
 

 

 

 
Annwyl Syr / Fadam, 
 
Atodir agenda a dogfennau eraill isod ar gyfer cyfarfod o’r Cyd-bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych.  
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
 
 
Gary Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd 
 

 
Dear Sir / Madam, 
 
An agenda and other documents for a meeting of the Conwy and Denbighshire Public 
Services Board Joint Overview and Scrutiny Committee are attached below. 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
Gary Williams 
Head of Legal, HR and Democratic Services 
 
AGENDA 
 
1 PECYN AGENDA  (Tudalennau 3 - 184) 

 

 
 
 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag




Gofynnwch am: Dawn Hughes
 01492 576061

 committees@conwy.gov.uk
Ein Cyf: RaG/DCH
Eich Cyf:
Dyddiad : 03.06.2021

RHYBUDD O GYFARFOD

Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Conwy a Sir Ddinbych

Cyfarfod Rhithiol

Dydd Gwener, 11 Mehefin 2021
 

10.00 am

Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

At:-

Y Cynghorwyr:

Jeanette Chamberlain-Jones
Geoff Corry
Rachel Flynn
Chris Hughes
Hugh Irving
Ifor Lloyd
Melvyn Mile
Arwel Roberts

Liz Roberts
Harry Saville
Peter Scott
Nigel Smith
Graham Timms 
Joan Vaughan
David Gwyn Williams

Sylwch:  Yn sgil y cyfyngiadau i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol.  
Yn hytrach bydd yn gyfarfod rhithiol a bydd ‘presenoldeb’ wedi’i gyfyngu i Aelodau.  Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w 
ddarlledu’n fyw neu ei ddarlledu wedyn ar wefan y Cyngor.  

Pecyn Dogfennau Cyhoeddus
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R H A G L E N

Dalier sylw - Yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 1972, y mae'n bosibl y bydd y Cyhoedd a'r 
Wasg yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar eitemau lle mae'n debygol y bydd 
gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu.

Nodyn atgoffa – Mae croeso i chi ddefnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod hwn.  Mae gwasanaeth cyfieithu ar y 
pryd ar gael.

1. Penodi Cadeirydd     
(Noder: Yn unol â Chylch Gorchwyl y Pwyllgor, bydd Cadeiryddiaeth y 
Pwyllgor yn newid bob dwy flynedd rhwng aelodau etholedig Cynghorau Sir 
Ddinbych a Chonwy bob yn ail. Felly bydd Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer 
2021/2023 yn Aelod  o Gyngor Sir Ddinbych).  

2. Penodi Is-Gadeirydd     
(Noder: Yn unol â Chylch Gorchwyl y Pwyllgor, bydd yr Is-gadeirydd yn aelod 
o’r Awdurdod sydd wedi’i restru i gadeirio’r Pwyllgor y tro nesaf.  Felly, ar 
gyfer 2021/23, bydd yr Is-gadeirydd yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy)    

3. Ymddiheuriadau am absenoldeb    

4. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol     
Caiff yr Aelodau eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur 
eu cysylltiadau personol.  

5. Materion Brys     
Rhybudd o faterion a ddylai, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y 
cyfarfod fel rhai brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.  

6. Cofnodion     
Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir  
(Tudalennau 4 - 12)

7. Y wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau lles ac ymgysylltu â'r gymuned    
(Tudalennau 13 - 35)

8. Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych - Adroddiad 
Blynyddol 2020/2021    (Tudalennau 36 - 45)
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9. I dderbyn y dogfennau canlynol:    

i) Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus- Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r 
Dyfodol: Y stori hyd yma   (Tudalennau 46 - 157)

ii) Archwilydd Cyffredinol Cymru - Papur Trafod: Chwe thema i helpu i 
wneud gwaith craffu yn 'Addas at y Dyfodol'   (Tudalennau 158 - 179)

10. Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol    (Tudalennau 180 - 181)

11. Cadarnhau Amserlen Cyfarfodydd 2021/2022     
Dydd Gwener, 12 Tachwedd 2021 @ 10.00 am
Dydd Gwener, 11 Mawrth 2022 @ 10.00 am
Dydd Gwener, 21 Hydref 2022 @ 10.00 am
  

Nodyn:  Nid yw Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn caniatau ystyried unrhyw eitem o 
fusnes mewn cyfarfod o'r prif Gyngor oni bai fod y rhybudd angenrheidiol wedi ei roi 
 ymlaen llaw.  Felly, oni bai fod eitem yn cael ei hystyried fel eitem frys, ni chaniateir 
ystyried unrhyw fater arall.
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CYD-BWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU BWRDD 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH

Dydd Gwener 8 Ionawr 2021 at 10.00 am
Gyfarfod Rhithiol

____________________

YN 
BRESENNOL:

Cynghorydd Brian 
Cossey (Cadeirydd)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cynghorydd Jeanette 
Chamberlain-Jones

Cyngor Sir Ddinbych
 

Cynghorydd Geoffrey 
David Corry

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cynghorydd  Hugh Irving Cyngor Sir Ddinbych 
Cynghorydd Ifor Glyn 
Lloyd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cynghorydd  Melvyn Mile Cyngor Sir Ddinbych 
Cynghorydd  Arwel 
Roberts

Cyngor Sir Ddinbych
 

Cynghorydd Liz Roberts Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynghorydd Harry Saville Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynghorydd  Peter Scott Cyngor Sir Ddinbych

 
Cynghorydd Nigel David 
Smith

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cynghorydd  Graham 
Timms

Cyngor Sir Ddinbych
 

Cynghorydd Joan 
Vaughan
Cynghorydd Pauline 
Heap Williams

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Hefyd yn 
Bresennol:

Justin Evans 
Helen MacArthur       
Sian Williams                        

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru                        
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru                            
Cyfoeth Naturiol Cymru a Chadeirydd 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a 
Sir Ddinbych                                     

Swyddogion: Hannah Edwards Swyddog Datblygu Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol

Rhian Evans Cydlynydd Craffu
Dawn Hughes Swyddog Gwasanaethau Craffu a 

Phwyllgorau
Nicola Kneale Rheolwr Cynllunio Strategol  - Cyngor Sir 

Ddinbych 
Fran Lewis Rheolwr Perfformiad a Gwelliant 

Corfforaethol
Steve Price Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

Absenol: Cyng Rachel Flynn
Cyng David Gwyn 
Williams 

Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir Ddinbych
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1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd Chris 
Hughes (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy). 

2. DATGAN CYSYLLTIAD: COD YMDDYGIAD LLYWODRAETH LEOL 

Dim.

3. MATERION BRYS 

Dim.

4. COFNODION 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 21 Mai 
2019 i’w cymeradwyo.

PENDERFYNWYD:
Cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod y Cyd-Bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a 
Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 21 Mai 2019 fel cofnod cywir.

5. DIWEDDARIAD GAN WASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD 
CYMRU AR GYFRANIAD PARTNERIAID A MANTEISION I 
BARTNERIAID Y BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS (HELEN 
MACARTHUR, PRIF SWYDDOG CYNORTHWYOL) 

Roedd y Prif Swyddog Cynorthwyol (Helen MacArthur) a Phennaeth 
Diogelwch Cymunedol (Justin Evans) wedi eu gwahodd i'r Cyd-bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu er mwyn rhoi diweddariad gan Awdurdod Tân ac 
Achub Gogledd Cymru ar gyfraniad partneriaid, a’r manteision i bartneriaid 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych. 

Rhoddodd y Prif Swyddog Cynorthwyol gyflwyniad oedd yn cyflwyno 
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru; diweddariad ar alinio gwaith yr 
Awdurdod gyda blaenoriaethau’r BGC; a'r ffocws ar gyfer y dyfodol.  

Roedd y cyflwyniad yn amlygu’r materion canlynol:

 Llywodraethu:
- Roedd 3 Awdurdod Tân ac Achub ar draws Cymru ac roedd pob 

Awdurdod yn cynnwys nifer o Awdurdodau cyfansoddol.
- Roedd 28 Aelod o’r 6 Awdurdod Lleol yn rhan o Awdurdod Tân 

ac Achub Gogledd Cymru. 
 Fframwaith Deddfwriaethol:
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- Mae trefniadau gweinyddol Awdurdodau Tân ac Achub yn dod o 
dan ymbarél y Ddeddf Llywodraeth Leol ac o fewn cwmpas 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

 Trosolwg o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: 
- Tua 1000 o staff, 36 gorsaf dân gyda staff ar alw yn unig; 5 

gorsaf dân sydd â staff yno yn ystod y dydd; 3 gorsaf dân â staff 
drwy’r amser; a 3 swyddfa gymunedol (Diogelwch Tân) 

- Cost o tua £37 miliwn y flwyddyn, sydd gyfwerth ag oddeutu £50 
fesul unigolyn o’r boblogaeth. 

 Gwariant dros y deg mlynedd diwethaf. 
 Presenoldeb ar draws Gogledd Cymru
 Mae swyddogaethau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

yn cynnwys diogelwch tân; ymladd tân; damweiniau ffyrdd; ac 
argyfyngau eraill fel llifogydd ac achub o ddŵr. 

 Amcanion Lles: 
- Cefnogi pobl i atal tanau damweiniol mewn cartrefi a bod yn 

ddiogel os ydynt yn digwydd. 
- Hwyluso gwasanaethau integredig gwell, ymatebol ac o 

ansawdd uchel, fel y bydd gweithgarwch atal ac ymateb i 
argyfwng yn parhau i fod ar gael fel bo’r angen, a hynny yn 
fforddiadwy, yn deg, ac ar sail risg. 

 Diogelwch a’r amrywiaeth o ffactorau cyfrannol a allai arwain at 
danau gan gynnwys bod ar ben eich hunan; oedran; bod ag 
anabledd; byw mewn llety wedi ei rentu; rhyngweithio â thân; a 
diffyg larwm tân sydd yn gweithio. 

Amlygodd y Pennaeth Diogelwch Cymunedol y canlynol o safbwynt lles 
meddyliol ac ymrymuso'r gymuned 

 Ymagwedd broactif, gyda ffocws ar ymgysylltu a gweithio gyda 
phartneriaid. 

 Cefnogi diogelwch tân mewn busnes .
 Cefnogi diogelwch cymunedol gyda gwiriadau cartrefi diogel 

(gwnaed 20,000 o ymweliadau ar draws Gogledd Cymru); a dull 
cyffyrddiad ysgafn - drwy annog pobl i wneud dewisiadau gwell o 
safbwynt ffordd o fyw. 

 Addysgu’r gweithlu am les meddyliol, Alzheimer’s ac 
ymwybyddiaeth dementia a phrofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod.  
Yn ogystal, roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi 
derbyn achrediad Rhuban Gwyn mewn cydnabyddiaeth o gamau 
gweithredu i helpu i ddwyn trais gan ddynion yn erbyn menywod i 
ben. 

 Addysgu pobl ifanc i atal y math o ymddygiad a allai arwain at dân. 
 Prosiect Phoenix , sy'n helpu i ddatblygu pobl ifanc drwy ddarparu 

gweithgareddau a fyddai’n eu cynorthwyo i integreiddio gyda 
chyfoedion a chymunedau a’u haddysgu am bwysigrwydd 
diogelwch tân a goblygiadau troseddoldeb tân.  
Cyrsiau yn cael eu darparu ar-lein yn ystod y pandemig, gyda dros 
1000 enghraifft o ryngweithio. 

 Roedd ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a lles wedi ei wreiddio yn 
niwylliant y gweithle. 
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Dywedodd y Prif Swyddog Cynorthwyol fod y materion canlynol ar y 
gorwel, gyda ffocws ar gadernid amgylcheddol: 

 Strategaeth leihau carbon ar draws yr ystâd. 
 Adolygu cyfleodd caffael 
 Datblygu Strategaeth Amgylcheddol i gyflawni dyletswyddau 

statudol yn 2020/21. 
 Gweithio gyda’r sector cyhoeddus i ddatblygu dyheadau 

gweinidogol.
 Newidiadau rheoleiddiol posib o ymchwiliad Grenfell. 
 Demograffeg newidiol cymunedau Gogledd Cymru. 
 Heriau parhaol ac ariannol. 

Cynghorwyd y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu fod manteision gweithio 
gyda phartneriaid y BGC yn darparu gwell dealltwriaeth o ddemograffeg a 
lefelau llawr gwlad Gogledd Cymru a sut gallai Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru gyfrannu’n effeithiol i ymrymuso'r gymuned.

Wedi’r cyflwyniad, cododd Aelodau y pwyntiau canlynol: 

 Cydnabu’r Aelodau faint o waith sydd yn cael ei wneud o safbwynt 
lles meddyliol. 

 Cydweithio gyda phartneriaid i gefnogi cymunedau 
- Cadarnhaodd Pennaeth Diogelwch Cymunedol fod y 

Gwasanaeth Tân ac Achub yn eistedd ar nifer o Gyrff a Byrddau 
ar lefel strategol a gweithredol.  
Yn ogystal, roedd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub Reolwr 
Partneriaethau oedd yn gweithio'n agos gyda sefydliadau 
partner / cyrff cyhoeddus. 

 Goblygiadau eistedd ar ein pedwar Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus 
yng Ngogledd Cymru. 
- Tra fod gan y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

flaenoriaethau gwahanol, roedd meysydd cyffredin, ac roedd 
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi ymrwymo’n llwyr 
i ddarparu mewnbwn strategol i'r holl fyrddau, gan alinio gwaith 
y Byrddau â gwaith Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
fel bo’r angen.  

- Roedd y Prif Swyddog Cynorthwyol yn teimlo fod manteision 
bod yn bartner i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
darparu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ar lefel llawr gwlad o’r 
gymuned leol, a’r amgylchedd.  

- Y ffocws wrth symud ymlaen fyddai gweithio gyda phartneriaid y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i symud gwaith ynglŷn â 
chadernid amgylcheddol ymlaen. 

 Mynychu achosion o lifogydd 
- Y flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y cyhoedd a 

bygythiad i fywyd. 
 Ymwybyddiaeth Dementia

- Darparwyd hyfforddiant i’r gweithlu fel y gallent ddelio'n briodol 
ag unigolion oedd yn dioddef o ddementia a darparu’r cymorth 
a’r ymyraethau angenrheidiol fel bo’r angen. 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Swyddogion o Awdurdod Tân ac Achub Gogledd 
Cymru am eu cyflwyniad llawn gwybodaeth, oedd wedi egluro i aelodau'r Tud 7 Tudalen 9



Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu sut roedd y partneriaid yn cyd-osod eu 
gwaith gyda blaenoriaethau’r BGC. 

PENDERFYNWYD:
Nodi’r cyflwyniad.

6. DERBYN CYFLWYNIAD AR DERFYNAU AMSER STATUDOL 
ALLWEDDOL Y BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS AR GYFER 
2021/22 

Rhoddodd y Rheolwr Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol (Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy) ddiweddariad i Aelodau ar y terfynau amser 
statudol allweddol ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych ac Awdurdodau Lleol ar gyfer 2021/22 

Amlygwyd y dyddiadau allweddol canlynol fel a ganlyn: 

 Ionawr 2021 – Bil Llywodraeth Leol i dderbyn Cydsyniad Brenhinol 
- Gwaith i gychwyn ar yr Asesiad O Anghenion ar gyfer cynllunio 

strategol.
 Chwefror 2021: 

- Dyddiad cau ymgynghoriad Perfformiad a Llywodraethu 
- Cyflwyno rheoliadau’r Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol i’r Senedd. 

 Mawrth 2021 – Dyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yn dod i rym 
ar 31 Mawrth 2021 

 Ebrill 2021 – gofynion Perfformiad a Llywodraethu yn dod i rym 
- Bydd gofyniad i Awdurdodau Lleol gynnal adolygiad gan 

gymheiriaid unwaith yn ystod Gweinyddiaeth. 
 Mai 2021 - Asesiad O Anghenion i’w gwblhau i gadarnhau’r 

blaenoriaethau ar gyfer y Gweinyddiaethau newydd yn 2022. 
 Gorffennaf 2021 – Gwaith ymgysylltu ar beth ddylai fod yn 

flaenoriaethau i’r BGC. 
 Medi 2021:

- Rhaid i’r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol gael eu cyfarfod cyntaf. 
- Cychwyn drafftio cynllun strategol ac asesiad o effaith ar 

gydraddoldeb, gan gynnwys dyletswydd economaidd-
gymdeithasol. 

 Hydref 2021: Adroddiad Blynyddol terfynol ar y Cynllun 
Corfforaethol (o dan Fesur Llywodraeth Leol) i’w gwblhau. 

 Rhagfyr 2021: Cwblhau’r Cynllun Corfforaethol Drafft yn barod ar 
gyfer ei drafod gyda democratiaeth yn 2022. 

 2022: Diwygiadau etholiadol i’w cyflwyno a chyhoeddi’r Cynllun 
Corfforaethol i'w ymgynghori arno ym mis Mawrth 2022, i’w 
gymeradwyo’n derfynol gan y weinyddiaeth newydd ym mis Hydref 
2022. 

Dywedwyd wrth Aelodau hefyd yn unol gyda rheoliadau, rhaid i’r BGC 
gyhoeddi ei Asesiad Lles yn 2022, flwyddyn cyn fod yn rhaid iddo 
gyhoeddi ei Gynllun Lles, y mae’n rhaid ei gyhoeddi erbyn Mai 2023. Tra 
bod dyddiadau cau amrywiol yn effeithio ar Awdurdodau Lleol a Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, roedd yn bwysig fod synergedd rhwng 
Cynlluniau Corfforaethol a Chynllun Lles y BGC.  Nodwyd ei bod yn 
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debygol o fod yn amser da i ddechrau'r Asesiad Lles oherwydd effaith y 
pandemig ar les pobl a chymunedau yng Nghonwy a Sir Ddinbych. 

Yn ogystal, dywedwyd wrth Aelodau am y meysydd i’w hystyried o 
safbwynt cynllunio strategol, oedd yn cynnwys yr angen i ymgysylltu â 
chymunedau, a’r ffordd orau i ymgynghori â chymunedau, yn enwedig o 
ystyried y cyfyngiadau sydd yn eu lle oherwydd y pandemig. 

Nodwyd y byddai’r Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymgynghorai 
statudol ar yr Asesiad Lles a disgwylid y byddai'n cael ei gyflwyno i 
Aelodau yn gynnar yn ystod Hydref 2021. 

Diolchodd Aelodau i Swyddogion am yr wybodaeth a chyfeiriwyd at y 
cynllun llesiant a sut y byddai’n effeithio’r cymunedau hynny o fewn Parc 
Cenedlaethol Eryri.  Cadarnhaodd aelodau fod ymgynghori wedi digwydd 
gyda’r Parc felly doedd dim gwrthdaro o safbwynt amcanion / 
blaenoriaethau. 

PENDERFYNWYD:
(a) Nodi’r wybodaeth.

(b) Rhoi’r Asesiad Lles ar y Rhaglen Waith i’r Dyfodol ar gyfer 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ym mis Hydref 2021. 

7. ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CONWY A SIR DDINBYCH 2019/20 

Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Conwy a Sir Ddinbych 2019-20 i’r aelodau.  

Tra bo’r Adroddiad Blynyddol wedi ei gyhoeddi ym mis Mai 2020, 
oherwydd y pandemig, roedd rhai o'r camau gweithredu allan o ddyddiad 
felly, ac felly rhoddwyd diweddariad i'r Aelodau ar y camau gweithredu, yn 
dilyn adolygiad o flaenoriaethau’r BGC fel a ganlyn: 

Blaenoriaeth – Cefnogi Lles Meddyliol Da

Roedd y BGC wedi adolygu’r flaenoriaeth er mwyn nodi lle gallai 
ychwanegu gwerth, yn ogystal â pha waith partneriaeth / rhanbarthol oedd 
yn cael ei wneud i fynd i'r afael â lles meddyliol, yn arbennig oherwydd y 
pandemig.  Cytunwyd y dylid parhau i sefydlu’r prosiectau / is-grwpiau i 
edrych ar ba gymorth oedd ar gael i bobl ifanc mewn lleoliadau 
addysgiadol a'r gymuned amaethyddol / ffermio (yn arbennig o ganlyniad i 
Brexit). 

Ymrymuso'r Gymuned

 Cynllun Gweithredu Cymorth Dementia – Roedd Rhaglen Cyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych,  Ymwybyddiaeth 
Dementia dan Arweiniad y Gymuned, yn ei lle. 

 Ymarferwyr Presgripsiynu Cymdeithasol yn cysylltu â llwybrau 
rheoli pwysau newydd a chyfredol – mae’r gwaith hwn wedi ei ohirio 
am y tro oherwydd y pandemig a byddai’n ailddechrau unwaith 
byddai cyfyngiadau’n cael eu codi. Tud 9 Tudalen 11



 Allgáu Digidol – oherwydd pwysigrwydd technoleg ddigidol yn ystod 
y pandemig, cytunodd y BGC i gynnal adolygiad o gysylltedd digidol 
yn yr ardal. 

Blaenoriaeth– Cadernid Amgylcheddol

 Gwaith gyda chymunedau i ddatblygu addewidion amgylcheddol:  
Lansiwyd Addewidion Gwyrdd i’r Gymuned ym mis Ionawr 2020, 
gyda chwech addewid i’r gymuned wedi eu derbyn hyd yma.  
Roedd y BGC yn awyddus i barhau gyda’r addewidion a gweithio 
gyda'r Cynghorau Tref a Chymuned i leihau ein heffaith ar yr 
amgylchedd. 

 Materion amgylcheddol sy’n effeithio ar y rhanbarth: 
Roedd y ddau Gyngor wedi datgan Argyfwng Hinsawdd ac yn ceisio 
lleihau eu ôl troed carbon. 

 Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i arwain yr ymateb i gydnerthu 
cymunedol o safbwynt y pandemig. 

Cafodd Aelodau wybod hefyd fod aelodaeth y BGC wedi ei ymestyn i 
gynnwys cynrychiolwyr o Landlordiaid Cymdeithasol a’r Cynghorau Tref a 
Chymuned. 

Darparodd Cadeirydd y BGC (Sian Williams) hefyd ddiweddariad ar yr 
heriau yn y byr dymor a’r tymor canol fel a ganlyn: 

 Effaith y pandemig ar bartneriaid y BGC a’r angen i addasu i ffyrdd 
newydd o weithio oherwydd y cyfyngiadau sydd yn eu lle. 

 Yr angen i edrych eto ar flaenoriaethau'r BGC a'r rhaglen waith o 
ganlyniad i'r pandemig. 

 Roedd cyfle i edrych ar rôl y BGC ac roedd Fforwm Lleol Cymru 
Gydnerth wedi gofyn i bob BGC edrych ar sut gallent gefnogi 
cymunedau i gefnogi eu hunain, yn enwedig yn sgîl y pandemig a’r 
angen am adferiad. 

 Yr angen i weithio ar ffrydiau gwaith cadernid amgylcheddol a 
iechyd meddwl. 

 Gallai cydbwyso blaenoriaethau sefydliadau partner â 
blaenoriaethau'r BGC fod yn anodd oherwydd diffyg cefnogaeth 
ariannol:  
Roedd gweithdy wedi ei hwyluso gan Brifysgol Glyndŵr i’w gynnal 
ar 25 Ionawr 2021 er mwyn adolygu blaenoriaethau’r BCG a'r ffordd 
orau i’w datblygu. 

 Roedd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o Ddeddf Lles 
Cenedlaethau'r Dyfodol, gyda holl bartneriaid y BGC yn gorfod 
darparu adborth yn fuan; a’r canfyddiadau’n cael eu cyhoeddi erbyn 
Mawrth 2021. 

Diolchodd yr Aelodau i’r swyddogion am yr adroddiad ar flaenoriaethau'r 
BGC a thrafodwyd y canlynol:

 Yr angen i edrych ar ffyrdd newydd o ymgysylltu gyda chymunedau, 
roedd y pandemig wedi rhoi cyfle i rai Aelodau gynnal cyfarfodydd y 
tu allan, oedd wedi bod yn fanteisiol.  

 Tra bo’r pandemig wedi rhoi cyfle i brofi ffyrdd newydd o weithio, 
roedd rhai yn teimlo fod gweithio o gartref, yr angen i hunan-Tud 10 Tudalen 12



ynysu/gwarchod, diffyg gweithgareddau ar gyfer y genhedlaeth hŷn 
a chyswllt cymdeithasol cyfyngedig wedi cael effaith sylweddol ar 
iechyd a lles meddyliol rhai aelodau o’r gymuned.  
- Derbyniodd Cadeirydd y BGC y sylwadau wnaeth yr Aelodau ac 

roedd y BGC a'r sefydliadau partner yn edrych ar yr effaith hir 
dymor a thymor canolig roedd y pandemig wedi ei gael ar 
gymunedau a’u gweithluoedd. 

 Addewidion Gwyrdd i’r Gymuned ac a oedd angen i ddiweddaru'r 
wybodaeth i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â chyfyngiadau Covid. 
- Dywedodd y Rheolwr Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol y 

byddai Swyddog Datblygu’r BGC, oedd newydd ddychwelyd o 
absenoldeb mamolaeth, yn canolbwyntio ar ddiweddaru a 
hyrwyddo’r addewidion er mwyn annog Cynghorau Tref a 
Chymuned i ymrwymo iddynt. 

Croesawodd y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu y rôl roedd y BGC yn ei 
gyflawni yn yr ymateb i Covid. 

PENDERFYNWYD:
Nodi Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Conwy a Sir Ddinbych. 

8. SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU – ADOLYGIAD O FWRDD 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS A CHYNLLUN GWEITHREDU 

Cyflwynodd y Rheolwr Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol Adolygiad 
Swyddfa Archwilio Cymru o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r 
Cynllun Gweithredu cysylltiol i’r Aelodau. 

Amlygodd yr Adolygiad y meysydd canlynol a’r argymhellion cysylltiol: 

 Rhan 1: Nid yw Cyrff Cyhoeddus bob amser wedi cymryd y cyfle i 
drefnu gwaith ac adnoddau’r BGC yn effeithiol. 

 Rhan 2: Nid yw’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael ei 
graffu arno’n barhaus na’i ddal i gyfrif. 

 Rhan 3 – er fod cyrff cyhoeddus yn gwerthfawrogi Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, does dim cytundeb o ran sut dylai eu 
rôl ddatblygu. 

Mewn ymateb i adolygiad, roedd cynllun gweithredu wedi ei ddatblygu ac 
amlygodd y Rheolwr Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol y camau 
gweithredu oedd angen eu cymryd i fynd i’r afael â’r argymhellion gan 
Swyddfa Archwilio Cymru. 

O ran yr argymhellion yn Rhan 2, roedd yr argymhellion canlynol yn 
berthnasol i craffu: 

 I wella craffu, rydym yn argymell fod Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus a chyrff cyhoeddus yn defnyddio canfyddiadau Papur 
Trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru. 
Chwe thema i helpu gwneud craffu yn ‘Barod at y dyfodol’ i adolygu 
ei berfformiad presennol a nodi ble mae angen iddynt gryfhau 
trefniadau a gweithgarwch trosolwg.
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- Awgrymwyd y gellid defnyddio’r papur trafod i adolygu 
perfformiad ar ôl i’r Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu gyfarfod yn 
fwy rheolaidd. 

 Argymell fod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn sicrhau fod 
gan Bwyllgorau Craffu ymgysylltiad digonol gydag ystod o fudd-
ddeiliaid perthnasol sy’n gallu helpu dwyn BGC i gyfrif.
- Unwaith roedd y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu yn fwy 

sefydledig, yna gallai’r BGC adolygu ei aelodaeth ac ystyried 
gwahodd aelodau cyfetholedig i eistedd ar y Pwyllgor. 

Croesawodd y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu y trosolwg o’r cynllun 
gweithredu. 

PENDERFYNWYD:
Nodi’r wybodaeth.

9. RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL 

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau nad oedd unrhyw gyfarfodydd 
wedi eu trefnu eto ar gyfer 2021/22 a gofynnodd i Aelodau gadarnhau a 
oedd cyfarfod yn chwarterol yn realistig o dan yr amgylchiadau. 

Cytunodd Aelodau y dylai'r Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu geisio 
cyfarfod bob chwarter a byddai’r Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd yn cyfarfod 
gyda swyddogion i drafod eitemau ar gyfer y rhaglen gwaith i'r dyfodol. 

PENDERFYNWYD:
Y byddai’r Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd yn cyfarfod gyda 
Swyddogion i gytuno ar drefn cyfarfodydd a rhaglen gwaith i’r 
dyfodol ar gyfer y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu. 

(Daeth y cyfarfod I ben am  12.00 pm)
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ADRODDIAD I'R: 
Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

DYDDIAD: 11 Mehefin 2021 

SWYDDOG ARWEINIOL A SEFYDLIAD: Sian Williams, Cadeirydd BGC Conwy a Sir Ddinbych  

SWYDDOG CYSWLLT A SEFYDLIAD: Nicola Kneale, CSDd a Fran Lewis, CBSC 

TESTUN: 
Y wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau lles ac 
ymgysylltu â'r gymuned 

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
1.1 Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y cynnydd o ran datblygu asesiad lles Conwy a Sir 

Ddinbych. 
 
2. ARGYMHELLIAD(ION)/ OPSIYNAU 
 
2.1  Bod aelodau’n nodi cynnwys yr adroddiad.

2.2 Bod yr aelodau yn darparu adborth/ argymhellion i’r BGC fel sy’n ofynnol.  

3. MANYLION YR ADRODDIAD 
 
3.1 Mae’n ofyniad statudol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi asesiad lles bob 5 mlynedd. Mae’n rhaid i’r 
asesiad gael ei chyhoeddi flwyddyn cyn i’r cynllun lles lleol gael ei gyhoeddi.   Mae’r asesiadau 
hyn hefyd yn cyfrannu at y broses o greu cynlluniau lles cyrff cyhoeddus.  

 
3.2 Sefydlwyd gweithgor asesiad lles gyda phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng 

Nghonwy a Sir Ddinbych i ddechrau'r broses hon.  Yn sgil y gwaith sydd ynghlwm â datblygu’r 
strwythur ar gyfer yr iteriad cychwynnol, gallwn ddefnyddio hyn fel sail ar gyfer adolygu’r 
asesiad. Mae swyddogion hefyd yn cyfeirio at yr adborth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a 
Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar yr asesiad cychwynnol yn ogystal â'r llythyr 
disgwyliadau ar gyfer asesiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar (gweler atodiad A). 

 
3.3 Hyd yma, mae ‘adolygiadau cyflym’ wedi’u cynnal ar gyfer y meysydd pwnc a nodwyd o fewn 

yr asesiad lles gyfredol i nodi pa rai sydd angen eu hadnewyddu o ran data a dadansoddi, pa 
rai sydd angen eu diweddaru neu eu dadansoddi’n fanylach, unrhyw fylchau mewn data neu 
ddata y gellir ei waredu. Mae’r pynciau a nodwyd fel rhai sydd angen eu hadnewyddu wedi’u 

Tud 13

EITEM RHAGLEN 7

Tudalen 15

https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/cy/home/3046-2/


dyrannu i bartneriaid priodol a fydd yn gweithredu fel ‘golygwyr’ i oruchwylio ac adolygu (o 
ran data a dadansoddi). Mae’r pynciau sy’n ymofyn adolygiad mwy manwl ynghyd ag unrhyw 
flychau a nodwyd wedi’u hatgyfeirio’n rhanbarthol (i’w hystyried fel meysydd blaenoriaeth 
ymchwil).     

 
3.4 Mae’r grŵp asesiad lles hefyd yn mapio unrhyw ymgysylltiad diweddar a gwblhawyd yn erbyn 

y meysydd pwnc a nodwyd. Bydd gwaith ymgysylltu â’r gymuned yn mynd rhagddo dros yr haf, 
i lywio’r asesiad ac fel arall.   

 
3.5 Y dyddiad cau statudol ar gyfer yr asesiad lles yw 5 Mai 2022. Fodd bynnag, er mwyn alinio â 

chylchoedd cynllunio strategol cyrff cyhoeddus, y bwriad yw cyhoeddi drafft a fydd yn barod ar 
gyfer ymgynghoriad ym mis Hydref 2021.  

 
3.6 Mae Llywodraeth Cymru wedi ail-gyflwyno’r grant cymorth BGC ar gyfer 2021/22. Cynigir y 

cyllid ar sail byrddau iechyd, ac mae £87,273 ar gael ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru. 
Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am y grant ac maent wedi gweithio gyda grŵp swyddogion BGC 
Gogledd Cymru i gyflwyno'r cynnig ar gyfer 2021/22 (gweler Atodiad B).  

 
3.7 Mae gan y cyllid feini prawf clir a’i fwriad yw cynorthwyo Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i 

ddatblygu eu capasiti a’u gallu strategol i gefnogi'r broses o baratoi’r asesiadau lles yn ogystal 
â chydgrynhoi gwaith ar y cynlluniau lles. Mae’r grŵp yn cynnig defnyddio’r grant er mwyn 
gwneud gwaith ymchwil a dadansoddi themâu sy’n berthnasol i ranbarthau ac is-ranbarthau.  
Cynigir hefyd ei ddefnyddio i ariannu ymgysylltiad â grwpiau nas clywir yn aml a chymunedau 
buddiant, i sicrhau eu bod yn cael lleisio eu barn i lywio ein hasesiadau.  

 
3.8 I gefnogi elfen ymchwil y cyllid, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (Aelod o’r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus) wedi datblygu cynnig i fabwysiadu dull partneriaeth (gweler 
Atodiad C). Yn y dull hwn, rôl Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, fel y corff ymchwilio arweiniol, fydd 
canolbwyntio ar y pynciau ymchwil blaenoriaeth a nodwyd gan y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus,  crynhoi’r data sydd gennym ar y pwnc a dod i gasgliad ar beth mae'n ei ddweud 
wrthym ni. Fel rhanbarth, mae arnom ni angen i’r corff ymchwilio arweiniol ddod i gasgliadau 
cywir ynghylch effaith y pynciau hyn ar les ar draws Gogledd Cymru fel rhanbarth ac amlygu 
unrhyw wahaniaethau a all ddod i’r amlwg ar draws y pedwar BGC.  

 
3.9 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn arwain y gwaith o ddatblygu cytundeb model darparu gwasanaeth 

amgen i sicrhau bod y cynnig yn dwyn ffrwyth, yn cyflawni yn y tymor byr, ac yn darparu 
fframwaith ar gyfer ymchwil gydweithredol barhaus y tu hwnt i'n dyddiad cau cychwynnol ym 
mis Hydref.  Dewch o hyd i gytundeb drafft yn atodiad D. 

 
3.10 O ran cefnogi ymgysylltiad, mae grŵp swyddogion BGC Gogledd Cymru (dan arweiniad Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) wedi datblygu cynnig i ymgymryd â dull rhanbarthol (gweler 
Atodiad E). Er bod y pedwar BGC eisoes yn cydweithio rhyw gymaint i gefnogi ymgysylltiad, 
nod y dull rhanbarthol fyddai ffurfioli’r trefniadau hyn a: 
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• Rhannu adnoddau, arfer da a phrofiad  
• Sicrhau rhagor o ymgysylltiad parhaus ac ystyrlon gyda chymunedau a budd-ddeiliaid 

ehangach  
• Datblygu hyder cyhoeddus yn sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r partneriaethau y 

maent yn gyfrifol amdanynt 
• Creu dulliau gwahanol ac arloesol o ymgysylltu.  

 
3.11 Hefyd, mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru wedi sicrhau 5 mlynedd o gyllid gan 

Gronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus ar gydgynhyrchu a chynhwysiant, gan ganolbwyntio as asesiadau lles i 
ddechrau (gweler atodiad F).  Fel rhan o’r prosiect hwn, maent yn cynnig gweithio 
mewn modd ymarferol gyda 3 BGC neu glystyrau BGC sydd â pherthnasoedd 
cydweithredol sefydledig.  

 
3.12 Mae grŵp BGC Gogledd Cymru wedi cyflwyno datganiad o ddiddordeb i weithio gyda 

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru fel clwstwr (gweler atodiad G).  Os bydd y cynnig yn 
llwyddiannus, bydd Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn gallu darparu cymorth a 
chyngor allanol yn rhad ac am ddim i fwrw ymlaen â'n cynnig ymgysylltu drwy -  

 
• Helpu i ddatblygu a darparu’r cynllun ymgysylltu a chyfathrebu ar gyfer yr Asesiadau 

Lles  
• Cefnogi ymgysylltiad gyda budd-ddeiliaid a thrigolion lleol i siapio’r Cynlluniau Lles   
• Cyd-gynhyrchu ymatebion lleol i’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynlluniau Lles  
• Datblygu hyder a gallu mewn perthynas â chyd-gynhyrchu, hwyluso a sgiliau 

cysylltiedig.  
  

 
PAPURAU CEFNDIR LLEOLIAD 

Llythyr disgwyliadau ar gyfer asesiadau lles lleol Atodiad A 
Cynnig Ariannu BGC Gogledd Cymru 2021-22 Atodiad B 
Dull rhanbarthol i’r cynnig ymgysylltu  Atodiad C 
Trosolwg o brosiect cefnogi BGC Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru  Atodiad D 
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Disgwyliadau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol:Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'r ail gylch o Asesiadau Llesiant 

Lleol (2021-22) 

Negeseuon cyffredinol 

 Mae hyn yn ymwneud â diben yn hytrach na phroses.Mae eich asesiadau o 
arwyddocâd am eu bod yn chwarae rôl bwysig yn y broses o benderfynu pa 
flaenoriaethau y dylai eich byrddau eu pennu, a beth fydd yn y cynllun llesiant 
lleol.  
 

 Hoffem weld byrddau yn gweithredu yn unol ag ysbryd y Ddeddf ac rydym am i'ch 
dull gweithredu fod yn uchelgeisiol ond yn gyflawnadwy. Rydym am i'ch 
BGCau anelu at baratoi asesiad rhagorol, ond rydym hefyd yn cydnabod y gall yr 
amser a'r data sydd ar gael ichi gyfyngu ar yr hyn y gallwch ei gyflawni. Disgwylir, 
o leiaf, y canlynol: 
 

o Mae'r asesiad yn cwmpasu pedwar dimensiwn llesiant (h.y. llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol) yn hytrach na 
chanolbwyntio gormod ar un agwedd, ac yn tynnu sylw at y cysylltiadau 
rhwng darnau o ddata yn hytrach na'u hystyried ar wahân.  

o Mae'r asesiad yn ystyried anghenion hirdymor yr ardal yn ogystal â'i 
hanghenion byrdymor. 

o Mae'r asesiad yn ystyried ardal y BGC yn ei chyfanrwydd a hefyd gymunedau 
ac ardaloedd lleol llai o faint o fewn ardal y BGC. 

o Mae'r ffordd y paratoir yr asesiad yn adlewyrchu'r pum ffordd o weithio1. 
 

 Yr asesiad yw'r sylfaen y caiff popeth arall ei adeiladu arni. Dylai fod gan 
fyrddau ddealltwriaeth wrthrychol a chadarn o'u hardal er mwyn llywio 
penderfyniadau ynglŷn â ble y dylent ganolbwyntio eu hymdrechion ar y cyd. 
Dyma'r adeg rydych yn ystyried popeth sy'n eich helpu i flaenoriaethu yn hytrach 
na chwmpasu popeth yn eich cynllun llesiant lleol.  
 

 Hoffem weld arweinyddiaeth a chefnogaeth gan sefydliadau ym mhob rhan o'r 
BGC, a chydweithio a chysylltiadau clir rhwng aelodau gweithredol/uwch-
aelodau'r BGC a thimau/swyddogion cymorth. 

 

 Yn ddelfrydol, byddai aelodau'r BGC yn cydweithio i lywio'r gwaith o ddatblygu'r 
asesiad.  

 

 Mae'r asesiadau yn bwysig fel adnodd mwy cyffredinol i bartneriaid, 
cymunedau ac eraill ei ddefnyddio dros y pum mlynedd nesaf. Rydym yn eich 
annog i feddwl am hyn wrth eu dylunio, eu defnyddio a phennu eu swyddogaeth.  

 

 Dylech ystyried yr asesiadau yn rhan o daith sy'n mynd rhagddi ar ddefnyddio 
tystiolaeth a dadansoddi – a pharhau i adeiladu ar eu hasesiad o'ch ardal y tu 
hwnt i gyhoeddi cynnyrch yn ffurfiol i fodloni'r gofyniad cyfreithiol. 

 

 Ceir hyblygrwydd lleol (neu ranbarthol) llwyr ynglŷn â'r ffordd y bydd 
BGCau (ynghyd â BPRhau a phartneriaethau eraill) yn mynd ati i baratoi'r 

                                                           
1Hirdymor, Atal, Integreiddio, Cydweithio, Cynnwys 
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asesiadau a'r cynlluniau hyn a'r ffordd y byddant yn eu rhoi ar waith. Er 
enghraifft, efallai y byddai defnyddio'r asesiad diwethaf fel man cychwyn ar gyfer 
diweddaru ac ailfireinio yn rhesymol, pe bai'n ymgorffori ac yn adeiladu ar yr holl 
wersi a ddysgwyd o'r cylch cyntaf.  
 

 Rydym yn cydnabod yr heriau yn lleol o ran gwneud synnwyr o'r gofynion ar yr un 
sefydliadau i baratoi asesiadau a chynlluniau tebyg o dan wahanol ddeddfwriaeth 
genedlaethol e.e. yr Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth. Byddem yn annog 
partneriaethau i geisio cydgysylltu ac osgoi dyblygu gwaith. 
 

 Yng nghyd-destun amserlen ddisgwyliedig bresennol etholiadau llywodraeth leol, 
mae'n rhaid i'ch Bwrdd gyhoeddi ei asesiad erbyn 5 Mai 2022 fan bellaf. 

 

 

Gwahaniaethau allweddol ers y cylch cyntaf o asesiadau 

 Dylai gwersi gael eu dysgu o'r iteriad cyntaf. Rydym yn eich annog i fyfyrio ar 
eich cylch cyntaf o'r broses asesu a'ch profiadau eich hunain, a gweithio fel 
Bwrdd i benderfynu ar y cyd ar yr hyn y byddwch yn ei wneud a'r hyn y byddwch 
yn canolbwyntio arno fwyaf. Dylech ystyried unrhyw adborth ar y cylch cyntaf o 
asesiadau llesiant gan aelodau o'r cyhoedd, sefydliadau eraill yn eich ardal, 
adborth ffurfiol Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, er 
mwyn ystyried beth yr hoffech ei wella neu ei wneud yn wahanol y tro hwn. 
 

 Mae cyfle i fyfyrio ar y ffynonellau newydd o ddata a gwybodaeth sydd ar 
gael i'r Bwrdd ers i'r asesiadau diwethaf gael eu paratoi, e.e.: 

o Eich profiad o roi'r Ddeddf ar waith; 
o Ymarferion lleol i gynnwys pobl;  
o Data a gwybodaeth genedlaethol, e.e. setiau data craidd gan Data Cymru; 

Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru; Catalog data Data Cymru; 
papurau briffio cenedlaethol ac adroddiadau Archwilio Cymru ac 
arolygiaethau eraill.  
 

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y ffynonellau 
sydd ar gael i'ch helpu. 
 

 Rydym yn parhau i annog amrywio lleol o ran sut yr eir ati i baratoi'r asesiadau. 
Mae gan eich Byrddau hyblygrwydd (bwriadol) o ran sut maent yn cael eu 
strwythuro, ar yr amod eu bod yn bodloni'r gofynion craidd a nodir yn y Ddeddf a'r 
canllawiau statudol. Efallai y byddwch am strwythuro a chyflwyno'r asesiad mewn 
ffordd wahanol y tro hwn yn seiliedig ar eich barn am y cylch diwethaf. 

 

 

Heriau a chyfyngiadau 

 Rydym yn cydnabod bod heriau a chyfyngiadau yn codi o bosibl mewn perthynas 
â'r asesiadau a byddem yn annog hunanfyfyrio gonest ar y rhain yn yr asesiad. 
Mae'n well bod yn onest ynglŷn â rhwystrau y daethpwyd ar eu traws yn y broses 
asesu yn hytrach na'u celu. Drwy ddweud wrthym am broblemau o'r fath, efallai y 
bydd modd inni eich helpu i'w goresgyn.  

 

 Os oes cyfyngiadau, hoffem ichi fyfyrio ar y ffordd y gallech eu goresgyn – naill ai 
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ar eich pen eich hun, neu gyda chymorth gan BGCau eraill a ninnau. 
 

Beth sy'n gwneud asesiad llesiant yn un cadarn 
 

Data a dadansoddi 

Wrth fyfyrio ar y cylch diwethaf o asesiadau ac adborth, gwelsom, ar y cyfan, fod 
asesiadau llesiant cadarnach yn: 
 

 Dadansoddi ac yn dehongli'r data mewn ffordd feirniadol yn lle'r nodi'r data a 
gasglwyd yn unig. 
 

 Rhoi asesiadau ‘gonest’, ac yn agored/myfyriol ynglŷn â'r hyn nad yw'n asesiad 
yn ei ddweud wrthych yn ogystal â'r hyn y mae yn ei ddweud. Er enghraifft, os 
nad oes data ar gael neu os nad yw'r goblygiadau'n glir.  

 

 Rhoi tystiolaeth o'r ffordd roeddent yn defnyddio ac yn deall y setiau data a 
baratowyd gan Data Cymru.  

 

 Mynd ati i ddehongli'r data a'r dystiolaeth mewn ffordd gydweithredol, gan 
ddefnyddio adnoddau ac arbenigedd aelodau'r BGC.  

 

 Deall ac yn dehongli'n dda yr hyn y mae data/tystiolaeth ar lefel genedlaethol a 
rhanbarthol yn ei olygu i'r ardal leol.   

 
Ar gyfer yr ail gylch, mae gennych wybodaeth a thystiolaeth o'r Datganiadau Ardal a'r 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol i lywio'r asesiadau erbyn hyn. Gall eich 
cynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru eich helpu i ddehongli'r rhain ar gyfer eich ardal.  
 
Canllawiau ynghylch y defnydd o dystiolaeth a dadansoddiad 
 

 Mae'r Canllawiau ynghylch y defnydd o dystiolaeth a dadansoddiad ar gael i 
helpu BGCau i baratoi asesiadau.  
 

 Disgwylir y bydd yr asesiadau yn defnyddio data meintiol yn bennaf, wedi'u 
hategu gan ddata ansoddol.  

 

 Gellir gwneud asesiadau yn fwy cadarn drwy symud y tu hwnt i ddadansoddiad 
disgrifiadol cyffredinol, a thrwy nodi blaenoriaethau i'w dadansoddi'n fanylach yn 
ddiweddarach er mwyn llywio cynlluniau llesiant lleol. 

 

 

Ffyrdd o weithio – Meddwl yn yr hirdymor 

Mae gwaith dadansoddi gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Archwilio Cymru ac 
eraill (e.e. Prifysgol Caerdydd) wedi nodi bod meddwl am y dyfodol a meddwl yn yr 
hirdymor yn faes nad yw wedi ei ddatblygu'n ddigonol ar y cyfan. Bydd asesiadau 
llesiant lleol cadarnach yn: 
 

 Ymgymryd â gwaith cynllunio soffistigedig ar gyfer y dyfodol, wedi'i lywio gan 
ddealltwriaeth gytbwys o anghenion presennol, tueddiadau yn y dyfodol a heriau 
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polisi aml-genhedlaeth. Gall technegau'r dyfodol helpu o ran hyn. 
 

 Gwneud defnydd o ail Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol, gan ddehongli'r hyn y 
mae'r rhain yn ei olygu i'ch ardal leol. Bydd sesiynau cymorth ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru ar hyn yn 2021.  

 
Mae hwn yn faes lle rydym yn gobeithio rhoi cymorth rhwydwaith wedi'i deilwra drwy 
gydol 2021-22, ar y cyd ag ail Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol ac adeiladu ar y weminar 
gyda chydgysylltwyr ar y dyfodol/hirdymor a gynhaliwyd gennym ym mis Rhagfyr 2020.  
 

 

Ffyrdd o weithio – Cynnwys 

Oherwydd y pandemig, mae gweithgarwch cynnwys y gymuned yn edrych ac yn teimlo'n 
wahanol i'r hyn a welwyd gynt. Fodd bynnag, mae hyn wedi arwain at gyfleoedd newydd 
a ffordd i sefydliadau a phobl fel ei gilydd ddysgu sgiliau newydd. Bydd asesiadau 
llesiant cadarn yn:  
 

 Adeiladu ar yr ymarferion cynnwys llinell sylfaen a gynhaliwyd yn ystod y 
cylch cyntaf a geisiodd gadarnhau pa faterion a oedd yn codi (yn hytrach na 
dechrau o'r newydd). Er enghraifft, drwy gynnwys pobl yn eich amcanion 
presennol gyda ffocws ar yr hyn sydd wedi gwella a'r hyn y mae angen ei wneud 
o hyd. 

   

 Cymhwyso amrywiaeth o ddulliau ac adnoddau i gynnwys pobl – fel y 
trafodwyd yn ystod y gweminarau ‘cynnwys’ ym mis Hydref 2020 a mis 
Chwefror/Mawrth 2021.   

 

 Dangos tystiolaeth o'r gwaith o wnaed gyda sefydliadau a rhwydweithiau 
eraill sydd wedi helpu i ddylanwadu ar eich gweithgarwch i gynnwys pobl a'i 
lywio.  

 

 Adeiladu ar rai o'r enghreifftiau gwych o gydweithio â'r sector gwirfoddol a 
chymunedau lleol a welsom drwy gydol y pandemig, a sut rydych yn defnyddio'r 
wybodaeth honno i lywio'r ffordd rydych yn meddwl, yn cynllunio ac yn cyflawni. 
Er enghraifft, defnyddiodd gwasanaeth Ymateb Ardal Leol Blaenau Gwent staff o 
adrannau ym mhob rhan o'r awdurdod lleol i gydlynu ymateb brys mewn 
partneriaeth â sefydliadau yn y trydydd sector, gan sicrhau y gallai pobl gael 
gafael ar y cymorth roedd ei angen arnynt yn eu cymuned. 

 
Mae pob rhyddid ichi fynd ati mewn ffordd greadigol i gynnwys pobl yn eich ardal. Er 
enghraifft, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi bod yn 
defnyddio Minecraft fel adnodd i gynnwys pobl yn y gwaith o baratoi ei gynllun ar gyfer 
canol y dref.  
 
Fel yr amlinellir isod, byddwn yn defnyddio cyfarfodydd rhwydwaith, bwletinau, 
gweminarau ar-lein a ffyrdd eraill o rannu arferion da/gorau ar y thema hon. Mae 
edrych ar ffyrdd creadigol o gynnwys pobl hefyd yn faes y gallwn ei ystyried os bydd hyn 
yn fuddiol.  
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Cymorth gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol 

Amserlen 

Yr hyn y byddwn yn ei wneud: 
Rydym wedi ystyried yn fanwl eich adborth o gyfarfodydd â Chydgysylltwyr, Arolwg 
Asesu BGCau a sesiynau ar-lein a gynhaliwyd ym mis Tachwedd (‘Cynnwys’) ac ym mis 
Rhagfyr (‘Dyfodol/hirdymor’) 2020.  
 
Drwy'r rhain, gwnaethoch rannu'r prif heriau a chyfleoedd i weithio'n well gyda'n gilydd, 
yn eich barn chi, wrth inni nesáu at yr ail gylch o asesiadau llesiant. Er mwyn eich helpu i 
ddatblygu'ch ail asesiad llesiant, rydym yn:  

 Parhau i gynnal cyfarfodydd y rhwydwaith cenedlaethol, gweminarau sy'n 
canolbwyntio ar bynciau penodol a chyfarfodydd ar-lein drwy gydol 2021 ar y 
cyd â sefydliadau a rhwydweithiau eraill, gan adeiladu ar y digwyddiadau 
‘cynnwys’ a ‘hirdymor’ a gynhaliwyd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020 
(Llywodraeth Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol) 
 

 Cynnal digwyddiad cyfnewid ar Genedlaethau'r Dyfodol ym mis Mawrth 2021 
er mwyn rhannu arferion gorau a dangos effaith BGCau (Llywodraeth Cymru). 
 

 Defnyddio cyfarfodydd y rhwydwaith, bwletinau, gweminarau ar-lein a ffyrdd eraill 
o rannu arferion da/gorau ar themâu megis ‘dadansoddi data’, ‘cynnwys y 
gymuned’ a ‘dyfodol a hirdymor'. Mae hyn yn arbennig o bwerus wrth glywed gan 
BGCau sy'n teimlo eu bod yn cyflawni agweddau megis y rhain yn dda 
(Llywodraeth Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol). 
 

 Cynnig ‘clinigau galw heibio’ rheolaidd i gynnig cyngor (gan gynnwys comisiynu 
gwaith dadansoddi data llesiant), profi syniadau ac egluro gofynion ar yr 
asesiadau llesiant a'r cynlluniau llesiant (Llywodraeth Cymru).  
 

 Paratoi set ddata graidd, drwy Data Cymru, sy'n cynnwys tua 75 o 
ddangosyddion a gâi eu defnyddio gan y rhan fwyaf o'r BGCau, os nad pob un, 
fel rhan o'r asesiadau llesiant (Llywodraeth Cymru).  
 

 Paratoi catalog data, drwy Data Cymru, a fydd yn nodi data a gwybodaeth nad 
ydynt ar gael yn hawdd e.e. gan gyrff cyhoeddus a enwyd yn y Ddeddf a 
sefydliadau cenedlaethol eraill megis Chwaraeon Cymru, Cyngor Celfyddydau 
Cymru, Amgueddfa Cymru, Heddluoedd a Chomisiynwyr. Yna, gallai Data Cymru 
gefnogi a symleiddio'r ceisiadau am ddata er mwyn osgoi llethu'r ffynonellau 
hynny (Llywodraeth Cymru).  
 

 Gweithio gyda thîm Llywodraeth Cymru sy'n arwain y gwaith ar Adroddiad 
Tueddiadau'r Dyfodol er mwyn sicrhau cysondeb ac integreiddio rhwng eich 
gwaith chi a'u gwaith hwythau, wrth iddo ddatblygu. Rydym am wella amseroldeb 
yr adroddiad i'w ddefnyddio yn yr asesiadau (Llywodraeth Cymru/Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Mae Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cydnabod yr 
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heriau sy'n gysylltiedig â datblygu'r asesiadau hyn o dan yr amgylchiadau 
presennol. Mae cymorth Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyllid 
rhanbarthol, wedi cael ei gynllunio ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod drwy gynnwys 
cydgysylltwyr ac ymgynghori â nhw. 

 
Rydym hefyd yn ystyried: 
 

 Gweithio gydag arbenigwyr ymchwil i baratoi briffiadau cenedlaethol ar bynciau â 
blaenoriaeth uchel sydd o ddiddordeb i bawb e.e. effeithiau Brexit a phobl â 
nodweddion gwarchodedig (Llywodraeth Cymru).  
 

 Potensial cymunedau ar-lein, bach o ymarfer BGCau (rhwydweithiau o 
gymheiriaid) ar themâu penodol (e.e. dyfodol, cynnwys, data, ac ati), os 
credwch y byddai hyn yn fuddiol (Llywodraeth Cymru/Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Teilwra ein dull gweithredu er mwyn rhoi cyngor a gwybodaeth ymarferol ac 
adborth byrrach, gan adeiladu ar y sylwadau a roddwyd gennych ar ein cyngor 
a'n cymorth yn ystod y cylch diwethaf o asesiadau llesiant (Llywodraeth 
Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Rhannu'r ffordd orau i chi gael cysylltiadau uniongyrchol a chlir o fewn 
swyddfeydd ein gilydd. Mae eich adborth wedi nodi hyn yn gyson (Llywodraeth 
Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Rhannu'r gwaith y mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei wneud i 
geisio gwneud y dirwedd y mae cyrff cyhoeddus a BGCau yn gweithredu 
ynddi yn llai cymhleth a cheisio gwneud y broses o roi'r Ddeddf ar waith yn 
haws, drwy gyhoeddi llythyrau Gweinidogol a darparu trawsgrifiadau o 
wrandawiadau tystiolaeth Pwyllgorau Senedd Cymru ac ati) (Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol). 
 

 Nodi sut y gallem ni (a Data Cymru) eich helpu o bosibl i ddadansoddi a 
dehongli data, gan gynnig mwy na darparu data yn unig (Llywodraeth 
Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol). 

 

 

Rolau 

 Mae gan Lywodraeth Cymru rôl weithredol o ran helpu BGCau i gynnal yr 
asesiadau, gan roi eglurder ynglŷn â'r gofynion; hwyluso'r broses o rannu dysgu 
rhwng BGCau, gan roi cymorth penodol i sicrhau y gall BGCau gyflawni eu 
nodau'n effeithiol. Anfonwch unrhyw ymholiadau i LGPartnerships@llyw.cymru  
 

 Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (yn ogystal â 
gwneud sylwadau ar asesiadau unigol) yn chwarae rôl strategol o ran nodi 
materion cyffredin a cheisio mynd i'r afael â nhw/tynnu sylw at y gwersi ehangach 
a ddysgwyd o'r ymarfer er mwyn cyflawni uchelgeisiau'r Ddeddf e.e. heriau neu 
fylchau cyffredin. Ar hyn o bryd, anfonwch unrhyw ymholiadau 
icysywlltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru gan ddefnyddio'r cyfeirnod: 
‘Asesiadau Llesiant BGC’ a chaiff ei gyfeirio at yr aelod o staff perthnasol.  
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Adnoddau 

Adroddiadau allweddol 
 

• Llesiant yng Nghymru:Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory 
• Archwilio Cymru:Felly, beth sy'n wahanol? 
• Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol: Pennod 2 - Llywodraeth Cymru a chyrff 

cyhoeddus a Phennod 3 Nodau Llesiant. 
• Implementing the Sustainable Development Principle: Lluniodd Iechyd 

Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Kingston adroddiad ar y pum ffordd o weithio. 
• Taith tuag at Ymgyfraniad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. 
• Asesiad 2020 o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru 

 
Rhoi gwaith cynllunio a phenderfyniadau ar waith yn y tymor hwy 
 

• Swyddfa Wyddoniaeth Llywodraeth y DU  a'r ‘Futures toolkit for policy 
makers and analysts’. Adnoddau i helpu i ymgorffori syniadau strategol hirdymor 
yn y broses bolisi, sy'n esbonio sut i sicrhau eu bod yn cael effaith wirioneddol. 

• Pecyn Cymorth Tri Gorwel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: i'ch helpu i 
feddwl a chynllunio yn yr hirdymor. 

• Adroddiad Dyfodol Cymru (2018) Mae'r adroddiad hwn, mewn partneriaeth ag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn nodi adnoddau a dulliau gweithredu ar gyfer 
cynllunio yn yr hirdymor.  

• A shift in governance, policy and delivery for future generations? Well-
being planning in Wales (Prifysgol Caerdydd) 
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Proposal Form
                             
PSB Region

North Wales (Ynys Môn & Gwynedd PSB, Conwy & 
Denbighshire PSB, Wrexham PSB, and Flintshire PSB) 

Lead Nonn Hughes, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon. 
Gwynedd. LL55 1SH.
e-mail: NonnGwenllianHughes@gwynedd.llyw.cymru 
01286 679906

Period of Claim 1 April 2021 – March 2022

Summary of Proposal Expected 
Timescale

Amount bid 
for (up to a 
maximum of 
£xx,000)

Community Engagement 

Well-being Assessment Research

Total Grant Application

01/04/21-09/2021

01/04/21-10/2021

£0.00

£87,273
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Aim (50 words) In 2021-22, North Wales Public Service Boards will seek to: 
 commission the collation of research and subsequent 

analysis on themes of regional and sub-regional relevance.
 to commission a project to engage with seldom heard 

groups and communities of interest, to ensure they have 
their say to inform our assessments.
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Objectives (max 
250 words)

[An outline of the objectives that can be measured by the PSBs – 
i.e. a breakdown of the key elements of the aim. These should be 
clear, concise statements indicating the requirements and 
expectations of the funding, should describe the 'outcome' rather 
than the process, and how the group of PSBs will work collectively 
to achieve these objectives]
Comissioning of the collation of research:
North Wales PSBs to make use of the latest intelligence and 
analysis on the themes identified under each well-being goal to 
help them understand how it might apply in their area. PSBs seek 
to know the most up-to-date and relevant information, where it is 
available. Where not available, providers of the research will 
make this clear.

The key analytical commentary will focus on:

1. What is happening now?
What do statistics and experiences of those living/working in this 
field tell us about the current situation?

2. What do we know about the past and what have we learnt? 
Has this situation changed significantly recently, for better or 
worse? Are there new issues? Are there persistent issues that 
have been being addressed for some time? What’s worked? 
What hampers progress?

3. What do we know or predict about the future?
Are there long-term trends we can predict (e.g. rises in sea 
temperature), and/or are there events in the external environment 
that provide pressure and/or opportunity (i.e. Brexit, Covid).

4. What do people tell us? 
Engagement exercises will take place with key stakeholders, 
including residents, businesses, service providers, etc. This is out 
of the scope of this research work, and will be conducted by local 
authority leads. It will add context to the commentary in terms to 
help us understand pressures/frustrations people face and their 
aspirations. As well as adding depth to our research, this exercise 
could help us with the prioritisation process.

5. Opportunities for improving well-being in relation to this topic
What’s worked elsewhere? What outcomes do people want to 
see?

Engaging with the seldom heard groups, tasks will include:
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 Identifying key stakeholders (enabling PSBs to continue the 
conversation around the ongoing development of our Well-
being Objectives, in particular around the delivery of next 
steps).

 Developing an engagement plan, outlining approach, timescales 
and communication preferences (e.g. via specific existing 
groups, via third parties, digital platforms, face to face, easy 
read, written material or phone call/text etc.).  This will need to 
be agreed by the North Wales PSB office group.

 Undertake engagement on behalf of the 4 PSBs with seldom 
heard group and communities of interest to -

o find out what matters or is important to them (in their 
local area)

o if/what anything needs to change
o what’s important for public services to deliver
o how can they help / get involved

 To share interim findings with the research stream of the well-
being assessment project on an ongoing basis.

 Collating and analysing the feedback received.
 Reporting the findings / recommendations to the PSBs.  

Planned Costs [forecast of expenditure]

Milestones and 
timescales Focus area Start date End date

Research April 2021 October 2021
Engagement April 2021 September 2021
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Deliverable and 
Measurable 
Benefits (max 
250 words)

[To include any financial benefits and any direct/indirect benefits 
e.g. through the joint application approach.  These must be 
measurable.]
Research –Expand our knowledge and understanding and 
commision a  co-produced report for each PSB area that:

 Provides an overview of key messages of interest to the 
PSBs e.g. general impacts, impacts on specific groups, 
and affected areas of well-being for each well-being goal

 Provides an overview of potential actions (i.e. what works) 
in addressing those impacts

 Provides a brief summary to support these
 Summary of the known evidence base i.e. what is known, 

including references; and
 Summary of evidence needs i.e. what is not yet known and 

any upcoming work in these areas. 
 Also a summary of indicative findings that are likely to 

change as medium-term Brexit/Covid-19 impacts emerge 
The report must be prepared in a clear, accessible and 
concise manner. The format could be a Word document, a 
Powerpoint (or similar) document, or it might be published 
via a website.

Engagement – We would expect to see an increase in the number 
of people actively engaged with the work of the PSB. Against this 
measure we would expect to see an incresae in the number of 
people actively engaged with the work of the PSBS. This may be 
captured through a range of engagement methods.
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Engagement 
with PSBs in 
the area

[How has the proposal been tested by the PSBs involved and 
confirmation that they have signed up to the proposal.  This will 
also serve as a collaboration agreement for purposes of the 
grant.]
The aforemetioned PSB’s have been meeting regularly at the 
North Wales Public Services Board Network meeting since 
January 2021 to discuss the proposal. A draft proposal was 
shared for feedback with each of the Public Service Board. 
Finally, it has been shared with all of the Public Services Board 
chairs. 

Key Risks / Issues:

Risk/Issue Description Impact

The risk of duplication 
between the Population 
Assessment, other 
consulation excercises  
and the well-being 
assessments.

Wasted effort and conflicting priorities 

The risk that the well-
being assessments 
become too heavily 
focussed on data and do 
not involve local citizens 
sufficiently. 

That the well-being assessments do not sufficiently 
address the expectations of local communities and are 
overly restricted to the available data. 

The risk that 
stakeholders do not 
engage with the work of 
public service boards. 

Lack of involvement or engagement by stakeholders 
could lessen the impact of delivery against well-being 
plans. 
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The risk that the focus is 
too heavy on the social 
care and health agenda 
and does not take 
account of the economic, 
environmental and 
cultural risks and 
opportunities. 

The effectiveness of the initiatives will be limited and 
some partners will become alienated from the process. 
Some key areas of concern will be missed and some 
important assets will not be developed. 

DECLARATION AND UNDERSTANDING

Please read this carefully before signing

Please confirm that your organisation has the power to enter into and to perform the 
activities for which funding is being applied for. 

 ☐ YES ☐ NO

I am content for information supplied in this application, including the declaration and 
understanding to be shared in confidence with any individuals who may be involved 
in considering the case for application or who are involved in any part of the 
administration or evaluation of the scheme. This may include accountants, external 
evaluators and other organisations or groups involved in delivering the project.

I understand that if I give any information that is incorrect or incomplete, funding may 
be withheld or reclaimed and action taken against me. I declare that the information 
that I have given on this application form is correct and complete. I also declare that, 
except as otherwise stated on this form, I have not started the project which forms 
the basis of this application and no expenditure has been committed or defrayed on 
it.

I understand that any offer may be publicised by means of a press release giving 
brief details of the project and amount of funding award.

I understand the Department may use data collected to investigate cases of alleged 
fraudulent use.

I understand that applications must be signed by an authorised signatory. I confirm 
that I am authorised to sign this application.

Signed
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Date      
Name (block capitals)      
Position in organisation      
Telephone      
Email      

Please return your form to:

Kevin Griffiths / Hilary Maggs, Local Government Partnerships Policy Team

(LGPartnerships@gov.wales) by Friday Xx March 2021
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Regional Engagement – Decision Paper  

 

Introduction 

The North Wales PSB Officer Group is exploring opportunities to develop a 

collaborative engagement model that would benefit all PSBs and other strategic 

partnerships such as The North Wales Regional Partnership Board. 

This will build on the collaboration between the four PSBs to support engagement that 
already takes place, and we are embedding the approach in the current round of 
wellbeing assessments and the potential to commission engagement with harder to 
reach and seldom heard groups living across North Wales. 

 

The objectives of creating a regional engagement approach however would be to 
formalise these arrangements and to: 

 Share resources, best practice and experience. 

 Ensure more continuous and meaningful engagement with communities 
and wider stakeholders 

 Build public confidence in both public sector organisations and the 
partnerships they are responsible for.  

 Create different and innovative approaches to engagement 

 Work with communities, stakeholders and young people to co-produce our 

future 

Why Engagement is Important 

Involving people in the planning, design and delivery of services helps to build 
partnerships with communities and identify areas for service improvement.  
Continual and open dialogue builds a culture of transparency, trust and credibility, 
which is a critical element of what PSBs aim to achieve.   
 
Being open about the challenges facing public sector organisations and involving 
local people, stakeholders and staff in identifying solutions is fundamental in 
providing high quality, safe and sustainable services that meet the community’s 
needs both now and into the future.  

 
The duty to engage 
  
All public services in Wales have a duty to engage and consult with citizens.  This 
has been strengthened through a range of UK and Welsh Government policies and 
legislation, e.g. 
 

 The Equalities Act 2010,  

 Welsh Language (Wales) Measure 2011,  

 The Social Services and Well Being (Wales) Act (2014), The Health & 
Care Standards 2015,  

 The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, 

 A Healthier Wales: Our Plan for Health and Social Care 

 NHS (Wales) Act 2006 

 Health and Social Care (Quality and Engagement) (Wales) Act 
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 The Socio-economic Duty 2021 

 Local Government & Elections (Wales) Act 2021 
 

Whilst public bodies and strategic partnership like PSBs should ensure that they 
comply with relevant legislation, these duties should not be the reason they want to 
engage and involve people.  This should be driven by a real commitment to work 
together with communities and partners to achieve shared outcomes. 
 

What will it look like? 

The scope of the engagement model would need to be agreed including the 

resource considerations but the diagram below outlines some of the key areas that 

could support PSBs in ensuring meaningful and continuous engagement at both a 

local and regional level.  

 

 

 

 

Continuous 
Engagement

Share best 
Practice

Engagement 
Toolkits

Pooled resources 
to support 

engagement 

Shared training

Co-ordinated 
engagement & 

business 
planning

On line 
engagement 

platforms

Stakeholder 
management

Effective 
communications 
& engagement 

channels
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Co-production and involvement 

The PSB officer group is submitting an expression of interest to the Co – production 

Network for Wales.  If the bid is successful the Co-production Network can provide 

free external support and advice to take our engagement proposal forward through:  

 Helping to develop and deliver the engagement and communications plan for 
the Well-being Assessments 

 Supporting engagement with local stakeholders and residents to shape the 
Well-being Plans  

 Co-produce local responses to the priorities identified in the Well-being Plans  

 Build capability and confidence with co-production, facilitation, and associated 
skills. 

 

Next steps 

Agreement is requested by the four PSBs to; 

 

1. Support in principle the establishment of a regional engagement framework 

for the four PSBs,  

2. Ask the PSB Officer Group to prepare a detailed proposal for future 

consideration and approval.  
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BGC a chydgynhyrchu ac ymgyfraniad
Mes Yn Dderw: Mes cydgynhyrchu yn troi’n dderw gwasanaethau

cyhoeddus

Mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru wedi llwyddo i gael cyllid am 5 mlynedd gan Gronfa
Gymunedol y Loteri Genedlaethol i weithio gyda Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus (BGC) ar
weithredu cydgynhyrchu ac ymgyfraniad, gan ganolbwyntio ar asesiadau llesiant yn y lle
cyntaf.

Sefydliad annibynnol, dielw ydym, a ni yw’r sefydliad blaengar yng Nghymru sy’n meddu ar brofiad
arbenigol yn y meysydd hyn. Rydym yn cefnogi cymuned ymarfer drawstoriadol, ac yn cynnig
hyfforddiant, cyngor ac ymgynghoriaeth ar gyfer sefydliadau strategol a sefydliadau cyflenwi.

Gwyddom fod bwlch yn bodoli rhwng dyheadau ein deddfwriaeth ddatganoledig (sydd dal yn ifanc) o
safbwynt cynnwys dinasyddion a chymunedau wrth gydgynhyrchu gwasanaethau cyhoeddus, a realiti
gweithredu hyn ar lawr gwlad. Credwn taw trwy sicrhau fod digon o gydgynhyrchu ac ymgyfraniad yn
digwydd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn gwireddu maint yr effaith
sydd ei hangen i sicrhau newid cynaliadwy.

“Dylai cyrff cyhoeddus ymwreiddio diwylliant o ymgyfraniad gan ddinasyddion a rhanddeiliaid….
Mae hyn yn golygu cynnal sgyrsiau arwyddocaol gyda phobl mewn cymunedau, a dysgu am yr hyn
sy’n bwysig iddyn nhw, ac ystyried eu sylwadau cyn dod i benderfyniad.” ~ Adroddiad
Cenedlaethau’r Dyfodol, 2020

Ein cynnig ni yw gweithio ar lefel ymarferol gyda 3 BGC (neu glystyrau BGC lle mae cysylltiadau
cydweithredol wedi eu hen sefydlu), ac adeiladu ar gyfres gyntaf asesiadau llesiant er mwyn
cyfoethogi arferion ymgysylltiad ac ymgyfraniad. Byddwn yn:

● Gweithio ochr yn ochr â’ch timau i gefnogi gweithredu ar lefel ymarferol a meithrin gallu,
capasiti a hyder. Nid ymgynghorwyr ydym, sy’n mynd â’r gwaith gyda ni, a’i wneud ar eich
rhan chi, yn hytrach, rydym yn gweithio gyda chi; trwy ddysgu a gweithio profiadol ar faterion
perthnasol a phwysig, byddwn yn newid ymddygiadau a diwylliannau.

● Creu’r amodau ar gyfer cysylltiadau cynaliadwy rhwng sefydliadau a gyda chymunedau a
dinasyddion trwy seilwaith ymgyfraniad parhaus; mae cysylltiadau’n hanfodol i gydgynhyrchu
a gweithredu mewn ffordd gymhleth, ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor y gwaith yma.

● Datblygu cyfleoedd ymgysylltu arwyddocaol gan gynnwys lleisiau nas clywir yn aml, fydd
yn arwain at ymgyfraniad cymunedau o ran atebion lleol a gydgynhyrchir, lle mae pobl a
gweithwyr proffesiynol yn defnyddio cryfderau ac adnoddau er mwyn sicrhau newid
cadarnhaol.

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru | copronet.wales | hello@copronet.wales
Yn trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus trwy gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion,

i greu Cymru decach a mwy cynaliadwy lle mae gan bawb lais.
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Bydd y gwaith yn cychwyn ym Mehefin 2021 trwy ganolbwyntio ar asesiadau llesiant, a bydd
yn parhau trwy gynllunio a gweithredu. Rydym yn ffodus ein bod wedi derbyn cyllid fydd yn ein
galluogi i gefnogi BGC trwy gydol y cylch 5 mlynedd, a thrwyddynt, cael effaith ar dirwedd
gwasanaethau cyhoeddus ehangach Cymru.

Bydd gan bob un o’r 3 BGC neu’r clystyrau y byddwn yn cydweithio â nhw fynediad at un diwrnod (8
awr) yr wythnos ar gyfartaledd o wasanaethau ymgynghorol, cyngor a chefnogaeth gan ein
hymgynghorwyr cydgynhyrchu fydd yn cynnig amrediad eang o sgiliau a phrofiad. Bydd gennych brif
dîm o ddau ymgynghorydd, a chefnogaeth gweddill ein tîm cydgynhyrchu fel sy’n berthnasol ac yn
briodol. Trwy 50 diwrnod o gefnogaeth gydweithredol y flwyddyn am gyfnod o 5 mlynedd, gallwn
wireddu newid sylweddol o safbwynt arferion ac ymddygiad. Wrth gwrs, byddwn yn datblygu
cynlluniau gwaith penodol ac amserlenni a seilir ar eich anghenion chi, ond yn gyffredinol, byddwn y
gweithio gyda chi i:

● Ddatblygu a chyflenwi cynllun ymgysylltu a chyfathrebu ar gyfer eich Asesiadau Llesiant,
gan ddefnyddio dulliau gweithio o bell a phersonol fel sy’n berthnasol.

● Cydgrynhoi cysylltiadau dibynadwy a pharhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a thrigolion lleol i
siapio’r Cynlluniau Llesiant a seilir ar yr asesiadau

● Cydgynhyrchu ymatebion lleol o ran y blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynlluniau Llesiant
(trwy gyfraniad parhaus cymunedau, sefydliadau dan arweiniad y gymuned, sefydliadau
partner statudol a thrydydd sector).

● Meithrin gallu a hyder o ran sgiliau cydgynhyrchu, hwyluso a sgiliau cysylltiedig.

Er y byddwn yn gweithio ar lefel ymarferol gyda 3 BGC neu glystyrau, er mwyn i bob BGC arall
fanteisio o’r rhaglen hefyd byddwn yn cysylltu â rhwydwaith BGC ac yn rhannu’r canlyniadau, y
profiadau a’r gwersi a ddysgwyd. Bydd hyn hefyd yn gweddu i gyd-destun ehangach cymuned
ymarfer draws-sector presennol y Rhwydwaith Cydgynhyrchu. Felly ein bwriad yw gweithio gydag
amrediad o 3 BGC neu glystyrau fydd o fudd o ran amrywiaeth cyd-destun a gwersi i’r cyfan.

I’n hysbysu os oes gennych ddiddordeb, anfonwch ebost at Rachel Wolfendale, rheolwr y rhaglen
erbyn diwedd y dydd ar ddydd Gwener 7fed Mai 2021 (rachel@copronet.wales). Dylid nodi:

1. Pwy ydych chi, ac ar ran pa BGC (neu glwstwr) rydych yn cysylltu â ni?
2. Gyda pha aelodau eraill y BGC (neu glwstwr) rydych eisoes wedi trafod y cyfle hwn, a phwy

sy’n barod i gymryd rhan? Oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau neu bryderon?
3. Beth ydych eisoes yn ei wneud o ran ymgysylltiad ac ymgyfraniad? Pa ddulliau a

ddefnyddiwyd hyd yma, yn benodol o safbwynt Asesiadau Llesiant?
4. O ran eich gwaith presennol, pa werth fyddai’r rhaglen hon yn ei ychwanegu, a sut byddai eich

effaith yn cynyddu?
5. Gyda pha aelodau’r tîm y byddem yn gweithio’n uniongyrchol? A fydd ganddynt gapasiti (o ran

amser a ffocws) i gyflawni’r  gwaith yma?
6. Oes ymrwymiad a chaniatâd ar lefel uwch arweinyddion i gefnogi a datblygu’r gwaith yma?
7. Os taw clwstwr ydych, beth yw eich trefniadau, ac i ba raddau yr ymwreiddiwyd eich arferion

cydweithredol?

Byddwn yn cysylltu i drefnu cyfarfodydd yn ystod yr wythnos ganlynol, er mwyn inni allu ateb eich
cwestiynau a thrafod y cynnig ymhellach. Yn ystod y sgyrsiau hyn, byddwn yn penderfynu gyda pha
gyfuniad o 3 BGC neu glystyrau y byddwn yn gweithio, a’r bwriad yw cychwyn ar ddechrau Mehefin.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru | copronet.wales | hello@copronet.wales
Yn trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus trwy gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion,

i greu Cymru decach a mwy cynaliadwy lle mae gan bawb lais.
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Adroddiad Blynyddol 2020/2021 - Hunanfyfyrdod ar y 
flwyddyn.

Croeso i'n trydydd Adroddiad Blynyddol.  Yr adroddiad hwn yw ein 
hunanfyfyrdod ar y gwahaniaeth yr ydym wedi ei greu yn ystod trydedd flwyddyn ein 
cynllun lles 5 mlynedd.  Mae adroddiad blynyddol y hanfodol ar gyfer sicrhau ein bod ni fel 
Bwrdd yn atebol i’r cyhoedd ac y gallwn hunanasesu yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni, herio 
ein hunain ynghylch a ydym yn gwneud gwahaniaeth ai peidio ac ystyried beth allwn e 
ddysgu er mwyn gwella i’r dyfodol.  Mae ein holl waith wedi ei alinio â Deddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r 5 ffordd o weithio.

Gallwch fynd i’n gwefan i ddysgu mwy amdanom fel Bwrdd ac i ddysgu mwy am ein cynnydd 
yn ystod blwyddyn gyntaf ac ail ein cynllun.

Cyflawniadau eleni

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi cael ei meddiannu gan bandemig byd-eang coronafeirws.  
Fe’i disgrifiwyd fel yr her fwyaf i wynebu’r byd ers yr Ail Ryfel Byd.  I’r rhan fwyaf o bobl, 
Covid fu’r amgylchiadau mwyaf anodd ac emosiynol iddynt erioed eu hwynebu.  Nid yw 
bywydau cymaint o bobl o gwmpas y byd wedi cael eu heffeithio i’r graddau hyn na mor 
gyflym.  O ganlyniad, bu i ni ganslo rhai o gyfarfodydd ein Bwrdd a’n gwaith prosiect wrth i 
ffocws strategol a gweithredol symud at gynllunio brys a dilyniant busnes.  Mae'r holl 
sefydliadau sydd yn Aelodau o PSB wedi treulio’r cyfnod hwn yn ymateb i’r pandemig - yn 
cefnogi cymunedau a busnesau, yn ogystal ag addasu a chreu gwasanaethau newydd er 
mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.  

Drwy’r cyfnod eithriadol o heriol hwn rydym  wedi parhau i gydweithredu a chydweithio’n 
agos, ond yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, darparwyd yr ymateb i argyfwng 
drwy ffromwn Gwytnwch Lleol Gogledd Cymru. Bu i bob un ohonom chwarae rhan integrol 
yn yr ymateb i’r pandemig ac o ran tanategu strwythurau’r Grŵp Cydlynu Strategol a’r Grŵp 
Cyflynu Tactegol. Oherwydd hynny, rhewyd nifer o Gynlluniau Gweithredu Les PSB tra bod y 
gwasanaethau yn delio ag ymateb rheng flaen, ac adleolwyd staff o wasanaethau eraill er 
mwyn cynorthwyo gyda gwasanaethau a delio a phwysau cysylltiedig â’r pandemig.  Roedd 
hyn yn cynnwys:

 Gofalu am bobl oedd yn dioddef â COVID yn yr ysbyty
 Sicrhau bod ystyriaethau diogelwch tân / asesiadau risg tân yn cael eu cynnwys 

er mwyn helpu i gadw cleifion yn ddiogel ar y safleoedd ysbytai maes newydd.
 Cyflwyno’r rhaglen frechu COVID
 Cefnogi pobl agored i niwed mewn cartrefi gofal ac yn eu cartrefi
 Darparu gofal plant ac addysg ar-lein i weithwyr allweddol
 Rhoi gwybodaeth allweddol i gymunedau lleol am reolau COVID
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 Darparu gwasanaeth cymorth cymunedol gan ddosbarthu bwyd a 
phresgripsiynau

 Rhoi grantiau busnes ar ran Llywodraeth Cymru
 Gweithredu Tracio ac Olrhain yn lleol
 Monitro ac addysgu ynghylch cydymffurfio â Rheolau COVID a rhoi dirwyon pan 

fo angen
 Anfon ein staff ar secondiad ledled y gwasanaethau a’r sefydliadau fel bo’r angen

Mae PSB Conwy a Sir Ddinbych yn ymrwymedig, ac yn barod, i chwarae rôl allweddol yn 
adferiad y rhanbarthau yn dilyn y pandemig wrth i’r Grŵp Cydlynu Strategol oedi a 
throsglwyddo blaenoriaeth i’r Grŵp Cydlynu Adferiad. 

Ailddechreuodd ein cyfarfodydd ar-lein pan oedd yr ymateb i’r pandemig yn caniatáu hynny.  
Cyn gynted ag yr oeddem yn gallu darparu cyfieithu ar y pryd, agorwyd y cyfarfodydd i’r 
cyhoedd a rydym wedi parhau i gyhoeddi’r cofnodion ar-lein.  Wrth symud ymlaen, byddwn 
yn parhau i gynnal rhai cyfarfodydd yn rhithiol.  Mae hynny yn well defnydd o amser uwch 
reolwyr, yn sicrhau bod cyfarfodydd yn fwy hygyrch i’r cyhoedd ac yn lleihau ein hôl troed 
carbon - gan gyfrannu at ein blaenoriaeth cydnerthedd amgylcheddol.

Ein blaenoriaethau
Wrth i’r cyfnod clo cyntaf lacio, bu i ni gynnal gweithdy er mwyn adolygu ein blaenoriaethau 
er mwyn  sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol i’r gymuned leol a’r newid seismig i anghenion 
dyddiol pobl.  Bu i ni gasglu bod ein blaenoriaethau yn dal yn gadarn, gydag elfennau o’r 
blaenoriaethau yn hyd yn oed pwysicach a pherthnasol yn yr hinsawdd sydd ohoni.  Rydym 
hefyd wedi ychwanegu meysydd ffocws newydd yr ydym yn credu fydd yn helpu i 
gymunedau wella o’r pandemig.  Isod ceir trosolwg o’n sefyllfa bresennol.

1. Pobl - Cefnogi Lles Meddyliol Da
Pa wahaniaeth yr ydym wedi ei wneud?

Mae gwaith PSB ar y flaenoriaeth hon wedi cael ei oedi oherwydd y pandemig.  Ond 
nid yw hynny’n golygu nad oed yna gefnogaeth yn y maes yma.  Mae yna nifer o 
grwpiau ac elusennau sydd yn gweithio yn y mas yma, megis:

• DPJ Foundation
• Tir Dewi
• Mind Cymru
• ICAN
• Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
• Rhwydwaith Ffermydd a Chymunedau
• RABI

Mae undebau ffermwyr a ffermwyr ifanc wedi bod yn gwneud gwaith da hefyd yn y 
maes yma dros y blynyddoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth am y testun.  Mae’r 
prosiectau yn cynnwys:
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o Ffit I Ffermio – Taflen 40 tudalen sydd wedi ei datblygu gan dîm sydd â phrofiad o 
ffermio a iechyd dynion - yn y Gymraeg a’r Saesneg. Fe’i hysgrifennwyd yn 
wreiddiol gan y Dr Ian Banks, sydd yn ffermwr ei hun, ac fe’i hadolygwyd a’i 
hailddyluniwyd mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau ffermio a gwledig ac fe'i 
thannwyd i bob deiliadaeth fferm yng Nghonwy.

o It’s Good to Talk – noson i godi ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl
o Cymorth cyntaf iechyd meddwl - a gynhaliwyd gan DPJ gyda thua 25 o unigolion yn 

mynychu. Bwriad hynny oedd arddangos y symptomau fel y gallent gydnabod 
unrhyw broblem / materion / pryderon.

o Mart Llanrwst – Roedd nyrsys o BETSI ac ICAN yn cynllunio i ymweld ac i brofi 
cholesterol a phwysedd gwaed ffermwyr a chefnogi eu lles meddyliol - ond 
oherwydd COVID gohiriwyd y prosiect hwn.

o Yr Eisteddfod – Cynhaliwyd sesiwn yn Eisteddfod Conwy i godi ymwybyddiaeth, a 
rhannodd Alun Elidir ei brofiadau o ddelio ag Iechyd Meddwl.

o Canolfannau ICAN - agorodd dau hyb cymunedol ICAM galw heibio yn Y Rhyl a 
Phrestatyn yn Chwefror a Mawrth 2020, y gellir cael mynediad iddynt drwy alw i 
mewn, heb atgyfeiriad neu apwyntiad. Mae’r gofod cymunedol yn cynnig cyfle i 
bobl siarad am eu problemau ac i gael eu clywed heb farnu, a chael mynediad i’r 
gwasanaethau a chymorth.

A ydym yn gwneud gwahaniaeth a beth allwn ei ddysgu er mwyn gwneud cynnydd 
yn y dyfodol?

Mae yna rai enghreifftiau rhagorol o arfer dda ar gyfer y flaenoriaeth hon, ond mae 
yna fwy y gallwn ei wneud yn gydweithredol.  O ganlyniad i’r pandemig, nid yw maes 
gwaith PSB wedi bwrw yn ei flaen, ac wrth i bwysau COVID ysgafnhau, rydym yn 
bwriadu sefydlu is-grŵp gyda’r nod o ddod â meysydd gwaith niferus ynghyd er mwyn 
gwneud y mwyaf o’r effaith wrth fynd i’r afael â’r ddau faes ffocws isod (y cytunwyd 
arnynt gan y Bwrdd ym mis Tachwedd 2020) - 

o Ffermio / cymuned wledig 

- Adeiladu ar arfer dda er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch lles Meddyliol a 
chefnogi gwaith wedi ei dargedu ar gyfer cymunedau ffermio / gwledig yn Sir 
Conwy a Sir Ddinbych.

- Cynyddu llythrennedd iechyd meddwl ymysg asiantaethau cymorth.
- Gweithio mewn partneriaeth yn yr ardal er mwyn integreiddio lles meddyliol ar 

draws asiantaethau ffermio a datblygu mwy o raglenni allgymorth. 
- Gwahodd y Samariaid (Cymru) i gynnal un o’u ‘gweithdai gwledig’ yn yr ardal, 

sydd yn darparu’r pecyn ‘gweithio gyda thosturi’.  Mae’r gweithdy yn 
canolbwyntio ar iechyd meddwl. 

o Lles meddyliol plant (mewn sefydliadau addysg) 
- Adeiladu ar waith ym maes Profiadau Plentyndod Niweidiol (ACE) a defnyddio 

hynny fel platfform ar gyfer hyfforddi a datblygu ar gyfer staff ysgol o ran 
cefnogi lles meddyliol plant. 

- Gweithio gyda phartneriaid lleol er mwyn cefnogi sefydliadau addysgol i gael 
mynediad i gymorth iechyd a lles meddyliol arbenigol fel bo’r angen - hybiau 
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cymorth cynnar, pwyntiau mynediad sengl ar gyfer lles meddyliol plant, 
mabwysiadu model ‘dim drws anghywir’. 

- Cefnogi Llywodraeth Cymru o ran ymgorffori dull ysgol gyfan ynghylch iechyd 
meddwl a lles emosiynol.

- Cysylltu â llyfrgelloedd a’u darpariaeth o Gymorth Llythrennedd Emosiynol.  

2. Cymunedau - Cefnogi Grymuso Cymunedol
Pa wahaniaeth yr ydym wedi ei wneud?

o Cymorth dementia – Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn 
arwain hyn drwy eu rhaglen Ymwybyddiaeth Dementia a ariennir gan y 
gymuned. Mae’r dull o ddarparu’r rhaglen wedi cael ei ail-ddibennu er mwyn 
ystyried y tirlun Covid-19, megis digwyddiadau rhwydweithio ar-lein a hyfforddiant 
e-ddysgu.

Mae DVSC wedi parhau i ddarparu ei wasanaethau ar-lein o ran y cyfarfodydd 
Rhwydwaith a hyfforddiant ar-lein. Maent hefyd wedi bod yn gweithio’n agos â 
Grwpiau Gweithredu lleol a’r gymuned er mwyn ail-ddatblygu a darparu dull 
gwahanol o ddarparu rhaglenni, gwasanaethau a gweithgareddau presennol, fel y 
gallant barhau i gefnogi cymunedau lleol, ynghyd â darparu sesiynau 
ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia rheolaidd ledled Sir Ddinbych.

o Rhagnodi cymdeithasol - edrych ar lwybr cymorth system gynaf ar gyfer trigolion 
sydd ar raglenni rheoli pwysau clinigol, fel y cynigir cymorth iddynt hefyd i 
ymgysylltu â gweithgareddau cymunedol ddylai wella iechyd corfforol a meddyliol 
yn gyffredinol, fydd yn golygu y bydd yr ymyriadau yn fwy cynaliadwy.  

o Cysylltedd digidol - mae hwn yn destun newydd  a enwyd gan PSB fel maes 
blaenoriaethol yng ngoleuni effaith Covid-19 ar gynnydd mewn gweithio ac 
addysgu o gartref. Mae’r sefyllfa wedi amlygu pwysigrwydd seilwaith digidol da ar 
gyfer galluogi gwytnwch cymunedol yn ystod y pandemig ac ar gyfer y byd newydd 
bydd yn datblygu ar ôl y pandemig (wrth ddisgwyl am lefelau cynyddol o weithio o 
gartref yn y dyfodol).  Cyflwynwyd adroddiad ar y sefyllfa yng Nghonwy a Sir 
Ddinbych i PSB ym mis Tachwedd, a bydd mwy o drafodaethau yn cael eu cynnal 
gydag Arweinydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

A ydym yn gwneud gwahaniaeth a beth allwn ei ddysgu er mwyn gwneud cynnydd 
yn y dyfodol?

Mae Rhwydwaith Sir Ddinbych Ymwybyddiaeth Dementia wedi mynd o nerth o nerth, 
ac mae’n cynnig gofod diogel i bobl rhannu pryderon neu wybodaeth, cael cyngor a 
dysgu mwy am Dementia a’r gwasanaethau sydd ar gael yn Sir Ddinbych. Caniataodd y 
Rhwydwaith gyfle i gyfarfod â phobl o sefydliadau lleol eraill sydd yn gweithio â’r un 
amcanion, ac mae hynny wedi bod yn werthfawr - yn arbennig yn ystod y cyfnod clo 
pryd y parhaodd hynny ar Zoom. Mae Rhaglen Grant Sir Ddinbych Ymwybyddiaeth 
Dementia wedi bod yn gyfle llwyddiannus iawn i’r gymuned gyfan, ac mae wedi 
ysbrydoli a bydd yn parhau i ysbrydoli pawb ledled Sir Ddinbych i gyfranogi a 
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lledaenu’r newyddion. Mae’r rhaglen yn Sir Ddinbych wedi dylanwadu ar ac wedi 
ysbrydoli cymunedau lleol i gydweithio, ac mae’n archwilio ffyrdd o greu grwpiau 
Dementia Gyfeillgar ledled y sir, drwy rannu gwybodaeth drwy gyfarfodydd ac ysgogi 
mentrau yn nhrefi’r sir. Y cama nesaf yw parhau i weithio â chymunedau lleol er mwyn 
dylanwadu a’u cefnogi i fod yn grwpiau Dementia Gyfeillgar, ac i barhau i gefnogi 
prosiectau Dementia lleol a gweithgareddau er mwyn bod yn gynaliadwy.

Mae yna gwmpas gwych ar gyfer cydweithredu ar draws sectorau mewn perthynas â’r 
prosiectau uchod. Gyda’r fenter rhagnodi cymdeithasol/rholi pwysau yn benodol, 
sefydlwyd perthnasoedd gwaith da rhwng partneriaid ac roedd yna lawer o 
frwdfrydedd yn y pandemig. Ond, mae'r gwaith wedi ei rewi yn ystod y pandemig o 
ganlyniad i newid blaenoriaethau a chyfyngiadau o ran cyfleoedd rhagnodi 
cymdeithasol a gynigir yn ystod y cyfnod clo. Mae ganddo’r potensial i fod yn effeithiol 
eto, os gall PSB enwi adnoddau i hwyluso a chydlynu cydweithredu.

O ran cysylltedd digidol, mae strategaethau Sir Ddinbych a Chonwy ar gyfer gwella 
seilwaith yn wahanol, er mae’n debyg y bydd yna arferion da y gellir eu dysgu a’u 
rhannu. Gallai dealltwriaeth drylwyr o’r strategaethau, heriau a chyfleoedd i helpu PSB 
i fwrw ymlaen â’r agenda hon ar draws ôl-troed y rhanbarth.

3. Lle - Cefnogi Gwytnwch Amgylcheddol
Pa wahaniaeth yr ydym wedi ei wneud?

o Addunedau Gwyrdd Cymunedol – Lansiwyd y cynllun yma yn Ionawr 
2020 ac roeddem wedi dechrau creu momentwm, dan dathlu 4 adduned 
gwyrdd ar ôl ychydig wythnosau.   Mae’r cynllun yn amcanu at annog 
cymunedau i leihau eu heffaith amgylcheddol a dathlu eu llwyddiant pan 
fônt yn gwneud hynny.  Oherwydd Covid-19, rhewyd y cynllun yn ystod 
2020, ond nawr mae’n cael ei ail-lansio yn 2021 ac ar hyn o bryd rydym 
wedi derbyn ein 5ed adduned gwyrdd.  

Astudiaeth Achos 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y cafwyd Addunedau Gwyrdd Cymunedol yn 2020 
gan 

1. Neuadd y Dref Llanfairfechan (Statws Arian)
2. Denbigh in Bloom  (statws Platinwm)
3. Cyfeillion Llyfrgell Bae Cinmel (Statws Efydd)
4. Gorsaf Dân Gymunedol Y Rhyl (Statws Efydd)

Rhyngddynt mae’r grwpiau cymunedol yma wedi addunedu i wneud gwahaniaeth 
drwy uwchraddio eu goleuadau i rai LED, newid cyflenwad trydan i ynni 
adnewyddadwy, inswleiddio adeiladau, newid i lestri parti y gellir eu 
hailddefnyddio, tyfu bwyd lleol, plannu planhigion sy’n goddef sychder a sydd yn 
gyfeillgar i fywyd gwyllt brodorol (fel nad ydynt angen llawer o ddŵr yn ystod yr 
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haf), creu gwrtaith, ailgylchu, darparu cynllun teragylchu, lleihau’r defnydd o bapur, 
a defnyddio cynllun cyfnewid sgiliau er mwyn atgyweirio eitemau.

Dywedodd Pwyllgor Neuadd y Dref Llanfairfechan - 

“Rydym yn falch iawn o dderbyn ein statws adduned Arian.  
Mae’r newidiadau yr ydym wedi eu gwneud wedi helpu ein cyllideb, 
Yn ogystal â’r amgylchedd.  Rydym wedi gweld gostyngiad yn ein
 Biliau ac mae’r neuadd yn fwy deniadol nawr gan ei bod yn gynhesach 
Ac yn wrth-sŵn, felly rydym yn gweld cynnydd mewn bwcio”. 

Eu cynghorion gorau ar gyfer gwneud adduned yw:

 Sicrhewch bod gennych le y gall pobl ollwng eitemau yn hawdd
 Rhwydweithiwch - dysgwch gan eraill
 Sicrhewch bod gennych dîm sydd yn awyddus i’ch helpu
 Addysgwch bobl ynghylch yr hyn sydd gennych i’w gynnig - defnyddiwch 

gyfryngau cymdeithasol

o Fframwaith amgylchedd sefydliadol cyffredin - datblygu camau/amcanion cyffredin 
y gall yr holl sefydliadau PSB weithio tuag atynt er mwyn mynd i’r afael â’r agenda 
lleihau carbon.  Mae’r fframwaith wedi cael ei adolygu er mwyn ehangu 
bioamrywiaeth a chynnwys buddion gweithio o gartref, y strategaeth ynni 
rhanbarthol ac ardystiadau amgylcheddol.

o Llefydd Gwyrdd a Glas - mae hwn yn faes ffocws penodol newydd sydd yn edrych ar 
adeiladu ar ailgysylltu a brwdfrydedd cymunedau tuag at yr amgylchedd leol yn ystod 
cyfnodau clo 2020 a 2021, a’r rôl sydd gan lefydd gwyrdd a glas i’w chwarae wrth i ni wella 
yn dilyn y pandemig, ac o ran datblygu cymunedau iach.

o Prosiectau Lles Lleol - o ganlyniad i grant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) 0 £25,000 er mwyn cefnogi darparu amcanion lles, rydym 
wedi cefnogi dau brosiect er mwyn hyrwyddo teithio cynaliadwy drwy e-feiciau ym 
Mae Colwyn a mynediad cymunedol i fannau gwyrdd drwy goetir cymunedol yn Y 
Rhyl.  

 Rhaglen grymuso beiciau trydan arfordirol (e-feiciau)

Rydym wedi rhoi £10,000 er mwyn prynu e-feiciau ychwanegol ar gyfer rhaglen 
rymuso beiciau trydan arfordirol yng Nghonwy. 
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Mae’r tîm Datblygu Hamdden Cefn Gwlad wedi defnyddio’r arian yma i ymestyn eu 
rhaglen bresennol.  Cyn y cyfnod clo, roedd y tîm wedi bod yn darparu sesiynau 
allgymorth (mewn ardaloedd targed) er mwyn cefnogi cymunedau i ymgysylltu 
mwy â’r awyr agored. Maent wedi bod yn cynnal gweithgareddau beiciau trydan 
penodol er mwyn cefnogi pobl sydd yn wynebu heriau iechyd meddwl, heriau 
rheoli gordewdra neu bwysau a phobl ddigartref.  I’r rhan fwyaf o bobl yn y 
demograffig hwn, gall reidio beic traddodiadol fod yn anodd ac efallai y bu nifer o 
rwystrau rhag goresgyn hynny, megis cost yr offer a diffyg hyder neu brofiad o 
seiclo.  Mae yna lawer iawn o dystiolaeth sydd yn dangos bod beiciau trydan yn 
ogystal â chymorth hyfforddwyr cymwys a phrofiadol, yn gallu helpu pobl i fod yn 
fwy actif, iach a chael gwell teimlad o les.  Mae’r prosiect yma yn dod â 
chymunedau at ei gilydd yn yr awyr agored ac yn annog gweithgaredd corfforol, ac 
felly’n cefnogi tri maes blaenoriaeth PSB. 

Bydd y beiciau ychwanegol yn cefnogi ymestyn y prosiect i’r ardal arfordirol (wedi 
ei leoli yn ardal Bae Colwyn/Porth Eirias) gan ddefnyddio llwybrau o Gonwy - 
Mostyn er mwyn annog pobl o nifer o gymunedau i ddefnyddio seiclo fel 
darpariaeth ar gyfer iechyd, lles ac fel ffordd o deithio.  Mae’r tîm wedi cefnogi 
nifer o unigolion i newid eu ffordd o fyw. Mae rhai wedi newid eu dull teithio o’r 
car i e-feic ar ôl cael nifer o sesiynau cymorth. Mae eraill wedi ymuno â chybiau 
seiclo lleol ac mae rhai wedi ennill cymwysterau yn y sector ac wedi cyfrannu’n ôl i’r 
gamp. Yn yr holl achosion, mae’r cyfranogwyr wedi cael gwell teimlad o les. 

Pan gaiff ei ganiatáu, bydd y prosiect yn darparu sesiynau wythnosol ar hyd llwybr 
yr arfordir. Mae’r tîm ar hyn o bryd yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol a phartneriaid eraill ar brosiect cyffelyb yng nghanol y Gonwy wledig.  
Fel rhan o’r prosiect bydd yr hyfforddwyr yn dysgu elfennau o ddiogelwch ffyrdd er 
mwyn helpu reidwyr ddeall Rheolau’r Ffordd Fawr ac arferion gorau.  Dangoswyd 
bod seiclo wedi bod yn weithgaredd positif a diogel iawn yn ystod y cyfnodau yma. 
Mae’r angen i gadw pellter cymdeithasol a bod yn yr awyr agored mewn ardal wedi 
ei awyru’n dda yn lleihau risg heintio o’i gymharu â’r rhan fwyaf o chwaraeon a 
gweithgareddau eraill. Hefyd nid oes offer yn cae ei rannu, sydd yn golygu bod y 
gweithgaredd hwn yn un o’r rhai mwyaf diogel. 

Mae gwaith yn cael ei ddatblygu gyda CNC er mwyn cynnig mannau stopio ar hyd y 
llwybrau beicio arfordirol fydd yn codi ymwybyddiaeth amgylcheddol. Mae’r 
Cynllun hefyd yn helpu i ddatblygu llwybrau eraill, megis defnyddio Llyn Brennig a 
Lon Las Cefni.  Mae'r tîm hefyd yn cydweithio â Chartrefi Conwy er mwyn 
hyrwyddo’r prosiect. 

 Coetir Cymunedol Glan Morfa

Mae Glan Morfa yn hen safle tirlenwi 85 acer. Yn hanesyddol, mae’r safle wedi cael 
ei ddefnyddio gan bobl leol ond nid gyda niferoedd digonol oherwydd bod ei 
edrychiad adfeiliedig a phroblemau gyda mynediad beiciau modur anghyfreithlon a 
thipio heth yn atal pobl. Pan ofynnwyd i Wasanaethau Cefn Gwlad Sir Ddinbych 
reoli’r safle roedd yn bwysig bod gennym weledigaeth oedd yn goresgyn y materion 
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amlwg ynghylch ansawdd amgylcheddol. Yn fuan iawn roeddem yn ymwybodol o’i 
leoliad strategol yn ffinio’n uniongyrchol â rhai o wardiau mwyaf difreintiedig 
Cymru, a’r cyfle i fynd i’r afael â’r prinder o fannau agored cyhoeddus o ansawdd da 
yn y rhan hon o’r Rhyl. Mae’n lle i gael awyr iach ac ymarfer corff ac i ddysgu am yr 
amgylchedd - yn ei hanfod er mwyn cysylltu cymunedau â byd natur. Yr her yw 
annog defnydd cadarnhaol o’r safle ac i newid canfyddiadau pobl. Bydd hynny ond 
yn bosibl drwy weithio ag amrywiaeth o bartneriaid.

Mae’r arian a gafwyd gan grant PSB wedi ein galluogi i ailffurfweddu’r pwyntiau 
mynediad niferus a gosod arwyddion. Bydd hynny yn caniatáu ‘mynediad i bawb’ 
tra’n ei gwneud yn anodd i feiciau modur “oddi ar y ffordd” gael mynediad i’r safle. 
Bydd yr allbwn yn arwain at fwy o ddefnydd gan deuluoedd ifanc â phramiau, 
cadeiriau olwyn/ bygis anabl a seiclwyr fydd yn ddiogel ar y safle ac yn gwybod y 
gallant fwynhau y llwybrau gwastad gyda wyneb arnynt, heb y perygl a’r diflastod 
yr achosir gan feiciau modur oddi ar y ffordd. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn 
derbyn llawer o gwynion mewn perthynas á mynediad 
anghyfreithlon/anawdurdodedig yng Nglan Morfa, ac yn cefnogi’r cynnig yn llawn.

Buddion ychwanegol yw y bydd y 13,000 o goed ychwanegol sydd wedi cael eu 
plannu hyd yma fel rhan o brosiect PLANT yn cael gwarchodaeth ychwanegol.  
Arian arall a wariwyd ar y safle yn 2020/21 y £18,000 drwy Symiau DCC a 
Gymudwyd a £33,000 drwy brosiect PLANT.

Mae’r prosiect yn cyfrannu at y 3 thema ganlynol ac fel y nodir hynny yn y 
Datganiad Ardal ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru:

 Datblygu a gwella Seilwaith Gwyrdd trefol/gwledig
 Cynyddu gorchudd coetir ar gyfer buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac 

economaidd
 Hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau o ran cynnal a chadw a chyfoethogi 

bioamrywiaeth

A ydym yn gwneud gwahaniaeth a beth allwn ei ddysgu er mwyn gwneud cynnydd yn y 
dyfodol?

Ar lefel genedlaethol a lleol mae’r Argyfwng Hinsawdd a Byd Natur yn cael eu cydnabod gan 
nifer o aelodau PSB. Mae’r deuddeg mis olaf wedi atgoffa pob un ohonom o ba mor 
werthfawr y mae’r amgylchedd lleol a chymunedau wedi bod yn ystod y cyfnod clo a pha 
mor bwysig y byddan nhw wrth symud ymlaen.  

Ni allwn weithio tuag at lefydd iach i bobl heb ecosystemau gwydn ac ni allwn wneud ein 
ecosystemau yn wydn heb ddiogelu stociau adnoddau naturiol. Mae’r economi adnewyddol 
yn diogelu ac yn adfer y stociau hynny a hwnnw yw’r llwybr at y newid trawsnewidiol sydd ei 
angen er mwyn creu lles.

Er bod COVID wedi oedi ein prosiectau, wrth i ni ddychwelyd i normal newydd mae’n rhaid i 
ni adeiladu ar y newid ymddygiadol positif y mae cyfnodau clo COVID wedi ei greu (megis llai 
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o gymudo sydd wedi arwain at ostyngiad mewn llygredd aer ac ôl troed carbon).  Gan 
edrych ymlaen, byddwn yn datblygu cyfleoedd gyda chymunedau er mwyn cysylltu 
gweithredu ar yr hinsawdd a byd natur gyda lles lleol.

Meysydd Gwaith Eraill
Rydym yn dal i gydweithredu â phartneriaethau eraill a chyrff cenedlaethol, er mwyn osgoi 
dyblygu a rhannu syniadau.  Eleni rydym wedi - 

 Adolygu risgiau allweddol ac wedi trafod beth all pob un ohonom ei wneud i helpu 
ein gilydd.  Rydym wedi datblygu cofrestr risg er mwyn ein helpu i fonitro ein risgiau 
lleol.

 Adolygu ein gwefan er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch i bobl sydd wedi colli 
synhwyrau.

 Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu er mwyn mynd i’r afael ag argymhellion 
adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru i PBS.

 Cyfrannu at adolygiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru i Rwystrau i 
Weithredu Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015yn Llwyddiannus.

 Cyfranogi at weithgorau Llywodraeth Cymru er mwyn trafod cefnogaeth i ddatblygu 
asedau lles.

 Adrodd ar ein cynnydd i gydbwyllgor craffu PSB Conwy a Sir Ddinbych, a 
ddechreuodd gyfarfod yn ôl yn rhithiol yn Ionawr 2020.

Myfyrio ar y flwyddyn hon
Er bod yr adroddiad hwn yn  edrych yn ôl ar flwyddyn ryfeddol, mae’n rhaid i ni hefyd 
edrych ymlaen ac ystyried pa agweddau o newid yn y gwasanaeth yr ydym eisiau eu cadw 
wrth i ni symud i normal newydd.  Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Glandŵr Wrecsam ar adolygu ein diben a syr y gallwn weithio fel Bwrdd i’r 
dyfodol.

Mae PSB yn un o nifer o gydweithrediadau ledled Gogledd Cymru, ac rydym wedi defnyddio 
Prifysgol Glyndŵr er mwyn ystyried sut y gallwn barhau i wneud cyfraniad ystyrlon i’r tirlun 
partneriaeth heb ddyblygu gwaith partneriaethau eraill.  Byddwn yn parhau i weithio ar ein 
diben a’n perthnasoedd i’r dyfodol ac er mwyn sicrhau ein bod yn dysgu ac yn adeiladu ar 
ganfyddiadau Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.  

Edrych Ymlaen
Eleni rydym wedi dechrau adolygiad o’n Asesiad Lles. Mae Asesiad Lles yn ceisio cofnodi 
cryfderau ac asedau ei bobl a chymunedau. Mae hefyd yn amcanu at ddisgrifio’r heriau a’r 
cyfleoedd sydd o’n blaenau nawr ac yn y dyfodol. Bydd yr adolygiad o’r Asesiad Lles yn cael 
ei hysbysu gan ddata newydd, ymchwil cenedlaethol a lleol cyfredol, ac yn bwysicach na 
dim, adborth a gafwyd gan drigolion, ymwelwyr a busnesau ledled Conwy a Sir Ddinbych.  
Bydd hynny yn rhoi mewnwelediad i ni i beth yw’r pwysau newydd, ac er ei bod yn rhy 
gynnar i ddeall hynny yn llawn, bydd yn rhoi peth mewnwelediad i effaith COVID a Brexit.  
Bydd drafft cyntaf ar gael erbyn Hydref 2021.
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Mae’r adborth yr ydym yn ei dderbyn gan gymunedau yn allweddol bwysig.  Mae’r 
cymunedau hynny o ddiddordeb sydd â phrofiad ymarferol yn y lle gorau i’n hysbysu am 
beth yw’r heriau a’r cyfleoedd, a beth yw’r ffyrdd gorau o fynd i’r afael â nhw.  Mae ceisio 
ymgysylltu yn ystod cyfnod clo yn her ynddo ei hun, ond rydym hefyd eisiau adolygu ein dull 
o ymgysylltu er mwyn sicrhau ein bod yn clywed ac yn gwrando ar leisiau y rhai na 
wrandweir arnynt yn aml, a’n bod yn rhoi adborth i bobl ynghylch beth yr ydym wedi ei 
newid o ganlyniad i’w cyfraniad.  At y diben hwn rydym hefyd yn adolygu ein dull o 
ymgysylltu ac o ddatblygu rhwydwaith ymgysylltu Gogledd Cymru fel ein bod yn rhannu 
adborth cymunedol ac yn gwrando ar syniadau newydd tra’n osgoi gofyn yr un cwestiynau i 
gymunedau dro ar ôl tro.  Byddwn yn defnyddio’r Asesiad Lles a’r adborth cymunedol i 
hysbysu’r broses o ddatblygu Cynllun Lles PSB newydd fydd yn cael e ddrafftio erbyn 2023.

Cyfranogi
Rydym eisiau i chi gadw mewn cysylltiad a chyfranogi yn ein gwaith.  Gallwch:

 Ddod i un o’n cyfarfodydd, mae’r holl ddyddiadau ac agendau yn cael eu cyhoeddi ar ein 
gwefan

 Ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol drwy Facebook a Twitter 
 Cyfranogi a rhannu eich safbwyntiau drwy ein gwefan 
 E-bostio ni yn countyconveration@conwy.gov.uk 
 Ysgrifennu atom yn C/O Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Conwy,  PO Box 1, Conwy, LL30 9GN  
 Ein ffonio ar 01492 574059 (Gall Cwsmeriaid Gwasanaeth BT Relay sydd â nam ar y clyw 

neu nam lleferydd gysylltu unrhyw wasanaeth y Cyngor drwy ddeialu  18001 cyn y rhif 
maent ei angen).

 Gall defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
drwy ddefnyddio cyfieithydd iaith Arwyddion, drwy’r gwasanaeth InterpretersLive!, a 
ddarperir gan Sign Solutions - ewch iwww.conwy.gov.uk/Contact-Us/sign

Rydym yn hapus o ddarparu’r ddogfen hon mewn print bras, ar ffurf sain a braille.  

This document is also available in English. 
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gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio 
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Rhagair y Cadeirydd 

Wrth imi fyfyrio ar ble rydyn ni nawr, gyda’r cyfnod adfer yn dilyn Covid-19 o fewn 

cyrraedd, a chymharu hynny â phan ddechreuon ni gynllunio’r ymchwiliad hwn 

flwyddyn yn ôl, mae’n syndod i mi mor berthnasol y daeth y darn hwn o waith. 

Er nad oedd llawer o bobl yn anghytuno â’r hyn yr oedd Bil Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ceisio ei gyflawni pan gafodd ei gyflwyno 

gerbron y Cynulliad Cenedlaethol yn 2014, roedd sawl un yn ddrwgdybus p’un a 

oedd hi’n bosibl gweithredu mesurau datblygu cynaliadwy drwy ddeddfwriaeth. 

Mae sawl un yn dal i fod yn ansicr o hynny hyd heddiw. 

Serch hynny, wrth inni baratoi i gyhoeddi’r adroddiad hwn, nid yw drwgdybiaeth 

yn ddigon da bellach. Mae gennym ni fel Senedd, ac fel gwlad, gyfrifoldeb un ac 

oll i ail-greu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru er gwell. 

Rhaid i ni ddysgu gwersi o’r ffordd yr ydym wedi ymateb i Covid-19 a defnyddio’r 

cyfle hwn i greu dyfodol gwell i genedlaethau’r dyfodol. Mae gweithredu 

egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn fan 

cychwyn da. 

Er bod yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y rhwystrau, rydym wedi cynnal yr 

ymchwiliad hwn gydag ethos adeiladol yn ei hanfod: sut y gallwn wneud i’r 

Ddeddf hon weithio?  Yn y pen draw, mae gwneud i’r Ddeddf weithio yn dibynnu 

ar bob corff cyhoeddus a phawb a drafodir yn yr adroddiad hwn. Rhaid i bob un 

ohonom wneud yn well. 

Serch hynny, yn anorfod, mae rhai yn fwy nag eraill angen ysgwyddo’r cyfrifoldeb 

dros weithredu’r Ddeddf. Mae ein casgliadau a’n hargymhellion yn canolbwyntio 

ar waith Llywodraeth Cymru. Gwneir argymhellion hefyd ar gyfer cyrff cyhoeddus 

yn gyffredinol, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Archwilydd Cyffredinol 

Cymru ac ar gyfer y Senedd ei hun. Rydym yn annog y cyrff hynny i ddarllen yr 

argymhellion hynny yn yr ysbryd adeiladol y ’u gwnaed. 
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Casgliadau 

Casgliad 1. Nid yw cyrff cyhoeddus wedi gwneud digon i feithrin ymwybyddiaeth 

a dealltwriaeth ymhlith defnyddwyr eu gwasanaeth o’r newid i ddatblygu 

cynaliadwy ar draws gwasanaethau cyhoeddus. ....................................................... Tudalen 29 

Casgliad 2. Nid yw cyrff cyhoeddus wedi gwneud digon i newid diwylliant eu 

sefydliadau eu hunain i gyd-fynd ag egwyddorion y Ddeddf. O’r herwydd, nid 

yw’r newid diwylliant sy’n hanfodol i weithredu’r Ddeddf hon yn llwyddiannus 

wedi digwydd. ......................................................................................................................................... Tudalen 29 

Casgliad 3. Hyd yma, nid yw cyrff cyhoeddus wedi manteisio’n llawn ar yr 

arbenigedd a’r capasiti o fewn y trydydd sector a’r sector preifat i gefnogi eu 

gwaith o dan y Ddeddf. Gan hynny, gallai cyrff cyhoeddus weld buddion 

ychwanegol yn sgil gweithio ar y cyd â sefydliadau’r trydydd sector a’r sector 

preifat wrth fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf pan fyddant yn darparu 

gwasanaethau ar gyfer y gwasanaeth cyhoeddus, ac ar ei ran. .................... Tudalen 30 

Casgliad 4. Ni ddylai diffyg cyllid ychwanegol i gyrff cyhoeddus ymgorffori’r 

egwyddorion datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio fod yn rhwystr i 

weithredu’r Ddeddf. ............................................................................................................................Tudalen 41 

Casgliad 5. Mae cylchoedd cyllido byr a chyhoeddiadau hwyr ynghylch 

trefniadau cyllido wedi ei gwneud yn anos i gyrff cyhoeddus gydweithio’n 

effeithiol, cynllunio ar gyfer y dyfodol, a gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd 

ganddynt. .................................................................................................................................................. Tudalen 42 

Casgliad 6. Mae’r trefniadau cyllido anghyson ar gyfer Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn cyfyngu ar ba mor effeithiol y gallent fod. Mae ei gwneud yn 

ofynnol i bob Bwrdd ar wahân oresgyn yr un her sylfaenol o ran eu cyllid yn 

aneffeithlon, nid oes cyfiawnhad clir dros wneud hynny, ac mae wedi arwain at 

anghysondebau nas dymunir o ran yr hyn a wna Byrddau a’r ffordd y maent yn 

gweithio. ..................................................................................................................................................... Tudalen 42 

Casgliad 7. Mae’r Comisiynydd a’i swyddfa wedi datblygu proffil cyhoeddus 

cadarnhaol, maent wedi hybu’r Ddeddf yn effeithiol, ac wedi codi 

ymwybyddiaeth ohoni. Mae ganddynt gryn arbenigedd ym maes datblygu 
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cynaliadwy, ac mae hyn yn sylfaen i’r gefnogaeth a’r cyngor y maent yn eu 

darparu i gyrff cyhoeddus a Llywodraeth Cymru. ...................................................... Tudalen 53 

Casgliad 8. Nid yw cyllideb Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi rhoi 

capasiti digonol i’w swyddfa i roi’r lefel o gefnogaeth ymarferol a’r lefel o 

gefnogaeth sy’n benodol i’r sector i gyrff cyhoeddus y maent wedi galw 

amdanynt er mwyn gweithredu’r Ddeddf ar waith. ............................................... Tudalen 54 

Casgliad 9. Roedd Gweinidogion Cymru yn araf yn gweithredu a hyrwyddo’r 

Ddeddf yn y blynyddoedd yn syth ar ôl iddi gael ei phasio. O’r herwydd, ni 

weithredodd gwasanaeth sifil Cymru y Ddeddf yn ddigon da yn fewnol ac nid 

oedd yn ei gwneud yn glir i gyrff cyhoeddus ei bod yn disgwyl iddynt hwy wneud 

hynny hefyd. Mae hyn wedi bod yn rhwystr sylfaenol i weithredu, ac mae ei 

effaith yn dal i fod yn amlwg ar draws y sector cyhoeddus heddiw. ........... Tudalen 77 

Casgliad 10. Er gwaethaf dechrau araf, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud 

cynnydd diriaethol wrth fabwysiadu’r Ddeddf ers tua 2017. Rydym yn croesawu’r 

pwyslais y mae’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Parhaol wedi’i roi ar 

bwysigrwydd gweithredu’r Ddeddf yn llwyddiannus ac yn cael ein calonogi gan 

newidiadau strwythurol a wnaed wrth gyflawni’r Ddeddf a gweithgareddau codi 

ymwybyddiaeth o fewn Llywodraeth Cymru. ............................................................... Tudalen 77 

Casgliad 11. Mae tirwedd gymhleth a biwrocrataidd cyrff partneriaeth a llu o 

ofynion deddfwriaethol ac adrodd wedi’i gwneud yn fwy anodd i gyrff cyhoeddus 

fabwysiadu’r Ddeddf hon ac, ar brydiau, wedi peidio â’i chymell yn weithredol. 

 ............................................................................................................................................................................. Tudalen 82 

Casgliad 12. Heb os, mae’r ansicrwydd ynghylch Brexit wedi’i gwneud yn fwy 

heriol i gyrff cyhoeddus gynllunio ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, nid yw effaith 

lawn gadael yr UE ar wasanaethau cyhoeddus Cymru yn hysbys o hyd. 

 ............................................................................................................................................................................. Tudalen 96 
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Argymhellion 

Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad o sut y gall 

ddarparu sicrwydd ariannol tymor hwy i’r cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r 

Ddeddf hon. Dylai’r adolygiad hwn gael ei gwblhau mewn pryd i lywio 

penderfyniadau cyllido mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2023-24. 

 ............................................................................................................................................................................ Tudalen 42 

Argymhelliad 2. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad o sut y caiff gwaith 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ei gyllido. Dylai’r adolygiad ddechrau heb 

fod yn hwyrach na chwe mis ar ôl etholiad nesaf y Senedd, a dylid gweithredu 

casgliadau’r adolygiad mewn pryd iddynt lywio dyraniadau cyllid ar gyfer 

blwyddyn ariannol 2023-24. Dylid cynnal yr adolygiad gan lynu at yr egwyddorion 

a ganlyn: 

▪ Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus allu cael mynediad at

gronfeydd cyfun, wedi’u tynnu o adnoddau eu haelodau statudol, y

gallent naill ai eu cadw fel endidau corfforaethol ffurfiol neu drwy

drefniadau anffurfiol.44

▪ Dylid penderfynu ar gyllidebau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

ôl canllawiau clir a chyson wedi’u pennu gan Lywodraeth Cymru.44

▪ Dylai cyllidebau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gael eu llywio gan

y rôl y mae Llywodraeth Cymru wedi ei gosod ar eu cyfer.44

▪ Dylai’r cyfraniadau y mae’n ofynnol i bob sefydliad eu gwneud i gyllido

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gydnabod yr ymrwymiadau

ehangach sydd ganddynt i bartneriaethau eraill (gan gynnwys i

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill). ............................................Tudalen 44 

Argymhelliad 3. Dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a chyrff cyhoeddus 

yng Nghymru sicrhau eu bod yn datblygu perthnasoedd adeiladol. Mae’r 

anghysondeb yn eu perthnasoedd wedi cyfyngu ar effaith gwaith y Comisiynydd.

 ............................................................................................................................................................................ Tudalen 54 
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Argymhelliad 4. Dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol flaenoriaethu 

cefnogi cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i weithredu’r 

ddeddfwriaeth hon. ............................................................................................................................ Tudalen 56 

Argymhelliad 5. Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau gyda chynlluniau i bennu a 

chyhoeddi cerrig milltir fel sy’n ofynnol gan adran 10 o Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 heb fod yn hwyrach na chwe mis ar ôl 

etholiadau’r Senedd yn 2021. ....................................................................................................... Tudalen 79 

Argymhelliad 6. Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau gyda chynlluniau i adolygu 

a chyhoeddi dangosyddion llesiant cenedlaethol diwygiedig heb fod yn hwyrach 
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1. Cyflwyniad 

Ym mis Mai 2020, am y tro cyntaf, cyhoeddodd Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 

adroddiadau statudol yn crynhoi eu gwaith a’u 

canfyddiadau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol 

(Cymru) 2015. Wrth i ni ddechrau cynllunio ein hymchwiliad, 

ni allem fod wedi rhagweld y graddau y câi ei siapio gan y 

cyd-destun cymdeithasol a gwleidyddol ehangach.  

Beth y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 

ei wneud?  

Yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy 

1. Pan gyflwynwyd Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Gorffennaf 

2014, crynhodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn ei ddatganiad i’r 

Cyfarfod Llawn:  

“[…] the Bill puts sustainable development at the heart of public service 

government in Wales […] it enshrines in legislation our shared 

commitment during fifteen years of devolution to make sustainability 

central to everything that we and the wider public sector do.” 1 

2. Gwna hyn drwy osod dyletswydd ar 44 o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys 

Llywodraeth Cymru (‘Gweinidogion Cymru’), i weithredu mewn ffordd sy’n ceisio 

diwallu anghenion y presennol heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau ’r dyfodol i 

ddiwallu eu hanghenion eu hunain. Gelwir hyn yn ‘egwyddor datblygu 

cynaliadwy’.2 

 
1 Senedd Cymru, ‘Cofnod y Trafodion: Cyfarfod Llawn, 08/07/14 ’, tudalen 37, cyrchwyd ar 15 

Chwefror 2021 
2 Legislation.gov.uk, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015: Adran 5’, cyrchwyd ar 

27 Ionawr 2021 

Tud 59 Tudalen 61

https://business.senedd.wales/documents/s107148/Transcript%20for%20the%20meeting.pdf
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/5/enacted


Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn 

13 

Y nodau llesiant 

3. Mae’r Ddeddf yn creu saith nod llesiant sydd, gyda’i gilydd, yn nodi 

gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer dyfodol Cymru.3 

4. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i sicrhau eu bod yn 

cyfrannu cymaint â phosibl at y nodau llesiant trwy osod ‘amcanion lles’ ar gyfer 

eu sefydliadau eu hunain, a bodloni’r amcanion hynny. 

Strwythurau cydweithredu, cynghori a gorfodi 

5. Mae’r Ddeddf yn sefydlu ‘Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’, a’i 

rôl yw hyrwyddo’r egwyddor datblygu cynaliadwy a monitro ac asesu i ba raddau 

y mae cyrff cyhoeddus wedi cyflawni eu hamcanion llesiant. 

6. Er mwyn hwyluso cydweithredu rhwng cyrff cyhoeddus, mae’r Ddeddf yn 

creu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae 19 o Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru, sy ’n dod â chyrff cyhoeddus lleol 

ynghyd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu 

hardal. 

7. Archwilydd Cyffredinol Cymru sydd â’r dasg o archwilio gwaith cyrff 

cyhoeddus i sicrhau eu bod yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy pan fyddant yn gosod eu hamcanion llesiant ac yn y camau y maent 

yn eu cymryd i gyflawni’r amcanion hynny.  

8. Mae’r Ddeddf yn creu ystod o ddyletswyddau adrodd a monitro ar wahanol 

gyrff i gefnogi’r Senedd ac eraill i ddwyn y Llywodraeth a chyrff cyhoeddus i gyfrif. 

Er enghraifft, rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ‘dangosyddion cenedlaethol’ a 

‘cherrig milltir’ i fesur y cynnydd, a rhaid i’r 44 corff cyhoeddus sy’n 

ddarostyngedig i’r Ddeddf a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus adrodd ar y 

cynnydd a wneir yn erbyn eu hamcanion llesiant.4 

 
3 Legislation.gov.uk, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015: Adran 4 ’, cyrchwyd ar 

28 Ionawr 2021 
4 Llywodraeth Cymru, ‘Dangosyddion llesiant cenedlaethol’, Rhagfyr 2020, cyrchwyd ar 25 

Chwefror 2021 
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9. Rhaid i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol gyhoeddi adroddiad 

Cenedlaethau’r Dyfodol, a rhaid i Archwilydd Cyffredinol Cymru gyhoeddi 

adroddiad ar ei waith o archwilio cyrff cyhoeddus o dan y Ddeddf. Rhaid 

cyhoeddi’r ddau adroddiad unwaith ar gyfer bob cyfnod adrodd (sef bob pum 

mlynedd fel arfer). 

Beth yw’r ymchwiliad hwn?  

10. Mae’r ymchwiliad yn canolbwyntio ar y rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a sut y gellir ei gweithredu’n llwyddiannus 

yn y dyfodol. 

11. Rydym wedi cymryd golwg eang a chyfannol ar weithrediad y Ddeddf gan 

nodi themâu sy’n berthnasol ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Er ein bod, fel rhan o’n gwaith o gasglu tystiolaeth, wedi gofyn i gyrff cyhoeddus 

am eu gwaith nhw eu hunain yn benodol, nid ydym wedi gwneud sylwadau ar 

ba mor dda y mae sefydliadau unigol wedi gweithredu’r ddeddfwriaeth. Mae 

hon yn elfen bwysig o’r ymchwiliad, ond yn un sy’n dod o fewn cylch gwaith 

Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn 

hytrach na’r Pwyllgor hwn. 

12. Rydym hefyd wedi ceisio osgoi trafod beth sy ’n gywir ac yn anghywir o ran 

yr hyn yr oedd Llywodraeth Cymru yn ceisio ei gyflawni gyda’r Ddeddf, a ph’un 

ai’r Ddeddf fel y’i drafftiwyd yw’r ffordd orau o gyflawni hyn. Mae’r rhain hefyd yn 

feysydd teilwng i graffu arnynt, ond, unwaith eto, nid ydynt o fewn cylch gwaith 

yr ymchwiliad hwn.5  

Pam mae’r ymchwiliad yn bwysig?  

13. Mae’r Ddeddf yn ddarn uchelgeisiol o ddeddfwriaeth –  y cyntaf o’i bath yn y 

byd. Mae’n cael effaith ar holl wasanaethau cyhoeddus Cymru a thu hwnt. Mae’n 

bwysig sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei gweithredu fel y dylai; mae’n newid yn 

sylfaenol y ffordd y mae penderfyniadau am wasanaethau cyhoeddus yn cael eu 

gwneud ac, yn y pen draw, sut y cânt eu cyflawni. Mae’n bwysig hefyd archwilio a 

 
5 Fodd bynnag, rydym yn ystyried sut y gallai’r Senedd fynd ati i graffu ar y ddeddfwriaeth hon –  

gan gynnwys bwriad y polisi a sut y cafodd y Ddeddf ei drafftio –  ym mhennod 7. 
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deall yn well y rhwystrau i weithredu’r Ddeddf yn llwyddiannus a sut y gellid 

goresgyn y rhain.  

14.  Dyma’r tro cyntaf i’r Senedd edrych yn gynhwysfawr ar y gwaith sydd wedi’i 

wneud o dan y Ddeddf gan y gwahanol gyrff sy’n gyfrifol am ei gweithredu. Mae 

gwaith craffu gwerthfawr ar y ddeddfwriaeth ei hun a gwaith Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol wedi’i wneud ers i’r Bil gael ei gyflwyno gyntaf (yn 

enwedig felly gan Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn y Pedwerydd 

Cynulliad6 a Phwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ’r Pumed 

Cynulliad7). Fodd bynnag, nid yw effeithiolrwydd gweithrediad y Ddeddf wedi 

bod yn destun craffu seneddol. 

15. Credwn hefyd fod y Ddeddf hon yn arbennig o berthnasol yng nghyd-

destun pandemig Covid-19. Mae adferiad yn dilyn argyfwng Covid-19 yn rhoi cyfle 

i lunwyr polisi asesu sut y gellir ailstrwythuro gwasanaethau cyhoeddus er gwell. 

Os yw’r Ddeddf am gael ei gweithredu’n llwyddiannus, rhaid iddi fod yn flaenllaw 

yn y broses honno. 

Pam nawr?  

16. Y bwriad gwreiddiol oedd inni ddechrau ein gwaith ar y Ddeddf hon i gyd-

fynd â chyhoeddi adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Mai 

2020 ‘Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020’8 ac adroddiad yr Archwilydd 

Cyffredinol ‘Felly, beth sy’n wahanol? ’.9 Yn ôl y gyfraith, rhaid cyhoeddi’r 

adroddiadau heb fod yn hwyrach na blwyddyn cyn pob etholiad cyffredinol i’r 

Senedd. Yr adroddiadau hyn oedd y cyntaf o’u bath i gael eu cyhoeddi ers pasio’r 

Ddeddf yn 2015. 

17. Mae’r adroddiadau hyn yn rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i’r Senedd graffu ar 

sut y mae’r Ddeddf wedi’i gweithredu. Gyda’i gilydd, maent yn crynhoi’r cynnydd 

 
6 Senedd Cymru. ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015’, cyrchwyd ar 13 Ionawr 

2021 
7 Senedd Cymru, ‘Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau ’r Dyfodol’, cyrchwyd ar 13 Ionawr 

2021 
8 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. ‘Adroddiad Cenedlaethau ’r Dyfodol 2020’, Mai 

2020, cyrchwyd ar 12 Ionawr 2021 
9 Archwilio Cymru. ‘Felly, beth sy ’n wahanol? ’, Mai 2020, cyrchwyd ar 22 Chwefror 2021 
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y mae cyrff cyhoeddus wedi’i wneud a’r hyn y dylen nhw, Llywodraeth Cymru ac 

eraill ei wneud yn y dyfodol i weithredu’r Ddeddf yn fwy llwyddiannus. 

18. Yng ngwanwyn 2020, trafododd Cadeiryddion gwahanol bwyllgorau ’r 

Senedd sut yr eir ati i graffu ar y Ddeddf a’r ddau adroddiad. Cytunwyd y byddai’r 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn arwain yr ymchwiliad, gan wahodd 

Cadeiryddion pwyllgorau eraill y Senedd i gyfrannu at yr ymchwiliad drwy 

fynychu cyfarfodydd Pwyllgor. 

19. Fodd bynnag, ym mis Mai 2020 roedd cyrff cyhoeddus yn ymrafael â thon 

gyntaf pandemig Covid-19. Penderfynwyd gohirio ein hymchwiliad nes tymor yr 

hydref 2020. Trawodd ail a thrydedd don y pandemig yng Nghymru unwaith yr 

oedd yr ymchwiliad a aildrefnwyd ar y gweill. Daeth yn amlwg, pe byddem am 

barhau â’n gwaith, y byddai’n rhaid i ni wneud hynny yng nghyd-destun Covid-

19. 

20. Yn ôl y dystiolaeth a gawsom yn hydref 2020, roedd gan gyrff cyhoeddus a 

rhanddeiliaid eraill stori bwysig i’w hadrodd am y Ddeddf hon. Er gwaethaf y 

pwysau enfawr yr oeddent yn gweithio oddi tano, roeddent am rannu ’r stori 

honno gyda ni. Cawsom ein synnu gan eu cefnogaeth i’r ddeddfwriaeth 

uchelgeisiol hon, a’u huchelgais i wneud iddi weithio i bobl Cymru. Os rhywbeth, 

roedd yr uchelgais hon yn ymddangos yn gryfach o ystyried y potensial i arloesi 

wrth inni adfer yn dilyn Covid-19. Gan hynny, penderfynom barhau â’n 

hymchwiliad yng ngwanwyn 2021. 

Sut wnaethon ni gynnal yr ymchwiliad?  

21. Gwnaethom gasglu tystiolaeth gan amryw o wahanol bobl a sefydliadau ar 

draws y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r sector preifat. Fe wnaethom 

ddewis casglu ein tystiolaeth gan ddefnyddio chwe phrif thema: 

 Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Ddeddf 

 Yr adnoddau sydd ar gael i gyrff cyhoeddus i weithredu ’r Ddeddf, a pha 

mor effeithiol y defnyddiwyd yr adnoddau hynny 

 Y gefnogaeth a ddarperir gan Gomisiynydd Cenedlaethau ’r Dyfodol 

 Rôl arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru 
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 Rhwystrau posibl eraill (e.e. Brexit, Covid-19, ac ati) 

 Sut i sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei gweithredu’n llwyddiannus yn y 

dyfodol 

22. Wrth i ni adolygu a thrafod y dystiolaeth a gasglwyd, daeth yn amlwg bod y 

thema derfynol –  sut i sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei gweithredu’n 

llwyddiannus yn y dyfodol –  yn arwain ymlaen yn naturiol ar ôl ystyried y 

rhwystrau. 

23. Gan hynny, rydym wedi strwythuro’r adroddiad hwn yn seiliedig ar y pum 

thema gyntaf, gan gynnwys sylwadau am bum mlynedd gyntaf y Ddeddf hon a’r 

dyfodol ym mhob pennod. Ym mhennod olaf yr adroddiad, rydym yn myfyrio 

rhywfaint ar rôl y Senedd ei hun mewn perthynas â’r ddeddfwriaeth hon. 
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Llinell amser yr ymchwiliad:
Mae’r llinell amser isod yn dangos sut yr aethom ati i gynnal ein 
hymchwiliad.

Cwmpasu
Cadeiryddion pwyllgorau’r 

Senedd yn cytuno mai’r 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

fydd yn arwain yr ymchwiliad i 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015, gyda 
chyfranogiad Cadeiryddion 

Pwyllgorau eraill..

Mawrth 2020

Hydref 2020

Lansio’r ymchwiliad 
Cynrychiolwyr o oddeutu 40 o 
gyrff cyhoeddus, elusennau a 
rhanddeiliaid eraill yn ymuno 
â’n digwyddiad bwrdd crwn 

rhithwir i randdeiliaid.

Ymgynghoriad  
Ysgrifennu at bob un o’r 44 corff 
cyhoeddus sy’n ddarostyngedig 

i’r Ddeddf a rhanddeiliaid 
allweddol eraill i ofyn am 
dystiolaeth ysgrifenedig. 
Cafwyd 61 o ymatebion.

Mai 2020

Cyhoeddi
adroddiadau statudol

Y Comisiynydd a’r Archwilydd 
Cyffredinol yn cyhoeddi 

eu hadroddiadau statudol. 
Briff technegol yn dod i law 

gan y ddwy swyddfa.

COVID-19 
Penderfynu gohirio dechrau ein 
hymchwiliad tan yr hydref 2020 

i ganolbwyntio ar COVID-19 
dros y gwanwyn a’r haf.
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Craffu 
Cynnal ein sesiwn graffu 
olaf gyda Chomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
a Llywodraeth Cymru.

Chwefror 2021

Mawrth 2021

Ein hadroddiad 
Cyhoeddi ein 

hadroddiad terfynol.
Cynnal dadl ar yr adroddiad yn

yn Siambr y Senedd.

Sesiynau tystiolaeth 
Dechrau casglu tystiolaeth

lafar gan randdeiliaid a chyrff 
cyhoeddus trwy gyfarfodydd 

ffurfiol y Pwyllgor.

Rhagfyr 2020

Tachwedd 2020

Ymgysylltu â phobl ifanc 
Ysgrifennu at dros 70 o 

sefydliadau addysgol i ofyn 
am farn pobl ifanc am yr hyn y 
mae’r Ddeddf yn ei olygu iddyn 
nhw. Dau ymateb yn dod i law, 
yn cynrychioli barn 14 o bobl.

Ionawr 2021

Arolwg wedi’i dargedu 
Anfon holiadur byr i weithwyr 

gwasanaethau cyhoeddus 
Cymru ei gwblhau i’n helpu i 

ddeall i ba raddau y mae cyrff 
cyhoeddus yn ymgysylltu â’u 

staff ynghylch y Ddeddf.
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2. Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 

Yn yr adran hon, rydym yn ystyried a yw cyrff cyhoeddus yn 

gwybod yr hyn y dylent fod yn anelu ato ac a yw’r wybodaeth 

honno i’w gweld ar draws yr holl staff. Rydym yn trafod faint 

y mae angen i randdeiliaid eraill ei wybod am y Ddeddf, hyd 

yn oed os nad ydyn nhw’n ddarostyngedig iddi eu hunain. 

Yn olaf, rydym yn ystyried faint o ymwybyddiaeth a 

dealltwriaeth sydd ei hangen ar y cyhoedd i weithredu ’r 

Ddeddf yn llwyddiannus. 

Diffinio beth fyddai’n cyfrif i fod yn ‘dda’ 

24. Mynegwyd pryderon pan gyflwynwyd Bil Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol 

(Cymru) gyntaf ynghylch a oedd gan y ddeddfwriaeth arfaethedig yr eglurder yr 

oedd ei angen i ysgogi newid ar lawr gwlad.10 Gwnaethom ofyn i gyrff cyhoeddus 

a oedd yn amlwg iddynt sut beth, yn ymarferol, oedd gweithredu ’r Ddeddf ‘yn 

dda’. 

25. Ar y cyfan, roedd hyn yn glir iddynt. Dywedodd un o swyddogion Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: 

“[…] at an executive or strategic level, there is a clear sense of what 

‘good’ looks like […] that then gets translated across the organisation 

into the divisions”  

 
10 Gweler cyfraniad Christine Chapman AC ar 8 Gorffennaf 2014, er enghraifft (Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru, ‘Cofnod y Trafodion: Cyfarfod Llawn, 08/07/2014 ’, tudalen 46, cyrchwyd ar 

3 Chwefror 2021.), neu gyfraniad Llyr Gruffydd AC i’r ddadl Cyfnod 4 ar 17 Mawrth 2015 (Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru, ‘Cofnod y Trafodion, Cyfarfod Llawn, 17/03/2015’, tudalen 51, cyrchwyd ar 3 

Chwefror 2021). 
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26. Ychwanegodd y swyddog fod rhai o’r adrannau yn fwy aeddfed o ran deall y 

weledigaeth honno nag eraill.11 Roedd hon yn thema gyson: mae’n ymddangos 

bod gan lefelau uwch o fewn cyrff cyhoeddus syniad da o’r hyn y mae angen 

iddynt ei wneud, hyd yn oed os oedd ei ddiffinio mewn termau diriaethol yn 

anos.12 

27. Awgrymodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru: 

“[some members of Public Services Boards] found the concepts and 

language within the Act confusing, aspirational and vague and most 

believed that the space within the Act for local interpretation was a 

challenge and often caused confusion. This was especially true of 

central concepts such as sustainable development and well-being 

[…]”13 

28. Gofynnom i Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru am y pryderon hyn. 

Cydnabu fod yr adroddiadau gan y Comisiynydd ac Archwilydd Cyffredinol 

Cymru yn dangos bod dulliau gwahanol iawn o hyd ar draws y sector cyhoeddus 

yng Nghymru.14 Meddai:  

“One of the ways that we’ve tried to approach this issue is by working 

very closely with the Commissioner and also the third sector to agree 

on a definition of ‘prevention’ to help understand the application of 

that way of working”. 

29. Fodd bynnag, dadleuodd fod y rhwymedigaethau a’r ymrwymiadau a wneir 

yn y ddeddfwriaeth ei hun yn glir iawn.15 

 
11 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 32  
12 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 195 
13 Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ‘Submission to the Public Accounts Committee ’s Enquiry 

on the Barriers to Implementation of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015’, 

Ionawr 2021, cyrchwyd ar 12 Chwefror 2021 
14 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 150 
15 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 150 
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Newid diwylliant: ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ar draws cyrff 

cyhoeddus 

30. Clywsom nad yw uwch-dimau arweinyddiaeth yn gwybod yn iawn beth 

fyddai’n cyfrif i fod yn ‘dda’ os nad yw eu staff ar bob lefel o gyrff cyhoeddus yn 

rhannu’r un ddealltwriaeth. Mae hyn yn ymwneud â diwylliant sefydliadol, y 

soniwyd dro ar ôl tro ei fod yn rhwystr mawr i weithredu ’r ddeddfwriaeth yn 

effeithiol. 

31. Dywedodd Sustrans Cymru wrthym: 

“[…] public bodies really need to think about culture change at all levels 

as well, so that the existing staff are really thinking about how the 

future generations Act impacts their everyday working activities, and 

it’s ingrained within the way everyone works, rather than necessarily 

thinking that it’s vested in some individual who is the officer that looks 

after that.”16 

32. Roedd eraill yn cytuno, gan awgrymu mai diben y ddeddfwriaeth yw 

‘meddwl yn strategol am sut olwg fydd ar Gymru mewn 10, 15 neu 20 mlynedd, 

ac mai dyma’r pwynt o ran newid diwylliant’.17 I lawer o’n tystion, sicrhau newid 

diwylliant oedd un o’r prif rwystrau i weithredu’r Ddeddf. Dywedwyd wrthym yn 

aml y byddai’r rhwystr hwn yn cymryd peth amser i’w oresgyn.18 

33. Roedd y rhan fwyaf o’r tystion yn cydnabod bod ymwybyddiaeth a 

dealltwriaeth o’r Ddeddf ar draws yr holl staff yn hanfodol os yw’r gwasanaethau 

cyhoeddus y maent yn eu darparu am adlewyrchu egwyddorion datblygu 

cynaliadwy. Pwysleisiodd Chwaraeon Cymru fod pob person mewn corff 

cyhoeddus yr un mor bwysig â’r Prif Weithredwr o ran cyflawni bwriad y Ddeddf. 

Fodd bynnag, roedd yn cydnabod y gellid datblygu a gwella’r maes gwaith hwn 

o fewn y sefydliad.19 

 
16 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 179 
17 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 71  
18 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 20  
19 Tystiolaeth ysgrifenedig, FGA53 Chwaraeon Cymru 
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34. Roedd rhai cyrff cyhoeddus wedi cyflwyno prosesau i wella dealltwriaeth, 

megis cynnwys y Ddeddf mewn asesiadau effaith ar gyfer polisïau neu fentrau 

newydd.20 Dywedodd eraill wrthym fod gwaith maes Archwilio Cymru a 

ganolbwyntiai ar y pum ffordd o weithio wedi bod yn ddefnyddiol wrth 

atgyfnerthu’r Ddeddf ar draws staff y sector cyhoeddus.21 

35. Roedd y dystiolaeth a gawsom yn cyfeirio at anghysondebau sylweddol o 

ran sut, ac i ba raddau, yr oedd staff ar draws y sector cyhoeddus wedi bod yn 

gweithredu’r Ddeddf, ac i ba raddau yr oedd y Ddeddf yn llywio eu gwaith. 

36. Gwnaethom lansio arolwg byr ar-lein i gael syniad o ba mor dda y mae’r 

Ddeddf yn cael ei deall ymhlith staff y 44 corff cyhoeddus sy ’n ddarostyngedig i’r 

Ddeddf. 

Ffigur 1. Gofynnwyd i gyflogeion y cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf ymateb i’r cwestiwn a 
ganlyn: “Ydych chi wedi clywed am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?” Ymatebodd 94 
o unigolion. 

 

  

 
20 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 26 
21 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 186 

76%

24% Na, nid wyf wedi
clywed am y Ddeddf

Do, rwyf wedi clywed
am y Ddeddf
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Ffigur 2. Gofynnwyd i gyflogeion y cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf ymateb i’r cwestiwn a 
ganlyn: "I ba raddau y mae eich cyflogwr wedi cysylltu â chi i drafod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a’r hyn y mae’n ei olygu i’ch gwaith?" Ymatebodd 88 o unigolion. 

 

37. Mae’r canlyniadau’n dangos lefel gymharol dda o ymwybyddiaeth o’r 

Ddeddf yn gyffredinol (roedd 76% o’r 94 o ymatebwyr wedi clywed am y Ddeddf), 

ond darlun cymysg a gafwyd o ba mor dda y mae cyrff cyhoeddus yn trafod yn 

rhagweithiol â staff ynglŷn â sut mae’r Ddeddf yn effeithio ar eu gwaith. Nododd 

43.2% o’r 88 o ymatebwyr fod eu cyflogwr wedi ymgysylltu â hwy "llawer iawn" 

neu "lawer". Nododd 27.3% nad oedd eu cyflogwr wedi ymgysylltu â hwy o gwbl. 

Elusennau a’r sector preifat 

38. Clywsom fod y sector gwirfoddol a’r sector preifat yn cyflawni rolau 

hollbwysig wrth gefnogi eraill i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a darparu 

gwasanaethau eu hunain. Cawsom ein synnu gan mor gryf yr oedd y teimladau 

a lefel yr ymgysylltiad yn y trydydd sefydliad sector a’r sector preifat a gyfrannodd 

at ein hymchwiliad.22 

39. Eglurodd Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth WWF Cymru wrthym pa rôl yr 

ystyriai hi oedd gan y trydydd sector wrth weithredu’r Ddeddf: 

“[…] highlighting not just our role in public engagement but also as 

expert advisers on the implementation of the Act, on what 

sustainability means, on what radical transformation, system change, 

 
22 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 7 

43.2% 25.0% 27.3% 4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Llawer iawn/Llawer Swm cymedrol/rhywfaint Ddim o gwbl Ddim yn gwybod
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can look like— both the policies and the design and the evaluation of 

that is a critical role for the third sector”.23 

40. Fodd bynnag, yn wahanol i gyrff cyhoeddus, nid yw sefydliadau ’r trydydd 

sector a’r sector preifat sy’n cynnig gwasanaethau cyhoeddus neu’n cefnogi 

gwasanaethau o’r fath yn ddarostyngedig i’r Ddeddf. Nid oes gofyniad statudol 

iddynt fabwysiadu egwyddorion y ddeddfwriaeth, hyd yn oed yn eu gwaith gyda 

chyrff cyhoeddus yng Nghymru sy ’n ddarostyngedig i’r ddyletswydd honno. I rai 

cyrff cyhoeddus, mae cael cefnogaeth y trydydd sector a’r sector preifat wedi bod 

yn heriol. Clywsom fod hyn yn gwella, a bod cydweithio â’r sector preifat a’r sector 

gwirfoddol yn gallu gwireddu’r weledigaeth ar gyfer Cymru sy ’n integredig, yn 

gydweithredol, yn wydn ac yn ffyniannus. 24 

Y cyhoedd 

41. Gofynnwyd i randdeiliaid a thystion i ba raddau y mae’r cyhoedd yn 

ymwybodol o’r Ddeddf a’r hyn y mae’n ei olygu i wasanaethau cyhoeddus yng 

Nghymru. Rydym wedi dadlau y dylai’r ddeddfwriaeth hon yn fwy nag unrhyw 

ddeddfwriaeth arall esgor ar sgwrs genedlaethol am sut y dylid darparu 

gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r sgwrs hon yn dibynnu ar y cyrff cyhoeddus eu 

hunain yn ymgysylltu â defnyddwyr eu gwasanaethau, ochr yn ochr â gwaith 

hyrwyddo mwy cyffredinol gan sefydliadau allweddol eraill, sef Llywodraeth 

Cymru, y Comisiynydd ac Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

42. Dywedwyd wrthym yn aml mai lefel isel o ymwybyddiaeth o’r Ddeddf oedd 

gan y cyhoedd. Yn yr achosion lle mae pobl wedi clywed am y Ddeddf, maent fel 

arfer yn ei hystyried yn rhywbeth nad yw’n annatod i’w bywydau bob dydd. 

Dywedodd cynrychiolydd WWF Cymru wrthym: 

“[…] there have been no real surveys to get a sense through an 

evidence base, really, to anticipate how much public awareness there 

is, but I think, anecdotally, if you ask any of your family or friends what 

 
23 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 151  
24 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 338 
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the well-being Act is, I think everyone would find a blank look on 

faces.”25 

43. Roedd canlyniadau ein harolwg o’r rhai a fynychodd ein digwyddiad i 

randdeiliaid ar 12 Hydref 2020 yn dangos lefelau isel o ymwybyddiaeth ymhlith y 

cyhoedd (yn ogystal â lefelau uchel o ymwybyddiaeth ar draws y cyrff cyhoeddus 

eu hunain). 

Ffigur 3. Defnyddiwyd arolwg rhithwir i ofyn i’r rhai a oedd yn bresennol yn ein digwyddiad rhanddeiliaid 
p’un a oeddent yn cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau a ganlyn: 

 

44. Gofynnwyd hefyd i’r bobl ifanc a gymerodd ran yn ein gweithgareddau 

ymgysylltu p’un a oeddent wedi clywed am y Ddeddf a Chomisiynydd 

 
25 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 149 
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Cenedlaethau’r Dyfodol. Dim ond 2 o’r 14 myfyriwr oedd wedi clywed am y 

Ddeddf a’r Comisiynydd. Mae’n bwysig nodi bod y myfyrwyr nid yn unig yn 

debygol o fod yn grŵp o’r cyhoedd sy’n arbennig o wybodus a pharod i 

ymgysylltu, ond eu bod yn cynrychioli grŵp oedran a ddylai fod yn rhai o’r bobl 

sy’n elwa fwyaf yn sgil y ddeddfwriaeth hon.26 

45. Nid oeddem yn synnu clywed bod ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r 

ddeddfwriaeth hon yn isel yn ôl pob tebyg. Gall y broses ddeddfwriaethol fod yn 

gymhleth, ac mae ymgysylltu’n effeithiol ac yn ystyrlon â’r cyhoedd yn her 

sylweddol i unrhyw lywodraeth neu ddeddfwrfa. Roeddem yn awyddus i weld a 

yw’r Ddeddf hon yn arbennig o anodd i’w deall, o’i chymharu â darnau eraill o 

ddeddfwriaeth. 

46. Clywsom: 

“[…] the multifaceted nature of the Act brings added complexity and 

therefore makes it difficult to convey a single clear message about the 

purpose of the Act and what it means for individuals, communities, 

organisations and their staff.”27 

47. Er hynny, nid yw’r ffaith bod gan y cyhoedd ddealltwriaeth wael o’r 

ddeddfwriaeth o reidrwydd yn rhwystr i’w gweithredu’n llwyddiannus. 

Gwnaethom ofyn i’n tystion a oedd wir angen i’r cyhoedd wybod am y Ddeddf. 

48. Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol wrthym ei fod yn ‘rhwystr strategol i 

weithredu’r Ddeddf’. Dywedodd fod yn rhaid i’r drafodaeth ynghylch llunio 

polisïau ‘gael ei chynnal ar lefel genedlaethol yng nghyd-destun y Ddeddf, a 

hynny sawl gwaith, gan mai’r nod yw newid natur y ddadl wleidyddol’.28  

49. Cytunodd un o swyddogion Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre: 

“The more informed we are as a nation, the better the discussion and 

the more challenging it is. So, I think that’s really, really important. I 

 
26 Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau ’r dyfodol: y stori hyd yn hyn 

Crynodeb o’r ymgysylltiad â phobl ifanc 
27 Tystiolaeth ysgrifenedig. FGA40 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
28 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 55  
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think the other thing, in realistic terms, as part of Wales, change 

happens in groups of five to eight, it doesn’t happen by didactic, top-

down policy. That’s where we get real change: what does it mean for 

me in my locality, in my community, and how can it make a little bit of 

a difference? ”29 

50. Roedd llawer o’r tystion yn teimlo nad oedd angen i’r cyhoedd wybod am y 

ddeddfwriaeth yn ei holl fanylder.30 Fodd bynnag, roedd consensws y dylai’r 

cyhoedd fod yn ymwybodol o’r ffaith bod y gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir 

yn newid i ddilyn yr egwyddorion yn y Ddeddf.31 

51. Gan hynny, roeddem yn tybio y byddai cyrff cyhoeddus yn cymryd camau i 

roi gwybod i ddefnyddwyr eu gwasanaeth am y newid hwnnw. Pan wnaethom 

ofyn i’n tystion am hyn, roeddem yn siomedig o glywed llawer o dystion yn 

cydnabod bod angen iddynt wneud mwy.  

Ein barn 

52. Rydym yn gwerthfawrogi bod codi ymwybyddiaeth, gwella dealltwriaeth a 

newid diwylliant yn cymryd amser. Fodd bynnag, mae pum mlynedd a mwy ers 

pasio’r Ddeddf. Mae cyrff cyhoeddus wedi cael digon o gyfle i gymryd y cam 

cyntaf hanfodol hwn i ymgorffori’r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy mewn 

gwasanaethau cyhoeddus. 

53. Er nad oes angen i’r cyhoedd wybod am fanylion mân y Ddeddf, mae angen 

i’r cyhoedd ddeall y bu newid sylfaenol tuag at egwyddor o ddatblygu 

cynaliadwy wrth lywodraethu a darparu gwasanaethau cyhoeddus yng 

Nghymru. Heb y ddealltwriaeth hon, dydyn ni ddim yn gweld sut y gall y 

cyhoedd gyfrannu at y drafodaeth ynghylch sut y gellir rhedeg gwasanaethau 

cyhoeddus yn fwy cynaliadwy, na dwyn i gyfrif y rhai sy ’n gyfrifol am 

wasanaethau cyhoeddus am y ffordd y maent yn gweithredu ’r Ddeddf. Er y 

 
29 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21‘, paragraff 39 
30 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, Paragraff 154 
31 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20 ‘, Paragraff 55 
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gwelir arferion da yma ac acw, nid yw pob corff cyhoeddus yn trosglwyddo 

manylion y Ddeddf i neges glir a pherthnasol y gellir ei chyfleu i bobl Cymru. 

54. Os nad yw defnyddwyr gwasanaethau cyrff cyhoeddus yn ymwybodol o’r 

egwyddorion wrth graidd y Ddeddf, mae hyn yn awgrymu i ni fod gweithrediad y 

Ddeddf hyd yma wedi bod o dop sefydliadau i lawr; mae’n digwydd i bobl, nid 

gyda phobl. Rydym yn cytuno â’r Archwilydd Cyffredinol bod y diffyg 

ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd yn arwydd nad yw’r sgwrs genedlaethol wedi 

newid. Os nad yw’r sgwrs genedlaethol wedi newid, nid yw’r ddeddfwriaeth yn 

gweithio fel y dylai. 

Casgliad 1. Nid yw cyrff cyhoeddus wedi gwneud digon i feithrin 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymhlith defnyddwyr eu gwasanaeth o’r newid i 

ddatblygu cynaliadwy ar draws gwasanaethau cyhoeddus. 

55. Rydym wedi dod i gasgliadau tebyg am y newid diwylliant o fewn cyrff 

cyhoeddus eu hunain. Nid oes gennym amheuaeth nad yw uwch-dimau arwain 

cyrff cyhoeddus ledled Cymru yn deall y ddeddfwriaeth yn dda. Fodd bynnag, 

nid yw’r ddealltwriaeth hon i’w gweld ymhlith pob aelod o staff cyrff cyhoeddus. 

Ni all sefydliadau honni eu bod wedi ennyn newid diwylliant os nad oes gan y 

rhan fwyaf o’u staff unrhyw ymwybyddiaeth bod rhaglen o newid diwylliant hyd 

yn oed ar y gweill. Down i’r casgliad fod hyn hefyd yn rhwystr i weithredu’r 

Ddeddf. 

Casgliad 2. Nid yw cyrff cyhoeddus wedi gwneud digon i newid diwylliant eu 

sefydliadau eu hunain i gyd-fynd ag egwyddorion y Ddeddf. O’r herwydd, nid 

yw’r newid diwylliant sy’n hanfodol i weithredu’r Ddeddf hon yn llwyddiannus 

wedi digwydd. 

56. Roedd yn galondid inni weld arbenigedd, ymgysylltiad ac ymrwymiad y 

cynrychiolwyr yn y trydydd sector a’r sector preifat a gyfrannodd at yr ymchwiliad 

hwn. 

57. Wnaethon ni ddim cael digon o dystiolaeth gan elusennau a chwmnïau 

preifat i wybod a yw ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y sefydliadau a gyfrannodd 

at ein hymchwiliad yn gynrychioliadol o’r sectorau yn gyffredinol. Rydyn ni’n 

cymryd mai dyna’r achos i rai, a bod mwy gan eraill i’w wneud. Fodd bynnag, gan 

nad yw’r cyrff hynny’n ddarostyngedig i’r Ddeddf, credwn yn y pen draw mai 
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cyfrifoldeb y cyrff cyhoeddus sy’n gweithio ochr yn ochr â hwy yw sicrhau bod eu 

gwaith yn cadw at egwyddorion y Ddeddf. 

58. Rydym hefyd yn cydnabod gwerth y trydydd sector a’r byd academaidd o 

ran darparu arbenigedd, cyngor a chymorth. Gallai’r sector cyhoeddus fod yn 

gwneud mwy o ddefnydd o’r adnodd hwn. 

Casgliad 3. Hyd yma, nid yw cyrff cyhoeddus wedi manteisio’n llawn ar yr 

arbenigedd a’r capasiti o fewn y trydydd sector a’r sector preifat i gefnogi eu 

gwaith o dan y Ddeddf. Gan hynny, gallai cyrff cyhoeddus weld buddion 

ychwanegol yn sgil gweithio ar y cyd â sefydliadau’r trydydd sector a’r sector 

preifat wrth fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf pan fyddant yn darparu 

gwasanaethau ar gyfer y gwasanaeth cyhoeddus, ac ar ei ran. 
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3. Adnoddau 

Byddai’n anodd ymchwilio i sut y mae cyrff cyhoeddus yn 

gweithredu unrhyw ddeddfwriaeth heb gyffwrdd ar faterion 

adnoddau. Gofynnwyd a oedd yn rhesymol disgwyl mwy o 

arian yn y cyd-destun presennol, ac a oedd angen mwy o 

adnoddau ar gyrff cyhoeddus, pe bai arian ar gael, i 

weithredu’r Ddeddf, neu a oes angen iddynt ddefnyddio 

adnoddau presennol yn wahanol. 

A oes gan gyrff cyhoeddus yr adnoddau sydd eu hangen arnynt 

59. Diben yr ymchwiliad hwn oedd nodi’r rhwystrau ar draws y sector 

cyhoeddus i weithredu’r Ddeddf hon. Gwnaethom ganolbwyntio ar faterion sy’n 

gyffredin i’r 44 corff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf, yn hytrach na 

chraffu ar gyrff cyhoeddus unigol a’u harweinyddiaeth. Roeddem yn awyddus i 

gael gwybod a oes gan gyrff cyhoeddus yn gyffredinol yr adnoddau sydd eu 

hangen arnynt i weithredu’r Ddeddf yn llwyddiannus (mater sy ’n berthnasol i 

bob corff cyhoeddus), yn hytrach na pha mor llwyddiannus yr oedd 

arweinyddiaeth pob corff wedi defnyddio’r adnoddau hynny (mater sy’n 

amrywio’n sylweddol o un corff cyhoeddus i’r llall).32 

  

 
32 Y sawl sy’n bennaf cyfrifol am graffu ar waith cyrff cyhoeddus unigol yw Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol, fel y nodir yn Rhan 3 o’r Ddeddf, ac Archwilydd Cyffredinol Cymru, o dan 

adran 15. Gweler: Legislation.gov.uk, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015’, 

cyrchwyd ar 2 Mawrth 2021. 
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Ffigur 4. Gwnaethom ddefnyddio arolwg rhithwir i ofyn i’r rhai a oedd yn bresennol yn ein digwyddiad 
rhanddeiliaid: "Pa un o’r canlynol sydd fwyaf arwyddocaol wrth weithredu’r Ddeddf?" Adnoddau ar gyfer 
cyrff cyhoeddus ddaeth ar frig y rhestr. 

 

60. Nid yw’r Ddeddf ei hun yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gyflawni 

unrhyw swyddogaethau ychwanegol. Mae’n eu hannog i feddwl yn wahanol am 

y gwasanaethau cyhoeddus y maent eisoes yn eu darparu a’r ffyrdd y maent yn 

gweithio. 

61. Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn gosod gofynion ar gyrff cyhoeddus i 

gyflwyno adroddiadau. Rhaid iddynt bennu a chyhoeddi amcanion llesiant sydd 

wedi’u cynllunio i sicrhau eu bod yn cyfrannu gymaint â phosibl at y nodau 

llesiant cenedlaethol. Rhaid i bob corff cyhoeddus hefyd gyhoeddi datganiad 

ochr yn ochr â’i amcanion i roi mwy o fanylion ynghylch pam y mae wedi pennu ’r 

amcanion penodol hynny, y camau y bydd yn eu cymryd i gyflawni’r amcanion, 

sut y bydd yn cynnwys eraill wrth wneud hynny, ac unrhyw wybodaeth 

berthnasol arall. Yn olaf, ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol, rhaid i bob corff 

cyhoeddus adrodd ar y cynnydd y maent wedi’i wneud yn erbyn ei amcanion. 

62. Nid ydym yn tanbrisio’r gwaith y mae angen i gyrff cyhoeddus ei wneud i 

ddatblygu eu hamcanion. Nid oedd yn glir inni chwaith a oes gan gyrff 

cyhoeddus arbenigedd o fewn eu sefydliad i gefnogi’r corff hwn o waith. Pan 

ofynnwyd y cwestiynau hyn i’r cyrff cyhoeddus eu hunain, roedd llawer o’r 

ymatebion –  yn enwedig rhai awdurdodau lleol –  yn ategu sylwadau Cyngor Sir y 

Fflint: 

“The Act encourages public bodies to behave in an “ideal world” –  with 

multi year sustainable budget settlements, capacity for research and 
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application, lack of bureaucracy and perfect partnership 

arrangements. This is not reality and it takes effort to either develop 

and/or campaign/lobby for these ideals.”33 

63. Clywsom y dylid ystyried y gofynion y mae’r Ddeddf yn eu gosod ar gyrff 

cyhoeddus yng nghyd-destun mesurau cyni ar draws y sector cyhoeddus. Nid 

oes gan lawer o gyrff y capasiti oedd ganddynt gynt. Dadleuodd llawer ohonynt 

‘fod arnynt angen adnoddau i newid diwylliant’.34  

64. Yn draddodiadol, mae rhai cyrff cyhoeddus wedi dibynnu ar asedau ffisegol 

–  fel adeiladau –  i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Clywsom y gallai 

mabwysiadu egwyddorion y Ddeddf gynnwys trefniadau i ddarparu arian cyfalaf 

untro i foderneiddio seilwaith.35 Fodd bynnag, mewn meysydd eraill, gall 

mabwysiadu’r Ddeddf gael yr effaith gyferbyniol –  gan herio rhagdybiaethau 

ynghylch sut y dylid defnyddio cyllid. Rhoddodd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd y 

Llyfrgell Genedlaethol enghraifft i ni: 

“Dwi wedi dod i’r penderfyniad rŵan nad ydyn ni’n codi adeilad 

ysblennydd werth £3 miliwn yn Aberystwyth, ond yn hytrach rydyn 

ni’n mynd i fuddsoddi’r arian yna mewn ymgysylltu cyhoeddus, sef 

mynd â’r archif yma allan at y bobl […] mae’r llyfrgell genedlaethol wedi 

dod i’r casgliad bod yn rhaid edrych o’r newydd ar bob dim rydyn ni’n 

ei gyflawni yng nghyd-destun COVID-19 a’r hinsawdd economaidd 

sydd ohoni hi, a gofyn i ni ein hunain, yn feirniadol iawn, iawn, iawn a 

ydyn ni’n medru gwneud hyn yn wahanol, ydyn ni’n medru ei wneud 

o’n well, ac a ydyn ni’n medru ei wneud o fel ei fod o’n dod â mwy o 

fudd i bobl Cymru”36 

65. Awgrymodd eraill fod yr her o ran adnoddau yn un mwy cymhleth. 

Dywedodd un o swyddogion Archwilio Cymru: 

 
33 Tystiolaeth ysgrifenedig, FGA50 Cyngor Sir y Fflint 
34 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 100 
35 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 13 
36 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 66 
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“[…] there’s a danger […] that with resources comes grant dependency 

and, at some point, public bodies have to take the brave step of 

funding themselves and stepping back from one model of provision 

and moving on with another within their existing resources.”37 

66. Awgrymodd un o swyddogion Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mai 

un ffordd o oresgyn materion o ran adnoddau oedd ‘meddwl am y cyfrifoldebau 

sydd gennym gyda’n gilydd fel sefydliad sector cyhoeddus na allwn ond eu 

cyflawni drwy gydweithio â’n partneriaid eraill’.38 Cytunodd cynrychiolydd o 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, gan ychwanegu: 

“[…] it’s that micro approach to pooling and collaboration that could be 

one of the tools we use, given that I don’t think we have the ability to 

influence the macro environment around funding allocation from UK 

level”.39 

67.  Roedd rhai tystion yn cytuno bod cyfyngiadau sylweddol o ran adnoddau, 

ond, fel y dywedodd Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru wrthym, ‘nid yw 

achwyn am gyllid am helpu neb’. Aeth ymlaen i ddweud ‘rydym mewn sefyllfa 

anodd iawn ac mae’n rhaid i ni wneud y gorau o’r hyn sydd gennym’.40 

Dyrannu cyllid a chylchoedd cyllideb 

68. Roedd y dystiolaeth y gwnaethom ei chasglu yn y digwyddiad rhanddeiliaid 

ym mis Hydref 2020 a’n hymgynghoriad yn cyfeirio at ddatgysylltiad rhwng sut y 

dyfernir cyllid i gyrff cyhoeddus ac egwyddorion y Ddeddf. Gofynnwyd i’n tystion 

a yw’r broses o ddyfarnu cyllid yn rhwystr i weithredu’r Ddeddf. 

69. Yn ôl Archwilydd Cyffredinol Cymru : 

▪ “the short-term nature of some funding flows, which hamper [public 

bodies’] ability to plan effectively for the longer term; 

 
37 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 101 
38 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 77 
39 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 84 
40 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 225 
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▪ a lack of flexibility in how some parts of grant funding can be spent; 

and 

▪ the fact that public bodies are only made aware of the availability of 

funding very late in the day, or late in the financial year”.41 

70. Nododd y rhan fwyaf o’r tystion fod o leiaf un o’r pwyntiau hyn yn rhwystr 

allweddol i’w sefydliad. 

Cylchoedd ariannu a hyblygrwydd 

71. Mae cyfran sylweddol o’r arian y mae cyrff cyhoeddus yn ei gael gan 

Lywodraeth Cymru yn cael ei bennu a’i ddyfarnu’n flynyddol.42 Gall Llywodraeth 

Cymru nodi meysydd eang ar gyfer sut y dylai’r arian hwn gael ei ddefnyddio gan 

y cyrff cyhoeddus neu nodi blaenoriaethau strategol ar gyfer y sefydliad. Er 

hynny, yn gyffredinol, mae gan gyrff cyhoeddus fwy o hyblygrwydd o ran sut y 

maent yn defnyddio’r cyllid hwn na ffrydiau neu grantiau incwm eraill sy ’n 

benodol i brosiectau. Clywsom fod yr hyblygrwydd hwn yn hanfodol.43 

72. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda rhywfaint o hyblygrwydd, gall dyraniadau 

cyllid blynyddol fod yn rhwystr wrth geisio meddwl a chynllunio ar gyfer y tymor 

hwy. Dywedodd un o swyddogion Cyngor Sir y Fflint: 

“[…] annual budgets do not help with long-term planning, do they?  

You’re always on that annual cycle, and although there’s relative 

stability, year to year, we are extremely hampered by short-term grant 

regimes that come out at the very last minute. We’ve almost got to 

have a whole portfolio of projects, potentially waiting to go, in case 

some money comes up with which we can undertake those.”44 

 
41 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 7 
42 Er ei bod yn ofynnol i gyrff y GIG baratoi Cynlluniau Tymor Canolig Integredig am dair blynedd, 

a bod rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Weinidogion, caiff cyllid y GIG ei ddyrannu ’n 

flynyddol gan Lywodraeth Cymru 
43 Mae Gethin Morgan o Gyngor Sir Ynys Môn yn trafod mor bwysig yw addasu ’r ffordd y mae 

adnoddau’n cael eu defnyddio i gyd-fynd â chymunedau lleol. Gweler: Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 65 
44 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 188 

Tud 82 Tudalen 84

file:///C:/Users/daviesg6/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WXTISNSL/I%20think%20it's%20for%20organisations%20to%20be%20brave,%20as%20well,%20in%20some%20of%20that%20decision%20making.%20We%20reported%20on%20the%20integrated%20care%20fund%20in%202019%20and%20quite%20a%20significant%20amount%20of%20public%20money%20has%20gone%20into%20project%20development%20work%20to%20change%20service%20provision%20models%20of%20care,%20but,%20actually,%20issues%20around%20them%20mainstreaming%20those%20new%20services.%20So,%20there's%20a%20danger%20as%20well%20that%20with%20resources%20comes%20grant%20dependency%20and,%20at%20some%20point,%20public%20bodies%20have%20to%20take%20the%20brave%20step%20of%20funding%20themselves%20and%20stepping%20back%20from%20one%20model%20of%20provision%20and%20moving%20on%20with%20another%20within%20their%20existing%20resources
https://record.assembly.wales/Committee/11053
https://record.assembly.wales/Committee/11053


Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn 

36 

73. Mae cryn drafodaeth wedi bod ynghylch hyd cylchoedd ariannu ar bob lefel 

o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Rydym hefyd yn ymwybodol bod 

Llywodraeth Cymru wrthi’n lobïo Llywodraeth y DU am setliadau ariannol tymor 

hwy.45 Gofynnwyd i’r tystion a ellid gwneud unrhyw beth arall yn y cyd-destun 

hwnnw i roi sicrwydd ariannol tymor hwy i gyrff cyhoeddus. Soniodd swyddog o 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre am yr heriau i Lywodraeth Cymru a chyrff 

cyhoeddus: 

“ […] it’s very difficult I think for organisations or the Welsh Government 

to operate in a different time cycle. And what people find when they 

put down longer term plans, which they need to do, is often they are 

made redundant by the fact that the funding cycle, or a crisis 

nationally through economic issues, renders those plans maybe un-

implementable.”46 

74. Roedd ymatebwyr eraill yn anghytuno bod cylchoedd ariannu tymor byr yn 

rhwystr i weithredu’r Ddeddf. Roedd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn 

cydnabod y gallai cyllid tymor byr ei gwneud yn fwy heriol mabwysiadu ’r pum 

ffordd o weithio, ond roedd yn dadlau y dylai cyrff cyhoeddus dderbyn bod cyfran 

fawr o’r gyllideb yn sefydlog ac nad yw’n newid o flwyddyn i flwyddyn. Dylai hyn 

fod yn ddigon iddynt osod gweledigaeth drwy eu hamcanion llesiant a gweithio i 

gyflawni eu hamcanion.47 

Ffynonellau eraill o gyllid 

75. Yn ogystal â’u prif ffynonellau cyllid refeniw, mae rhai cyrff cyhoeddus hefyd 

yn derbyn arian grant at brosiectau neu ddibenion penodol. Gall yr arian hwn 

ddod gan Lywodraeth Cymru neu gan gyrff dyfarnu grantiau eraill, fel y Loteri 

Genedlaethol. 

76. Clywsom y gall y ffynonellau incwm hyn fod yn amhrisiadwy i ddechrau 

prosiectau newydd, neu raglenni gwaith. Mae hyn wedi arwain at rywfaint o 

 
45 Llywodraeth Cymru, ‘Cyllideb Ddrafft 2021-22’, tudalennau 1 i 4, cyrchwyd ar 5 Chwefror 2021 
46 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 83 
47 Tystiolaeth ysgrifenedig, FGA33 Comisiynydd Cenedlaethau ’r Dyfodol 
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arloesedd a chynnydd wrth integreiddio’r Ddeddf. Fodd bynnag, mae hefyd yn 

esgor ar rai heriau: 

“[…] whilst we’ve got the initial funding, to look at something 

innovative and creative that will make a difference to people locally, 

what we then have to do is look at our revenue budgets longer term 

and how that will then change to support and sustain the 

implementation of that innovation […] there’s a significant amount of 

public money being invested in the creative element with uncertainty 

about the longer term sustainability”.48 

77. Eglurodd Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru y gall sefydliadau sydd â 

sawl ffrwd ariannu wahanol liniaru’r broblem hon, i ryw raddau o leiaf. Er 

enghraifft, gellir dargyfeirio incwm o weithgareddau masnachol i gefnogi 

prosiectau eraill. Fodd bynnag, efallai na fydd cyrff cyhoeddus sy ’n dibynnu bron 

yn gyfan gwbl ar gyllid gan Lywodraeth Cymru yn gallu elwa o’r dull hwn.49 

Yr adnoddau sydd ar gael i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

78. Yn wahanol i gyrff partneriaeth strategol eraill, megis Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol a’r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol a gynigiwyd yn ddiweddar, nid yw 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn derbyn cyllid penodol. Mae gan 

awdurdodau lleol ddyletswydd o dan y Ddeddf i roi cymorth gweinyddol i 

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

hefyd yn cael rhywfaint o incwm drwy Grant Rhanbarthol Llywodraeth Cymru. 

Fodd bynnag, mater i bob bwrdd yw pennu adnoddau priodol a chymesur i’w 

swyddogaethau cydweithredol.50 

79. Mae Llywodraeth Cymru yn nodi yn ei chanllawiau statudol ar gyfer 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 2016: 

“[…] mater i’r bwrdd yw penderfynu sut y bydd yn canfod adnoddau ar 

gyfer y swyddogaethau y mae’n rhaid iddo eu cyflawni, a pha rai sy’n 

 
48 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 199 
49 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 225 
50 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ’, 2019, 

tudalen 23, cyrchwyd ar 23 Chwefror 2021 
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gyfrifoldeb yr holl aelodau statudol yn gyfartal […] Nid oes gofyn [i 

Aelodau a chyfranogwyr] ddarparu cymorth ariannol ond cânt wneud 

os barnant fod ganddynt y pwerau i wneud hynny”.51 

Sut mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwneud eu gwaith?  

80. Soniwyd yn rheolaidd bod y diffyg cyllid penodol ar gyfer Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhwystr mawr i’w gwaith.52 Clywsom fod y ffaith na 

ddyrennir adnoddau’n ffurfiol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn eu hatal 

rhag gweithio’n effeithiol.53 O ganlyniad i’r model ariannu, gall y baich o ddarparu 

adnoddau ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus syrthio’n anghymesur ar 

awdurdodau lleol.54 Mae angen i rai cyrff cyhoeddus sy ’n cysylltu â mwy nag un 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (Cyfoeth Naturiol Cymru, er enghraifft, sy ’n 

aelod statudol o bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru) wneud 

ymrwymiadau adnoddau sylweddol i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. 

81. Soniodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro am rai o’r heriau y 

mae’n eu hwynebu: 

“Other than the regional PSB support grant (which unfortunately was 

not made available to PSBs this year), all resources deployed which 

enable the PSB to function effectively as a Board, and to deliver on its 

objectives, rely on each constituent partner being prepared to commit 

 
51 Llywodraeth Cymru, ‘Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol,’, 2016, tudalen 10, cyrchwyd ar 5 

Chwefror 2021 
52 Gweler: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraffau 112 a 115; 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 163; Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 199; Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y 

Trafodion, 01/02/21’, paragraff 101; tystiolaeth ysgrifenedig: FGA2 Awdurdod Tân ac Achub 

Canolbarth a Gorllewin Cymru; tystiolaeth ysgrifenedig: FGA35 Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion 
53 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 241; Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 240; tystiolaeth ysgrifenedig: FGA01 Cyngor 

Sir Powys 
54 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraffau 274 i 175 
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people, time and energy to make PSB working a success. This is a 

particularly difficult challenge at a time of diminishing budgets […]”55 

82. Ategwyd yr heriau hyn mewn tystiolaeth lafar. Tynnodd yr Archwilydd 

Cyffredinol sylw at ganfyddiadau ei Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn 2019, a ddaeth i’r casgliad bod y diffyg cyllid penodol yn rhwystr i’w 

datblygiad.56 Cytunodd Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, gan nodi realiti 

ymarferol y sefyllfa: 

“[…] one of the problems is that you have a number of different bodies 

around the PSB table and you are always asking one of them to take a 

lead. And that can result in good partnership working, it can also 

sometimes create difficulties and tensions and barriers.”57 

83. Eglurodd Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, a 

Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro, yr heriau y mae ei 

Fwrdd wedi’u hwynebu wrth ystyried trefniant cyllideb gyfun anffurfiol: 

“We’ve had discussions as a PSB whether we should all contribute 

£5,000 in order to build a fund for some work as a PSB. I think the 

problem we have is the fact that for our organisation and the county 

council we contribute once. If you go to the health board, they have to 

contribute three times to three different PSBs. If you go to the fire and 

rescue service, then it’s up to six, and, if go to Natural Resources Wales, 

it’s obviously 22. So, there are barriers there [….]”58 

84. Er hyn, cawsom sicrwydd bod llawer o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

yn llwyddo i oresgyn yr heriau sy ’n deillio o’u model ariannu i ddarparu 

manteision gwirioneddol i’w cymunedau. Mae rhai Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus wedi uno, gan greu strwythurau rhanbarthol i weithio’n effeithlon ar 

draws cymunedau lleol. Mae eraill yn edrych y tu hwnt i’w ffiniau daearyddol i 

sefydlu cydweithio. 

 
55 Tystiolaeth ysgrifenedig, FGA28 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro 
56 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 115 
57 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 229 
58 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 240 
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85. Dywedodd Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru wrthym fod gwaith y 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnig cyfle a fforwm gwirioneddol i 

weithio gyda phartneriaid i gyflawni ystod eang o bethau i bobl a chymunedau 

yng Nghymru.59 Roedd Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir 

Benfro yn cytuno â hyn, gan nodi’r rôl bwysig y gall Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus ei chwarae wrth adfer yn dilyn y pandemig: 

“In the context of COVID, I think we came to the conclusion that the 

resilience forums are taking the short term, but long-term recovery 

was going to be led by the PSBs. When we look around the table, I 

don’t think there is another partnership that has as diverse a 

representation at senior level of the public services. Therefore, if we 

truly aspire for a unified, one public service driving change across 

Wales, then probably you don’t need to invent something else, 

because the PSBs exist.”60 

Ein barn 

Cyllid ar gyfer cyrff cyhoeddus 

86. Rydym yn cytuno â’r sawl a’n hatgoffodd mai diben y Ddeddf hon yw peidio 

â gosod baich ychwanegol ar gyrff cyhoeddus. Diben y Ddeddf yw gwneud 

iddynt feddwl ac ymddwyn yn wahanol. Mae Cytûn yn nodi’r pwynt hwn yn glir: 

“[…] it is important to convey to public bodies that the "five ways of 

working" mandated by the Act are an alternative way of working –  not 

additional ways of working to the usual way. Long term, preventative, 

integrated, collaborative and inclusive policy making and 

implementation should over time be able to save money and 

resources, rather than having to ask for more.”61 

87. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cytuno â’r Archwilydd Cyffredinol ac eraill bod 

ymgorffori newid diwylliant yn gofyn am adnoddau ac arbenigedd. Rydym yn 

 
59 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 310 
60 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 344 
61 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA15 Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru 
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sylweddoli, ar ôl toriadau parhaus i gyllid mewn termau real ar draws y sector 

cyhoeddus, y gallai cyrff cyhoeddus fod yn teimlo bod pennu adnoddau o ddydd 

i ddydd yn ddigon anodd heb ddargyfeirio adnoddau oddi wrth y rheng flaen i 

ymchwilio ac ymgorffori deddfwriaeth uchelgeisiol fel y Ddeddf hon. 

88. Yn y tymor byr, mae arnynt angen cefnogaeth gan eraill: Llywodraeth 

Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a’r Archwilydd Cyffredinol. Rydym 

yn trafod rôl y cyrff hyn yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. Wrth edrych tua ’r 

dyfodol, fodd bynnag, rhaid i gyrff cyhoeddus beidio â defnyddio cyllid fel esgus 

dros fethu â mabwysiadu egwyddorion datblygu cynaliadwy. 

Casgliad 4. Ni ddylai diffyg cyllid ychwanegol i gyrff cyhoeddus ymgorffori’r 

egwyddorion datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio fod yn rhwystr i 

weithredu’r Ddeddf.  

89. Rydym yn cydymdeimlo’n fwy â’r galwadau gan gyrff cyhoeddus am 

gylchoedd ariannu hwy. Mae deddfwriaeth sy ’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff 

cyhoeddus gynllunio ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn anos ei gweithredu’n 

briodol os caiff cyllidebau eu gwarantu am gyn lleied â blwyddyn ar y tro. 

90. Rydym yn cytuno â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bod cyllidebau 

cyrff cyhoeddus yn sefydlog i raddau helaeth. Ond gall y gwahaniaeth o rai 

pwyntiau canran yng nghyllideb corff cyhoeddus wneud y gwahaniaeth rhwng 

un prosiect neu’r llall, neu rhwng un dull o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 

neu’r llall. Mae’r amrywiadau hyn yn arbennig o heriol i gyrff cyhoeddus os nad 

ydynt ond yn cael gwybod am eu dyraniadau cyllideb ychydig cyn y flwyddyn 

ariannol nesaf. 

91. Am resymau tebyg, rydym yn cytuno nad yw hysbysiad hwyr am gyfleoedd 

cyllid grant yn ddefnyddiol ychwaith. Mae cydweithredu’n cymryd amser, yn yr 

un modd â sgyrsiau ynghylch darparu adnoddau ar gyfer gwaith cydweithredol. 

92. Nid yw Llywodraeth y DU yn gyson yn darparu setliadau cyllid hirdymor (h.y. 

mwy na blwyddyn ar y tro) i Lywodraeth Cymru. Gan mai cyllid gan Lywodraeth y 

DU yw’r rhan fwyaf o gyllid Llywodraeth Cymru, rydym yn cydnabod ei bod yn 

anodd i Lywodraeth Cymru drosglwyddo setliadau cyllid hirdymor i gyrff 

cyhoeddus Cymru. Fodd bynnag, rydym yn annog Llywodraeth Cymru i wneud 

yr hyn sy’n bosibl i ddarparu sicrwydd ariannol tymor hwy i’r cyrff cyhoeddus sy’n 
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ddarostyngedig i’r Ddeddf hon i roi pob cyfle iddynt weithredu’r Ddeddf yn 

llwyddiannus. 

Casgliad 5. Mae cylchoedd cyllido byr a chyhoeddiadau hwyr ynghylch 

trefniadau cyllido wedi ei gwneud yn anos i gyrff cyhoeddus gydweithio’n 

effeithiol, cynllunio ar gyfer y dyfodol, a gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd 

ganddynt. 

 

Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad o sut y gall 

ddarparu sicrwydd ariannol tymor hwy i’r cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig 

i’r Ddeddf hon. Dylai’r adolygiad hwn gael ei gwblhau mewn pryd i lywio 

penderfyniadau cyllido mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2023-24. 

Cyllido Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

93. Mae’n amlwg i ni fod gwaith y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi’i 

gyfyngu gan eu model ariannu. Rhaid i’r cyrff cyhoeddus sy’n eistedd ar y 

Byrddau fynd drwy brosesau diangen o gymhleth, llafurus a dwys o ran 

adnoddau, yn ogystal â thrafodaethau anodd weithiau ymysg aelodau, i sicrhau 

bod ganddynt ddigon o adnoddau i wneud eu gwaith. 

Casgliad 6. Mae’r trefniadau cyllido anghyson ar gyfer Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn cyfyngu ar ba mor effeithiol y gallent fod. Mae ei gwneud yn 

ofynnol i bob Bwrdd ar wahân oresgyn yr un her sylfaenol o ran eu cyllid yn 

aneffeithlon, nid oes cyfiawnhad clir dros wneud hynny, ac mae wedi arwain at 

anghysondebau nas dymunir o ran yr hyn a wna Byrddau a’r ffordd y maent yn 

gweithio. 

94. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi defnyddio gwahanol ddulliau 

o gasglu adnoddau eu haelodau a manteisio ar gyfleoedd cyllido. Er ein bod yn 

croesawu pragmatiaeth y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn cytuno ’n 

llwyr y dylent gael yr hyblygrwydd i ymateb i anghenion eu cymunedau (drwy 

uno â byrddau cyfagos, er enghraifft), nid ydym yn deall pam nad ydynt yn 

destun trefniadau ariannu clir a chyson. Mae hyn hyd yn oed yn fwy o syndod 

pan: 

ARGYMHEL L IAD 
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▪ mae llawer o gyrff cyhoeddus yn aelodau o fwy nag un Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus, gan roi pwysau ar eu gallu i gyfrannu at 

bob un a chan olygu eu bod yn cyfrannu at wahanol Fyrddau mewn 

gwahanol ffyrdd; 

▪ ar y cyfan, mae aelodau’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yr un fath 

ledled y wlad, gyda’r un cyfrifoldebau statudol, a chyda’r un 

egwyddorion yn sail i’w cyllid. Nid yw’n ymddangos bod unrhyw 

esboniad rhesymegol pam na ddylid cael dull cyffredin o gyfuno eu 

hadnoddau; ac 

▪ mae cyrff cyhoeddus wedi bod yn destun blynyddoedd o doriadau i’w 

cyllid mewn termau real. Naïf yw credu eu bod yn debygol o roi eu 

hadnoddau’n wirfoddol ac yn frwdfrydig i Fyrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus. 

95. Rydym yn cytuno â’r Archwilydd Cyffredinol, Comisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol, a’r rhan fwyaf o’r cyrff cyhoeddus a gyfrannodd at yr ymchwiliad hwn: er 

mwyn cyflawni eu rôl hollbwysig, rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gael 

mynediad at gyllid. Dyma’r dull y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddefnyddio 

gyda Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, a’r dull y mae bellach, yn ôl pob tebyg, 

yn bwriadu ei ddefnyddio gyda Chyd-bwyllgorau Corfforaethol.62 Dydyn ni ddim 

yn gweld unrhyw resymeg glir dros drin Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 

wahanol. 

96. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i ymrwymo i adolygu sut y caiff 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eu hariannu gyda’r bwriad o egluro a 

symleiddio eu trefniadau o ran darparu adnoddau. Rydym yn credu y bydd hyn 

yn sicrhau y gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ganolbwyntio ar gefnogi 

cyrff cyhoeddus i lwyddo wrth weithredu’r ddeddfwriaeth hon. 

  

 
62 Llywodraeth Cymru, ‘Dogfen Ymgynghori: Rheoliadau i sefydlu Cyd-bwyllgorau 

Corfforaethol’, Hydref 2020, tudalennau 19 i 21, cyrchwyd ar 16 Chwefror 2021 
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Argymhelliad 2. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad o sut y caiff 

gwaith Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ei gyllido. Dylai’r adolygiad 

ddechrau heb fod yn hwyrach na chwe mis ar ôl etholiad nesaf y Senedd, a 

dylid gweithredu casgliadau’r adolygiad mewn pryd iddynt lywio dyraniadau 

cyllid ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24. Dylid cynnal yr adolygiad gan lynu at 

yr egwyddorion a ganlyn: 

▪ Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus allu cael mynediad at 

gronfeydd cyfun, wedi’u tynnu o adnoddau eu haelodau statudol, y 

gallent naill ai eu cadw fel endidau corfforaethol ffurfiol neu drwy 

drefniadau anffurfiol. 

▪ Dylid penderfynu ar gyllidebau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 

ôl canllawiau clir a chyson wedi’u pennu gan Lywodraeth Cymru. 

▪ Dylai cyllidebau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gael eu llywio gan 

y rôl y mae Llywodraeth Cymru wedi ei gosod ar eu cyfer. 

▪ Dylai’r cyfraniadau y mae’n ofynnol i bob sefydliad eu gwneud i gyllido 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gydnabod yr ymrwymiadau 

ehangach sydd ganddynt i bartneriaethau eraill (gan gynnwys i 

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill).  

ARGYMHEL L IAD 
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4. Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

Fel llysgennad a gorfodwr, rôl Comisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol yw sicrhau bod datblygu cynaliadwy yn flaenllaw ac 

yn ganolog i wasanaethau cyhoeddus, i gynghori’r 

Llywodraeth, ac i fonitro ac asesu cynnydd cyrff cyhoeddus o 

ran cyflawni eu hamcanion llesiant. Yn y bennod hon, rydym 

yn trafod adnoddau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, 

sut mae ei swyddfa wedi blaenoriaethu gwaith, a sut mae 

cyrff cyhoeddus wedi ymateb. 

Rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

97. Rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yw hyrwyddo’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy, a monitro ac asesu i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu 

hamcanion llesiant.63 Mae’n gwneud hyn drwy ddarparu arweiniad, cyngor a 

chymorth i gyrff cyhoeddus –  gan gynnwys Llywodraeth Cymru –  ac i Archwilydd 

Cyffredinol Cymru, a thrwy gynnal ymchwil. Yn ymarferol, mae’r math o bethau y 

mae’r Comisiynydd yn eu gwneud yn cynnwys: 

▪ rhoi cyngor i annog cyrff cyhoeddus ar sut i gymhwyso’r Ddeddf; 

▪ cynhyrchu adnoddau i gefnogi cyrff cyhoeddus wrth wneud 

penderfyniadau a chynllunio; 

▪ darparu cyngor ysgrifenedig ar faterion penodol; a 

▪ darparu cefnogaeth a hyfforddiant. 

98. Mae gan y Comisiynydd hefyd y pŵer i gynnal adolygiadau ynghylch a yw 

cyrff cyhoeddus unigol yn gwarchod gallu cenedlaethau ’r dyfodol i ddiwallu eu 

hanghenion. Fel rhan o’r adolygiad, gall y Comisiynydd wneud argymhellion i’r 

 
63 Legislation.gov.uk, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015: Rhan 3’, cyrchwyd ar 

9 Chwefror 2021 
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corff cyhoeddus. Rhaid i’r corff cyhoeddus gymryd camau rhesymol i ddilyn 

unrhyw gamau gweithredu a gynigir gan y Comisiynydd yn ei hargymhellion. 

Sut mae’r Comisiynydd wedi mynd ati i wneud ei gwaith 

99. Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd eang o dan y Ddeddf gyda chwmpas 

sylweddol i lunio a blaenoriaethu ei gwaith. Gofynnwyd iddi pa waith oedd ei 

swyddfa wedi’i flaenoriaethu ers 2015, a pham. Eglurodd y Comisiynydd ei bod 

wedi dechrau drwy gydnabod y dylai gwaith ei swyddfa ganolbwyntio ar ble y 

byddai’n cael yr effaith fwyaf: 

“I have posed to myself the same question or challenge that public 

bodies are given: what are the things that, if we got them right, if we 

did them well, would make the biggest contribution to meeting the 

seven well-being goals? ”64 

100. Ar ddechrau ei chyfnod yn y swydd, cynhaliodd y Comisiynydd ‘sesiynau 

cynnwys ac ymgysylltu ledled Cymru am chwe mis gydag amrywiaeth o 

wahanol sefydliadau’. Yn sgil hyn, penderfynodd ei swyddfa ganolbwyntio ar 

chwe maes, sef sgiliau; system iechyd a lles; profiadau niweidiol yn ystod 

plentyndod; defnydd tir a chreu lleoedd; tai; a thrafnidiaeth.65 Eglurodd y 

Comisiynydd fod llawer o feysydd allweddol o’r egwyddor datblygu cynaliadwy, 

megis datgarboneiddio a chyllideb Llywodraeth Cymru, yn faterion trawsbynciol 

ac yn cyffwrdd â nifer o’r chwe maes blaenoriaeth.66 

101. Mae swyddfa’r Comisiynydd hefyd yn ymateb i geisiadau am gymorth gan 

gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Dywedodd wrthym ei bod 

wedi cael 663 o geisiadau am gyngor gan gyrff cyhoeddus yn ystod y ddwy 

flynedd a hanner diwethaf.67 Mae ei swyddfa’n ymateb i’r ceisiadau hyn naill ai 

gyda chyngor cyffredinol, gan ddefnyddio deunyddiau ac adnoddau sydd wedi’u 

llunio ymlaen llaw, neu gyda chyngor wedi’i deilwra lle mae ymholiadau yn cyd-

 
64 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 56 
65 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, ‘Meysydd Blaenoriaeth’, cyrchwyd ar 9 Chwefror 

2021 
66 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 56 
67 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 57 
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fynd â’r meini prawf mewnol, gan ddibynnu ar gapasiti’r tîm. Dywedodd y gall 

hyn amrywio o un e-bost wedi’i deilwra i ddulliau cydweithio llawn.68 

102. Dywedodd y Comisiynydd wrthym ei bod wedi rhoi cryn dipyn o’i hamser i 

gefnogi, cynghori a lobïo Llywodraeth Cymru; mae 43% o’r 663 o geisiadau am ei 

chymorth wedi dod gan Lywodraeth Cymru.69 

103. Gofynnwyd i’r Comisiynydd yn benodol sut yr oedd wedi bod yn 

blaenoriaethu ei gwaith yn ystod y pandemig: 

“[…] my support to date has focused on the Welsh Government, and 

the reason for that is that if we get it right from the top, then we have 

a better chance of that trickling down. There’s also an element of 

resources and capacity of my office, in terms of our ability to support 

the other 43 public bodies in an intensive way.”70 

104. Ychwanegodd ei bod wrthi’n datblygu cynllun gwaith manwl ar hyn o bryd 

a fydd yn canolbwyntio’n fwy ar gydweithio â chyrff cyhoeddus i’w cefnogi i 

weithredu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer yr adferiad yn dilyn Covid-

19.71 

Barn cyrff cyhoeddus am gefnogaeth y Comisiynydd 

105. Yr adborth a gawsom gan gyrff cyhoeddus eu hunain, a rhanddeiliaid yn 

ehangach, oedd bod proffil cyhoeddus y Comisiynydd yn un positif, a’i bod hi a’i 

swyddfa yn ardderchog am hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r Ddeddf. 

Dywedodd Chwaraeon Cymru fod Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi 

bod yn hyrwyddwr i’r Ddeddf ac wedi codi ei phroffil, a hynny heb fod ofn rhoi ei 

chefnogaeth lawn i’r Ddeddf. Roeddent yn dweud bod proffil cyhoeddus y 

Comisiynydd wedi codi ymwybyddiaeth o’r Ddeddf a’i photensial.72 

 
68 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, ‘Cyngor a Chymorth’, cyrchwyd ar 9 Chwefror 

2021 
69 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraffau 22 a 56 i 57 
70 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 22 
71 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 22 
72 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA53 Chwaraeon Cymru 
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106. Nododd rhai cyrff cyhoeddus y wybodaeth a’r ddealltwriaeth dda sydd gan 

swyddfa’r Comisiynydd o ddatblygu cynaliadwy. Dywedodd un o swyddogion 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wrthym: 

“We’ve found that the support and the input that we’ve had to date 

from the future generations commissioner ’s office has been very, very 

helpful […] we were fortunate to have one of the officers come and 

deliver a session for us with respect to longer term decision making. 

Colleagues within the health board found that expertise and that 

input very useful indeed, and they were able to see how that applied 

to their day-to-day work.”73 

107. Roedd cyrff cyhoeddus eraill hefyd yn gadarnhaol ynglŷn â’r gefnogaeth a’r 

adnoddau a ddarperir gan y Comisiynydd. Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Caerdydd a’r Fro:  

“The FGC Office publishes very accessible resources, using innovative 

ways of engaging people and organisations, often thought-provoking 

and challenging traditional ways of communicating.”74 

108. Fodd bynnag, nid oedd pob corff cyhoeddus yn cytuno. Dywedodd rhai nad 

oeddent wedi cael digon o gefnogaeth ymarferol gan swyddfa’r Comisiynydd. Yn 

ôl rhai, ‘cyfyngedig’ oedd y cyfathrebu a’r ohebiaeth, a ‘gweddol ysbeidiol’ yw 

presenoldeb mewn cyfarfodydd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.75 Roedd 

eraill, fel Cydffederasiwn y GIG, yn ansicr ynghylch faint o gymorth y gallai cyrff 

cyhoeddus ei ddisgwyl: 

“[…] the extent to which the role of the Commissioner’s office is to 

adopt a ‘hands on’ approach to supporting NHS Wales organisations 

in implementing the Act is not always clear. NHS Wales organisations 

would welcome more practical support opportunities from the 

Commissioner’s office […]”76 

 
73 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 124 
74 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA19 Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Gwerth 
75 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA02 Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
76 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA25 Cydffederasiwn GIG Cymru 
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109. Roedd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn teimlo mai cyfyngedig oedd 

dealltwriaeth swyddfa’r Comisiynydd o sut mae sefydliadau’r sector cyhoeddus 

yn gweithio ynghyd â’r cyfyngiadau y disgwylir iddynt weithio o’u mewn.77 Roedd 

Cyngor Sir Ddinbych yn cytuno, gan awgrymu nad oedd argymhellion y 

Comisiynydd yn aml yn cael eu trafod gyda chyrff cyhoeddus cyn cael eu 

cyhoeddi, ac y dangosir dealltwriaeth gyfyngedig o ystyriaethau daearyddol, 

ariannol a strategol eu sefydliad.78 

110. Clywsom hefyd am hyd yr adroddiadau a faint o adnoddau a gynhyrchwyd 

gan swyddfa’r Comisiynydd. Disgrifiwyd yr adroddiadau gan rai i fod yn ‘amhosibl 

ymdopi â hwy’,79 ‘anhygyrch i bobl gyffredin’80 ac ‘anodd eu deall’81. Eglurodd Prif 

Weithredwr Cyngor Sir Powys sut y gall hynny ei gwneud yn anodd i gyrff 

cyhoeddus sy’n brin o adnoddau ystyried canfyddiadau’r Comisiynydd: 

“[…] when the reports arrive, the first reaction is, ‘Great, but how are we 

going to deal with this? ’ There is so much in there, and often they 

come with very little advance notice […] For a lot of us, when they 

arrive, you think, ‘Oh, okay, this is a really chunky document that we’ve 

now got to digest..”82 

111. Roedd gan gyrff cyhoeddus rai awgrymiadau ynghylch sut y gellid ailffocysu 

gwaith y Comisiynydd i’w cefnogi yn y ffordd fwyaf effeithiol. Awgrymodd rhai 

cyrff cyhoeddus wrthym y dylai’r Comisiynydd flaenoriaethu’r dasg o hyrwyddo’r 

Ddeddf i Lywodraeth Cymru a chyfrannu at broses datblygu polisi Llywodraeth 

Cymru. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf am gael mwy o gefnogaeth 

uniongyrchol i gyrff cyhoeddus. Galwodd rhai am gynrychiolwyr rhanbarthol i 

sicrhau bod cymorth ar gael i gyrff cyhoeddus ledled y wlad.83 Galwodd llawer am 

 
77 Tystiolaeth ysgrifenedig; FGA23: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
78 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA44 Cyngor Sir Ddinbych 
79 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA01 Cyngor Sir Powys 
80 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA06: Oxfam Cymru 
81 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA35 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 
82 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 214 
83 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 79 
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swyddogion cyswllt yn swyddfa’r Comisiynydd i ddarparu cyngor sector-benodol 

i gyrff cyhoeddus. 84 Roedd eraill am gael mwy o amser y Comisiynydd.85 

112. Pan wnaethom gyflwyno cynigion cyrff cyhoeddus i’r Comisiynydd, roedd yn 

eu croesawu’n fawr: 

“I’d absolutely love to be able to do that. I think that, looking at some of 

the evidence that you’ve heard from different organisations, it seems 

that quite a number of them have said that where we are able to go in 

and provide that support, it does have an impact, and quite a number 

of them have said, ‘What we would like is more time from the 

commissioner’s office,’ and I couldn’t agree more. My challenge is my 

level of resources.”86 

  

 
84 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 216 
85 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 121 
86 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 45 
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Ffigur 5. Mae’r cwmwl geiriau isod yn nodi’r termau a gododd amlaf yn y 61 ymateb ysgrifenedig a 
gawsom i’r ymgynghoriad gan gyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill. Po fwyaf yw’r testun, yr amlaf y 
mae’r term hwnnw’n ymddangos yn y dystiolaeth ysgrifenedig. Soniwyd am "gefnogaeth" 272 o weithiau. 

 

Adnoddau’r Comisiynydd 

113. Mae’r Comisiynydd wedi gofyn i’r Senedd sawl gwaith am gyllideb fwy. 87 

Ailadroddodd hyn, gan ddadlau: 

 
87 Gweler, er enghraifft, Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, ‘Cofnod y 

Trafodion, 01/03/18’, paragraff 50; Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 

‘Cofnod y Trafodion, 07/11/19’, paragraff 48; neu’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau, ‘Cofnod y Trafodion, 30/11/20’, paragraff 62. 
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“My current level of funding is insufficient to allow me to thoroughly 

monitor and assess all public-body well-being objectives and provide 

the level of support needed to change public sector culture.”88  

114.  Cymharodd y Comisiynydd gyllid ei swyddfa hi â chyllid comisiynwyr a 

sefydliadau eraill: 

“I am the lowest funded commissioner with the biggest remit. Just to 

give you a kind of flavour in terms of my resources, I get £1.509 million; 

£71,000 less than the children’s commissioner, £1.648 million less than 

the Welsh Language Commissioner. Again, to give you some 

comparisons, my budget, £1.509 million, the Welsh Books Council, 

£3.649 million, and the Welsh Local Government Association, £3.2 

million […]”89 

115. Ategwyd barn y Comisiynydd gan yr hyn a glywsom yn ystod ein 

digwyddiad rhanddeiliaid, y dystiolaeth a gawsom o’n hymgynghoriad 

ysgrifenedig, ac yn ystod sesiynau tystiolaeth lafar. Dywedodd cyrff cyhoeddus yn 

aml iawn wrthym nad oedd gan swyddfa’r Comisiynydd yr adnoddau i allu rhoi 

faint o gymorth yr oeddent ei eisiau. 

116. Roedd Pennaeth yr Amgylchedd Adeiledig yn Sustrans Cymru am wneud ei 

farn ef yn glir fod cyfyngiadau ar adnoddau’r Comisiynydd yn golygu na allai ei 

swyddfa weithio ar lefel leol, a bod hyn yn effeithio ar allu ’r Comisiynydd i sicrhau 

newid o fewn y sector trafnidiaeth.90  

117. Teimlai un o swyddogion Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre y gallai’r 

Comisiynydd wneud mwy i ymgysylltu â’r cyhoedd ac annog secondiadau 

rhwng cyrff y sector cyhoeddus a Swyddfa Cenedlaethau ’r Dyfodol, a fyddai’n 

gwella perthnasau gwaith.91 

118.  Awgrymodd llawer o gyrff cyhoeddus y byddent yn elwa o gael arbenigwyr 

rhanbarthol neu sector-benodol o fewn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 

 
88 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA33 Comisiynydd Cenedlaethau ’r Dyfodol Cymru 
89 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 45 
90 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 257 
91 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraffau 117 a 140 
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Dyfodol, ond roeddent yn cydnabod nad oedd hyn yn bosibl o ystyried cyllideb y 

Comisiynydd.92 

Ein barn 

Gwaith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol hyd yma 

119. Cawsom ein sicrhau bod proffil cyhoeddus y Comisiynydd, at ei gilydd, yn un 

cadarnhaol. Mae’n hybu’r Ddeddf yn dda, ac mae ganddi hi a’i thîm gryn 

arbenigedd. 

Casgliad 7. Mae’r Comisiynydd a’i swyddfa wedi datblygu proffil cyhoeddus 

cadarnhaol, maent wedi hybu’r Ddeddf yn effeithiol, ac wedi codi 

ymwybyddiaeth ohoni. Mae ganddynt gryn arbenigedd ym maes datblygu 

cynaliadwy, ac mae hyn yn sylfaen i’r gefnogaeth a’r cyngor y maent yn eu 

darparu i gyrff cyhoeddus a Llywodraeth Cymru. 

120. Fodd bynnag, cawsom ein synnu gan yr ystod o safbwyntiau a fynegwyd 

gan gyrff cyhoeddus am waith y Comisiynydd a’i swyddfa. Clywsom sawl 

enghraifft benodol o achlysuron pan oedd arbenigedd a chanllawiau swyddfa ’r 

Comisiynydd wedi llywio gwasanaethau cyhoeddus er gwell neu wedi helpu i 

ymgorffori’r newid diwylliant sydd mor ganolog i weithredu’r ddeddfwriaeth hon 

yn llwyddiannus. 

121.  Clywsom hefyd nad oes gan rai cyrff cyhoeddus berthynas gadarnhaol â 

swyddfa’r Comisiynydd a’u bod yn teimlo nad ydynt yn cael digon o gefnogaeth. 

Nid ydynt yn credu bod y Comisiynydd yn defnyddio’r adnoddau sydd ganddi yn 

y ffordd gywir, ac nid yw bob amser yn glir bod ei swyddfa’n sensitif i’r heriau y 

mae llawer o gyrff cyhoeddus yn eu hwynebu o ddydd i ddydd. 

122. Rydym yn deall bod rôl y Comisiynydd yn golygu, yn anochel, y bydd hi a’i 

chydweithwyr ar brydiau yn cael sgyrsiau heriol a hyd yn oed sgyrsiau beirniadol 

gyda chyrff cyhoeddus. Mae hyn yn briodol ac yn angenrheidiol. Serch hynny, 

mae gweithredu’r Ddeddf hon yn llwyddiannus yn dibynnu ar gydweithio, sydd 

 
92 Er enghraifft, gweler cyfraniadau Annwen Morgan, Cyngor Sir Ynys Môn, ac Alun Williams, 

Cyngor Sir Ceredigion. Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraffau 79 

ac 82. 
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yn ei dro yn dibynnu ar berthnasau cryf ac adeiladol. Gan hynny, rydym yn annog 

y Comisiynydd a chyrff cyhoeddus i fyfyrio ar yr hyn y gallent hwy ei wneud i 

feithrin ymddiriedaeth a gwella eu perthynas waith.  

 

Argymhelliad 3. Dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a chyrff 

cyhoeddus yng Nghymru sicrhau eu bod yn datblygu perthnasoedd adeiladol. 

Mae’r anghysondeb yn eu perthnasoedd wedi cyfyngu ar effaith gwaith y 

Comisiynydd. 

Cyllideb y Comisiynydd 

123. Nid yw’n briodol i’r Pwyllgor hwn wneud argymhellion ynghylch yr union 

lefelau cyllid y dylai’r Comisiynydd eu cael. Mae dyraniadau cyllid yn fater polisi i 

Lywodraeth Cymru, ac felly y tu allan i gylch gwaith y Pwyllgor hwn. 

124. Nodwn fod hyd rhai adroddiadau a gyhoeddir gan swyddfa’r Comisiynydd 

yn ei gwneud yn fwy anodd i rai cyrff cyhoeddus ymgysylltu â’u canfyddiadau. 

Rydym yn annog y Comisiynydd i ystyried gwneud ei hadroddiadau’n fyrrach, 

gyda mwy o ffocws, a bydd hyn, gobeithio, yn rhyddhau capasiti yn ei swyddfa ar 

gyfer gweithgareddau eraill. 

125. Serch hynny, nodwn hefyd y dystiolaeth gyson a gawsom am gyllideb y 

Comisiynydd gan randdeiliaid. Cytunodd cyrff cyhoeddus yn gryf fod adnoddau’r 

Comisiynydd yn arbennig o gyfyngedig, beth bynnag eu barn ar sut y 

defnyddiwyd yr adnoddau hynny. 

126. Rydym yn dod i’r casgliad bod cyllideb y Comisiynydd wedi ei hatal hi a’i 

swyddfa rhag cefnogi cyrff cyhoeddus cymaint ag yr hoffent gael eu cefnogi. 

Casgliad 8. Nid yw cyllideb Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi rhoi 

capasiti digonol i’w swyddfa i roi’r lefel o gefnogaeth ymarferol a’r lefel o 

gefnogaeth sy’n benodol i’r sector i gyrff cyhoeddus y maent wedi galw 

amdanynt er mwyn gweithredu’r Ddeddf ar waith. 

  

ARGYMHEL L IAD 
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Edrych tua’r dyfodol: blaenoriaethu adnoddau 

127. Mae’n anffodus bod cymaint o amser Comisiynydd Cenedlaethau ’r Dyfodol 

yn cael ei dreulio yn cefnogi Llywodraeth Cymru. Rydym yn cydnabod y bydd 

Llywodraeth Cymru yn elwa ar arbenigedd y Comisiynydd, ac yn cael ein 

calonogi gan eu cydweithrediad parhaus. Fodd bynnag, mae cyrff cyhoeddus o 

wahanol sectorau a gwahanol ranbarthau wedi dweud wrthym fod angen mwy 

o gefnogaeth arnynt gan y Comisiynydd i weithredu’r ddeddfwriaeth hon. 

128. Rydym wedi ei gwneud yn glir na ddylai cyrff cyhoeddus gael unrhyw arian 

ychwanegol i weithredu’r Ddeddf. Fodd bynnag, rydym yn cytuno â’r Archwilydd 

Cyffredinol y bydd angen rhywfaint o adnoddau penodol i fynd o A i B.93 Nid oes 

angen i’r adnoddau penodol hyn fod yn fwy o arian. Ond mae angen iddo fod yn 

arbenigedd wrth annog newid diwylliant ar draws eu sefydliadau. 

129.  Credwn y dylai’r Comisiynydd fod yn blaenoriaethu ei hadnoddau’n 

uniongyrchol i’r cyrff cyhoeddus sy’n gyfrifol am drosi’r ddeddfwriaeth yn 

newidiadau i’r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu. Mater i’r 

Comisiynydd a’r cyrff cyhoeddus y mae’n eu cefnogi yw penderfynu a yw ei 

swyddfa’n penodi cynrychiolwyr rhanbarthol neu swyddogion cyswllt arbenigol i 

wneud hynny. 

130. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru ei hun –  nid Comisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol –  yw sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru ddigon o arbenigedd yn 

fewnol i sicrhau bod ei pholisi a’i phenderfyniadau’n cyd-fynd ag egwyddorion y 

Ddeddf. Ni ddylai fod angen lobïo Llywodraeth Cymru i weithredu ei 

deddfwriaeth ei hun. 

131. A chyfrifoldeb y Senedd –  nid Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol –  yw 

dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif os yw ei pholisi neu ei deddfwriaeth yn 

anghyson â’r ddeddfwriaeth hon. 

  

 
93 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20‘, paragraff 99 
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Argymhelliad 4. Dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol flaenoriaethu 

cefnogi cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i weithredu’r 

ddeddfwriaeth hon. 

  

ARGYMHEL L IAD 
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5. Llywodraeth Cymru 

Mae’r Ddeddf ei hun yn cynnwys Llywodraeth Cymru 

(“Gweinidogion Cymru”) yn y rhestr o gyrff cyhoeddus sy’n 

ddarostyngedig i’r ddeddfwriaeth. Felly, mae Llywodraeth 

Cymru yn rhannu’r un cyfrifoldebau datblygu cynaliadwy 

sylfaenol â’r 43 o gyrff cyhoeddus eraill sy’n ddarostyngedig 

i’r Ddeddf. At hynny, mae gan Lywodraeth Cymru 

gyfrifoldebau arwain penodol eraill, megis cyhoeddi 

dangosyddion a cherrig milltir cenedlaethol, a hybu 

datblygu cynaliadwy. Yma, rydym yn trafod sut mae 

Llywodraeth Cymru wedi cyflawni ei rôl ddeuol. 

Arwain drwy esiampl: y Llywodraeth fel corff cyhoeddus 

132. Yn union fel Byrddau Iechyd, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill sy ’n 

ddarostyngedig i’r Ddeddf, rhaid i Lywodraeth Cymru osod a gweithio tuag at 

amcanion llesiant sy’n cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol. Rhaid i 

Lywodraeth Cymru bennu a chyhoeddi ei hamcanion llesiant ar ôl pob etholiad 

cyffredinol yng Nghymru, a fydd fel arfer yn golygu eu bod ar waith am bum 

mlynedd. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei 12 amcan llesiant ar gyfer 2016-21 

yn 2017,94 ac mae adroddiadau ar ei chynnydd yn erbyn yr amcanion hynny yn 

cael eu cyhoeddi bob blwyddyn –  yn fwyaf diweddar yn 2020.95 

133. Rydym yn cydnabod bod gosod amcanion llesiant a gwneud 

penderfyniadau wrth gyflawni’r amcanion hynny yn faterion polisi ac yn y pen 

draw yn gyfrifoldeb y Gweinidogion eu hunain yn hytrach na’r gwasanaeth sifil. 

Wrth gwrs, mae gweision sifil yn rhoi cyngor i Weinidogion ac yn eu helpu i lunio 

a diffinio polisi; rydym yn trafod hyn yn nes ymlaen yn y bennod hon. Hyd yn oed 

 
94 Llywodraeth Cymru, ‘Datganiad llesiant 2017’, tudalen 14, fel ar 10 Chwefror 2021 
95 Llywodraeth Cymru, ‘Adroddiad Blynyddol 2020’, fel ar 10 Chwefror 2021 
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o roi hynny i’r neilltu, mae Llywodraeth Cymru yn gorff cyhoeddus yn union fel y 

43 arall sy’n dod o dan y Ddeddf hon, ac yn un arbennig o bwysig. 

134. Rydym yn cytuno â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: nid yn unig y 

bydd cyrff cyhoeddus yn dilyn esiampl Llywodraeth Cymru, ond mae’n anochel y 

bydd pa mor llwyddiannus y mae egwyddorion y Ddeddf wedi’u hymgorffori ym 

mhob rhan o’r Llywodraeth yn effeithio arnynt.96 Neu, fel y dywedodd y myfyrwyr 

a gyfrannod at yr ymchwiliad: “Bai’r blaid sy’n llywodraethu ydyw os nad yw 

pethau’n iawn yn y pen draw”.97 

135. Gwnaethom ofyn i Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru a oedd yn 

credu bod y Ddeddf wedi’i mabwysiadu ar draws y sefydliad: 

“It’s been encouraging that our recent people survey— a survey of all 

our staff across a very wide range of subjects— shows that there is high 

awareness and pretty high levels of adoption of the five ways of 

working and understanding of what they involve. There’s obviously 

some variation across the organisation, and we’ll be looking to follow 

that up now and make sure that everybody has the same 

understanding and awareness of what the Act means for them […]”98 

136. Fodd bynnag, clywsom gan lawer o gyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid fod dull 

unigol o weithio yn Llywodraeth Cymru, diffyg cysondeb o ran sut mae’r Ddeddf 

yn cael ei chymhwyso a newid diwylliant araf o fewn y sefydliad. Roedd hyn yn 

arbennig o amlwg yn ystod y blynyddoedd cyntaf ar ôl pasio’r Ddeddf. Cyfeiriodd 

WWF Cymru at ei ymchwiliad yn 2017, a ddaeth i’r casgliad nad oes dull 

systematig, cydgysylltiedig gan Lywodraeth Cymru i weithredu ’r Ddeddf.99  

137. Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru wrthym, er bod archwiliadau 

Archwilio Cymru i Lywodraeth Cymru yn gadarnhaol iawn (gweler Pennod 6 i 

gael rhagor o wybodaeth am ddull gweithio Archwilydd Cyffredinol Cymru), nad 

 
96 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA33 Comisiynydd Cenedlaethau ’r Dyfodol 
97 Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau ’r dyfodol: ystori hyd yn hyn. 

Crynodeb o’r ymgysylltiad â phobl ifanc 
98 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 155 
99 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA58 WWF Cymru 
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yw’r penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth Cymru yn hollol gyson ag ysbryd y 

Ddeddf yn aml.100 

138. Gwnaethom herio’r Ysgrifennydd Parhaol ynghylch a oedd cryn amrywiad o 

hyd o ran pa mor dda y mae adrannau Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu ’r 

Ddeddf. Dywedodd: 

“[…] this is an overarching framework, it’s not a straitjacket […] There 

needs to be individual decision making involved. I don’t want to take a 

check-list approach to how we respond to the Act in all of our 

documents, but what we’re talking about here is a culture change, 

and that takes some time to embed. The Act came into force five years 

ago. I think there’s been huge progress over that period. I personally 

see enormous commitment and pride across the whole of the 

organisation in an Act that is uniquely Welsh, and that, I think, is very 

powerful.”101 

139. Clywsom fod ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig wedi cyflymu 

datblygiad naturiol o’n hymagwedd tuag at y pum ffordd o weithio.102 Eglurodd yr 

Ysgrifennydd Parhaol ei bod wedi creu cyfarwyddiaeth newydd ar “ailgychwyn ac 

adfer”, a osododd o fewn y tîm sy’n gyfrifol am bolisi Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol.103 Soniodd swyddog Llywodraeth Cymru am yr adolygiad 21 diwrnod o 

reoliadau Covid-19 fel enghraifft o ble roedd Llywodraeth Cymru wedi gwreiddio’r 

pum ffordd o weithio drwy ymgysylltu ar draws y Llywodraeth, awdurdodau lleol, 

Byrddau Iechyd a grwpiau cymunedol.104 

  

 
100 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 85 
101 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 157 
102 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 148 
103 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 147 
104 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraffau 168 i 170 
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Hyrwyddo’r Ddeddf 

Codi ymwybyddiaeth 

140. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo 

datblygu cynaliadwy.105 I rai, mae hyn yn cynnwys hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r 

Ddeddf ymhlith y cyhoedd. Dadleuodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn 

“bod gan Lywodraeth Cymru rôl bendant i hyrwyddo’r Ddeddf ac efallai cyflymu 

pwyslais a phwysigrwydd y Ddeddf”.106  

141. Yn yr un modd, awgrymodd y Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, 

Cynllunio, Perfformiad ac Ystadau yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre y 

byddai ymgyrch farchnata fawr i godi ymwybyddiaeth pobl o’r Ddeddf ar lefel 

leol yn fuddiol.107  

142. Clywsom farn debyg gan y rhai a oedd yn bresennol yn ein digwyddiad 

rhanddeiliaid, a nododd fod llywodraethau sy’n dilyn agendâu datblygu 

cynaliadwy mewn gwledydd eraill yn gwneud gwaith cadarnhaol o’r math hwn. 

Gwnaethom ofyn i’r Ysgrifennydd Parhaol beth oedd Llywodraeth Cymru wedi’i 

wneud i ymgysylltu â’r cyhoedd ynghylch y Ddeddf: 

“We have, in the Welsh Government, put a lot of effort into public 

awareness. We are accountable, after all, and therefore, in the early 

phases of implementation, resources were provided, including lots of 

animations, the famous booklet, and all the other things that we put 

out to generate public awareness and understanding of something so 

fundamentally important to how we are developing policy for the 

future”108 

143. Awgrymodd yr Ysgrifennydd Parhaol y bydd gwybodaeth a dealltwriaeth 

gyffredinol o’r Ddeddf yn cynyddu wrth i bobl weld canlyniadau pendant a dull 

 
105 Legislation.gov.uk, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015: Adran 16’, fel ar 18 

Chwefror 2021 
106 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 92 
107 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 194 
108 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 183 
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gweithredu gwahanol. Er enghraifft, dywedodd y canlynol am y cyhoedd yng 

Nghymru: 

“I imagine people will recognise the difference […] between the 

approach that was taken in England to developing their system for 

tracing and protecting people and the one here, which was genuinely 

co-created with local stakeholders and customers; the same with the 

shielding initiative. Both of those took a little bit longer to develop as a 

result, but, once co-created, they had buy-in from all of those 

stakeholders and customers involved”.109 

Y “bwlch gweithredu” 

144. Cred Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol fod bwlch gweithredu rhwng y 

dyhead a nodwyd gan Lywodraeth Cymru mewn polisi a deddfwriaeth a’i 

hymrwymiad i annog a darparu adnoddau ar lawr gwlad.110 Gwnaethom ofyn i 

gyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid a oeddent yn cytuno. 

145. Eglurodd y Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth yn WWF Cymru fod gan 

sefydliadau’r trydydd sector a oedd wedi bod yn gweithio ar ddatblygu 

cynaliadwy ddisgwyliadau uchel o effaith y Ddeddf, ac er eu bod yn meddwl y 

byddai hynny’n digwydd yn eithaf cyflym, nid dyna’r achos.111  

146. Cytunodd y Comisiynydd, gan ychwanegu eu bod wedi dechrau ’n eithaf 

araf ar ddechrau’r broses o gyflwyno’r Ddeddf. Nid oedd wir yn gweld yr 

arweinyddiaeth wleidyddol glir iawn honno o amgylch y Ddeddf, ac felly 

dywedodd nad oedd yn ‘llifo i lawr’ i’r gwasanaeth sifil ac ati.112 

147. Yn gyffredinol, roedd cynrychiolwyr llawer o gyrff cyhoeddus yn rhannu ’r 

teimlad hwnnw. Er bod y Ddeddf yn ymddangos yn rheolaidd â phrif negeseuon 

a bwriad polisi y Llywodraeth, mynegwyd pryderon ynghylch a oedd hynny ’n 

 
109 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 184 
110 Tystiolaeth ysgrifenedig, FGA33 Comisiynydd Cenedlaethau ’r Dyfodol 
111 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 226 
112 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 27 
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gyfystyr â gweithredu’r Ddeddf. Dywedodd un o swyddogion Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Aneurin Bevan wrthym: 

“Sometimes, there’s a sense that the relationships are shown at the 

start of a policy, and they’re mapped out in the introduction in the 

policy section, but then, when it comes to the follow-through on that 

and the implementation and the monitoring, the positioning of the 

Act becomes weaker.” 113 

148. Gwnaethom ofyn i’r Ysgrifennydd Parhaol a oedd yn teimlo bod bwlch 

gweithredu: 

“[…] I do believe that there is a very strong pride in and commitment to 

the Act across the whole of the civil service, but inevitably there will be 

best practice in some areas that we need to turn into standard 

practice. So, that’s what we’re looking at— where is there best practice” 

[…]114 

149. Aeth ymlaen i bwysleisio bod Prif Weinidog Cymru a’i Gabinet yn glir iawn 

ynghylch gofynion y Ddeddf, a’u bod wedi ymrwymo’n llwyr i’w gwireddu.115 Mae’r 

Ddeddf yn fframwaith ar gyfer sut y caiff yr holl adnoddau presennol eu 

defnyddio yn hytrach nag yn ychwanegiad neu’n fater eilradd.116 

Monitro ac asesu cynnydd cenedlaethol 

150. Mae rôl statudol Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnwys monitro ac asesu ’r 

cynnydd cenedlaethol tuag at y nodau llesiant. O dan adran 10 o’r Ddeddf, rhaid i 

Lywodraeth Cymru gyhoeddi dangosyddion a cherrig milltir cenedlaethol i fesur 

cynnydd cenedlaethol tuag at y nodau llesiant. Nid oes unrhyw amserlenni yn y 

ddeddfwriaeth sy’n nodi pryd y mae’n rhaid iddynt wneud hynny.117 

 
113 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 150 
114 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 219 
115 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 201 
116 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 233 
117 Legislation.gov.uk, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015: Adran 10’, cyrchwyd 

ar 18 Chwefror 2021 
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151. Gall Llywodraeth Cymru ddewis ffurf y dangosyddion, dros ba gyfnod y 

maent yn berthnasol, a pha mor aml y dylid eu hadolygu. Diben y cerrig milltir 

yw rhannu’r daith tuag at y dangosyddion cenedlaethol i’w gwneud yn haws 

mesur cynnydd tuag atynt. Gosododd Llywodraeth Cymru 46 o ddangosyddion 

yn 2016,118 ond, er gwaethaf cyhoeddi ymgynghoriad ar y cerrig milltir ym mis 

Ionawr 2019,119 ac ymrwymo i ddiweddariad pellach yn hydref 2019,120 nid oes yr un 

wedi’i osod. 

152. Clywsom fod hyn yn nodweddiadol o gynnydd ‘poenus o araf’ Llywodraeth 

Cymru,121 yn enwedig yn ystod y blynyddoedd cynnar. 

153. Credai Colegau Cymru y dylai Llywodraeth Cymru adolygu ’r dangosyddion 

cyfredol yn sgil y pandemig: 

“Considering the huge challenges the country has faced over the last 

eight months due to the pandemic, it would be timely to review the 

current indicators and assess whether they are still the most useful 

ones, and likewise, whether there is any scope for reduction and 

simplification.”122 

154. Ar 19 Chwefror 2021, namyn tair wythnos ar ôl i’r Ysgrifennydd Parhaol a’i 

swyddogion ymddangos gerbron ein Pwyllgor, nododd Jane Hutt AS, y Dirprwy 

Weinidog a’r Prif Chwip mewn datganiad ysgrifenedig: 

▪ dylai’r pandemig “osod y sylfeini ar gyfer dyfodol cynaliadwy”; 

▪ roedd Llywodraeth Cymru “mewn sefyllfa i ddechrau gweithio ar 

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol, ailddechrau’r gwaith pwysig ar 

 
118 Llywodraeth Cymru, ‘Datganiad Ysgrifenedig - Sut i fesur cynnydd gwlad?  - Dangosyddion 

llesiant cenedlaethol Cymru ’, 17 Mawrth 2016, cyrchwyd ar 16 Chwefror 2021 
119 Llywodraeth Cymru, ‘Mesur cynnydd ein cenedl’, Ionawr 2019, cyrchwyd ar 16 Chwefror 2021 
120 Llywodraeth Cymru, ‘Datganiad Ysgrifenedig: Sut fedrwn ni helpu Gweinidogion Cymru i 

fesur cynnydd y genedl?  - Cynigion ar gyfer datblygu cyfres o gerrig milltir cenedlaethol i 

Gymru’, 17 Gorffennaf 2019, cyrchwyd ar 16 Chwefror 2021 
121 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA06 Oxfam Cymru 
122 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA21 Colegau Cymru 
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ddatblygu Cerrig Milltir Cenedlaethol ar gyfer Cymru a gwneud rhai 

newidiadau bach i’r Dangosyddion Cenedlaethol”; 

▪ roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer 2021 sy ’n 

“nodi amserlen garlam ar gyfer cyflawni’r amcanion”;123 a 

▪ sefydlwyd fforwm cynghori rhanddeiliaid traws-sector i: 

“gasglu safbwyntiau rhanddeiliaid ar faterion, cyfleoedd a rhwystrau 

allweddol o ran gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol; yn 

rhannu arferion arloesol; ac yn darparu mecanwaith ar gyfer 

trafodaeth rhwng y Llywodraeth a rhanddeiliaid ar faterion allweddol 

yn ymwneud â gweithredu’r Ddeddf ymhellach." 124 

155. Mae’r ymrwymiadau hyn yn mynd i’r afael â llawer o’r pryderon a fynegwyd 

gan y rhai a gyfrannodd at ein hymchwiliad, a gyflwynwyd gennym i’r 

Ysgrifennydd Parhaol yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 1 Chwefror 2021.125 Mae’r 

amserlen sy’n gysylltiedig â’r cyhoeddiad yn rhagweld y bydd y cerrig milltir a’r 

dangosyddion cenedlaethol diwygiedig yn cael eu gosod yn y Senedd erbyn mis 

Rhagfyr 2021 fan bellaf.126 

Sut mae’r Ddeddf yn rhan o’r broses datblygu polisi 

156. Yn amlwg, rhaid i Weinidogion Cymru eu hunain ymgorffori datblygu 

cynaliadwy yn eu portffolios eu hunain os yw’r Ddeddf hon am gael ei 

hadlewyrchu ym mhob maes o bolisi’r Llywodraeth. Mae gan wasanaeth sifil 

Llywodraeth Cymru ran allweddol i’w chwarae wrth gynghori Gweinidogion ar 

ddatblygu polisi. Felly, byddem yn disgwyl i’r Ddeddf gael ei hymgorffori ym 

mhroses datblygu polisi gwasanaeth sifil Llywodraeth Cymru. 

 
123 Llywodraeth Cymru, ‘Tueddiadau’r Dyfodol, Dangosyddion Cenedlaethol a Cherrig Milltir 

Cenedlaethol: Cynllun cyfunol ar gyfer 2021’, 19 Chwefror 2021, cyrchwyd ar 22 Chwefror 2021 
124 Llywodraeth Cymru, ‘Datganiad Ysgrifenedig: Llunio Dyfodol Cymru: Cyflawni ’r Cerrig Milltir 

Llesiant Cenedlaethol a’r Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol ac adroddiad ar ddyfodol 

Cymru’, 19 Chwefror 2021, cyrchwyd ar 22 Chwefror 2021 
125 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’  
126 Llywodraeth Cymru, ‘Tueddiadau’r Dyfodol, Dangosyddion Cenedlaethol a Cherrig Milltir 

Cenedlaethol: Cynllun cyfunol ar gyfer 2021’, 19 Chwefror 2021, cyrchwyd ar 22 Chwefror 2021 
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157. Unwaith eto, clywsom gan lawer nad oedd hyn yn wir bob amser, yn 

enwedig yn ystod y blynyddoedd yn syth ar ôl pasio’r Ddeddf. Cyfeiriodd WWF 

Cymru at ei ymchwiliad yn 2017, a ddaeth i’r casgliad bod ymateb Llywodraeth 

Cymru i’r Ddeddf wedi canfod ‘nad oes llawer o dystiolaeth hyd yma bod ffrâm y 

Ddeddf yn ysgogiad wrth ddatblygu polisi’.127 

158. Dadleuodd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol mai 

dyma’r achos o hyd. Dywedodd wrthym “Mae’n anodd gweld sut mae polisi’r 

Llywodraeth mewn perthynas â diwylliant a Chymraeg yn ffynnu yn cyd-fynd â 

gofynion y Ddeddf ar hyn o bryd.” 128 Roedd myfyrwyr Coleg Gwent ac Inspire 

Training yn cytuno, gan ddadlau bod y system addysg yn cael ei harwain yn 

ormodol gan dargedau, ac yn methu â chydnabod pwysigrwydd pynciau a 

sgiliau creadigol sy’n hanfodol i sicrhau Cymru sy’n fywiog yn ddiwylliannol.129 

159. Dywedodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn syml: 

“[…] when you start getting different bits of guidance and policy 

coming from Welsh Government, which doesn’t link to the thing that 

they’ve created in statute over here and that takes us off in a different 

direction, that is where the whole thing starts to be undermined.”130 

160. Nid oedd pob corff cyhoeddus yn cytuno. Dywedodd Prif Weithredwr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wrthym ‘fod y Ddeddf yn cael lle 

blaenllaw yn y polisi a gwaith y Llywodraeth’.131 Honnodd Ymddiriedolaeth GIG 

Prifysgol Felindre fod gan Lywodraeth Cymru ddeddfwriaeth dda iawn, a llunwyr 

polisi da sy’n ceisio gwneud y peth iawn, ac roedd yn credu bod y Llywodraeth yn 

gwella llawer a bod y polisi’n llawer cliriach.132 

161. Gwnaethom ofyn i’r Ysgrifennydd Parhaol sut mae’r broses datblygu polisi 

yn gweithio’n ymarferol. Eglurodd fod Llywodraeth Cymru wedi ymgorffori 

 
127 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA58 WWF Cymru 
128 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 92 
129 Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau ’r dyfodol: ystori hyd yn hyn. 

Crynodeb o’r ymgysylltiad â phobl ifanc 
130 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 90 
131 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 270 
132 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 152 
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systemau a strwythurau canllaw i’w gwneud yn naturiol i gymhwyso’r pum 

ffordd o weithio ac ystyried y cyfraniad y bydd unrhyw bolisi penodol yn ei wneud 

i’r nodau llesiant. Mae templedi ar gyfer cyngor i Weinidogion bellach yn 

cynnwys adran ar sut y bydd y cyngor yn helpu i wreiddio a gweithredu Deddf 

Cenedlaethau’r Dyfodol, gan ddod â’r Ddeddf i sylw cynghorwyr polisi ar gamau 

hanfodol drwy gydol y broses datblygu polisi.133 

162. Cawsom sicrwydd gan yr Ysgrifennydd Parhaol bod y Prif Weinidog a’i 

Weinidogion yn gwbl ymroddedig i’r Ddeddf, eu bod yn dangos arweinyddiaeth 

wirioneddol, a’u bod yn gofyn llawer gan y gwasanaeth sifil wrth ddatblygu polisi 

o ran cyd-destun cenedlaethau’r dyfodol.134 

163. Gwnaethon holi’r Ysgrifennydd Parhaol am enghraifft o bryd mae 

swyddogion wedi gorfod herio Gweinidog ynghylch cynnig polisi sy ’n anghyson 

â’r Ddeddf. Cawsom ein synnu na allai feddwl am un. I’r gwrthwyneb:  

“[…] to be honest, it’s more the opposite that I can point to, where I can 

see that the way that policy has been developed has been very much 

accelerating the development of the five ways of working and 

delivering the Act.”135 

164. Eglurodd yr Ysgrifennydd Parhaol fod Gweinidogion Cymru wedi 

ymrwymo’n llwyr i’r Ddeddf a bod rhai polisïau anodd iawn wedi elwa o’r pum 

ffordd o weithio ac wedi cael eu datblygu â hwynt mewn golwg.136 

165. O ystyried y sicrwydd a gawsom gan yr Ysgrifennydd Parhaol ynghylch 

ymrwymiad Gweinidogion Cymru i’r Ddeddf, byddem yn disgwyl clywed gan 

gyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid bod y dirwedd polisi yn gyson iawn ag 

egwyddorion y Ddeddf. Nid oedd hyn yn wir. 

 
133 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 164 
134 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 188 
135 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 197 
136 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 201 
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Tirwedd gymhleth deddfwriaeth a chyrff partneriaeth 

Tirwedd partneriaeth anniben 

166. Beirniadaeth gyffredin ar lywodraethu gwasanaethau cyhoeddus yng 

Nghymru yw bod gormod o drefniadau partneriaeth. Ym mis Ionawr 2014, 

nododd comisiwn â’r dasg o archwilio pob agwedd ar lywodraethu a chyflawni 

yn y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru mai “cydweithio rhwng 

sefydliadau yn y sector cyhoeddus fu’r thema ddiffiniol o ran rheoli’r sector 

cyhoeddus yng Nghymru ers datganoli. Mae hyn yn adlewyrchu’n rhannol 

ddewis egwyddorol o blaid cydweithredu yn hytrach na chystadlu wrth ddarparu 

gwasanaethau”.137 Fodd bynnag, aeth yr adroddiad ymlaen i nodi bod “y ffyrdd yr 

oedd strwythurau partneriaeth wedi datblygu a thyfu yn feichus ac yn 

orgymhleth”.138 

167. Ers hynny, mae deddfwriaethau a pholisïau eraill wedi cymhlethu tirwedd y 

bartneriaeth ymhellach. Mae rhai o’r partneriaethau allweddol yn cynnwys: 

▪ Sefydlodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Fyrddau Partneriaeth Ranbarthol. 

▪ Crëodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus. 

▪ Crëwyd byrddau partneriaeth anffurfiol i wneud penderfyniadau sy ’n 

ymwneud â’r cyllid gan Fargeinion Dinas a Bargeinion Twf (a 

gadarnhawyd rhwng 2016-17). 

▪ Bydd Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn creu Cyd-

bwyllgorau Corfforaethol. 

168. Mynegwyd pryderon ynghylch cymhlethdod y dirwedd partneriaeth yng 

Nghymru mewn perthynas â’r Ddeddf pan oedd y Cynulliad yn craffu ar Ddeddf 

 
137 Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, ‘Adroddiad Cryni’, Ionawr 

2014, tudalen 21, cyrchwyd ar 22 Chwefror 2021 
138 Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, ‘Adroddiad Cryni’, Ionawr 

2014, tudalen 22, cyrchwyd ar 22 Chwefror 2021 
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Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn 2014.139 Mae’r pryderon hyn yn 

parhau. 

  

 
139 Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ‘Bil Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1’, Tachwedd 2014, tudalen 13, 

cyrchwyd ar 10 Chwefror 2021 
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Trosolwg o aelodaeth, cylch gwaith a dyletswyddau craidd, a chyllid Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Chydbwyllgorau Corfforaethol. 
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169. Cynhaliodd Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a 

Chydffederasiwn y GIG adolygiad ar y cyd i bartneriaethau strategol yng 

ngwasanaethau cyhoeddus Cymru. Amlygodd eu hadroddiad, a gyhoeddwyd 

ym mis Gorffennaf 2020 (nad oedd yn ystyried effaith ychwanegol Cyd-

bwyllgorau Corfforaethol) bryderon ynghylch nifer gormodol o bartneriaethau a 

chyfarfodydd; gwahaniaethau barn ynghylch swyddogaethau rhai byrddau sy ’n 

gorgyffwrdd; a diffyg aliniad yn ôl troed y partneriaethau. Ni ddaeth yr adolygiad 

i’r casgliad y dylid diddymu unrhyw gorff partneriaeth penodol. Fodd bynnag, 

roedd yn argymell y canlynol: 

▪ Ni ddylid sefydlu unrhyw bartneriaethau newydd heb ystyried a all 

partneriaeth sy’n bodoli eisoes sicrhau’r canlyniad gofynnol.  

▪ Ni ddylid rhoi unrhyw swyddogaethau newydd i bartneriaethau sydd 

eisoes yn bodoli heb ystyried pa rwymedigaethau y gellir eu hadolygu 

neu eu dileu neu pa adnoddau ychwanegol y gallai fod eu hangen.  

▪ Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried a all adrannau leihau ’r trefniadau 

partneriaeth a sefydlwyd i weinyddu rhaglenni grant penodol.140 

170. Yn ei hadroddiad yn 2020, argymhellodd Comisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol y dylai Llywodraeth Cymru roi’r gorau i gymhlethu tirwedd sydd eisoes 

yn gymhleth.141 Mynegodd adroddiad 2020 yr Archwilydd Cyffredinol bryderon 

tebyg, ynghylch cymhlethdod tirwedd partneriaethau ac anghysondebau o ran 

sut y cânt eu hariannu.142 

171. Yn ystod yr ymchwiliad hwn, clywsom fwy o bryderon gan gyrff cyhoeddus a 

rhanddeiliaid ynghylch cymhlethdod tirwedd partneriaethau yng Nghymru nag 

unrhyw fater arall. Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru grynodeb o’r sefyllfa: 

 
140 Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chydffederasiwn y GIG, ‘Adolygiad 

o Bartneriaethau Strategol’, Gorffennaf 2020, cyrchwyd ar 10 Chwefror 2021 
141 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru. ‘Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 

2020’, Mai 2020, tudalen 125, cyrchwyd ar 12 Ionawr 2021 
142 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Felly, beth sy ’n wahanol? ’, tudalennau 8 a 38 i 39, Mai 2020, 

cyrchwyd ar 10 Chwefror 2021 
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“I think that the diagnosis of the issue that we have is clear. We’ve had 

numerous reviews and examinations of the partnership landscape, 

and, fundamentally, they all say the same thing— that it’s too 

complicated.”143 

172. Cawsom wybod am ddryswch ynghylch sut mae partneriaethau ’n 

rhyngweithio ac yn gwneud penderfyniadau; trefniadau cyllideb ac adnoddau 

anghyson; blaenoriaethau gwahanol a chystadleuol ar draws partneriaethau ac 

aelod-sefydliadau; ôl troed daearyddol sy’n gorgyffwrdd –  ond wedi’u camosod; i 

enwi dim ond rhai materion. Fel yr eglurodd Comisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol: 

“The complex landscape is a huge, huge problem. So, we keep layering 

new boards and bodies, which makes it difficult for implementation 

on the ground. We haven’t yet completely nailed our performance 

management approach, so we’re still managing performance or 

analysing performance on the basis of short-term performance 

measures.”144 

173. O ystyried bod pryderon ynghylch cymhlethdod tirwedd partneriaethau yng 

Nghymru mewn perthynas â’r Ddeddf wedi cael eu mynegi’n rheolaidd ers 2014, 

roeddem am drafod gyda’r Ysgrifennydd Parhaol y penderfyniadau polisi 

diweddar a wnaed gan Lywodraeth Cymru –  yn enwedig mewn perthynas â 

Chydbwyllgorau Corfforaethol. Dywedodd: 

“[…] there are fundamental differences between corporate joint 

committees and the other bodies that we have. They are intended to 

be a vehicle for regional collaboration between local authorities, and 

the intention is to build on existing, successful regional arrangements 

and provide the basis for those to evolve.” 145 

174. O ran Cyd-bwyllgorau Corfforaethol, cawsom wybod:  

 
143 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 110 
144 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 69 
145 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 203 
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“We will have three very, very significant parts of local and national 

policy, so that’s transport, land-use planning, including housing, and 

economic development brought together in a single governance 

structure.”146  

175. Dywedodd un o swyddogion Llywodraeth Cymru wrthym fod Gweinidogion 

a fyddai wedi gofyn ‘A oes wir angen hyn arnom? ’ ond bod y dadleuon o blaid 

creu’r strwythurau newydd yn argyhoeddiadol.147 Clywsom gan Lywodraeth 

Cymru y gallai Cyd-bwyllgorau Corfforaethol, yn y pen draw, ddisodli rhai o’r 

strwythurau cydweithredol eraill: 

“[…]in the longer term, we would envisage some of those other 

partnerships, some of those other structures, becoming redundant, 

actually, because the CJCs will be taking a much more powerful 

overview— and a much wider overview as they settle in— that will 

begin to pick up some of that work of the other partnerships.” 148 

Gofynion deddfwriaethol gwrthgyferbyniol neu feichus 

176. Yn ogystal â rhwystro cydweithrediad, clywsom hefyd y gall fod yn heriol i 

gyrff cyhoeddus ddeall a chyflawni eu cyfrifoldebau, sydd weithiau ’n groes i’w 

gilydd. Dywedodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wrthym am y seilwaith 

biwrocrataidd a dywedodd ei bod yn dal i gredu nad yw’r Llywodraeth yn deall 

bod hynny’n golygu bod swyddfa’r Comisiynydd yn tynnu pobl i ffwrdd o’r broses 

o weithredu’r Ddeddf.149  

177. Nododd yr Archwilydd Cyffredinol fod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cyfeirio at bolisi 

cynllunio. Fodd bynnag, mewn rhai ffyrdd nid ydynt yn cyd-fynd â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.150 

 
146 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 208 
147 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 214 
148 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 214 
149 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 69 
150 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 8 
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178.  Soniodd swyddog o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wrthym am yr 

hyn y mae’n ei alw’n ‘parallel universes of performance’, gan ddadlau dros 

integreiddio amcanion yn llawer cryfach o dan y Ddeddf hon gyda mesurau 

perfformiad eraill.151 Pwysleisiodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys pa mor heriol 

yw’r sefyllfa i awdurdodau lleol: 

“[…] with local government our services are so wide, we are subject to 

so much legislation […] sometimes the different legislation require 

different partnership arrangements, they bring with them different 

governance, they bring different funding pots and, often, will have 

different lead organisations, and so, for me, that is where some of the 

complexity and disconnect tends to come in.” 152 

179. Hyd yn oed os yw’r gofynion yn ddealladwy, mae’n llawer o waith i gyrff 

cyhoeddus ei gyflawni o hyd. Eglurodd un o swyddogion Cyngor Sir Powys pa 

mor feichus y gall y fframwaith rheoleiddio ac adrodd fod: 

“[…] we have to do our annual performance report; we have to do a 

public services board annual performance report; we have to do a 

regional partnership board annual report; the director of social 

services has to do an annual council reporting framework report; we 

do an annual governance statement and there are others. And in each 

of those reports, there is absolute alignment [… ] if you did one 

assessment that you could align the public services to, one delivery 

plan and one set of reporting, with that, in itself, you ’d have alignment 

of resource to a set of priorities that everyone could sign up to and 

deliver.”153 

180. Clywsom safbwyntiau tebyg yn cael eu hailadrodd ar draws ein sesiynau 

casglu tystiolaeth, gan gyrff y sector cyhoeddus, byrddau gwasanaeth cyhoeddus 

a chan sefydliadau’r trydydd sector. 

 
151 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 104 
152 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 166 
153 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 250 
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181.  Gwnaethom ofyn i Lywodraeth Cymru a oedd y dirwedd ddeddfwriaethol 

yn groes ac yn feichus, atgoffodd un o’r swyddogion ni y gall Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus ddod at ei gilydd i ffurfio Byrddau rhanbarthol mwy 

os ydynt am wneud hynny. Tynnodd sylw at bum bwrdd yng Ngwent sydd 

wrthi’n ystyried uno’n un Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Fodd bynnag, 

cydnabu y gallai Llywodraeth Cymru wneud mwy i egluro i bartneriaethau ’r 

hyblygrwydd sydd ganddynt ar hyn o bryd.154 

Llythyrau cylch gwaith 

182. Mae Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi llythyrau cylch gwaith i Gyrff a 

Noddir gan Lywodraeth Cymru yn flynyddol i nodi’r blaenoriaethau strategol y 

dylent eu cyflawni gyda’r cyllid a ddyrannwyd iddynt. Gall llythyrau cylch gwaith 

gynnwys amcanion lefel uchel sy ’n ymwneud â diben craidd y cyrff. Gallant hefyd 

nodi amcanion penodol ar gyfer y cyrff noddedig sy ’n ymwneud â phrosiectau 

gwahanol neu mewn ymateb i bryderon polisi a nodwyd. 

183. Clywsom gan rai cyrff cyhoeddus nad yw’r llythyrau cylch gwaith a gânt gan 

Lywodraeth Cymru yn integreiddio’n dda ag egwyddorion y Ddeddf, ac y byddai 

llunio llythyrau cylch gwaith o amgylch y pum ffordd o weithio, neu ochr yn ochr 

ag amcanion cyrff cyhoeddus eraill neu adrannau’r llywodraeth, o gymorth.155  

184. Cytunodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, gan awgrymu nad yw 

llythyrau cylch gwaith yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ddefnyddio cyllid o 

fewn fframwaith y Ddeddf ar hyn o bryd.156 

185. Clywsom fod Llywodraeth Cymru –  gyda mewnbwn gan y Comisiynydd –  yn 

gweithio i wneud ei llythyrau cylch gwaith yn fwy strategol ac yn seiliedig yn 

gyfan gwbl ar y pum ffordd o weithio, ac felly, yn hytrach na nodi mewn llythyr 

cylch gwaith sut yr ydych yn ymwneud â’r Ddeddf, bydd y llythyr cyfan yn 

adlewyrchu’r ffordd y mae’r Ddeddf yn gweithio.157 

 
154 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraffau 250 a 252 
155 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraffau 87 a 96 
156 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 49 
157 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 256 
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Cyrff cyhoeddus nad ydynt yn ddarostyngedig i’r Ddeddf ar hyn o 

bryd 

186.  Ar hyn o bryd, mae 44 o gyrff cyhoeddus yn ddarostyngedig i’r Ddeddf.158 

Gall Gweinidogion Cymru ddiwygio’r cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r 

Ddeddf drwy reoliadau. 

187. Yn ei adroddiad statudol yn 2020, argymhellodd yr Archwilydd Cyffredinol 

fod ‘Llywodraeth Cymru yn ystyried a ddylid dynodi cyrff cyhoeddus ychwanegol 

drwy orchymyn i fod yn ddarostyngedig i’r Ddeddf’.159 Yn ei lythyr at y Pwyllgor 

dyddiedig 15 Ionawr 2021, nododd fod: 

“[…] cyflawni’r Ddeddf yn gofyn am ddull gweithredu system gyfan. Os 

yw cyrff cyhoeddus yn mynd i wella llesiant cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, mae angen i’r 

ymdrech fod yn gydgysylltiedig.” 160 

188.  Ychwanegodd fod cyrff cyhoeddus newydd y gellid eu hystyried yn 

ddarostyngedig i’r Ddeddf ers pasio’r Ddeddf yn 2015. Maent yn cynnwys Addysg 

a Gwella Iechyd Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, ac Awdurdod Cyllid Cymru. 

Mae cyrff hefyd a oedd yn bodoli yn 2015 a allai haeddu cael eu cynnwys, fel 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae’r llythyr hefyd yn nodi 

rhai anghysonderau posibl. Er enghraifft, y posibilrwydd y bydd Gwasanaeth 

Gwybodeg GIG Cymru yn cael ei symud o’i gorff presennol –  Ymddiriedolaeth 

Prifysgol GIG Felindre, sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf –  i gorff sydd newydd ei 

gynnig nad yw’n ddarostyngedig i’r Ddeddf.161  

 
158 Legislation.gov.uk, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015: Adran 6’, cyrchwyd 

ar 23 Chwefror 2021 
159 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Felly, beth sy ’n wahanol? ’, Mai 2020, tudalen 51, cyrchwyd ar 23 

Chwefror 2021 
160 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Llythyr at Nick Ramsay AS: Rhwystrau ar ffordd Gweithredu 

Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus, 15 Ionawr 2021’, 

cyrchwyd ar 15 Chwefror 2021 
161 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Llythyr at Nick Ramsay AS: Rhwystrau ar ffordd Gweithredu 

Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus, 15 Ionawr 2021’, 

cyrchwyd ar 15 Chwefror 2021 
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189.  Gofynnwyd i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a ddylid gwneud cyrff 

cyhoeddus ychwanegol yn ddarostyngedig i’r Ddeddf: 

“It makes sense to me for the whole of the public sector to be covered 

by the future generations Act. Do we want another set of however 

many plans, well-being assessments, various other things?  Not 

necessarily.”162 

190. Gofynnwyd yr un cwestiwn i’r Ysgrifennydd Parhaol. Cawsom ein hatgoffa 

ganddi y byddai gwneud i gyrff cyhoeddus ychwanegol fod yn ddarostyngedig i’r 

Ddeddf yn gofyn am newid y rheoliadau, bod y Llywodraeth bob amser yn 

agored i gyrff ddilyn gofynion y Ddeddf, a bod nifer ohonynt eisoes yn gwneud 

hynny yn ôl pob golwg. Felly, gallant gymhwyso’r Ddeddf iddynt hwy eu hunain 

heb i’r Ddeddf gael ei chymhwyso’n ffurfiol iddynt.163  

191. Aeth ymlaen i nodi y gall cyrff cyhoeddus o’r fath gael arweiniad gan 

Weinidogion Cymru, ond bod nifer o’r cyrff hyd braich, fel Trafnidiaeth Cymru a 

Heddlu De Cymru, wedi penderfynu eu bod am ddilyn ysbryd y ddeddfwriaeth, 

er nad yw’n berthnasol iddynt yn uniongyrchol.164 

Ein barn ni 

Trosolwg o’r cynnydd ers 2015 

192. Er gwaethaf yr holl rethreg gadarnhaol ynghylch y Bil wrth iddo basio drwy ’r 

Cynulliad, mae’r dystiolaeth a glywsom yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi 

bod yn araf i drosi egwyddorion y Ddeddf yn newid diriaethol ym meddylfryd y 

Llywodraeth. 

193. Credwn na ddangosodd Llywodraeth Cymru ymrwymiad digonol i’r Ddeddf 

yn yr ychydig flynyddoedd cyntaf ar ôl iddi gael ei phasio. Gosododd hyn y naws 

ar gyfer gweddill y sector cyhoeddus. Methodd Llywodraeth Cymru ag 

argyhoeddi cyrff cyhoeddus, ac yn wir y cyhoedd, y dylai’r ddeddfwriaeth hon 

ysgogi newid gwirioneddol i’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu 

 
162 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 94 
163 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 258 
164 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 262 
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cynllunio, eu datblygu a’u darparu. O ganlyniad i hyn, ni ddechreuodd cyrff 

cyhoeddus y broses o ymgorffori newid diwylliant yn ddigon cyflym, gan arwain 

at gynnydd araf. 

Casgliad 9. Roedd Gweinidogion Cymru yn araf yn gweithredu a hyrwyddo’r 

Ddeddf yn y blynyddoedd yn syth ar ôl iddi gael ei phasio. O’r herwydd, ni 

weithredodd gwasanaeth sifil Cymru y Ddeddf yn ddigon da yn fewnol ac nid 

oedd yn ei gwneud yn glir i gyrff cyhoeddus ei bod yn disgwyl iddynt hwy 

wneud hynny hefyd. Mae hyn wedi bod yn rhwystr sylfaenol i weithredu, ac 

mae ei effaith yn dal i fod yn amlwg ar draws y sector cyhoeddus heddiw. 

194. Fodd bynnag, rydym yn falch o weld bod rhywfaint o gynnydd diriaethol 

wedi’i wneud ers hynny. Dywedodd rhanddeiliaid a chyrff cyhoeddus wrthym eu 

bod yn synhwyro newid ym meddylfryd y Llywodraeth tuag at egwyddorion y 

Ddeddf. Fel yr ydym wedi nodi, gwnaed rhai newidiadau i strwythurau 

llywodraethu o fewn Llywodraeth Cymru, ac ymddengys bod mwy o ffocws yn y 

broses datblygu polisi ar ddatblygu cynaliadwy. 

Casgliad 10. Er gwaethaf dechrau araf, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud 

cynnydd diriaethol wrth fabwysiadu’r Ddeddf ers tua 2017. Rydym yn 

croesawu’r pwyslais y mae’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Parhaol wedi’i roi ar 

bwysigrwydd gweithredu’r Ddeddf yn llwyddiannus ac yn cael ein calonogi gan 

newidiadau strwythurol a wnaed wrth gyflawni’r Ddeddf a gweithgareddau 

codi ymwybyddiaeth o fewn Llywodraeth Cymru. 

195. Fodd bynnag, rydym yn dal i fod heb ein hargyhoeddi bod y Ddeddf wedi’i 

hymgorffori’n ddigonol ar draws gwasanaeth sifil Llywodraeth Cymru. Roeddem 

yn synnu’n fawr o glywed, ymhlith yr holl gyngor a’r her a roddir i’r Gweinidogion, 

na allai’r Ysgrifennydd Parhaol nodi un enghraifft o ble roedd swyddogion wedi 

herio Gweinidogion ynghylch cysondeb polisi gyda’r Ddeddf hon. 

196. Cawsom hyn hyd yn oed yn fwy o syndod yng nghyd-destun Cyd-

bwyllgorau Corfforaethol. Mynegodd y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus a 

rhanddeiliaid a gyfrannodd at yr ymchwiliad hwn bryderon ynghylch nifer y 

partneriaethau yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru, fel y gwnaeth y 

Comisiynydd, yr Archwilydd Cyffredinol, adolygiad a arweinir gan y Llywodraeth 
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ac, o bosibl, hyd yn oed rhai Gweinidogion.165 Serch hynny, doedd gwasanaeth sifil 

Llywodraeth Cymru dal ddim yn cwestiynu a allai creu corff partneriaeth newydd 

danseilio’r Ddeddf. Mae argymhellion 9 a 10 isod yn ystyried cymhlethdod 

trefniadau partneriaeth yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru. 

197. Rydym yn cydnabod bod ymateb y Llywodraeth i’r pandemig wedi’i lunio 

gan y math o feddwl cydweithredol ac integredig a ragnodir gan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol. Rydym yn croesawu hyn ac yn gobeithio bod hyn yn 

adlewyrchu newid diwylliant o fewn y sefydliad, yn hytrach na chyd-

ddigwyddiad. 

198. Fel mater o bryder parhaus, rydym yn teimlo ei bod yn rhy gynnar i ddod i 

gasgliadau am ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig. Fodd bynnag, rydym 

yn sicr y bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a phwyllgorau perthnasol eraill yn 

ailedrych ar y materion hyn fel rhan o’u gwaith ar y pandemig yn y Chweched 

Senedd. 

Ailddatgan ymrwymiad i’r Ddeddf hon 

199. Credwn fod angen i Lywodraeth Cymru ailddatgan ei disgwyliadau gan 

gyrff cyhoeddus. Mae hyn yn fwy hanfodol nag erioed o’r blaen wrth i ni adfer yn 

dilyn Covid-19. Credwn y dylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu camau 

gweithredu mewn tri maes penodol i osod y sylfeini ar gyfer llwyddiant dros y 

pum mlynedd nesaf: 

 Dangosyddion a cherrig milltir cenedlaethol. 

 Adolygu’r cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf. 

 Llythyrau cylch gwaith. 

Dangosyddion a cherrig milltir cenedlaethol 

200. Credwn fod y dangosyddion a’r cerrig milltir cenedlaethol yn hanfodol ar 

gyfer mesur gweithrediad llwyddiannus y ddeddfwriaeth hon. Byddant yn ei 

gwneud yn glir i gyrff cyhoeddus bod y Ddeddf hon yn bwysig i’r Llywodraeth. 

Byddant hefyd yn egluro i gyrff cyhoeddus a’r cyhoedd yr hyn y mae Llywodraeth 

 
165 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 214 
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Cymru yn disgwyl ei gyflawni ac erbyn pryd. Rydym yn croesawu ’r datganiad 

diweddar gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn cadarnhau ymrwymiad 

Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r corff hwn.166 

 

Argymhelliad 5. Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau gyda chynlluniau i bennu 

a chyhoeddi cerrig milltir fel sy’n ofynnol gan adran 10 o Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 heb fod yn hwyrach na chwe mis ar ôl 

etholiadau’r Senedd yn 2021. 

201. Rydym yn cytuno â Colegau Cymru y dylai’r Llywodraeth gynnal adolygiad 

o’r dangosyddion cenedlaethol yng ngoleuni’r pandemig. Mae’r cyd-destun y 

bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei ddarparu ynddo dros y pum mlynedd 

nesaf yn sylfaenol wahanol i pan gyhoeddwyd y dangosyddion gyntaf yn 2016. 

Mae’r Llywodraeth yn iawn i ymrwymo i wneud hynny, fel y nododd y Dirprwy 

Weinidog a’r Prif Chwip yn ei datganiad ym mis Chwefror 2021 a’r cynllun 

cysylltiedig. Wrth wneud hynny, rydym yn annog Llywodraeth Cymru i gymryd yr 

amser i ymgynghori â chyrff cyhoeddus, y cyhoedd a’r llu o sefydliadau’r sector 

gwirfoddol a’r sector preifat sydd â chymaint i’w gyfrannu at y ddeddfwriaeth 

hon ac at yr adferiad o’r pandemig. Fel cam cyntaf i adferiad cynaliadwy yn dilyn 

Covid-19, mae’n hollbwysig bod y Llywodraeth yn cael y darn hanfodol hwn o 

waith yn iawn. 

 

Argymhelliad 6. Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau gyda chynlluniau i 

adolygu a chyhoeddi dangosyddion llesiant cenedlaethol diwygiedig heb fod 

yn hwyrach na chwe mis ar ôl etholiadau’r Senedd yn 2021. Dylai’r adolygiad 

gydnabod yr heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan y pandemig Covid-19 ac 

ystyried barn cyrff cyhoeddus, y cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol y sector 

preifat a’r sector gwirfoddol. 

 
166 Llywodraeth Cymru, ‘Datganiad Ysgrifenedig: Llunio Dyfodol Cymru: Cyflawni ’r Cerrig Milltir 

Llesiant Cenedlaethol a’r Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol ac adroddiad ar ddyfodol 

Cymru’, 19 Chwefror 2021, cyrchwyd ar 22 Chwefror 2021 
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Adolygu’r cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf 

202. Wrth inni edrych ar y rhestr o 44 o gyrff sy ’n ddarostyngedig i’r Ddeddf ar 

hyn o bryd, ochr yn ochr â chyrff eraill nad ydynt, nid ydym yn argyhoeddedig 

bod rhesymeg glir ac amlwg dros eithrio rhai a chynnwys eraill. 

203. Nid ydym ychwaith wedi ein hargyhoeddi gan y ddadl y gellir disgwyl yn 

realistig i gyrff cyhoeddus nad ydynt yn ddarostyngedig i’r Ddeddf ei 

mabwysiadu’n wirfoddol. 

204. Nid yw hyn i ddweud ein bod o reidrwydd yn credu y dylai mwy o gyrff 

cyhoeddus fod yn ddarostyngedig i’r Ddeddf. Mae hynny’n fater polisi i 

Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r gofynion monitro, archwilio 

ac adrodd a ddaw yn sgil ychwanegu at y rhestr honno. 

205. Fodd bynnag, credwn fod adolygiad o’r cyrff cyhoeddus a ddylai ddod o dan 

y Ddeddf hon yn amserol, ac y byddai’n cyfrannu at y corff o waith yn ailddatgan 

ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r ddeddfwriaeth hon. Credwn fod 

gweithrediad cyrff cyhoeddus o’r Ddeddf hon yn dibynnu ar hyder bod cysondeb 

a rhesymeg ynglŷn â sut mae’r ddeddfwriaeth yn cael ei gweithredu, a chan bwy.  

 

Argymhelliad 7. Rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal adolygiad o’r cyrff 

cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf. Dylid gweithredu canfyddiadau’r 

adolygiad hwnnw mewn digon o amser i unrhyw gyrff cyhoeddus sydd newydd 

eu hychwanegu dderbyn eu dyraniadau cyllid a’u llythyrau cylch gwaith 

cysylltiedig ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23. Dylai’r adolygiad: 

▪ ystyried yr effaith y byddai cynnwys/hepgor unrhyw gorff cyhoeddus 

penodol yn ei chael ar weithredu’r Ddeddf ar lefel genedlaethol; 

▪ cydnabod y bydd cynnwys unrhyw gyrff cyhoeddus ychwanegol yn 

arwain at ofynion adrodd, monitro ac archwilio ychwanegol ac y bydd 

hyn yn anochel yn arwain at oblygiadau ariannol/adnoddau; 

▪ nodi’n glir ddisgwyliadau cyrff cyhoeddus nad ydynt yn ddarostyngedig 

i’r Ddeddf yn ffurfiol mewn perthynas â datblygu cynaliadwy, a sut y 

bydd y disgwyliadau hynny’n cael eu monitro a’u gorfodi; a 

ARGYMHEL L IAD 

Tud 127 Tudalen 129



Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn 

81 

▪ nodi’n glir y meini prawf ar gyfer gwneud penderfyniadau o ran 

cynnwys/eithrio a’r broses neu’r amserlenni ar gyfer cychwyn 

adolygiadau yn y dyfodol. 

Llythyrau cylch gwaith 

206. Rydym wedi clywed drwy gydol yr ymchwiliad hwn am bwysigrwydd alinio 

cyllid a blaenoriaethau strategol ar gyfer cyrff cyhoeddus ag egwyddorion y 

Ddeddf. Rydym yn cydnabod nad yw rhai elfennau o’r broses dyrannu cyllid o 

fewn rheolaeth Llywodraeth Cymru yn llwyr (er enghraifft, cyfanswm y cyllid a 

ddyrennir i Gymru gan Lywodraeth y DU ar ffurf Grant Bloc Cymru, neu ’r 

cylchoedd cyllido cyfatebol). Fodd bynnag, mae gan Lywodraeth Cymru reolaeth 

dros gynnwys y llythyrau cylch gwaith y mae’n eu rhoi i gyrff noddedig. 

207. Rydym yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i adolygu fformat llythyrau 

cylch gwaith gyda’r bwriad o’u llunio mewn perthynas â’r pum ffordd o weithio. 

Mae hwn yn gam cadarnhaol iawn. Rydym yn edrych ymlaen at adolygu ’r 

llythyrau cylch gwaith sydd newydd eu llunio pan fyddant yn cael eu rhoi i gyrff 

cyhoeddus. 

 

Argymhelliad 8. Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau gyda chynlluniau i lunio 

llythyrau cylch gwaith mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r 

Dyfodol (Cymru) 2015, ar ôl ymgynghori â Chomisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol. Dylai’r llythyrau cylch gwaith newydd gael eu defnyddio erbyn diwedd 

y flwyddyn ariannol 2022-23 fan bellaf. 

Egluro tirwedd gymhleth cyrff partneriaeth 

208. Nodwn na ddaeth ‘Adolygiad o Bartneriaethau Strategol’ 2020 dan 

arweiniad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru i’r casgliad 

y dylid diddymu unrhyw gyrff partneriaeth penodol (er, rydym hefyd yn nodi nad 

oedd yr adolygiad hwn wedi ystyried effaith Cyd-bwyllgorau Corfforaethol).167 Ni 

 
167 Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chydffederasiwn y GIG, ‘Adolygiad 

o Bartneriaethau Strategol’, Gorffennaf 2020, cyrchwyd ar 10 Chwefror 2021 

ARGYMHEL L IAD 

Tud 128 Tudalen 130

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/adroddiad-terfynol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/adroddiad-terfynol.pdf


Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn 

82 

chlywsom unrhyw alwadau sylweddol am ddiddymu cyrff partneriaeth penodol 

yn ystod ein hymchwiliad. 

209. Fodd bynnag, roedd yn amlwg o’r dystiolaeth a glywsom, at ei gilydd, fod 

cyrff cyhoeddus o’r farn bod gormod o strwythurau partneriaeth. Hyd yn oed os 

ydynt wedi dod o hyd i ffyrdd i’w llywio, mae’r dirwedd ddeddfwriaethol yn 

orlawn, gyda negeseuon cymysg, dehongliadau gwahanol o gysyniadau 

allweddol ar draws gwahanol Ddeddfau, a mesurau perfformiad sy ’n gwrthdaro. 

210. Nodwn hefyd, wrth i Fil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) basio 

drwy’r Cynulliad, yr awgrymodd Llywodraeth Cymru y gallai fod cryn dipyn yn llai 

na 22 o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan leihau eu biwrocratiaeth ar y 

cyd. Er bod tri phâr o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi uno, gan adael 

cyfanswm o 19 o fyrddau, mae hyn yn sylweddol fwy na’r 11 neu 12 y soniwyd 

amdanynt yn ystod dadl y Cyfarfod Llawn yn 2014.168  

Casgliad 11. Mae tirwedd gymhleth a biwrocrataidd cyrff partneriaeth a llu o 

ofynion deddfwriaethol ac adrodd wedi’i gwneud yn fwy anodd i gyrff 

cyhoeddus fabwysiadu’r Ddeddf hon ac, ar brydiau, wedi peidio â’i chymell yn 

weithredol. 

211. Ni allwn ailadrodd yn ddigon cryf y galwadau gan Gomisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol, Archwilydd Cyffredinol Cymru, adolygiad Llywodraeth 

Cymru/Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac eraill na ddylid creu unrhyw 

strwythurau partneriaeth newydd heb archwilio’n llawn a all strwythurau 

presennol gyflawni’r swyddogaethau gofynnol. 

 

Argymhelliad 9. Ni chaiff Llywodraeth Cymru greu unrhyw bartneriaethau na 

strwythurau cydweithredol newydd i gyflawni unrhyw swyddogaethau oni bai 

ei bod wedi archwilio’n llawn: 

 
168 Senedd Cymru, ‘Cofnod y Trafodion: Cyfarfod Llawn, 08/07/14 ’, tudalen 45, cyrchwyd ar 2 

Mawrth 2021 
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▪ a allai strwythurau partneriaeth presennol, yn hytrach, gyflawni’r 

swyddogaethau hynny; 

▪ a allai’r strwythur newydd ddisodli’r rhai presennol; 

▪ a all y swyddogaethau gael eu cyflawni gan gyrff cyhoeddus sy ’n bodoli 

eisoes; ac 

▪ ar ôl ymgynghori â chyrff cyhoeddus y mae’r newidiadau arfaethedig 

yn effeithio arnynt, a all y cyrff cyhoeddus hynny ddangos cefnogaeth i’r 

strwythurau newydd. 

212. Roedd yn ddiddorol nodi bod Llywodraeth Cymru wedi rhagweld y gallai 

Cyd-bwyllgorau Corfforaethol arwain at strwythurau partneriaeth eraill yn dod yn 

ddiangen. Mae hyn yn codi cwestiynau pwysig i gyrff cyhoeddus, yn enwedig y 

rhai sy’n cyfrannu at waith strwythurau partneriaeth presennol. Mae’r dystiolaeth 

a gawsom wedi ein harwain i gefnogi’r syniad o symleiddio tirwedd 

partneriaethau. Felly, rydym yn gefnogol ar y cyfan i’r camau y mae Llywodraeth 

Cymru yn eu hawgrymu. Fodd bynnag, rhaid cymryd y camau hyn yn agored, yn 

dryloyw, ac ar ôl ymgynghori’n llawn â chyrff cyhoeddus. 

213. Cydnabu Llywodraeth Cymru y gellid gwneud mwy i roi gwybod i’r 

gwahanol strwythurau partneriaeth faint o hyblygrwydd sydd ganddynt i drefnu 

eu hunain yn fwy effeithlon.169 Credwn y gellid ymestyn y canllawiau hyn i egluro 

lle y gellid cydgrynhoi adroddiadau a threfniadau cydymffurfio eraill i leihau ’r 

baich gweinyddol ar aelod-sefydliadau. 

 

Argymhelliad 10. Rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau heb fod yn 

hwyrach na chwe mis ar ôl etholiadau nesaf y Senedd sy ’n nodi: 

▪ sut y mae gwaith Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus, Cyd-bwyllgorau Corfforaethol, ochr yn ochr 

â strwythurau partneriaeth mawr eraill, yn rhyngweithio â’i gilydd o 

 
169 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 207 
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fewn fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015, 

gydag enghreifftiau o arfer da;  

▪ pa hyblygrwydd sydd gan bartneriaethau i wneud penderfyniadau i 

drefnu eu hunain yn well ac yn fwy effeithlon; 

▪ lle gall partneriaethau a sefydliadau weithredu i symleiddio neu 

gydgrynhoi’r strwythurau llywodraethu ac adrodd i leihau ailadrodd a 

dyblygu; a 

▪ barn Llywodraeth Cymru ar dirwedd strwythurau partneriaeth dros y 

cyfnod adrodd nesaf (2020-25), gan gynnwys unrhyw gynigion i 

ddiddymu neu gydgrynhoi’r strwythurau hynny. 
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6. Rhwystrau eraill 

Yn y bennod hon, rydym yn ystyried rhwystrau posibl eraill i 

weithredu ers 2015. Mae’r materion hyn yn drawsbynciol, yn 

bwydo i’r rhwystrau a ystyrir mewn mannau arall yn yr 

adroddiad hwn, ac yn darparu cyd-destun ychwanegol sy’n 

rhoi mewnwelediad pellach i’r cynnydd sydd wedi’i wneud 

wrth weithredu’r Ddeddf ar draws y sector cyhoeddus. 

Covid-19 

Yr effaith ar gyrff cyhoeddus hyd yma 

214. Gwnaethom ofyn i gyrff cyhoeddus a oeddent yn teimlo bod y pandemig 

wedi effeithio ar eu gweithrediad o’r Ddeddf ers dechrau Covid-19 yn gynnar yn 

2020. Cawsom wybod am yr effaith ariannol ac adnoddau yn sgil y pandemig, a’i 

effaith ar waith cyrff cyhoeddus. Clywsom fod Covid-19 wedi arwain at: 

“[…] delays in delivering some of our priority work streams that we’d 

had before, whether we’re dealing with the front-line issues of COVID 

or whether we’re dealing with staff absences or supporting our staff 

working at home and home schooling and so on”.170 

215. Cytunodd Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Gwaed Cymru, gan egluro: 

“I’m in a position where keeping the wheels on the bus currently is 

quite hard within a COVID environment, and then bringing people 

into a conversation about future well-being in the middle of a 

pandemic is difficult to do.” 171  

216. Cawsom wybod hefyd bod y sector gwirfoddol yn wynebu heriau arbennig o 

ddifrifol. Dywedodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wrthym fod Covid-19 

 
170 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 170 
171 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 131 

Tud 132 Tudalen 134

https://record.assembly.wales/Committee/11054
https://record.assembly.wales/Committee/11052


Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn 

86 

wedi gweld incwm llawer o sefydliadau’n gostwng yn sydyn, gan arwain at 

ostyngiad yn y ddarpariaeth gwasanaethau a thoriadau yn nifer y staff. Mae’n 

dadlau y bydd hyn yn effeithio ar gapasiti’r sector gwirfoddol i roi’r Ddeddf ar 

waith.172 

217. Fodd bynnag, i lawer, mae Covid-19 wedi cyflymu’r broses o fabwysiadu a 

gweithredu’r Ddeddf. Soniodd Amgueddfa Cymru wrthym sut y mae wedi bod 

yn gweithio mewn ffyrdd newydd gyda byrddau iechyd yn ystod Covid-19.173 

Soniodd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wrthym am arloesedd ym maes 

radiotherapi, gweithio gyda chleifion canser, a threfniadau cydweithredu 

newydd â chleifion mewn perthynas â phlasma ymadfer.174 Soniodd Cyfoeth 

Naturiol Cymru wrthym am gyfleoedd newydd i gyrff cyhoeddus a Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus weithio ochr yn ochr â’r trydydd sector i fanteisio ar 

gefnogaeth cymunedau i bobl sy ’n agored i niwed.175 

218. Nododd Rhaglen Gyda’n Gilydd dros Newid Sir Benfro: 

“[…] bod leinin arian i Covid-19, sy’n gwthio i’r amlwg yr angen i’r 

sectorau gydweithio mewn ffordd gydgynhyrchiol, a ffordd sy ’n 

gynhwysol ac yn gyfarwydd ag anghenion cymunedau lleol […] Mae 

rhwystrau ar ffordd gweithredu’r Ddeddf yn bodoli, ond rydym wedi 

gweld y rhwystrau hynny’n dechrau chwalu yn sir Benfro […] nid yw 

cynnydd a newid yn fater o ddewis bellach.” 176 

219. Roedd yn galonogol clywed bod y pandemig wedi arwain at newid, neu 

gyflymu, yng ngweithrediad Llywodraeth Cymru ei hun o’r Ddeddf. Soniodd 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wrthym am gynllun gwella cyllideb 

Llywodraeth Cymru, sy’n nodi sut mae gwariant Llywodraeth Cymru yn cyd-fynd 

â’i hamcanion llesiant yng nghyd-destun y pandemig. Er hynny, rhybuddiodd ei 

 
172 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA17 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
173 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 18 
174 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 14 
175 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 171 
176 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA27 Rhaglen Gyda’n Gilydd dros Newid Sir Benfro 

Tud 133 Tudalen 135

https://busnes.senedd.cymru/documents/s500005856/FGA17%20Wales%20Council%20for%20Voluntary%20Action.pdf
https://record.assembly.wales/Committee/11054
https://record.assembly.wales/Committee/11052
https://record.assembly.wales/Committee/11054
https://busnes.senedd.cymru/documents/s500005866/FGA27%20Pembrokeshire%20Together%20for%20Change%20Programme.pdf


Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn 

87 

hoptimistiaeth gydag anogaeth i’r Llywodraeth gyflymu ei gwaith a gwneud y 

cynllun yn fwy pwrpasol.177 

220. Dywedodd yr Ysgrifennydd Parhaol fod y pandemig wedi arwain at gryfhau 

ac ymgorffori dull llesiant cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio a gweithredu 

polisïau. Nododd y newidiadau strwythurol o fewn Llywodraeth Cymru sy ’n cyd-

fynd â’r Ddeddf, cyn dod i’r casgliad bod y feirws wedi cyflymu’r datblygiad 

naturiol o’r ymagwedd tuag at y pum ffordd o weithio, ac ei fod wedi bod yn help 

mawr i ymgorffori’r Ddeddf yn y ffordd y caiff pethau eu gwneud yn Llywodraeth 

Cymru.178 

Adferiad yn dilyn Covid-19: edrych tua’r dyfodol 

221. Rydym wedi clywed gan lawer fod y pandemig yn gyfle i Gymru ailadeiladu 

ei gwasanaethau cyhoeddus mewn modd cynaliadwy. Dywedodd Prif 

Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn wrthym: 

“Yn fy marn i, mae’r Ddeddf rŵan, wrth ddod allan o COVID, yn 

bwysicach nag erioed o’r blaen,  yn bwysicach oherwydd, os ydych chi 

eisiau Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iach, mwy cyfartal, 

mae’r rheini’n egwyddorion creiddiol nid yn unig i Gymru, ond i bob 

gwlad drwy’r byd yn gyfan gwbl. Rydyn ni wedi dysgu lot o wersi, a 

dyna beth rydyn ni eisiau fel Cymru yn dod allan o’r pandemig. A’r 

ffordd o’i wneud o, yn bosibl efo llai o adnoddau, yw bod yn rhaid i ni 

weithio efo’n gilydd, ac mae’r pum nod, y pum ffordd o weithio yma yn 

bwysicach nag erioed ar ôl COVID— y Ddeddf.”179 

222. Cytunodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, gan ddweud wrthym y 

dylai’r Ddeddf fod wrth wraidd popeth o ran ymateb Llywodraeth Cymru ac o ran 

ailadeiladu ar ôl y pandemig.180 Dywedodd wrthym ei bod yn falch bod dull polisi 

 
177 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraffau 123 a 124 
178 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraffau 146 - 148 
179 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 130 
180 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 12 
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Llywodraeth Cymru wedi adlewyrchu’r pum maes blaenoriaeth ar gyfer 

ailadeiladu y mae hi a’i swyddfa wedi’u hamlinellu.181 

223. Dywedodd yr Ysgrifennydd Parhaol wrthym fod y feirws wedi cyflymu 

datblygiad naturiol o ymagwedd y Llywodraeth tuag at y pum ffordd o weithio, 

ac ei fod wedi bod yn help mawr i ymgorffori’r Ddeddf yn y ffordd y mae’r 

Llywodraeth yn gwneud pethau.182 

224. Fodd bynnag, cawsom ein hatgoffa am lawer o’r heriau a fydd yn wynebu 

gwasanaethau cyhoeddus Cymru wrth iddynt adfer yn dilyn Covid-19, gyda 

llawer o’r heriau hynny yn bodoli cyn y pandemig. Dywedodd myfyrwyr Coleg 

Gwent ac Inspire Training fod llawer o Gymru yn dlawd, bod angen mwy o 

gyfleoedd a’u cynnig i’r rhai sy’n byw mewn tlodi. Aeth y myfyrwyr ymlaen i 

fynegi pryderon ynghylch effaith rhagfarn ar sail hil, rhwystrau dosbarth a thlodi 

wrth fynd ar drywydd ‘Cymru sy’n fwy cyfartal’.183 

225. I rai, gwaethygwyd y tueddiadau hyn gan y pandemig. Dywedodd un o 

swyddogion Amgueddfa Cymru wrthym fod Covid-19 wedi amlygu pethau ar 

draws y dirwedd yng Nghymru, o dlodi, allgau, a’r holl heriau cymdeithasol yr 

oedd yn ymwybodol iawn ohonynt.184 Cytunodd Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan 

ein rhybuddio y bydd COVID yn cael llawer mwy o effaith ar y difrod ehangach 

anuniongyrchol i iechyd y boblogaeth, blynyddoedd cynnar, ac ati, na’r feirws ei 

hun.185 

Ein barn ni: Covid-19 

226. Cynhaliwyd yr ymchwiliad hwn gan fod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn 

canolbwyntio ar eu hymateb ar unwaith i Covid-19. Felly nid yw’n briodol –  ac 

mae’n rhy gynnar –  inni ddod i’r casgliad p’un a yw’r pandemig yn rhwystr i’w 

gweithredu. 

 
181 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 12 
182 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 148 
183 Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau ’r dyfodol: ystori hyd yn hyn. 

Crynodeb o’r ymgysylltiad â phobl ifanc 
184 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 25 
185 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 165 
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227. Mae’n amlwg bod Covid-19 wedi cael effaith syfrdanol ar sut y caiff 

gwasanaethau cyhoeddus eu darparu. Mae wedi gorfodi cyrff cyhoeddus i 

gydweithredu a chynnwys eraill mewn ffyrdd newydd a chyda brys digynsail. Ni 

chawsom ein synnu o glywed gan lawer o gyrff cyhoeddus fod y pandemig wedi 

cyflymu’r gwaith o fabwysiadu’r Ddeddf mewn rhai meysydd. 

228. Fodd bynnag, cawsom ein hatgoffa’n gyson o effaith drychinebus Covid-19 

nid yn unig ar iechyd y cyhoedd, ond ar anghydraddoldeb addysgol, diweithdra, 

digartrefedd, tlodi, ac ati. Nid ydym ond yn rhy ymwybodol bod mynd i’r afael â’r 

materion hyn wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus hirdymor, integredig ac 

ataliol. 

229. Er nad ydym yn tanbrisio maint yr her sydd o’n blaenau, rhaid i gyrff 

cyhoeddus adeiladu eu hadferiad yn dilyn Covid-19 o amgylch egwyddor y 

Ddeddf hon. 

 

Argymhelliad 11. Rhaid i gyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sicrhau bod y pum ffordd o 

weithio wedi’u hymgorffori yn eu cynlluniau ar gyfer adferiad o’r pandemig 

Covid-19. Rydym yn argymell nad yw unrhyw gynnydd y maent wedi’i wneud yn 

eu hymateb uniongyrchol i’r pandemig yn cael ei golli, a’u bod yn symud eu 

ffocws o’r dydd i ddydd i’r hirdymor ac atal. 

Gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru 

230. Rôl yr Archwilydd Cyffredinol yn y Ddeddf yw archwilio cyrff cyhoeddus i 

asesu a ydynt wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 

bennu, a chymryd camau i gyflawni, eu hamcanion llesiant. Rhaid i’r Archwilydd 

Cyffredinol archwilio pob un o’r 44 o gyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r 

Ddeddf o leiaf unwaith ym mhob ‘cyfnod adrodd’. Yn ymarferol, mae hyn yn 

golygu bod pob corff cyhoeddus fel arfer yn cael ei archwilio o leiaf unwaith bob 

pum mlynedd. 

ARGYMHEL L IAD 
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231. Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn crynhoi mai ei rôl yw edrych ar 

‘sut mae cyrff cyhoeddus wedi cynllunio a chwblhau eu gwaith’.186 Neu, fel y 

dywedodd wrthym yng nghyfarfod y Pwyllgor: 

“What we are effectively doing here is trying to audit organisational 

behaviour and culture, and that’s a very different space for us to 

operate in, a very different space for any audit institution to operate 

in.”187 

232.  Mae adroddiad 2020 yr Archwilydd Cyffredinol yn egluro mai dull Archwilio 

Cymru o archwilio cyrff cyhoeddus heblaw Llywodraeth Cymru yn ystod y pum 

mlynedd gyntaf fu cynnal ‘archwiliadau manwl o sut mae’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy wedi’i chymhwyso mewn perthynas â gweithgareddau penodol 

(‘camau’)’, ochr yn ochr â chasglu gwybodaeth o’i astudiaethau lleol a 

chenedlaethol eraill.188 Yn gyffredinol, mae Archwilio Cymru wedi archwilio un 

gweithgarwch penodol fesul corff cyhoeddus (dull ‘un cam’). 

233. Roedd gan yr Archwilydd Cyffredinol ymagwedd wahanol i archwiliad 

statudol Llywodraeth Cymru. Yn wahanol i’r dull ‘un cam’ a gymerwyd gyda’r 43 

o gyrff cyhoeddus eraill sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf, mae ei adroddiad yn 2019 

yn egluro ‘O ystyried ehangder cyfrifoldebau Llywodraeth Cymru, fe wnaethom 

ddethol cam a arweinir gan is-adran polisi ym mhob un o’i thri phrif grŵp’.189 

Eglurodd yr Archwilydd Cyffredinol fod y dull ‘tri cham’ hwn yn adlewyrchiad o 

faint ac ehangder cyfrifoldebau Llywodraeth Cymru.190 

234. Gwnaethom ofyn i gyrff cyhoeddus am eu barn ar sut mae’r Archwilydd 

Cyffredinol wedi mynd at ei waith. 

 
186 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Felly, beth sy ’n wahanol? ’, Mai 2020, tudalen 12, a welwyd ar 15 

Chwefror 2021 
187 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 24 
188 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Felly, beth sy ’n wahanol? ’, Mai 2020, tudalen 5, a welwyd ar 12 

Chwefror 2021 
189 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol - 

Llywodraeth Cymru ’, Tachwedd 2019, tudalen 7, cyrchwyd ar 15 Chwefror 2021 
190 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 18 
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235. Dywedodd Cyngor Abertawe wrthym fod dryswch a dyblygu rhwng rolau 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac Archwilio Cymru. Aeth ymlaen i nodi 

bod yr archwiliadau ‘un cam’ yn ymddangos yn artiffisial ac mai dull gwell fyddai 

archwilio cymhwysiad y Ddeddf yn gyffredinol, gan edrych ar werth am arian.191 

236. Roedd eraill yn anghytuno. Dywedodd Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

“[…] the auditor general and Audit Wales have come in and, I think, 

done a really useful piece of work looking at how it’s working and what 

the issues are, and I think that level of independent scrutiny and 

thought was very welcome. So, I would see [the roles of the Auditor 

General for Wales and the Future Generations Commissioner] as 

being very distinct […]”.192 

237. Cytunodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys fod gwaith Archwilio Cymru yn 

werthfawr. Dywedodd wrthym pan fyddant yn derbyn adroddiadau gan yr 

Archwilydd Cyffredinol neu gan rai o’r arolygiaethau eraill, maent yn gwybod eu 

bod ar y ffordd –  maent wedi gweithio gyda hwy ar y cynnwys, wedi cael eu 

cyfweld, maent wedi cael cyfarfodydd gyda hwy, maent wedi bod yn arsylwi eu 

gwaith.193 Ychwanegodd fod ganddynt gysylltiadau rhagorol ag Archwilio Cymru. 

Mae ganddynt swyddogion sydd wedi’u dynodi’n glir yn gweithio ar wahanol 

elfennau o’r gwaith gyda hwy ac mae eu gwaith yn sicr yn effeithiol ac yn 

ychwanegu gwerth.194 

238. Dywedodd yr Ysgrifennydd Parhaol: 

“[…] officials at all levels in the Welsh Government have regular contact 

with the auditor general and with his team. And we are very grateful 

for them. I see it as a very strong relationship— one that is certainly 

important to me and I hope is of value to them as well.” 195 

 
191 Tystiolaeth ysgrifenedig, FGA07 Cyngor Abertawe 
192 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 292 
193 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 213 
194 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 232 
195 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 278 
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239. Eglurodd fod Llywodraeth Cymru wedi croesawu ei adroddiad yn fawr iawn 

hefyd, ac adroddiadau blaenorol y mae ef a Chomisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol wedi’u llunio. Ychwanegodd fod yr Archwilydd Cyffredinol a’r 

Comisiynydd wedi siarad ag uwch-arweinwyr gwasanaeth sifil Llywodraeth 

Cymru a’r Fforwm Arweinwyr Cyhoeddus i wella dealltwriaeth o’r Ddeddf.196 

240. Gwnaethom holi’r Archwilydd Cyffredinol ynghylch yr adborth gwahanol a 

gawsom gan gyrff cyhoeddus o ran y dull archwilio un cam. Eglurodd mai diben 

y dull ‘un cam’ oedd sicrhau eu bod yn ymgysylltu â realiti gweithredol busnes 

gwahanol gyrff cyhoeddus, yn hytrach nag aros ar lefel gorfforaethol yn unig. 197 

Ychwanegodd na fyddai’n ymarferol cynnig barn ar yr holl wasanaethau a 

ddarperir gan bob un o’r 44 o gyrff cyhoeddus.  

241. Clywsom fod y dull ‘un cam’ wedi’i ddatblygu gyda’r cyrff cyhoeddus. Y 

diben oedd archwilio a oedd y Ddeddf wedi’i hymgorffori drwy’r sefydliad i gyd - 

o’r top i’r gwaelod.198 

242. Holwyd Archwilydd Cyffredinol a oedd yn teimlo y byddai wedi bod yn well, 

o edrych yn ôl, gan gymryd y dull i’r gwrthwyneb: dechrau gydag edrych yn fwy 

strategol ar y dull corfforaethol, cyn archwilio prosiectau penodol yn fanwl yn nes 

ymlaen unwaith y byddai cyrff cyhoeddus wedi cael peth amser i drosi’r 

ddeddfwriaeth yn newid go iawn ar lefel cyflawni prosiect. 

243. Roedd yr Archwilydd Cyffredinol yn hyderus ei fod wedi defnyddio’r dull 

cywir. Dywedodd un o swyddogion Archwilio Cymru wrthym fod ei arolwg o gyrff 

cyhoeddus wedi gofyn beth oedd eu barn ar y gwaith sydd wedi’i wneud 

ganddynt. Yn gyffredinol, roedd yn fodlon ar y cyfan ar yr ymatebion a gafwyd ar 

hynny.199 Awgrymodd yr Archwilydd Cyffredinol fod y rhan fwyaf o gyrff 

cyhoeddus yn teimlo y cymerwyd y camau priodol i ddod i adnabod a gosod cyd-

 
196 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 278 
197 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 18 
198 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 19 
199 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraffau 19 i 22 
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destun i’r gwaith a deall y gwaith. Gellir yn ddi-os wella. Mae hon yn diriogaeth 

newydd iawn iddynt fel archwilwyr yn ogystal ag i gyrff cyhoeddus.200 

244. Ym mis Medi 2020, ymgynghorodd Archwilio Cymru â chyrff cyhoeddus 

ynghylch sut y dylai’r Archwilydd Cyffredinol wneud ei ymchwiliadau yn ystod yr 

ail gylch adrodd (2020-25). Roedd y ddogfen ymgynghori yn nodi bod yr 

Archwilydd Cyffredinol yn bwriadu ymgorffori ei ymchwiliadau o dan y Ddeddf 

hon yn ei werth am arian a’i waith archwilio lleol. Roedd hefyd yn cynnig cryfhau 

ac ehangu cydgysylltiad ei swyddfa â swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol.201 

245. Eglurodd yr Archwilydd Cyffredinol ei fod yn gobeithio rhoi mwy o ffocws i 

ymgorffori’r ffyrdd o weithio yn gorfforaethol ar lefel uwch, a chwilio am 

dystiolaeth o ymrwymiad gwirioneddol ar lefel uwch fel rhan o’i rownd nesaf o 

ymchwiliadau.202 

Ein barn ni: gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru 

246. Roeddem yn falch o glywed y safbwyntiau cadarnhaol (ar y cyfan) a 

fynegwyd gan gyrff cyhoeddus ynghylch gwaith Archwilio Cymru o dan y 

Ddeddf hon. Roedd y rhan fwyaf o’r cyrff cyhoeddus a’r rhanddeiliaid y clywsom 

ganddynt yn deall rôl yr Archwilydd Cyffredinol ac yn credu ei fod ef a’i swyddfa 

wedi ymgymryd ag ef yn briodol.  

247. Roedd yn galonogol hefyd yr ymddengys bod Archwilio Cymru wedi 

mabwysiadu llawer o ffyrdd y Ddeddf o weithio y mae’n ofynnol iddynt eu 

harchwilio mewn cyrff eraill. Yn benodol, nodwn yr ymdrech sylweddol y mae 

wedi’i buddsoddi i weithio ochr yn ochr â chyrff cyhoeddus i ddatblygu ’r 

strategaeth archwilio. Rydym yn cymeradwyo’r ysbryd cydweithredol hwn, yn 

enwedig yn ystod cylch adrodd cyntaf y Ddeddf. 

248. Rhaid i’r pum ffordd o weithio fod yn ganolog wrth inni geisio sicrhau 

cynnydd gwirioneddol mewn datblygu cynaliadwy. Mae’r Archwilydd Cyffredinol 

 
200 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 24 
201 Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Cyflawni ymchwiliadau ’r Archwilydd Cyffredinol, 2020-25’, 

Medi 2020, tudalen 8, cyrchwyd ar 16 Chwefror 2021 
202 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 18 
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yn gyfrifol am asesu i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus wedi mabwysiadu ’r 

egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod a gweithio tuag at eu hamcanion 

llesiant. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ei fod yn gyfrifol am asesu a yw cyrff yn 

mabwysiadu’r pum ffordd o weithio. 

249. Felly mae’r Archwilydd Cyffredinol yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi’r 

broses o weithredu’r Ddeddf hon. 

250. Rydym yn gwerthfawrogi bod cynnal ymchwiliadau o dan y Ddeddf hon yn 

rôl newydd i archwilwyr y sector cyhoeddus. Fodd bynnag, wrth i’r sector 

cyhoeddus geisio adfer yn dilyn Covid-19, rydym yn annog yr Archwilydd 

Cyffredinol i godi ei ddisgwyliadau o gyrff cyhoeddus. At ei gilydd, mae’r cynnydd 

hyd yma wedi bod yn rhy araf. Ni allwn fforddio i hynny barhau. 

 

Argymhelliad 12. Wrth inni ddechrau’r ail gyfnod adrodd, rhaid i Archwilydd 

Cyffredinol Cymru godi ei ddisgwyliadau o gyrff cyhoeddus a pheidio ag oedi 

cyn tynnu sylw at fabwysiadu’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn annigonol. 

Brexit 

251. Gwnaethom godi mater Brexit gyda chyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid i 

benderfynu a fyddent yn nodi’r ansicrwydd ynghylch perthynas Prydain â’r 

Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol fel rhwystr i weithredu’r Ddeddf. 

252. Cyfeiriodd rhai tystion at heriau ariannol posibl yn deillio o Brexit. Tynnodd yr 

Ysgrifennydd Parhaol sylw at yr ansicrwydd sylweddol a wynebir gan bawb, nid 

yn unig oherwydd sefyllfa Covid-19, ond hefyd sut mae’r llwybr pontio yn symud 

ymlaen gyda pherthynas newydd gyda phartneriaid masnachu allweddol y 

Llywodraeth yn yr Undeb Ewropeaidd, ac mewn mannau eraill.203 Nodwyd 

tystiolaeth hefyd o golledion posibl, a diffyg amnewid cyllid penodol yr UE. 

253.  Awgrymodd cynrychiolydd o Gyngor Sir Ceredigion, fod ymateb i Brexit 

wedi arwain at gyrff cyhoeddus yn gwneud “[m]wy o here and now decisions yn 

 
203 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 265 
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ddyddiol.”204 Roedd yr Archwilydd Cyffredinol yn cytuno, gan ddweud wrthym fod 

gweithredu’r Ddeddf yn yr hinsawdd sydd ohoni yn heriol iawn: 

“[…] especially at a time when we have a kind of perfect storm of 

COVID, of departure from the EU, of deep inequalities, of climate 

change, et cetera, et cetera, to shift organisational behaviour and 

funding decisions away from short-term activity to more preventative 

forms of spend”205 

254. Dadleuodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru y gallai deddfwriaeth y 

DU a gyflwynwyd oherwydd Brexit ei gwneud yn fwy anodd gweithredu polisi 

sydd wedi’i deilwra i gymunedau lleol: 

“The Internal Markets Bill represents a fundamental threat to 

successful delivery of the Act. At an overarching level this legislation 

would make it more difficult for Wales to introduce policies that are 

tailored to local requirements […] The UK Internal Market Bill’s own 

regulatory impact assessment acknowledges that societal benefits 

that might have been achieved through local policies may not be 

achievable under this legislation, but views this as an acceptable cost if 

it results in greater UK wide economic efficiency.”206 

255. I eraill, mae effaith Brexit ar weithredu’r Ddeddf yn aneglur o hyd.207 

Ein barn ni: Brexit 

256. Yn anochel, mae cyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, wedi 

wynebu ansicrwydd ynghylch perthynas fasnachu ’r DU â’r Undeb Ewropeaidd yn 

y dyfodol ers i Brydain bleidleisio i adael yn 2016. Mae amrywiaeth o 

benderfyniadau sy’n effeithio ar wasanaethau cyhoeddus Cymru wedi’u gwneud 

 
204 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 87 
205 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 99 
206 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA17 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
207 Gweler: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 14, neu 

dystiolaeth ysgrifenedig: FGA02 Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
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ar fyr rybudd ers hynny. Mae’n aneglur o hyd beth fydd effaith gadael yr UE a’r 

newidiadau dilynol yn neddfwriaeth y DU i gyrff cyhoeddus. 

257. Rydym yn cydnabod y cythrwfl hwn, ac yn cydnabod yr heriau ychwanegol y 

mae cyrff cyhoeddus wedi’u hwynebu wrth gynllunio ar gyfer y tymor hwy yng 

nghyd-destun Brexit. 

258. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn bod Brexit wedi bod yn rhwystr i 

weithredu’r Ddeddf. Nid ydym yn credu ei fod wedi cyflwyno unrhyw rwystrau 

sydd mor sylweddol i gyfiawnhau mabwysiadu egwyddorion datblygu 

cynaliadwy yn araf. I fod yn deg â’r cyrff cyhoeddus a gyfrannodd at ein 

hymchwiliad, ychydig iawn a awgrymodd fel arall. 

Casgliad 12. Heb os, mae’r ansicrwydd ynghylch Brexit wedi’i gwneud yn fwy 

heriol i gyrff cyhoeddus gynllunio ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, nid yw 

effaith lawn gadael yr UE ar wasanaethau cyhoeddus Cymru yn hysbys o hyd.  

Tensiynau rhwng canoli a lleoleiddio 

259. Amlinellodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru bwysigrwydd y berthynas 

rhwng cyrff cyhoeddus lleol, megis Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, a chyrff 

cenedlaethol, megis Llywodraeth Cymru neu Gomisiynydd Cenedlaethau ’r 

Dyfodol. Nododd tystiolaeth y Ganolfan fod rhai cyrff lleol yn teimlo bod 

hyblygrwydd ar gyfer gweithredu’n lleol wedi’i gyfyngu gan rôl oruchwylio 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. I’r gwrthwyneb, nododd hefyd fod cyrff 

lleol eraill eisiau arweiniad a chyllid mwy canolog. Mae’r papur yn nodi bod 

sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng ymreolaeth leol a chanllawiau canolog wedi’i 

amlygu gan astudiaethau o weithredu polisi datblygu cynaliadwy mewn 

mannau eraill.208 

260. Mae’r cydbwysedd rhwng darparu gwasanaethau lleol a chefnogaeth a 

goruchwyliaeth ganolog wedi bod yn thema drwy gydol ein hymchwiliad. 

Rydym wedi clywed yn gyson bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus a byrddau 

gwasanaeth cyhoeddus ymgysylltu â’u cymunedau i sicrhau bod eu dull o 

 
208 Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ‘Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

ar y Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015’, Ionawr 2021, 

cyrchwyd ar 15 Chwefror 2021 
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ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn briodol ar gyfer anghenion lleol. I rai, nid 

yw hyn yn digwydd yn ddigonol. Awgrymodd Gofal Solfach, er enghraifft, yr 

ymddengys nad oes gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn benodol lawer 

i’w wneud â chymunedau lleol. Nid yw’n ymddangos eu bod yn adrodd iddynt 

nac yn gofyn am dystiolaeth ganddynt.209  

261. I eraill, y broblem yw mwy o wasanaethau’n cael eu canoli, nad yw’n cyd-

fynd â’r gwerth y mae pobl yn ei roi ar fynediad at wasanaethau lleol, yn enwedig 

yn ystod argyfwng.210 

262. Rydym wedi clywed gan gyrff cyhoeddus bod rhyddid i weithio’n hyblyg i 

ddiwallu angen lleol yn bwysig, yn enwedig i fyrddau gwasanaeth cyhoeddus. Fel 

y trafodwyd ym Mhennod 3 yr adroddiad hwn, mae gwerth mewn hyblygrwydd 

o ran sut y gall cyrff cyhoeddus ddefnyddio eu cyllid fel y gallant deilwra sut 

maent yn defnyddio eu hadnoddau. Dywedodd un o swyddogion Cyngor Sir 

Ceredigion wrthym sut yr oedd prosiect a gychwynnwyd gan fyrddau 

gwasanaeth cyhoeddus lleol ochr yn ochr â phartneriaid eraill, yn gallu cael ei 

uwchraddio i fynd i’r afael â materion tebyg ledled y rhanbarth.211  

263. Roedd hyn yn cyd-fynd â’r dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru: 

“We want the right local solutions to be in place. I think, in many areas, 

what we certainly don’t want to do is to impose central or national 

structures when they are not appropriate for dealing with some of 

these really difficult multi-organisational, multipartner issues.”212 

264. Fodd bynnag, fel y trafodwyd yn gynnar yn yr adroddiad hwn, clywsom mor 

bwysig ydyw bod polisi Llywodraeth Cymru yn gyson â’r Ddeddf.213 Rydym yn 

nodi nifer y cyrff cyhoeddus a ofynnodd am fwy o gefnogaeth gan Gomisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol, fel y trafodwyd ym Mhennod 5, a’r gwerth a roddir gan 

lawer o dystion ar rannu arfer gorau ledled y wlad –  yn aml gyda chefnogaeth 

 
209 Tystiolaeth ysgrifenedig: Gofal Solfach FGA14 
210 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 14/12/20’, paragraff 266 
211 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraff 53 
212 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 01/02/21’, paragraff 252 
213 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 11/01/21’, paragraff 137 
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cyrff canolog.214 Mae gweithredu a dehongli lleol yn amlwg yn hanfodol, ond 

ymddengys bod goruchwyliaeth a chefnogaeth ganolog hefyd. 

Ein barn ni: tensiynau rhwng canoli a lleoleiddio 

265. Mae perthnasau ac ymddiriedaeth gadarnhaol rhwng cyrff cyhoeddus a 

rhanddeiliaid eraill sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau cyhoeddus yn 

hanfodol i weithredu’r ddeddfwriaeth hon. Yn yr un modd, rhaid i gyrff 

cyhoeddus fod â pherthynas gref â phartneriaethau gwasanaeth cyhoeddus 

rhanbarthol, cyrff cenedlaethol, a llywodraeth ganolog. 

266. Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni’r Ddeddf 

hon yn lleol, sydd, yn ein barn ni, yn hanfodol i gael gwasanaethau cyhoeddus yn 

iawn i gymunedau lleol ledled Cymru. 

267. Fodd bynnag, mae’n amlwg fod angen i gyrff cyhoeddus ganfod bod y 

Ddeddf yn ganolog i wneud penderfyniadau o fewn llywodraeth ganolog. Mae 

ymddiriedaeth rhwng haenau o lywodraeth yn dibynnu ar benderfyniadau 

ynghylch cyllido, gweithredu a llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus gan 

bwyntio’n gyson tuag at egwyddorion datblygu cynaliadwy. 

  

 
214 Gweler, er enghraifft, Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 18/01/21’, paragraffau 

151 a 156, neu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Cofnod y Trafodion, 25/01/21’, paragraff 38 
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7. Gair olaf: rôl y Senedd 

268. Mae’n bwysig myfyrio ar rôl y Senedd wrth roi’r ddeddfwriaeth hon ar waith. 

Rydym wedi trafod y rhwystrau amrywiol i weithredu ’r Ddeddf hon. Mae llawer 

o’r rhwystrau hynny –  megis cymhlethdod y dirwedd ddeddfwriaethol yng 

Nghymru a’r amrywiaeth o strwythurau partneriaeth –  ar waith oherwydd iddynt 

gael eu cymeradwyo gan y Senedd. 

269. Yn yr un modd, mae rhai wedi nodi arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru fel 

rhwystr i weithredu’r ddeddfwriaeth hon. Unwaith eto, y Senedd sy ’n bennaf 

gyfrifol am ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. 

270. Ym mhennod ragarweiniol yr adroddiad hwn, nodwyd mai hwn yw’r tro 

cyntaf i’r Senedd graffu ar ba mor llwyddiannus y gweithredwyd y Ddeddf gan yr 

holl gyrff sydd â chyfrifoldebau oddi tani. Mae’n anodd cyfiawnhau hyn o ystyried 

ei heffaith ar wasanaethau cyhoeddus. Yn yr un modd, rydym hefyd yn nodi na 

wnaed unrhyw waith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar y Ddeddf hon ers iddi gael ei 

phasio yn 2015. 

271. Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi arwain yr ymchwiliad penodol hwn. 

Mae ein gwaith wedi’i gyfyngu gan ein cylch gwaith: craffu ar yr economi, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd o arian cyhoeddus. Rhaid i’n ffocws 

fod ar weithredu, nid polisi. Nid oes gan yr un o bwyllgorau polisi’r Senedd gylch 

gwaith digon eang i ystyried darn mor gyfannol o ddeddfwriaeth. Er bod hwn yn 

ymchwiliad sylweddol ac eang, roedd llawer o faterion pwysig na wnaethom eu 

hystyried yn fanwl oherwydd eu bod y tu allan i’n cylch gwaith. Er enghraifft: 

▪ Y bwriad polisi sydd y tu ôl i’r Ddeddf. 

▪ Drafftio’r ddeddfwriaeth (er enghraifft, mynegwyd nifer o bryderon 

sylweddol yn ymwneud â’r ddeddfwriaeth ei hun gan Ysgol y Gyfraith 

Bangor, Grŵp Ymchwil Cyfraith Gyhoeddus, na allem yn anffodus ei 

dilyn fel rhan o’r ymchwiliad hwn.215). 

 
215 Tystiolaeth ysgrifenedig: FGA47 Ysgol y Gyfraith Bangor, Grŵp Ymchwil Cyfraith Gyhoeddus 
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▪ Unrhyw benderfyniadau polisi Gweinidogol neu agored, fel: 

▪ ystyriaeth fanwl o p’un a yw penderfyniadau polisi penodol y 

Llywodraeth yn cyd-fynd â’r Ddeddf; 

▪ pa gyrff cyhoeddus ddylai ac na ddylai fod yn ddarostyngedig i’r 

Ddeddf; a 

▪ p’un a yw Llywodraeth Cymru wedi nodi’r Dangosyddion 

Cenedlaethol neu’r Cerrig Milltir cywir. 

272. Mae’r rhain yn feysydd craffu pwysig y dylid eu hystyried yn gynnar yn y 

Chweched Senedd. 

273. Wrth inni symud i adferiad yn dilyn y pandemig, bydd angen i’r Senedd 

ystyried y ffordd o fynd i’r afael â’r broses o graffu ar faterion sy ’n croesi dros 

ffiniau polisi neu bortffolios gweinidogol. Mae’r her hon yn amlwg yn y 

llywodraeth yn ogystal ag yn y senedd, fel y dengys yn swydd y Cwnsler 

Cyffredinol a’r Gweinidog Trosglwyddo Ewropeaidd. 

274. Mae Pwyllgor Busnes y Senedd yn gyfrifol am drefnu busnes y Senedd. Ei 

waith yw "hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon", fel y nodir 

yn Rheol Sefydlog 11.1.216 

275. Felly rydym yn annog Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd i wneud yr hyn 

a all i alluogi’r Senedd i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif am ei gweithrediad o’r 

Ddeddf hon a deddfwriaeth a pholisi trawsbynciol arall. Yna cyfrifoldeb y 

Chweched Senedd yn ei chyfanrwydd yw sicrhau ei bod yn gwneud hynny. 

 

Argymhelliad 13. Dylai Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd sicrhau bod 

strwythur Pwyllgor y Senedd yn hwyluso gwaith craffu effeithiol ar 

ddeddfwriaeth fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a 

materion eraill sy’n pontio meysydd polisi a phortffolios Gweinidogol. 

 
216 Senedd Cymru, ‘Pwyllgor Busnes’, cyrchwyd ar 24 Chwefror 2021 

ARGYMHEL L ION 
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Argymhelliad 14 . Dylai Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd roi ystyriaeth 

benodol i sut y dylid ymgymryd â gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a chyfeirio’r corff hwnnw o waith 

at Bwyllgor neu fforwm priodol yn unol â hynny. 
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Atodiad A: Termau ac ymadroddion allweddol 

Er y byddwn yn ceisio osgoi jargon yn yr adroddiad hwn lle bynnag y bo modd, 

mae rhai termau ac ymadroddion sydd ag ystyr benodol yn Neddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Byddwn hefyd yn byrhau rhai teitlau ac 

enwau swyddogol er mwyn osgoi ailadrodd. Nodir isod ystyron termau nad 

ydynt efallai’n amlwg ar unwaith. 

Term/ymadrodd Diffiniad 

“yr adroddiadau 
statudol” 

Yr adroddiadau gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a 
chan Archwiliad Cymru a ysgogodd yr ymchwiliad hwn. 
Cyhoeddwyd y ddau adroddiad ym mis Mai 2020 ac roeddent 
yn nodi’r gwaith a wnaed gan y ddwy swyddfa yn ystod y tair a 
phum mlynedd flaenorol yn y drefn honno. Mae rhagor o 
wybodaeth am yr adroddiadau ar gael yn y Cyflwyniad i’r 
adroddiad hwn. 

“Archwilio Cymru”  Archwilio Cymru yw enw cyfunol Archwilydd Cyffredinol Cymru 
a Swyddfa Archwilio Cymru.  

“yr Archwilydd 
Cyffredinol”  

Archwilydd Cyffredinol Cymru, sy’n archwilio ac yn adrodd ar 
gyrff cyhoeddus Cymru. 

“Byrddau 
Gwasanaeth 
Cyhoeddus” neu 
“Fyrddau”  

Byrddau sy’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr cyrff sector 
cyhoeddus a grëwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 i wella lles economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol yr ardal. Mae aelodau’r Byrddau 
Gwasanaeth Cyhoeddus yn cynnwys: 

▪ yr awdurdod lleol; 

▪ y Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer ardal y mae unrhyw ran 
ohoni o fewn yr ardal awdurdod lleol; 

▪ awdurdod tân ac achub yng Nghymru ar gyfer ardal y 
mae unrhyw ran ohoni yn dod o fewn yr ardal 
awdurdod lleol; a 

▪ Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Roedd y Ddeddf yn sefydlu 22 o Fyrddau Gwasanaeth 
Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Ers 
2015, mae tri phâr o Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus wedi uno. 
Erbyn hyn mae 19 o fyrddau yn cwmpasu Cymru gyfan. 

“Comisiynydd 
Cenedlaethau’r 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru. 
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Dyfodol” neu “y 
Comisiynydd”  

“corff cyhoeddus” 
neu “gyrff 
cyhoeddus sy’n 
ddarostyngedig i’r 
Ddeddf”  

Un o’r 44 o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus sy ’n 
ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, sef: 

▪ Gweinidogion Cymru, 

▪ Awdurdodau lleol Cymru, 

▪ Byrddau Iechyd Cymru, 

▪ Iechyd Cyhoeddus Cymru, 

▪ Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, 

▪ Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru, 

▪ Awdurdodau Tân ac Achub Cymru, 

▪ Cyfoeth Naturiol Cymru, 

▪ Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, 

▪ Cyngor Celfyddydau Cymru, 

▪ Chwaraeon Cymru, 

▪ Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac 

▪ Amgueddfa Cymru. 

“y Ddeddf”  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

“nodau llesiant”  Mae saith nod llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, sef:  

▪ Cymru lewyrchus. 

▪ Cymru gydnerth. 

▪ Cymru iachach. 

▪ Cymru sy’n fwy cyfartal. 

▪ Cymru o gymunedau cydlynus. 

▪ Chymru â diwylliant bywiog, lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu. 

▪ Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang. 

“pum ffordd o 
weithio”  

Mae’r Ddeddf yn nodi pum ffordd o weithio a all gefnogi llesiant 
cenedlaethau’r dyfodol, sef: 

 Yr hirdymor: pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr a’r angen am ddiogelu’r gallu i 
ddiwallu anghenion hirdymor hefyd. 

 Atal: gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd 
neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu 
hamcanion. 
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 Integreiddio: ystyried sut y gall amcanion llesiant cyrff 
cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, ar 
bob un o’i amcanion eraill, neu ar amcanion cyrff 
cyhoeddus eraill. 

 Cydweithredu: ystyried sut y gall cydweithredu ag 
unrhyw berson arall (neu â gwahanol adrannau yn y 
corff ei hun) helpu’r corff i fodloni ei amcanion 
llesiant. 

 Cynnwys: pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â 
diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau 
bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y 
mae’r corff yn ei gwasanaethu.217 

“swyddfa’r 
Comisiynydd” neu 
“swyddfa 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol” neu 
“swyddfa 
Comisiynydd 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol”  

Mae swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng 
Nghymru yn darparu staff ac adnoddau ar gyfer gwaith y 
Comisiynydd ac yn cynghori’r Comisiynydd. 

“Swyddfa 
Archwilio Cymru”  

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu staff ac adnoddau 
eraill ar gyfer gwaith yr Archwilydd Cyffredinol ac yn monitro ac 
yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol. 

 

  

 
217 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, ‘Fframwaith Cenedlaethau ’r Dyfodol ar 

gyfer prosiectau ‘, Tachwedd 2018, tudalennau 6 i 10, cyrchwyd ar 12 Chwefror 2021  
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Atodiad B: Cyfranwyr i’r ymchwiliad hwn 

Mae’r tabl isod yn nodi’r sefydliadau a gyfrannodd at yr ymchwiliad hwn, p’un ai 

drwy fynychu ein digwyddiad rhanddeiliaid ar 12 Hydref 2020, cyflwyno 

tystiolaeth ysgrifenedig, neu drwy roi tystiolaeth lafar yn ystod cyfarfodydd y 

Pwyllgor. 

Cyfrannodd cyfanswm o 98 o sefydliadau at yr ymchwiliad hwn. 

Mae rhestr lawn o gyfarfodydd y Pwyllgor sy'n gysylltiedig â'r ymchwiliad hwn, 

gan gynnwys trawsgrifiadau a lincs i’r fideos perthnasol, ar gael ar dudalen yr 

ymchwiliad. 

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad i'w gweld ar dudalen yr ymgynghoriad. 

Sefydliad 
Mynychu 
digwyddiad 
rhanddeiliaid 

Cyflwyno 
tystiolaeth 
ysgrifenedig 

Ymddangos 
gerbron y 
Pwyllgor 

Adeiladu Arbenigrwydd yng 
Nghymru 

  ✔   

Adfywio Cymru ✔     

Afallen   ✔   

Amgueddfa Cymru     ✔ 

Archwilydd Cyffredinol Cymru     ✔ 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Arfordir Penfro 

✔ ✔ ✔ 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri   ✔   

Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth 
a Gorllewin Cymru 

  ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Abertawe 

✔ ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Blaenau Gwent 

  ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerffili 

✔     

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Casnewydd 

  ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Castell-nedd Port Talbot 

  ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion 

✔ ✔ ✔ 
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd ac Ynys Môn 

  ✔ ✔ 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Pen-y-bont ar Ogwr 

✔ ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Powys 

    ✔ 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir 
Benfro 

  ✔ ✔ 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir 
Fynwy 

  ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir 
Gaerfyrddin 

✔ ✔   

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir 
y Fflint 

    ✔ 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ✔ ✔   

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan 

✔ ✔ ✔ 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe 

✔ ✔   

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

  ✔   

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro 

✔ ✔   

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg 

✔     

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ✔ ✔   

Cartrefi Cymunedol Cymru ✔     

Chwaraeon Cymru ✔ ✔   

Coed Cadw ✔ ✔   

Coleg Gwent (Campws Crosskeys)   ✔   

Colegau Cymru ✔ ✔   

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
yng Nghymru 

  ✔ ✔ 

Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd yng 
Nghymru 

✔ ✔ ✔ 

Cydffederasiwn Diwydiannau 
Coedwig (Confor) 

✔     

Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru 
(Crynwyr) 

  ✔   

Cyfoeth Naturiol Cymru ✔ ✔ ✔ 

Cymdeithas Cludiant Cymunedol  ✔ ✔   

Cymdeithas Conffederasiwn GIG ✔ ✔   
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Cymorth Cynllunio Cymru ✔     

Cymorth i Ferched Cymru   ✔   

Cyngor Abertawe   ✔   

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau 
Gwent 

✔     

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ✔     

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy   ✔   

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen   ✔   

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam   ✔   

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ✔     

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru 

  ✔   

Cyngor Gwynedd   ✔   

Cyngor Sir Ceredigion ✔ ✔ ✔ 

Cyngor Sir Ddinbych ✔ ✔   

Cyngor Sir Gâr   ✔   

Cyngor Sir Penfro   ✔   

Cyngor Sir Powys ✔ ✔ ✔ 

Cyngor Sir y Fflint   ✔ ✔ 

Cyngor Sir Ynys Môn   ✔ ✔ 

Cyswllt Amgylchedd Cymru ✔     

Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng 
Nghymru 

  ✔   

Eglwysi Ynghyd yng Nghymru   ✔   

Gofal a Thrwsio Cymru   ✔   

Gofal Solfach   ✔   

Grŵp Carbon Isel/Di-garbon Cymru ✔     

Grŵp Ymchwil Cyfraith Gyhoeddus 
Ysgol y Gyfraith Bangor 

  ✔   

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru   ✔   

Iechyd Cyhoeddus Cymru ✔ ✔ ✔ 

Inspire Training   ✔   

Llyfrgell Genedlaethol Cymru ✔   ✔ 

Llywodraeth Cymru     ✓ 

NSPCC ✔     

Oxfam Cymru ✔ ✔   

Profiadau Niweidiol yn Ystod 
Plentyndod (ACE) Cymru 

✔     

Race Council Cymru ✔     

Rhaglen Gyda’n Gilydd dros Newid 
Sir Benfro 

  ✔   
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Rhwydwaith Cydraddoldeb 
Menywod Cymru 

✔     

Rhwydwaith Ymchwil Iechyd 
Ysgolion 

✔     

Sefydliad Bevan ✔     

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol 
Pobl Ddall 

✔     

Sefydliad Siartredig Ecoleg a 
Rheolaeth Amgylcheddol 

  ✔   

Sefydliad Tai Siartredig Cymru ✔   ✔ 

ShareAction   ✔   

Sustrans ✔   ✔ 

Trafnidiaeth Cymru   ✔   

Triniaeth Deg i Fenywod Cymru   ✔   

Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr 
Cymru 

✔     

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ✔     

Vattenfall Wind Power   ✔   

Y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi ✔     

Y Gymdeithas Cadwraeth Forol   ✔   

Y Gymdeithas Frenhinol er 
Gwarchod Adar Cymru 

✔     

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol   ✔   

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 
yng Nghymru 

✔     

Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd ✔     

Ymddiriedolaeth Creu Cymunedau   ✔   

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru 

✔     

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 
Felindre 

✔ ✔ ✔ 
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 Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol - Future Generations Commissioner for Wales

Rwy'n gobeithio eich bod yn cadw’n iawn er gwaethaf yr heriau parhaus a achosir gan COVID-19. 
Hoffwn rannu fy meddyliau cychwynnol gyda chi yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Senedd yn ddiweddar ‘Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Y stori hyd yma'. 
Rwy'n croesawu argymhellion a chanfyddiadau'r Pwyllgor fel esblygiad pellach o'r canfyddiadau yr 
wyf wedi'u rhannu gyda chi ac eraill ers cyhoeddi fy Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020. 
 
Mae'r Pwyllgor wedi galw ar gyrff cyhoeddus a minnau i adeiladu ar y perthnasoedd cadarnhaol yr 
ydym wedi'u datblygu, ac rwy'n falch o rannu gyda chi ein cynlluniau cyffrous o'ch cynnwys chi 
mewn treialu dull newydd. Rwy'n cynnig clustnodi aelodau o fy staff fel pwyntiau cyswllt ar gyfer 
pob corff cyhoeddus yng Nghymru. Dylai hyn roi cyfleoedd ychwanegol i wella cyfathrebu, darparu 
cyngor a chefnogaeth a helpu i gyfeirio at gydweithwyr eraill yn fewnol ac ar draws Cymru. Rydym yn 
awyddus iawn i brofi'r dull hwn gyda chi a'ch cydweithwyr dros yr ychydig fisoedd nesaf, a bydd 
manylion pellach yn cael eu rhannu gyda chi yn fuan. Rwy'n gobeithio bod y datblygiad hwn yn 
dangos fy ymrwymiad i gefnogi cyrff cyhoeddus wrth iddynt weithredu Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd fy nhîm yn cysylltu ag aelodau o'ch sefydliad yn fuan i glywed adborth 
a syniadau ar sut y gall fy swyddfa eich cefnogi nawr ac yn y dyfodol gan wneud y mwyaf o'n 
hadnoddau. 
 
Mae copi o’r llythyr yma eisioes wedi ei ddanfon at eich prif weithredwr ac rwy’n ddiolchgar i chi am 
rannu’r cynllun isod gydag eraill.  
 
Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol 
 
Heddiw rwy’n lansio fy nghynllun ynghylch sut y gall Llywodraeth Cymru ddarparu adferiad 
‘ffyniannus, gwyrdd a chydradd’, gan greu miloedd o swyddi sy’n ‘addas i’r dyfodol’. 
 
Wrth ei ddatblygu, rwyf wedi pwyso ar weledigaeth a syniadau unigolion a sefydliadau ledled 
Cymru. 
 
Mae’r Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol yn gofyn i Lywodraeth Cymru ddefnyddio 
syniadau blaengar a chwyddo sain lleisiau nad ydyn nhw’n cael eu clywed yn ddigonol er mwyn 
helpu pobl i gael y gwaith newydd sicr a boddhaus fydd ei angen er mwyn i Gymru adfer ar ôl 
pandemig Covid-19. 
 
Mae’r cynllun yn amlinellu cynigion manwl a fyddai’n anelu i ddarparu bywoliaeth dda o safon ac ar 
yr un pryd yn cefnogi datgarboneiddio ar frys a gwella bioamrywiaeth yng Nghymru. Byddai hyn yn 
golygu buddsoddi mewn diwydiannau a sectorau sy’n ein helpu i gyrraedd ein targedau carbon-sero, 
cynyddu cydraddoldeb a gwella ein llesiant. Mae hefyd yn cynnwys y gweithredu angenrheidiol er 
mwyn sicrhau fod gennym y sgiliau a’r hyfforddiant cywir ar y gweill i helpu pobl fanteisio ar y 
cyfleoedd hyn. 
 
Mae Covid-19 wedi dinoethi a gwaethygu anghydraddoldeb parhaus, diffyg mynediad digidol a 
heriau sylweddol o ran diweithdra ymysg ieuenctid, yn ogystal â thynnu sylw at rôl hanfodol 
gweithwyr y rheng flaen, yr economi gofal a gweithredu cymunedol. Mae’r cyfan hyn hefyd yn sefyll 
o flaen cefnlen o argyfyngau hinsawdd a natur. 
 
Mae’r adferiad yn rhoi cyfle i ni ailddychmygu’r Gymru a ddymunwn, ac yn enwedig, sut mae ein 
heconomi’n gweithio, a phwy sy’n elwa, gan sicrhau ein bod ni’n parhau i symud i gyfeiriad economi 
lesiant. Rhaid i ni sicrhau fod mynediad i gyfleoedd swyddi ‘gwyrdd’ newydd yn gydradd ac yn 
darparu gwaith dechau. Mae ailhyfforddi, ailsgilio, symud ymlaen, yn gonglfeini hanfodol y dylai 
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Llywodraeth Cymru ac eraill fynd i’r afael â nhw, fel y mae rhoi cydnabyddiaeth a chefnogaeth i 
adferiad a arweinir gan ofal, sy’n sail i’n holl gymunedau.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu beth y bydd yn ei wneud yn ei maniffesto, ond rhaid iddi fod 
yn glir nawr ar ‘sut’ y bydd yn cyflawni hyn yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  
 
Rhaid i’r Llywodraeth ddangos: 

 sut y bydd ei rhaglenni’n paratoi Cymru ar gyfer siociau’r dyfodol a heriau hirdymor, a gafael 
mewn cyfleoedd yn y dyfodol 

 sut y bydd materion sy’n croestorri’n cael eu deall a’u taclo’n fwy effeithiol ar draws 
Llywodraeth 

 sut y bydd yn gwneud yn fawr o werth llesiant pob polisi a rhaglen, gan weithio y tu hwnt i 
gyllidebau a silos adrannol 

 sut y bydd yn adeiladu ar y gwaith da a ddechreuwyd eisoes wrth gydweithio gyda 
phartneriaid allweddol, a; 

 sut y bydd yn dod â lleisiau newydd at y bwrdd   

Rwy’n galw am weithredu cryf i sicrhau fod y Rhaglen ar gyfer Llywodraeth yn gallu cyflawni 
uchelgais y maniffesto. Mae’r gweithredoedd hyn yn cynnwys:  

 Blaenoriaethu buddsoddi a chreu swyddi mewn adferiad gwyrdd ac un a arweinir gan ofal  
 Buddsoddi a chynyddu gallu rhaglenni cyflogadwyedd i ateb y galw am sgiliau a 

chyflogadwyedd. 
 Sicrhau fod buddsoddi’n ceisio amrywio sectorau allweddol ar gyfer y dyfodol drwy dargedu 

rhaglenni sgiliau ar ddiwydiannau sy’n edrych i’r dyfodol, i gyfeiriad menywod, pobl anabl, 
pobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a’r rheiny sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad lafur  

 Gosod cynllun buddsoddi hirdymor i ariannu datgarboneiddio cartrefi. 
 Sicrhau fod gan bobl y modd a’r llwybrau i barhau i ddysgu drwy gydol eu bywyd gan 

gynnwys cael cydraddoldeb o ran mynediad digidol i wybodaeth a dysg.  
 Adeiladu grym diwylliant a chreadigrwydd i mewn i’r adferiad ar ôl Covid  
 Cynyddu’r gweithlu gofal, talu pawb sydd yn y gweithlu gofal y cyflog byw cywir a darparu 

hyfforddiant a chymwysterau cydnabyddedig   
 Creu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol  
 Harneisio grym busnes i ddarparu o ran adferiad gwyrdd a chydradd   

Rwy'n eich gwahodd i ymuno â mi i alw am gyflawni'r gweithredoedd hyn. Tra bod y cynllun hwn yn 
canolbwyntio ar y Llywodraeth, mae angen i hyn fod yn genhadaeth ar gyfer sector cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol Cymru gyfan. Rwy’n awyddus i drafod y rôl y gallwch ei chwarae wrth adeiladu 
tuag at Gymru sy’n wirioneddol addas ar gyfer y dyfodol. 
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Rhestr wirio: Chwe cham i helpu 
i wneud gwaith craffu yn ‘Addas 
at y Dyfodol’ 

Gan roi ystyriaeth i’r sylwadau yn ein Papur Trafod: Chwe thema i helpu i wneud craffu’n ‘Addas 
at y Dyfodol’ rydym wedi datblygu’r rhestr gyfeirio ganlynol i aelodau craffu mewn cynghorau eu 
hystyried. 

1 Gwybod beth yw eich rôl – yr hyn y ‘dylech’ fod yn ei wneud, yr hyn y ‘cewch’ ei 
wneud a’r hyn ‘na chewch’ ei wneud. 

Ar lefel sylfaenol, deall yr hyn a ddywed y ddeddfwriaeth berthnasol, y canllawiau a 
Chyfansoddiad eich cyngor am drosolygu a chraffu. 

2 Gwybod beth yw eich pwerau a’r hyn sy’n ‘bosibl’ wrth graffu – pa 
ddewisiadau, offer a ffyrdd o weithio sydd ar gael ichi? 

Daw hyn yn rhannol o ddeddfwriaeth, canllawiau a Chyfansoddiadau, ond er mwyn 
deall yr hyn sy’n ‘bosibl’ rhaid cael gwybodaeth am yr ystod eang o ddulliau y 
rhoddwyd cynnig arnynt mewn mannau eraill, yn ogystal â meddwl yn feirniadol ac 
yn arloesol er mwyn treialu dulliau newydd. 

Gwybod beth rydych yn ceisio’i gyflawni – byddwch yn glir ynglŷn â’r nodau ar 3 gyfer y swyddogaeth gaffael yn gyffredinol, ond yn holl bwysig y nodau a’r diben 
penodol wrth graffu ar bob testun y dewiswch ei archwilio. 

Dylai gwybod yr hyn rydych yn ceisio’i gyflawni wrth graffu ar destun ddylanwadu 
ar y ffordd yr edrychwch arno, y dystiolaeth y mae angen ichi ei chasglu ac 
amseroldeb y gwaith. Dylai hyn fod yn brif ystyriaeth i bob testun yn hytrach na dim 
ond er enghraifft ar gyfer llond llaw o destunau a ddewisir ar gyfer ymchwiliad grŵp 
gorchwyl a gorffen. Mae hyn hefyd yn dibynnu ar fod aelodau’r pwyllgor craffu yn 
hawlio perchnogaeth dros eu dewis o destunau i graffu arnynt a nifer y testunau y 
gallant roi ystyriaeth briodol iddynt yn realistig i’w galluogi i gael effaith. 
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Cynllunio eich gwaith craffu er mwyn cyrraedd eich nodau – testunau a dulliau 
priodol ar gyfer bob eitem y craffir arni. 

Ceir llu o ddulliau posibl o wneud gweithgareddau craffu. Ar gyfer pob testun dylid 
ystyried y dull(iau) mwyaf priodol o gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen i gyrraedd 
nodau’r pwyllgor. Dylai hyn ymwneud â mwy nag ond penderfynu pa destunau 
a fydd yn cael sylw drwy gyfrwng adroddiad gan swyddog, a pha rai a fydd yn 
destun ymchwiliad grŵp gorchwyl a gorffen sy’n drwm iawn ar adnoddau. Ceir llu 
o ddulliau rhwng y ddau hwn. Gall ymwybyddiaeth o’r dulliau a ddefnyddiwyd ar 
draws swyddogaethau craffu eraill yng Nghymru a Lloegr, a defnyddio’r dychymyg 
ac arloesi, helpu i ganfod ffyrdd posibl o weithio. Fel rhan o’r gwaith cynllunio dylid 
ystyried a ddylid a sut gellid cynnwys rhanddeiliaid - gan gynnwys y cyhoedd - i 
helpu i ddewis testunau, a darparu tystiolaeth fel rhan o’r gweithgareddau craffu. 

Dylunio trefniadau cefnogi er mwyn cyrraedd eich nodau – y wybodaeth, y 
sgiliau a’r profiad iawn ynghyd â darpariaeth hyfforddiant briodol. 

Un thema o’n gwaith yw bod y byd yn prysur newid a’i fod wedi newid yn 
sylweddol ers pasio Deddf Llywodraeth Leol 2000. Boed e’n bwysau ariannol, yn 
ddatblygiadau technolegol ynteu’r chwyldro mewn cyfathrebu, sydd i’w weld amlycaf 
yn nhwf y cyfryngau cymdeithasol, dylai’r gefnogaeth i bwyllgorau craffu fod yn gallu 
helpu aelodau i harneisio’r cyfleoedd hyn, a hefyd reoli’r risgiau a ddaw yn eu sgil. 
Yng ngoleuni hyn, dylai Cynghorau feddwl am y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad 
sy’n angenrheidiol i wneud hyn mewn ffordd sy’n helpu swyddogaethau craffu i gael 
effaith. 

Gwerthuso effeithiolrwydd y gweithgaredd craffu yn rheolaidd, a gwneud 
newidiadau ar sail yr adborth. 

Cyflwyno disgyblaeth o fyfyrio ar effeithiolrwydd gweithgaredd craffu fel mater o 
drefn, ac ôl-gyplysu hyn â’r nodau/canlyniadau arfaethedig a nodir ar ddechrau’r 
gweithgaredd craffu. Fodd bynnag, nid yw hunanwerthusiad cadarn a gwrthrychol 
ond yn bosibl, os ceir: 

• dealltwriaeth glir a chyd-ddealltwriaeth o ddiben y gwaith craffu; 

• gwybodaeth eang am y dulliau craffu posibl; 

• dealltwriaeth glir a chyd-ddealltwriaeth o nodau darnau penodol o waith craffu; a 

• diwylliant sy’n croesawu hunan-fyfyrdod cadarn a gonest ac sy’n ceisio sicrhau 
gwelliant parhaus. 
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Papur Trafod: Chwe thema i helpu i 
wneud gwaith craffu yn ‘Addas at y 
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Rwyf wedi paratoi’r ddogfen hon er mwyn darparu crynodeb o’r gwaith a wnaed  
yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Mesur Llywodraeth Leol 

(Cymru) 2009.

Lluniwyd y ddogfen hon gan Tim Buckle dan gyfarwyddyd Huw Rees.

Nid yw’r Archwilydd Cyffredinol, na staff Swyddfa Archwilio Cymru, yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb yng 
nghyswllt unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog na gweithiwr arall fel unigolion, nac yng nghyswllt 
unrhyw drydydd parti.
Os gwneir cais am wybodaeth y gallai’r ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod 
Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 
Mae Cod adran 45 yn nodi’r arfer a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus wrth ymdrin â cheisiadau, 
yn cynnwys ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â’r ddogfen hon, mae 
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon 
unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu ailddefnyddio’r ddogfen hon i Swyddfa Archwilio Cymru yn 
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.
We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in Welsh will 
not lead to delay. Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English.
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RHAN 1

RHAN 2

RHAN 3

RHAN 4

RHAN 5

RHAN 6

Mae angen egluro rolau a chyfrifoldebau mewn 
rhai cynghorau o hyd, ac mae hyn yn hanfodol er 
mwyn craffu’n llwyddiannus

Mae llawer o gynghorau yn dal i gydnabod yr angen 
i wella’r trefniadau ymgysylltu â’r cyhoedd wrth 
graffu, ond mewn nifer o gynghorau, bydd hyn yn 
gofyn am newid sylweddol yn yr ymarfer craffu

Dylai Cynghorau fyfyrio ar ba mor drylwyr y 
maent yn blaenoriaethu ac yna’n cynllunio 
gweithgareddau craffu i wella eu heffaith

Mae’n bosibl y bydd angen dull gweithredu gwahanol 
i gefnogi aelodau’r pwyllgor craffu i ymateb i heriau 
heddiw ac i’r dyfodol

Gwerthuso effeithiolrwydd swyddogaethau craffu

Dylai Llywodraeth Cymru a’r cynghorau ystyried 
goblygiadau’r themâu uchod ar drefniadau 
llywodraethu cynghorau a phartneriaethau
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Cefndir
Yn ystod 2017-18 fe wnaethom archwilio â’r 22 prif gyngor yng Nghymru pa 
mor ‘barod at y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu. Fe wnaethom ystyried sut 
mae cynghorau yn ymateb i’r heriau presennol, gan gynnwys Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (Deddf Llesiant) o ran eu gweithgaredd craffu, 
yn ogystal â sut mae cynghorau yn dechrau craffu ar Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus (BGCau). Fe wnaethom hefyd archwilio sut sefyllfa y mae 
swyddogaethau trosolygu a chraffu cynghorau ynddi i ymateb i heriau’r dyfodol, 
megis y pwysau parhaus ar gyllid cyhoeddus a’r symud posibl at weithio’n fwy 
rhanbarthol rhwng awdurdodau lleol. 

Cyflwynom adroddiadau ar wahân a oedd yn cynnwys cynigion ar gyfer gwella 
i’r 22 prif gyngor. Yn y papur trafod hwn, cymerom y themâu allweddol a oedd 
yn codi o’n gwaith a’u cyflwyno fel rhestr gyfeirio y gall Cynghorau eu defnyddio 
i ystyried pa mor effeithlon ac effeithiol yw eu trefniadau.

Themâu allweddol ar gyfer gwella effeithiolrwydd trefniadau 
trosolygu a chraffu
Drwy gyfrwng ein hadolygiad, fe wnaethom nodi chwe maes allweddol y credwn 
y gallai llawer o’r cynghorau fyfyrio arnynt er mwyn gwneud eu swyddogaethau 
craffu yn fwy effeithlon ac effeithiol. Dyma’r meysydd dan sylw:
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Mae angen egluro rolau a chyfrifoldebau mewn rhai 
cynghorau o hyd, ac mae hyn yn hanfodol er mwyn craffu’n 
llwyddiannus
Mewn rhai cynghorau erys o hyd gryn ddryswch a chamddealltwriaeth sylfaenol 
ynglŷn â rolau a chyfrifoldebau trosolygu a chraffu yn ymarferol. Mae hyn i’w 
weld gliriaf mewn nifer o gynghorau lle mae uwch swyddogion fel arfer, yn 
hytrach nag aelodau’r Cabinet, yn bwrw cyfrif ac yn cael eu dwyn i gyfrif yng 
nghyfarfodydd y pwyllgor craffu. Un o rolau allweddol swyddogaethau craffu 
fel rhan o’r broses wleidyddol o reoli’r trefniadau yn llywodraeth leol Cymru 
yw dwyn y weithrediaeth i gyfrif am gyflawni swyddogaethau gweithredol 
yn effeithlon. Mae’n arwyddocaol felly fod sawl cyngor nad ydynt eto wedi 
dangos dealltwriaeth glir o hyn, er i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi 
Canllawiau1 ar hyn yn 2006.

Gwelsom, er bod hynny i raddau llai, ddiffyg eglurder ynglŷn â rôl pwyllgorau 
craffu mewn amrywiol agweddau ar drefniadau llywodraethu cynghorau, 
ac ynglŷn â pham bod rhai eitemau/ gwybodaeth yn cael eu hystyried gan 
bwyllgorau craffu. 

Canfuom hefyd, mewn nifer o gynghorau, na chaiff rhaglenni gwaith craffu eu 
cynllunio gan aelodau’r pwyllgor craffu, ac nad ydynt yn hawlio perchnogaeth 
drostynt. Mae hyn yn awgrymu diffyg dealltwriaeth ac felly berchnogaeth o’r 
swyddogaeth graffu ymysg cynghorwyr anweithredol.

Heb ystyried yn briodol a deall y rôl y mae pwyllgorau yn ceisio’i chyflawni a’r 
pwerau a’r dewisiadau sydd ar agor iddynt, mae’r rheini y mae’n gyfrifoldeb 
arnynt i drosolygu a chraffu dan anfantais sylfaenol. Gallent fod yn llawer llai 
tebygol o ddewis testunau priodol, a methodolegau priodol i’w harchwilio, a 
dod i gasgliadau effeithiol. Yn yr un modd, os nad yw’r aelodau cabinet sydd i 
gael eu dwyn i gyfrif, na’r swyddogion sy’n eu cefnogi ychwaith, yn glir ynglŷn 
â’u rolau, mae hyn hefyd yn debygol o lesteirio effeithiolrwydd y craffu. Mae o 
bosibl yn syndod ein bod wedi canfod rhai agweddau lle bo’r rolau yn aneglur 
mewn nifer o gynghorau, er bod 18 mlynedd wedi mynd heibio ers pasio Deddf 
Llywodraeth Leol 2000, ac er enghraifft 12 mlynedd ers i Ganllawiau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ddatgan yn glir rai agweddau ar rolau sydd, yn ymarferol, 
yn dal i beri dryswch.

Pa gamau y gallai cynghorau eu cymryd?

Dylai cynghorau ystyried a oes gan yr aelodau etholedig a’r swyddogion 
ddealltwriaeth gadarn o’r rolau a’r cyfrifoldebau. A beth mae hyn yn ei olygu o 
safbwynt y ffordd y caiff cefnogaeth a swyddogaethau craffu eu strwythuro; a 
sut caiff gweithgareddau craffu eu cynllunio a’u cynnal.

1 Canllawiau i Gynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol yng Nghymru ar Drefniadau 
Gweithrediaeth a Threfniadau Amgen 2006, Cynulliad Cenedlaethol CymruTud 164 Tudalen 166
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Mae llawer o gynghorau yn dal i gydnabod yr angen i wella’r 
trefniadau ymgysylltu â’r cyhoedd wrth graffu, ond mewn nifer 
o gynghorau, bydd hyn yn gofyn am newid sylweddol yn yr 
ymarfer craffu
“Mae’r rhan fwyaf o gynghorau yn cydnabod bod y graddau y mae pwyllgorau 
craffu yn sicrhau y caiff lleisiau pobl leol eu clywed fel rhan o’r broses o wneud 
penderfyniadau lleol yn faes y mae angen ei wella. Yn ystod yr astudiaeth, cyfeiriodd 
rhai cynghorau at yr angen i ddatblygu strategaeth ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd 
ym maes craffu, yn ogystal â’r angen i wella’r broses o ymgysylltu â’r cyhoedd wrth 
gynllunio gwaith craffu. Cydnabu cynghorau hefyd fod ehangu a gwella trefniadau 
ymgysylltu â phartneriaid yn faes i’w ddatblygu.”2

Daw’r dyfyniad uchod o adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar yr Astudiaeth Gwella 
Craffu ‘Craffu Da? Cwestiwn Da’ a gyhoeddwyd yn 2014. Er hyn, mae cynghorau 
yn dal i gydnabod bod yr angen i ymgysylltu â’r cyhoedd wrth drosolygu a chraffu 
yn faes y mae arnynt angen ei wella. Ceir digon o esiamplau o gynghorau yn 
ymgysylltu â’r cyhoedd fel rhan o weithgaredd craffu wedi’i gynllunio, ond mae gwell 
technolegau cyfathrebu, twf y cyfryngau cymdeithasol a disgwyliadau cynyddol 
y cyhoedd oll yn golygu y ceir cyfleoedd newydd i ymgysylltu â chymunedau yn 
ogystal â drwy ddulliau mwy ‘traddodiadol’. Mae’r Ddeddf Llesiant hefyd yn mynnu 
bod cynghorau yn ‘cynnwys’ cymunedau er mwyn gweithredu’n unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy. Gall pwyllgorau craffu chwarae rôl bwysig i helpu a herio 
aelodau gweithredol i wneud hyn.

Pa gamau y gallai cynghorau eu cymryd?

Yng ngoleuni’r heriau presennol ac i’r dyfodol, mae gan gynghorau gyfle i ail-
werthuso’r hyn y maent yn ceisio’i gyflawni o ran ymgysylltu â’r cyhoedd. Byddai 
mynd ati i ailfeddwl yn gyfan gwbl ynglŷn â’r ffordd y maent yn cynllunio ac yn cynnal 
gweithgareddau craffu yn helpu i gyflawni hyn. Fel rhan o hyn gallent ystyried:

• diffinio’n glir eu huchelgeisiau i geisio ymgysylltu â’r cyhoedd wrth drosolygu a 
chraffu;

• sut gall gwell technoleg eu helpu i ymgysylltu’n rhwyddach ac yn fwy cost-
effeithiol;

• a yw’r ffordd y mae swyddogaethau craffu yn ‘gweithredu’ yn ffafriol i ymgysylltu’n 
rhagweithiol â’r cyhoedd a chynnwys rhanddeiliaid eraill; ac

• a ydynt yn meddu ar y gefnogaeth briodol o ran swyddogion sydd â’r wybodaeth, 
y sgiliau a’r profiad iawn yn ogystal â rhaglen o hyfforddiant, datblygu a 
chefnogaeth TGCh i aelodau fel bod y swyddogaethau craffu yn gallu  
ymgysylltu’n briodol ac yn rhagweithiol â’r cyhoedd.

2 Craffu Da? Cwestiwn Da! – Astudiaeth Wella Archwilydd Cyffredinol Cymru: Craffu mewn 
Llywodraeth LeolTud 165 Tudalen 167
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Dylai Cynghorau fyfyrio ar ba mor drylwyr y maent yn blaenoriaethu 
ac yna’n cynllunio gweithgareddau craffu i wella eu heffaith 
Yn y rhan fwyaf o gynghorau, gwelsom mai’r dull diofyn o gynllunio gwaith oedd bod yn 
gallu dewis nifer o destunau, ac yna gofyn i adroddiadau gan swyddogion ar y testunau 
hynny gael eu cyflwyno gerbron cyfarfodydd y pwyllgor llawn. Ar gyfer grwpiau gorchwyl 
a gorffen, fe welir yn nodweddiadol fwy o waith cynllunio ac ystyried dulliau, ond fel arfer 
gwneir hyn ar gyfer nifer cymharol fechan o eitemau o’i gymharu â nifer yr adroddiadau 
swyddogion sy’n cael eu paratoi. Fel y gwelsom uchod, ceir mewn rhai cynghorau o hyd 
ddiffyg ymwybyddiaeth sylfaenol bod aelodau’r pwyllgor craffu yn gallu llunio eu rhaglenni 
eu hunain. Mae nifer yr eitemau ar raglenni gwaith/eitemau ar yr agenda yn amrywio, 
ond yn gyffredinol mae llawer o bwyllgorau o bosibl yn dal i geisio ystyried gormod ond 
heb wneud hynny’n ddigon manwl; mae hyn yn ei dro yn cyfyngu ar eu gallu i gasglu 
tystiolaeth o amrywiol ffynonellau. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd iddynt esgor ar atebion 
sydd â thystiolaeth dda iddynt ar gyfer y problemau a welwyd. Gallai’r datblygiadau 
mewn technoleg, a’r potensial i gasglu safbwyntiau, data a thystiolaeth ar ffurfiau eraill yn 
gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol, ddarparu cyfleoedd i hysbysu gwaith y swyddogaethau 
craffu yn well. Pan ofynnom i’r cynghorau am enghreifftiau o weithgareddau craffu sydd 
wedi cael effaith sylweddol, ni allent yn aml ond cyfeirio at ychydig o esiamplau dros 
nifer o flynyddoedd. Canfuom hefyd fod y rhan fwyaf o’r esiamplau yn tueddu i gynnwys 
gwaith grwpiau gorchwyl a gorffen neu debyg, er gwaetha’r ffaith bod y rhan fwyaf o’r 
gweithgareddau craffu yn cael eu cynnal drwy dderbyn adroddiadau gan swyddogion yng 
nghyfarfodydd y pwyllgor. Heblaw’r ffaith mai ychydig o effaith a gaiff y dull hwn, mae’n 
cymryd llawer iawn o amser ac adnoddau i baratoi a chyflwyno’r adroddiadau niferus. Ceir 
cwestiwn amlwg y dylai’r cynghorau ofyn iddynt eu hunain ynglŷn â gwerth am arian y dull 
hwn.

Pa gamau y gallai cynghorau eu cymryd?

Dylai cynghorau ystyried a yw’r ffordd y caiff gweithgareddau craffu eu cynllunio a’u 
cynnal:

• yn cael ei blaenoriaethu’n ddigon dda, gan ystyried faint o amser ac anoddau y bydd 
eu hangen o bosibl i graffu ar destunau’n ‘briodol’, ar sail methodoleg briodol ac, felly, y 
goblygiadau o ran faint o eitemau y gall pwyllgorau eu hystyried yn briodol;

• yn rhoi ystyriaeth briodol i’r dewisiadau a’r dulliau y gellid eu defnyddio i graffu ar bob 
testun, yn hytrach nag ar rai testunau yn unig;

• yn cyd-fynd â rolau a chanlyniadau arfaethedig y swyddogaeth graffu, a bod y testunau 
a’r methodolegau a ddewisir yn cael eu dylunio i gyflawni yn erbyn y rhain, yn hytrach 
na throi’n ‘ddiofyn’ at ystyried y rhan fwyaf o eitemau yn y pwyllgor llawn ar ffurf 
adroddiadau swyddogion; ac

• yn mynd ati i ystyried sut gellid defnyddio egin-dechnolegau i wella’r sylfaen  
dystiolaeth ar gyfer craffu, i hysbysu’r broses o ddewis testunau wrth lunio’r  
rhaglen waith, a chanfyddiadau ac argymhellion y gwaith craffu.
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Mae’n bosibl y bydd angen dull gweithredu gwahanol i 
gefnogi aelodau’r pwyllgor craffu i ymateb i heriau heddiw 
ac i’r dyfodol
Mae’n amserol i gynghorau adolygu’r math o hyfforddiant a chefnogaeth graffu 
a ddarparant i aelodau’r pwyllgor trosolygu a chraffu. Byddem yn awgrymu y 
ceir dau reswm am hyn. Yn gyntaf oherwydd, yn y cynghorau hynny lle mae’r 
rolau yn dal yn aneglur (gweler uchod) ar ôl dau ddegawd bron, mae’n bosibl y 
bydd angen ffordd wahanol o gefnogi aelodau i ddeall eu rolau, eu cyfrifoldebau 
a’u pwerau o safbwynt y swyddogaeth graffu. Yn ail, dylai cynghorau sicrhau 
eu hunain y gallant wneud y gorau o’r cyfleoedd, a lliniaru’r risgiau posibl sy’n 
gysylltiedig â’r cyfryngau cymdeithasol, technolegau newydd, disgwyliadau 
cynyddol y cyhoedd, rolau newydd ar gyfer pwyllgorau craffu (ee o safbwynt 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus) a’r llu o newidiadau eraill sy’n cael 
effaith, ac y byddant yn dal i gael effaith ar swyddogaethau craffu. Rydym yn 
sylweddoli bod cynghorau dan gryn bwysau ariannol, ac ni fwriadwn i hyn 
ymwneud o anghenraid â chynyddu’r adnoddau sy’n cael eu neilltuo ar gyfer 
swyddogaethau craffu, ond fe allai ymwneud â defnyddio adnoddau mewn 
ffordd wahanol a/neu wella’r gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd.

Pa gamau y gallai cynghorau eu cymryd?
Dylai cynghorau ystyried:
• beth mae eu swyddogaethau craffu yn ceisio’i gyflawni, ac a fydd y tref-

niadau cefnogaeth swyddogion presennol a’r cyfleoedd hyfforddi a datblygu 
yn eu helpu i gyflawni hyn; 

• a oes angen gwella sgiliau swyddogion sy’n gweithio i gefnogi’r pwyllgor 
craffu;

• gweithio’n fwy effeithio â rhannau eraill y cyngor a/neu sefydliadau eraill i 
wella’r dewis o sgiliau a gwybodaeth sydd ar gael i gefnogi’r pwyllgor craffu; 
ac

• ail-ddylunio’r rhaglenni hyfforddi a datblygu ar gyfer aelodau’r pwyllgor 
craffu.
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Gwerthuso effeithiolrwydd swyddogaethau craffu
Nid yw’r rhan fwyaf o gynghorau yn ystyried fel mater o drefn effeithiolrwydd 
ac effaith eu swyddogaethau craffu o’i gymharu â faint o adnoddau, o ran arian 
ac amser, sy’n cael eu neilltuo ar eu cyfer. Edrychom ar nifer o ‘Adroddiadau 
Blynyddol’ ar graffu a gweld eu bod yn aml yn ‘disgrifio’ y gwaith a wnaeth y 
pwyllgorau, neu’r testunau y bu’r pwyllgorau yn eu hystyried, yn hytrach nag yn 
‘gwerthuso’ effeithiolrwydd y trefniadau a’r effaith a gawsant. 

Pa gamau y gallai cynghorau eu cymryd?

Ac ystyried rhai o’n sylwadau uchod sy’n awgrymu bod rolau yn dal i fod yn 
aneglur, ac y ceir dull ‘traddodiadol’ o ddewis testunau craffu mewn llawer o 
gynghorau, gallai cynnal adolygiadau rheolaidd o effeithiolrwydd y trefniadau y 
gweithredir arnynt yn ddiweddarach fod yn un ffordd allweddol o roi sylw i rai o’r 
problemau hyn sydd i’w gweld ers tro byd.
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Dylai Llywodraeth Cymru a’r cynghorau ystyried 
goblygiadau’r themâu uchod ar drefniadau llywodraethu 
cynghorau a phartneriaethau
O ganlyniad i’r themâu uchod, mae’r trefniadau craffu mewn llawer o gynghorau 
wedi methu â chyrraedd eu potensial ac nid ydynt eto yn dwyn yr unigolion sy’n 
gwneud penderfyniadau i gyfrif yn effeithiol nac er enghraifft yn esgor ar atebion 
sydd iddynt dystiolaeth dda i broblemau a welwyd. Mae gan hyn oblygiadau i 
gadernid trefniadau hunan-arfarnu a llywodraethu’r cynghorau eu hunain. Ac, yn 
enwedig yng ngoleuni’r Ddeddf Llesiant, i allu aelodau pwyllgorau craffu i ddwyn 
swyddogion gweithredol y cyngor a phartneriaid eraill i gyfrif, ac yn benodol 
craffu ar BGCau yn effeithiol. 

Pa gamau y gallai cynghorau a Llywodraeth Cymru eu cymryd?

Dylai Cynghorau a Llywodraeth Cymru fyfyrio ar:

• i ba raddau y gallant ddibynnu ar swyddogaethau craffu awdurdodau lleol ar 
eu ffurf bresennol; a 

• beth allai hyn olygu i’r disgwyliadau sy’n cael eu gosod ar swyddogaethau 
craffu yn nhrefniadau rheoli a llywodraethu’r Cyngor ei hun ac mewn unrhyw 
arweiniad cysylltiol.
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Wales Audit Office

24 Cathedral Road

Cardiff CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

We welcome telephone calls in  
Welsh and English.

E-mail: info@audit.wales

Website: www.audit.wales

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn Testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Conwy County Borough Council  

Conwy County Borough Council – Draft Action Plan responding to 
Review of Public Service Boards

Recommendations   Agreed Responsibility Action(s) to be taken Implementation 
Date

R1a.  We recommend that PSBs: • 
conduct formal assessments to 
identify the potential impact on people 
with protected characteristics and the 
Welsh language and review agreed 
actions to ensure any adverse impacts 
are addressed;

The Board have 
completed an impact 
assessment as part of 
the development of the 
well-being plan (this 
was undertaken by 
Denbighshire Council 
on behalf of the 
Board).  It outlines the 
impacts against the 
national well-being 
goals (including 
equality and Welsh 
language).

Conwy and Denbighshire 
PSB

The PSB completed an EQIA 
for the Wellbeing Plan and 
completed a comprehensive 
Assessment of Wellbeing.

We will do a light touch review 
of the EQIA to consider Covid 

By May 2021

R1b. We recommend that PSBs 
improve transparency and 
accountability by making PSB 
meetings, agendas, papers and 
minutes accessible and available to 
the public;

The Conwy and 
Denbighshire PSB 
meetings have been
open to the public to 
observe since 
December 2017 (with 
the Board decision 
made in September 
2017).

Meeting minutes have 
been available on the 
PSB website since the 
establishment of the 
PSB (in April 2016).  
PSB agendas have 
been published prior to 
the meeting since 
June 2017 (they are 
available on the PSB’s 

Conwy and Denbighshire 
PSB

Continue to publicise the 
meetings and ensure the 
agenda and minutes are
available on the PSB website.

All meeting details are on the 
PSB website and modern.gov 
(via Denbighshire CC)

Completed
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Conwy County Borough Council  

Recommendations   Agreed Responsibility Action(s) to be taken Implementation 
Date

website as well as the 
each LAs committee 
pages).

R1c. We recommend that PSB’s 
strengthen involvement by working to 
the guidance in the National Principles 
for Public Engagement in Wales

The Board have 
outlined their 
engagement 
commitment within 
their Terms of 
Reference.  See 
appendix 1.
Most Members have 
endorsed the National 
Principles for Public 
Engagement (however 
as individual 
organisations rather 
than a Board).  The 
engagement work 
which has been 
undertaken to date has 
followed the principles.

Conwy and Denbighshire 
PSB

The Board to formally endorse 
the National Principles for 
Public Engagement.
Publish the PSB ToR on the 
website. 

March 21

R1d.  We recommend that PSBs 
feedback the outcome of involvement 
activity identifying where changes are 
made as a result of the input of 
citizens and stakeholders.

The Board provide 
feedback following any 
involvement activity 
undertaken.  The 
Board have also 
developed a 
communication plan 
which outlines the 
PSBs communication 
and engagement 
objectives.  See 
appendix 2

Continue to update and review 
the communication plan as 
necessary.

Ongoing
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Conwy County Borough Council  

Recommendations   Agreed Responsibility Action(s) to be taken Implementation 
Date

R2.  To improve scrutiny we 
recommend that PSBs and public 
bodies use the findings of the Auditor 
General for Wales’ Discussion Paper: 
Six themes to help make scrutiny ‘Fit 
for the Future’ to review their current 
performance and identify where they 
need to strengthen oversight 
arrangements and activity

A joint Conwy and 
Denbighshire PSB 
scrutiny committee 
was established in 
May 2019.  It 
comprises of 8 elected 
members from both 
Conwy and  
Denbighshire (with 
cross party 
representation).  
raining was 
undertaken before the 
establishment of the 
committee to prepare 
Members for the role.  
The AW discussion 
paper has been 
shared with the 
committee.
Recommendations / 
feedback from the 
committee are taken to 
the PSB for 
consideration. 
Processes will be 
strengthened as 
scrutiny becomes 
more established.
PSB scrutiny 
committee members 
also attend the Board 
(as observers) to 
better understand the 
decisions of the Board 
as part of their role.

PSB Joint Scrutiny 
Committee

A joint PSB scrutiny committee 
has been established and a 
comprehensive induction 
programme was delivered   

The Joint PSB Scrutiny 
committee need to consider 
this action – table for next 
agenda with agreement from 
the Committee.

local-government-s
crutiny-2019-discussion-paper 6 themes-eng.pdf

March 2021
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Conwy County Borough Council  

Recommendations   Agreed Responsibility Action(s) to be taken Implementation 
Date

2b.  We recommend that PSBs ensure 
scrutiny committees have adequate 
engagement with a wider range of 
relevant stakeholders who can help 
hold PSBs to account.

It is the joint PSB’s 
scrutiny decision as to 
who they want to 
engage with and invite 
to participate on the 
committee.  The PSB 
can only make 
proposals.
The Joint Scrutiny has 
discussed co-option at 
its first training event, 
where it was agreed 
this would be reviewed 
once the Joint Scrutiny 
Committee was more 
established and 
perhaps call on ‘expert 
witnesses’ if required.

There are also existing 
mechanisms in both 
councils which 
encourage public 
engagement, such as 
e-petitions, 
webcasting, tabling a 
question, public 
meetings etc.

Joint Scrutiny Committee Propose to the PSB scrutiny 
committee that they 
consider inviting co-optees onto 
the committee.

Joint Scrutiny Committee to 
discuss this 
recommendation.

May 2021

3a. To help build capacity, consistency 
and resourcing of activity we 
recommend that: PSBs take the 
opportunity to discharge other plan 
and strategy obligations through the 
Local Wellbeing Plan;

Conwy and Denbighshire 
PSB

Not a priority at present
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Conwy County Borough Council  

Recommendations   Agreed Responsibility Action(s) to be taken Implementation 
Date

3b.  To help build capacity, 
consistency and resourcing of activity 
we recommend that the Welsh 
Government enables PSBs to develop 
flexible models of working including: ‒ 
merging, reducing and integrating their 
work with other forums such as 
Regional Partnership Boards; and ‒ 
giving PSBs flexibility to receive, 
manage and spend grant monies 
subject to PSBs ensuring they have 
adequate safeguards and appropriate 
systems in place for management of 
funding; effective budget and grant 
programme controls; and public 
reporting, scrutiny and oversight 
systems to manage expenditure

 Welsh Government to 
respond

R4.  To help build capacity, 
consistency and resourcing of activity 
we recommend that the WG and 
WLGA in their review of Strategic 
Partnerships take account of and 
explore the findings of this review 

Welsh Government and 
WLGA to respond
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Papur Trafod: Chwe thema i helpu i wneud gwaith craffu yn ‘Addas at y Dyfodol’ – Pa gamau y gallai cynghorau a Llywodraeth Cymru eu cymryd?

6 thema Pa gamau y gallai cynghorau a Llywodraeth Cymru eu cymryd?

Rhan 1
Mae angen egluro rolau a chyfrifoldebau mewn 
rhai cynghorau o hyd, ac mae hyn yn hanfodol er 
mwyn craffu’n llwyddiannus

Dylai cynghorau ystyried a oes gan yr aelodau etholedig a’r swyddogion 
ddealltwriaeth gadarn o’r rolau a’r cyfrifoldebau. A beth mae hyn yn ei olygu 
o safbwynt y ffordd y caiff cefnogaeth a swyddogaethau craffu eu 
strwythuro; a sut caiff gweithgareddau craffu eu cynllunio a’u cynnal.

Rhan 2

Mae llawer o gynghorau yn dal i gydnabod yr angen 
i wella’r trefniadau ymgysylltu â’r cyhoedd wrth 
graffu, ond mewn nifer o gynghorau, bydd hyn yn 
gofyn am newid sylweddol yn yr ymarfer craffu

Yng ngoleuni’r heriau presennol ac i’r dyfodol, mae gan gynghorau gyfle i 
ailwerthuso’r hyn y maent yn ceisio’i gyflawni o ran ymgysylltu â’r cyhoedd. 
Byddai mynd ati i ailfeddwl yn gyfan gwbl ynglŷn â’r ffordd y maent yn 
cynllunio ac yn cynnal gweithgareddau craffu yn helpu i gyflawni hyn. Fel 
rhan o hyn gallent ystyried:

• diffinio’n glir eu huchelgeisiau i geisio ymgysylltu â’r cyhoedd wrth 
drosolygu a chraffu;

• sut gall gwell technoleg eu helpu i ymgysylltu’n rhwyddach ac yn fwy 
costeffeithiol;

• a yw’r ffordd y mae swyddogaethau craffu yn ‘gweithredu’ yn ffafriol i 
ymgysylltu’nrhagweithiol â’r cyhoedd a chynnwys rhanddeiliaid eraill; 
ac

• a ydynt yn meddu ar y gefnogaeth briodol o ran swyddogion sydd â’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r profiad iawn yn ogystal â rhaglen o 
hyfforddiant, datblygu a chefnogaeth TGCh i aelodau fel bod y 
swyddogaethau craffu yn gallu ymgysylltu’n briodol ac yn 
rhagweithiol â’r cyhoedd.
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Rhan 3
Dylai Cynghorau fyfyrio ar ba mor drylwyr y maent 
yn blaenoriaethu ac yna’n cynllunio 
gweithgareddau craffu i wella eu heffaith

Dylai cynghorau ystyried a yw’r ffordd y caiff gweithgareddau craffu eu 
cynllunio a’ucynnal:

• yn cael ei blaenoriaethu’n ddigon dda, gan ystyried faint o amser ac 
anoddau y bydd eu hangen o bosibl i graffu ar destunau’n ‘briodol’, ar 
sail methodoleg briodol ac, felly, y goblygiadau o ran faint o eitemau 
y gall pwyllgorau eu hystyried yn briodol;

• yn rhoi ystyriaeth briodol i’r dewisiadau a’r dulliau y gellid eu 
defnyddio i graffu ar bob testun, yn hytrach nag ar rai testunau yn 
unig;

• yn cyd-fynd â rolau a chanlyniadau arfaethedig y swyddogaeth graffu, 
a bod y testunau a’r methodolegau a ddewisir yn cael eu dylunio i 
gyflawni yn erbyn y rhain, yn hytrach na throi’n ‘ddiofyn’ at ystyried y 
rhan fwyaf o eitemau yn y pwyllgor llawn ar ffurf adroddiadau 
swyddogion; ac

• yn mynd ati i ystyried sut gellid defnyddio egin-dechnolegau i wella’r 
sylfaen dystiolaeth ar gyfer craffu, i hysbysu’r broses o ddewis 
testunau wrth lunio’r rhaglen waith, a chanfyddiadau ac argymhellion 
y gwaith craffu.

Rhan 4
Mae’n bosibl y bydd angen dull gweithredu 
gwahanol i gefnogi aelodau’r pwyllgor craffu i 
ymateb i heriau heddiw ac i’r dyfodol

Dylai cynghorau ystyried:
• beth mae eu swyddogaethau craffu yn ceisio’i gyflawni, ac a fydd y 

trefniadau cefnogaeth swyddogion presennol a’r cyfleoedd hyfforddi 
a datblygu yn eu helpu i gyflawni hyn; 

• a oes angen gwella sgiliau swyddogion sy’n gweithio i gefnogi’r 
pwyllgor craffu;

• gweithio’n fwy effeithio â rhannau eraill y cyngor a/neu sefydliadau 
eraill i wella’r dewis o sgiliau a gwybodaeth sydd ar gael i gefnogi’r 
pwyllgor craffu; ac

• ail-ddylunio’r rhaglenni hyfforddi a datblygu ar gyfer aelodau’r 
pwyllgor craffu.

T
ud 178

T
udalen 180



Rhan 5 Gwerthuso effeithiolrwydd swyddogaethau craffu

Ac ystyried rhai o’n sylwadau uchod sy’n awgrymu bod rolau yn dal i fod yn 
aneglur, ac y ceir dull ‘traddodiadol’ o ddewis testunau craffu mewn llawer o 
gynghorau, gallai cynnal adolygiadau rheolaidd o effeithiolrwydd y 
trefniadau y gweithredir arnynt yn ddiweddarach fod yn un ffordd allweddol 
o roi sylw i rai o’r problemau hyn sydd i’w gweld ers tro byd.

Rhan 6
Dylai Llywodraeth Cymru a’r cynghorau ystyried 
goblygiadau’r themâu uchod ar drefniadau 
llywodraethu cynghorau a phartneriaethau

Dylai Cynghorau a Llywodraeth Cymru fyfyrio ar:
• i ba raddau y gallant ddibynnu ar swyddogaethau craffu awdurdodau 

lleol ar eu ffurf bresennol; a 
• beth allai hyn olygu i’r disgwyliadau sy’n cael eu gosod ar 

swyddogaethau craffu yn nhrefniadau rheoli a llywodraethu’r Cyngor 
ei hun ac mewn unrhyw arweiniad cysylltiol.
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CYD-BWYLLGOR CRAFFU 
BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL 

Swyddog Cyswllt: Rhian Evans, Cydlynydd Craff, CSDd
Dawn Hughes, Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor a Chraffu, 
CBSC

E-bost: rhian.evans@sirddinbych.gov.uk
dawn.hughes@conwy.gov.uk

Rhif Ffôn: 01824 712554
01492 576061
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Dyddiad Testun

I’w gadarnhau Cynnydd ar flaenoriaethau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cefnogi Lles Meddwl Da i Bob Oed (Richard Firth, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru)

I’w gadarnhau Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn rhoi diweddariad i'r cyfarfod ar sut y maent yn 
cyfrannu at y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a buddion y BGC i bartneriaid 

(Bethan Jones, Cyfarwyddwr Ardal Ganolog)

I'w gadarnhau Cynllun Cyfathrebu/Strategaeth Ymgysylltu Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Gallai’r Aelodau graffu ar effeithiolrwydd y BGC o ran cyfleu ei amcanion a’i ganlyniadau i fudd-ddeiliad a 
phreswylwyr.

I'w gadarnhau Cofrestr Risg

Mae’r Bwrdd yn canolbwyntio ar ddatblygu cofrestr risg, a all fod yn faes i’w graffu arno.

T
ud 181

T
udalen 183



M
ae tudalen hw

n yn fw
riadol w

ag


	Rhaglen
	1 PECYN AGENDA
	Rhaglen
	6 Cofnodion
	7 Y wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau lles ac ymgysylltu â'r gymuned
	Appendix A - Well-being Assessment Expectations WG and FGC (english)
	Appendix B - NW PSBs Funding Proposal 2021-22
	Appendix C - NW community engagement draft proposal
	Appendix D - Co-production and involvement in PSBs

	8 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych - Adroddiad Blynyddol 2020/2021
	9a Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus- Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Y stori hyd yma
	Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Y stori hyd yma
	Cynnwys
	Rhagair y Cadeirydd
	Casgliadau
	Argymhellion
	1. Cyflwyniad
	Beth y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei wneud?
	Yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy
	Y nodau llesiant
	Strwythurau cydweithredu, cynghori a gorfodi

	Beth yw’r ymchwiliad hwn?
	Pam mae’r ymchwiliad yn bwysig?
	Pam nawr?
	Sut wnaethon ni gynnal yr ymchwiliad?

	2. Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth
	Diffinio beth fyddai’n cyfrif i fod yn ‘dda’
	Newid diwylliant: ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ar draws cyrff cyhoeddus
	Elusennau a’r sector preifat
	Y cyhoedd
	Ein barn

	3. Adnoddau
	A oes gan gyrff cyhoeddus yr adnoddau sydd eu hangen arnynt
	Dyrannu cyllid a chylchoedd cyllideb
	Cylchoedd ariannu a hyblygrwydd
	Ffynonellau eraill o gyllid

	Yr adnoddau sydd ar gael i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
	Sut mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwneud eu gwaith?

	Ein barn
	Cyllid ar gyfer cyrff cyhoeddus
	Cyllido Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus


	4. Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
	Rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
	Sut mae’r Comisiynydd wedi mynd ati i wneud ei gwaith
	Barn cyrff cyhoeddus am gefnogaeth y Comisiynydd
	Adnoddau’r Comisiynydd
	Ein barn
	Gwaith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol hyd yma
	Cyllideb y Comisiynydd
	Edrych tua’r dyfodol: blaenoriaethu adnoddau


	5. Llywodraeth Cymru
	Arwain drwy esiampl: y Llywodraeth fel corff cyhoeddus
	Hyrwyddo’r Ddeddf
	Codi ymwybyddiaeth
	Y “bwlch gweithredu”
	Monitro ac asesu cynnydd cenedlaethol

	Sut mae’r Ddeddf yn rhan o’r broses datblygu polisi
	Tirwedd gymhleth deddfwriaeth a chyrff partneriaeth
	Tirwedd partneriaeth anniben
	Gofynion deddfwriaethol gwrthgyferbyniol neu feichus

	Llythyrau cylch gwaith
	Cyrff cyhoeddus nad ydynt yn ddarostyngedig i’r Ddeddf ar hyn o bryd
	Ein barn ni
	Trosolwg o’r cynnydd ers 2015
	Ailddatgan ymrwymiad i’r Ddeddf hon
	Dangosyddion a cherrig milltir cenedlaethol
	Adolygu’r cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf
	Llythyrau cylch gwaith

	Egluro tirwedd gymhleth cyrff partneriaeth


	6. Rhwystrau eraill
	Covid-19
	Yr effaith ar gyrff cyhoeddus hyd yma
	Adferiad yn dilyn Covid-19: edrych tua’r dyfodol

	Ein barn ni: Covid-19
	Gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru
	Ein barn ni: gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru
	Brexit
	Ein barn ni: Brexit
	Tensiynau rhwng canoli a lleoleiddio
	Ein barn ni: tensiynau rhwng canoli a lleoleiddio

	7. Gair olaf: rôl y Senedd
	Atodiad A: Termau ac ymadroddion allweddol
	Atodiad B: Cyfranwyr i’r ymchwiliad hwn

	A Fit for the Future Programme for Government - response

	9b Archwilydd Cyffredinol Cymru - Papur Trafod: Chwe thema i helpu i wneud gwaith craffu yn 'Addas at y Dyfodol'
	local-government-scrutiny-2019-discussion-paper-eng Copy, 04/03/2019 Informal Meeting of Overview and Scrutiny Committee Chairs and Vice Chairs
	Audit Wales PSB Action Plan updated Jan 2021
	6 themes discussion paper - what actions councils can take (English)

	10 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol




