gynnwys gwaith i’w 
wneud gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru a phrosiectau cysylltedd lleol eraill). 

Nicola Kneale 
Wedi’i gwblhau – i’w drafod yng nghyfarfod mis 
Medi 2021. 

Medi 2021 Ar Gau 
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Cyfarfod Cam Gweithredu  
Cyfrifol am y 

Cam 
Gweithredu 

Y Diweddaraf am Gynnydd Erbyn pryd 
Statws 

Ar agor / Ar gau / 
Heb ei ddechrau 

2. 
Iwan Davies i gysylltu â Rhys Horan ynglŷn â mapio 
gwahanol fentrau a grwpiau sy’n gysylltiedig â'r 
agenda newid hinsawdd. 

Iwan Davies 
Wedi’i gwblhau – diagram mapio a chylch gorchwyl 
y grŵp swyddogion datgarboneiddio rhanbarthol 
wedi’u rhannu â’r Bwrdd. 

Mehefin 
2021 

Ar Gau 

3. 
Tom Barham (DVSC) i ddarparu sesiwn 
ymwybyddiaeth am y cysyniad o werth cymdeithasol 
yn un o gyfarfodydd y dyfodol. 

Tom Barham 
Wedi’i gynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar 
gyfer Rhagfyr 2021. 

Rhagfyr 
2021 

Ar Gau 

4. 
Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd gyda’r 
prosiect Creu Cyfoeth Cymunedol a Chaffael 
Blaengar yn un o gyfarfodydd y dyfodol. 

John Heneghan 
(CLES) 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd i gael ei 
gyflwyno yng nghyfarfod Medi 2021.  Adroddiad 
terfynu prosiect pellach, yn cynnwys y 
canfyddiadau a’r argymhellion, i’w gyflwyno yng 
nghyfarfod mis Rhagfyr. 

Rhagfyr 
2021 

Ar agor 

5. 
Adroddiad pellach i’w gyflwyno i’r Bwrdd yn dilyn 
ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymchwiliad.  

Hannah 
Edwards 

Aros am ymateb gan LlC i’w rannu gydag aelodau’r 
Bwrdd. 

Parhaus Ar agor 

 
 

  

 

Cyfarfodydd BGC Conwy a Sir Ddinbych i Ddod  
 

 15 Medi 2021 –  2 tan 4pm (cyfarfod dros y we)  

 13 Rhagfyr 2021 –  10 tan 12pm (cyfarfod dros y we) 

 31 Ionawr 2022 – 2 tan 4pm (cyfarfod dros y we) 

 23 Mawrth 2022 – 2 tan 4pm (cyfarfod dros y we) 
 

Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor Craffu Conwy a Sir Ddinbych i Ddod  
 

 Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021 - 10.00am (cyfarfod dros y we) 
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ADRODDIAD I: 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych 

DYDDIAD: 15 Medi 2021  

SWYDDOG ARWEINIOL A SEFYDLIAD:   

SWYDDOG CYSWLLT A SEFYDLIAD: Nicola Kneale, Cyngor Sir Ddinbych  

PWNC: Asesiad o Lesiant a Chynllun 
Llesiant  

 

  

 
 
1. DIBEN YR ADRODDIAD 
1.1 Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) am gynnydd yr 

Asesiad o Lesiant, a chychwyn drafftio llinell amser ar gyfer yr ymgynghoriad a’r cynllun. 
  

2. CRYNODEB GWEITHREDOL 
2.1 Mae Asesiad o Lesiant statudol wrthi’n cael ei gynhyrchu, a fydd yn sail i gynllun llesiant nesaf 

y BGC (y mae’n rhaid ei gyhoeddi erbyn Mai 2023 fan bellaf) a chynlluniau llesiant ei 
sefydliadau cyfansoddol. Y bwriad yw y bydd drafft yn barod ym mis Tachwedd 2021, a fydd yn 
mynd drwy broses ymgynghori statudol (gweler y ddolen i Atodiad A y Canllawiau Statudol yn 
y tabl ar ddiwedd yr adroddiad hwn). Mae angen i’r BGC hefyd ystyried ei amserlen ar gyfer 
cynhyrchu ei Gynllun Llesiant, a’r dull a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu'r Cynllun 
hwnnw. Rhaid i’r Cynllun hwn roi ystyriaeth i amserlenni statudol ar gyfer ymgynghori ar y 
cynllun drafft (e.e. rhaid caniatáu 14 wythnos i ymgynghori gyda swyddfa Comisiynydd Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol). Ni fwriedir trafod datblygiad y Cynllun yn fanwl heddiw, dim ond 
enwebu Swyddog Arweiniol a dod â chynnig ger bron y cyfarfod nesaf.  

 
3. ARGYMHELLION/ DEWISIADAU 
3.1  Bod y BGC yn nodi’r cynnydd a wnaed gyda’r Asesiad o Lesiant, ac yn cymeradwyo’r llinell 

amser ar gyfer ymgynghori. 
 
3.2  Bod y BGC yn nodi’r llinell amser ddrafft ar gyfer cynhyrchu ei Gynllun Llesiant, ac yn enwebu 

Aelod Bwrdd arweiniol i gydweithio â swyddogion i lunio cynllun cynhyrchu.  
 

4. GWYBODAETH GEFNDIR 
4.1  Mae’r Asesiad statudol o Lesiant yn cael ei gynhyrchu gan dîm traws-sefydliadol o ymchwilwyr 

ymysg aelodau’r BGC, gan gynnwys Cynghorau Conwy a Sir Ddinbych, Cyfoeth Naturiol Cymru 
a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Darperir mewnbwn arall gan Brifysgol Glyndŵr a 
chyrff ymchwil cenedlaethol, gan gynnwys Data Cymru a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. 
Rydym hefyd wrthi’n ymgysylltu â’n cymunedau, a bydd hyn yn cael ei ymgorffori i’r asesiad.  
 

4.2 O’r canllawiau statudol ar gyfer BauGC (Atodiad A, paragraff 54): “Rhaid i bob bwrdd gyhoeddi 
ei asesiad o leiaf 12 mis cyn iddo gyhoeddi ei gynllun llesiant lleol. Gan fod y Ddeddf yn nodi 
bod rhaid i’r cynllun llesiant lleol gael ei gyhoeddi heb fod yn hwyrach nag un flwyddyn ar ôl 
etholiad cyffredin, fel y diffinnir hynny yn adran 26 Deddf Llywodraeth Leol 1972, yn ymarferol 
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mae hyn yn golygu y byddai’r asesiad o lesiant lleol yn cael ei gyhoeddi o fewn y 12 mis cyn 
pob etholiad llywodraeth leol cyffredin.”  

 
4.3  Rhaid ymgynghori ar Asesiad drafft gyda’r rhai a amlinellir ym mharagraff 147 Atodiad A. Fodd 

bynnag, nid oes amserlen statudol ar gyfer ymgynghori ar yr Asesiad (paragraff 149), yn 
wahanol i’r ymgynghori ar y Cynllun ei hun (paragraffau 156 a 157). 

 
5. YMGYNGHORI 
5.1 Mae’r cynllun cynhyrchu eisoes wedi’i rannu â'r BGC ac â Chyd-bwyllgor Craffu BGC Conwy a 

Sir Ddinbych.  
 

5.2 Yn ystod y broses gynhyrchu, ymgysylltwyd â staff, Cynghorwyr, Cynghorwyr Tref a Sir, y 
boblogaeth gyffredinol, pobl ifanc ac unigolion â nodweddion a ddiogelir. Bydd eu hadborth yn 
cael ei gynnwys yn yr Asesiad o Lesiant. 

 
5.3 Ymgynghorir ar gynnwys yr Asesiad drafft gyda'r ymgyngoreion statudol a amlinellwyd yn 

flaenorol ym mharagraff 147 Atodiad A. Er mwyn gallu deall helaethrwydd yr wybodaeth 
gymhleth sydd o fewn yr Asesiad o Lesiant, bydd cyflwyniad cryno o gasgliadau allweddol y 
dadansoddiad o gynnwys yr Asesiad yn llunio sail i’r ymgynghoriad. Y bwriad yw y bydd yr 
Asesiad drafft ar gael o fis Tachwedd 2021 ymlaen (bydd yr amserlen hon hefyd yn caniatáu 
cynhyrchu Cynlluniau Llesiant ar gyfer awdurdodau lleol).  
 

5.4 Rhaid rhoi ystyriaeth i ddewis y BGC o amserlen a dull cynhyrchu ar gyfer cynhyrchu ei Gynllun 
Llesiant ei hun. Bydd swyddogion BGC yn helpu gyda’r gwaith hwn, gyda chefnogaeth yr aelod 
BGC arweiniol (i’w gadarnhau, gweler yr Argymhellion). 
 

6. GOBLYGIADAU O RAN ADNODDAU 
6.1 Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â datblygu strategaeth ar gyfer y BGC, sef rôl ar gyfer y 

swyddogion sy'n cefnogi cynllunio busnes y BGC ac yn cynghori ar brosesau llywodraethu da. 
Felly gall swyddogion y BGC ymgymryd â’r tasgau cysylltiedig, ond bydd angen cydweithiwr ar 
lefel y Bwrdd hefyd i gydweithio â'r swyddogion er mwyn sicrhau y rhoddir ystyriaeth i 
safbwyntiau’r Bwrdd a bod y Bwrdd yn rhan o’r gwaith.   

 
6.2 Ymhellach ymlaen, wrth ddatblygu’r cynllun a nodi camau i’w cymryd i fodloni’r amcanion, 

bydd angen i Aelodau’r BGC ganfod y dulliau a’r adnoddau i'w gyflawni’n weithredol.  
 
7. RISG 
7.1 Mae yna risg na fydd cynlluniau’r aelod-sefydliadau a chynllun y BGC yn cydweddu – canlyniad 

i’r ffaith bod terfynau amser statudol cynhyrchu cynlluniau llesiant ar gyfer awdurdodau lleol a 
BauGC 'allan o drefn’. Gallai hyn arwain at drafferth sicrhau nodau sefydliadol ar y cyd a 
chydweithio’n effeithiol. Dylid ystyried y rhyngddibyniaethau a’r risgiau hyn wrth i broses 
gynhyrchu’r Cynllun ddatblygu. 
 

8. CYMHELLION A GOBLYGIADAU 
8.1 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 
 

9. RHESWM DROS YR ARGYMHELLION 
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9.1 Gallu cynhyrchu Cynllun Llesiant cyraeddadwy a fydd yn gwella bywyd ar gyfer ein trigolion a 
chenedlaethau’r dyfodol. 
 

PAPURAU CEFNDIR LLEOLIAD GWYBODAETH 
GWEFAN 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-
02/spsf-3-rol-gydweithredol-byrddau-gwasanaethau-
cyhoeddus.pdf  
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH 
 

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL 
 

2021 / 2022 
 

 
Cadeirydd: 

Sian Williams, Cyfoeth Naturiol Cymru 
 

Is-gadeirydd: 
Iwan Davies, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

 
Cydlynwyr: 

Emma Lea (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) 
Fran Lewis a Hannah Edwards (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) 

Nicola Kneale a Shannon Richardson (Cyngor Sir Ddinbych) 
Justin Hanson a Helen Millband (Cyfoeth Naturiol Cymru) 

Pippa Hardwick (Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru) 
 

Pwyllgor sy’n Gyfrifol:  
Cyngor Sir Ddinbych  

 
Ymholiadau: 

01492 574059 / hannah.edwards@conwy.gov.uk  
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Dyddiad y Cyfarfod Pwnc  Diben Swyddog Cyfrifol 

15 Medi 2021  
 (2 - 4pm) 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Camau Nesaf yn dilyn gweithdy'r BGC 
ym mis Mehefin 

Trafod canlyniad y gweithdy a’r camau 
nesaf ar gyfer y Bwrdd. 

Cadeirydd 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
cynnydd gyda’r Asesiad o Lesiant  

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r BGC 
am y cynnydd gyda’r Asesiad o Lesiant, 

a chychwyn drafftio llinell amser ar 
gyfer yr ymgynghoriad a’r cynllun. 

Nicola Kneale / Fran Lewis 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Lles Meddyliol 

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth hon. 

I'w gadarnhau 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Grymuso'r Gymuned 

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth hon a thrafod seilwaith 

digidol. 
Nicola Kneale 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Gwytnwch Amgylcheddol 

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth hon a chymeradwyaeth i’r 

datganiadau polisi amgylcheddol 
diwygiedig. 

Justin Hanson 

Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

Adduned y Sector Cyhoeddus a 
Gweithwyr Llawrydd 

Trafod yr adduned a sut y gall y BGC 
gefnogi'r fenter hon. 

Mike Krawec neu Gerwyn Evans 
(Llywodraeth Cymru) 

Er Gwybodaeth  Dyddiad dosbarthu 

Mapio a chylch gorchwyl mentrau newid hinsawdd ar gyfer grŵp swyddogion 
carboneiddio Gogledd Cymru 

Mehefin 2021 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd gyda Chreu Cyfoeth Cymunedol a 
Chaffael Blaengar 

Medi 2021 

Diweddariad chwarter 2 grant y BGC  

Prif Negeseuon Cyfathrebu 

 Ymgysylltiad gyda’r asesiad o lesiant 

Prif Adborth Cymunedol 
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13 Rhagfyr 2021 
 (10 – 12pm) 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
cynnydd gyda’r Asesiad o Lesiant 

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r BGC 
ar y cynnydd gyda’r Asesiad o Lesiant a 

chanlyniadau’r ymgynghoriad. 

 

Creu Cyfoeth Cymunedol a Chaffael 
Blaengar - adroddiad terfynu’r prosiect 

Ystyried y canfyddiadau a’r 
argymhellion yn dilyn y prosiect. 

John Heneghan (Y Ganolfan 
Strategaethau Economaidd Lleol) 

Cofrestr Risg y BGC – adolygiad 
blynyddol 

Ystyried y gofrestr risg a'i diweddaru yn 
ôl yr angen.   

Nicola Kneale 

Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

Sesiwn Ymwybyddiaeth o Werth 
Cymdeithasol 

Cael sesiwn ymwybyddiaeth ar werth 
cymdeithasol. 

Tom Barham 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Lles Meddyliol 

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
meysydd blaenoriaeth hyn. 

I'w gadarnhau 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Grymuso'r Gymuned 

Nicola Kneale 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Gwytnwch Amgylcheddol 

Justin Hanson 

Er Gwybodaeth  Dyddiad dosbarthu 

Diweddariad chwarter 3 grant y BGC  

Adborth gan Gyd-bwyllgor Craffu’r BGC  

Prif Negeseuon Cyfathrebu 

 

Prif Adborth Cymunedol 

 

 

31 Ionawr 2022  
 (2 - 4pm) 

Gweithdy /Cyfarfod Anffurfiol  

 

23 Mawrth 2022 
 (2 - 4pm) 

Eitemau sydd angen Penderfyniad (Sicrwydd) 

Asesiad o Lesiant – cymeradwyaeth 
BGC? 
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Eitemau i’w Trafod (Gwelliant) 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Lles Meddyliol 

  

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Grymuso'r Gymuned 

  

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
flaenoriaeth Gwytnwch Amgylcheddol 

  

Er Gwybodaeth  Dyddiad dosbarthu 

Diweddariad chwarter 4 grant y BGC.  

Prif Negeseuon Cyfathrebu 

 

Prif Adborth Cymunedol 

 

 
 

Eitemau Rheolaidd ar y Rhaglen 

Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 

Materion yn Codi 

Olrhain Camau Gweithredu’r Cyfarfod  

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Gynnydd Maes Blaenoriaeth 

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol 

Unrhyw Fater Arall 

I'w gadarnhau 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - yr wybodaeth ddiweddaraf am gysylltedd digidol Alwen Williams 

Datblygiad Fferm Wynt ar y Môr I'w gadarnhau 
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Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Sian Williams  
Sian.Williams@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
 
 

30 Gorffennaf 2021 
 
Annwyl Sian,  
 
Rwy'n ysgrifennu i roi diweddariad ar waith Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr 
llawrydd yng Nghymru. 
 
Yn ystod pandemig COVID-19 nodwyd bylchau yn y cymorth a roddwyd i sefydliadau ac 
unigolion yr oedd yr argyfwng wedi effeithio arnynt, gyda nifer sylweddol o weithwyr 
llawrydd yn gweithio mewn amrediad eang o sectorau ledled Cymru yn methu â chael 
gafael ar y cymorth ariannol a oedd yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru. 
 
Mewn ymateb i hyn, sefydlodd Llywodraeth Cymru gronfa i weithwyr llawrydd fel rhan o'r 
Gronfa Adferiad Diwylliannol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020, gan ddechrau gyda 
£63 miliwn i gefnogi'r sectorau Diwylliannol a Chreadigol yng Nghymru. Cafodd y Gronfa i 
Weithwyr Llawrydd ei gweinyddu gan Awdurdodau Lleol, a hoffwn ddiolch ichi a'ch 
cydweithwyr am ein helpu ni i weinyddu’r gronfa'n llwyddiannus yn ystod ei thri cham. 
Cafodd y gronfa ei chroesawu’n frwd, ac mae wedi helpu tua 3,425 o unigolion gyda dros 
na £15 miliwn. Gwelwch y crynodeb  manylach ynghlwm sy'n rhoi rhagor o wybodaeth am 
effaith y gronfa ledled Cymru ac yn eich ardal chi. 
 
Adduned y Gweithwyr Llawrydd a'r Sector Cyhoeddus 
 
Elfen allweddol o'r Gronfa i Weithwyr Llawrydd yw Adduned y Gweithwyr Llawrydd a'r 
Sector Cyhoeddus, y mae copi ohoni ynghlwm wrth y llythyr hwn.  Rhoddwyd yr opsiwn i 
weithwyr llawrydd a wnaeth gais am gyllid ymrwymo i'r adduned. Mae hyn yn cyd-fynd â'r 
cymorth ehangach i sefydliadau a busnesau drwy'r Gronfa Adferiad Diwylliannol, sy'n 
gweithio i ddatblygu contractau diwylliannol dros y 12 mis nesaf, a fydd yn targedu 
meysydd â blaenoriaeth megis amrywiaeth, gwaith teg a chynaliadwyedd.  
Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, nod y dull partneriaeth hwn yw mynd i'r 
afael â heriau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol yng  Nghymru. 
Mae cyrff cyhoeddus a gweithwyr llawrydd eisoes yn cydweithio i fynd i'r afael â meysydd 
fel unigrwydd, arwahanrwydd, adfywio canol trefi a dinasoedd, iechyd meddwl, mynediad 
at natur a chydlyniant cymunedol. Wrth inni ailgodi’n gryfach, mae Adduned y Gweithwyr 
Llawrydd yn ymrwymo i wneud hynny mewn modd creadigol, gan gydnabod y rôl y mae 
diwylliant yn ei chwarae wrth inni adfer.  
 
Byddai mabwysiadu'r adduned hon yn dangos ymhellach gyfraniad cyrff cyhoeddus at 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru          
  Correspondence.Dawn.Bowden@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

'Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’ ac yn hyrwyddo 'lles diwylliannol' 
o fewn yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy.  
 
Er mwyn datblygu'r adduned, sefydlwyd gweithgor o'r rhanddeiliaid allweddol canlynol: 
 

 Llywodraeth Cymru; 

 Yr Undebau Llafur; 

 Gweithwyr Llawrydd (a gynrychiolir gan grŵp amrywiol o bobl); 

 Awdurdodau Lleol – Is-gadeirydd Grŵp Prif Swyddogion Diwylliant a Hamdden 

Cymru, Cadeirydd yr Is-grŵp Diwylliant; 

 Cyngor Celfyddydau Cymru; 

 Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. 

Mae’r ffaith bod enw Adduned y Gweithwyr Llawrydd a’r Gweithgor wedi cael ei newid yn 
ddiweddar i Adduned y Gweithwyr Llawrydd, y Sector Cyhoeddus a’r Gweithgor yn dangos 
cydymrwymiad gan y sector cyhoeddus a gweithwyr llawrydd i ddatblygu'r agenda hon.  
 
Ymchwil 
 
Mae ein gwaith i gefnogi gweithwyr llawrydd drwy'r Gronfa i Weithwyr Llawrydd hefyd wedi 
amlygu bwlch yn ein gwybodaeth am faint a chyfansoddiad y gymuned gweithwyr llawrydd 
yng Nghymru. Rydym yn amcangyfrif bod 40,000 o weithwyr llawrydd yn gweithredu yng 
Nghymru, sy'n chwarae rhan sylweddol yn y gwaith o fynd i'r afael â blaenoriaethau 
allweddol y Llywodraeth megis iechyd meddwl, unigrwydd ac arwahanrwydd. Rydym yn 
gwybod bod yr unigolion hyn yn cefnogi Awdurdodau Lleol gydag amrediad o brosiectau. 
Fodd bynnag, mae angen inni wybod mwy am y cyfraniad sylweddol y mae gweithwyr 
llawrydd yn ei wneud ar lefel leol a chenedlaethol. Ein bwriad yw defnyddio trefniadau 
newydd a'n perthynas gryfach â gweithwyr llawrydd drwy'r Gronfa i Weithwyr Llawrydd a'r 
Gweithgor i greu darlun gwell o bwysigrwydd y sector llawrydd i economïau lleol ac 
economi Cymru, i'r agenda gymdeithasol ac i lesiant cymunedol. Ochr yn ochr â hyn, ein 
nod yw datblygu dealltwriaeth fanwl o gyfleoedd ar draws y sectorau llawrydd a 
chyhoeddus a ddylai fod o fudd i'n holl waith yn y dyfodol. 
 
Rwyf hefyd yn ysgrifennu at Gadeiryddion y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i roi 
diweddariad ar y maes gwaith hwn, gan ein bod yn awyddus iawn i sicrhau bod gennym 
ddull cyffredin yn y sector cyhoeddus wrth ddatblygu’r maes gwaith hwn.  
Rwy’n siŵr eich bod yn gwybod ein bod yn awr wrthi’n darparu £30 miliwn drwy ail rownd y 
Gronfa Adferiad Diwylliannol, sydd unwaith eto wedi cynnwys elfen o gymorth i weithwyr 
llawrydd. Diolch ichi a'ch tîm am ein cefnogi unwaith eto i weinyddu'r gronfa bwysig hon.  
Byddai fy swyddogion yn croesawu’r cyfle i drafod unrhyw un o'r materion uchod yn 
fanylach â'ch tîm ar unrhyw adeg. 
 
 
Yn gywir  
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru          
  Correspondence.Dawn.Bowden@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

 

 
Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
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Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
 
 
 

 

 

 

 

Sian Williams  
Sian.Williams@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
 
 

30 July 2021 
 
Dear Sian,  
 
I am writing to provide an update on the Welsh Government’s work to support the 
freelance community in Wales. 
 
During the course of the COVID-19 pandemic gaps were identified in the support 
introduced for organisations and individuals impacted by the crisis, with a significant 
number of freelancers working in a wide range of sectors across Wales unable to access 
financial support delivered by the UK Government and the Welsh Government. 
 
In response to this, the Welsh Government established a freelancer fund as part of the 
Cultural Recovery Fund announced in July 2020 with an initial £63m to support the 
Cultural and Creative sectors in Wales. The freelancer fund was delivered by Local 
Authorities and I would like to express my thanks to you and your colleagues for your help 
in enabling us to successfully deliver the fund over its three phases. The fund has been 
extremely well received and supported around 3,425 individuals with more than £15 
million. Please find attached a more detailed summary which provides further information 
on the impact of the fund across Wales and within your own area. 
 
The Freelancer and Public Sector Pledge 
 
A key element of the freelancer fund is the freelancer and public sector pledge, a copy of 
which is attached to this letter.  Freelancers who applied for funding were given the option 
to sign up to the pledge. This aligns to the wider support for organisations and businesses 
through the Cultural Recovery Fund, who are working to develop cultural contracts over 
the next 12 months, which will target priority areas such as diversity, fair work and 
sustainability.  
In line with the Well-being of Future Generations Act, this partnership approach will hope 
to address Wales’ social, economic, cultural and environmental challenges. Public bodies 
and freelancers are already working collaboratively to address areas such as loneliness 
and isolation, town and city centre regeneration, mental health, access to nature and 
community cohesion. As we build back better, the freelancer pledge commits to doing so 
creatively, recognising the role culture plays in our recovery.  
 
An adoption of this pledge would further demonstrate public bodies’ contribution towards 
‘A Wales of Vibrant Culture and Thriving Welsh Language’ and their promotion of ‘cultural 
wellbeing’ within the Sustainable Development Principle.  
To progress the pledge, a working group of the following key stakeholders has been 
established: 
 

 Welsh Government; 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru          
  Correspondence.Dawn.Bowden@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

 Trade Unions; 

 Freelance Community (represented by a diverse group of voices); 

 Local Authorities – Vice Chair of Chief Culture and Leisure Officers Wales, Chair of 

Culture Sub-group; 

 Arts Council of Wales; 

 Office of the Future Generations Commissioner for Wales. 

The recent renaming of the Freelander Pledge and Working Group to Freelancer and 
Public Sector Pledge and Working Group demonstrates the joint commitment of the public 
sector and freelance community to progressing this agenda.  
 
Wider research 
 
Our work to support the freelance community through the freelancer fund has also 
highlighted a gap in our knowledge on the size and makeup of the freelance community in 
Wales. We estimate that there are 40,000 active freelancers in Wales, who play a 
significant role in addressing key Government priorities such as mental health, loneliness 
and isolation. We are aware these individuals support Local Authorities on a range of 
projects. However we need to know more about the significant contribution freelancers 
make at a local and national level. Our intention is to use new arrangements and our 
strengthened relationships with the freelance community through the freelancer fund and 
the working group to build a better picture of the importance of the freelance sector to local 
economies, the Welsh economy, to the social agenda and to community wellbeing. 
Alongside this, we aim to develop a detailed understanding of opportunities across the 
freelance and public sectors which should be of benefit to all of our work going forward. 
I am also writing to the Chairs of the Public Service Boards to provide an update on this 
area of work, as we are very keen to ensure we have an overall public sector approach to 
taking this forward.  
 
I am sure you are aware we are now working on delivering £30m through the second 
round of the Cultural Recovery Fund, which has again included an element of support for 
freelancers. I thank you and your team for once again supporting us in delivering this 
important fund.  
 
My officials would welcome an opportunity to discuss any of the above in more detail with 
your team at any time.  
 
 
 
Yours sincerely  
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru          
  Correspondence.Dawn.Bowden@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

 
Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy  
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North Wales – Decarbonisation / Zero Carbon Groups of Interest 

BUILDINGS  LAND  FLEET  PROCUREMENT   
         

Regional Leadership Board  
North Wales Chief Executives 

Forum 
        

North Wales Economic Ambition Board – Low Carbon Energy Programme Board / Project Board  

         

Economic Recovery Group    

         

Regional Economic Framework – Zero Carbon Economy   

  

North Wales Planning Officers Group   

         

North Wales Energy Strategy – Task and Finish Group   

         

Public Service Boards  

 
  

(Gwynedd & Mon 
Climate Change Sub- Group) 

(Conwy & Denbighshire Environmental Resilience Group) (Flintshire & Wrexham Environment Group)  

         

North Wales Decarbonisation Officer Advisory Group   

         

County Surveyors Society Wales (CSS) (including street lighting, transport, asset management and waste)    

OPERATIONAL GROUPS 
 

Key: 

National 

 

Regional 

 
 

        

Ystadau Cymru (Welsh Government Lead)  All Wales Fleet Managers Group  
All Wales Heads of Procurement 

(WLGA lead) 
 

        

Consortium of Local Authorities 
Wales (CLAW) 

   
North Wales Fleet Managers 

Group 
 

North Wales Procurement Forum 
(Cross-sector) (facilitated by NPS and 

Welsh Government) 
 

        

North Wales Group of Ystadau Cymru (Chair NW Police)    North Wales Heads of Procurement  

      

RSL Climate Change Group       

 

        

North Wales Energy Managers 
Group 
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To: Chief Executives of NHS Trusts, Local Health Boards, Local Authorities,  

Chairs of Public Services Boards, Regional Partnership Boards 

Building a Healthier Wales Co-ordination Group members 
              

  13th August 2021 

 
 

Dear Colleagues, 

Kickstart scheme participation 

We are writing to you as joint chairs of the Building a Healthier Wales Coordination 

Group. 

The pandemic has had many impacts, often serving to widen health inequalities. 

Young people, especially those from disadvantaged backgrounds, have been 

particularly affected through disruption of job prospects. About 11% of young 

people are unemployed in Wales and young workers were 2.5 times more likely to 

be put on furlough than those aged 40-49. Unemployment among young people 

can have long term scarring effects affecting future employment and, of course, 

health. 

We know that good work is good for health and that our organisations can improve 

future health and strengthen community resilience through providing and 

supporting good work opportunities.  

With this in mind, we want to highlight the UK government funded COVID-19 job 

creation Kickstart Scheme. There have been over 7,500 vacancies already 

advertised through this scheme in Wales, and many of the organisations concerned 

are already engaged in recruitment through the scheme. Cardiff and Vale 

University Health Board, for example, started with an offer of 50 Kickstart 

vacancies, and now have increased this to 200. 

The scheme offers six-month work placements, in new jobs created using grant 

funding from the scheme, for 16 to 24 year olds who are currently out of work 

claiming Universal Credit and are at risk of long-term unemployment.  

Their time spent in the workplace may include on-the-job training, work search 

support, skills development, mentoring, careers advice and other related support 

to help participants find sustained employment after they have completed the 

Kickstart Scheme. 
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Benefit 

You can: 

- support young people to gain valuable experience and improve their chances of 

finding work 

- help a generation of young people affected by the economic impacts of COVID-

19 

- benefit from new ideas, and help your teams gain supervisory experience 

- have a young person working with you for six months, funded by UK 

government 

- see whether a young person is a good fit for an apprenticeship or a job in your 

business after their job placement 

Financial incentives available 

100% of wages are provided at the National Minimum Wage (or National Living 

Wage depending on the age of the young person) for 25 hours per week for 6 

months, with employer National Insurance and automatic enrolment contributions 

also fully funded.  

Funding of £1,500 is also provided to cover the costs of employability training and 

on the job start-up costs – these can include but are not limited to uniform, safety 

equipment, IT equipment and other practical materials. 

There are no anticipated costs to the employer unless you wished to include 

additional hours beyond the 25 hours per week for the placement. 

Get started 

Take a look at the Kickstart employer prospectus (A Guide for Employers), and 

have a look at this four minute video for employers. Find out more about how 

employers are using the Kickstart Scheme.  

Access Welsh Government’s Skills Gateway to find out about other schemes you 

could get involved with to support getting people into employment. 

The scheme is due to come to an end at the end of December, so there’s a window 

of opportunity that we hope your organisation can take advantage of, and that 

collectively, Building a Healthier Wales can help give young unemployed people a 

route back into the workplace.  

Please do share this with your networks, and keep us updated on your progress by 

emailing Andrea.Parr@wales.nhs.uk.  

Yours sincerely, 

          

  

Councillor Huw David            and            Mark Polin OBE QPM 

Chairs, Building a Healthier Wales Strategic Co-ordination Group 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994800/kickstart-scheme-employer-prospectus.pdf
https://scanmail.trustwave.com/?c=261&d=_8fN4AuX0L8X7cbglO2i-Ndf6ohvxzaGWj6iIYYlPQ&u=https%3a%2f%2fwww%2eyoutube%2ecom%2fwatch%3fv%3d7sKvsT4CBMw
http://www.gov.uk/government/case-studies/how-employers-are-benefitting-from-the-kickstart-scheme?utm_source=PFJMainPage&utm_medium=Link&utm_campaign=PFJ
http://www.gov.uk/government/case-studies/how-employers-are-benefitting-from-the-kickstart-scheme?utm_source=PFJMainPage&utm_medium=Link&utm_campaign=PFJ
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/
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