
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 17 Tachwedd 

2021 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCCGG@senedd.cymru
------ 

(Rhag-gyfarfod preifat)  

(09.00 - 09.15) 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y 

cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv 

1 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon 

(09.15)   

2 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Sesiwn 

dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â materion iechyd 

(09.15 - 11.15) (Tudalennau 1 - 46)  

Judith Paget – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr GIG Cymru 

Frank Atherton – Prif Swyddog Meddygol 

Jo-Anne Daniels - Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a 

Llywodraethiant y GIG 

Steve Elliott – Cyfarwyddwr Cyllid 

Elin Gwynedd - Dirprwy Gyfarwyddwr Brechlyn COVID-19 

Albert Heaney – Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru 

Jonathan Irvine - Cyfarwyddwr Caffael a Gwasanaethau Negesydd Iechyd 

Samia Saeed-Edmonds - Cyfarwyddwr y Rhaglen Gynllunio 

Andrew Sallows - Cyfarwyddwr Cyflawni Rhaglen 

Lisa Wise – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflenwadau Llawdriniaeth (CDP) 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

(11.15)   

Eitemau 4 a 5 o’r cyfarfod heddiw ac Eitemau 1 i 5 o'r cyfarfod ar 1 Rhagfyr 

2021 

Egwyl  

(11.15 - 11.25) 

4 Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Ystyried ymatebion i Adroddiadau 

(11.25 - 11.55) (Tudalennau 47 - 90)  

5 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law 

(11.55 - 12.30)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 47

Eitem 4Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Tudalen 1 o 3 - Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yma – ymateb i argymhellion - 
Please contact us in Welsh or English / Cysylltwch â ni’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

Mark Isherwood AS  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Y Senedd  
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 

Cyfeirnod:  AC/281/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2021 

Annwyl Mark, 

Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yma – 
ymateb i argymhellion 
Ysgrifennaf atoch i ymateb yn ffurfiol i Argymhelliad 12 Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus, Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn. Mae'r tîm 
clercio hefyd wedi fy ngwahodd i roi sylwadau ar Argymhelliad 11. Gweler isod fy 
ymateb a'm sylwadau. 

Argymhelliad 12. 

Wrth i ni ddechrau ar yr ail gyfnod adrodd, rhaid i Archwilydd Cyffredinol 
Cymru godi ei ddisgwyliadau o gyrff cyhoeddus a pheidio ag oedi cyn tynnu 
sylw at fabwysiadu gwael o’r egwyddor datblygu cynaliadwy - DERBYNNWYD 

Mae'r argymhelliad hwn yn cyd-fynd yn fras â chyfeiriad teithio ein gwaith o dan y 
Ddeddf a'r dull y bydd fy archwilwyr yn ei gymryd wrth lunio barn ar y graddau y mae 
cyrff cyhoeddus yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Pan 
wnaethom gynnal ein gwaith arholiadau o dan y Ddeddf yn y cyfnod adrodd 
blaenorol, gwnaethom nodi rhai egwyddorion i lywio ein gwaith. Un o'r egwyddorion 
hyn oedd: 

"Hanfod y Ddeddf yw newid ymddygiad a setiau meddwl a bydd y rhain yn cymryd 
amser i ymsefydlu." 

Fodd bynnag, nodwyd hefyd: 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 
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Tudalen 2 o 3 - Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yma – ymateb i argymhellion - 
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"Dros y tymor canolig a'r tymor hir, bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn disgwyl i gyrff 
cyhoeddus allu dangos sut mae'r Ddeddf yn llywio'r hyn y maent yn ei wneud." 

Wrth i ni symud i'r ail gyfnod adrodd 2020-2025, rydym wedi diwygio ein dull o ymdrin 
â'n gwaith o dan y Ddeddf. Fel rhan o hyn rydym wedi cyhoeddi canllawiau archwilio 
newydd a diwygiedig i'n harchwilwyr, ac mae rhan o'r canllawiau hyn yn pwysleisio y 
byddwn yn codi ein disgwyliadau o gyrff archwiliedig yn unol â'n hegwyddor 
gynharach a nodir uchod. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i fynd at ein gwaith o dan 
y Ddeddf mewn ffordd sy'n ceisio helpu cyrff cyhoeddus i hunan-fyfyrio ac archwilio'r 
hyn y gallent ei wneud yn wahanol ac yn annog cyrff cyhoeddus i ddatblygu eu 
gweithredoedd eu hunain wrth ymateb i'n canfyddiadau. 

Er i'r Pwyllgor nodi yn ei adroddiad yr ysbryd cydweithredol y gwnaethom ddatblygu 
ein dull archwilio ynddo yn y cyfnod adrodd cyntaf, nid yw hyn yn golygu nad ydym 
wedi herio cyrff cyhoeddus hyd yma. Nododd ein hadroddiadau lleol dros y cyfnod 
adrodd blaenorol, sy'n cwmpasu pob un o'r 44 corff a restrir yn y Ddeddf, gryfderau a 
meysydd i'w gwella o ran i ba raddau yr oedd pob corff wedi cymhwyso'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy.  

Yn fy adroddiad statudol ym mis Mai 2020, a dynnodd ar y gwaith archwilio lleol 
hwnnw, dywedais:  

"Yn gyffredinol, rydym wedi canfod y gall cyrff cyhoeddus ddangos eu bod yn 
cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Ond mae'n amlwg hefyd bod yn rhaid 
iddynt wella'r ffordd y maent yn cymhwyso pob un o'r pum ffordd o weithio os ydynt 
yn mynd i effeithio ar newid diwylliannol gwirioneddol – hanfod y Ddeddf. Yn ystod y 
cyfnod adrodd pum mlynedd nesaf, bydd angen i gyrff cyhoeddus ledled Cymru 
gydweithio i fabwysiadu dull mwy system gyfan o wella llesiant os ydynt am fynd â'u 
gwaith i'r lefel nesaf." 

Yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwnnw, nodais hefyd: 

"Yn ystod y cyfnod adrodd nesaf, byddwn yn disgwyl gweld cyrff cyhoeddus yn 
defnyddio fframwaith y Ddeddf i fynd i'r afael â'r heriau [a nodir yn ein hadroddiad] a 
heriau eraill." 

Felly, credaf fod Archwilio Cymru mewn sefyllfa dda i weithredu yn unol ag ysbryd yr 
argymhelliad hwn. Serch hynny, byddwn yn parhau i adrodd yn annibynnol, heb ofn 
na ffafriaeth, ac mewn ffordd sy'n dangos ein bod yn deg yn ein barn yn seiliedig ar y 
dystiolaeth sydd ar gael. Er enghraifft, mewn adroddiad archwilio lleol a gyhoeddwyd 
yn ystod y cyfnod adrodd presennol, gwnaethom dynnu sylw at y ffaith, mewn un 
cyngor, fod lle sylweddol iddo gymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy a 
chanolbwyntio ar gyflawni ei amcanion llesiant drwy ei gontract hamdden allanol. 

 

Tudalen y pecyn 58



Tudalen 3 o 3 - Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yma – ymateb i argymhellion - 
Please contact us in Welsh or English / Cysylltwch â ni’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

Argymhelliad 11.  

Rhaid i gyrff cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015 sicrhau bod y pum ffordd o weithio yn rhan annatod o'u 
cynlluniau ar gyfer adferiad o bandemig COVID-19. Rydym yn argymell na 
chollir unrhyw enillion y maent wedi'u gwneud yn eu hymateb uniongyrchol i'r 
pandemig, a'u bod yn symud eu ffocws o ddydd i ddydd ac atal.  

Yr wyf yn cydnabod pwysigrwydd cyrff cyhoeddus sy'n cymhwyso'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy wrth iddynt symud i'r cyfnod adfer. Mae hwn yn gyfle pwysig i 
gyrff cyhoeddus ddangos bod y pum ffordd o weithio'n cael eu cymhwyso i gydbwyso 
anghenion y presennol a'r dyfodol ac i sicrhau bod y profiad a gafwyd yn ystod y 
pandemig yn llywio cynlluniau tymor byr a thymor canolig i hirdymor. 

Un maes ffocws allweddol ar gyfer ein gwaith archwilio yw'r cynlluniau y mae cyrff 
cyhoeddus yn eu rhoi ar waith i wella o bandemig COVID-19, a bydd yn parhau i fod. 
Er enghraifft, dros 2021-22 rydym yn cynnal adolygiad ar draws y 22 prif gyngor o'r 
enw 'Llamu Ymlaen', a fydd yn archwilio sut y maent yn defnyddio'r profiad ac yn 
myfyrio ar y newidiadau sydd wedi codi o'r pandemig i gynnal, addasu a thrawsnewid 
gwasanaethau. Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar sut mae cynghorau'n 
gwneud newidiadau yn y defnydd o'u hadeiladau ac yn rheoli eu gweithlu. Rydym yn 
ystyried i ba raddau y mae cynghorau'n gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu 
cynaliadwy yn ogystal â'r graddau y maent yn rhoi trefniadau priodol ar waith i 
sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio eu hadnoddau. Yn dilyn yr adolygiad hwn 
byddwn yn cyhoeddi adroddiad lleol ar gyfer pob prif gyngor, yn ogystal ag adroddiad 
cryno cenedlaethol, a byddwn yn cefnogi'r rhain gyda digwyddiadau'r Gyfnewidfa 
Arfer Da (GPX).  

Bydd ein hallbynnau Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus sydd ar ddod hefyd yn cael 
eu lleoli yng nghyd-destun effaith y pandemig ac adferiad ohono. Bydd ein prif 
adroddiad yn tynnu sylw at yr hyn a ystyriwn yn rhai o'r materion allweddol ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus yn y blynyddoedd i ddod ac agweddau pwysig ar 
drawsnewid gwasanaethau lle byddwn yn canolbwyntio ein sylw. 

Yn gywir 

 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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Trwy e-bost 

3ydd Medi 2021 

Annwyl Mark, 

Diolch am y cyfle i ymateb i’r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ‘Cyflawni ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn’ a gyhoeddwyd ar 24 Mawrth 2021. 

Rwy’n croesawu canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad a oedd yn adlewyrchu fy nhystiolaeth, 
canfyddiadau fy monitro ac asesu statudol a fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw'r rhaglen newid diwylliannol fwyaf y mae sector cyhoeddus Cymru 
wedi'i phrofi erioed ac rwy'n falch o'r gwaith sy'n cael ei wneud i gyflawni ei ddyheadau. Mae unrhyw newid 
diwylliannol yn cymryd amser, ond mae newidiadau yn y maint a ragwelir gan y Ddeddf yn golygu mai 
cenhadaeth hirdymor yw hon yn hytrach nag ateb tymor byr. Cymru yw’r unig wlad i ddeddfu fel hyn, gan 
ddefnyddio dull tymor hir i edrych ar achosion sylfaenol problemau trwy gyfraith sy’n cael ei hedmygu yn fyd-
eang. 

O ran cynnydd cyffredinol, dros y pum mlynedd diwethaf, bu newid amlwg yn yr ymrwymiad gwleidyddol i'r 
Ddeddf ac rwy'n dechrau gweld cyrff cyhoeddus yn newid y ffordd y maent yn darparu ac yn dylunio 
gwasanaethau. Er enghraifft, y ffordd yr eir ati i gynllunio trafnidiaeth; y ffordd y mae ysgolion, cartrefi ac 
adeiladau cyhoeddus newydd yn cael eu cynllunio i fod yn fwy cynaliadwy; diwygio’r cwricwlwm, gan symud 
y tu hwnt i ddarparu ‘gwasanaethau’ i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i gymunedau. Rwy'n gweld 
gwleidyddion er enghraifft yn gwrthod y ‘status quo’ wrth fynd i'r afael â thagfeydd trwy adeiladu mwy o 
ffyrdd; yn lle hynny, maen nhw'n chwilio am atebion sy'n well i lesiant pobl a'r blaned. 

Mae'r Ddeddf yn darparu offeryn defnyddiol i wneuthurwyr newid herio'r system. Rwy'n falch o chwarae rôl 
wrth herio'r atalyddion ond erys heriau cyllido. 

Ar hyn o bryd nid oes gennyf yr adnoddau i ddelio â'r holl faterion sy'n gysylltiedig â gweithredu newid 
diwylliannol mor eang ac, mae angen mwy o arian ar gyfer cynhwysedd, datblygu arweinyddiaeth a 
chefnogaeth ar gyfer newid trawsnewidiol. 

Yn ogystal â chael cyllideb gymedrol, o ystyried cylch gwaith eang fy rôl, nodais bryder eisoes yn fy 
Amcangyfrifon Statudol 2019-20 a 20-21 ynghylch sut y byddai fy lefel ariannu yn cael effaith negyddol ar 
ansawdd a lefel fy nghefnogaeth a chyngor i Gyrff Cyhoeddus. Mae costau pensiwn uwch, a chodiadau cyflog 
cymedrol blynyddol yn unol â chyfraddau Llywodraeth Cymru yn bwyta yn fy nghyllid gwastad o flwyddyn i 
flwyddyn. 

Mae tanariannu llinell wastad yn golygu y gallaf wneud llai mewn termau go iawn tra bod disgwyliadau a 
galwadau am gefnogaeth a chyngor ar draws 44 o gyrff cyhoeddus yn tyfu (yr wyf i ac Archwilydd Cyffredinol 
Cymru wedi canfod nad oes ganddynt adnoddau eu hunain i gefnogi'r newid diwylliannol sy'n ofynnol gan y 
Ddeddf). Mae lefel y gefnogaeth a'r cyngor a gynigir i Gyrff Cyhoeddus a Gweinidogion yn cynyddu flwyddyn 
ar ôl blwyddyn. Roedd ceisiadau am gefnogaeth a chyngor i fyny 44% yn 2019-20 o 2018-19. 
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Ar ben hynny, mae'n ymddangos y bydd y galw hwn am wasanaethau statudol yn cynyddu: Mae'r asesiad 
effaith rheoliadol (RIA) mwyaf diweddar sy'n ymwneud â sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (CJCs) yn y 
Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau yn nodi bod costau i'm swyddfa yn ddim er fy mod yn darparu 
costiadau manwl i swyddogion. 
Dof yn ôl at bwysigrwydd hyn, mewn perthynas â gweithredu'r argymhellion isod. 
  
Mae adroddiad ‘Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn’ a’i argymhellion yn adeiladu ar 
y pryderon a’r cyngor y tynnais sylw atynt yn fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 ynghylch y 
rhwystrau systemig i gynnydd y mae angen mynd i’r afael â hwy. 
  
Mae fy myfyrdodau isod yn ymateb yn uniongyrchol i'r argymhellion canlynol a wnaed gan y Pwyllgor: 

 

Argymhelliad 3: Dylai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a chyrff cyhoeddus Cymru sicrhau eu 
bod yn datblygu perthnasoedd adeiladol. Mae'r anghysondeb yn eu perthnasoedd wedi cyfyngu 
effaith gwaith y Comisiynydd. 
  
Argymhelliad 4: Dylai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol flaenoriaethu cefnogi cyrff cyhoeddus 
a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni'r ddeddfwriaeth 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 bandemig Covid-19. Rydym yn argymell na chollir unrhyw enillion y maent wedi'u 
gwneud yn eu hymateb uniongyrchol i'r pandemig, a'u bod yn symud eu ffocws o'r dydd i ddydd 
i'r tymor hir ac atal. 

  

Fy ymateb i: Argymhelliad 3: Dylai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a chyrff cyhoeddus Cymru sicrhau 
eu bod yn datblygu perthnasoedd adeiladol. Mae'r anghysondeb yn eu perthnasoedd wedi cyfyngu effaith 
gwaith y Comisiynydd. 
  
Yn ystod fy nghyfnod fel Comisiynydd, rwyf wedi gweithio'n agos gyda chyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan 
ddarparu cyngor, arweiniad a chefnogaeth iddynt wrth gymhwyso Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
Roeddwn yn falch bod llawer o gyrff cyhoeddus a'r Pwyllgor yn cydnabod bod y gefnogaeth hon yn 
ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae'r canfyddiad hwn yn adlewyrchu realiti'r her amhosibl o gefnogi 44 o gyrff 
cyhoeddus ar draws pob maes polisi, gan sicrhau hefyd nad yw deddfwriaeth a chanllawiau polisi newydd a 
ddaw gan Lywodraeth Cymru yn tanseilio'r Ddeddf a gallu cyrff cyhoeddus eraill i'w gweithredu. Ni all fy 
swyddfa ateb y gofynion hyn ar gyfer pob corff cyhoeddus gan nad oes gennym adnoddau digonol. Felly nid 
yw'n syndod bod y rhai yr ydym wedi gallu helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth honno'n werthfawr ac eraill 
eisiau mwy o'n hamser. 
  
“Mae Chwaraeon Cymru wedi gweld cefnogaeth, adnoddau a chyngor y tîm yn amhrisiadwy. Mae sut mae 
hyn ar gael yn gyson i bob corff cyhoeddus yn her.” (Chwaraeon Cymru) 
  
“Mae ein perthynas â swyddfa’r Comisiynydd yn rhagorol. Rwy'n credu eu bod yn hynod wybodus, yn 
frwdfrydig iawn, yn gefnogol ac yn debyg i Swyddfa Archwilio Cymru, nid yn unig ar y Ddeddf, ond ar ein 
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busnes ehangach lle maen nhw'n gallu rhoi barn i ni ar sut rydyn ni'n gwneud, sut rydym yn gwario arian 
cyhoeddus, ond yn bwysicach fyth, yn ein cyfeirio at arfer da a meysydd eraill efallai yr hoffem eu 
harchwilio.” (Ymddiriedolaeth GIG Velindre) 
  
“Cawsom lawer o gysylltiad â Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a chawsom lawer o gefnogaeth 
ymarferol... Mae'r gefnogaeth a gawsom gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi bod yn 
ddefnyddiol iawn. Roeddent yn barod i deithio i Ogledd Cymru i roi gwybodaeth ychwanegol, cyflwyniadau, 
cefnogaeth i ni ar sut i wreiddio'r offer. Rwy’n credu bod hwnnw’n cael ei ystyried yn gynnig cefnogol iawn i 
bob awdurdod ledled Gogledd Cymru.” (Cyngor Ynys Môn) 
  
“Rydyn ni wedi defnyddio offer, adnoddau a gwybodaeth y Comisiynydd i sicrhau bod adnoddau ar gael ar 
draws y sefydliad… Cefnogaeth a mewnbwn gan y Comisiynydd yn ddefnyddiol iawn, iawn.” (Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan) 
 
Mae'r berthynas barhaus hon â chyrff cyhoeddus yn cael ei nodi ymhellach yn y ceisiadau am gefnogaeth y 
mae fy swyddfa yn eu derbyn. Ers mis Mai 2018, rwyf wedi derbyn 892 o geisiadau am gefnogaeth, daeth 319 
ohonynt (~36%) gan gyrff cyhoeddus. O'r rhain, mae 136 (~43% o'r holl geisiadau gan gorff cyhoeddus) yn 
dod o Lywodraeth Cymru. Roedd ceisiadau am gefnogaeth a chyngor i'm swyddfa i fyny 78% yn 2019-20 o 
2018-19. Gostyngodd hyn ~19% rhwng 2019-20 a 2020-21 a oedd yn debygol oherwydd y pandemig. Ers i'r 
flwyddyn ariannol hon ddechrau ym mis Ebrill 2021, rwyf wedi cael 128 o geisiadau, sy'n debygol o dyfu wrth 
i ni weithio'n agosach gyda chyrff cyhoeddus yn unol ag argymhellion y Pwyllgor. 
 
Fodd bynnag, rwy’n cydnabod oherwydd adnoddau cyfyngedig ac, yn fwy diweddar, y pwysau a roddwyd ar 
gyrff cyhoeddus yn ystod y pandemig, mae adeiladu ar y gefnogaeth hon wedi bod yn heriol. Mewn 
blynyddoedd blaenorol, rwyf wedi defnyddio cyfuniad o'r tanwariant o fy nghyllideb blwyddyn un (yn deillio 
yn bennaf o'r oedi cyn recriwtio staff i'm swyddfa) ac incwm arall i ariannu lefel o wasanaethau y tu hwnt i'm 
grant blynyddol mewn lefel cyllid cymorth a hyn ac ni fydd ar gael o Fawrth 2022. 
  
Credaf hefyd fod Llywodraeth Cymru yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant y rhaglen newid diwylliannol ar 
raddfa fawr a yrrir gan y ddeddfwriaeth, nid yn unig am eu bod yn gorff cyhoeddus o bwys a gwmpesir gan y 
Ddeddf eu hunain, ond oherwydd bod p'un a ydynt yn dangos egwyddorion y Ddeddf ai peidio yn cael effaith 
sylweddol ar yr hyn y mae cyrff cyhoeddus eraill yn ei wneud. Mae hyn wedi golygu bod fy ffocws ym 
mlynyddoedd cynnar fy rôl wedi bod ar sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru y polisi, y prosesau a'r ysgogiadau 
cywir ar waith. 
  
Yn eu tystiolaeth i'r Pwyllgor, roedd cyrff cyhoeddus yn cydnabod pwysigrwydd y rhain: 
  

• Amlygodd 50% o gyrff cyhoeddus fod nifer y partneriaethau strategol, a chael sawl aelodaeth, yn rhwystr 
i weithredu'r Ddeddf. 

• Amlygodd 56% o gyrff cyhoeddus fod cylchoedd cyllido tymor byr a chyfyngiadau cyllid ac ati yn rhwystro 
eu gallu i gyflawni camau ataliol tymor hir. 

• Awgrymodd 67% o gyrff cyhoeddus fod angen mwy o alinio traws-bolisi a strategaeth gan Lywodraeth 
Cymru. 

• Mae 30% o'r holl ymatebion yn awgrymu bod angen arweinyddiaeth gryfach gan Lywodraeth Cymru. 

• Awgrymodd 42% o gyrff cyhoeddus fod angen i Lywodraeth Cymru fewnosod ac ymgorffori egwyddorion 
y Ddeddf yn well fel model rôl ar gyfer cyrff cyhoeddus eraill. 
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Roedd y pryderon hyn yn adleisio'r canfyddiadau yn fy Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Pwynt Cyswllt Ymroddedig 
  
Clywodd y Pwyllgor gan sawl corff cyhoeddus eu bod yn dymuno cael mwy o gyswllt â fy swyddfa. Mae cael 
pwynt cyswllt o fewn fy nhîm yn rhywbeth y mae cyrff cyhoeddus wedi dweud wrthyf yn gyson y byddai'n 
helpu gyda gweithredu'r ddeddfwriaeth, ond mae hyn wedi bod yn heriol oherwydd fy lefel adnoddau a'r 
angen i ganolbwyntio ar faterion systemig. 
  
Adleisiodd cyrff cyhoeddus hyn mewn tystiolaeth i'r Pwyllgor hwn: 
  

• Hoffai 36% o ymatebwyr Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gael cefnogaeth ychwanegol, yn enwedig o ran sut 
i gyflawni'r Ddeddf. 

• Hoffai 38% o ymatebwyr Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gael hyfforddiant a / neu adnoddau ychwanegol ar 
gyfer eu sefydliad ac at ddibenion cyhoeddus. 

• Cododd 22% o gyrff cyhoeddus y byddai perthnasoedd gwaith agosach â'r Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol megis cael cyswllt swyddfa uniongyrchol yn fuddiol. 

 
“... yr hyn rydw i eisiau mwy ohono wrth swyddfa’r Comisiynydd: rydw i eisiau mwy o amser. Rwy'n credu eu 
bod nhw'n rhagorol. Nid oes digon ohonynt, ac maent yn ceisio gwneud llawer iawn gydag adnodd bach iawn 
... Perthynas ragorol, hoffwn gael mwy o amser gan dîm y Comisiynydd. Adnodd rhagorol ond meidrol. ” 
(Ymddiriedolaeth GIG Felindre) 
  
“… Nid wyf yn gwybod beth yw adnoddau’r Comisiynydd ond yn sicr byddai cael cyswllt uniongyrchol (byddai 
o gymorth), pe bai ganddi’r adnoddau.” (Cyngor Sir Powys) 
  
“Cael cynrychiolydd o swyddfa’r Comisiynydd ym mhob rhanbarth i roi mynediad i ni. Yn fwy cyfleus iddynt 
fod yn bresennol ym mhob rhanbarth (nid sir oherwydd nad oes ganddynt ddigon o staff). " (Cyngor Ynys 
Môn) 
  
Wrth wrando ar yr adborth hwn, rwy’n falch o ddweud fy mod wedi dyrannu aelod o fy nhîm i fod yn bwynt 
cyswllt pwrpasol ar gyfer pob corff cyhoeddus a gwmpesir gan y Ddeddf gyda’r bwriad o ddyfnhau ein 
perthynas a darparu cefnogaeth sy'n gyson â'm dyraniad cyllid cyfredol. 
  
Rwyf wedi recriwtio pedwar aelod o staff dros dro i dreialu'r dull hwn, a chynnwys cyrff cyhoeddus mewn 
sgyrsiau rheolaidd dros yr ychydig fisoedd nesaf er mwyn mesur ein hadnodd a'n gallu i ymateb i geisiadau 
am help. Y bwriad yw adeiladu perthnasoedd mwy cyson ac adeiladol gyda'n gilydd, gan roi cyfleoedd 
ychwanegol i ni wella cyfathrebu, darparu cyngor a chefnogaeth, arddangos arfer da a helpu i gyfeirio at 
gydweithwyr eraill yn fewnol ac ar draws Cymru. 
  
Eisoes, mae cyrff cyhoeddus wedi dweud wrthyf eu bod yn croesawu'r dull hwn. 
 
“[Rydym] yn croesawu penderfyniad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i gefnogi gweithrediad y Bwrdd 
Iechyd o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) trwy ddyrannu pwynt cyswllt pwrpasol o fewn tîm 
Cenedlaethau’r Dyfodol.” (Llythyr oddi wrth Bwrdd Iechyd, Gorffennaf 2021) 
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“Mae hon yn fenter i’w chroesawu i gael y pwynt cyswllt hwnnw gyda’r Comisiynydd a swyddfa’r 
Comisiynydd.” (Cyfarfod â Chyngor, Gorffennaf 2021) 
  
“Rwy’n bendant yn cefnogi’r fenter hon, cyn hyn ni chawsom ormod o ryngweithio gyda’r Swyddfa ac yn awr 
mae’n teimlo fel ein bod yn cael sgwrs ddwyffordd” (Cyfarfod ag Aelod Cabinet Cenedlaethau a Llesiant y 
Dyfodol, Awst 2021) 
  
Ariannwyd y gwaith hwn gan yr olaf o fy nhanwariant a chronfeydd wrth gefn hanesyddol na fydd ar gael o fis 
Mawrth 2022. Yn anffodus, mae aelodau ychwanegol fy nhîm yr wyf wedi'u recriwtio i weithio yn y peilot 
hwn ar gontractau tymor byr gan y bydd angen cyllid ychwanegol arnaf ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 
hon yn uwch na'r grant blynyddol a gefais yn draddodiadol. Rwy’n cyflwyno achos i Lywodraeth Cymru at y 
diben hwn gan ein bod yn symud i gyllideb yn seiliedig ar anghenion wrth symud ymlaen yn fy amcangyfrifon 
statudol ar gyfer 2022/23, gan yr hoffwn sefydlu’r gwaith hwn yn barhaol. 
  
Bydd y peilot 6 mis hwn yn cael ei adolygu yn ddiweddarach eleni, a byddaf yn rhannu diweddariad gyda'r 
Pwyllgor yn y Flwyddyn Newydd. 
 

Cymorth Ychwanegol 
  
Rwyf hefyd yn cynllunio cefnogaeth ychwanegol i gyrff cyhoeddus trwy ail rifyn Academi Arweinyddiaeth 
Cenedlaethau'r Dyfodol lle bydd uwch arweinwyr ar draws y sector cyhoeddus yn arbennig yn gallu cael 
gafael ar fentora o chwith gan arweinydd yn y dyfodol a chyfleoedd i brofi datblygiad polisi gyda'r 
Academi. Ariennir y rhaglen hon yn llawn gan sefydliadau partner ar draws y sector cyhoeddus, preifat a'r 
trydydd sector ac yn dilyn blwyddyn beilot yn 2019-20 canfu gwerthusiad annibynnol fod yr Academi 
Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol wedi cyflawni ei amcanion i hyfforddi pobl ifanc (gan gynnwys 
arweinwyr ifanc o gyrff cyhoeddus) mewn sgiliau arwain a meithrin eu dealltwriaeth o'r Ddeddf Llesiant ar 
gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol a sut i gyflawni ei nodau. Bydd ail raglen Academi Arweinyddiaeth 
Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhedeg rhwng Tachwedd 2021 a Mehefin 2022 ac rydym yn recriwtio 20-30 o 
arweinwyr ifanc o bob rhan o'r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, rhwng 18-30 oed. Gallwch ddod o hyd 
i ragor o wybodaeth am yr Academi yma. 
  
Rwyf hefyd wedi cyhoeddi fersiynau byr o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, sydd wedi’u teilwra mewn 
sectorau ac adrannau penodol mewn cyrff cyhoeddus. Nod y cynhyrchion hyn yw darparu fersiynau amgen o 
Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 i gyrff cyhoeddus sy'n haws eu treulio. Mae fy nhîm wedi bod yn 
cynnal sesiwn gyda gwahanol gyrff sectoraidd er enghraifft Grŵp Swyddogion Cynllunio Gogledd Cymru 
(NWPOG) a Chynllunwyr Ifanc Cymru i'w uwchsgilio ar ddefnyddio'r adnoddau hyn. Gallwch ddod o hyd i'r 
adnoddau hyn yma. 
  
“Rydyn ni wir yn hoffi fformat syml, deniadol, hawdd ei ddefnyddio’r ddogfen. Credwn fod yr Ystadegau a 
Thueddiadau yn nodi'n glir iawn beth yw'r problemau ac yn rhoi pwys cyfartal i'r argyfyngau ar y cyd o 
gynhesu byd-eang a cholli bioamrywiaeth. Mae model donut Oxfam yn dangos sut rydyn ni yng Nghymru yn 
byw y tu hwnt i'n cyfran deg o adnoddau'r byd. Rydym yn croesawu’r llyw y mae’r ddogfen yn ei ddarparu fel 
gweledigaeth glir iawn o’r hyn y dylai Cymru fod yn anelu ato.” (Adborth Corff Cyhoeddus Cenedlaethol) 
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“Mae hyn yn dda - rwy’n hoffi hyn. Ffordd wych o ddangos ac egluro rôl a phwysigrwydd tai o ran y cyfleoedd 
a'r buddion ehangach ac ati. Ffordd ddefnyddiol iawn o gyflwyno'r cysylltiad rhwng Tai a Chenedlaethau'r 
Dyfodol - yn enwedig i leygwyr. " (Adborth Awdurdod Lleol) 
  

Er mwyn cefnogi cyrff cyhoeddus i gymhwyso'r Ddeddf, a chydnabod sut olwg sydd ar bethau da, rwyf wedi 
cyhoeddi astudiaethau achos sy'n dangos newid trawsnewidiol. Byddaf yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus i 
nodi arfer da a chynyddu dysgu ar draws eu sefydliadau. Mae hyn mewn ymateb i'r 31% o ymatebion i 
ymholiad y Pwyllgor a awgrymodd y bydd rhannu arfer da yn ysbrydoli ac yn hyrwyddo gweithgaredd pellach. 
Gallwch ddod o hyd i'r astudiaethau achos hyn yma. 
  
Fy ymateb i: Argymhelliad 4: Dylai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol flaenoriaethu cefnogi cyrff 
cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni'r ddeddfwriaeth hon. 
  
Yn ychwanegol at y sylwadau ar Argymhelliad 3 uchod, hoffwn rannu'r myfyrdodau canlynol. 
  
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) 
Mae'n amser pwysig i BGCau. Rhwng hydref 2021 a gwanwyn 2023, byddant yn cyhoeddi eu hail asesiadau 
llesiant a'u cynlluniau llesiant ar gyfer eu priod ardaloedd, fel sy'n ofynnol gan y Ddeddf. 
  
Mewn ymdrech i fod mor gynorthwyol â phosibl wrth gefnogi BGCau i baratoi'r rhain, gweithiodd fy 
swyddfa'n agos gyda chydweithwyr yn adran Partneriaeth Llywodraeth Cymru i rannu set glir o ddisgwyliadau 
ar y cyd ym mis Mawrth 2021. Llofnodwyd hyn gan Julie James AS a minnau, ac mae wedi'i gynnwys yn yr 
atodiad ar gyfer eich cyfeirnod. 
  
Mae'r canllaw hwn nid yn unig yn nodi'r hyn yr oeddem yn disgwyl ei weld yn ystod yr ail rownd o gynllunio 
llesiant gan BGCau, ond hefyd yr hyn y bydd fy swyddfa a Llywodraeth Cymru yn ei wneud (a'r hyn y byddwn 
yn ei archwilio), i gefnogi BGCau orau ag y gallwn. 
  
Er enghraifft, gwnaethom ddweud y byddwn yn parhau i redeg y cyfarfodydd rhwydwaith Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus cenedlaethol a gweminarau sy'n canolbwyntio ar bynciau trwy 2021 gyda 
sefydliadau a rhwydweithiau eraill, gan adeiladu ar y digwyddiadau 'ymwneud' a 'dyfodol/tymor hir' a 
gynhaliwyd gennym ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020. A gwnaethom ddweud y byddem yn archwilio'r 
potensial ar gyfer cymunedau bach ar-lein o ymarfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (rhwydweithiau 
cymheiriaid) ar themâu penodol. Mae fy nhîm hefyd yn gweithio ar y cyd â Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu 
Cymru sydd wedi sicrhau cyllid y Loteri Fawr i gefnogi cyfranogiad pobl ledled Cymru mewn asesiadau a 
chynllunio llesiant.  
  
Mae fy swyddfa yn parhau i weithio gyda chydweithwyr Llywodraeth Cymru i redeg a chymryd rhan 
weithredol yng nghyfarfodydd rhwydwaith Cydlynydd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, a gynhelir 3-4 
gwaith y flwyddyn. Oherwydd y pandemig, newidiodd y rhain o gyfarfod yn bersonol mewn lleoliadau ledled 
Cymru, i ar-lein. Ac mae wedi bod yn gadarnhaol gweld egni a chyfranogiad gweithredol y Cydlynwyr yn y 
sesiynau ar-lein mwy diweddar hyn. Rydym hefyd yn defnyddio'r cyfarfodydd rhwydwaith, bwletinau 
chwarterol, gweminarau ar-lein a dulliau eraill i rannu arfer da / gorau gyda BGCau - mae hyn yn arbennig o 
bwerus wrth glywed gan BGCau sy'n teimlo eu bod yn cyflwyno agweddau ar y Deddfau yn dda yn eu 
hardaloedd. 
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Mae fy swyddfa yn parhau i weithio'n agos gydag Is-adran Dyfodol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, sy'n 
arwain ar gyhoeddi ail Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol. Mae hyn er mwyn sicrhau aliniad ac integreiddiad â'r 
BGCau wrth iddo ddatblygu. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys fy swyddfa yn gweithio ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i baratoi camau ac arweiniad cliriach 
i BGCau ar sut y gallant ymgorffori dyfodol a thymor hir yn eu hasesiadau a'u cynlluniau llesiant. A, cymryd 
rhan mewn cyfres o weithdai ar-lein yn yr hydref gyda chydweithwyr yn y Llywodraeth i helpu BGCau i ddeall 
a chymhwyso’r Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol i’w hardaloedd, gan eu helpu i ateb y cwestiwn ‘felly beth?’. 
  
Mae'r gwaith ymroddedig hwn yn ychwanegol at fy nyletswyddau cyffredinol o ddarparu cyngor, cymorth ac 
annog cyrff cyhoeddus a BGCau i roi mwy o ystyriaeth i effaith hirdymor y pethau maen nhw'n eu gwneud. Ar 
gyfer BGCau yn benodol, mae fy nhîm yn darparu cyngor ad-hoc yn rheolaidd, yn treulio eu Hadroddiadau 
Blynyddol ac yn darparu astudiaethau achos ac yn rhannu arfer da ac weithiau byddaf yn mynychu 
cyfarfodydd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i ddarparu cyngor ac anogaeth. Fel yr eglurwyd uchod, ar 
hyn o bryd mae'r pwyntiau cyswllt yn fy nhîm yn cynnwys cynrychiolwyr cyrff cyhoeddus a BGCau ledled 
Cymru i archwilio sut y gellir defnyddio fy adnoddau a'm gallu cyfyngedig i'w helpu i roi'r ddeddfwriaeth hon 
a newid diwylliannol ar waith. 
  
Fy ymateb i: 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 bandemig Covid-19. Rydym yn argymell na chollir unrhyw enillion y maent wedi'u gwneud yn eu 
hymateb uniongyrchol i'r pandemig, a'u bod yn symud eu ffocws o'r dydd i ddydd i'r tymor hir ac atal. 
  
Wrth i Lywodraeth Cymru, y Senedd a chyrff cyhoeddus ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer adferiad o 
bandemig COVID ac ymdrin â heriau parhaus, ni fu ffocws hirdymor ac integredig Deddf Llesiant Cenhedlaeth 
y Dyfodol erioed yn fwy hanfodol. Mae gennym gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i greu gwasanaethau 
cyhoeddus sy’n mynd i’r afael â’r argyfyngau economaidd, cydraddoldeb, iechyd, hinsawdd a natur ar yr un 
pryd, ac sy’n darparu’r ‘Cymru ddelfrydol’ i’n cymunedau nawr ac yn y dyfodol. 
  
Mae COVID-19 wedi rhoi pwysau enfawr ar y sector cyhoeddus ac wedi arwain at golli bywyd yn enbyd. 
Mae'r Pwyllgor wedi clywed llawer o enghreifftiau o sut mae cyrff cyhoeddus wedi defnyddio'r cyfnod hwn 
fel cyfle i weld pethau'n wahanol. Fodd bynnag, nid wyf wedi cael sicrwydd eto bod meddwl dyfodol a 
chynllunio rhagwelediad wedi cael ei gymhwyso’n llawn i helpu i lunio ymateb tymor hir Llywodraeth Cymru 
i’r pandemig, neu o ran sut y mae’n ceisio atal argyfyngau yn y dyfodol rhag digwydd. 
  
At hynny, mae COVID-19 wedi tynnu sylw at neu waethygu llawer o anghydraddoldebau a oedd yno eisoes ac 
na ellir eu hanwybyddu mwyach. Rwy'n cynghori cyrff cyhoeddus i gymryd pob cam rhesymol i nodi a mynd 
i'r afael â'r heriau hyn. Bydd fy Adroddiad Anghydraddoldeb yn Nyfodol Cymru sydd ar ddod hefyd yn rhoi 
gwybodaeth bellach i gyrff cyhoeddus eu hystyried. 
  
Er mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei chynlluniau 
adfer, cyhoeddais sawl darn o gyngor, gan gynnwys cynllun 5 pwynt, llythyr manwl at Jeremy Miles AS a 
Rebecca Evans AS (fel atodiad) a chyhoeddi Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol. Rwyf wedi dilyn 
hyn gyda chyngor manylach ar agwedd benodol, er enghraifft buddsoddi mewn datgarboneiddio cartrefi, 
Strategaeth Drafnidiaeth y genedl newydd ac ar ddatblygu polisi sgiliau. 
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Croesawais y sylwadau a wnaed gan gyrff cyhoeddus yn ystod yr ymchwiliad. Mae dros draean o ymatebion 
ysgrifenedig Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn tynnu sylw y dylid defnyddio COVID (a Brexit) fel cyfleoedd i 
weithredu'r Ddeddf tra bod pobl yn barod i dderbyn newid. Mae gwersi clir yma ar sut y gellir ‘pobi’ y ffyrdd 
hyn o weithio ar gyfer gwaith yn y dyfodol a’u cymhwyso i feddwl yn y tymor hir, nid ymateb i argyfwng yn 
unig. 
  
“Mae'r Ddeddf sy'n dod i'r amlwg o COVID yn bwysicach nag erioed o'r blaen. Mae'r nodau yn egwyddorion 
craidd i bob gwlad ledled y byd. Rydyn ni wedi dysgu llawer o wersi a dyna'r wlad rydyn ni am ddod allan o'r 
pandemig. Y ffordd i'w wneud yw gweithio gyda'n gilydd. Mae'r 5 Ffordd o Weithio yn bwysicach nag erioed 
ar ôl COVID.” (Cyngor Ynys Môn) 
  
“Mae profiad COVID a’r Ddeddf wedi plannu cydwybod ynom o bwrpas uwch ac yn gwneud ein 
gwasanaethau’n fwy hygyrch.” (Llyfrgell Genedlaethol Cymru) 
  
Yn hytrach na gwario £3m ar ganolfan newydd, dewisodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru fuddsoddi mewn 
digidol i wneud eu casgliadau yn fwy hygyrch. 
  
Cydnabu Cyngor Sir y Fflint fod cyfyngiadau cyllidebol a COVID wedi eu helpu i edrych ar bethau'n wahanol. 
Maen nhw wedi adnewyddu'r hen adeiladau ar gyfer rhai canolfannau dydd ac wedi comisiynu sefydliad 
trydydd sector sy'n rhedeg y gwasanaeth yn llawer gwell - mae'r cynnig i ddefnyddwyr gwasanaeth wedi 
gwella llawer. 
  
Rwyf wedi croesawu arloesedd a chydweithrediad cyrff cyhoeddus wrth fynd i’r afael ag ymateb COVID. Mae 
gweithgareddau a phenderfyniadau a oedd unwaith yn cael eu hystyried yn heriol neu ddim yn hanfodol 
wedi cael eu gweithredu ac rwy'n falch bod cyrff cyhoeddus wedi ymrwymo i barhau â llawer o'r dulliau da 
hyn y tu hwnt i'r adferiad. 
  
Yn fy nhystiolaeth i'r Pwyllgor, rhannais bryderon bod Llywodraeth Cymru yn methu â chymhwyso pob un o'r 
pum ffordd o weithio'n gyson yn ystod y pandemig. Roedd y pryderon hyn yn cynnwys: 
  

− Diffyg cydgysylltiad ac integreiddio ar adferiad COVID-19 Cymru. Roeddwn yn pryderu bod sawl grŵp 
polisi a Grwpiau Cynghori Gweinidogol o bosibl yn gweithio ar eu pennau eu hunain. 

− Roedd diffyg aliniad rhwng y gweithgaredd ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn 
perthynas â'r ymateb i COVID-19 a'r grwpiau cynghori gweinidogol (ac eraill) yn canolbwyntio ar adferiad. 
Nid yw'n glir sut mae'r wybodaeth a'r wybodaeth sy'n cael ei chasglu yn llywio gwaith (a 
phenderfyniadau buddsoddi) y Llywodraeth i fynd i'r afael â chamau ataliol. 

− Diffyg ymgyfraniad (o ran amrywiaeth a chydraddoldeb) mewn llawer o'r grwpiau sy'n llunio'r adferiad. 
Mae angen adeiladu ar y dulliau cynnwys a ddefnyddir fel rhan o'r ymateb i argyfwng, gan ehangu 
cyfranogiad grwpiau sy'n llywio'r adferiad. 

− Diffyg integreiddio ar draws meysydd polisi. Er enghraifft, mae’r Amgueddfa Genedlaethol wedi bod yn 
agored yn eu neges eu bod yn ‘adnodd nas defnyddiwyd’. Maent am gael eu cysylltu'n well â'r grwpiau 
a'r rhwydweithiau eraill sy'n gweithio ar adferiad COVID-19, yn enwedig grwpiau sy'n canolbwyntio ar yr 
amgylchedd, sgiliau ac iechyd a llesiant. 

− Yn aneglur sut mae meddwl am y dyfodol a rhagwelediad tymor hir yn cael ei gymhwyso. 
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Rhaid rhannu'r gwersi hyn ar draws y Llywodraeth ac yn allanol. 
  
Dangosodd Llywodraeth Cymru ddull blaengar o basio’r gyfraith hon - ond mae wedi tanamcangyfrif maint y 
ffocws, y gefnogaeth a’r diwygiad sydd ei angen i’w gyflawni ym mhob haen o lywodraethu a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Bellach mae angen i'r Llywodraeth sicrhau bod y dull uchelgeisiol 
wrth basio deddfwriaeth ar lawr y Senedd yn cyd-fynd â gweithredu uchelgeisiol ar ei weithredu ar lawr 
gwlad. 
  
Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Pwyllgor hwn ac eraill ledled y Senedd yn ystod gweddill fy nhymor. 
 

Cofion cynnes, 

 

 

 

 

Sophie Howe 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
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Ymateb i argymhellion Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Bumed Senedd 

Annwyl Mark 

Gwnaeth Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Bumed Senedd ddau argymhelliad i Bwyllgor 

Busnes y Chweched Senedd fel rhan o'i waith craffu ar weithredu Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol 2015: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd 

yma. 

Rydym yn falch o allu derbyn y ddau argymhelliad. Mae ein hymateb llawn i'r 

argymhellion hynny wedi’i amgáu. 

Yn gywir 

Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Busnes 
— 
Business Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddBusnes@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddBusnes  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddBusiness@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddBusiness 
0300 200 6565 

Mark Isherwood AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 

Gyhoeddus 
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Argymhellion (o Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn) 

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. 

Ymateb gan y Pwyllgor Busnes 

Rydym yn derbyn argymhellion 13 a 14. 

Ceisiwyd mynd i'r afael â'r argymhellion hyn yn y cynigion a wnaethom i'r 

Senedd ynghylch sefydlu pwyllgorau. 

Mae cylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn 

cynnwys "gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015" a'r gallu i 

graffu ar unrhyw faes polisi o safbwynt y materion trawsbynciol o fewn ei 

gylch gwaith, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): gydraddoldeb a 

hawliau dynol, a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. 

Er mai mater i'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yw 

penderfynu ar y ffordd orau o gyflawni ei gylch gwaith, credwn y bydd 

pwysleisio'r gallu i weithio ar draws ffiniau polisi yn sicrhau y gellir mynd ar 

drywydd pob agwedd ar y Ddeddf heb gyfyngiadau. Ein gobaith hefyd yw 

bod y dull hwn yn gweithredu fel catalydd ar gyfer mwy o gydweithio rhwng 

pwyllgorau wrth fynd i’r afael â heriau craffu trawsbynciol. 

Rydym wedi sicrhau bod capasiti o fewn amserlen y pwyllgorau er mwyn 

helpu i hwyluso cydweithio rhwng pwyllgorau. Mater i bwyllgorau nawr yw 

penderfynu a ydynt am fanteisio ar y cyfle hwn a sut y maent am wneud 

hynny. 

Gobeithio y bydd gwneud un pwyllgor yn gyfrifol am graffu ar weithredu'r 

Ddeddf yn sicrhau bod gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol penodol yn cael ei 

roi iddo, ond nid oes angen gwneud hyn ar wahân i waith pwyllgorau eraill. 

Roedd hyblygrwydd yn egwyddor sylfaenol wrth ddylunio'r system 

bwyllgorau. Eu harwain yn hytrach na’u rhwymo gan eu cylchoedd gwaith a 

gaiff y pwyllgorau, a gallant fynd ar drywydd materion trawsbynciol lle 
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bynnag y gallent arwain o ran polisi. Er mwyn sicrhau bod hyn yn cael ei 

wneud yn effeithiol, mae cyfathrebu rhwng pwyllgorau yn hanfodol. Rydym 

yn gosod y disgwyliad hwn yn ein hadroddiad Pwyllgorau'r Chweched 

Senedd: Teitlau a cylchoedd gorchwyl.  

Rydym hefyd wedi cytuno i gynnig bod y Senedd yn sefydlu Pwyllgor Craffu 

ar Waith y Prif Weinidog gyda chylch gwaith trawsbynciol i “graffu ar y Prif 

Weinidog ar unrhyw fater sy’n berthnasol i’r gwaith o arfer swyddogaethau 

Llywodraeth Cymru.” Fel yn y Bumed Senedd, bydd Fforwm y Cadeiryddion yn 

darparu lle gwerthfawr i Gadeiryddion Pwyllgorau'r Senedd drafod a mynd i'r 

afael â heriau craffu trawsbynciol. 
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Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (5ed

Senedd) Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yn hyn.  

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.  

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 

Mae'n uchelgais gan Lywodraeth Cymru o hyd i ddarparu cyllidebau tymor hwy i'n 

partneriaid a'n rhanddeiliaid ac rydym yn dal i fod yn barod i ystyried opsiynau i roi 

sicrwydd lle y bo hyn yn bosibl, fel y nodir yn ein Cynllun Gwella'r Gyllideb a 

gyhoeddir ar y cyd â'n Cyllideb Ddrafft. Croesewir y ffaith bod y Pwyllgor yn 

cydnabod nad yw Llywodraeth y DU yn darparu'r ffigurau cyllido ymlaen llaw, ac mae 

hyn wedi golygu na fu modd i Lywodraeth Cymru gynnig setliadau cyllido amlflwydd. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i gyhoeddi 

setliadau amlflwydd gyda'r rhagolygon ar gyfer Adolygiad Gwariant y DU sydd ar y 

gorwel a'r Gyllideb ar 27 Hydref yn awgrymu y gallem ddisgwyl setliad 3 blynedd.  

O dan y trefniadau ariannu presennol ar gyfer cyrff cyhoeddus, rydym eisoes yn rhoi 

amcan o'r cyllid ar gyfer y blynyddoedd i ddod lle y bo hyn yn bosibl. Rydym yn 

symud tuag at raglen o Gylchoedd Gwaith Tymor y Llywodraeth ar gyfer Cyrff Hyd 

Braich yng Nghymru, a bydd hyn yn fwy cynhyrchiol o lawer os cawn setliadau 

amlflwydd gan Lywodraeth y DU, a fyddai'n ein galluogi i roi cyllidebau dangosol 

tymor hwy i gyrff.  

Goblygiadau ariannol 

Bydd y gwaith o ystyried opsiynau o bosibl yn cael ei wneud o fewn adnoddau 

presennol.  

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.
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 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).  

 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi bod o'r farn mai mater i'r BGCau yw 
penderfynu sut maent yn ariannu eu gwaith, gan gynnwys cyfuno cyllidebau. Fodd 
bynnag, rydym yn cydnabod nad yw pob partner wedi cael cystal llwyddiant yn hyn o 
beth ac mae'n bosibl bod lle i gefnogi dull cyffredin o gyfuno adnoddau. Efallai y 
bydd rhai partneriaid yn gwerthfawrogi canllawiau ychwanegol ar yr hyblygrwydd a 
geir o ran y cyllid sydd ar gael o ffynonellau eraill.  
 
Byddwn yn gweithio gyda BGCau i gael dealltwriaeth well o'r adnoddau maent 
wedi'u cyfuno – neu wedi ceisio'u cyfuno – er mwyn nodi a rhannu arferion da. Ochr 
yn ochr â hyn, rydym yn ystyried y pecyn o gyllid a chymorth rydym yn ei gynnig yn 
uniongyrchol i'r BGCau bob blwyddyn a byddwn yn ystyried ffyrdd o godi 
ymwybyddiaeth am yr amrywiaeth o ffynonellau cyllid sydd ar gael iddynt.  
 
Y flaenoriaeth uniongyrchol yw cefnogi'r gwaith o gyflawni'r asesiadau lleol o lesiant, 
y mae angen eu cynnal erbyn y gwanwyn. Er nad yw'r gwaith hwn yn debygol o 
ddechrau ar yr adeg a argymhellir gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, byddwn yn 
ceisio darparu canllawiau i BGCau erbyn iddynt orffen paratoi eu cynlluniau llesiant 
lleol a rhoi trefniadau ar waith i gyllido'r gwaith o'u cyflawni.  
 
Goblygiadau ariannol  
 
Byddai unrhyw adolygiad o'r dull cyllido yn cael ei gynnal o fewn yr adnoddau 
presennol.  
     

 
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.  
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Ymateb (5 a 6): Derbyn mewn egwyddor  

Gwnaethom gyhoeddi ymgynghoriad ar y cerrig milltir a'r dangosyddion cenedlaethol 

ar 1 Medi 2021 ac rydym yn ymrwymedig i gyhoeddi'r gyfres gyntaf o gerrig milltir a'r 

dangosyddion cenedlaethol wedi'u diweddaru erbyn mis Rhagfyr 2021.  

Rydym yn cytuno ei bod yn bwysig symud yn gyflym i ddatblygu'r Cerrig Milltir 

Cenedlaethol ac adolygu a gwneud mân newidiadau i'r Dangosyddion Cenedlaethol, 

ond mae'r un mor bwysig ein bod yn taro'r cydbwysedd cywir rhwng symud yn 

gyflym a gwneud gwaith ymgysylltu o safon. Credwn fod yr amserlen a amlinellir yn y 

map trywydd cyflawni yn dal i adlewyrchu'r cydbwysedd cywir ar y cyfan.  

Mae'r amserlen bresennol eisoes yn heriol a byddai unrhyw ymgais i gyhoeddi fis yn 

gynt er mwyn cydymffurfio â'r argymhelliad yn cwtogi'n sylweddol ar yr amser a 

neilltuwyd ar hyn o bryd ar gyfer cydweithio â rhanddeiliaid neu, fel arall, yn 

effeithio'n sylweddol ar ein cynlluniau i gynnal ymgynghoriad ysgrifenedig yn yr 

hydref. O ystyried bod gan Weinidogion Cymru ddyletswydd statudol i ymgynghori â 

chyrff cyhoeddus ar y Dangosyddion a'r Cerrig Milltir Cenedlaethol cyn iddynt gael 

eu pennu, rydym o'r farn y byddai ceisio newid amserlen y map trywydd ar y cam 

hwn yn fwy o rwystr nag o fudd i'r gwaith o gyflawni'r Cerrig Milltir Cenedlaethol a'r 

Dangosyddion Cenedlaethol diwygiedig i Gymru.  

Goblygiadau ariannol 

Dim, caiff unrhyw gostau ychwanegol eu talu o gyllidebau rhaglenni sydd eisoes yn 

bodoli. 

 

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 

▪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.  

Ymateb:  Derbyn mewn egwyddor 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i wireddu buddiannau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn cydnabod gwerth ystyried a ddylai'r ddyletswydd 
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llesiant fod yn gymwys i fwy o gyrff cyhoeddus. Byddwn yn cynnal adolygiad o'r cyrff 

sy'n ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd y pedwar prawf 

a gymhwyswyd wrth benderfynu pa gyrff cyhoeddus oedd yn ddarostyngedig i 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 pan gafodd ei datblygu yn sail 

i'r gwaith hwn.  

O ystyried yr angen i ymgysylltu â phob parti yr effeithir arno a deall y goblygiadau i'r 

cyfryw gyrff, rydym yn bwriadu cwblhau'r adolygiad erbyn haf 2022.  Bydd hyn yn ein 

galluogi i adolygu'r rhestr ochr yn ochr â'r cynigion ar gyfer y ddyletswydd 

partneriaeth gymdeithasol yn y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus 

(Cymru) a fydd yn gosod dyletswydd partneriaeth gymdeithasol ar y cyrff sy'n 

ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd cadw 

cysylltiad agos rhwng y ddyletswydd llesiant a'r ddyletswydd partneriaeth 

gymdeithasol yn sicrhau cysondeb rhwng y ddau ddarn o ddeddfwriaeth, ac yn 

ategu'r rôl sydd gan gyflogeion i'w chwarae wrth lywio dyfodol Cymru.   

Goblygiadau ariannol 

Caiff goblygiadau ariannol ymestyn y ddyletswydd i gyrff ychwanegol eu hasesu fel 

rhan o Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Bydd costau'n gysylltiedig ag ymgynghori ac 

ymgysylltu â chyrff cyhoeddus, costau ar gyrff a goblygiadau i Gomisiynydd 

Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

 
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.  

Ymateb: Derbyn  

Mae Llywodraeth Cymru wedi symud i Lythyrau Cylch Gwaith Tymor y Llywodraeth 
ers etholiad Senedd Cymru ar 6 Mai 2021. Caiff y Cylchoedd Gwaith hyn eu 
cymhwyso o flwyddyn ariannol 2021-22 ymlaen. Mae Fframwaith Llythyrau Cylch 
Gwaith Tymor y Llywodraeth yn cynnwys gofyniad i fodloni'r ddyletswydd llesiant a 
nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Goblygiadau ariannol 

Dim, caiff unrhyw gostau ychwanegol eu talu o gyllidebau rhaglenni sydd eisoes yn 
bodoli. 
 

 
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:  

 a allai strwythurau partneriaeth presennol, yn hytrach, gyflawni’r 
swyddogaethau hynny; 

 a allai’r strwythur newydd ddisodli’r rhai presennol;  
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 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. 

 
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 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;  

 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.  

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  

Roedd canlyniad yr Adolygiad o Bartneriaethau Strategol, y cytunwyd arno gan 
Gyngor Partneriaeth Cymru, yn cynnwys argymhellion clir i beidio â chreu 
partneriaethau newydd nac ychwanegu at gylch gwaith partneriaethau presennol 
heb ystyried y sefyllfa bresennol.  Nodwyd nad oedd cefnogaeth o blaid diddymu 
unrhyw bartneriaethau penodol ac roedd pwyslais ar gefnogi partneriaethau i fynd ati 
eu hunain i symleiddio eu trefniadau lleol. Daeth yr adroddiad i'r casgliad y dylai'r 
newid ddigwydd o'r gwaelod i fyny, yn hytrach na chael ei orfodi gan Lywodraeth 
Cymru.   
 
Credwn y bydd cyflawni yn erbyn argymhellion yr adolygiad hefyd yn cyflawni nodau 
argymhellion 9 a 10. Byddwn yn cydweithio'n agos â Chadeiryddion y partneriaethau 
strategol i gefnogi camau gweithredu lleol er mwyn cysoni a symleiddio'r trefniadau 
yn y ffordd fwyaf synhwyrol ar gyfer yr ardal honno. Yn unol ag argymhellion yr 
Adolygiad o Bartneriaethau Strategol, bydd Cyngor Partneriaeth Cymru yn monitro 
ac yn gwerthuso cynnydd. Fel rhan o'i adolygiad rheolaidd o'r cynnydd, bydd yn 
pennu pa gamau gweithredu pellach y gall fod eu hangen. 

Fodd bynnag, y blaenoriaethau uniongyrchol ar gyfer llywodraeth leol yw rhoi Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar waith yn llwyddiannus.   

Goblygiadau ariannol  

Caiff yr ymrwymiad hwn ei fodloni o fewn yr adnoddau staff presennol.  
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref JH/3178/21 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd CF99 1SN 

1 Hydref 2021 

Annwyl Mark, 

Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (5ed Senedd) Cyflawni ar gyfer 
Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yn hyn.  

Diolch i aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus blaenorol am eu gwaith gwerthfawr yn 
ystyried y rhwystrau wrth roi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar 
waith 

Rydym yn cydnabod bod natur yr ymchwiliad a arweiniwyd gan y Pwyllgor yn golygu ei 
fod wedi gwneud argymhellion ar faterion polisi sy'n ymwneud â gweithredu Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. Rydym wedi ystyried yr adroddiad a'i gasgliadau a'i argymhellion 
yn ofalus ac rwy'n atodi ymateb i'r argymhellion sy’n gyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru.   

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddefnyddio fframwaith Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol i roi Cymru ar drywydd mwy cynaliadwy a helpu i fynd i'r afael â'r heriau 
cynaliadwyedd hirdymor y mae Cymru yn eu hwynebu. Dros y 18 mis diwethaf, mae 
aelodau'r Senedd, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 
wedi craffu'n helaeth ar y ffordd y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael ei 
rhoi ar waith.  

Mae cwmpas eang canfyddiadau, syniadau ac argymhellion yr adroddiadau hyn yn 
adlewyrchu'r ffordd y mae deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn treiddio 
drwy'r Llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus Cymru a'i dylanwad ar bolisïau, prosesau 
a phobl. Er y gall hyn fod yn gymhleth a chael ei hystyried yn wendid yn y ddeddfwriaeth, 
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mae'n dangos o hyd nad gweithgarwch ategol yw agenda Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol, a'i bod yn cael ei defnyddio i herio, cwestiynu a gwella ffyrdd presennol o weithio 
fel bod modd ystyried dewisiadau mwy cynaliadwy. Bydd yr adroddiadau hyn yn 
cyfeirbwynt hanfodol wrth inni weithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a 
chyrff cyhoeddus i ddymchwel y rhwystrau a wynebir wrth roi'r Ddeddf ar waith, ac 
adeiladu ar y brwdfrydedd ymhlith swyddogion cyhoeddus a rhanddeiliaid y mae 
adroddiad yr Aelodau yn tynnu sylw ato.  

Yn ein hymateb, rydym wedi ceisio derbyn yr argymhellion, rydym yn cytuno y byddant 
yn helpu i fynd i'r afael â'r rhwystrau a wynebir wrth roi'r Ddeddf ar waith. Fodd bynnag, 
mae'r awgrymiadau penodol ar gyfer cwblhau'r gwaith yn unol ag amserlen benodedig 
neu mewn ffordd benodedig wedi golygu ein bod wedi derbyn rhai ohonynt mewn 
egwyddor.  

Yr wythnos nesaf byddaf yn ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw hefyd 
gan ddisgrifio ein hymateb i'w adroddiad, y gwnaethom gytuno ag Archwilio Cymru y 
byddem yn ei ystyried ochr yn ochr â chanfyddiadau ac adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus. Byddaf hefyd yn ysgrifennu at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i 
gwblhau ein hymateb i Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol (2020).  

Yr eiddoch, 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice   
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Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (5ed 

Senedd) Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yn hyn.  
 

 
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.  
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Mae'n uchelgais gan Lywodraeth Cymru o hyd i ddarparu cyllidebau tymor hwy i'n 
partneriaid a'n rhanddeiliaid ac rydym yn dal i fod yn barod i ystyried opsiynau i roi 
sicrwydd lle y bo hyn yn bosibl, fel y nodir yn ein Cynllun Gwella'r Gyllideb a gyhoeddir ar 
y cyd â'n Cyllideb Ddrafft. Croesewir y ffaith bod y Pwyllgor yn cydnabod nad yw 
Llywodraeth y DU yn darparu'r ffigurau cyllido ymlaen llaw, ac mae hyn wedi golygu na fu 
modd i Lywodraeth Cymru gynnig setliadau cyllido amlflwydd. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i gyhoeddi setliadau amlflwydd gyda'r 
rhagolygon ar gyfer Adolygiad Gwariant y DU sydd ar y gorwel a'r Gyllideb ar 27 Hydref 
yn awgrymu y gallem ddisgwyl setliad 3 blynedd.  
 
O dan y trefniadau ariannu presennol ar gyfer cyrff cyhoeddus, rydym eisoes yn rhoi 
amcan o'r cyllid ar gyfer y blynyddoedd i ddod lle y bo hyn yn bosibl. Rydym yn symud 
tuag at raglen o Gylchoedd Gwaith Tymor y Llywodraeth ar gyfer Cyrff Hyd Braich yng 
Nghymru, a bydd hyn yn fwy cynhyrchiol o lawer os cawn setliadau amlflwydd gan 
Lywodraeth y DU, a fyddai'n ein galluogi i roi cyllidebau dangosol tymor hwy i gyrff.  
 
Goblygiadau ariannol 
 
Bydd y gwaith o ystyried opsiynau o bosibl yn cael ei wneud o fewn adnoddau presennol.  
 

    

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.  
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 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).  

 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi bod o'r farn mai mater i'r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus yw penderfynu sut maent yn ariannu eu gwaith, gan gynnwys 
cyfuno cyllidebau. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod nad yw pob partner wedi cael cystal 
llwyddiant yn hyn o beth ac mae'n bosibl bod lle i gefnogi dull cyffredin o gyfuno 
adnoddau. Efallai y bydd rhai partneriaid yn gwerthfawrogi canllawiau ychwanegol ar yr 
hyblygrwydd a geir o ran y cyllid sydd ar gael o ffynonellau eraill.  
 
Byddwn yn gweithio gyda’r Byrddau i gael dealltwriaeth well o'r adnoddau maent wedi'u 
cyfuno – neu wedi ceisio'u cyfuno – er mwyn nodi a rhannu arferion da. Ochr yn ochr â 
hyn, rydym yn ystyried y pecyn o gyllid a chymorth rydym yn ei gynnig yn uniongyrchol i'r 
Byrddau bob blwyddyn a byddwn yn ystyried ffyrdd o godi ymwybyddiaeth am yr 
amrywiaeth o ffynonellau cyllid sydd ar gael iddynt.  
 
Y flaenoriaeth uniongyrchol yw cefnogi'r gwaith o gyflawni'r asesiadau lleol o lesiant, y 
mae angen eu cynnal erbyn y gwanwyn. Er nad yw'r gwaith hwn yn debygol o ddechrau 
ar yr adeg a argymhellir gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, byddwn yn ceisio darparu 
canllawiau i’r Byrddau erbyn iddynt orffen paratoi eu cynlluniau llesiant lleol a rhoi 
trefniadau ar waith i gyllido'r gwaith o'u cyflawni.  
 
Goblygiadau ariannol  
 
Byddai unrhyw adolygiad o'r dull cyllido yn cael ei gynnal o fewn yr adnoddau presennol.  
     

 
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.  
 

Ymateb (5 a 6): Derbyn mewn egwyddor  

Gwnaethom gyhoeddi ymgynghoriad ar y cerrig milltir a'r dangosyddion cenedlaethol ar 1 
Medi 2021 ac rydym yn ymrwymedig i gyhoeddi'r gyfres gyntaf o gerrig milltir a'r 
dangosyddion cenedlaethol wedi'u diweddaru erbyn mis Rhagfyr 2021.  

Rydym yn cytuno ei bod yn bwysig symud yn gyflym i ddatblygu'r Cerrig Milltir 
Cenedlaethol ac adolygu a gwneud mân newidiadau i'r Dangosyddion Cenedlaethol, ond 
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mae'r un mor bwysig ein bod yn taro'r cydbwysedd cywir rhwng symud yn gyflym a 
gwneud gwaith ymgysylltu o safon. Credwn fod yr amserlen a amlinellir yn y map trywydd 
cyflawni yn dal i adlewyrchu'r cydbwysedd cywir ar y cyfan.  
 
Mae'r amserlen bresennol eisoes yn heriol a byddai unrhyw ymgais i gyhoeddi fis yn gynt 
er mwyn cydymffurfio â'r argymhelliad yn cwtogi'n sylweddol ar yr amser a neilltuwyd ar 
hyn o bryd ar gyfer cydweithio â rhanddeiliaid neu, fel arall, yn effeithio'n sylweddol ar ein 
cynlluniau i gynnal ymgynghoriad ysgrifenedig yn yr hydref. O ystyried bod gan 
Weinidogion Cymru ddyletswydd statudol i ymgynghori â chyrff cyhoeddus ar y 
Dangosyddion a'r Cerrig Milltir Cenedlaethol cyn iddynt gael eu pennu, rydym o'r farn y 
byddai ceisio newid amserlen y map trywydd ar y cam hwn yn fwy o rwystr nag o fudd i'r 
gwaith o gyflawni'r Cerrig Milltir Cenedlaethol a'r Dangosyddion Cenedlaethol diwygiedig i 
Gymru.  
 

Goblygiadau ariannol 

Dim, caiff unrhyw gostau ychwanegol eu talu o gyllidebau rhaglenni sydd eisoes yn 
bodoli. 
 

 
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 

▪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.  

 

Ymateb:  Derbyn mewn egwyddor 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i wireddu buddiannau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn cydnabod gwerth ystyried a ddylai'r ddyletswydd llesiant 
fod yn gymwys i fwy o gyrff cyhoeddus. Byddwn yn cynnal adolygiad o'r cyrff sy'n 
ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd y pedwar prawf a 
gymhwyswyd wrth benderfynu pa gyrff cyhoeddus oedd yn ddarostyngedig i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 pan gafodd ei datblygu yn sail i'r gwaith 
hwn.  

O ystyried yr angen i ymgysylltu â phob parti yr effeithir arno a deall y goblygiadau i'r 
cyfryw gyrff, rydym yn bwriadu cwblhau'r adolygiad erbyn haf 2022.  Bydd hyn yn ein 
galluogi i adolygu'r rhestr ochr yn ochr â'r cynigion ar gyfer y ddyletswydd partneriaeth 
gymdeithasol yn y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a fydd 
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yn gosod dyletswydd partneriaeth gymdeithasol ar y cyrff sy'n ddarostyngedig i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd cadw cysylltiad agos rhwng y 
ddyletswydd llesiant a'r ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol yn sicrhau cysondeb 
rhwng y ddau ddarn o ddeddfwriaeth, ac yn ategu'r rôl sydd gan gyflogeion i'w chwarae 
wrth lywio dyfodol Cymru.   

 

Goblygiadau ariannol 

Caiff goblygiadau ariannol ymestyn y ddyletswydd i gyrff ychwanegol eu hasesu fel rhan 
o Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Bydd costau'n gysylltiedig ag ymgynghori ac ymgysylltu â 
chyrff cyhoeddus, costau ar gyrff a goblygiadau i Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i 
Gymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

 

 
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.  
 

Ymateb: Derbyn  

Mae Llywodraeth Cymru wedi symud i Lythyrau Cylch Gwaith Tymor y Llywodraeth ers 
etholiad Senedd Cymru ar 6 Mai 2021. Caiff y Cylchoedd Gwaith hyn eu cymhwyso o 
flwyddyn ariannol 2021-22 ymlaen. Mae Fframwaith Llythyrau Cylch Gwaith Tymor y 
Llywodraeth yn cynnwys gofyniad i fodloni'r ddyletswydd llesiant a nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 

Goblygiadau ariannol 

Dim, caiff unrhyw gostau ychwanegol eu talu o gyllidebau rhaglenni sydd eisoes yn 
bodoli. 
 
 

 
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:  

 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. 

 
ARGYMHELLIAD 10     
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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 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;  

 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.  

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  

Roedd canlyniad yr Adolygiad o Bartneriaethau Strategol, y cytunwyd arno gan Gyngor 
Partneriaeth Cymru, yn cynnwys argymhellion clir i beidio â chreu partneriaethau newydd 
nac ychwanegu at gylch gwaith partneriaethau presennol heb ystyried y sefyllfa 
bresennol.  Nodwyd nad oedd cefnogaeth o blaid diddymu unrhyw bartneriaethau 
penodol ac roedd pwyslais ar gefnogi partneriaethau i fynd ati eu hunain i symleiddio eu 
trefniadau lleol. Daeth yr adroddiad i'r casgliad y dylai'r newid ddigwydd o'r gwaelod i 
fyny, yn hytrach na chael ei orfodi gan Lywodraeth Cymru.   
 
Credwn y bydd cyflawni yn erbyn argymhellion yr adolygiad hefyd yn cyflawni nodau 
argymhellion 9 a 10. Byddwn yn cydweithio'n agos â Chadeiryddion y partneriaethau 
strategol i gefnogi camau gweithredu lleol er mwyn cysoni a symleiddio'r trefniadau yn y 
ffordd fwyaf synhwyrol ar gyfer yr ardal honno. Yn unol ag argymhellion yr Adolygiad o 
Bartneriaethau Strategol, bydd Cyngor Partneriaeth Cymru yn monitro ac yn gwerthuso 
cynnydd. Fel rhan o'i adolygiad rheolaidd o'r cynnydd, bydd yn pennu pa gamau 
gweithredu pellach y gall fod eu hangen. 

Fodd bynnag, y blaenoriaethau uniongyrchol ar gyfer llywodraeth leol yw rhoi Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar waith yn llwyddiannus.   

Goblygiadau ariannol  

Caiff yr ymrwymiad hwn ei fodloni o fewn yr adnoddau staff presennol.  
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.  

Ein cyf JH/3178/21 

Adrian Crompton 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
Adrian.Crompton@audit.wales 

8 Hydref 2021 

Annwyl Adrian, 

Ymateb i Adroddiad Archwilio Cymru ‘Felly, Beth sy'n Wahanol? Canfyddiadau o 
Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol'  

Diolch ichi a'ch tîm am eich gwaith gwerthfawr wrth archwilio'r 44 o gyrff cyhoeddus sy'n 
ddarostyngedig i'r ddyletswydd llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015, ac am roi adroddiad i'r Senedd ar ganfyddiadau allweddol y gwaith hwn. 
Hwn oedd y cyfnod adrodd cyntaf i'r archwiliadau hyn gael eu gwneud ac maent wedi rhoi 
cipolwg defnyddiol ar sut y mae cyrff cyhoeddus yn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan y 
ddeddfwriaeth i wneud pethau yn wahanol.  

Rwyf yn falch i'ch adroddiad ganfod bod cyrff cyhoeddus yn gallu dangos eu bod yn 
cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond cydnabyddaf y gellir gwneud mwy. Rydym 
wedi ymrwymo i weithio gyda chyrff cyhoeddus fel teulu o gyrff sy'n ddarostyngedig i'r 
Ddeddf i wella'n barhaus sut y mae'r ffyrdd hyn o weithio'n cael eu gwireddu yn ein gwaith. 

Fel y cytunwyd rhwng ein swyddogion, gohiriwyd ein hymateb ffurfiol i'ch adroddiad i 
gymryd i ystyriaeth gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'i ymchwiliad i'r rhwystrau i roi 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar waith.  

Yn ein hymateb i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus rydym wedi rhoi ein hymateb i Argymhelliad 
7 sy'n crynhoi'r un materion a danlinellir yn argymhelliad 2 o'ch adroddiad ynghylch a ddylid 
ychwanegu cyrff cyhoeddus at y rhai sy'n ddarostyngedig i'r ddyletswydd llesiant yn y 
Ddeddf. Mae hyn yn cadarnhau y byddwn yn adolygu'r rhestr o gyrff cyhoeddus sy'n 
ddarostyngedig i'r Ddeddf erbyn haf 2022. Byddwn yn sicrhau bod swyddogion yn 
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ymgysylltu â chi a'ch tîm wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo, ac yn cymryd i ystyriaeth y 
sylwadau o'ch adroddiad yn y gwaith hwn, ac unrhyw oblygiadau ar eich gwaith.  
 
Bydd eich adroddiad, ac adroddiad y Comisiynydd trwy Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol, 
yn parhau i lywio'r sgwrs am gam nesaf rhoi'r Ddeddf ar waith a bydd yn fan cychwyn ar 
gyfer y meysydd hynny y mae angen inni fynd i'r afael â hwy i wireddu buddion y 
ddeddfwriaeth. Rwyf yn cytuno â chasgliadau'r adroddiad bod gan y Ddeddf y potensial i 
ddarparu nod cyffredin a diwylliant cyson, a'i rôl wrth helpu i fynd i'r afael â'r heriau 
sylweddol y mae Cymru'n eu hwynebu. Fel rhan o'n gwaith ar Adroddiad Tueddiadau'r 
Dyfodol rydym yn cynnal sesiynau penodedig â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar sut i 
ystyried tueddiadau tebygol at y dyfodol fel rhan o'u proses asesu llesiant. Byddwn yn 
adeiladu ar y gweithdai hyn yn sgil cyhoeddi'r adroddiad i ganiatáu i'r ffordd hirdymor o 
weithio ymwreiddio ymhellach yn y cyrff cyhoeddus hynny sy'n ddarostyngedig i'r Ddeddf. 
Rydym yn gweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Iechyd Cyhoeddus Cymru 
a Chyfoeth Naturiol Cymru i gefnogi hyn.  
 
Mae eich adroddiad yn argymell bod y Senedd a Llywodraeth Cymru'n rhoi ystyriaeth ôl-
ddeddfwriaethol i'r Ddeddf i ymchwilio i sut y gallwn oresgyn rhwystrau i roi'r Ddeddf ar 
waith a sut y gall Cymru barhau i fod ar flaen y gad o ran llesiant. Rydym wedi ymrwymo i 
sicrhau bod y Ddedddf yn dal i sbarduno newid yng Nghymru. Er hynny, o gofio hyd a lled y 
sylwadau yn y tri adroddiad, rydym o'r farn y dylem ganolbwyntio ar fynd i'r afael â'r 
rhwystrau hyn a gwella ymwybyddiaeth o'r Ddeddf a chymhwyso'r Ddeddf gan gyrff 
cyhoeddus dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Byddwn, er hynny, yn ymgysylltu â'r Senedd 
os bydd am roi ystyriaeth ôl-ddeddfwriaethol i'r Ddeddf ac yn adolygu'r sefyllfa hon yn 2023 
ar sail ein gwaith parhaus i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith a chyda 
chyfranogiad y fforwm rhanddeiliad cenedlaethol a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.    
 
Mae'r argymhelliad i sicrhau bod Cymru'n dal i fod ar flaen y gad o ran llesiant yn 
argymhelliad yr wyf yn cytuno'n llwyr ag ef. Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi 
arwain y ffordd wrth ddeddfu ar gyfer y dyfodol trwy'r Ddeddf. Yn gynharach eleni sefydlais 
Fforwm Rhanddeiliad Cenedlaethol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i gefnogi rhoi'r Ddeddf 
ar waith. Mae gan y fforwm hwn gylch gwaith penodol sef cefnogi gweithgareddau i fynd i'r 
afael â'r rhwystrau i roi'r Ddeddf ar waith. Y llynedd, ymunodd Llywodraeth Cymru â 
Rhwydwaith Llywodraethau'r Economi Llesiant (WEGo) ochr yn ochr â'r Alban, Gwlad yr Iâ, 
a'r Ffindir sydd i gyd yn rhannu dyheadau tebyg ar gyfer hybu'r agenda lesiant yn eu priod 
wledydd. Rydym yn parhau i ymgysylltu â'n cymheiriaid i rannu syniadau ac arferion i 
ymgorffori llesiant yng ngwaith y Llywodraeth er mwyn bod ar flaen y gad o hyd o ran gwella 
llesiant. Mae'r cyhoeddiad gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i sefydlu 
mecanweithiau newydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn agenda'r Cenhedloedd Unedig 
yn dangos ein bod yn rhoi arweiniad ar lesiant cenedlaethau'r dyfodol.   
 
Yr eiddoch, 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
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Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref JH/3178/21 

Sophie Howe 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
commissioner@futuregenerations.wales 

8 Hydref 2021 

Annwyl Sophie, 

Ymateb i Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 

Hoffwn ddiolch ichi am eich gwaith parhaus wrth helpu Llywodraeth Cymru i weithredu 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ysgrifennaf atoch i gwblhau ymateb 
Llywodraeth Cymru i Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020. Yn ogystal â’r llythyr hwn, 
rwy’n ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru ynglŷn ag ymateb Llywodraeth Cymru i 
adroddiad yr Archwilydd, ac mae ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus ar gyfer 2021 (y 5ed Senedd) wedi’i gyhoeddi. Mae ein hymateb i’r Pwyllgor yn 
amlinellu ein hymrwymiadau i gryfhau ein dulliau o weithredu’r Ddeddf yn y Llywodraeth, 
cyrff cyhoeddus, a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Byddwn yn parhau i weithio gyda 
chi a’ch tîm i gyflymu’r broses o roi’r Ddeddf ar waith yn ystod tymor y Llywodraeth hon.  

Yn y cyd-destun hwn, hoffwn ail gadarnhau ein dull gweithredu ar gyfer ymateb i adroddiad 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Ym mis Hydref 2020, amlinellodd y Prif Weinidog mewn llythyr na 
fyddai Llywodraeth Cymru yn ymateb i’r adroddiad mewn sylwadau llinell wrth linell sy’n 
sefyll ar eu pennau eu hunain, gan na fyddai hynny’n ffordd ystyrlon o ymdrin â’r heriau, y 
gwelliannau, a’r cyfleoedd a nodir yn yr adroddiad. Mae ein hymateb yn disgrifio sut yr ydym 
yn ymdrin â’r adroddiad, a gyhoeddir unwaith bob pum mlynedd, fel rhan o’r camau yr ydym 
yn eu cymryd i ymwreiddio a gwella ein dulliau o weithredu’r Ddeddf. Bydd Gweinidogion yn 
dal i ymgysylltu â chi ar faterion portffolio perthnasol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth ar agenda Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac rydym yn cydnabod ein rôl fel ceidwaid y ddeddfwriaeth. Rydym 
wedi tynnu cyrff cyhoeddus ynghyd i drafod sut y gallwn fynd ati i wireddu ein huchelgeisiau 
datblygu cynaliadwy i Gymru drwy’r Fforwm Rhanddeiliaid Cenedlaethol ar gyfer Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, gan gynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu sy’n ymwneud â 
gweithredu’r Ddeddf.  
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Byddaf yn cyfarfod ag aelodau’r Fforwm maes o law i drafod sut y bydd Llywodraeth Cymru 
yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth yn genedlaethol, a sut y gallwn gymryd camau 
penodol gyda’r Fforwm, gan dynnu’r camau hynny ynghyd mewn cynllun ar gyfer tymor y 
Llywodraeth hwn.  
 
Hefyd yn ddiweddar, fe wnaethom gyhoeddi ymgynghoriad ar gerrig milltir a dangosyddion 
cenedlaethol i Gymru er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni fy ymrwymiad i gyhoeddi’r cerrig 
milltir cenedlaethol cyntaf, diweddaru’r dangosyddion, a chyhoeddi Adroddiad Tueddiadau’r 
Dyfodol erbyn mis Rhagfyr 2021. Mae ein gwaith i gasglu’r cerrig milltir, y dangosyddion, a 
thueddiadau’r dyfodol gyda’i gilydd o dan y teitl Llunio Dyfodol Cymru yn creu cyfle i 
ymgysylltu â phobl Cymru ynghylch dyfodol ein gwlad, gan wella dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth o’r Ddeddf. Dyma faes rwy’n disgwyl i’r fforwm ei ystyried yn ystod y 
misoedd nesaf i ategu eich gwaith o hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 
Hefyd rwy’n falch y bydd Llywodraeth Cymru yn anfon cyfranogwyr i fod yn rhan o gohort 
nesaf Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar ôl cwrdd â chyfranogwyr o’r 
cohort cyntaf, rwy’n hyderus bod yr Academi yn helpu pobl ledled Cymru i gael y sgiliau, yr 
hyder, a’r brwdfrydedd i hyrwyddo gwerthoedd ac ethos y Ddeddf. Rwy’n edrych ymlaen at 
gwrdd â chohort nesaf yr academi yn ystod y misoedd nesaf.  
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn sicrhau bod newidiadau adeiladol yn cael eu 
gwneud i bolisïau, prosesau a diwylliant mewn sefydliadau ledled Cymru. Byddwn yn 
parhau i arwain yr agenda hon drwy ein hymdrechion rhyngwladol, gan gyflawni ein hamcan 
llesiant i sicrhau bod Cymru yn cael y presenoldeb cryfaf posibl ar lwyfan y byd. Mae 
cyhoeddi adroddiad Elsevier yn ddiweddar yn dangos sut mae Cymru yn cyfrannu at hynt y 
gwaith o gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig drwy wneud ymchwil. 
Drwy fod yn aelod dyfal a gweithgar o rwydweithiau rhyngwladol, megis Regions4SD a 
Rhwydwaith Llywodraethau'r Economi Llesiant, rydym yn sicrhau bod Cymru’n parhau’n 
flaenllaw mewn gweithgareddau i adael etifeddiaeth werthfawr i genedlaethau’r dyfodol. 
Rydym yn ddiolchgar ichi am eich ymdrechion i arddangos dull gweithredu unigryw Cymru, 
ac am wneud achos i ddarbwyllo eraill i ddilyn ein hesiampl. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud yr angen i fynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a 
natur yn ganolog i bopeth y mae’n ei wneud. Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn amlinellu’r 
set o ymrwymiadau uchelgeisiol y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu eu cyflawni yn 
ystod tymor y Senedd hon, ac mae’n sicrhau y gall pobl Cymru weld bod eu llais 
democrataidd yn cael ei adlewyrchu yn ein gweithredoedd ni. Mae cyhoeddi ein hamcanion 
llesiant fel rhan o’r Rhaglen yn dangos y rôl ganolog y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn ei chwarae yn ein syniadau a’n ffordd o wneud polisïau. Mae’r Rhaglen hefyd yn 
adeiladu ar werthoedd Cymru ynglŷn â chymuned, cydraddoldeb, a chyfiawnder 
cymdeithasol er mwyn creu cymunedau sy’n fwy caredig, yn fwy cysylltiedig, ac yn gryfach. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol. 
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Yma yng Nghymru, mae gennym gyfle i adeiladu gwlad sy’n gryfach, yn decach, ac yn 
wyrddach. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau’n gadarn ei hymrwymiad i ddatblygu 
cynaliadwy, ac rwy’n edrych ymlaen at wireddu ein hagenda yn ystod y tymor hwn er mwyn 
sicrhau bod Cymru yn wlad y gallwn fod yn falch o’i throsglwyddo i ofal cenedlaethau’r 
dyfodol.  
 
Yr eiddoch, 
 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 
  
Copïau at: Y Prif Weinidog, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Cadeirydd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
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Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus 

 27 Hydref 2021 

Annwyl Mark, 

Dull Llywodraeth Cymru o ymateb i argymhellion a wneir gan y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn ei adroddiadau 

Diolch ichi am eich llythyr yn ceisio sicrwydd y bydd yr arfer a fabwysiadir o dderbyn 
neu wrthod yn cael ei defnyddio wrth ymateb i adroddiadau gan y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus. 

Yn gyntaf, hoffwn gydnabod y rôl yr ymgymerodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Y 
Bumed Senedd) â hi wrth arwain yr ymchwiliad a chraffu ar weithrediad Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (‘y Ddeddf’). Mae’r Adroddiad, Cyflawni ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn, yn dangos bod y Ddeddf yn parhau i fod yn 
bwynt cyfeirio ar gyfer gwella sut mae’r llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus yn 
gweithio mewn ffordd fwy cynaliadwy. 

Fel y cydnabuwyd yn yr Adroddiad, dyma’r tro cyntaf i’r Senedd edrych yn fanwl ar y 
gwaith sydd wedi’i wneud o dan y Ddeddf gan y cyrff amrywiol sy’n gyfrifol am ei 
gweithredu, ac felly cytunodd cadeiryddion Pwyllgorau’r Senedd y byddai’r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus yn arwain yr ymchwiliad. Nodaf yr ymateb gan y Llywydd a 
Chadeirydd y Pwyllgor Busnes i’r Adroddiad sy’n cadarnhau bod cylch gorchwyl y 
Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn cynnwys goruchwylio 
gweithrediad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Rwy’n cefnogi’n llwyr yr angen am eglurder o ran ymateb i adroddiadau’r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus. Gallaf eich sicrhau bod y 
penderfyniad i ‘dderbyn mewn egwyddor’ rai o argymhellion yr adroddiad yn cynrychioli 
achos unigol ac yn adlewyrchu natur argymhellion yr adroddiad a oedd yn ymdrin ag 
agweddau ar bolisi llesiant cenedlaethau’r dyfodol a fyddai, fel rheol, yn cael eu neilltuo 
i bwyllgor pwnc. 

PCCAGG(6)-05-21 P1G - Llythyr gan Lywodraeth Cymru i'r Cadeirydd

Tudalen y pecyn 89

http://www.gov.wales/
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=en


 

 
Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 
CF10 3NQ  

 
Ffôn  ● Tel 0300 025 3289 
PS.PermanentSecretary@gov.wales 
Gwefan ● Website: www.gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  Dilynwch y ddolen i gael arweiniad ar sut fyddwn yn trin a defnyddio'ch data, yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol.  https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
Welsh will not lead to a delay in responding. Please follow the link for guidance on how we will handle & use your data, in accordance with the 
General Data Protection Regulations.  https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=en 

 
 
Fel yr amlinellir yn fy llythyr dyddiedig 26 Gorffennaf 2018 ar y mater hwn, yr anfonwyd 
copi ohono at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
ar y pryd, mae cynnal y defnydd o dri ymateb – derbyn, derbyn mewn egwyddor, a 
gwrthod – yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gallu ymateb, ar sail gychwynnol o 
leiaf, i’r hyn sydd yn aml yn gallu bod yn argymhellion cymhleth ac amlddimensiwn 
mewn meysydd polisi a all fod yn dal i gael eu datblygu. 
 
Mae ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adroddiad yn dangos yn glir ein bod yn cytuno bod 
angen cymryd camau i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae’r argymhellion unigol yn ceisio 
eu datrys, ond y gallai fod ffordd fwy effeithiol neu amserlen wahanol ar gyfer datrys y 
rhain. Byddwn yn gobeithio bod y Pwyllgor yn ystyried hyn yn achos o dderbyn yr 
argymhelliad, yn hytrach nag achos o wrthwynebu’n llwyr y mater a’r camau gweithredu 
a argymhellir i fynd i’r afael â’r broblem. Byddem yn disgwyl i’r Pwyllgor feirniadu ein 
hymateb i’r argymhellion ac ymrwymiad i fynd i’r afael â’r rhwystrau yn erbyn ein 
hymatebion manwl i’r argymhellion. 
 
Rwy’n gobeithio bod hyn yn rhoi’r sicrwydd yr ydych yn ei geisio ichi. 
 
 
 

 
 
 
Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  

 

Copi wedi’i anfon at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol  
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