
Senedd Cymru Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Y stori hyd yma 

 

Trosolwg o’r argymhellion – Mae argymhellion 2, 4 a 10 yn ymwneud â’r BCG yn 

uniongyrchol.  

 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.  

 
 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: 
o 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. 
o Dylid penderfynu ar gyllidebau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ôl 

canllawiau clir a chyson wedi’u pennu gan Lywodraeth Cymru. 
o Dylai cyllidebau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gael eu llywio gan y rôl y 

mae Llywodraeth Cymru wedi ei gosod ar eu cyfer. 
o 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).  

 
 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.  

 
 Argymhelliad 4. Dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol flaenoriaethu cefnogi 

cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i weithredu’r ddeddfwriaeth 

hon 

 
 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 



 
 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.  

 
 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: 
o ystyried yr effaith y byddai cynnwys/hepgor unrhyw gorff cyhoeddus penodol 

yn ei chael ar weithredu’r Ddeddf ar lefel genedlaethol; 
o 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; 
o 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  
o 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.  

 
 Argymhelliad 8. Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau gyda chynlluniau i lunio llythyrau 

cylch gwaith mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cyflawni ar 

gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn 10 (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.  

 
 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:  
o a allai strwythurau partneriaeth presennol, yn hytrach, gyflawni’r 

swyddogaethau hynny; 
o a allai’r strwythur newydd ddisodli’r rhai presennol;  
o a all y swyddogaethau gael eu cyflawni gan gyrff cyhoeddus sy’n bodoli 

eisoes; ac 
o 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.  



 
 Argymhelliad 10. Rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau heb fod yn 

hwyrach na chwe mis ar ôl etholiadau nesaf y Senedd sy’n nodi:  
o 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 fewn fframwaith Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gydag enghreifftiau o arfer da; 
o pa hyblygrwydd sydd gan bartneriaethau i wneud penderfyniadau i drefnu eu 

hunain yn well ac yn fwy effeithlon;  
o lle gall partneriaethau a sefydliadau weithredu i symleiddio neu gydgrynhoi’r 

strwythurau llywodraethu ac adrodd i leihau ailadrodd a dyblygu; a  
o 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.  

 
 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.  

 
 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.  

 
 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.  

 
 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.  


