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Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus y Senedd ar Gomisiynu Cartrefi Gofal 

Darparwyd gan: Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu canfyddiadau adroddiad y Pwyllgor ac yn cynnig 
yr ymateb canlynol i'r 13 o argymhellion yn yr adroddiad. 

Argymhelliad – 1. Rydym yn nodi’r gwaith parhaus i werthuso gweithrediad Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, ond yn argymell bod Llywodraeth 
Cymru yn rhoi sicrwydd ynghylch sut y mae’n gweithio gydag awdurdodau lleol, 
byrddau iechyd a rhanddeiliaid eraill i adolygu cydymffurfedd â darpariaethau 
comisiynu cartrefi gofal a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
2014. 

Derbyn 

Pwrpas craidd astudiaethau gwerthuso Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
yw deall profiadau a disgwyliadau'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Swyddogaeth 
cyrff rheoleiddio, yn yr achos hwn Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru (AGIC), yw asesu cydymffurfiaeth â'r fframwaith statudol fel y mae'n 
cymhwyso i'r sector gofal cymdeithasol, gan gynnwys comisiynu darpariaeth. Ategir 
hyn gan fframwaith gwella perfformiad cenedlaethol ac adroddiadau awdurdodau lleol 
gan gynnwys adroddiadau blynyddol gan gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol 
statudol.   

Byddwn ni'n sicrhau bod y fframwaith cydymffurfio a’r fframwaith perfformiad hwn yn 
esblygu drwy ddiwygiadau ein rhaglen waith Ailgydbwyso Gofal a Chymorth a fydd yn 
destun ymgynghoriad cyhoeddus yn 2023, ac yng nghyd-destun argymhellion y 
cytunwyd arnynt gan y Grŵp Arbenigol ar y Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol. 

Yn ogystal, mae adroddiadau Archwilio Cymru ac adolygiadau annibynnol eraill 
(adolygiad KPMG 2019) o gomisiynu ar y cyd a chyfuno cyllidebau rhwng byrddau 
iechyd ac awdurdodau lleol at ddibenion comisiynu lleoliadau i bobl hŷn wedi dangos 
effaith ac effeithiolrwydd cyfyngedig y trefniadau presennol. Drwy'r rhaglen waith 
ailgydbwyso gofal a chymorth i ddatblygu fframwaith comisiynu cenedlaethol a 
chryfhau gwaith rhanbarthol bydd y dyletswyddau a'r disgwyliadau presennol yn cael 
eu hadolygu a'u hegluro.  Ymhellach at hyn mae'r rhaglen waith ailgydbwyso yn ceisio 
datblygu trefniadau monitro perfformiad a threfniadau arolygu ar y cyd ar gyfer gweithio 
integredig. 

Argymhelliad – 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried 
llais defnyddwyr gwasanaethau fel rhan o’i gwaith diwygio polisi yn y maes hwn. 
Byddai’r Pwyllgor yn croesawu rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut 
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y mae wedi ymgynghori â defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd, fel rhan o waith y 
grŵp arbenigol ar ofal cymdeithasol. 

 
Derbyn 
 
Sefydlwyd y Grŵp Arbenigol annibynnol i greu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol, am 

ddim pryd a lle bynnag y bo’i angen, a dechreuodd gwrdd ym mis Chwefror 2022.  

Mae'r Grŵp yn annibynnol ar y llywodraeth ac mae'n cynnwys unigolion o ystod o 

gefndiroedd amrywiol sy'n cynnig safbwyntiau dinasyddion, rheoli gwasanaethau, 

gweinyddiaeth gyhoeddus, cynrychiolaeth y gweithlu a'r byd academaidd. Mae'r Grŵp 

Arbenigol hefyd yn anelu at gynrychioli barn pobl Ddu, Asiaidd, ac ethnig leiafrifol, a 

gwella’r defnydd o’r Gymraeg ym maes gofal cymdeithasol.   

Nid oedd Cylch Gorchwyl y Grŵp Arbenigol, a osodwyd gan Weinidogion ac Aelod 

Dynodedig Plaid Cymru, yn cynnwys disgwyliadau ynghylch ymgynghoriad cyhoeddus 

helaeth. Mae hyn oherwydd unwaith y bydd adroddiad y Grŵp Arbenigol yn cael ei 

ystyried gan Weinidogion a'r Aelod Dynodedig, bydd cyfnod helaeth o ymgynghori 

cyhoeddus, gan gynnwys gyda defnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd, fel rhan o'r 

broses i ddatblygu cynllun Gweithredu.   

 
Argymhelliad – 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Grwpiau Gorchwyl a Gorffen 
Llywodraeth Cymru sy’n datblygu’r Fframwaith Cenedlaethol newydd ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol ymgynghori â defnyddwyr gwasanaeth fel rhan o’u gwaith. Dylai 
Llywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf am sut y caiff hyn ei gyflawni, fel 
rhan o’i hymgynghoriad yng ngwanwyn 2023. 

 
Derbyn 
 
Mae Partneriaid y Rhaglen Ailgydbwyso Gofal a Chymorth – sy’n cynnwys aelodaeth 
y Grŵp Technegol ar gyfer y Fframwaith Cenedlaethol ac aelodaeth o Grwpiau 
Gorchwyl a Gorffen i Gryfhau trefniadau partneriaeth ranbarthol – yn cynnwys 
amrywiaeth o leisiau o bob rhan o'r sector gofal cymdeithasol a gofal iechyd. Mae'r 
aelodau wedi ymrwymo i gynrychioli’n gywir safbwyntiau eu sefydliad enwebu a/neu 
eu rhanbarth, mewn perthynas â gofal a chymorth, ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf o 
drafodaethau’r Grŵp i'w rhwydweithiau eu hunain roi adborth yn briodol.   
 
Mae'r grŵp gorchwyl a gorffen ar lais dinasyddion ac ymgysylltu yn adolygu 
effeithiolrwydd dulliau partneriaeth ranbarthol gan gynnwys barn defnyddwyr 
gwasanaeth, gofalwyr a dinasyddion eraill.  Mae cynrychiolwyr dinasyddion wedi bod 
yn cymryd rhan yn uniongyrchol yng ngwaith y grŵp gorchwyl a gorffen hwn.  
 
Bydd y rhaglen gyfan yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus helaeth gan ddechrau yng 
ngwanwyn 2023, ac yn y cyfamser rydym yn cyfathrebu gan ddefnyddio ein cylchlythyr 
rhaglen.   

 
Argymhelliad – 4. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried annog a 
chefnogi rôl gwirfoddolwyr mewn cartrefi gofal, ond o fewn ffiniau llym cefnogi 
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ansawdd bywyd, megis datblygu diddordebau cyffredin a gweithgareddau. Ni ddylid 
defnyddio gwirfoddolwyr i ddarparu gwasanaethau gofal proffesiynol. 

 
Derbyn 
 
Yn 2021 ariannodd Llywodraeth Cymru brosiect peilot bychan er mwyn recriwtio 
gwirfoddolwyr i gefnogi ymweliadau diogel rhwng preswylwyr a pherthnasau yn ystod 
y pandemig. Roedd hyn yn cefnogi cartrefi gofal drwy leihau’r pwysau ar staff i 
ymgymryd â'r rôl benodol hon.  
 
Rydym bellach yn adeiladu ar y dull o recriwtio, hyfforddi a sefydlu gwirfoddolwyr a 
ddatblygwyd yn ystod y prosiect cychwynnol. Nod ein prosiect newydd sy'n cael ei 
ariannu gan grant gydag Age Cymru yw ehangu rôl, cyrhaeddiad, sgiliau, a nifer y 
gwirfoddolwyr ar draws cartrefi gofal yng Nghymru, yn seiliedig ar adborth o'r prosiect 
peilot, gan sicrhau bod rolau gwirfoddolwyr yn glir a phriodol. Y targed yw recriwtio 80 
o wirfoddolwyr newydd ar draws 20 o gartrefi gofal yng Nghymru mewn pedair ardal 
ddaearyddol (Gwynedd, Rhondda Cynon Taf, Gwent and Pembrokeshire) gyda 
chefnogaeth sefydliad lleol ym mhob ardal. Y nod yw gweithio gyda 5 cartref gofal ym 
mhob ardal.  Rydym wedi rhoi nawdd o £63,000 i Age Cymru i ymgymeryd a’r gwaith.  
 
Fel rhan o'r prosiect hwn, a gynhelir rhwng mis Gorffennaf 2022 a mis Mawrth 2023, 
bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi i ymgysylltu â phreswylwyr cartrefi gofal gan 
ddefnyddio'r dull 'ymholi gwerthfawrogol'; mae hyn yn gweithio gyda gwerthoedd pobl, 
gan barchu straeon cudd o brofiadau a naratifau personol, gan ddangos sensitifrwydd 
i deimladau. Bydd hyfforddi gwirfoddolwyr fel hyn yn cefnogi preswylwyr i roi adborth 
i'r cartref gofal am y materion sy'n bwysig iddyn nhw. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn cael 
eu hyfforddi i gefnogi cydlynwyr gweithgareddau i adfywio cartrefi gofal yn ystod y 
cyfnod pontio hwn yn dilyn y pandemig tuag at ffordd fwy normal a bywiog o fyw.  
 
 
Argymhelliad – 5. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried, 
fel rhan o’r gwaith i ddatblygu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol, beth arall y gellir ei 
wneud i adolygu cyflogau a thelerau ac amodau gweithwyr gofal, i sicrhau 
cydraddoldeb â staff y GIG ac i fod yn gystadleuol â diwydiannau eraill, megis y 
diwydiant lletygarwch. Heb dâl ac amodau cydradd, bydd y sector yn parhau i 
wynebu problemau recriwtio a chadw staff. 

 
Derbyn 
 
Mae cyflwyno'r Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr gofal cymdeithasol wedi bod yn 
flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac yn ymrwymiad allweddol yn y rhaglen lywodraethu. 
Roedd angen cymorth brys ar y sector i fynd i’r afael â phroblemau recriwtio a chadw 
staff, a oedd wedi’u gwaethygu gan yr heriau eithafol a gyflwynwyd yn ystod pandemig 
COVID–19. Sicrhawyd bod £43 miliwn o gyllid ar gael i Awdurdodau Lleol a Byrddau 
Iechyd ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23, i gyflawni ymrwymiad y Cyflog Byw 
Gwirioneddol. 
 
Yn 2020, cynhaliodd Llywodraeth Cymru'r Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol, 
sef grŵp partneriaeth gymdeithasol lle daw undebau llafur, cyflogwyr a'r Llywodraeth 
at ei gilydd i edrych ar sut y gellir gwella amodau gwaith gweithwyr gofal cymdeithasol 
yng Nghymru a dod o hyd i opsiynau tymor hir a chanolig i fynd i'r afael â'r pryderon 
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recriwtio, i wella telerau ac amodau'r gweithlu ac i ddod o hyd i ffyrdd o wella ac 
adeiladu sector cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae’r Fforwm wedi ymrwymo i 
gydweithio i ddylanwadu ar flaenoriaethau a pholisi cenedlaethol o ran gwaith teg yn y 
sector gofal cymdeithasol yng Nghymru ac i weithio’n uchelgeisiol ac yn bragmatig i 
gyflawni newid ymarferol a gweithredol.   

Mae’r Fforwm wedi blaenoriaethu rhai materion o ran gwaith teg yn y sector: 

o Talu o leiaf y Cyflog Byw Gwirioneddol i’r holl staff gofal cymdeithasol; 
o Datblygu model cyflog a chynnydd ar gyfer staff gofal cymdeithasol; 
o Penderfynu sut y gallai model o gydfargeinio weithredu yn y sector; 
o Archwilio rôl a phrofiadau Cynorthwywyr Personol mewn gofal 

cymdeithasol a’u gallu i gael gafael ar waith teg; 
o Cefnogi amgylcheddau gwaith diogel, iach a chynhwysol ym maes gofal 

cymdeithasol; 
o Deall effaith oriau nad ydynt wedi’u gwarantu ar weithwyr, ac i ba raddau 

y mae gan weithwyr wybodaeth am eu hawliau a’u gallu i weithredu’r 
hawliau hynny. 

 
Yn y tymor byr mae'r Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol wedi canolbwyntio ei 

ymdrechion ar welliannau i gyflog ac wedi rhoi cyngor ar sut y gallwn fwrw ymlaen â'r 

Cyflog Byw Gwirioneddol, mae bellach yn canolbwyntio ar ei flaenoriaethau ehangach. 

Mae'r rhain yn cynnwys mynd i'r afael â chyflogau isel yn y sector annibynnol a 

gomisiynir drwy edrych ar strwythurau cyflog a datblygu model y gellid ei roi ar waith 

ledled Cymru. Mae strwythur cynnydd cyffredinol i'r sector yn cael ei gynllunio ar hyn 

o bryd ar gyfer ymgynghoriad yn gynnar yn 2023.  Cafodd y model yma ei ddatblygu 

efo mewnbwn gan arbenigwyr Adnoddau Dynol ofewn y sector ac undebau ac mae yn 

seiliedig ar fandiau lefelau cymwysterau ofewn gwasanaethau gofal, lefelau cofrestru 

y gweithly a fframweithiau cymhwysedd presennol.   

 
Argymhelliad – 6. Rydym yn cefnogi Argymhelliad 14 o adroddiad diweddar y 
Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Llywodraethau Cymru 
sy’n galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad cadarn o ymgyrch recriwtio 
Gofalwn.Cymru. 

 
Derbyn  
 
Byddwn ni'n gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i sicrhau gwerthusiad cadarn o 
ymgyrch Gofalwn.Cymru drwy ystod o weithgareddau gwerthuso.  
 
Mae Gofalwn.Cymru yn cynnwys cyfres o ymgyrchoedd â ffocws a reolir gan Ofal 
Cymdeithasol Cymru sy’n mynd i'r afael â materion a heriau allweddol sy'n wynebu'r 
sector. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant wedi’i hwyluso drwy'r cynllun Cyflwyniad i 
Ofal Cymdeithasol a'r wefan sy’n cynnwys porth swyddi.   

Gan mai Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n rheoli ymgyrch Gofalwn.Cymru, Gofal 
Cymdeithasol Cymru sy'n gyfrifol am werthuso'r ymgyrch hon. Mae Llywodraeth Cymru 
yn cyfrannu cyllid tuag at Gofalwn.Cymru, ac rydym o'r farn ei bod yn briodol bod gan 
Ofal Cymdeithasol Cymru'r cyfrifoldeb am werthuso effaith ei waith. Mae 

Tudalen y pecyn 4



5 
 

mecanweithiau presennol ar waith i Lywodraeth Cymru oruchwylio gwaith Gofal 
Cymdeithasol Cymru a sut mae'n cyflawni yn erbyn ei ganlyniadau strategol. 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn comisiynu ymchwil manwl er mwyn deall dulliau 
cyflogwyr gofal o recriwtio a’r rhwystrau a geir yn well. Bydd yr ymchwil hefyd yn deall 
sut mae cyflogwyr yn ymwneud â Gofalwn.Cymru a'u hymwybyddiaeth ohono, a sut y 
gallai hyn fod wedi effeithio ar eu recriwtio. Bydd yr ymchwil hon wedi’i chwblhau erbyn 
mis Ebrill 2023. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd yn cynnal arolwg canfyddiad y 
cyhoedd a fydd yn adeiladu ar yr arolygon a gynhaliwyd yn 2018 a 2020 ac yn darparu 
data tueddiadau ar farn a safbwyntiau'r cyhoedd ar y sectorau gofal cymdeithasol, 
gofal blynyddoedd cynnar a gofal plant. Roedd yr ail arolwg canfyddiad y cyhoedd a 
gynhaliwyd yn 2020 yn dangos bod agweddau'r cyhoedd ynglŷn â gwerth y sector a'i 
weithlu wedi gwella. Disgwylir cwblhau’r trydydd cylch o arolygon canfyddiadau'r 
cyhoedd yn gynnar yn 2023.   

 
Argymhelliad – 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gweithio 
gyda’r diwydiant a rhanddeiliaid eraill i ddenu mwy o wirfoddolwyr i’r sector cartrefi 
gofal i ddarparu gwasanaethau ansawdd bywyd ychwanegol, ond nid i gymryd lle 
gofal proffesiynol. 

 
Derbyn 
 
Rydym yn gweithio gyda nifer o randdeiliaid allweddol fel rhan o'n prosiect 
gwirfoddolwyr sy'n cael ei ariannu gan grant i ehangu rôl, cyrhaeddiad, sgiliau, a nifer 
y gwirfoddolwyr ar draws cartrefi gofal yng Nghymru. Mae’r rhanddeiliaid hyn yn 
cynnwys Age Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Fforwm Gofal Cymru, 
Gofal Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru. Bydd cyfarfod agoriadol grŵp 
rhanddeiliaid y prosiect yn cael ei gynnal ym mis Hydref.  
 
 
Argymhelliad – 8. Mae angen i Lywodraeth Cymru orfodi dull mwy rhagweithiol o 
rannu gwybodaeth ar draws y sector cartrefi gofal, yn enwedig gwybodaeth am 
brofiad a boddhad defnyddwyr gwasanaeth, yn gysylltiedig â’r saith nod llesiant i 
Gymru. Dylid gweithredu’r gofyniad gorfodol hwn i rannu gwybodaeth yn 
genedlaethol, er mwyn sicrhau bod darparwyr, defnyddwyr gwasanaeth, 
Llywodraeth Cymru ac eraill â mynediad at wybodaeth gyson a pherthnasol. Dylai 
Llywodraeth Cymru weithio gyda darparwyr i geisio cydsyniad yn rhagweithiol gan 
ddefnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd ar gyfer rhannu gwybodaeth. 

 
Gwrthod  
 
Rydym yn cytuno'n llawn fod yn rhaid i brofiadau dinasyddion fod yn sail ac yn ysgogiad 
i wella darpariaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae'r persbectif hwn sy'n 
canolbwyntio ar y dinesydd yn ganolog i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant. Felly rydym yn ceisio datblygu amgylchedd lle mae setiau data cenedlaethol 
cryfach yn sail ar gyfer dysgu ac ysgogi gwella gwasanaethau. Mae amrywiaeth o 
fesurau eisoes ar waith at y diben hwn.   
 
Ar gyfer awdurdodau lleol rydym wedi nodi mewn Cod Ymarfer y dylai awdurdodau 
lleol gasglu profiadau a chanlyniadau defnyddwyr gwasanaeth, a defnyddio'r 
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wybodaeth honno i ysgogi gwelliant, fel rhan o'r Fframwaith Perfformiad a Gwella. 
Rhaid i dystiolaeth o'r ymchwil honno maen nhw’n ei gwneud gael ei darparu yn 
Adroddiadau Blynyddol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae Arolygiaeth 
Gofal Cymru hefyd yn rhoi barn defnyddwyr gofal wrth wraidd ei gwaith ei hun, a 
chyhoeddir casgliadau ei harolygiadau. 
 
Fodd bynnag, nid ydym ar hyn o bryd yn ceisio gorfodi rhannu gwybodaeth am 
brofiadau unigolion, gan nad ydym o’r farn y bydd cost uchel gweithredu dull o'r fath ar 
draws cannoedd lawer o ddarparwyr yn creu budd cymesur o ran datblygu data ar ben 
y mesurau yr ydym eisoes wedi'u cymryd ac sydd wrth law. 
 
Argymhelliad – 9. Mae’r Cod Ymarfer ar arolygu sy’n deillio o ofynion Deddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol 
i arolygwyr geisio lleisiau defnyddwyr gwasanaeth ym mhob arolygiad. Mae’r 
Pwyllgor yn ceisio sicrwydd a thystiolaeth bod y darpariaethau bellach yn cael eu 
gweithredu a’u monitro’n llawn. 

 
Derbyn  
 
Pobl sy'n derbyn gofal a chymorth yw prif ffocws pob arolygiad gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC). Mae AGC wedi cynnal 705 o arolygiadau ar 614 o gartrefi gofal i 
oedolion rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Awst 2022 a threuliodd 9,181 awr ar y safle yn y 
cartrefi gofal hynny. Mae hyn bob amser yn rhoi cyfle i siarad â phobl sy'n byw yn y 
cartrefi gofal a'u teuluoedd a'u ffrindiau pan fyddant yn bresennol yn ystod ein 
hymweliad.  

 
Pan nad yw pobl yn gallu siarad ag AGC, er enghraifft os ydyn nhw'n byw gyda 
dementia, defnyddir offeryn sy'n seiliedig ar dystiolaeth o'r enw Fframwaith Arsylwi Byr 
ar gyfer Arolygu (SOFI) sy'n ein helpu i ddeall profiad pobl o fyw yn y cartref gofal. Mae 
AGC hefyd yn ystyried i ba raddau y mae pobl wedi bod yn rhan o ddatblygiad eu 
cynlluniau personol ac yn chwilio am dystiolaeth a oes gan bobl lais o ran cynnal eu 
cartref yn unol â gofynion y rheoliadau. Pan fo AGC yn canfod nad oes tystiolaeth o 
hyn, byddem yn tynnu sylw ato fel maes i'w wella a gwirio bod hyn yn cael ei weithredu 
yn yr arolygiad nesaf. 

 
Yn ogystal, mae gan AGC arolwg adborth byr y gellir ei gwblhau yn ystod archwiliad 
neu unrhyw adeg arall gan ei fod ar gael ar-lein. Rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Awst 2022, 
cafodd AGC 982 o arolygon adborth am gartrefi gofal yng Nghymru gan gynnwys 672 
gan staff, 98 gan bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal a 182 gan eu cynrychiolwyr a 30 
gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol eraill. Mae AGC hefyd yn 
adlewyrchu barn pobl yn ein hadroddiadau arolygu fel sy'n briodol. Dyma rai 
dyfyniadau o adroddiadau arolygu diweddar: 

 
o “Cynhelir iechyd a llesiant y bobl yn frwd. Dywedodd y bobl wrthym, “Maen 

nhw bob amser yn ymddiddori yn sut yr ydyn ni’n ei wneud”, a dywedodd 
person arall wrthym, “Mae’r staff yn dda iawn heb unrhyw broblemau yma.” 
Buom hefyd yn siarad â thair perthynas, a dywedodd un ohonynt wrthym, 
“Mae’r gofal yn wych.”” 
 

Tudalen y pecyn 6



7 
 

o “Mae person arall sy'n byw gyda dementia wedi symud i'r gwasanaeth yn 
ddiweddar. Maen nhw'n gyfforddus ac wedi ymlacio yn dilyn cyfnod o drallod 
cychwynnol wrth symud i mewn. Mae eu perthynas yn ymweld â’r cartref 
bob dydd ac mae'n hynod gadarnhaol am y staff a'r amgylchedd, gan 
ddweud mai "dyma'r cartref gorau imi fod ynddo erioed, a dwi wedi bod 
mewn llawer”.” 

 
 
Argymhelliad – 10. Dylai Llywodraeth Cymru roi data i’r Pwyllgor am nifer yr 
arolygiadau a gynhaliwyd o gartrefi gofal yng Nghymru hyd yn hyn yn 2022, gan 
amlinellu’r gwaith arolygu a wneir am weddill y flwyddyn. Hoffai’r Pwyllgor glywed 
hefyd am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd i’r afael â’r ôl–groniad 
mewn arolygiadau yn ystod y pandemig. 

 
Derbyn  
 
Ar 31 Awst 2022, mae 1,044 o gartrefi gofal i oedolion sydd wedi'u cofrestru ag AGC. 
Mae AGC wedi arolygu 486 o'r rhain ers mis Ionawr 2022. Mae dull arolygu AGC wedi’i 
nodi yn ei chod ymarfer (210122-Co-Ymarfer-ar-gyfer-cy.pdf 
(arolygiaethgofal.cymru)). Mae AGC yn blaenoriaethu arolygiadau ar sail yr wybodaeth 
sydd gennym am wasanaethau. Yn ystod 2022, canolbwyntiodd AGC ar arolygu 
gwasanaethau i ddechrau pan ddaeth pryderon i’r amlwg yn sgil ein gwybodaeth, neu 
pan oedd AGC wedi nodi canlyniadau gwael i bobl mewn arolygiadau blaenorol ac 
roedd angen i AGC arolygu eto i ystyried a oedd gwelliannau wedi'u gwneud. Gwnaeth 
AGC hefyd flaenoriaethu arolygu gwasanaethau a oedd i fod i gael eu harchwilio yn 
dilyn eu hailgofrestriad o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 
(Cymru) 2016. Cafodd 1,639 o wasanaethau eu hailgofrestru rhwng 1 Ebrill 2018 a 26 
Ionawr 2021.   
 
Mae'n rhaid ystyried yr amserlen ar gyfer arolygu cartrefi gofal i oedolion ochr yn ochr 
â'r gofyniad i AGC arolygu 927 o wasanaethau eraill a reoleiddir i oedolion a phlant 
gan gynnwys gwasanaethau cymorth cartref, cartrefi gofal i blant, ysgolion preswyl, ac 
ati.   

 
Rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Awst 2022, fe wnaethom arolygu 614 o gartrefi gofal i 
oedolion. Nod y rhaglen arolygu gyfredol yw sicrhau eu bod wedi arolygu’r holl gartrefi 
gofal cofrestredig i oedolion yn y cyfnod o 18 mis rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Mawrth 
2023. Fodd bynnag, mae AGC yn ymwybodol iawn o effaith barhaus y pandemig ar y 
sector gofal cymdeithasol, sefyllfa a waethygwyd gan bwysau recriwtio a chadw staff. 
Pan fydd AGC yn dod o hyd i ganlyniadau gwael i bobl, bydd yn ofynnol i'r darparwr 
weithredu a byddwn yn dychwelyd i arolygu’r gwasanaeth i wirio bod gwelliannau 
wedi'u gwneud. Gallai arolygiadau ychwanegol o'r fath olygu bod oedi cyn cwblhau'r 
rhaglen sydd wedi'i chynllunio ac mae hyn yn anodd i’w ragfynegi a’u meintioli.  
 
Yn ogystal â'n gweithgarwch arolygu, mae AGC yn gweithio'n agos gyda phartneriaid 
i gynnal a chefnogi ein rhaglen arolygu. Er enghraifft, rydym yn cyfarfod yn rheolaidd 
â chomisiynwyr awdurdodau lleol a byrddau iechyd i rannu gwybodaeth am 
wasanaethau gofal. Mae hyn yn cynnwys rhannu adborth y gall comisiynwyr ei gael 
gan bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal a chan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol 
proffesiynol sy'n ymweld â gwasanaethau gofal yn rheolaidd. Mae AGC wedi datblygu 
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protocol rhannu gwybodaeth ffurfiol a memorandwm cyd–ddealltwriaeth gyda 
chomisiynwyr. Mae AGC hefyd yn annog pobl sy'n defnyddio gwasanaethau, eu 
ffrindiau a'u teuluoedd a staff gofal i rannu unrhyw bryderon sydd ganddynt am 
wasanaethau cartrefi gofal. Mae'r wybodaeth hon yn cyfrannu at gynllunio ein 
gweithgarwch arolygu. 
 
 
Argymhelliad – 11. Mae’r Pwyllgor yn bryderus iawn ynghylch codi ffioedd atodol 
ac mae’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfyngiadau rhwymol, i 
gyfyngu ar y meysydd lle y codir ffioedd o’r fath, y dylid eu cadw i’r lleiaf posibl a’u 
cyhoeddi. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad cynhwysfawr o hyn cyn 
gynted â phosibl. 

 
Gwrthod – Gweler yr ymateb ar y cyd isod ar gyfer Argymhelliad 11 a 12. 
 
 
Argymhelliad – 12. Mae’r Pwyllgor yn argymell gweithredu system gwneud iawn 
annibynnol gadarn i alluogi defnyddwyr gwasanaeth neu eu perthnasau i herio 
ffioedd atodol. 
 
Gwrthod – Ymateb ar y cyd ar gyfer Argymhelliad 11 a 12 
 
Byddai Llywodraeth Cymru yn pryderu'n fawr iawn pan godir ffioedd ar unrhyw unigolyn 
am ofal lle mae'r gofal hwnnw eisoes yn cael ei ddarparu am ddim drwy bwrs y wlad.  
 
Mae canllawiau clir eisoes ar waith yn y Fframwaith Gofal Iechyd Parhaus sy'n nodi'r 
dull gweithredu o ran gwasanaethau ychwanegol, a ddiffinnir fel gwasanaethau sydd 
yn ychwanegol at y rhai a nodir yn y cynllun gofal a ddatblygwyd i fynd i'r afael â'r 
angen a aseswyd. Mae'r canllawiau'n glir na ddylai trefniadau cyfraniad personol o'r 
fath byth gael eu defnyddio fel mecanwaith ar gyfer sybsideiddio'r ddarpariaeth 
gwasanaeth y mae'r Bwrdd Iechyd Lleol yn gyfrifol amdani, dylai fod yn fater o ddewis 
personol, ac ni ddylid rhoi unigolion mewn perygl o gamfanteisio ariannol. Mae'r 
canllawiau hefyd yn darparu fframwaith atebolrwydd clir yr ydym yn disgwyl i Fyrddau 
Iechyd Lleol lynu ato. 
 
Mewn perthynas â gofal a gomisiynir neu a drefnir gan awdurdod lleol, nid yw'r 
rheoliadau a'r cod ymarfer ar gyfer codi ffioedd am ofal cymdeithasol oedolion ond yn 
darparu sefyllfaoedd cyfyngedig a phenodol iawn lle y gallai taliadau cost ychwanegol 
fod yn briodol; e.e. pan fydd awdurdod lleol wedi cytuno i gais unigolyn i gael llety 
drutach nag y byddent fel arfer yn ei ddarparu. Ar gyfer gofal a gomisiynir neu a drefnir 
gan awdurdod lleol, mae adnoddau neu sianeli pellach ar gael y gall unigolion eu dilyn, 
gan gynnwys mynediad at eiriolaeth, system gwynion yr awdurdodau lleol a'r 
Ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus. 
 
I bobl sy'n hunanariannu ac yn trefnu eu gofal eu hunain rydym yn disgwyl i ddarparwyr 
cartrefi gofal fod yn glir ac yn onest am y ffioedd y maent yn eu codi ar unigolion am 
ofal preswyl. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith iddynt nodi'r wybodaeth hon yn eu canllaw 
ysgrifenedig ar gyfer y gwasanaeth yn ogystal â chytundeb gwasanaeth unigolyn. 
 
Gyda'r trefniadau hyn ar waith, nes ein bod wedi rhoi ystyriaeth lawn i ganfyddiadau'r 
Grŵp Arbenigol ar gyfer y Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol, ac wedi ymgysylltu â 
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phartneriaid ar y camau nesaf, ni fyddai'n briodol ymrwymo i unrhyw ddiwygiadau eang 
i reoleiddio na dechrau system gwneud iawn annibynnol newydd ar yr adeg benodol 
hon, yn absenoldeb y manylion hynny. 
 
Fodd bynnag, yn unol â thystiolaeth a ddarparwyd i'r pwyllgor, yn amodol ar ganlyniad 
y Grŵp Arbenigol ac fel rhan o unrhyw system newydd byddem yn darparu unrhyw 
eglurhad pellach neu ddiweddarach sydd ei angen ynghylch codi ffioedd am 
wasanaethau ychwanegol. O ran gwneud iawn, byddai angen inni ystyried yn ofalus 
sut y gallai unrhyw fireinio canlyniadol y gallem ei wneud i'r rheoliadau a'r fframweithiau 
presennol eistedd yng nghyd-destun unrhyw system newydd, a chyngor presennol yr 
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd ar gyfraith defnyddwyr ar gyfer darparwyr 
cartrefi gofal y DU ar gyfer pobl hŷn, sydd eisoes yn darparu lefel o amddiffyniad i 
bobl.   
 
 
Argymhelliad – 13. Dylai Llywodraeth Cymru ysgrifennu at y Pwyllgor i amlinellu ei 
bwriadau ar gyfer cronfeydd cyfun ar gyfer comisiynu cartrefi gofal, yng nghyd-
destun y diwygiadau polisi parhaus yn y sector a’r Gwasanaeth Gofal 
Cenedlaethol a’r Fframwaith Cenedlaethol arfaethedig.  
 
Derbyn 
 
Fel rhan o'r rhaglen ailgydbwyso gofal a chymorth, mae pum grŵp gorchwyl a gorffen 
wedi'u sefydlu i ystyried a chryfhau integreiddio rhanbarthol ac i weithio ar y cyd drwy 
Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Mae'r grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau 
Integredig wedi bod yn adolygu'r ddarpariaeth a'r trefniadau presennol yn benodol ar 
gyfer cyfuno cronfeydd yn rhanbarthol ac yn cymeryd i ystyriaeth yr argymhellion yn 
adroddiad 2021 Archwilio Cymru ar gomisiynu cartrefi gofal i bobl hŷn. Bydd hefyd yn 
adolygu ac yn ystyried effaith a defnydd pecyn cymorth cyllidebau cyfun Cymdeithas 
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a gydgynhyrchwyd yn 2019 gydag 
ystod o randdeiliaid i ddarparu canllawiau ymarferol ar sut i oresgyn rhwystrau posibl i 
drefniadau cronfeydd cyfun. 
 
Mae ymgysylltu ag aelodau'r grŵp gorchwyl a gorffen a dysgu o adolygiad KPMG o 
drefniadau cyllidebau cyfun yn awgrymu bod angen newid i sicrhau bod comisiynu ar 
y cyd yn fwy effeithiol, yn canolbwyntio ar y canlyniadau a bod cronfeydd cyfun yn cael 
eu hystyried fel offeryn mewn trefniant comisiynu ar y cyd yn hytrach na'i fod yn cael 
ei weld fel y nod terfynol ynddo'i hun. 
 
I'r perwyl hwnnw bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn debygol o wneud argymhellion 
ynghylch diwygio canllawiau rhan 9 a fydd yn: 
 

• Canolbwyntio ar gyfuno adnoddau, sy'n mynd y tu hwnt i gyfuno cyllidebau yn 
unig; 

• Rhoi safle mwy amlwg i gronfeydd cyfun yng nghyd-destun comisiynu ar y cyd; 

• Darparu mwy o hyblygrwydd i bartneriaid mewn perthynas â sut, pryd a lle maen 
nhw'n cyfuno cronfeydd h.y. yn rhanbarthol, yn isranbarthol, yn lleol neu’n 
unigol; a 

• Tynnu sylw at feysydd blaenoriaeth eraill ar gyfer comisiynu ar y cyd a chyfuno 
adnoddau. 
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Bydd argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen, yn amodol ar ystyriaeth a phenderfyniad 
Gweinidogol, yn llywio canllawiau statudol diwygiedig Rhan 9 y disgwylir ymgynghori 
arnynt yng ngwanwyn 2023.   
 
Yn dilyn cymeradwyaeth Weinidogol i'r canllawiau drafft diwygiedig, bydd y Pwyllgor 
yn cael copi o'r dogfennau ymgynghori yn ffurfiol er mwyn iddynt eu hystyried a gwneud 
sylwadau arnynt. 
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Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol 
Llywodraeth Cymru 

Cyfeirnod: AC/326/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2022 

Annwyl Andrew 

Archwilio’r broses o bennu amcanion llesiant 
Fel y gwyddoch, mae fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf) yn ei gwneud yn ofynnol imi archwilio cyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys, Gweinidogion Cymru (Llywodraeth Cymru). Yn benodol, 
mae’n rhaid imi asesu i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus wedi gweithredu yn unol â'r 
egwyddor datblygu cynaliadwy a) wrth bennu amcanion llesiant, a b) wrth gymryd 
camau i’w cyflawni, yn unol â’r Ddeddf. Mae gweithredu yn unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy yn golygu ceisio ‘sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 
diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau’.1 
I wneud hynny, mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus ystyried y ‘pum ffordd o weithio’.2 

Rwyf bellach wedi gorffen fy archwiliad o’r graddau y mae Llywodraeth Cymru wedi 
cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion llesiant. Dyma’r 
archwiliad cyntaf o’i fath a gynhaliwyd yn y cyfnod adrodd hwn, sy’n cwmpasu 2020–
2025. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hamcanion llesiant yn rhan o Raglen 
Lywodraethu’r chweched Senedd, ynghyd â datganiad llesiant ar wahân ym mis 
Mehefin 2021. Mae hyn yn adlewyrchu’r gofyniad i bennu a chyhoeddi’r amcanion o 

1 Adran 5 (1) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

2 Diben Cyffredin: Rhannu Dyfodol Canllawiau ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 
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fewn chwe mis ar ôl etholiad. Dechreuodd fy archwilwyr y gwaith hwn yn 
ddiweddarach y flwyddyn honno. 

Nid yw’n ofynnol imi adrodd ar ddiwedd archwiliadau unigol, ond mae’n ofynnol imi 
adrodd ar ganlyniadau fy archwiliadau cyn diwedd y cyfnod adrodd (Mai 2025). Mae 
hyn yn golygu y bydd canfyddiadau’r archwiliad hwn yn rhan o sylfaen dystiolaeth yr 
adroddiad y mae’n ofynnol imi ei osod gerbron y Senedd. Fodd bynnag, rwyf o’r farn 
ei bod yn bwysig cyfleu canlyniadau pob archwiliad er mwyn cynorthwyo atebolrwydd 
a chefnogi dysg a gwelliant, a hynny mewn modd amserol. Gobeithiaf hefyd fod 
adrodd yn cynorthwyo tryloywder ac yn helpu cyrff cyhoeddus i ddysgu oddi wrth ei 
gilydd. Felly, mae’r llythyr a’r atodiad hwn yn nodi fy nghanfyddiadau, fy 
nghasgliadau a fy argymhellion o’r archwiliad hwn. 

Wrth asesu i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy, mae angen imi ystyried sut y maent wedi cymhwyso’r pum 
ffordd o weithio. Er bod allbynnau a chanlyniadau da yn hunanamlwg o bwys, mae’r 
Ddeddf yn rhoi amlygrwydd i’r ffordd y mae cyrff yn ymgymryd â’u gwaith - ‘sut’, yn 
hytrach na ‘beth’. Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (y Comisiynydd) a 
minnau wedi parhau i bwysleisio bod hyn yn bwysig; nid er biwrocratiaeth ond er 
mwyn sicrhau gwell canlyniadau, yn ogystal â darparu manteision amlwg megis 
cryfhau ymddiriedaeth a chysylltiadau drwy gydweithrediad ac ymglymiad. Felly, wrth 
gynnal fy archwiliadau, rwyf yn chwilio am gyrff cyhoeddus i ‘ddangos eu gwaith’. 
Mae hyn yn golygu, wrth archwilio’r broses o bennu amcanion llesiant, fy mod yn 
disgwyl i gyrff cyhoeddus allu disgrifio a darparu tystiolaeth o sut y maent wedi mynd 
ati i bennu eu hamcanion llesiant mewn ffordd sy’n ystyried y pum ffordd o weithio. Er 
enghraifft, pwy sydd wedi bod yn rhan o’r broses honno, pryd a sut, yn ogystal â’r 
wybodaeth y maent wedi ei defnyddio a sut mae wedi siapio’r broses o ddethol 
amcanion llesiant. 

Yn ddelfrydol, dylai cyrff cyhoeddus bennu amcanion llesiant sydd wrth wraidd y 
sefydliad. Nid yw’n ofyniad, ond rwyf yn glir mai eu lleoli yn eu trefniadau cynllunio 
corfforaethol yw’r arfer gorau. Yn wir, mae’n ddigon posibl y byddai pennu amcanion 
llesiant sydd y tu allan i’r fframwaith corfforaethol yn cyfyngu ar eu heffaith a’u 
cyrhaeddiad ac y byddai’n ychwanegu haen ychwanegol o fiwrocratiaeth a 
chymhlethdod. Bydd pob corff yn dylunio ac yn dilyn proses sy’n adlewyrchu eu 
hamgylchiadau eu hunain, y bydd ein harchwiliadau’n ceisio eu deall fel y gallwn 
asesu i ba raddau y mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy wedi ei chymhwyso. 

Cadarnhaol felly yw gweld bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi ei hamcanion llesiant 
wrth wraidd y rhaglen lywodraethu. Rwyf yn cydnabod, i Lywodraeth Cymru, fod 
realiti pennu amcanion llesiant, yn y modd y rhagwelwyd gan y Ddeddf ac yn fuan ar 
ôl etholiad, yn heriol. Mae’n rhaid iddi lunio rhaglen lywodraethu sy’n adlewyrchu’r 
gorchymyn gwleidyddol, yn ogystal â sicrhau ei bod yn cymhwyso’r egwyddor 
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datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion llesiant. Nid yw ymrwymiadau 
maniffesto yn dileu nac yn disodli’r ddyletswydd statudol hon. Mae dod â’r elfennau 
hyn at ei gilydd yn cyflwyno rhai heriau ymarferol a chysyniadol ac nid oes dim un 
ateb cywir i sut y dylid ei gwneud. Rwyf yn deall bod hwn yn faes lle mae 
Llywodraeth Cymru yn debygol o barhau i fireinio ei dull gweithredu dros amser. 

O ganlyniad i hynny, mae’r archwiliad wedi codi rhai materion diddorol ac wedi 
amlygu rhai safbwyntiau gwahanol ar draws ein priod sefydliadau. Fodd bynnag, ar ôl 
gorffen fy archwiliad, fy marn i yw, er bod Llywodraeth Cymru yn parhau i gymryd 
camau i ymwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei phrosesau a’i harferion 
ehangach, nid yw wedi darparu tystiolaeth ategol glir i ddangos sut y mae wedi 
cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion llesiant. O 
ganlyniad i hynny, nid yw gwneud asesiad cyffredinol o’r graddau y digwyddodd 
hynny yng nghyd-destun Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymarferol bosibl.  

Mae’n amlwg bod Llywodraeth Cymru yn parhau i weithredu i geisio ymwreiddio’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy yn y modd y mae’n gwneud busnes yn gyffredinol. Yn 
dilyn ein hadroddiad ar gyfer 2019, rydym wedi derbyn tystiolaeth wedi’i diweddaru 
o’r trefniadau hyn er nad ydym wedi adolygu eu heffeithiolrwydd yn rhan o’r 
archwiliad hwn. Fodd bynnag, gallwn weld parhad o waith i ddatblygu capasiti a 
chryfhau arbenigedd yn y gwasanaeth sifil ac i wella prosesau allweddol, fel y ffordd 
y mae Llywodraeth Cymru yn pennu ei chyllideb ac yn monitro’r hyn a gyflawnir. 
Bydd y Comisiynydd yn archwilio’r dulliau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi ar 
waith yn ei hadolygiad ei hun o dan adran 20 o’r Ddeddf. Mae’r gwaith hwnnw wedi 
dechrau ers tro ac mae’n cyd-fynd â’r ymrwymiad i gydgysylltu, rydym wedi bod yn 
trafod gwybodaeth berthnasol o’n gwaith archwilio â swyddfa’r Comisiynydd. Mae 
gan aelod o staff Archwilio Cymru swyddogaeth arsyllydd ar y grŵp llywio sy’n 
cefnogi’r adolygiad. 

Prif bwyslais yr archwiliad hwn yw pennu’r amcanion llesiant. Ymddengys fod 
amcanion llesiant Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu ysbryd y Ddeddf mewn sawl 
ffordd. Maent yn drawsbynciol eu natur, mae cysylltiadau clir â’r nodau llesiant ac 
mae’r tueddiadau tymor byr a hirdymor yn weladwy yn yr amcanion. Fodd bynnag, fel 
y disgrifir uchod, fy nghyfrifoldeb i yw asesu ‘sut’ ac nid ‘beth’, sy’n golygu bod 
tystiolaeth ar y ffordd y pennwyd yr amcanion hynny yn ganolog. Nid wyf wedi cael 
digon o dystiolaeth ynglŷn â hyn, sy’n ei gwneud yn anodd asesu sut y cymhwyswyd 
y ffyrdd o weithio a phenderfynu i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi 
gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y nodir yn y Ddeddf ac a 
ddisgrifir mewn canllawiau ategol. 

Yn achos Llywodraeth Cymru, mae ansawdd a gwelededd y broses yn bwysig fel 
modd o arfer ei swyddogaeth arweiniol. Mae’r Comisiynydd a minnau wedi siarad am 
bwysigrwydd y swyddogaeth arweiniol honno wrth weithredu’r Ddeddf. Gan mai 
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Llywodraeth Cymru yw awdur y ddeddfwriaeth, mae’n bwysig ei bod yn esiampl 
ragorol dros y newid y mae’n dymuno ei weld yn y sector cyhoeddus ehangach. Am y 
rhesymau hyn, mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn egluro ac yn cyfleu’r hyn y 
mae wedi ei wneud yn glir yn ogystal â chymhwyso’r Ddeddf yn dda.  

Er bod y dyletswyddau’n cyflwyno rhai heriau penodol i lywodraeth genedlaethol, 
mae’n debyg nad yw Llywodraeth Cymru’n unigryw. Efallai y bydd cyrff cyhoeddus 
eraill yn dewis pennu amcanion llesiant newydd yn y cyfnod adrodd hwn, neu y bydd 
angen gwneud hynny arnynt – bydd llawer o gynghorau yn ystyried pennu amcanion 
newydd yn dilyn eu hetholiadau eu hunain. O ystyried hyn, mae’n bwysig bod 
Llywodraeth Cymru’n anfon neges glir am bwysigrwydd pennu amcanion llesiant 
mewn ffordd sy’n adlewyrchu gofynion ac uchelgeisiau’r ddeddfwriaeth yn llawn.  

Rydym wedi cael deialog barhaus gyda swyddogion ynglŷn â sut y dylid dehongli a 
chymhwyso’r rhan hon o’r ddeddfwriaeth. Er bod fy nghasgliadau yn aros yr un fath, 
rydym wedi gallu darparu eglurhad pellach ac rwyf yn gobeithio ein bod wedi dod i 
sefyllfa o gyd-ddealltwriaeth. Rydym wedi bod yn dryloyw wrth rannu ein fframwaith 
archwilio ac mewn ysbryd dysgu fel y disgwyliwn gan eraill, byddwn yn parhau i ofyn 
am sylwadau, gan ei ddatblygu a’i fireinio yn ystod y cyfnod adrodd.  

Yn olaf, byddwch yn nodi fy mod wedi gwneud argymhellion sydd wedi eu cynllunio i 
helpu Llywodraeth Cymru y tro nesaf, pan fydd yn pennu amcanion llesiant. Er fy 
mod yn gwerthfawrogi efallai na fydd Llywodraeth Cymru yn gallu ymrwymo i fanylion 
ei hymateb yn awr, byddwn yn croesawu cadarnhad ar yr adeg hon ynghylch a yw’r 
argymhellion yn cael eu derbyn. 

Yn gywir 

 
 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 

copi i  

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS – Prif Weinidog Cymru 
Sophie Howe – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
Mark Isherwood AS – Cadeirydd, Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus 
Jenny Rathbone AS - Cadeirydd, Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol 

Tudalen y pecyn 14



 

 

Tudalen 5 o 13 - Atodiad: Archwilio’r broses o bennu amcanion llesiant - Cysylltwch â ni yn Gymraeg 
neu yn Saesneg / Please contact us in Welsh or English. 

Atodiad: Archwilio’r broses o bennu amcanion llesiant 

Sut y gwnaethom gynnal yr archwiliad 

Yr hyn a adolygwyd gennym a pham 

1 O dan adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y 
Ddeddf), mae dyletswydd ar yr Archwilydd Cyffredinol i archwilio i ba raddau y 
mae’r cyrff cyhoeddus a gwmpesir gan y Ddeddf wedi gweithredu yn unol â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu eu hamcanion llesiant a chymryd 
camau i’w cyflawni. Mae’n rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gynnal archwiliad ym 
mhob corff perthnasol o leiaf unwaith yn ystod pob cyfnod adrodd o bum 
mlynedd. Y cyfnod adrodd presennol yw mis Mai 2020 i fis Mai 2025. 

2 Cynhaliwyd yr archwiliad hwn i helpu i gyflawni’r ddyletswydd honno. Mae wedi 
canolbwyntio ar y gwaith o bennu amcanion llesiant a gynhaliwyd gan 
Weinidogion Cymru (Llywodraeth Cymru).3 

3 Yn 2020, bu’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori â chyrff cyhoeddus a 
rhanddeiliaid eraill ar sut y dylid cyflawni’r archwiliadau sydd yn yr ail gyfnod 
adrodd. Mae’r rhaglen archwiliadau a gynhelir gennym yn awr yn adlewyrchu 
ein dull diwygiedig. 

4 Cynlluniwyd yr archwiliad i: 
• roi sicrwydd ynghylch y graddau y mae Llywodraeth Cymru wedi 

cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion 
llesiant; a 

• nodi cyfleoedd i ymwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy ymhellach wrth 
bennu amcanion llesiant yn y dyfodol. 

  

 

 

3 Yn rhan o raglen waith ehangach yr Archwilydd Cyffredinol, rydym yn gwneud 
gwaith ychwanegol i gyflawni’r ddyletswydd drwy asesu’r camau a gymerwyd i 
gyflawni amcanion llesiant. 
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Ymagwedd a dulliau archwilio 

5 Canolbwyntiodd ein harchwiliad ar y cwestiwn canlynol: 

‘I ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu yn unol â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion llesiant’. 

6 Gwnaethom gymhwyso fframwaith archwilio a lywiwyd gan: 
• y Ddeddf a chanllawiau statudol.  
• cyngor a chanllawiau gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (y 

Comisiynydd). 
• ein fframwaith archwilio presennol, a ddatblygwyd ac a ddefnyddiwyd yn y 

cyfnod adrodd cyntaf, a lywiwyd trwy waith helaeth i ymgysylltu â 
rhanddeiliaid. 

• nodweddion pennu amcanion effeithiol sy’n ymddangos yn ein gwaith 
ehangach. 

7 Gwnaethom ddechrau ar ein prif waith maes ym mis Rhagfyr 2021, a gorffen 
ym mis Chwefror 2022. Gwnaethom adolygu dogfennau, gan gynnwys 
cyflwyniad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, a chynnal cyfweliadau â 
swyddogion. Nodir ein canfyddiadau lefel uchel a’n hargymhellion isod, ynghyd 
â rhywfaint o fanylion ychwanegol am gwmpas ein harchwiliad. 

Canfyddiadau 

Ar y cyfan, rydym wedi dod i’r casgliad, er bod Llywodraeth Cymru yn parhau i 
gymryd camau i ymwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei phrosesau 
a’i harferion ehangach, nad yw wedi darparu tystiolaeth ategol glir i ddangos 
sut y mae wedi cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei 
hamcanion llesiant. O ganlyniad i hynny, ni fu’n ymarferol bosibl gwneud 
asesiad cyffredinol o’r graddau y digwyddodd hynny yng nghyd-destun 
Llywodraeth Cymru 

Nodir ein canfyddiadau manylach isod. 
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Mae’r amcanion llesiant yn adlewyrchu ystyriaethau tymor byr a hirdymor 
perthnasol ac mae cysylltiadau clir â’r nodau llesiant, ond nid yw’n glir sut yn 
union y mae gwybodaeth berthnasol wedi llywio ei dewis na sut yr oedd 
amrywiaeth lawn y boblogaeth yn rhan o’r broses 

 
Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano: 
• Dealltwriaeth gytbwys a chywir o gynnydd o’i gymharu â’r amcanion llesiant 

blaenorol a adroddwyd yn glir ac a ddefnyddir i helpu i bennu amcanion llesiant 
newydd. 

• Dealltwriaeth drylwyr o’r anghenion, yr heriau a’r cyfleoedd presennol ac yn y 
dyfodol sy’n llywio’r broses o ddewis amcanion llesiant newydd. 

• Cyfraniad ystyrlon gan y bobl gywir, sy’n llywio’r broses o ddewis amcanion 
llesiant newydd. 

• Amcanion llesiant sydd wedi eu cynllunio i sicrhau manteision tymor hwy, ochr 
yn ochr â diwallu anghenion tymor byr. Mae hyn yn cynnwys cael eu pennu 
dros amserlen briodol. 

• Amcanion llesiant sydd wedi eu cynllunio i wella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol (gan gynnwys sut y maent yn 
ymwneud â’i gilydd, amcanion cyrff cyhoeddus eraill a’r nodau). 

8 Pennodd Llywodraeth Cymru ei hamcanion llesiant ym mis Mehefin 2021, gan 
fodloni’r gofyniad i’w cyhoeddi o fewn chwe mis i etholiadau’r Senedd ym mis 
Mai 2021. Cyhoeddwyd yr amcanion llesiant yn Natganiad Llesiant Llywodraeth 
Cymru ac fe’u cynhwyswyd yn Rhaglen Lywodraethu 2021–2026, sydd yn ôl 
disgrifiad Llywodraeth Cymru’n yn ‘eu rhoi wrth wraidd y llywodraeth’. Mae 
ymgorffori’r amcanion yn y ddogfen strategol allweddol a’r broses gynllunio yn 
adlewyrchu canllawiau statudol ac arferion da ar draws cyrff cyhoeddus. 
Nododd Llywodraeth Cymru fod angen ‘cyflymder’ wrth ddatblygu’r amcanion er 
mwyn galluogi mwy o amser ar gyfer y broses gyflawni ac i roi ‘amlygrwydd’ i’r 
amcanion, ac fe’i hysgogwyd gan hynny i wneud y newidiadau hyn. 

9 Roedd 12 amcan llesiant yn y datganiad llesiant blaenorol ac mae wedi lleihau’r 
nifer i 10 erbyn hyn, ond mae dilyniant amlwg yn ei phwyslais. Mae’r amcanion 
newydd yn adlewyrchu newidiadau yn yr amgylchedd allanol ac maent yn 
drawsbynciol eu natur. Mae cysylltiadau amlwg rhwng yr amcanion llesiant a’r 
nodau llesiant. 
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10 Mae tueddiadau tymor byr a hirdymor yn weladwy yn y casgliad terfynol o 
amcanion llesiant. Fodd bynnag, maent yn ddyheadol eu natur ar y cyfan, er 
enghraifft: ‘Gwneud ein dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi yn lleoedd gwell fyth i 
fyw a gweithio ynddynt’. Mae hyn yn golygu na fydd yn rhwydd mesur y 
cynnydd dros amserlen benodol a gwerthuso’r llwyddiant wrth ei bodloni (gweler 
hefyd paragraff 21). 

11 Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio adroddiadau blynyddol sy’n rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd a gweithgarwch y gorffennol. Dywedodd 
swyddogion Llywodraeth Cymru fod Gweinidogion wedi ystyried sut y maent 
wedi cyflawni o gymharu â’u hamcanion llesiant blaenorol wrth bennu eu 
hamcanion llesiant newydd, gan gyfeirio at eu hadroddiadau blynyddol (gweler 
hefyd paragraff 22). Gwnaethon nhw ddweud wrthym hefyd eu bod yn ystyried 
bygythiadau cyfredol ac yn y dyfodol, gan ddefnyddio adroddiadau blynyddol 
Llesiant Cymru ac adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol. 

12 Fodd bynnag, nid yw’n glir o’r dystiolaeth a ddarparwyd sut mae gwybodaeth 
am gyflawniadau a thueddiadau’r gorffennol wedi llywio dewisiadau ar 
amcanion llesiant. Nid ydym wedi cael manylion am sut na phryd y digwyddodd 
hyn, sut mae’r wybodaeth wedi helpu Gweinidogion i gydbwyso ystyriaethau 
tymor byr a hirdymor ac wedi dylanwadu ar y dewis o amcanion llesiant 
newydd. Mae’r adroddiadau blynyddol eu hunain yn cyfeirio at y broses o 
adolygu a chadw’r amcanion llesiant, ond nid ydynt yn ei disgrifio mewn unrhyw 
fanylder. Wrth gynnal archwiliadau, rydym yn gofyn i gyrff cyhoeddus ‘ddangos 
eu gwaith i ni’. Mae hyn yn rhan hanfodol o’n gallu i asesu ffyrdd o weithio ac i 
ddod i gasgliad ynghylch i ba raddau y mae corff cyhoeddus wedi gweithredu 
yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy. 

13 Er mwyn deall, ac i sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen cyfredol a’r angen yn y 
dyfodol, mae angen i Lywodraeth Cymru hefyd gynnwys pobl sydd â diddordeb 
mewn cyflawni’r nodau llesiant. Mae’n rhaid iddi sicrhau bod y bobl hynny’n 
adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth. Nid yw’r dystiolaeth a gawsom yn dangos 
bod Llywodraeth Cymru wedi cynnwys pobl fel y disgrifir gan y Ddeddf a’i 
chanllawiau ei hun, nac mewn ffordd sy’n adlewyrchu disgwyliadau’r 
Comisiynydd. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cynnwys pobl yn uniongyrchol 
wrth bennu ei hamcanion llesiant newydd, nac wedi disgrifio sut y mae wedi 
manteisio ar amrywiaeth o ddeallusrwydd ymglymiad presennol, ond dywedwyd 
wrthym fod ‘Gweinidogion Cymru’n fodlon mai canlyniad proses ddemocrataidd 
a oedd yn cynnwys amrywiaeth enfawr o leisiau o bob cwr o Gymru yw’r 
amcanion llesiant’. 
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14 Rydym yn gwerthfawrogi y gallai Gweinidogion Cymru ddymuno adlewyrchu 
ymrwymiadau maniffesto eu pleidiau yn amcanion llesiant Llywodraeth Cymru 
ac y byddant yn dymuno defnyddio sgyrsiau y maent wedi eu cael â phobl 
ledled Cymru yn ystod yr etholiad yn rhan o hyn. Fodd bynnag, nid ydym wedi 
gweld tystiolaeth o ran pa wybodaeth a ystyriwyd a sut y mae wedi llywio’r 
broses o bennu amcanion llesiant. Mae hyn yn codi rhai cwestiynau pwysig, fel: 
• Sut mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau ei bod wedi cynnwys 

amrywiaeth y boblogaeth? I wneud hyn yn effeithiol, mae angen ystyried 
yn ymwybodol ac yn systematig pwy ddylai fod yn rhan o’r broses a sut i’w 
cynnwys. Mae’n rhaid i hyn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth. 

• Sut mae canlyniadau’r broses o gynnwys pobl wedi llywio datblygiad 
yr amcanion llesiant? Nid yw’n glir sut mae canlyniadau trafodaethau â’r 
cyhoedd wedi llywio’r broses o bennu amcanion llesiant. 

• Sut mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried y disgwyliadau sy’n 
gysylltiedig â chynnwys pobl (yn hytrach nag ymgysylltu/ymgynghori â 
nhw) ac arferion da? Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi cyngor ar sut i 
gyflawni’r broses o gynnwys pobl i safon uchel. Mae’n cynnwys elfennau a 
ddisgrifir uchod, fel yr angen i wneud yn siŵr bod y bobl gywir yn cymryd 
rhan a mynd ati yn y ffordd fwyaf effeithiol. Mae’n rhoi sylw hefyd i 
bwysigrwydd roi adborth i bobl i roi gwybod iddynt sut mae eu safbwyntiau 
wedi eu hystyried. Gellid cyflawni hyn drwy nodi’r wybodaeth sydd wedi ei 
chasglu drwy gynnwys pobl, a disgrifio sut y defnyddiwyd yr wybodaeth 
honno yn y datganiad llesiant. 

15 Mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys pobl ar draws ystod o’i swyddogaethau a’i 
gweithgareddau, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Yn ôl datganiad llesiant 
Llywodraeth Cymru, mae dadansoddiad o’r ymatebion i’w hymgynghoriad 
‘Cymru Ein Dyfodol’ wedi helpu i lywio’r amcanion llesiant, ond nid yw’r 
datganiad yn egluro’r broses hon. Mae’n ymddangos yn debygol i ni y bydd 
ffynonellau eraill o wybodaeth berthnasol. Mae cyfleoedd i Lywodraeth Cymru 
ystyried a, phan fo hynny’n briodol, disgrifio sut mae’r wybodaeth ehangach hon 
yn llywio’r broses o bennu amcanion llesiant. 

16 Nid yw’n glir ychwaith a oedd cyrff eraill yn rhan o broses pennu amcanion 
llesiant Llywodraeth Cymru na sut yr oeddent yn rhan o’r broses, nac a oedd eu 
hamcanion llesiant eu hunain wedi eu hystyried. Fodd bynnag, mae 
Llywodraeth Cymru yn dweud, o ystyried dilyniant wrth lywodraethu, y byddai 
llawer o sefydliadau wedi ymgysylltu â Gweinidogion yn y tymor blaenorol. Fodd 
bynnag, nid ydym wedi derbyn tystiolaeth yn ystod yr archwiliad hwn o’r ffordd y 
mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr effaith ar amcanion cyrff cyhoeddus 
eraill. Nid ymddengys fod y trefniadau hyn yn ddigon cadarn, ac mae’n codi’r 
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cwestiwn o sut mae gweision sifil yn cefnogi Gweinidogion newydd i ystyried yr 
wybodaeth hon, yn enwedig os bu newid ym mhlaid y llywodraeth. 

Mae Llywodraeth Cymru’n gweithredu â’r bwriad o sicrhau ei bod yn cyflawni 
ei hamcanion yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond nid yw wedi 
nodi’n glir sut y bydd yn gweithio gydag eraill ac mae cyfleoedd i gryfhau ei 
threfniadau monitro 

 
Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano: 
• Ystyriaeth briodol ynghylch sut y bydd adnoddau ar gyfer yr amcanion llesiant 

dros y tymor byr, canolig a hir. 
• Trefniadau priodol i weithio gydag eraill, gan gynnwys cynllunio i gynnwys y 

cyhoedd yn y broses gynllunio a chyflawni gyfredol a/ neu sicrhau bod 
trefniadau partneriaeth a chydweithredu priodol ar waith. 

• Trefniadau monitro ac adolygu priodol fel bod modd asesu’r cynnydd dros y 
tymor byr, canolig a hwy. Dylai’r trefniadau hyn fod yn dryloyw ac wedi eu 
cyfleu’n glir i randdeiliaid mewnol ac allanol. 

• Dealltwriaeth o ba mor dda yr aeth Llywodraeth Cymru i’r afael â’r broses o 
bennu’r amcanion llesiant blaenorol a thystiolaeth ei bod wedi cymhwyso’r 
ddysg honno i wella ei modd o bennu ei hamcanion llesiant diweddaraf. 

17 Mae’r datganiad llesiant yn nodi pwysigrwydd cynnwys pobl ac yn cydnabod yr 
angen i gydweithredu wrth gyflawni’r amcanion llesiant. O ystyried bod rhywfaint 
o ddilyniant mewn amcanion, rhesymol yw tybio y bydd trefniadau cyflawni 
presennol yn parhau i fod ar waith, ond nid oes manylion am hyn yn y 
datganiad llesiant. 

18 Ar ôl i’r amcanion llesiant gael eu pennu, dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod 
wedi ystyried sut y gellid cysoni’r gyllideb er mwyn eu cyflawni. Mae’n bwysig 
bod yr amcanion yn sbarduno’r broses o bennu cyllidebau, ond mae cyfleoedd 
hefyd i sicrhau bod risgiau i gyflawni a’r adnoddau sydd ar gael yn cael eu 
hystyried wrth bennu’r amcanion hynny. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried 
eu bod yn fwy hirdymor eu natur. Nid yw’r datganiad llesiant yn cynnwys 
gwybodaeth am ddarparu adnoddau ar gyfer yr amcanion. 

19 Roedd y swyddogion y buom yn siarad â nhw yn cydnabod y swyddogaeth 
ganolog y gall y broses o bennu cyllideb ei chwarae wrth sicrhau y gall 
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Llywodraeth Cymru gyflawni manteision ataliol a hirdymor. Mae’r Cynllun 
Gwella’r Gyllideb yn nodi nifer o gamau ar gyfer datblygu trefniadau cynllunio 
ariannol, gan gynnwys: 
• ymwreiddio’r Ddeddf mewn penderfyniadau cyllideb; 
• cynllunio ariannol mwy hirdymor – gan gynnwys cyfeirio at ddefnyddio 

ffynonellau fel Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol a dulliau gweithredu fel 
modelu senarios; 

• agenda atal – canolbwyntio ar ddefnyddio adnoddau er mwyn cefnogi newid 
mewn gweithgareddau ataliol; 

• ymateb i newid hinsawdd a bioamrywiaeth; 
• tryloywder data cyllidebol. 

20 Mae swyddogion yn ystyried sut y gallant ymestyn eu gorwelion cynllunio 
ariannol. Bydd yn bwysig i Lywodraeth Cymru barhau i ddatblygu gwaith 
modelu a chynllunio senarios er mwyn llywio penderfyniadau cyllidebol ac eraill. 

21 Ar y cyfan, nid yw’r amcanion llesiant yn hawdd eu mesur. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi cydnabod nad oedd yr amcanion llesiant blaenorol yn ‘SMART’ ac 
mae wedi eu nodi fel maes y mae angen ei wella, mewn ymateb i sylwadau gan 
y Comisiynydd yn rhannol. Fodd bynnag, byddai angen rhagor o waith i wneud 
yr amcanion yn SMART ac i alluogi proses adrodd sy’n gliriach.4 

22 Gellir cryfhau’r adroddiadau blynyddol hefyd er mwyn cynorthwyo’r broses 
gynllunio a chefnogi atebolrwydd. Maent yn disgrifio cyflawniadau, sydd wedi eu 
grwpio fesul thema drawsbynciol, ac mae’r atodiad ategol yn nodi’r cynnydd o’i 
gymharu ag ymrwymiadau y rhaglen lywodraethu. Fodd bynnag, mae hyn yn ei 
gwneud hi’n anodd gwerthuso’r cynnydd cyffredinol o’i gymharu â phob amcan 
llesiant gan nodi pa gamau ychwanegol neu wahanol y gellid eu cymryd i’w 
cyflawni nhw. 

23 Ar adeg cynnal ein gwaith maes, roedd trefniadau llywodraethu ac adrodd yn 
cael eu rhoi ar waith, gan gynnwys ymestyn y system ‘Offeryn Adrodd am 

 

 

4 Ceir sawl fersiwn o’r acronym ‘SMART’ yn y Saesneg. Rydym ni’n ei ddefnyddio i 
gyfeirio at ‘Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound’ (Penodol, 
Mesuradwy, Cyraeddadwy, Realistig ac Amser-gyfyngedig). 
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Wybodaeth Busnes’ i fonitro cyflawniadau ar draws Llywodraeth Cymru gyfan. 
Er bod datblygiad ehangach a chyflwyniad system Offeryn Adrodd am 
Wybodaeth Busnes yn gadarnhaol, mae’n bwysig bod gan sefydliadau system 
sy’n eu galluogi i gael darlun corfforaethol o’r hyn a gyflawnir. 

24 Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau â’i hymdrechion i ddatblygu 
gwybodaeth ar draws y gwasanaeth sifil drwy hyfforddiant a chodi 
ymwybyddiaeth. Mae’n ceisio cryfhau arbenigedd polisi drwy ymgorffori’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy yn y Fframwaith Polisi Galluogrwydd. Rydym 
hefyd yn ymwybodol mai bwriad ailstrwythuro mewnol diweddar Llywodraeth 
Cymru yw rhoi mwy o amlygrwydd i rai themâu trawsbynciol allweddol a 
chefnogi cyflawniadau o’u cymharu yn gyffredinol â’r amcanion llesiant. 

25 Mae’r enghreifftiau hyn yn dangos dilyniant o waith i ymwreiddio’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy ym mhrosesau ac arferion Llywodraeth Cymru, a nodwyd 
yn ein hadroddiad archwilio ar gyfer 2019. Nid ydym wedi adolygu’r trefniadau 
hyn yn fanwl yn rhan o’r archwiliad hwn. 

26 Ar hyn o bryd, mae’r Comisiynydd yn cynnal adolygiad drwy archwilio’r dulliau y 
mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i gyflawni’r Ddeddf. Felly, bydd hi’n 
ystyried y rhain a threfniadau cysylltiedig eraill yn fanylach yn rhan o’r gwaith 
hwn. 

27 Disgrifiodd Llywodraeth Cymru rai myfyrdodau cychwynnol o ran sut y pennodd 
ei hamcanion llesiant. Nid yw wedi ystyried y gwelliannau y gallai eu gwneud yn 
llawn eto, ond mae’n disgwyl nodi dysg ychwanegol y gellir ei chymhwyso yn y 
dyfodol. 

Argymhellion 

Wrth bennu amcanion llesiant yn y dyfodol, dylai Llywodraeth Cymru: 

Argymhelliad 1: Ystyried y gwahanol ffyrdd y gall gymhwyso’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy drwy gydol ei phroses o bennu amcanion llesiant newydd. Dylai hyn 
gynnwys cynnal a/neu gasglu ynghyd ganlyniadau’r broses o gynnwys pobl, fel y 
disgrifir yn y Ddeddf a chanllawiau ategol.  

Argymhelliad 2: Cyfleu’n glir sut y mae wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion llesiant, a sut y mae wedi gwneud hyn 
yn ei chyswllt unigryw. Dylai hyn gynnwys, er enghraifft:  

• Sut mae wedi defnyddio ystod eang o wybodaeth i helpu i gydbwyso anghenion 
tymor byr a hirdymor ac i wneud dewisiadau ynghylch dewis amcanion llesiant. 
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• Canlyniadau’r broses o gynnwys pobl a sut y maent wedi llywio’r gwaith pennu 
amcanion llesiant. 

• Sut mae wedi ystyried safbwyntiau cyrff eraill a’r effaith debygol arnyn nhw ac 
ar eu hamcanion llesiant.  

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus egluro yn eu datganiadau 
llesiant pam y maent o’r farn eu bod wedi pennu amcanion llesiant yn unol â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy. Felly, dylai datganiad llesiant Llywodraeth Cymru fod 
yn ffordd ddefnyddiol o gyfleu’r uchod yn glir. 
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Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol 
Permanent Secretary 

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 

Adrain Crompton  
Auditor General for Wales  
Audit Wales  
24 Cathedral Road  
Cardiff  
CF11 9LJ 
Adrian.Crompton@audit.wales 

11 October 2022 

Dear Adrian, 

Response to the Auditor General for Wales’ examination of the setting of Welsh 
Government’s well-being objectives 

Thank you for your letter on the conclusion of your examination of the extent to which the 
Welsh Government has applied the sustainable development principle when setting its well-
being objectives.  

The inclusion of the Auditor General for Wales within the Well-being of Future Generations 
(Wales) Act 2015 recognises the important role that examinations can play in supporting 
public bodies to continually improve and deepen how they act in accordance with the 
sustainable development principle. You have recognised that this is a stretching duty that 
takes audit into a new territory and therefore I note the change in your approach to the 
examination in this reporting round, following your consultation in 2020 and the changes 
you have made to your methodology to explore and understanding context, recognising that 
ways of working will need to be applied differently.  

I am pleased that the examination recognises the positive action we are taking to embed 
the sustainable development principle in how we conduct our business. However, our 
assessment differs from that in the examination. It remains my opinion that the way the 
Welsh Government’s well-being objectives were set meets our statutory responsibilities, and 
more importantly, sends a strong message to public bodies that setting objectives early, and 
at the heart of the organisation provides the best chance for them to shape decisions 
towards more sustainable outcomes.   

PAPA(6)-14-22 PTN2 - Welsh Government response to AGW report on well-being objectives
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Your report has highlighted the opportunity for Government to provide better information to 
the wider public sector on how it is acting in accordance with the sustainable development 
principle, including how it is applied in decisions of a strategic nature, such as the well-being 
objectives. On Recommendation 2, we continue to look at ways in which we can 
communicate how we are acting in accordance with the sustainable development more 
widely, beyond our communication to you, the Commissioner and the Senedd. Next month 
we are bringing together existing and new bodies subject to the Act to share learning and 
practice in discharging the well-being duty. 
 
One of the key outcomes of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 is to 
ensure that sustainable development is the central organising principle of Government and 
public bodies. It remains our expectation that public bodies should not treat the requirement 
to set well-being objectives under the Act as separate from the objectives that guide and 
steer the actions and decisions of the organisation. In practice, this means bodies, 
particularly those that are politically led, finding a way to bring together the policy objectives 
on which members have been elected, and that they are mandated to deliver, with the 
design of well-being objectives which maximise their contribution to the achievement of the 
well-being goals.  
 
The Programme for Government 2021-2026 purposefully places the ten well-being 
objectives at its heart. This ensures that people in Wales can see their democratic voices 
reflected in Welsh Ministers’ priorities for this government term. The early setting of well-
being objectives by Welsh Government sends a strong signal to the wider public sector that 
this practice, which bodies exhibited in the last cycle of the Act, should continue. This 
demonstrates the leadership and commitment of Ministers and has added new impetus to 
the sustainable development agenda across Welsh Government. Treating the well-being 
objective setting process in this way and not as a standalone process, detached from our 
wider mechanisms for delivering sustainable development is, in my opinion the more 
effective approach and better reflects the spirit and intent of the Act. 
 
As the 2021 Senedd elections delivered a continuation of the previous government, when 
setting the well-being objectives, we were able to draw from our recent collaboration, 
engagement, and involvement with people and organisations from across Wales. This 
includes learning from our work with the Shadow Social Partnership Council, the Black 
Asian and Minority Ethnic COVID-19 Advisory Group, and the Welsh Youth Parliament. It is 
the sum of these parts that supports Ministers in making decisions, rather than a single, 
add-on route of citizen insight and involvement just for the well-being duty. Involvement 
should be a continuing endeavour and therefore while we understand your position in 
respect of Recommendation 1, I do not see the benefit in an exercise to draw together all 
the results of involvement into a single product.  
 
The Welsh Government’s action and leadership on the well-being of future generations 
agenda is accelerating in this Government term, and we are maximising every opportunity 
to deliver on our well-being objectives, identifying areas where we can integrate approaches 
and contribute to shaping Wales’ future. I look forward to continuing to work with you and 
your team to strengthen our architecture for delivering sustainable development in Wales. 
 

 
 

Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  
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Cc: First Minister, Minister for Social Justice, Chair of the Public Accounts and Public 
Administration Committee, Chair of the Equality and Social Justice Committee, Future 
Generations Commissioner for Wales. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Cymorth COVID-19 i fusnesau yn 2020-21 

Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Dyddiad cyhoeddi: Hydref 2022 

Cyfeirnod y ddogfen: 3172A2022

PAPA(6)-14-22 P1 - Memo Archwilio Cymru ar gymorth Covid 19 i fusnesau
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Mae'r memorandwm hwn ar gyfer Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus Senedd 
Cymru wedi'i baratoi ymhellach i archwiliad Archwilydd Cyffredinol Cymru o gyfrifon Gweinidogion 
Cymru o dan adran 131(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 

Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a 
gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer o 
ran trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd 
partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio 
Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu 
ailddefnyddio'r ddogfen hon i swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi. 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English. 
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Cynnwys 
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Cyflwyniad 4 

Ynglŷn â’r memorandwm hwn 5 

Pam roddodd Llywodraeth Cymru gymorth ariannol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt  
gan bandemig COVID-19? 6 

Faint o gymorth ariannol roddodd Llywodraeth Cymru yn ystod 2020-21 ac at ba 
ddibenion? 7 

Sut y mae Llywodraeth Cymru’n gwneud gwaith dilynol ar risgiau sy’n gysylltiedig â  
thwyll a gwall? 10 

Sut y mae Llywodraeth Cymru’n gwerthuso effaith ei chymorth ariannol? 18 

Atodiad 1 – Dadansoddiad o gymorth grantiau a rhyddhad ardrethi  19 
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Cyflwyniad 
1 Yn ei adroddiad fel rhan o Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2020-21, tynnodd 

yr Archwilydd Cyffredinol sylw at effeithiau amodi ei farn yn y flwyddyn flaenorol am 
ddatganiadau ariannol 2019-20 mewn perthynas â grantiau busnes a ddarparwyd 
mewn ymateb i bandemig COVID-19. Fe amododd yr Archwilydd Cyffredinol ei farn 
am wirionedd a thegwch datganiadau ariannol 2020-21 am eu bod yn cynnwys 
£0.7 biliwn o wariant a ddylai fod wedi cael ei gynnwys yn natganiadau ariannol 
2019-20. Nid yw Llywodraeth Cymru’n cytuno â’r safbwynt yma ac mae wedi 
cynnwys y gwariant hwn yn natganiadau ariannol 2020-211. 

2 Roedd adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn tynnu sylw hefyd at ddatgeliadau yn 
Natganiad Llywodraethu Llywodraeth Cymru ynghylch lefel amcangyfrifedig twyll a 
gwall ar gyfer grantiau COVID-19 i fusnesau. Mae’r Datganiad Llywodraethu’n 
nodi, o’r achosion o dwyll yr hysbyswyd yn eu cylch a’r gwaith ‘Monitro Ar Ôl 
Cwblhau’ a gwblhawyd hyd yma: 
• bod Llywodraeth Cymru wedi asesu ystod o dwyll a gwall rhwng 0.08% a 

4.17%; 
• ei bod wedi cymhwyso’r ystod ganrannol hon i wariant o £893 miliwn yn 

2020-21 ar y cynlluniau hynny â gofynion cymhwystra manylach y tu hwnt i 
gynlluniau cymorth cyfradd safonol cychwynnol; a hefyd 

• ei bod, ar y sail honno, wedi amcangyfrif mai rhwng £0.7 miliwn a £37.2 
miliwn yw’r risg bosibl o dwyll a gwall ar gyfer yr £893 miliwn hwnnw o 
wariant. 

3 Roedd adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn nodi bod ‘ansicrwydd yn yr 
amcangyfrif hwn o ganlyniad i gyfyngiadau data’. Er gwaethaf yr ansicrwydd hwn, 
dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol fel a ganlyn, ‘Rwyf wedi fy argyhoeddi bod 
digon o dystiolaeth i ddod i’r casgliad nad yw hyn yn wariant perthnasol yng 
Nghyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru’. Ar gyfer Cyfrifon Cyfunol 2020-21, 
pennwyd lefel perthnasedd o £175 miliwn2.  

 
1 Roedd ein Sylwebaeth ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2019-20 ym mis 
Tachwedd 2020 yn darparu esboniad pellach ar yr amodiad. Fe wnaeth Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Senedd ystyried y mater hwn fel rhan o’i waith craffu ac yn ei adroddiad ei 
hun Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021. 
2 Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol pa un a yw’r datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd yn rhai heb gamddatganiad perthnasol, boed trwy dwyll neu wall. Caiff 
camddatganiadau eu hystyried yn berthnasol os gellid yn rhesymol ddisgwyl iddynt, yn 
unigol neu ar y cyd, ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wneir ar 
sail y datganiadau ariannol. 
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Ynglŷn â’r memorandwm hwn 
4 Rydym wedi paratoi’r memorandwm hwn ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus (PCCaGG) i nodi peth gwybodaeth ychwanegol a 
chefnogi’r broses o graffu ar Gyfrifon Cyfunol 2020-21. Nid yw’r memorandwm yn 
gynhwysfawr ac mae’n canolbwyntio ar y prif ymyriadau o ran cymorth ariannol i 
fusnesau a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2020-21 a fu’n ffocws ar gyfer 
ein gwaith profi samplau fel rhan o’r archwiliad3. Rydym yn nodi: 
• pam y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ariannol i fusnesau yr 

effeithiwyd arnynt gan bandemig COVID-19; 
• faint o gymorth ariannol a roddodd Llywodraeth Cymru yn ystod 2020-21 ac 

at ba ddibenion; 
• sut y mae Llywodraeth Cymru’n gwneud gwaith dilynol ar risgiau mewn 

perthynas â thwyll a gwall; a 
• sut y mae Llywodraeth Cymru’n gwerthuso effaith ei chymorth ariannol. 

5 Wrth baratoi’r memorandwm hwn, rydym wedi tynnu ar y canlynol: 
• gwybodaeth o system cyfriflyfr ariannol Llywodraeth Cymru, System Cyfrifon 

Busnes – Rheoli Perthynas Cwsmeriaid (BAS), canllawiau’r cynllun cymorth 
COVID-19 i fusnesau a phapurau eraill a ddarparwyd ar ein cyfer fel rhan o’n 
harchwiliad o gyfrifon Llywodraeth Cymru yn 2020-21; 

• gwybodaeth reoli arall gan Lywodraeth Cymru am nifer y busnesau a gafodd 
fudd o gymorth, nad ydym ni wedi ei harchwilio ein hunain; a 

• gwybodaeth gyhoeddus arall, gan gynnwys adroddiadau gwerthuso gan 
Ddeallusrwydd Economaidd Cymru (gweler paragraffau 42 i 43). 

6 Nid ydym wedi ceisio ffurfio ein barn ni ein hunain ynglŷn â darbodaeth, 
effeithlonrwydd nac effeithiolrwydd (gwerth am arian) o ran y modd y gweinyddwyd 
y cymorth ariannol, gan gynnwys yr effaith ehangach ar fusnesau Cymru. Nid ydym 
ychwaith wedi gwneud unrhyw waith pellach i brofi’r trefniadau rheolaeth y tu hwnt 
i’r gwaith lefel uchel a oedd yn angenrheidiol i ategu barn yr Archwilydd Cyffredinol 
am Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru yn 2019-20 a 2020-21. Fodd bynnag, 
efallai y byddwn yn gwneud gwaith pellach ar y testun hwn gan ystyried y cymorth 
ychwanegol a roddwyd trwy 2021-22 a thystiolaeth bellach a allai ddod i’r amlwg 
am werth am arian, gan gynnwys o waith Monitro Ar Ôl Cwblhau parhaus 
Llywodraeth Cymru.  

 
3 Fe wnaeth ymrwymiadau cyllido eraill roi cymorth ychwanegol neu wedi’i ailbwrpasu i 
sectorau penodol neu dan amgylchiadau penodol. Er enghraifft, cymorth a roddwyd i’r 
sector diwylliannol a chreadigol. 
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Pam roddodd Llywodraeth Cymru gymorth 
ariannol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan 
bandemig COVID-19? 
7 Ledled y DU, fe arweiniodd effeithiau pandemig COVID-19 at fesurau digynsail i 

ddiogelu pobl a’r economi. Fe wnaeth Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, 
ynghyd â gwledydd eraill y DU, roi cyfyngiadau symud cenedlaethol ar waith ar 23 
Mawrth 2020. Fe gaeodd yr holl fusnesau manwerthu dianghenraid, busnesau 
lletygarwch, hamdden ac ystod o fusnesau eraill. Effeithiwyd yn fawr ar sectorau 
eraill, gan gynnwys gweithgynhyrchu, adeiladu, nwyddau traul, a busnesau sy’n eu 
cyflenwi. Roedd angen i fusnesau a arhosodd ar agor addasu ffyrdd o weithio i 
sicrhau y gallent weithredu’n gyfreithlon ac yn ddiogel, yn unol â chanllawiau 
COVID-19. 

8 Cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai’n darparu cyllid yn uniongyrchol i 
fusnesau i dalu cyfran o gyflogau staff, trwy'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y 
Coronafeirws (y ‘cynllun ffyrlo’), a lansiwyd ym mis Mawrth 2020, a fu’n rhedeg tan 
fis Medi 2021 ac a oedd ar gael i fusnesau cymwys, gan gynnwys yng Nghymru. 
Fe wnaeth Llywodraeth y DU hefyd ddarparu’r Cynllun Cymorth Incwm i’r 
Hunangyflogedig; Cynllun y Benthyciad Tarfu ar Fusnes; a’r Cynllun Ad-dalu Tâl 
Salwch Statudol, ymhlith cynlluniau eraill, y gallai busnesau cymwys yng Nghymru 
gael mynediad atynt. Nododd Llywodraeth Cymru fanylion y cymorth cynnar gan 
Lywodraeth y DU mewn papur tystiolaeth i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd 
ym mis Mehefin 2020. 

9 Yn ychwanegol at gymorth ar lefel y DU gyfan, fe gydnabu Llywodraeth Cymru 
anghenion penodol economi Cymru ac fe gyflwynodd ei phecynnau ategol ei hun o 
gymorth ariannol i fusnesau Cymru. Yn ei phapur tystiolaeth i’r Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus ym mis Mehefin 2020, fe bwysleisiodd Llywodraeth Cymru bod ei 
hymyriadau economaidd hi ei hun wedi’u bwriadu i: 
• helpu busnesau i oroesi’r sioc a achoswyd gan ostyngiadau sydyn a 

sylweddol mewn refeniwiau, a ddeilliodd o bandemig y coronafeirws ac o’r 
cyfyngiadau symud gorfodol a oedd yn angenrheidiol i reoli ymlediad y 
feirws; a 

• chynyddu’r siawns y byddai busnesau’n goroesi ac o ddiogelu swyddi 
cyflogeion. 

10 Er mwyn galluogi ymateb cyflym, gweinyddodd Llywodraeth Cymru grantiau 
dewisol a grantiau wedi'u targedu ei hun gan ddefnyddio'r 22 awdurdod lleol yng 
Nghymru fel ei hasiantau i weinyddu rhai grantiau, grantiau yn bennaf yn seiliedig 
ar ardrethi annomestig sy'n gysylltiedig ag eiddo, ochr yn ochr â rhyddhad ardrethi. 
Darparodd Banc Datblygu Cymru gymorth benthyciadau busnes hefyd cyn i 
Lywodraeth y DU lansio ei wasanaethau Bounce Back a gwasanaethau 
benthyciadau ehangach. Gan bod rhaid rhoi cymorth yn gyflym, fe wnaeth 
Llywodraeth Cymru hi’n glir ei bod yn cynyddu ei pharodrwydd i dderbyn risg. 
Derbyniodd efallai na fyddai camau gwirio y byddai’n disgwyl eu cyflawni dan 
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amodau gweithredu arferol yn bosibl ac y gallai hyn gynyddu’r risg gynhenid o 
dwyll a gwall. 

11 Fel a nodwyd yn ei Datganiad Llywodraethu 2020-21, mae Llywodraeth Cymru’n 
ystyried bod y rheolaethau a roddodd ar waith mewn perthynas ag ymgeisio a 
dyfarnu’n gymesur, yn effeithiol, a’u bod wedi darparu mesurau diogelu digonol ar 
gyfer arian cyhoeddus. Fodd bynnag, canfuom trwy’r gwaith profi a wnaed ar gyfer 
ein harchwiliad o Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2020-21, er bod rhai 
gwiriadau ar rai o'r meini prawf cymhwysedd cyn talu grantiaunad, nid oedd y 
camau gwirio hyn yn systematig nac yn cael eu dogfennu bob amser. 

Faint o gymorth ariannol roddodd Llywodraeth 
Cymru yn ystod 2020-21 ac at ba ddibenion? 
12 Mae Arddangosyn 1 yn crynhoi’r prif elfennau o’r cymorth ariannol i fusnesau a 

gynhwyswyd yn natganiadau ariannol Llywodraeth Cymru 2020-21 ond, fel a 
nodwyd ym mharagraff 4, nid yw’n gynhwysfawr. Mae’r swm o £2.1 biliwn a 
ddangosir yn cynnwys £92 miliwn o gymorth ar ffurf benthyciadau a roddwyd trwy 
Fanc Datblygu Cymru4. Fodd bynnag, mae ffocws gweddill y memorandwm hwn ar 
y cymorth a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Mae 
Atodiad 1 yn darparu dadansoddiad manylach o’r cymorth hwnnw ar ffurf grantiau 
a rhyddhad ardrethi a manylion nifer y dyfarniadau grant. 

  

 
4 Nid yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol BDC. Fodd bynnag, mae BDC yn un 
o’r endidau sy’n rhan o strwythur ‘grŵp’ Llywodraeth Cymru ac y mae ei ganlyniadau’n 
cael eu cyfuno â datganiadau ariannol Llywodraeth Cymru. 
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Arddangosyn 1: prif elfennau’r cymorth ariannol i fusnesau a gynhwyswyd yn 
natganiadau ariannol Llywodraeth Cymru 2020-21 

Cymorth ariannol Manylion 

Cynllun Grantiau 
Ardrethi 
Annomestig 
COVID-19 
 
£730 miliwn1 

Trefnodd y cynllun hwn fod grant o £25,000 ar gael i 
fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch a oedd yn 
meddiannu unedau eiddo â gwerth ardrethadwy a oedd 
rhwng £12,001 a £51,000, a grant o £10,000 i fusnesau a 
oedd yn gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi busnesau 
bach (SBRR) yng Nghymru â gwerth ardrethadwy o 
£12,000 neu lai. 
Fe wnaeth awdurdodau lleol weinyddu’r cynllun hwn ar ran 
Llywodraeth Cymru. Roedd yn gymwys i unedau eiddo a 
oedd ar y rhestr ardrethi annomestig cenedlaethol ar 20 
Mawrth 2020. Ond gydag awdurdodau lleol yn gallu 
cymhwyso disgresiwn ynghylch cymhwysedd os nad oedd 
y trethdalwr ar y rhestr ar y dyddiad hwnnw. Mae 
paragraffau 28 a 29 yn ystyried newidiadau i'r canllawiau 
cymhwysedd ar gyfer llety hunan-ddarpar yn Ebrill 2020. 

Rhyddhad Ardrethi 
Busnes 
 
£356 miliwn 

Darparodd y cynllun Rhyddhad Ardrethi ar gyfer Busnesa 
Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gyfer eiddo mawr, 
a weinyddwyd gan awdurdodau lleol ryddhad ardrethi i 
drethdalwyr cymwys ar gyfer 2020-21 (ar wahân i 
drefniadau Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach sy'n bodoli 
eisoes). Nod y cynllun oedd rhoi cymorth ar gyfer 
safleoedd cymwys wedi’u meddiannu â gwerth 
ardrethadwy o £500,000 neu lai, trwy gynnig disgownt o 
100% ar yr ardrethi annomestig. 
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Cymorth ariannol Manylion 

Y Gronfa Cadernid 
Economaidd (ERF) 
 
Gweinyddwyd 
Camau 1-4 gan 
Lywodraeth Cymru: 
 
£318 miliwn 

Menter gan Lywodraeth Cymru oedd y Gronfa Cadernid 
Economaidd a oedd wedi’i bwriadu i gefnogi llif arian 
busnesau â chyllid ar gyfer gwariant costau gweithredu 
byrdymor i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y 
pandemig. 
Roedd y Gronfa Cadernid Economaidd yn ceisio ategu ac 
nid dyblygu mesurau eraill i ymateb i COVID-19. Gan 
weithio ochr yn ochr â phrosiect Cynllun Grantiau Ardrethi 
Annomestig, ar gael i’r rhai nad oeddent yn gymwys ar 
gyfer cynlluniau eraill neu’r rhai a oedd yn dal i wynebu 
anhawster a hwythau wedi cael uchafswm y cyllid a oedd 
ar gael. Roedd wedi’i bwriadu i lenwi bylchau a oedd yn 
weddill ac yn dod i’r amlwg, i gynorthwyo mentrau cymwys 
gyda chostau sefydlog parhau i fod yn weithredol, tra’r 
oeddent yn dioddef gostyngiad sylweddol mewn trosiant o 
ganlyniad i bandemig. 
Roedd y cynllun yn cynnig cymorth i fusnesau a gaewyd 
gan gyfyngiadau symud yn ogystal â rhoi peth cymorth 
sector-benodol. 

Cymorth arall a 
weinyddwyd gan 
awdurdodau lleol 
 
£575 miliwn 

Yn dilyn y grantiau ardrethi annomestig a rhyddhad 
ardrethi cychwynnol, bu awdurdodau lleol yn gweinyddu 
elfennau eraill o gymorth ar gyfer busnesau yn 
ddiweddarach yn 2020-21 pan osodwyd cyfyngiadau 
pellach. Roedd y rhan fwyaf o'r gefnogaeth hon yn 
gysylltiedig â chymhwyster grantiau ardrethi annomestig, 
ynghyd â rhai cronfeydd dewisol llai 
Roedd y cymorth hwn wedi’i fwriadu i ategu’r pecyn ar y 
cyfan o gymorth o’r Gronfa Cadernid Economaidd a 
weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru trwy ei hamryw 
gamau ac roedd yn cynnwys grantiau i fusnesau newydd, 
cronfa’r cyfyngiadau symud yn gysylltiedig ag ardrethi 
annomestig a’r gronfa i fusnesau dan gyfyngiadau. 
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Cymorth ariannol Manylion 

Cynllun 
Benthyciadau 
COVID-19 i 
Fusnesau yng 
Nghymru 
 
£92 miliwn 
 

A hwythau ar gael i gwmnïau a oedd yn profi problemau llif 
arian oherwydd y pandemig, darparodd Banc Datblygu 
Cymru (BDC) fenthyciadau a oedd rhwng £5,000 a 
£250,000 â chyfradd llog sefydlog o 2%, gyda gwyliau ad-
dalu llog a chyfalaf am y 12 mis cyntaf. 
Fe wnaeth BDC sylwadau ar y cymorth a roddwyd yn ei 
Adroddiad Blynyddol 2020-21. 

Nodyn: 
1 Fel a nodwyd ym mharagraff 1 o’r memorandwm hwn, dylid bod wedi rhoi cyfrif am y 
swm yma o £730 miliwn yn 2019-20. Nid yw Llywodraeth Cymru’n cytuno ac fe 
gynhwysodd y gwariant yma yn ei datganiadau ariannol ar gyfer 2020-21. Rhoddodd 
Llywodraeth Cymru gyfrif am £42 miliwn o gymorth grant yn gysylltiedig ag ardrethi 
annomestig yn 2019-20 hefyd nad yw yn y £730 miliwn. 

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru gan dynnu’n rhannol ar ddata o gyfriflyfr ariannol 
Llywodraeth Cymru a’n hadolygiad ni o wybodaeth gyd-destunol arall. 

13 Fe wnaeth y cymorth a roddwyd esblygu dros amser, gan adlewyrchu datblygiadau 
wrth i gyllid ychwanegol a oedd yn gysylltiedig â COVID-19 ddod ar gael i 
Lywodraeth Cymru a’r modd y cafodd cymorth ei dargedu at sectorau penodol yr 
effeithiwyd arnynt fwyaf gan gyfyngiadau parhaus. O fewn pedwar cam y cymorth 
o’r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF) a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 
ystod 2020-21, roedd y mesurau cymorth yn cynnwys pecynnau ar gyfer busnesau 
o wahanol feintiau a hynny’n cwmpasu: 
• micro-fusnesau sy’n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl; 
• busnesau bach a chanolig sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl; a 
• busnesau mawr sy’n cyflogi 250 o bobl neu fwy. 

Sut y mae Llywodraeth Cymru’n gwneud gwaith 
dilynol ar risgiau sy’n gysylltiedig â thwyll a gwall? 

Cynlluniau a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru 
14 14 Ar ddechrau'r pandemig, nid oedd yn glir i Lywodraeth Cymru pa mor hir y gallai 

fod angen i drefniadau hir ar gyfer cymorth ariannol i fusnesau bara neu sut y gallai 
fod angen i'r trefniadau hyn esblygu i ymateb i amgylchiadau newidiol. Fe wnaeth 
Llywodraeth Cymru osod meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynlluniau a 
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weinyddir ganddo fel rhan o'i nodiadau cyfarwyddyd. Wrth i'r sefyllfa esblygu a 
newidiodd rheoliadau'r meini prawf hyn a ddatblygwyd ar draws y gwahanol 
gynlluniau a'r cyfnodau, gyda mwy o ddigideiddio'r broses ymgeisio yn cael ei 
chefnogi gan offer ar-lein i fusnesau allu gwirio cymhwysedd cyn i ffenestri 
ymgeisio agor. Datblygodd rheolaethau cyn talu Llywodraeth Cymru dros amser 
hefyd wrth i wersi gael eu dysgu. 

15 Gallai rhai o’r meini prawf cymhwystra ar gyfer cynlluniau gael eu gwirio ac 
roeddent yn cael eu gwirio ar adeg y cais, er enghraifft camau gwirio creditsafe 
(gwirio gwefan i gadarnhau bod y busnes yn bodoli), a gwirio cyfrifon banc.  
Er mwyn galluogi prosesu taliadau yn gynt, busnes fel arfer, gwbl gynhwysfawr,  
nid oedd gwerthuso yn erbyn rhai agweddau o'r meini prawf yn ymarferol ac roedd 
Llywodraeth Cymru yn dibynnu ar hunan-ddatganiadau ar gyfer rhai agweddau ar y 
meini prawf cymhwysedd, megis trosiant. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i wneud 
gwiriadau ychwanegol ar ôl talu ar y cynlluniau a weinyddwyd ganddo'n 
uniongyrchol, gydag ymgeiswyr a'r gwobrau a ganiatawyd yn cael gwybod am y 
posibilrwydd o'r gwiriadau hyn. 

16 Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym fod y gyfradd gwrthod ceisiadau’n 
25% ar draws y cynlluniau y gwnaeth eu gweinyddu yn 2020-21, sy’n dangos 
effeithiolrwydd y rheolaethau ar adeg cyflwyno ceisiadau yn ei thyb hi5. Mae 
rhesymau a grybwyllwyd gan Lywodraeth Cymru dros wrthod ceisiadau’n cynnwys 
peidio â bodloni’r meini prawf, ceisiadau tybiannol, gwall/camgymeriad, neu’r rhai a 
ysgogodd amheuaeth o dwyll neu gamwedd. 

17 Mae’r gwaith ‘Monitro Ar Ôl Cwblhau’ gan Lywodraeth Cymru wedi’i fwriadu i 
sicrhau yr ymlynwyd wrth delerau ac amodau grantiau ac ymdrin ag achosion o 
ddyfarniadau anghywir. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i ystyried perfformiad y 
busnes o ran eu hymrwymiadau megis swyddi a ddiogelwyd, gyda golwg ar 
gymryd camau i adennill arian lle y bo’n berthnasol. Yr amseriad a bennwyd yn 
wreiddiol ar gyfer Monitro Ar Ôl Cwblhau oedd 12 mis ar ôl talu. 

18 Drwy weithio ochr yn ochr â'i dîm Monitro a Diwydrwydd Dyladwy presennol, mae 
Llywodraeth Cymru wedi sefydlu tîm newydd o ddeg aelod o staff i weithio ar 
Fonitro Ar Ôl Cwblhau, gan ganolbwyntio ar grantiau i ficrofusnesau a BBChau. 
Bydd monitro ar gyfer busnesau mwy’n cael ei wneud fel rhan o drefniadau monitro 
busnes fel arfer Llywodraeth Cymru ar gyfer cymorth ariannol i fusnesau. 

19 Nid yw’n glir union faint o amser y bydd yn ei gymryd i orffen y gwaith Monitro Ar Ôl 
Cwblhau, ac mae blaenoriaethu adnoddau i gefnogi'r ymateb COVID parhaus wedi 
cael rhywfaint o effaith ar gynnydd. Fe grëwyd y tîm newydd am gyfnod o ddwy 
flynedd i ddechrau, gydag wyth aelod newydd o staff wedi’u recriwtio o’r tu allan i 
Lywodraeth Cymru ac ar gontractau am gyfnod penodol sy’n dod i ben yn haf 
2023. Gweision sifil yn Llywodraeth Cymru â phrofiad perthnasol yw’r ddau aelod 

 
5 Yn achos y cymorth a oedd ar gael i ficrofusnesau yn ystod camau 1 a 2 y Gronfa 
Cadernid Economaidd, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym hefyd na wnaeth 
40% o’r rhai a gyrchodd y broses frysbennu ar-lein cyn ymgeisio fynd ymlaen i wneud 
cais. 
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arall o’r tîm. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi nad oedd llawer o’r busnesau a 
gefnogwyd yn ystod y pandemig wedi arfer ag ymdrin â threfniadau cyllid grant 
Llywodraeth Cymru. Mae hyn wedi gwneud peth o’r ymgysylltu â busnesau 
ynghylch Monitro Ar Ôl Cwblhau’n anos ac yn fwy llafurus nag y gellid ei ddisgwyl 
fel arfer o bosibl. 

20 Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi sefydlu ‘grŵp goruchwylio’ i gynghori ar y 
rhaglen o Fonitro Ar Ôl Cwblhau, monitro cynnydd a darparu sicrwydd ansawdd. 
Mae aelodaeth y grŵp, a gyfarfu am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr 2021, yn cynnwys 
uwch swyddogion oddi mewn i Grŵp yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad yn 
Llywodraeth Cymru yn ogystal ag o swyddogaethau canolog gan gynnwys cyllid, y 
ganolfan ragoriaeth grantiau ac archwilio mewnol/atal twyll. 

21 Er bod y cynlluniau ar gyfer Monitro Ar Ôl Cwblhau’n cwmpasu’r holl ddyfarniadau 
grant a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru, mae wedi penderfynu mabwysiadu 
dull haenog sy’n adlewyrchu niferoedd y busnesau o wahanol feintiau a 
gefnogwyd, y cyfyngiadau o ran adnoddau ac amser ac ystyriaeth i gostau o’i 
gymharu â manteision. I grynhoi, y dull a fabwysiadwyd hyd yma ar gyfer camau 1 
a 2 y Gronfa Cadernid Economaidd fu: 
• microfusnesau: mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu dull seiliedig-ar-

arolwg, gan ofyn cwestiynau syml i ganfod a yw’r busnes yn dal yn 
weithredol a faint o bobl sy’n cael eu cyflogi. 

• busnesau bach a chanolig: mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai’r 
BBChau hynny â dyfarniadau gwerth uwch, sef mwy na £30,000 – sy’n rhoi 
cyfrif am oddeutu hanner cyfanswm gwerth y cymorth i BBChau – yn destun 
ymarfer Monitro Ar Ôl Cwblhau mwy llawn trwy gyfrwng adroddiad a 
thystiolaeth ariannol ategol. Ar gyfer y busnesau eraill, dewisodd 
Llywodraeth Cymru eto ddefnyddio dull seiliedig-ar-arolwg yn y lle cyntaf ond 
gan ddynodi wrth fusnesau ei bod yn cadw’r hawl i gysylltu â hwy eto os cânt 
eu dewis fel rhan o samplu ar hap ar gyfer gwaith dilynol pellach. Y dybiaeth 
fu y byddai oddeutu 20% o’r busnesau a arolygwyd yn cael eu samplu ar 
gyfer gwaith dilynol, ond gyda hyn yn cael ei adolygu’n gyson wrth i’r broses 
symud yn ei blaen ar draws y camau gwahanol o gymorth. 

• busnesau mawr, nad ydynt yn BBChau: mae Llywodraeth Cymru’n gwneud 
gwaith Monitro Ar Ôl Cwblhau mwy llawn yn unol â’i dull monitro busnes-fel-
arfer ar gyfer cymorth i fusnesau, eto gan ei gwneud yn ofynnol cyflwyno 
tystiolaeth berthnasol gan gynnwys mewn perthynas â gostyngiadau mewn 
trosiant (a oedd yn un o’r meini prawf cymhwystra allweddol). 

22 Ar yr adeg y cwblhawyd ein harchwiliad o Gyfrifon Cyfunol 2020-21, ym mis 
Gorffennaf 2022, rhoddodd Llywodraeth Cymru wybod i ni, ar gyfer camau 1 a 2 o’r 
Gronfa Cadernid Economaidd, ei bod: 
• wedi anfon 9094 o arolygon at ficrofusnesau a gefnogwyd yn ystod camau 1 

a 2, gan gael ffurflenni yn ôl oddi wrth 3029 (33%). 
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• wedi anfon 2527 o arolygon at BBChau, gan gael ffurflenni yn ôl oddi wrth 
1370 (54%) – nid oedd y gwaith Monitro Ar Ôl Cwblhau mwy llawn ar gyfer y 
camau hyn wedi cael ei gwblhau. 

• wedi anfon ceisiadau am wybodaeth at 52 o fusnesau mawr, gan gael 
ffurflenni yn ôl oddi wrth 41 (79%). 

23 Ar ôl bod trwy gynllun peilot pellach, roedd gwaith Monitro Ar Ôl Cwblhau ar gyfer 
cam 3 yn mynd rhagddo gyda chynlluniau i fwrw ymlaen â’r trefniadau ar gyfer 
camau diweddarach o gymorth dros yr haf. 

24 Er bod Llywodraeth Cymru o’r farn bod ei rheolaethau wedi bod yn dda, barn sydd 
hefyd wedi cael ei hadlewyrchu gan ei Phennaeth Gwrth-dwyll, mae wedi nodi rhai 
meysydd a allai, gyda synnwyr trannoeth ac o safbwynt atal twyll, fod wedi cael eu 
hystyried ar gyfer eu rhesymoldeb a’u cymesuredd. Roedd y rhain yn cynnwys 
gwneud defnydd mwy helaeth o Gronfa Ddata Twyll Genedlaethol CIFAS ar adeg 
ymgeisio. Mae’r gronfa ddata’n darparu offeryn atal twyll mewn amser real a allai 
fod wedi cael ei ddefnyddio cyn dyfarnu i ganfod twyll neu ganfod pwy oedd y 
bobl/sefydliadau a oedd yn ymgeisio am gymorth. Rydym yn deall bod y gronfa 
ddata wedi cael ei defnyddio mewn oddeutu 10% o achosion (y mae swyddogion 
Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym ein bod wedi eu hadnabod fel risg uwch), 
ond bod lanlwytho fesul llwyth yn bosibl ac y gallai fod wedi darparu canlyniadau ar 
gyfer 100% o fewn 24 awr. 

25 Gall casglu data personol ychwanegol ar ffurflenni cais hefyd fod wedi cynorthwyo 
gyda'r gwiriadau hyn a dilyniant i ryw raddau, er gydag ystyriaethau trin data. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai'r mesurau lliniaru risg mwyaf wedi bod pe 
bai wedi gallu cysylltu â data Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gyfer dilysu, ond nad 
oedd hynny'n bosib o dan ddeddfwriaeth. 

26 Ar gyfer cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd, ac adeiladu ar brosesau datganiad 
cynharach a dyfarniadau grantiau, cymerodd Llywodraeth Cymru gam ychwanegol 
o roi cyfathrebiad 'amnest' yn null 'amnest' i dderbynwyr grantiau drwy e-bost cyn 
Monitro Ôl-gwblhau. Mae hyn yn gofyn i fusnesau ystyried a ydyn nhw'n dal i allu 
cydymffurfio â thelerau ac amodau'r grant. Byddai ysgogi adnoddau, pe baen nhw 
wedi bod ar gael ac yn gallu cael eu blaenoriaethu, i ddechrau'r cyfnod Monitro Ôl-
gwblhau yn gynt hefyd wedi bod yn fuddiol o safbwynt gwrth-dwyll. 

Cynlluniau a weinyddwyd gan awdurdodau lleol 
27 Ar gyfer cynlluniau lle’r oedd awdurdodau lleol yn gweithredu fel asiantau i 

Lywodraeth Cymru, roedd hi’n ofynnol i awdurdodau lleol weinyddu’r grantiau yn 
unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys manylion meini prawf 
cymhwystra. Roedd Llywodraeth Cymru’n dibynnu’n fawr ar systemau a 
rheolaethau presennol awdurdodau lleol i wneud y taliadau i fusnesau fel ei 
'bartneriaid dibynadwy'. Roedd mecanweithiau ar waith i gefnogi deialog rhwng 
swyddogion Llywodraeth Cymru a swyddogion awdurdodau lleol wrth i gynlluniau 
gael eu datblygu a’u cyflawni, yn ogystal â threfniadau rhannu data. Fodd bynnag, 
mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio mai cyfrifoldeb swyddogion ‘Adran 151’ 
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awdurdodau lleol oedd dylunio’r system o fonitro a rheolaeth yn y pen draw yn unol 
â dyletswyddau statudol ehangach y swyddogion hynny mewn perthynas â 
gweinyddu materion ariannol awdurdodau lleol yn briodol. 

28 Fel gyda’r cynlluniau a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru, fe wnaeth y meini 
prawf hyn esblygu ar draws ac weithiau o fewn camau unigol o gymorth. Er 
enghraifft, yn gynnar yn y pandemig ym mis Ebrill 2020, fe gyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ganllawiau wedi’u diweddaru a oedd yn nodi meini prawf 
penodol mewn perthynas â llety hunanarlwyo a chymhwystra ar gyfer cymorth 
grant pan godwyd pryderon ynghylch ffordd ymwared bosibl mewn perthynas â 
pherchnogaeth ar ail gartrefi. Serch hynny, roedd canllawiau Llywodraeth Cymru ar 
ddyfarniadau grant yn pwysleisio bod penderfyniadau terfynol i roi cymorth grant yn 
dibynnu ar ddisgresiwn yr awdurdod lleol yn y pen draw gyda’r nod o roi cymorth i 
fusnesau diledryw yr effeithiwyd yn negyddol arnynt.  

29 Rydym yn ymwybodol bod y cwestiwn ynglŷn â disgresiwn wedi codi rhai pryderon 
ynghylch cysondeb o ran y dull a gymhwyswyd gan wahanol awdurdodau lleol, gan 
ystyried eu hamgylchiadau penodol hwy a chan gynnwys cyfyngiadau ymarferol a 
oedd yn ymwneud â’r adnoddau yr oedd eu hangen i brosesu a gwirio ceisiadau 
mewn modd amserol. Yn y sesiwn lawn ar 26 Ionawr 2021, fe wnaeth Prif 
Weinidog Cymru gadarnhau safbwynt Llywodraeth Cymru, sef “Bydd disgresiwn yn 
golygu bod rhai awdurdodau lleol yn mynd ati i wneud hynny mewn ffyrdd nad yw 
eraill yn ei wneud. Dyna natur disgresiwn”.  

30 Er bod Llywodraeth Cymru wedi coladu peth gwybodaeth gan awdurdodau lleol, 
nid yw wedi ceisio gwerthuso’n ffurfiol maint neu arwyddocâd llawn unrhyw 
wahaniaethau yn y dulliau a fabwysiadwyd, boed o ran y modd y dyluniodd 
awdurdodau eu systemau rheolaeth ar adeg ymgeisio, eu penderfyniadau yn y pen 
draw ynghylch dyfarnu grantiau, neu eu trefniadau ar gyfer monitro ar ôl talu. Fe 
wnaeth gwybodaeth a adolygwyd gennym ni trwy ein gwaith i brofi sampl o 
geisiadau ar gyfer yr archwiliad o Gyfrifon Cyfunol 2020-21 ganfod arferion 
amrywiol. Mae gwybodaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i chasglu am bolisïau 
twyll, aelodaeth timau a oedd yn gyfrifol am gynllunio’r cynlluniau grantiau, gofyn 
am gyfriflenni banc fel rhan o ddiwydrwydd dyladwy, ac ‘adrodd am eithriadau’ 
megis yr un cyfrifon banc ar gyfer mwy nag un ymgeisydd, hefyd yn amlygu rhai 
gwahaniaethau mewn dulliau rhwng awdurdodau. 

31 Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gwblhau 
‘Datganiad Blynyddol o Wariant Grant dan Atodlen 6’ a lofnodwyd gan y swyddog 
Adran 151 i ddarparu sicrwydd a oedd yn cynnwys bod systemau a rheolaethau yn 
eu lle i sicrhau bod y grant yn cael ei ddefnyddio dim ond at y dibenion y’i 
rhoddwyd ar eu cyfer. O ran y sefyllfa ym mis Gorffennaf 2022, pan oeddem yn 
cwblhau ein harchwiliad o Gyfrifon Cyfunol 2020-21, roedd Llywodraeth Cymru 
wedi cael ffurflenni ar gyfer 2020-21 gan 19 o’r 22 o awdurdodau lleol, er bod 10 
o’r ffurflenni hyn yn ymwneud dim ond â’r cam cyntaf o grantiau yn gysylltiedig ag 
ardrethi annomestig a lansiwyd ym mis Mawrth 2020. Nid oedd Llywodraeth Cymru 
wedi adnabod unrhyw feysydd a oedd yn achosi pryder neu lle bu diffyg 
cydymffurfio o’i hadolygiad o’r ffurflenni hynny. Serch hynny, mae gwaith ar ôl o 
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hyd i Lywodraeth Cymru ei wneud yn y maes hwn i gydymffurfio â’i fframwaith 
rheolaeth hi ei hun ac y byddem yn disgwyl iddo gael ei gwblhau eleni.  

32 Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ceisio gwybodaeth gan awdurdodau lleol am 
yr achosion o dwyll neu wall. Ar ddiwedd ein harchwiliad, roedd wedi cael ‘ffurflenni 
twyll’ gan 18 o’r 22 o awdurdodau6. Yn seiliedig ar yr 17 cyntaf o’r ffurflenni hyn, 
mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod rheolaethau awdurdodau lleol ar geisiadau 
wedi arwain at wrthod oddeutu 14% o geisiadau cyn talu, sy’n dangos bod 
rheolaethau ar geisiadau ar waith ac yn gweithredu’n effeithiol yn ei thyb hi.  

33 Un elfen o’r trefniadau rheolaeth yw tystiolaeth o baru data trwy’r Fenter Twyll 
Genedlaethol (NFI). Fel rhan o raglen waith y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-
21, gorchmynnodd yr Archwilydd Cyffredinol fod awdurdodau lleol yng Nghymru’n 
darparu data ar grantiau COVID-19 at ddibenion paru data (21 o’r 22 wnaeth 
hynny). Roedd hi’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu manylion y grantiau o 
£10,000 i fusnesau bach a manylion y grantiau o £25,000 a oedd ar gael i 
fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch trwy’r pecyn cymorth grant 
cychwynnol a oedd yn gysylltiedig ag ardrethi annomestig a lansiwyd ym mis 
Mawrth 2020 (gweler Arddangosyn 1 ac Atodiad 1).  

34 Cafodd y data grantiau ei baru i sicrhau nad oedd busnesau’n cael mwy o grantiau 
cymorth nag oedd ganddynt hawl iddynt, ac roedd derbynyddion grantiau’n cael eu 
paru yn erbyn rhestrau gwylio twyll i sicrhau nad oedd yr ymgeisydd yn dwyllwr 
tybiedig. Cafodd y pariadau data eu darparu ar gyfer awdurdodau lleol i gael eu 
hadolygu. Dim ond nifer cymharol fach o achosion o dwyll neu wall a ganfuwyd 
mewn perthynas â dyblygu dyfarniadau grant – cyfanswm o £20,000. Fodd 
bynnag, nid oedd yr ymarfer hwn wedi’i fwriadu i fynd i’r afael â ffyrdd posibl eraill y 
gallai’r arian yma fod wedi cael ei gamddefnyddio’n dwyllodrus, er enghraifft 
grantiau’n cael eu hawlio gan sefydliadau a oedd wedi rhoi’r gorau i fasnachu cyn y 
pandemig, neu dwyll dynwared lle’r oedd twyllwyr wedi ffugio bod yn fusnes dilys 
gan arwain at ddargyfeirio arian cyhoeddus i mewn i gyfrifon nad oeddent yn rhai 
busnes. 

35 Ers hynny mae Tîm Menter Twyll Genedlaethol y DU wedi datblygu cynhyrchion 
paru data i alluogi cyrff cyhoeddus i gynnal camau gwirio cyfrifon banc a gwiriadau 
statws masnachu mewn perthynas â sefydliadau sydd wedi ymgeisio am gyllid 
grant. Cynigiwyd y cynhyrchion hyn i awdurdodau lleol ledled Cymru ond am gost. 
Serch hynny, fe wnaeth un awdurdod lleol fanteisio ar yr opsiwn i ddefnyddio’r 
cynhyrchion ar y cyd â mesurau mewnol eraill. O ran y sefyllfa ar 31 Mawrth 2022, 
roedd wedi canfod twyll a gwall a oedd yn gyfanswm o £570,000 mewn perthynas 
â 41 o ddyfarniadau grant. Ers hynny mae Pwyllgor Cyllid y Senedd wedi 
cymeradwyo cyllid ar gyfer yr Archwilydd Cyffredinol i drefnu bod y cynhyrchion 

 
6 Roedd yr holl awdurdodau wedi cwblhau naill ai ffurflen Atodlen 6 neu ffurflen dwyll ar yr 
adeg honno, ond dim ond 15 oedd wedi cwblhau’r ddwy ohonynt. Ni ddaeth un o’r 
ffurflenni twyll i law tan 21 Gorffennaf 2022 ac nid yw tystiolaeth ohoni’n cael ei 
hadlewyrchu yn y dadansoddiad gan Lywodraeth Cymru y gwnaethom ei hystyried wrth 
gwblhau ein harchwiliad.  
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hyn ar gael i awdurdodau lleol yn rhad ac am ddim. Rydym wedi ysgrifennu at yr 
awdurdodau lleol yn ddiweddar i bwyso a mesur eu diddordeb ehangach mewn 
cynnal y gwiriadau hyn os gellir sicrhau mynediad pellach atynt. 

Amcangyfrif Llywodraeth Cymru o dwyll a gwall 
36 Fe wnaethom gwblhau ein gwaith archwilio ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 

2020-21 yn sylweddol yn hydref 2021. Ar yr adeg honno: 
• ar gyfer y cam cyntaf o grantiau a rhyddhad ardrethi sy’n gysylltiedig â 

Cyfraddau Ardrethi Annomestig, a weinyddwyd gan awdurdodau lleol, yr 
oedd eu cyfanswm yn £1.1 biliwn, ni chanfu ein profion ar samplau unrhyw 
faterion cymhwystra sylweddol gyda thaliadau a wnaed dan y cynlluniau 
hyn. Roedd gan y cynlluniau feini prawf cymhwystra cyfyngedig yn seiliedig 
ar y math o fusnes, gwerth ardrethadwy a meini prawf eraill a allai gael eu 
gwirio cyn dyfarnu’r grantiau. 

• ar gyfer cynlluniau grantiau eraill yr oedd eu cyfanswm yn £893 miliwn roedd 
y meini prawf cymhwystra’n ehangach yn unswydd er mwyn gwarchod pwrs 
y wlad. Nid oeddem yn gallu cael digon o dystiolaeth archwilio briodol i 
gadarnhau bod y grantiau hyn wedi cael eu talu i fusnesau cymwys ac nid 
oedd Llywodraeth Cymru wedi coladu digon o wybodaeth y gellid ei 
defnyddio i feintioli lefel bosibl y twyll a gwall ar draws y grantiau hyn. 

37 Fodd bynnag, mae’r oedi gyda’r broses gyfrifon wedi darparu rhagor o amser i 
Lywodraeth Cymru ystyried tystiolaeth a gasglwyd gan awdurdodau lleol ac o’i 
gwaith Monitro Ar Ôl Cwblhau hi ei hun fel a ddisgrifiwyd ym mharagraffau 17 i 
23. O’r dystiolaeth hon, ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru wedi asesu ystod o 
wall a thwyll rhwng 0.08% a 4.17%7. Fe gymhwysodd Llywodraeth Cymru’r ystod 
ganrannol hon i’r £893 miliwn o wariant ar gynlluniau â meini prawf cymhwystra 
manylach8. Ar y sail honno, fe amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru fod y risg o 
dwyll a gwall rhwng £0.7 miliwn a £37.2 miliwn.  

 
7 Ceir cyd-destunau gwahanol i’r dadansoddiad o dwyll a gwall ar gyfer cynlluniau 
grantiau a weinyddwyd mewn rhannau eraill o’r DU, gyda chyfyngiadau penodol yn cael 
eu canfod yn yr achosion hynny hefyd. Ar gyfer tri chynllun grant cychwynnol, fe 
amcangyfrifodd Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU yn ei 
Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020-21 lefel o dwyll a gwall o 8.9% (amcangyfrif 
canolog oedd hwn yn seiliedig ar ystod o 4.4% i 13.4%). Nododd yr Adran ei bod yn 
disgwyl i lefel y twyll a gwall fod yn is ar gyfer rhai cynlluniau eraill nad oeddent wedi cael 
eu hasesu ar y pryd. Yn ei Chyfrifon Cyfunol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 
Mawrth 2021, nododd Llywodraeth yr Alban dystiolaeth a berodd iddi fynegi ei hyder, ‘…a 
reasonable estimate of fraud can be no more than 1-2%...’. 
8 Mae’r sylfaen hon o £893 miliwn yn cynnwys y £318 miliwn o gymorth o’r Gronfa 
Cadernid Economaidd a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru a £575 miliwn ar draws 
camau diweddarach y cymorth a weinyddwyd gan awdurdodau lleol (gweler 
Arddangosyn 1 ac Atodiad 1). 
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38 Rydym wedi nodi isod rywfaint o’r manylion pellach sydd wedi goleuo amcangyfrif 
Llywodraeth Cymru, yn ôl y sefyllfa ym mis Gorffennaf 2022: 
• o ran nifer y ffurflenni â gwallau, canfu Llywodraeth Cymru 97 (cyfradd o 

2.21%) o blith y 4,399 o ffurflenni Monitro Ar Ôl Cwblhau yr oedd wedi’u cael 
gan ficrofusnesau a BBChau a gafodd gyllid grant yng nghamau 1 a 2 o’r 
Gronfa Cadernid Economaidd. Dywedodd wrthym ni hefyd ei bod wedi 
adennill £1.6 miliwn (0.88%) hyd yma o ganlyniad i waith Monitro Ar Ôl 
Cwblhau ar gamau 1 a 29. 

• roedd Llywodraeth Cymru wedi canfod un achos o gyllid i’w adennill hyd 
yma o’r 24 o ymatebion i’w harolwg a gafodd gan BBChau a gefnogwyd 
trwy’r Grant Datblygu Busnes yng ngham 3 o’r Gronfa Cadernid 
Economaidd. Roedd hyn yn cyfateb i gyfradd gwall o 4.17%. 

• canfu Llywodraeth Cymru 142 o achosion o dwyll neu wall o 16 o ffurflenni 
gwallau gan awdurdodau lleol. Fe allosododd y ffigwr hwn i amcangyfrif 
cyfanswm o 195 o achosion (0.08%) ar draws 246,127 o ddyfarniadau grant 
unigol gan awdurdodau lleol yn 2020-21. 

39 Fel a nododd yr Archwilydd Cyffredinol yn ei adroddiad ar Gyfrifon Cyfunol 2020-
21, rydym yn ystyried bod ansicrwydd yn amcangyfrif Llywodraeth Cymru o 
ganlyniad i gyfyngiadau data. Ym mhob un o’r achosion uchod, mae’r cyfrifiadau 
hyn yn ymwneud â chyfradd ganrannol yr achosion o gyfanswm o ddyfarniadau 
grant yn hytrach na gwerth yr achosion yn berthynol i’r gwariant ar y cyfan, tra bo’r 
ystod o ganlyniadau wedi cael ei chymhwyso ar draws cyfanswm y cymysgedd o 
gynlluniau a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Mae’r 
amcangyfrifon yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd wedi dod i’r amlwg hyd yma, felly 
efallai nad ydynt yn gynrychioliadol. Ar gyfer yr amcangyfrif yn y pen uchaf o 4.17% 
sy’n llifo o un o’r cynlluniau a weinyddwyd gan Lywodraeth Cymru, mae nifer yr 
ymatebion i’r arolwg Monitro Ar Ôl Cwblhau sy’n goleuo’r amcangyfrif cyfredol yn 
ffracsiwn bach o gyfanswm nifer y dyfarniadau (gweler Atodiad 1). 

40 Ar gyfer yr amcangyfrif yn y pen isaf sy’n llifo o’r canlyniadau a nodwyd gan 
awdurdodau lleol, rydym yn nodi bod rhai awdurdodau lleol sydd wedi cyflwyno 
ffurflenni heb nodi unrhyw achosion o dwyll na gwall. Byddai dim achosion o dwyll 
a gwall o gwbl yn ymddangos yn annhebygol yn ymarferol, er nad yw achosion o’r 
fath wedi cael eu canfod hyd yma o bosibl. Ym mharagraffau 33 i 35 rydym wedi 
nodi’r cyfyngiadau yn yr ymarfer paru data cychwynnol a gynhaliwyd trwy’r Fenter 
Twyll Genedlaethol ac rydym hefyd wedi nodi mewn un achos lle mae gwiriadau 
ychwanegol wedi cael eu cynnal bod hyn wedi canfod achosion ychwanegol o 
dwyll neu wall. 

41 Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, ac yng nghyd-destun lefel perthnasedd o £175 
miliwn ar gyfer Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2020-21, fe nododd yr 

 
9 Mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio wrthym ni bod y ffigwr yma ar adferiad yn 
ymwneud dim ond at adferiad a ddeilliodd yn uniongyrchol o Fonitro Ar Ôl Cwblhau. 
Rydym yn deall bod peth cyllid wedi cael ei ddychwelyd yn wirfoddol am amryw resymau 
ond nad yw wedi’i gynnwys yn y ffigwr hwn. 
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Archwilydd Cyffredinol yn ei adroddiad ei fod wedi’i argyhoeddi bod digon o 
dystiolaeth i ddod i’r casgliad nad yw cyfradd y twyll neu wall yn gyfystyr â gwariant 
perthnasol. 

Sut y mae Llywodraeth Cymru’n gwerthuso 
effaith ei chymorth ariannol? 
42 Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil i helpu i werthuso ei hymyriadau 

economaidd mewn ymateb i COVID-19 trwy’r Gronfa Cadernid Economaidd a 
phecynnau cymorth cysylltiedig, gan gynnwys y cyllid ar ffurf benthyciadau a 
ddarparwyd trwy Fanc Datblygu Cymru. Mae’n bwysig i Lywodraeth Cymru ddeall 
effeithiau’r cymorth hwn a pha mor bell y mae wedi cynorthwyo busnesau i oroesi a 
gwella’u rhagolygon ar gyfer adferiad. Gall yr ymchwil, gan Dirnad Economi 
Cymru10, oleuo dyluniad a’r broses o gyflawni unrhyw gymorth yn y dyfodol hefyd. 
Deallwn fod y rhaglen ymchwil gyffredinol, sy'n costio cyfanswm o tua £240,000, ac 
eithrio TAW, yn ceisio: 
• archwilio’r effaith a achoswyd gan ymyriadau a roddwyd ar waith; 
• archwilio sut y gwnaeth y cronfeydd hyn a ddefnyddiwyd yng Nghymru 

weithio ar y cyd â mentrau ar lefel y DU gyfan i ddiogelu gweithgarwch 
economaidd yng Nghymru; 

• darparu crynodeb ar lefel grynswth o ddeilliannau o’r ymyriadau penodol; a 
• darparu asesiad o werth am arian mewn perthynas â’r gost am bob swydd a 

ddiogelwyd gan yr ymyriadau. 
43 Mae Dirnad Economi Cymru wedi cyhoeddi dau adroddiad hyd yma11, 12. Rydym yn 

deall bod tri adroddiad pellach yn yr arfaeth – yn hydref 2022, gwanwyn 2023 a 
gaeaf 2023. Mae’n well ystyried cwmpas, canfyddiadau a chasgliadau’r ddau 
adroddiad hyd yma yn eu cyd-destun llawn ac nid ydym wedi ceisio’u crynhoi yn y 
memorandwm hwn. Mae’r adroddiadau’n cyfeirio at rai canfyddiadau cadarnhaol 
am bwysigrwydd ac effaith ymyriadau a arweiniwyd yng Nghymru ochr yn ochr â 
chymorth gan Lywodraeth y DU. Maent hefyd yn pwysleisio rhai cafeatau ac yn 
amlygu meysydd ar gyfer ymchwil a dadansoddi pellach yng nghyd-destun yr hyn 
sy’n rhaglen ymchwil hydredol. 

 

 
10 Menter gydweithredol rhwng Banc Datblygu Cymru, Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd, 
a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yw Dirnad Economi Cymru. 
11 Dirnad Economi Cymru, Ymyriadau ariannol Covid-19 Llywodraeth Cymru: 
Dadansoddiad o Fuddiolwyr, Rhagfyr 2020 
12 Dirnad Economi Cymru, Ymyriadau ariannol Covid-19 Llywodraeth Cymru: 
Dadansoddiad o ddata arolygon gweinyddol a buddiolwyr, Ebrill 2022 
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Atodiad 1 

 

Dadansoddiad o gymorth grantiau a rhyddhad ardrethi 
Cymerwyd gwybodaeth ariannol o gyfriflyfr ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Ceir rhai 
anghysonderau rhwng yr wybodaeth hon a gwybodaeth gyhoeddus arall y mae Llywodraeth Cymru wedi nodi eu bod yn debygol o 
adlewyrchu gwahaniaethau mewn amseriad rhwng ffynonellau data, yn enwedig lle mae data’n croesi blynyddoedd ariannol. 
 

Ymyriad economaidd 
Cam y Gronfa 
Cadernid 
Economaidd 

Gwariant y 
rhoddwyd cyfrif 
amdano yn 
2020-21 
(£ miliynau) 

Gweinyddwyd gan Dyddiadau yr oedd y 
cynllun yn weithredol Nifer y dyfarniadau 

Grant Ardrethi Annomestig Amh. 7301 Awdurdodau lleol Mawrth – Mehefin 2020 66,252 
Rhyddhad Ardrethi ar gyfer 
busnesau manwerthu, 
hamdden a lletygarwch 

Amh.  356 Awdurdodau lleol Amh Ddim ar gael adeg 
drafftio 

Grant Cadernid i 
Ficrofusnesau Camau 1 a 2 90 Llywodraeth Cymru  Ebrill - Gorffennaf 2020 9,094 

Grant Cadernid i BBChau Camau 1 a 2 92 Llywodraeth Cymru Ebrill - Gorffennaf 2020 2,527 
Grant Cadernid i Fusnesau 
Nad Ydynt yn BBChau Camau 1 a 2 17 Llywodraeth Cymru Ebrill - Gorffennaf 2020 52 
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Ymyriad economaidd 
Cam y Gronfa 
Cadernid 
Economaidd 

Gwariant y 
rhoddwyd cyfrif 
amdano yn 
2020-21 
(£ miliynau) 

Gweinyddwyd gan Dyddiadau yr oedd y 
cynllun yn weithredol Nifer y dyfarniadau 

Cronfa Bwrsariaeth a Dewisol 
(Busnesau Newydd)  Camau 1 a 2 4 Awdurdodau lleol Mehefin - Medi 2020 1,641 

Grant Datblygu Busnes Cam 3 
y Gronfa Cadernid 
Economaidd i Ficrofusnesau 

Cam 3 9 Llywodraeth Cymru Hydref - Tachwedd 2020 1,025 

Grant Datblygu Busnes Cam 3 
y Gronfa Cadernid 
Economaidd i BBChau 

Cam 3 19 Llywodraeth Cymru Hydref - Tachwedd 2020 

805 
Grant Twristiaeth a 
Lletygarwch Cam 3 y Gronfa 
Cadernid Economaidd 

Cam 3 19 Llywodraeth Cymru Hydref - Tachwedd 2020 

Cronfa Fusnes y Cyfyngiadau 
Symud Lleol Cam 3 139 Awdurdodau lleol Hydref - Tachwedd 2020 54,852 

Cyllid Sector-Benodol y Gronfa 
Cadernid Economaidd i 
Ficrofusnesau dan 
Gyfyngiadau 

Cam 4 24 Llywodraeth Cymru Ionawr - Chwefror 2021 4,424 

Cyllid Sector-Benodol y Gronfa 
Cadernid Economaidd i 
BBChau dan Gyfyngiadau 

Cam 4 22 Llywodraeth Cymru Ionawr - Chwefror 2021 1,140 

Cyllid Sector-Benodol ERF i 
Fusnesau Nad Ydynt yn 
BBChau dan Gyfyngiadau  

Cam 4 1 Llywodraeth Cymru Ionawr - Chwefror 2021 9 
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Ymyriad economaidd 
Cam y Gronfa 
Cadernid 
Economaidd 

Gwariant y 
rhoddwyd cyfrif 
amdano yn 
2020-21 
(£ miliynau) 

Gweinyddwyd gan Dyddiadau yr oedd y 
cynllun yn weithredol Nifer y dyfarniadau 

Cronfa Ardrethi Annomestig i 
Fusnesau dan Gyfyngiadau Cam 4 282 Awdurdodau lleol Rhagfyr 2020 - Mawrth 

2021 
123,382 Cronfa Ardrethi Annomestig i 

Fusnesau dan Gyfyngiadau 
ym mis Mawrth 

Cam 4 150 Awdurdodau lleol Mawrth 2021 

Cyllid Sector-Benodol Cam 2 y 
Gronfa Cadernid Economaidd i 
BBChau  

Cam 4 23 Llywodraeth Cymru Mawrth 2021 1,142 

Cyllid Sector-Benodol Cam 2 y 
Gronfa Cadernid Economaidd i 
Fusnesau Nad Ydynt yn 
BBChau 

Cam 4 2 Llywodraeth Cymru Mawrth 2021 8 

Cyfanswm   1,979     266,3532 

Nodiadau: 
1 Fel a nodwyd ym mharagraff 1 yn y memorandwm hwn, dylid bod wedi rhoi cyfrif am y swm yma o £730 miliwn yn 2019-20. Nid yw 
Llywodraeth Cymru’n cytuno ac fe gynhwysodd y gwariant hwn yn ei ddatganiadau ariannol ar gyfer 2020-21. Rhoddodd Llywodraeth Cymru 
gyfrif am £42 miliwn o gymorth grant yn gysylltiedig ag ardrethi annomestig yn 2019-20 hefyd nad yw yn y £730 miliwn. 
2 Nid oes ffigwr ar gyfer nifer y busnesau unigryw a gefnogwyd ar draws yr holl gynlluniau yn 2020-21 ar gael yn rhwydd. 

Ffynhonnell: Cyfriflyfr ariannol Llywodraeth Cymru, adolygiad Archwilio Cymru o wybodaeth gyd-destunol arall a gwybodaeth reoli 
Llywodraeth Cymru (nas archwiliwyd) am nifer y dyfarniadau.
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Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 
Ffacs: 029 2032 0600 
Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 
Gwefan: www.archwilio.cymru 
We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English. 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. 
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Cynllunio a rheoli’r gweithlu 
gan Lywodraeth Cymru
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Medi 2022

PAPA(6)-14-22 P2 - Adroddiad ACG ar gynllunio gweithlu Llywodraeth Cymru
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Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
adran 145A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 ac Adran 135 
o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau 
archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu 
staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, ac i fonitro a 
chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.
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Cynnwys

Negeseuon allweddol 4

Ffeithiau allweddol 7

Argymhellion 8

Adroddiad manwl 
1 Mae gweithlu Llywodraeth Cymru wedi mynd yn llai ers 
 2010 wrth iddi geisio cyfyngu ar gostau staff 10

2 Mae Llywodraeth Cymru wedi gorfod rheoli pwysau 
 gweithredol o ran y gweithlu sydd wedi effeithio ar gyflawni 
 ei hamcanion 18

3 Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen am ddull 
 mwy strategol ac mae wrthi’n datblygu strategaeth fwy hirdymor 
 ar gyfer y gweithlu 30

Atodiadau 
1 Ymagwedd a dulliau archwilio 41
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Negeseuon allweddol

Cefndir

1 Mae Llywodraeth Cymru wedi wynebu rhai heriau staffio digynsail a oedd 
yn gysylltiedig â phontio Brexit a’r ymateb i bandemig COVID-19. Mae’r 
digwyddiadau cenedlaethol hyn wedi cynyddu pwysigrwydd ac effaith 
rheoli’r gweithlu’n effeithiol.

2 Mae’r adroddiad hwn yn ystyried a oes gan Lywodraeth Cymru ddull 
cadarn o gynllunio’r gweithlu. Fe wnaethom fwrw golwg ar y prif faterion 
sy’n trefnu gweithlu cyfredol Llywodraeth Cymru, ei hymateb i bwysau a 
blaenoriaethau byrdymor, a’i mentrau tymor hwy i ddatblygu strategaeth ar 
gyfer y gweithlu a systemau gwybodaeth gwell. Fe wnaethom gwblhau ein 
gwaith casglu tystiolaeth cyn i Lywodraeth Cymru ailstrwythuro’n grwpiau 
newydd1 a chyflwyno rôl Prif Swyddog Gweithredu newydd o fis Ebrill 
2022. Mae Atodiad 1 yn disgrifio ein hymagwedd a’n dulliau archwilio.

Casgliad ar y cyfan

3 Mae Llywodraeth Cymru wedi wynebu pwysau gweithredol sylweddol o 
ran y gweithlu. Mae wedi ceisio cyfyngu ar gostau staff a rheoli gostyngiad 
yn niferoedd ei staff, gan fynd ar drywydd ei rhaglenni polisi ac ymateb 
i ddigwyddiadau, yn enwedig pandemig COVID-19. Ar adegau mae’r 
pwysau hyn o ran y gweithlu wedi effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i 
gyflawni ei hamcanion ac nid yw rhai swyddogaethau’n gydnerth.

4 Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rheoli’r pwysau hyn yn niffyg 
cynllun strategol wedi’i ffurfioli ar gyfer y gweithlu a chyda recriwtio allanol 
cyfyngedig. Bu oedi o ran gwneud cynnydd tuag at ddatblygu dull mwy 
strategol o ganlyniad i bandemig COVID-19. Mae Llywodraeth Cymru’n 
ailfywiogi’r gwaith hwn ac yn bwriadu datblygu strategaeth ar gyfer y 
gweithlu sydd wedi’i hintegreiddio â strategaethau sefydliadol allweddol 
eraill mewn perthynas â gweithio gartref a defnyddio technoleg ddigidol. 
Wrth wneud hynny, bydd angen iddi wella’i defnydd o ddata hefyd i 
danategu’r modd y mae’n rheoli’r gweithlu’n strategol ac yn weithredol. 

1 Grwpiau yw’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n strwythuro’i hun. Mae pob grŵp wedi’i 
hisrannu’n gyfarwyddiaethau, isadrannau, canghennau a thimau.Tudalen y pecyn 92
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Canfyddiadau allweddol

5 Ers 2010, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio cyfyngu ar ei chostau 
rhedeg yn ystod cyfnod o gyfyngiadau ariannol trwy gyfyngu ar niferoedd 
y staff trwy reolaethau llym ar greu swyddi newydd ac ar recriwtio allanol, 
yn enwedig staff parhaol. Roedd y gweithlu cyfwerth ag amser llawn 
9% yn llai yn 2021-22 nag yn 2009-10, er gwaethaf cynnydd bach ers 
2017 i ymdopi â galwadau mwyaf taer Brexit a phandemig COVID-19. 
Gostyngodd costau staff yn gyffredinol mewn termau real ar ôl 2010 ond 
maent bellach wedi dychwelyd i’w lefel 2009-10. Mae costau cyflog mewn 
termau real wedi gostwng 6.6% dros y cyfnod, ond fe gododd cyfanswm 
costau staff 0.3% oherwydd cyfraniadau pensiwn uwch ac Yswiriant 
Gwladol yn bennaf. 

6 Y canlyniad fu gweithlu profiadol, cymharol sefydlog sydd wedi gorfod 
addasu i bwysau llwyth gwaith cynyddol, yn enwedig heriau eithriadol 
pandemig COVID-19. Mae staff wedi cael budd i ryw raddau o gyfleoedd 
datblygiad gyrfa o fewn y gweithlu cymharol gaeëdig. Mae canlyniadau 
arolygon staff wedi bod yn ffafriol ar y cyfan, er bod llwythi gwaith cynyddol 
wedi rhoi pwysau ar lawer o staff. 

7 Mae’r sefyllfa ar hyn o bryd yn creu heriau tymor hwy i Lywodraeth Cymru 
wrth i’r gweithlu heneiddio. Mae trosiant staff isel ynghyd â rheolaethau 
recriwtio’n ei gwneud yn anodd amrywiaethu’r gweithlu fel ei fod yn 
cynrychioli poblogaeth ehangach Cymru, neu ddod â thalent newydd, 
safbwyntiau newydd a sgiliau allweddol i mewn, hyd yn oed pan fyddai 
recriwtio allanol yn dwyn arbedion ariannol. Mae cyfran y staff sy’n anabl 
a’r gyfran sydd o grwpiau ethnig lleiafrifol ill dwy wedi codi ychydig. Ond 
mae’r ddwy’n dal ymhell o fod yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth. Bu 
cynnydd cyfyngedig o ran cau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

8 Mae pwysau o ran y gweithlu wedi ei gwneud hi’n anodd i Lywodraeth 
Cymru wireddu rhai o’i huchelgeisiau polisi. Bu oedi gyda nifer o raglenni 
a phrosiectau oherwydd prinder staff ac nid yw rhai meysydd polisi’n 
gydnerth. Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi rheoli’r heriau hyn trwy 
fesurau adweithiol i ddiwallu anghenion taer yn y tymor byr a chanolig, 
ochr yn ochr â thynhau rheolaeth ganolog ar gyllidebau a phenderfyniadau 
ynglŷn â’r gweithlu, yn enwedig recriwtio. 
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9 Mae Llywodraeth Cymru wedi rhedeg rhai mentrau datblygu sefydliadol 
strategol ond ni fu ganddi erioed gynllun strategol ar gyfer y gweithlu. Mae 
wedi bod yn bwrw ymlaen ag ymdrechion i ddatblygu cynllun strategol 
ers 2019. Mae wedi cynhyrchu adolygiad sylfaenol o’r gweithlu a set o 
egwyddorion strategol ar gyfer cynllunio i’r dyfodol. Fodd bynnag, bu oedi 
dro ar ôl tro gyda’r gwaith oherwydd pandemig COVID-19. Dros y misoedd 
diwethaf, mae uwch reolwyr wedi ceisio asesu goblygiadau’r pandemig ar 
gyfer ffyrdd o weithio yn y dyfodol mewn mwy o fanylder. Mae bylchau yn y 
data a systemau tameidiog wedi gwneud y broses o gynllunio’r gweithlu’n 
anos, er bod gwelliannau i systemau gwybodaeth yn yr arfaeth.

10 Mae swyddogion yn bwriadu datblygu strategaeth drosfwaol ar gyfer y 
gweithlu yn ystod 2022-23, a honno’n gyson â strategaethau newydd 
ar gyfer y gweithle a thechnoleg ddigidol. O dan Fframwaith Dirprwyo 
ac Atebolrwydd y Gweithlu newydd, bydd grwpiau’n datblygu cynlluniau 
ar gyfer y gweithlu a byddant yn cael mwy o awtonomiaeth, gan ymdrin 
o bosibl â rhywfaint o’u pryder ynghylch yr anhyblygrwydd a’r oedi yn 
y system gyfredol o reolaethau recriwtio a chyllidebu canolog. Mae’r 
Fframwaith newydd yn cyflwyno her newydd i grwpiau ddwysáu eu gwaith 
cynllunio’r gweithlu. 

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Fel llawer o gyrff cyhoeddus eraill, mae pandemig COVID-19 
wedi cael effaith arwyddocaol ar weithlu Llywodraeth Cymru 
gan bod ei staff wedi gorfod addasu i ffyrdd newydd o 
weithio a blaenoriaethau sy’n newid yn gyflym. Fodd bynnag, 
mae’r angen am strategaeth gynhwysfawr i ymdrin â heriau 
hirdymor o ran y gweithlu mewn ffordd gynaliadwy’n fwyfwy 
taer. Mae Llywodraeth Cymru’n wynebu llwyth gwaith anodd 
i gyflawni ei rhaglen lywodraethu, gan ymdrin ar  
yr un pryd â chanlyniadau’r pandemig a  
chyfrifoldebau newydd sy’n deillio o  
Brexit.
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Ffeithiau allweddol

Niferoedd a chostau’r gweithlu

Amrywiaeth y gweithlu (2020-21)

Arolwg staff (Hydref 2021)

nifer cyfartalog y staff cyfwerth 
ag amser llawn a oedd yn cael 
eu cyflogi gan Lywodraeth 
Cymru yn 2021-22

cynnydd mewn termau 
real mewn costau staff 
rhwng 2009-10 a 2021-22 
(gostyngiad o 6.6% mewn 
costau cyflog, cynnydd o 
24.4% mewn costau staff eraill) 

59% y ganran o staff sy’n 
fenywod

y ganran o staff sy’n 
anabl

y ganran o staff o leiafrif 
ethnig heb fod yn Wyn7.4% bwlch cyflog 

rhwng y rhywiau

43% y ganran o’r uwch 
aelodau o staff sy’n fenywod

£351 miliwn 
cyfanswm costau 
staff yn 2021-22

75%  y ganran o 
staff a ddywedodd 
fod ganddynt 
gydbwysedd 
derbyniol rhwng 
bywyd a gwaith

63%  y ganran o staff a ddywedodd fod 
ganddynt lwyth gwaith derbyniol

y ganran o staff a 
ddywedodd eu bod 
yn cael cyfleoedd i 
ddatblygu eu gyrfa

9% gostyngiad mewn staff 
cyfwerth ag amser llawn rhwng 
2009-10 a 2021-22

5,571 

5.9%2.8% 

0.3%  

£351m

50% 
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Argymhellion

Argymhellion

Strategaeth a chynllunio
A1 Dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i ddatblygu ei 

strategaeth ar gyfer y gweithlu. Yn arbennig, mae angen 
i’r gwaith hwn wreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy 
a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 
chynnwys:

 a asesiad clir o anghenion hirdymor o ran y gweithlu yn 
y dyfodol i gyflawni blaenoriaethau polisi yn ogystal â 
swyddogaethau statudol craidd;

 b trywydd clir i bontio unrhyw fylchau rhwng maint a 
galluoedd y gweithlu ar hyn o bryd a’r anghenion ar 
gyfer y dyfodol, gan gynnwys unrhyw gynlluniau ar 
gyfer mecanweithiau cyflawni amgen;

 c proses eglur a chadarn ar gyfer blaenoriaethu llwyth 
gwaith o fewn terfynau’r adnoddau sydd ar gael;

 ch cynllunio ar gyfer olyniaeth i sicrhau bod y 
genhedlaeth nesaf o weision sifil yn cael y cyfle i 
ymuno â’r gweithlu a datblygu;

 d cysoni’r strategaeth â nodau polisi ehangach, yn 
anad dim i gysoni’r dull recriwtio â nodau o ran 
cydraddoldeb, gan gynnwys lleihau anghydraddoldeb 
economaidd-gymdeithasol yng Nghymru; a

 dd cherrig milltir eglur ar gyfer cyflawni a system gadarn 
ar gyfer monitro a gwerthuso cynnydd a diweddaru’r 
strategaeth yng ngoleuni gwersi a ddysgwyd.  
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Argymhellion

Gwybodaeth reoli
A2 Dylai Llywodraeth Cymru gryfhau data’r gweithlu a 

systemau tanategol i roi cymorth i gynllunio’r gweithlu 
a rheoli staff o ddydd i ddydd, gan gynnwys galluogi 
grwpiau a rheolwyr i gael mynediad uniongyrchol gwell 
at ddata’r gweithlu a lleihau’r ddibyniaeth ar goladu 
gwybodaeth am y gweithlu â llaw.

Rheoli’r gweithlu’n weithredol
A3 Dylai Llywodraeth Cymru adolygu Fframwaith Dirprwyo 

ac Atebolrwydd y Gweithlu ddwy flynedd ar ôl ei gyflwyno 
i werthuso’i effeithiolrwydd o ran galluogi rheolaeth fwy 
hyblyg ac ymatebol ar y gweithlu, a’i gyfraniad tuag at 
amcanion y strategaeth ehangach ar gyfer y gweithlu. 
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Adroddiad manwl

Mae gweithlu Llywodraeth Cymru wedi mynd yn llai ers 
2010 wrth iddi geisio cyfyngu ar gostau staff

1.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn disgrifio proffil cyfredol gweithlu 
Llywodraeth Cymru ac yn egluro rhai o’r prif dueddiadau yn ei faint, 
ei gyfansoddiad a’i gost dros y 12 mlynedd ddiwethaf. Mae gweithlu 
Llywodraeth Cymru’n gwneud amrywiaeth eang o waith ar draws nifer o 
wahanol broffesiynau, gan gynnwys datblygu polisi a chyflawni gweithredol 
yn ogystal â swyddogaethau cymorth fel rhai cyfreithiol, ariannol, caffael a 
TGCh.

Er gwaethaf peth twf diweddar, mae gweithlu Llywodraeth Cymru 
wedi lleihau ers 2010

1.2 Fe gynyddodd y gweithlu’n sylweddol rhwng datganoli ym 1999 a 2010. Yn 
2010, fe newidiodd polisi Llywodraeth y DU o bolisi o dwf mewn gwariant 
i un o gyfyngu cynaliadwy. Gostyngodd cyllid Llywodraeth Cymru mewn 
termau real dros y cyfnod o 2010-11 tan ddechrau pandemig COVID, ac 
fe arweiniodd y toriadau i gyllidebau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus 
datganoledig a ddeilliodd o hynny at ostyngiad sylweddol yng ngweithlu’r 
sector cyhoeddus ledled Cymru. Fe benderfynodd Llywodraeth Cymru 
ostwng ei chostau rhedeg mewn termau real – gydag effaith ganlyniadol ar 
niferoedd staff – i adlewyrchu’r cyfyngiadau ariannol hyn a’r duedd mewn 
rhannau eraill o’r sector cyhoeddus.

1.3 Er bod niferoedd staff wedi codi a gostwng bob yn ail ers 2009-10, yn 
enwedig ar gyfer staff dros dro (Arddangosyn 1), mae Llywodraeth Cymru 
wedi cynnal y polisi o gyfyngu ar niferoedd staff. Mae trosglwyddiadau staff 
i mewn ac allan o Lywodraeth Cymru oherwydd newidiadau sefydliadol 
wedi effeithio ar niferoedd staff i ryw raddau. Er enghraifft, trosglwyddwyd 
rhai aelodau o staff allan o Lywodraeth Cymru yn dilyn creu Trafnidiaeth 
Cymru a daethpwyd â staff newydd i mewn yn dilyn gwneud gwasanaeth 
TGCh Llywodraeth Cymru’n un a ddarperir yn fewnol yn 2019.
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1.4 Yn ddiweddar bu rhywfaint o gynnydd yn nifer y staff i ateb gofynion 
ychwanegol a ddeilliodd o Brexit a phandemig COVID-19 (gweler rhan 
2 o’r adroddiad hwn). Serch hynny, roedd niferoedd cyfartalog y staff 
cyfwerth ag amser llawn 9% yn is yn 2021-22 nag oeddent yn 2009-10. Ar 
gyfartaledd yn ystod 2021-22, roedd Llywodraeth Cymru’n cyflogi 5,571 o 
aelodau o staff cyfwerth ag amser llawn, yr oedd oddeutu 7% ohonynt ar 
gontractau dros dro.

Arddangosyn 1: niferoedd staff Cyfwerth ag Amser Llawn (CagALl) 
Llywodraeth Cymru, 2009-2022

Sylwer: y cyfartaledd ar gyfer y flwyddyn yn seiliedig ar y data misol yr adroddwyd arno gan 
Lywodraeth Cymru yw’r ffigyrau hyn ac eithrio cynghorwyr arbennig gweinidogion.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Niferoedd staff Llywodraeth Cymru, cyrchwyd 28 Gorffennaf 
2022
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Gostyngodd costau staff yn gyffredinol mewn termau real ar 
ôl 2010 ond maent bellach wedi dychwelyd i’w lefel 2009-
10, oherwydd cynnydd yn bennaf mewn Yswiriant Gwladol a 
chyfraniadau pensiwn

1.5 Fe reolodd Llywodraeth Cymru gryn dipyn o’r gostyngiad yn y gweithlu 
trwy ymarferion ymadael gwirfoddol dilynol. Rhwng mis Ebrill 2010 a mis 
Mawrth 2021, fe adawodd 1,544 o aelodau o staff Lywodraeth Cymru 
gyda phecynnau diswyddo neu ymddeol yn gynnar, yr oedd pob un 
ond 12 ohonynt ar delerau gwirfoddol. £72.1 miliwn oedd cyfanswm y 
gost, ar gyfartaledd o £46,687 y cyflogai. Digwyddodd y rhan fwyaf o’r 
ymadawiadau hyn yn gynnar yn y cyfnod, gyda 637 yn 2010-11 yn unig. 

1.6 Cwtogwyd ar gostau staff2, er nad yw hynny o anghenraid wedi bod yn 
gyson â niferoedd staff. Roedd cyfanswm costau staff yn £351 miliwn yn 
2021-22, 26% yn uwch nag yn 2009-10 yn nhermau arian parod. Fodd 
bynnag, unwaith y caiff chwyddiant3 ei gynnwys, gostyngodd gwariant 
termau real ar gostau staff ar ôl 2010, dechreuodd godi o 2017-18, a dim 
ond 0.3% yn uwch oedd yn 2021-22 na 2009-10 (Arddangos 2). Roedd 
costau cyflog 6.6% yn is tra bod costau staff eraill wedi cynyddu 24.4%, 
oherwydd cynnydd yn bennaf mewn cyfraniadau pensiwn ac Yswiriant 
Gwladol (paragraff 1.7). Mae graddfeydd cyflog Llywodraeth Cymru 
wedi codi yn ôl cyfradd is na chwyddiant dros y cyfnod, ond mae’r cyflog 
cyfartalog wedi codi ychydig mewn termau real wrth i gyfran y staff mewn 
graddau uwch gynyddu (paragraff 1.8). 

2 Daw costau staff yn yr adran hon o gyfrifon blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod 
ac nid ydynt yn cynnwys is-gyrff. Mae data 2021-22 o’r cyfrifon drafft heb eu harchwilio. 
Gweler y nodiadau isod Arddangos 2 am ragor o wybodaeth.

3 Ar sail y datchwyddydd cynnyrch domestig gros sy’n mesur prisiau ar draws yr economi 
gyfan, Trysorlys EM, datchwyddyddion cynnyrch domestig gros ar brisiau’r farchnad, a 
chynnyrch domestig gros arian mis Mehefin 2022 (Cyfrifon Cenedlaethol Chwarterol), 
Mehefin 2022. Mae hyn yn dangos chwyddiant o 25.3% dros y cyfnod o 2009-10 i 2021-22.Tudalen y pecyn 100
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Arddangosyn 2: costau staff Llywodraeth Cymru mewn termau real, 2009-
2022 (prisiau 2021-22)

Nodiadau:

Mae costau ar gyfer adrannau Llywodraeth Cymru yn unig, ac eithrio is-gwmnïau. 

Mae costau cyflog yn cynnwys rhai costau heb gyflog fel lwfansau, goramser a thaliadau 
ymadael gwirfoddol. Rydym wedi addasu costau cyflog a adroddwyd yn y cyfrifon i ddileu 
newidiadau mewn balansau gwyliau blynyddol a gasglwyd gan staff, a oedd wedi cynyddu i 
£15.2 miliwn yn 2021-22. 
 
Mae costau staff eraill yn cynnwys cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr, cyfraniadau pensiwn 
cyflogwr a newidiadau mewn rhwymedigaethau pensiwn. Mae rhwymedigaethau pensiwn yn 
ymwneud â darpariaethau a rhwymedigaethau ymddeol cynnar i staff sydd wedi trosglwyddo 
i Lywodraeth Cymru gan gyrff eraill ond sydd wedi cadw eu haelodaeth o gynllun pensiwn 
eu cyflogwr blaenorol. Mae’r rhwymedigaethau hyn yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac yn 
amrywio rhwng £3.9 miliwn a £23.6 miliwn mewn termau real yn ystod y cyfnod.

Ffynhonnell: Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru, 2009-10 i 2021-22 (cyfrifon drafft heb eu 
datrys ar gyfer data 2021-22)  
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1.7 Effeithir ar gostau gan nifer y staff, eu gradd, eu safle ar eu graddfa gyflog 
a setliadau cyflog a negodwyd gydag undebau llafur. Mae prif godiadau 
cyflog wedi cael eu ffrwyno, yn aml islaw chwyddiant. Fodd bynnag, mae 
ffactorau eraill wedi rhoi pwysau tuag i fyny ar gostau. Mae’r ffactorau hyn 
yn cynnwys:
• codiadau mewn cyfraniadau pensiwn cyflogwr ar gyfer Prif Gynllun 

Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (mae cyfraniadau cyflogeion wedi cynyddu 
hefyd). Fe gynyddodd cyfanswm costau pensiwn 54% yn nhermau arian 
parod rhwng 2009-10 a 2021-22.

• diddymu’r ad-daliad eithrio ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol 
cyflogwr yn 2016-17, a arweiniodd at gynnydd o oddeutu chwarter yng 
nghost Llywodraeth Cymru. Fe gynyddodd cyfanswm costau Yswiriant 
Gwladol 59% yn nhermau arian parod rhwng 2009-10 a 2021-22. 

• talu codiadau cyflog wedi’u gwarantu i’r rhan fwyaf o staff, ar yr amod 
bod asesiad yn dangos eu bod yn effeithiol yn eu rolau, nes eu bod yn 
cyrraedd pen uchaf eu graddfa gyflog (yn nodweddiadol o fewn dwy 
i chwe blynedd). Mae’r polisi hwn – y cytunwyd arno gyda’r undebau 
llafur – wedi bod yn ei le am nifer o flynyddoedd i sicrhau cyflog cyfartal 
i staff yn yr un radd.

• newid yn y cymysgedd o raddau (paragraff 1.8).

Mae gweithlu Llywodraeth Cymru’n mynd yn hŷn, yn cynnwys 
mwy o uwch swyddogion ac yn mynd yn fwy amrywiol mewn rhai 
ffyrdd

1.8 Mae cyfran y staff mewn rolau uwch wedi cynyddu yn y deng mlynedd 
ddiwethaf (Arddangosyn 3). Digwyddodd y newid hwn yn raddol rhwng 
2013 a 2016 ac mae cyfran y staff ym mhob gradd wedi aros yr un fath fwy 
neu lai ers 2016. 
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Swyddogion Gweithredol
Graddau 6 a 7

Swyddogion Gweinyddol a Chynorthwywyr
Uwch Swyddogion Gweithredol a
Swyddogion Gweithredol Uwch
Uwch Wasanaeth Sifil

Arddangosyn 3: staff yn ôl gradd fel cyfran o gyfanswm y staff cyfwerth ag 
amser llawn, 2009-2022

Sylwer: Mae’r data’n adlewyrchu’r sefyllfa ar 31 Mawrth bob blwyddyn. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o Ystadegau’r Gwasanaeth Sifil: 2009 i 2022 
(Tablau ystadegol, tabl 21)

1.9 Mae Llywodraeth Cymru wedi rhewi prosesau recriwtio allanol ar gyfer 
staff parhaol, ac eithrio ar gyfer rhai rolau arbenigol a rhai uwch swyddi, 
am gryn dipyn o’r cyfnod ers 2009-10 (paragraff 2.7). Bu rhywfaint o 
weithgarwch recriwtio allanol hefyd i benodi staff dros dro i ymdopi â’r 
cynnydd yn y llwyth gwaith mewn perthynas â Brexit (paragraff 2.9). 
Mae trosiant staff allanol wedi bod yn isel o’i gymharu â thueddiadau yn y 
gwasanaeth sifil ehangach a’r farchnad waith a dim ond 3.4% ydoedd yn 
2020-21. Fodd bynnag, bu marchnad fewnol ffyniannus yn ystod y cyfnod 
hwn wrth i staff gystadlu am swyddi trwy recriwtio mewnol. O ganlyniad, bu 
trosiant staff mynych o fewn Llywodraeth Cymru tan bandemig COVID-19. 
O fis Ebrill 2020, fe gyfyngodd yr uwch reolwyr drosglwyddiadau staff i’r 
rhai a oedd yn ofynnol i ddiwallu anghenion uniongyrchol y sefydliad i 
ymdrin â’r pandemig a thasgau hollbwysig eraill.
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1.10 Mae recriwtio cyfyngedig o ran staff allanol wedi cyfrannu at weithlu sy’n 
heneiddio hefyd, gyda 40% o’r staff dros 50 oed a dim ond 9% rhwng 16 
a 29 oed (Arddangosyn 4). Mae cyfran y staff yn yr ystodau oedran uwch 
wedi cynyddu’n gyson dros y deng mlynedd ddiwethaf.

Arddangosyn 4: canran y staff ar y cyfan (cyfrif pennau) yn ôl ystod oedran, 
2009-2022

Sylwer: Mae’r data’n adlewyrchu’r sefyllfa ar 31 Mawrth bob blwyddyn. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o Ystadegau’r Gwasanaeth Sifil: 2009 i 2022 
(Tablau ystadegol, tabl 39)

1.11 Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio cynyddu amrywiaeth ei gweithlu 
trwy gynyddu cyfran y staff sy’n anabl neu o gefndir ethnig lleiafrifol, ond 
araf fu’r cynnydd oherwydd recriwtio allanol cyfyngedig. Mae cyfran y 
staff sy’n anabl wedi cynyddu o 4.4% i 5.9% rhwng 2010-11 a 2020-21 
ac fe gyrhaeddwyd y targed o 5.8% yn 2019-20. Tua 22% yw cyfran y 
boblogaeth o oedran gweithio yng Nghymru sy’n anabl4. Fe gododd cyfran 
y staff o leiafrifoedd ethnig o 2.2% i 2.8% dros yr un cyfnod, gan fynd y tu 
hwnt i’r targed o 2.5%, ond mae’n dal i fod islaw’r cyfartaledd o 4.9% ar 
gyfer poblogaeth Cymru yr adroddwyd arno gan Lywodraeth Cymru5.

4 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y flwyddyn hyd at fis Medi 
2021 (o StatsCymru: statws anabledd yn ôl rhanbarth)

5 Mae gwefan StatsCymru Llywodraeth Cymru’n nodi bod 4.9% o’r boblogaeth o gefndir Du, 
Asiaidd neu ethnig lleiafrifol. Nid yw’r ffigwr hwn yn cynnwys lleiafrifoedd ethnig gwyn, megis 
teithwyr. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn nodi bod lleiafrifoedd ethnig yn cynnwys pob 
grŵp heblaw ‘Gwyn Prydeinig’. Gan ddefnyddio’r diffiniad hwn, tua 7.8% yw’r boblogaeth 
ethnig leiafrifol. Tudalen y pecyn 104
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1.12 Mae gan Lywodraeth Cymru darged i recriwtio 20% o’r staff a benodir yn 
allanol o bob grŵp (pobl anabl a’r rhai o leiafrif ethnig) erbyn 2026 i helpu i 
gynyddu cynrychiolaeth. Yn 2019-20, roedd 5.9% o’r ymgeiswyr allanol yn 
anabl ac roedd 7.2% o grŵp ethnig lleiafrifol.

1.13 Mae trosiant staff isel mewn uwch raddau wedi ei gwneud yn anos lleihau’r 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau6, a oedd yn 7.4% yn 2020-21, sy’n debyg i 
flynyddoedd blaenorol. Mae oddeutu 59% o staff yn fenywaidd, ond mae’r 
gyfran yn gostwng i 43% o’r uwch wasanaeth sifil, bron yn ddigyfnewid 
o’r ganran o 42% yn 2010-11. Yr anghydbwysedd hwn yn yr uwch rolau â 
chyflogau uwch sy’n gyfrifol am lawer o’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

1.14 Mae Llywodraeth Cymru’n amcanu at ddod yn sefydliad dwyieithog erbyn 
2050 a fydd yn golygu bod ei holl staff o leiaf yn gallu deall Cymraeg. Yn 
2020-21, roedd 24% o staff Llywodraeth Cymru’n gallu deall Cymraeg 
ar y lefel sy’n ofynnol i weithio’n ddwyieithog. Dengys arolygon staff fod 
rhuglder mewn Cymraeg wedi bod yn weddol sefydlog, sef 16-17% o staff, 
am nifer o flynyddoedd, ond bu gostyngiad yng nghyfran y staff sydd heb 
sgiliau Cymraeg o gwbl.

6 Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau’n golygu’r gwahaniaeth rhwng cyflog llawn-amser 
sylfaenol cyfartalog menywod fel canran o gyflog llawn-amser sylfaenol cyfartalog dynion a 
gyflogir gan Lywodraeth Cymru. Nid yw’r cyfrifiad yn cynnwys lwfansau na goramser.Tudalen y pecyn 105
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Mae Llywodraeth Cymru wedi gorfod rheoli pwysau 
gweithredol o ran y gweithlu sydd wedi effeithio ar 
gyflawni ei hamcanion

2.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn bwrw golwg ar drefniadau Llywodraeth 
Cymru ar gyfer cynllunio7 a rheoli’r gweithlu’n weithredol. Mae’n ystyried 
sut y mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i flaenoriaethau sy’n newid ac 
effaith pwysau o ran y gweithlu ar gyflawni a lles staff. 

Mae’r trefniadau ar gyfer cynllunio’r gweithlu’n weithredol 
wedi bod yn cael eu canoli’n gynyddol, yn rhannol fel ymateb i 
COVID-19

2.2 Mae cynllunio’r gweithlu’n weithredol yn Llywodraeth Cymru’n cael ei 
wneud yn bennaf ar lefel grwpiau. Ym mis Ebrill 2022, fe ailstrwythurwyd 
Llywodraeth Cymru’n chwe grŵp, y byddai un yn cael ei arwain gan 
swydd Prif Swyddog Gweithredu a grëwyd o’r newydd (Arddangosyn 5). 
Mae’r broses ailstrwythuro wedi arwain at ddosbarthiad staff mwy cyfartal 
rhwng y prif grwpiau. Bydd Grŵp y Prif Swyddog Gweithredu’n cynnwys 
gwasanaethau mewnol yn ogystal ag Arolygiaeth Gofal Cymru, Arolygiaeth 
Gofal Iechyd Cymru a Phenderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd 
Cymru8. Mae pob grŵp wedi’i is-rannu’n gyfarwyddiaethau, isadrannau, 
canghennau a thimau.

7 Mae cynllunio’r gweithlu’n weithredol yn golygu’r broses a ddefnyddir gan sefydliad i 
gynllunio maint ei weithlu, y modd y caiff ei leoli a’i ddatblygiad dros y tymor agos, yn 
nodweddiadol 3 i 12 mis.

8 Ar yr adeg y gwnaethom ein gwaith maes, roedd pedwar grŵp a Swyddfa Prif Weinidog 
Cymru. Y grwpiau oedd: Yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (y mwyaf gyda bron i 
40% o’r adnoddau staff); Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus; Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol; a Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol. Roedd Swyddfa Prif Weinidog Cymru’n 
cynnwys timau polisi trawsbynciol, ac roedd Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol yn cynnwys rhai 
gwasanaethau mewnol fel cyllid canolog ac Adnoddau Dynol.Tudalen y pecyn 106
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Arddangosyn 5: staff cyfwerth ag amser llawn yn ôl grŵp, 30 Ebrill 2022

Nifer %

IGC Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 753 13.4

NHMG Newid Hinsawdd a Materion Gwledig 1,399 24.8

ACCG Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r 
Gymraeg

785 13.9

ETCh Economi, Trysorlys a Chyfansoddiad 1,174 20.8

ACLlL Adferiad Covid a Llywodraeth Leol 149 2.6

GPSG Grŵp y Prif Swyddog Gweithredu 1,254 22.3

SPWC Swyddfa Prif Weinidog Cymru 104 1.8

SYP Swyddfa’r Ysgrifennydd Parhaol 16 0.3

Cyfanswm 5,634 100.0

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

2.3 Tan ddechrau pandemig COVID-19 ym mis Mawrth 2020, grwpiau oedd 
yn gyfrifol am gynllunio gweithredol o fewn fframwaith sefydliad cyfan a 
oedd yn cael ei bennu gan y swyddogaethau cyllid canolog ac Adnoddau 
Dynol. Caiff cyflogau a thelerau ac amodau eraill eu pennu’n ganolog yn 
dilyn negodi gydag undebau llafur cydnabyddedig Llywodraeth Cymru. 
Mae llawer o bolisïau Adnoddau Dynol eraill, megis defnyddio lwfansau 
dyletswyddau dros dro a dyrchafiad dros dro, yn cael eu cytuno’n ganolog 
hefyd ac nid oes gan grwpiau unrhyw ryddid i wyro oddi wrthynt.
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2.4 Er bod trefniadau’n amrywio rhwng grwpiau, roedd gan bob un yn 
nodweddiadol gyfarwyddwr gweithrediadau i oruchwylio’r gwaith o reoli 
adnoddau, gan gynnwys staff. Roedd y cyfarwyddwr gweithrediadau’n 
cadeirio pwyllgor (a elwid yn banel adnoddau) i ystyried blaenoriaethau a 
gwneud penderfyniadau ynghylch lleoli staff yn unol â hynny. Roedd gan 
bob grŵp bartneriaid busnes Adnoddau Dynol wedi’u neilltuo i roi cyngor 
ynghylch cynllunio’r gweithlu, dyluniad swyddi, datblygu perfformiad 
a llesiant, yn ogystal â gwasanaethau gweinyddol. O fewn grwpiau, 
roedd cyfarwyddwyr yn gallu dyrannu eu staff eu hunain i sicrhau bod 
blaenoriaethau’n cael eu cyflawni a byddent yn troi at y panel adnoddau 
os oedd angen staff ychwanegol arnynt. Os nad oedd modd ymateb 
i geisiadau o fewn y grŵp, byddai panel adnoddau’r grŵp yn ceisio 
cymeradwyaeth ar gyfer adnoddau ychwanegol gan Bwyllgor Gweithredol 
Llywodraeth Cymru9.

2.5 Wrth benderfynu a ddylid cymeradwyo ceisiadau i’r Pwyllgor Gweithredol 
ar gyfer swyddi newydd neu staff ychwanegol, byddai paneli adnoddau’r 
grwpiau’n ystyried ffactorau megis: 
• sut yr oedd y rôl yn cyfrannu at gyrraedd nodau a chyflawni 

strategaethau a blaenoriaethau;
• datrysiadau eraill yn lle staff ychwanegol, megis cyfuno swyddi, 

lwfansau dyletswyddau dros dro a.y.b.;
• y risgiau pe na bai’r cais yn cael ei gymeradwyo; a
• chost y swydd a sut y byddai’n cael ei chyllido. Roedd swyddi a gyllidir 

gan raglenni (y rhai lle caiff costau eu talu o gyllideb y rhaglen) yn fwy 
tebygol o gael eu cymeradwyo na’r rhai a gyllidir o gyllideb costau 
gweinyddol ganolog Llywodraeth Cymru.

2.6 Yn 2018, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ganoli ei chyllidebau costau staff, 
a oedd wedi cael eu dirprwyo i grwpiau’n flaenorol. Fe barhaodd grwpiau i 
weithio o fewn terfynau cyfrif pennau a oedd yn cael eu pennu’n ganolog. 
Mae’r rheolaethau cyfrif pennau’n capio nifer y staff ym mhob grŵp ond nid 
ydynt yn manylu ar radd y swyddi hyn. Fodd bynnag, caiff y terfynau cyfrif 
pennau eu pennu ar lefel sydd ymhell y tu hwnt i’r niferoedd sydd mewn 
swydd mewn gwirionedd, felly nid ydynt wedi cael unrhyw effaith ymarferol 
ar gynllunio’r gweithlu. Yn ymarferol, cyfyngwyd ar ryddid grwpiau i 
weithredu gan gyfyngiadau cyllidebol a pholisi (er enghraifft, ar recriwtio a 
dyrchafiad dros dro) a reolir yn ganolog.

9 Mae’r Pwyllgor Gweithredol yn rhan o strwythur uwch reolwyr Llywodraeth Cymru. Nod 
y Pwyllgor Gweithredol yw darparu arweinyddiaeth strategol a sicrwydd bod rhaglen 
lywodraethu Llywodraeth Cymru’n cael ei chyflawni a sicrhau bod adnoddau’n cael eu 
blaenoriaethu a’u lleoli’n effeithiol. Tudalen y pecyn 108
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2.7 Roedd yn rhaid i’r holl brosesau recriwtio allanol ar gyfer swyddi parhaol 
gael eu hawdurdodi’n ganolog o 2018 ac roeddent yn gyfyngedig 
ar y cyfan i uwch swyddi neu swyddi arbenigol. Yn 2019, fe wnaeth 
Llywodraeth Cymru ganoli cyngor ynghylch recriwtio ac achosion fel 
rhan o brosiect peilot a oedd wedi’i fwriadu i ddarparu gwasanaeth mwy 
effeithlon a chyson.

2.8 Ers dechrau’r pandemig, mae awtonomiaeth grwpiau wedi cael ei lleihau 
ymhellach a’i disodli gan reolaeth ganolog gref ar benderfyniadau ynghylch 
darparu adnoddau. Fe benderfynodd arweinwyr gweithredol Llywodraeth 
Cymru fod maint a brys y camau i adleoli staff yr oedd eu hangen i 
ddiwallu anghenion y pandemig mor fawr fel y dylai penderfyniadau 
gael eu cyfarwyddo’n ganolog. Mae’r Pwyllgor Gweithredol wedi 
gwneud penderfyniadau ynglŷn â dyrannu adnoddau a rheoli staff mewn 
cydweithrediad gyda grwpiau. Ar yr un pryd, cafodd staff eu cyfarwyddo i 
symud i swyddi newydd ar sail dros dro, ac fe gafodd prosesau recriwtio 
cystadleuol mewnol eu hatal am y tro i sicrhau bod gofynion o ran 
adnoddau’n cael eu hateb yn gyflym ac yn effeithlon. Daeth y trefniadau 
hyn i ben i raddau helaeth o fis Ionawr 2022 wrth i bwysau a oedd yn 
gysylltiedig â COVID ysgafnhau, pan ailddechreuodd Llywodraeth Cymru 
gystadleuaeth fewnol ar gyfer rolau sy’n flaenoriaeth a symudiadau ochrol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi adweithio i flaenoriaethau newidiol 
yn bennaf trwy symud staff o gwmpas, gyda recriwtio allanol 
cyfyngedig

2.9 Cyn pandemig COVID-19, roedd y trefniadau a nodwyd uchod wedi 
galluogi grwpiau i ymateb i flaenoriaethau a bylchau trwy symud staff o 
gwmpas. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ailddyrannu staff i reoli’r pwysau 
a achoswyd gan Brexit (Arddangosyn 6). Er y bu rhywfaint o recriwtio 
allanol cyfyngedig, llawer ohono dros dro10, cafodd y rhan fwyaf o’r 
paratoadau a oedd yn gysylltiedig â Brexit eu harwain a’u cyflawni gan 
staff a symudwyd o rolau parhaol eraill yn Llywodraeth Cymru. Ym mis 
Chwefror 2019, fe wnaethom nodi barn swyddogion bod symud staff i 
rolau a oedd yn gysylltiedig â Brexit wedi gadael bylchau o ran gwneud 
gwaith nad oedd yn gysylltiedig â Brexit11.

10 Bu cynnydd o oddeutu 280 yn nifer y staff cyfwerth ag amser llawn dros dro yn y ddwy 
flynedd hyd at 31 Mawrth 2020, i recriwtio i swyddi arbenigol ac i ôl-lenwi bylchau a 
achoswyd am bod staff parhaol profiadol wedi’u hadleoli i waith a oedd yn gysylltiedig â 
Brexit.

11 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit heb gytundeb, 
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Arddangosyn 6: pwysau o ran y gweithlu a ddeilliodd o Brexit

Fe wnaeth paratoadau ar gyfer Brexit hi’n ofynnol neilltuo swm sylweddol 
o amser staff i adolygu a diwygio deddfwriaeth a datblygu cynlluniau ar 
gyfer pontio i drefniadau masnachu a threfniadau ffiniau newydd. Roedd 
yr holl grwpiau’n wynebu llwythi gwaith ychwanegol sylweddol, gyda’r 
effeithiau mwyaf ar grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (ESChN) 
a Swyddfa Prif Weinidog Cymru. Er enghraifft, nododd grŵp yr Economi, 
Sgiliau a Chyfoeth Naturiol ei fod wedi cyflawni 40 darn o ddeddfwriaeth a 
75 o brosiectau parodrwydd erbyn diwedd 2020-21 yn erbyn graddfeydd 
amser a oedd yn newid yn gyflym ac ansicrwydd sylweddol yn y cyfnod 
cyn Brexit. 

Fe arweiniodd y gwaith hefyd at gynnydd aruthrol yn y galwadau ar staff 
cyfreithiol Llywodraeth Cymru, y bu’n rhaid iddynt ymdrin â sefyllfa a oedd 
yn newid yn gyflym ac a oedd yn gymhleth a sicrhau nad oedd unrhyw 
fylchau mewn rheoliadau pan fyddai cyfraith yr UE yn peidio â bod mewn 
grym. Nid oedd cynnydd bach yn nifer y cyfreithwyr yn ddigon i ymdrin 
â’r llwyth gwaith ychwanegol, felly bu’n rhaid ailflaenoriaethu peth gwaith 
polisi.

Mae Brexit wedi arwain at 3,500 o gyfrifoldebau cyfreithiol newydd ar 
gyfer Gweinidogion Cymru o fewn cylch gwaith grŵp yr Economi, Sgiliau 
a Chyfoeth Naturiol. Gallai’r cyfrifoldebau hyn olygu bod angen adnoddau 
staff sylweddol, gan ddibynnu sut y bydd Gweinidogion yn dewis eu 
harfer. Gallai diwedd cronfeydd amaethyddol, strwythurol a buddsoddi 
Ewropeaidd yng Nghymru ryddhau oddeutu 250 o aelodau o staff ond 
bydd y rhain yn cael eu disodli gan gynlluniau gan Lywodraeth y  
DU neu Lywodraeth Cymru y mae eu goblygiadau o ran adnoddau’n ansicr 
ar hyn o bryd. Bydd y rhaglenni strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd yn 
dal i fod yn weithredol yng Nghymru tan ddiwedd 2023 felly ni fydd  
unrhyw ddifidend o ran staffio’n dod i’r amlwg ar unwaith.

2.10 Mae’r ymateb i bandemig COVID-19 wedi ei gwneud yn ofynnol symud 
peth wmbredd o adnoddau o waith busnes-fel-arfer hefyd. Mae bron 
pob maes o ran gweithgarwch Llywodraeth Cymru wedi gorfod addasu 
polisi ac arferion, yn aml ar gyflymder eithriadol. Mae’r pandemig wedi 
arwain at alwadau penodol ar gyfer staff â phrofiad manwl o bolisi a 
busnes y Llywodraeth, yn ogystal ag arbenigedd cyfreithiol, dadansoddi a 
chyfathrebu.
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2.11 Nododd Llywodraeth Cymru yn ei chyfrifon ar gyfer 2019-20 fod oddeutu 
80% o’i staff wedi bod yn gweithio ar y pandemig, naill ai mewn rôl 
newydd neu am bod eu rôl hwy eu hunain wedi newid yn sylweddol. 
Trwy gydol y cyfnod, yr ymateb i’r pandemig fu’r brif flaenoriaeth ac mae 
gwaith arall wedi cael ei ohirio i ailddyrannu adnoddau. Ar ôl ton gyntaf 
y pandemig, adnabu Llywodraeth Cymru 73 o rolau hollbwysig yn hydref 
2020, yn bennaf yn y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a 
gafodd eu llenwi trwy symud staff o rannau eraill o’r sefydliad. Yng Ngrŵp 
yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, cafodd 450 o aelodau o staff 
eu symud i rolau newydd a oedd yn ymwneud yn benodol â COVID-19 
a chafodd 60 o aelodau o staff eu symud i rolau mewn rhannau eraill 
o’r sefydliad, tra bo 75% o staff y grŵp yn gwneud gwaith a oedd yn 
gysylltiedig â COVID-19 naill ai’n llawn-amser neu’n rhan-amser. Roedd 
grwpiau eraill yn wynebu pwysau hefyd a bu’n rhaid iddynt adleoli staff i 
waith a oedd yn gysylltiedig â COVID.

2.12 Lle nad yw symud staff presennol o fewn Llywodraeth Cymru wedi bod 
yn ddull digonol, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio staff ychwanegol. 
Mae wedi eu ceisio o amrywiaeth o ffynonellau, yn bennaf am gyfnod 
penodedig heb recriwtio’n barhaol (Arddangosyn 7).

Arddangosyn 7: trefniadau ar gyfer llenwi bylchau staffio dros dro

Benthyciadau o 
adrannau eraill 
yn Llywodraeth 
y DU

Mae hyn yn gymharol syml i’w drefnu a’r fantais yw bod staff yn gyfarwydd 
â gwaith y gwasanaeth sifil, eu bod eisoes wedi bod trwy wiriadau fetio 
diogelwch yn llwyddiannus a’u bod eisoes yn gweithredu ar y radd 
ddisgwyliedig.

Secondiadau Staff y daethpwyd â hwy i mewn o’r GIG, awdurdodau lleol neu gyrff 
cyhoeddus eraill yng Nghymru, yn enwedig yn ystod y pandemig.

Staff asiantaeth 
a staff ar 
gontractau 
am gyfnod 
penodedig

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud defnydd cynyddol o’r trefniadau hyn 
i ateb gofynion brys.

Gall cyflogeion dros dro a recriwtiwyd yn uniongyrchol ar rai graddau 
penodol gael eu trosi’n gyflogeion parhaol ar ôl 12 mis os yw’r angen am 
eu rôl yn parhau a bod arian ar gael yn y gyllideb i ariannu eu cyflogaeth. 
Hefyd, mae’r rhai a recriwtiwyd trwy gystadleuaeth deg ac agored yn 
gymwys i ymgeisio am swyddi parhaol a hysbysebir yn fewnol ar ôl 12 mis.

Canfu archwiliad mewnol ym mis Mehefin 2020 nad oedd y defnydd o 
weithwyr asiantaeth yn cael ei reoli’n ganolog mewn ffordd a oedd yn 
sicrhau gwerth am arian ac y cydymffurfid â’r Rheoliadau Gweithwyr 
Asiantaeth, sy’n ei gwneud yn ofynnol bod staff asiantaeth yn cael cynnig 
yr un telerau ac amodau sylfaenol â staff a gyflogir yn uniongyrchol ar ôl 12 
wythnos yn y swydd. 
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Lwfansau 
dyletswyddau 
dros dro 
(LDDDau)

Bu defnydd helaeth o LDDDau, lle mae staff naill ai’n cael 10% yn 
ychwanegol at eu cyflog am gyflawni dyletswyddau ar radd uwchlaw 
eu gradd hwy eu hunain, neu’n cael 5% yn ychwanegol at eu cyflog am 
gyflawni dyletswyddau ychwanegol ar eu gradd barhaol. Tan fis Ionawr 
2022, roeddent wedi’u bwriadu i lenwi bylchau staffio dros dro am gyfnod 
gweddol fyr, a roeddent yn gallu cael eu llenwi’n gyflym heb yr angen am 
gystadleuaeth deg ac agored.

Mae uwch aelodau o staff wedi defnyddio LDDDau i lenwi swyddi gwag am 
gyfnodau estynedig heb recriwtio neu ddyrchafu staff, ac mae’r defnydd 
ohonynt wedi tyfu, a hwythau’n cynnwys 13% o staff Llywodraeth Cymru 
ym mis Ionawr 2020.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar bolisi gydag undebau llafur 
na ddylai unigolion aros ar LDDD i’r radd nesaf am yn hwy na 12 mis. 
Serch hynny, maent wedi bod yn cael eu defnyddio am gyfnodau hwy, 
yn gynyddol felly yn ystod y pandemig i ateb gofynion staffio brys. Mae’r 
defnydd helaeth o LDDDau wedi peri pryder ymhlith staff ac undebau llafur, 
gan nad yw derbynyddion LDDDau yn cael tâl yn ôl y gyfradd lawn am y 
gwaith y maent yn ei wneud ac am nad oes ganddynt y sicrwydd a roddir 
gan ddyrchafiad parhaol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio lleihau’r defnydd o LDDDau trwy byrth 
asesu a datblygu, lle mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cael asesiad sy’n 
dynodi eu bod yn addas ar gyfer dyrchafiad i radd uwch a hwythau wedyn 
yn cael dyrchafiad yn y pen draw. Mae hefyd wedi cytuno ar bolisi newydd 
gyda’r undebau llafur, y bydd yn ei gyflwyno yn ystod 2022-23. Nod y polisi 
yw disodli LDDDau am wneud gwaith ar radd uwch â dyrchafiadau dros 
dro ffurfiol gydag ychwanegiadau priodol at gyflog a dyddiadau gorffen clir, 
sy’n agored i ystod ehangach o staff. Fodd bynnag, mae LDDDau yn dal i 
gael eu defnyddio’n gyffredin. Canfu archwiliad mewnol ym mis Awst 2018 
fod ymdrechion cynharach i gwtogi ar y defnydd o LDDDau wedi bod yn 
aflwyddiannus, am nad oedd grwpiau’n cydymffurfio â chanllawiau mai dim 
ond dan amgylchiadau eithriadol y dylid defnyddio LDDDau a bod rhaid eu 
cymeradwyo’n ganolog.

2.13 Mae gwasanaeth archwilio mewnol Llywodraeth Cymru wedi cynnal 
adolygiadau o secondiadau, gweithwyr asiantaeth a lwfansau 
dyletswyddau dros dro yn y blynyddoedd diwethaf. Canfu wendidau 
gweinyddol a oedd yn deillio o ystod o ffactorau gan gynnwys canllawiau 
aneglur neu anghyson, arfer anghyson rhwng grwpiau, diffyg cydymffurfio 
â chanllawiau canolog a diffyg goruchwyliaeth ganolog. Dim ond sicrwydd 
cyfyngedig yr oedd yr archwiliadau’n gallu ei roi ynghylch trefniadau 
llywodraethu, trefniadau rheoli risg a rheolaeth fewnol effeithiol yn y 
meysydd hyn.
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2.14 Bu peth recriwtio allanol, yn bennaf o rannau eraill o’r gwasanaeth sifil. 
Mae recriwtio o’r tu allan i’r gwasanaeth sifil wedi bod yn gyfyngedig i 
swyddi arbenigol, cynllun prentisiaethau lefel mynediad Llywodraeth 
Cymru, ac ymarfer yn hydref 2020 i recriwtio 20 o uwch swyddogion ar 
radd Dirprwy Gyfarwyddwr. Hyd yn oed ar gyfer swyddi arbenigol, gall fod 
yn anodd i reolwyr gael cymeradwyaeth i recriwtio’n allanol. Er enghraifft, 
mae’r isadran TGCh wedi ei chael yn anodd cael caniatâd i lenwi pob 
swydd yn ei model gweithredu targed. Mae hyn wedi arwain at fylchau o 
ran staff a defnydd parhaus o ymgynghorwyr drud i gyflenwi rolau a allai 
gael eu llenwi’n rhatach trwy recriwtio.

2.15 Mae recriwtio allanol yn broses sy’n mynd â llawer o amser ac y mae 
gofyn cael cymeradwyaeth ar ei chyfer ar lefel grŵp a sefydliadol bod y 
swydd yn angenrheidiol ac yn fforddiadwy ac nad yw dewisiadau eraill 
yn lle recriwtio allanol yn addas. Unwaith y ceir y cymeradwyaethau hyn, 
mae’r broses o hysbysebu, dethol a chynefino’n dechrau. Gall pwysau 
o ran adnoddau ar unrhyw un o’r camau hyn arwain at oedi. Mae uwch 
reolwyr mewn grwpiau wedi mynegi pryderon ynghylch hyd y broses ac 
effeithiau’r bylchau sy’n deillio o hynny ar brosiectau a gwasanaethau.

Mae pwysau o ran y gweithlu wedi effeithio ar gyflawni mewn rhai 
meysydd ac nid yw rhai swyddogaethau’n gydnerth

2.16 Mae Llywodraeth Cymru wedi ei chael yn anodd darparu adnoddau ar 
gyfer pob ymrwymiad polisi i gwrdd â graddfeydd amser a gynlluniwyd. Yn 
ystod y pandemig, yn enwedig pan oedd tonau o’r haint ar eu hanterth, 
cafodd rolau hollbwysig a oedd yn gysylltiedig â COVID-19 flaenoriaeth 
dros bopeth arall. Nid yw’n syndod bod hyn wedi achosi oedi wrth gyflawni 
rhai o’r 121 o ymrwymiadau polisi yn y Rhaglen Lywodraethu 2016-2021. 
Cafodd y rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer sesiwn y Senedd yn 2020-
21 ei lleihau, gyda deddfwriaeth arall yn cael ei gohirio. Roedd rhaglen 
ddeddfwriaethol y Llywodraeth dan bwysau arbennig oherwydd diffyg 
arbenigedd cyfreithiol arbenigol a gweithwyr polisi proffesiynol profiadol 
y mae eu hangen i lywio bil trwy’r amryw gyfnodau nes ei fod yn dod yn 
gyfraith.

2.17 Mae’r gweithgareddau yr effeithiwyd arnynt wedi amrywio dros amser 
gan ddibynnu ar flaenoriaethau cymharol, gyda chofrestrau risgiau 
grwpiau’n dynodi pryderon swyddogion ynghylch nifer o brosiectau a oedd 
yn flaenoriaeth uchel ar wahanol adegau. Er enghraifft, ym mis Ionawr 
2022, roedd cofrestrau risgiau’n nodi bod cyfyngiadau o ran adnoddau’n 
risg i gyflawni’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil, y Rhaglen Diogelwch 
Adeiladau, mesurau rheoli ffiniau ym mhorthladdoedd Cymru, rhaglen 
diwygio ariannol llywodraeth leol, y prosiect Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a gwaith polisi ar ail gartrefi. Nid oedd unrhyw adnoddau o gwbl i fwrw 
ymlaen â rhai ymrwymiadau polisi eraill. Mae swyddogion wedi ymateb 
trwy drafod blaenoriaethau gyda Gweinidogion a gohirio neu gwtogi ar 
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2.18 Mae cyfyngiadau o ran adnoddau wedi cael effaith sylweddol ar gynnydd 
gyda gwaith nad yw’n cael ei ystyried yn flaenoriaeth fyrdymor nac yn un a 
fydd yn cael effaith fawr, gydag amryw brosiectau datblygu polisi’n cael eu 
hatal neu eu harafu ar adegau. Nid yw llawer o swyddi gwag wedi cael eu 
llenwi, gan adael rhai timau wedi eu disbyddu ac yn methu â chanlyn arni 
â’r ystod lawn o weithgarwch bwriadedig, gan ganolbwyntio yn lle hynny 
ar y tasgau mwyaf hanfodol. Mewn rhai achosion, mae timau’n ddibynnol 
ar un unigolyn i ymdrin â meysydd gwaith pwysig, gan greu risgiau i 
gydnerthedd pe bai’r unigolyn hwnnw’n absennol neu’n gadael y sefydliad.

2.19 Bu llai o adnoddau i gyflawni swyddogaethau corfforaethol megis 
Adnoddau Dynol, archwilio mewnol a rheoli risg hefyd, ac nid yw rhai uwch 
aelodau o staff wedi gallu cynnal eu haelodaeth o bwyllgorau archwilio 
a sicrwydd risg oherwydd pwysau eraill. Fe arweiniodd y pandemig at 
gynnydd yn y galw am rai swyddogaethau corfforaethol, megis Adnoddau 
Dynol, hefyd.

2.20 Effeithiwyd ar wasanaethau statudol parhaus mewn nifer o feysydd 
hefyd. Er enghraifft, mae Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru – sy’n rhan o Lywodraeth Cymru – wedi ei chael yn anodd 
cyflawni eu rhaglenni arolygu oherwydd prinderau staff a chyfyngiadau ar 
recriwtio i swyddi allweddol. Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi 
rheoli’r pwysau hyn trwy ddefnyddio LDDDau a chontractau am gyfnod 
penodedig, ond mae’r defnydd o gontractau am gyfnod penodedig wedi 
gwneud rhai swyddi’n llai deniadol ac yn anos i’w llenwi. Mae Llywodraeth 
Cymru bellach wedi adfer pwerau dirprwyedig i’r ddwy arolygiaeth er 
mwyn iddynt allu recriwtio’n allanol.

2.21 Mae nifer o’n hadroddiadau ni ein hunain, a gwaith gwasanaeth archwilio 
mewnol Llywodraeth Cymru, wedi dynodi hefyd bod prinderau staff 
weithiau wedi cael effaith niweidiol ar ansawdd gwasanaethau neu ar 
ddarparu gwasanaethau, hyd yn oed cyn effeithiau aflonyddol pandemig 
COVID-19 (Arddangosyn 8). Mae adroddiadau gan wasanaeth archwilio 
mewnol Llywodraeth Cymru cyn y pandemig wedi amlygu materion a 
ddeilliodd o brinderau staff hefyd. Er enghraifft, mae’r rhain yn cynnwys 
methiannau gweinyddol a arweiniodd at dynnu dau hawliad am grantiau 
ar gyfer cymorth technegol gan yr UE ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig 
yn ôl, a thaliadau anghywir i staff yn Cymwysterau Cymru dan gytundeb ar 
gyfer gwasanaethau’r gyflogres.
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Arddangosyn 8: enghreifftiau o faterion o ran y gweithlu a godwyd yn 
adroddiadau Archwilio Cymru

Cynnydd o ran 
rhoi’r Ddeddf Trais 
yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol ar 
waith (Tachwedd 
2019)

Canfuom fod y mwyafrif o sefydliadau a arolygwyd 
yn teimlo bod canllawiau gan Lywodraeth Cymru’n 
rhy hwyr i fod yn ddefnyddiol a’u bod wedi cael 
cymorth cyfyngedig gan Lywodraeth Cymru, yn 
rhannol oherwydd cyfyngiadau o ran adnoddau 
a throsiant staff mynych yn y tîm perthnasol o 
swyddogion.

Rheoli effaith 
Brexit ar y Rhaglen 
Datblygu Gwledig 
yng Nghymru 
(Tachwedd 2018)

Canfuom fod diffyg capasiti staff wedi bod yn 
rhwystr i allu Llywodraeth Cymru i agor mwy o 
gynlluniau ac felly hwyluso’r defnydd o gyllid 
datblygu gwledig yr UE. Ym mis Gorffennaf 2018, 
roedd ôl-groniad o 132 o brosiectau a oedd yn dal 
wrthi’n cael eu harfarnu.

Roedd y rhan fwyaf o staff yn dal i fod â barn gadarnhaol am eu 
llwyth gwaith a’u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, ond mae 
Llywodraeth Cymru wedi bod yn pryderu am les staff serch hynny

2.22 Fel a nodwyd ym mharagraff 2.11, mae’r ymateb i COVID-19 wedi cael 
effaith uniongyrchol ar y mwyafrif llethol o staff Llywodraeth Cymru. Trwy 
gydol y cyfnod hwn mae’r rhan fwyaf o staff wedi bod yn gweithio gartref. 
Dywedodd swyddogion wrthym fod llawer o staff wedi cynyddu eu horiau 
gwaith yn sylweddol a bod ganddynt bellach ôl-groniad o wyliau blynyddol 
ac amser hyblyg y bydd yn her i’w reoli. Nid oedd Llywodraeth Cymru’n 
gallu meintioli’r ôl-groniad gan nad yw’n dal data canolog ar wyliau nac 
oriau gwaith, er bod ganddi brosiect ar y gweill i ddatblygu’r data hwn.

2.23 Mae uwch reolwyr wedi mynegi pryderon ynghylch effaith y pwysau hyn 
ar les staff o ran blinder, straen ac iechyd meddwl. Mewn ymateb, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ehangu ei chymorth llesiant, wedi rhoi cymorth 
TG helaeth ar gyfer gweithio gartref, wedi sefydlu sianeli cyfathrebu 
rheolaidd rhwng uwch reolwyr a staff, ac wedi cynnig trefniadau gweithio 
mwy hyblyg i staff er mwyn diwallu eu hanghenion unigol yn ystod y 
pandemig. Mae’r adran Adnoddau Dynol wedi cynnal nifer o arolygon 
i asesu’r sefyllfa gyffredinol o ran iechyd a llesiant staff i oleuo’r pecyn 
cymorth ac adnabod meysydd lle ceir risgiau arbennig. Caiff y meysydd 
hyn eu targedu ar gyfer cymorth Adnoddau Dynol pwrpasol a allai gynnwys 
staff ychwanegol.
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2.24 Er gwaethaf pwysau cynyddol o ran y gweithlu, mae canlyniadau arolygon 
staff ar fetrigau allweddol wedi parhau i fod yn gadarnhaol at ei gilydd 
(Arddangosyn 9). Roedd sgoriau ar gyfer llwyth gwaith, cydbwysedd 
rhwng bywyd a gwaith a mynediad at gyfleoedd dysgu a datblygu yn 
2021 yr un fath fwy neu lai ag yn 2018 ac yn well na’r sgoriau yn 2010. 
Bu cynnydd amlwg yng nghyfran y staff a oedd yn teimlo bod cyfleoedd 
ar gyfer datblygiad gyrfa, er ei bod wedi gostwng yn 2021. Bu gwelliant 
hefyd yn y mynegeion ar gyfer ymgysylltu â chyflogeion ac arweinyddiaeth 
a rheoli newid dros y cyfnod. Roedd tueddiadau tebyg yn amlwg ar draws 
y gwasanaeth sifil yn y DU, gyda Llywodraeth Cymru’n cael sgôr a oedd 
ychydig yn uwch na chanolrif y gwasanaeth sifil ar gyfer y rhan fwyaf o 
gwestiynau, a sgôr gwell o lawer ar gyfer cyflog a buddion. Er gwaethaf y 
darlun cadarnhaol ar y cyfan, mae’r arolwg hefyd yn dangos, yn 2021, bod 
21% o’r ymatebwyr yn anghytuno â’r datganiad bod ganddynt lwyth gwaith 
derbyniol.
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Arddangosyn 9: detholiad o ganlyniadau Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil ar 
gyfer Llywodraeth Cymru

% yr atebion cadarnhaol1

Cwestiynau 2010 2018 20202 2021

Mae gen i lwyth gwaith derbyniol 62% 63% 64% 63%

Rwy’n cyflawni cydbwysedd da rhwng 
fy mywyd gwaith a’m bywyd preifat 71% 75% 73% 75%

Rwy’n gallu cael mynediad at y 
cyfleoedd dysgu a datblygu cywir pan 
fo angen i mi

65% 66% 68% 67%

Mae cyfleoedd i mi ddatblygu fy ngyrfa 
yn y sefydliad 35% 49% 52% 50%

Sgoriau themâu3

Mynegai ymgysylltu â chyflogeion 57% 64% 69% 68%

Arweinyddiaeth a rheoli newid 31% 44% 62% 60%

Cyflog a buddion 57% 56% 64% 60%

Nodiadau:

1  Canran yr ymatebwyr a atebodd trwy ddweud eu bod yn ‘cytuno’ neu’n ‘cytuno’n gryf’ â’r  
 datganiadau. Mae’r tabl yn dangos y tri arolwg diweddaraf y cyfranogodd Llywodraeth Cymru  
 ynddynt (2018 oedd yr olaf cyn pandemig COVID-19) ac arolwg 2010 ar ddechrau’r cyfnod o  
 gyfyngiadau ariannol a arweiniodd at leihau maint gweithlu Llywodraeth Cymru.

2  Cynhelir Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil ym mis Hydref bob blwyddyn. Yn 2020, cynhaliwyd  
 yr arolwg ryw chwe mis ar ôl dechrau pandemig COVID-19. Roedd y cyfraddau ymateb ar  
 gyfer Llywodraeth Cymru’n 68% yn 2010, 73% yn 2018, 63% yn 2020 a 67% yn 2021.

3  Mae pob sgôr thema’n cynrychioli’r cyfartaledd ar gyfer pob cwestiwn o fewn y grŵp o   
 gwestiynau ar gyfer y thema berthnasol. Caiff y cyfartaledd ar gyfer y mynegai ymgysylltu ei  
 gyfrifo mewn ffordd wahanol i sgoriau’r themâu eraill.

Ffynhonnell: Arolygon Pobl y Gwasanaeth Sifil

2.25 Mae cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch blynyddol wedi codi a 
gostwng bob yn ail ers 2010 gan amrywio rhwng 6.9 ac 8.1 diwrnod gwaith 
y cyflogai. Gostyngodd lefelau absenoldeb oherwydd salwch gryn dipyn i 
5.1 diwrnod yn 2020-21, ond mae swyddogion yn credu y gallai hyn fod yn 
adlewyrchiad o effaith trefniadau gweithio mwy hyblyg a hybrid ar gofnodi 
ac adrodd ar absenoldeb oherwydd salwch. 
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Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen am ddull 
mwy strategol ac mae wrthi’n datblygu strategaeth fwy 
hirdymor ar gyfer y gweithlu 

3.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried dull Llywodraeth Cymru o 
gynllunio’r gweithlu’n strategol. Cynllunio’r gweithlu’n strategol yw’r broses 
a ddefnyddir gan sefydliad i geisio cysoni ei weithlu â’i uchelgeisiau 
strategol. Gall fod angen i’r gweithlu cyfredol newid i ddiwallu anghenion 
sefydliad yn y dyfodol, ac mae cynllunio’r gweithlu’n strategol yn darparu 
fframwaith ar gyfer asesu a chyflawni’r newidiadau sy’n ofynnol12. 

Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen am ddull mwy 
cydlynus a hithau’n flaenorol heb fod â strategaeth wedi’i ffurfioli 
ar gyfer y gweithlu, ond bu oedi o ran gwneud cynnydd oherwydd 
COVID-19 

3.2 Ni fu gan Lywodraeth Cymru erioed strategaeth lawn ac wedi’i ffurfioli ar 
gyfer y gweithlu ac mae’n cydnabod yr angen am ddull mwy cynhwysfawr 
o gynllunio’r gweithlu’n strategol. Ym mis Awst 2019, dechreuodd 
Llywodraeth Cymru Adolygiad Sylfaenol: dadansoddiad manwl o’r gweithlu 
cyflogedig a ofynnodd i gyfarwyddwyr wneud sylwadau am flaenoriaethau 
cyfredol, capasiti o ran darparu adnoddau, pwysau mewnol ac allanol, a 
chyfleoedd i ddefnyddio dull gwahanol o gyflawni blaenoriaethau.

3.3 Roedd y Pwyllgor Gweithredol yn bwriadu defnyddio canfyddiadau’r 
Adolygiad Sylfaenol (Arddangosyn 10) i ddatblygu opsiynau ar gyfer 
diben, maint, siâp a modelau gweithredu’r gwasanaeth sifil datganoledig 
yn y dyfodol, yn dilyn ymgysylltu â Gweinidogion ac ystod eang o grwpiau 
o staff. Byddai hyn yn arwain at gynnig terfynol, gyda chais am gyllid wedi’i 
gynnwys, i gael ei gymeradwyo gan Weinidogion ym mis Mawrth 2020. 
Byddai’r cynnig hwn yn sail i strategaeth ar gyfer y gweithlu yn y dyfodol.

12 Yn ôl y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, dylai’r broses gynnwys: cael dealltwriaeth 
lawn am y sefydliad a’i amgylchedd cyfredol; dadansoddiad o’r gweithlu cyfredol a phosibl; 
pennu’r anghenion o ran y gweithlu yn y dyfodol; adnabod bylchau rhwng y sefyllfa ar hyn 
o bryd ac anghenion yn y dyfodol; a chymryd camau gweithredu i fynd i’r afael â’r bylchau 
hynny (Y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, Canllaw i Gynllunio ac Arfer o ran y 
Gweithlu, Mai 2018). Tudalen y pecyn 118
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Arddangosyn 10: canfyddiadau allweddol Adolygiad Sylfaenol Llywodraeth 
Cymru yn hydref 2019

Ynglŷn â’r hyn 
yr oedd staff yn 
ei wneud

Dangosodd yr adolygiad fod 42% o staff yn gweithio’n 
bennaf mewn rolau polisi Gweinidogol, 41% ar gyflawni’n 
uniongyrchol ar gyfer dinasyddion neu gwsmeriaid, 
ac 17% mewn rolau sy’n ymwneud â swyddogaethau 
corfforaethol.

Roedd tua 12% o amser staff yn cael ei dreulio ar Brexit, 
er mai nifer cymharol fach o staff oedd â rolau Brexit 
llawn-amser. 

Barn 
cyfarwyddwyr 
am y sefyllfa o 
ran y gweithlu

Soniodd cyfarwyddwyr am ystod o bryderon a oedd 
ganddynt am bwysau o ran y gweithlu, gan gynnwys 
diffyg cydnerthedd, bylchau mewn arbenigedd arbenigol, 
a’r pwysau a achoswyd gan Brexit a rhaglen bolisi sy’n 
gryn her.

Roedd cyfarwyddwyr yn credu bod y pwysau hyn yn creu 
risgiau sylweddol o ran cyflawni, y sefyllfa ariannol ac 
enw da, gyda staff wedi’u gwasgaru’n rhy denau mewn 
nifer o feysydd a diffyg amser i reolwyr ddatblygu staff. 

Cyfleoedd 
i weithio’n 
wahanol

Roedd awgrymiadau’n canolbwyntio ar fwy o gydweithio 
(yn fewnol a chyda phartneriaid cyflawni allanol) a 
gweithio ar draws y llywodraeth, gyda rhywfaint o 
rannu rhai swyddogaethau ar draws cyrff yn y sector 
cyhoeddus.

Cafwyd awgrymiadau hefyd i ddatblygu modelau cyflawni 
amgen a dod â staff hyblyg i mewn fel secondeion, 
contractwyr a staff asiantaeth. 
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Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru

3.4 Sefydlodd Llywodraeth Cymru Grŵp Cyfeirio Strategol ar gyfer Cynllunio’r 
Gweithlu (y grŵp cyfeirio) ym mis Tachwedd 2019. Roedd y grŵp cyfeirio’n 
cynnwys uwch aelodau o staff o bob rhan o’r sefydliad a chynrychiolwyr 
o undebau llafur a rhwydweithiau staff. Ei nod oedd symud ymlaen â’r 
materion a nodwyd yn yr adolygiad sylfaenol a datblygu strategaeth ar 
gyfer y gweithlu i’r dyfodol. Fe ataliodd y grŵp cyfeirio’i waith am y tro yn 
gynnar yn 2020 oherwydd pandemig COVID-19. 

3.5 Fe ailddechreuodd y gwaith ym mis Hydref 2020 ac fe gytunodd y grŵp 
cyfeirio ar set o egwyddorion strategol (Arddangosyn 11) a fyddai’n rhoi 
arweiniad i ddatblygu strategaeth ar gyfer y gweithlu i’r dyfodol. Bydd 
strategaeth y gweithlu’n eistedd ochr yn ochr â dwy strategaeth arall a 
fydd hefyd yn effeithio ar y gweithlu: 
• strategaeth gweithleoedd i’r dyfodol, a fydd yn ystyried sut y dylai 

Llywodraeth Cymru ad-drefnu ei swyddfeydd a’i chyfleusterau i gyd-fynd 
â ffyrdd o weithio sy’n newid; a

• strategaeth ddigidol i’r dyfodol, a fydd yn adeiladu ar waith presennol 
i’w gwneud yn bosibl gweithio o bell a gwneud y defnydd gorau o 
dechnoleg newydd. 

3.6 Bwriad Llywodraeth Cymru yw y bydd y strategaethau newydd hyn yn 
adeiladu ar y profiad o’r bandemig, gan adlewyrchu newidiadau mewn 
patrymau gweithio, offer newydd i gydweithio a rhannu gwybodaeth, a 
mwy o staff yn gweithio o bell.  
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Arddangosyn 11: crynodeb o egwyddorion i lunio Strategaeth ar gyfer y 
Gweithlu i’r Dyfodol 2021-2026 (drafft, Mawrth 2021)

Ein gwerthoedd

• Meithrin diwylliant cynhwysol sy’n gwerthfawrogi cryfder mewn 
gwahaniaeth

• Ymgysylltu agored, tryloyw a pharhaus â staff

• Dull ‘digidol yn gyntaf’ i gynnwys staff, cyfathrebu gyda hwy a rhannu 
gwybodaeth gyda hwy ynghylch ffyrdd o weithio yn y dyfodol

• Gweithio mewn partneriaeth gyda chydweithwyr yn yr undebau llafur

Blaenoriaethau cyflawni

• Cyflawni gweithlu cryf ei gymhelliant, galluog a chydnerth sydd wedi’i 
strwythuro i gyflawni blaenoriaethau’r Cabinet

• Creu trefniadau mwy hyblyg ar gyfer darparu adnoddau i flaenoriaethu’r 
modd y caiff adnoddau eu rhoi ar waith

• Dull teg, agored, cadarn a chyson lle mae recriwtio, dyrchafiad a 
chyfleoedd datblygiad gyrfa yn y cwestiwn 

• Recriwtio allanol i ddenu sgiliau arbenigol hanfodol, profiad personol a 
mwy o amrywiaeth i mewn i’r gweithlu

• Mwy o gyfleoedd a hydreiddedd ar draws y gwasanaeth sifil a’r sector 
cyhoeddus ehangach yng Nghymru

• Datblygu swyddogaeth data a dadansoddeg y gweithlu sy’n fwy cadarn 
i alluogi penderfyniadau seiliedig ar ddata ar bob lefel o ran cynllunio’r 
gweithlu

Arweinyddiaeth, perfformiad a datblygu

• Pennu disgwyliadau clir ar gyfer arweinwyr cynhwysol, pwrpasol ac 
ysbrydoledig

• Parhau i sefydlu dull coetsio sy’n seiliedig ar gryfderau mewn sgyrsiau 
am berfformiad

• Blaenoriaethau buddsoddiad mewn dysgu a datblygu i adeiladu gallu 
ein gweithlu mewn meysydd sy’n flaenoriaeth

• Datblygu rhaglen ddysgu fodern, hygyrch sy’n mynd i’r afael â bylchau 
mewn gallu craidd

• Buddsoddi mewn creu cyflenwad cryf ac amrywiol o dalent ar gyfer y 
dyfodol
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Ffyrdd newydd o weithio

• Blaenoriaethu iechyd, diogelwch a llesiant ein gweithlu

• Cyflymu arferion Gweithio’n Ddoethach, gan adeiladu ar fanteision 
gweithio o bell yn ystod y pandemig ac ymdrin â’i agweddau llai 
cadarnhaol

• Cadw egwyddor ‘rhithwir yn ddiofyn’ ar gyfer cyfarfodydd i gadw 
tegwch o ran y profiad a chyfle i gyfranogi ar delerau cyfartal

Darparu gwasanaethau Adnoddau Dynol effeithlon ac effeithiol

• Parhau i adeiladu’r swyddogaeth Adnoddau Dynol i gefnogi’r trefniadau 
i gynllunio’r gweithlu’n strategol gan ddarparu gwasanaethau Adnoddau 
Dynol effeithlon ac effeithiol ar gyfer staff

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

3.7 Roedd Llywodraeth Cymru wedi bwriadu’n wreiddiol y byddai strategaeth 
ddrafft a chynllun cyflawni drafft yn cael eu hystyried gan ei Phwyllgor 
Gweithredol ym mis Chwefror/Mawrth 2021 ac yna’n cael eu cwblhau 
yn nhymor newydd y Senedd. Mae’r raddfa amser hon wedi llithro, gyda 
phandemig COVID-19 yn tarfu’n barhaus ar y gweithlu, a dyhead ymhlith 
uwch reolwyr i asesu mewn mwy o fanylder beth yw goblygiadau’r 
pandemig ar gyfer ffyrdd o weithio yn y dyfodol. 

3.8 Ym mis Mawrth 2021, fe gomisiynodd y grŵp cyfeirio ail ymarfer casglu 
data (adolygiad ailosod y gweithlu) i ddiweddaru gwybodaeth a gafwyd 
yn yr adolygiad sylfaenol. Hefyd ym mis Mawrth 2021, fe lansiodd 
Llywodraeth Cymru ‘Dewch i ni Siarad am Ailosod’, ymarfer ymgysylltu 
â staff a oedd yn gwahodd adborth gan staff ar eu profiadau yn ystod y 
pandemig a barn ynglŷn â sut y dylai staff weithio yn y dyfodol. Fel rhan 
o ‘Dewch i ni Siarad am Ailosod’, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyfleu 
set o nodau lefel uchel i’r holl staff, a’r rheiny’n rhai y cytunwyd arnynt 
gan y grŵp cyfeirio ac a fyddai’n sail i ddatblygu strategaethau ar gyfer y 
gweithlu, gweithleoedd a thechnoleg ddigidol i’r dyfodol.

3.9 Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi penderfynu aros nes bydd yr 
Ysgrifennydd Parhaol sydd newydd ei benodi wedi ymgynghori â staff yn 
fwy eang ynghylch cyfeiriad y sefydliad a ffyrdd o weithio yn y dyfodol. 
Dywedodd swyddogion wrthym y bydd y strategaeth yn cael ei datblygu 
fel rhan o ‘Llywodraeth Cymru 2025’, rhaglen datblygu sefydliadol yr 
Ysgrifennydd Parhaol newydd, a fydd yn cael ei llunio gan fewnwelediadau 
o’r broses ymgysylltu â staff. 
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3.10 Nid yw Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynllun gweithredu eto ar gyfer 
mynd i’r afael â’r anghenion a nodwyd yn yr Adolygiad Sylfaenol na 
chyflawni’r amcanion strategol y mae wedi’u pennu iddi hi ei hun. Fodd 
bynnag, bu peth cynnydd trwy Llywodraeth Cymru 2025 gyda Llywodraeth 
Cymru’n lansio Fframwaith Dirprwyo ac Atebolrwydd y Gweithlu ym 
mis Mehefin 2022. Bydd y Fframwaith yn arwain at ddirprwyo mwy o 
benderfyniadau ynghylch y gweithlu i grwpiau. Nod y Fframwaith yw 
sicrhau bod atebolrwydd yn glir a bod penderfyniadau ynglŷn â materion 
staffio’n gallu cael eu gwneud ar lefelau arweinyddiaeth priodol ar draws 
y sefydliad. Bydd yn ofynnol i grwpiau weithio o fewn terfynau polisi 
a chyllidebau a bennwyd yn ganolog a gwneud eu gwaith eu hunain i 
gynllunio’r gweithlu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi canlyn arni â rhai prosiectau 
strategol i ddatblygu ei gweithlu yn y dyfodol fel rhan o fentrau 
eraill

3.11 Yn niffyg cynllun ffurfiol ar gyfer y gweithlu, mae Llywodraeth Cymru 
wedi bod yn cyflawni elfennau o gynllunio strategol fel rhan o amryw 
fentrau sefydliadol. Yn 2016, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Parhaol ar y pryd 
lansio’r ‘Fenter Paratoi at y Dyfodol13’, a oedd yn canolbwyntio ar adeiladu 
‘gwasanaeth sifil cryf, medrus a chynaliadwy ar gyfer Llywodraeth Cymru’. 
Ni wnaeth Llywodraeth Cymru gynnal y fenter paratoi at y dyfodol fel 
rhaglen ffurfiol gydag amcanion a thargedau penodol, felly nid yw’n bosibl 
asesu cynnydd y fenter yn erbyn y cynlluniau gwreiddiol.

3.12 Bwriad Llywodraeth Cymru oedd y byddai’r fenter paratoi at y dyfodol yn 
cefnogi newid diwylliannol, gyda newid tuag at fodel arweinyddiaeth mwy 
cynhwysol a threialu arferion ‘gweithio’n ddoethach’ a fyddai’n rhoi mwy o 
hyblygrwydd i staff o ran oriau a lleoliad gwaith, gan ddefnyddio technoleg 
estynedig. Roedd newid mewn pwyslais tuag at newid sy’n canolbwyntio 
ar bobl a datblygu ymddygiadau, o’i gymharu â’r newidiadau sefydliadol a 
strwythurol a fu’n ffocws ar gyfer gweithgarwch cyn hynny. 

3.13 Bu ystod o fentrau strategol eraill mewn perthynas â’r gweithlu hefyd, 
rhai ohonynt yn bwrw golwg ar themâu penodol fel y Gymraeg a Brexit. 
Mae Grwpiau unigol hefyd wedi cyflawni rhai mentrau a oedd yn bwrw 
golwg ar eu hanghenion hwy eu hunain o ran y gweithlu yn y dyfodol. Mae 
Arddangosyn 12 yn nodi rhai enghreifftiau o’r mentrau strategol o ran y 
gweithlu a gyflawnwyd dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys dan y 
fenter paratoi at y dyfodol.

13 Adnabu’r fenter bedwar maes allweddol i ganolbwyntio arnynt: cysoni ffyrdd o weithio â’r 
Rhaglen Lywodraethu a busnes hanfodol/statudol; cefnogi a datblygu arweinwyr; gwella 
dysgu a datblygu i arfogi’r gweithlu ar gyfer y presennol a’r dyfodol; a chreu dull cadarn a 
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Arddangosyn 12: enghreifftiau o fentrau strategol mewn perthynas â’r 
gweithlu

Datblygu 
arweinwyr 
a datblygu 
talent

Llwybr Carlam; Cynllun Arweinwyr y Dyfodol; a Chynllun 
Uwch Arweinwyr. Mae ystod o gynlluniau datblygu mewnol 
wedi’u targedu ar gael i ategu amcan y sefydliad i fod yn 
enghraifft batrymol ym maes cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant.

Rheoli talent: mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu 
rhaglen i ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd profiad 
gwaith sy’n cynnwys her i staff ar lefel Uwch Swyddogion 
Gweithredol a Gradd 7. Dewiswyd cyfranogwyr yn 2019 ar 
gyfer rhaglen 3 blynedd ac maent yn dal ‘tocyn’ i sicrhau 
cyfweliad a chystadlu am ddyrchafiad. 

Galluogrwydd 
polisi

Mae isadran Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newydd wedi 
cael ei sefydlu i gynorthwyo staff Llywodraeth Cymru gyda 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a 
chryfhau galluogrwydd o ran llunio polisi. Yn awr mae’r 
holl ymarferion recriwtio a dyrchafiad ar gyfer yr Uwch 
Wasanaeth Sifil, a llawer o rolau eraill, yn ei gwneud yn 
ofynnol i ymgeiswyr fod â gwybodaeth a dealltwriaeth am y 
Ddeddf yng nghyd-destun gwaith y sefydliad. 

Datblygodd Llywodraeth Cymru Fframwaith Galluogrwydd 
Polisi, sy’n cynnwys yr wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau 
y mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i’w gweithwyr polisi 
proffesiynol fod yn meddu arnynt ac fe’i hategir gan Raglen 
Addysg Polisi wedi’i hailwampio a dreialwyd yn ddiweddar. 
Dyluniwyd y fframwaith fel ei fod yn gweddu i ofynion 
penodol Cymru ac mae wedi’i fwriadu i fod yn offeryn 
hunanasesu, gyda thimau’n adnabod ac yn gweithredu ar eu 
hanghenion datblygu eu hunain wrth ymdrin â phrosiectau 
polisi. 
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Mentrau 
thematig

Sefydlodd Llywodraeth Cymru ‘brosiect darparu adnoddau 
ar sail blaenoriaeth’ ym mis Tachwedd 2019 i gyflawni 
ymyriadau allweddol o ran darparu adnoddau ar gyfer y 
Pwyllgor Gweithredol. Roedd y rhain yn cynnwys cynllunio’r 
gweithlu gyda ffocws pendant i adnabod gofynion o ran 
adnoddau ar ôl Brexit, datblygu polisi gosod mewn swyddi 
dros dro a chyflawni cynllun asesu a datblygu newydd ar 
gyfer staff.

Mae Llywodraeth Cymru’n amcanu at ddod yn sefydliad 
dwyieithog erbyn 2050 a fydd yn golygu bod ei staff i gyd 
o leiaf yn gallu deall Cymraeg. Mae ganddi strategaeth 
hirdymor14 i’w galluogi i wneud cynnydd graddol tuag at y 
nod yma, gan ddechrau â chynllun gweithredu pum mlynedd 
i ddatblygu sgiliau arwain, gwella gwasanaethau ar gyfer 
dysgwyr Cymraeg, ehangu pwysigrwydd sgiliau Cymraeg 
wrth recriwtio, a chyflwyno technoleg newydd a fydd yn ei 
gwneud yn haws defnyddio Cymraeg yn y gweithle. 

14 Llywodraeth Cymru, Cymraeg. Mae’n perthyn i ni i gyd, strategaeth Llywodraeth Cymru ar 
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Mae Llywodraeth Cymru’n datblygu cynlluniau i wella 
gwybodaeth am y gweithlu nad yw’n diwallu’r anghenion ar hyn o 
bryd ar gyfer cynllunio a rheoli’r gweithlu’n effeithiol

3.14 Mae gwybodaeth gywir a chyfoes am y gweithlu’n un o elfennau 
allweddol cynllunio strategol a gweithredol effeithiol. Mae Llywodraeth 
Cymru’n casglu amrywiaeth o wybodaeth am ei gweithlu cyfredol. Mae 
Arddangosyn 13 yn crynhoi’r wybodaeth a ddarperir gan y systemau 
pwysicaf a sut yr adroddir arni at ddibenion gweithredol. Daw’r data hwn 
o nifer o systemau unigol nad ydynt wedi’u hintegreiddio ac y mae gan rai 
ohonynt ddarpariaeth gyfyngedig o ran gallu cynhyrchu adroddiadau. Ceir 
data ychwanegol yn ôl y gofyn o amryw ffynonellau eraill nad ydynt yn cael 
eu cynnal yn ganolog.

Arddangosyn 13: crynodeb o ddata ar y gweithlu a gesglir gan systemau 
Llywodraeth Cymru 

System Gwybodaeth a ddarperir

Appoint
System e-recriwtio a thracio 
ymgeiswyr sy’n caniatáu ceisiadau yn 
Gymraeg ac yn Saesneg.
Mae’n berthnasol i ymgeiswyr mewnol 
ac allanol gan gynnwys rhaglenni i 
raddedigion, interneiaethau, cynlluniau 
prentisiaethau a phenodiadau 
cyhoeddus.

• Gweithgarwch recriwtio a 
phenodiadau, e.e. mathau o 
ymarferion recriwtio, nifer yr 
ymgeiswyr a phenodiadau

• Data personol ymgeiswyr, megis 
data cydraddoldeb (nodweddion 
gwarchodedig) 

Snowdrop
Prif gronfa ddata Llywodraeth Cymru 
ar gyfer casglu manylion staff ac 
adrodd arnynt

• Cofnodion salwch: faint o 
absenoldeb a’r rhesymau dros 
absenoldeb

• Data perfformiad staff
• Manylion personol oedran, rhywedd, 

gradd, hyd gwasanaeth a.y.b.
• Tracio newidiadau i strwythurau 

sefydliadol

Gwasanaethau’r gyflogres
A ddarperir dan gontract gan CGI

• Cyflog a lwfansau
• Didyniadau a thaliadau statudol
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System Gwybodaeth a ddarperir

MS CRM 
(Microsoft Customer Relationship 
Management)

• Mae’n casglu data trwy e-ffurflenni 
ar gyfer symudiadau pobl, lwfansau 
dyletswyddau dros dro a dalenni 
amser lle y bo’n berthnasol

• Addasiadau yn y gweithle

Systemau iechyd galwedigaethol • Atgyfeiriadau ar gyfer cymorth 
iechyd galwedigaethol

System darparwr y Rhaglen 
Cymorth i Weithwyr

• Gwybodaeth reoli chwarterol, lefel 
uchel am atgyfeiriadau

Learning Lab • Gweithgarwch dysgu, datblygu 
a gwella a gyflawnwyd neu a 
archebwyd ar blatfform ar-lein 
Llywodraeth Cymru

3.15 Nid yw’r system wybodaeth Adnoddau Dynol, Snowdrop, sy’n mynd yn 
hen yn darparu gwybodaeth reoli’n rhwydd a rhoddwyd y gorau i’w chynnal 
ym mis Ebrill 202215. Nid yw rheolwyr yn gallu holi data mewn amser real 
ac maent yn dibynnu ar yr adran Adnoddau Dynol ganolog i’w goladu ar eu 
rhan. 

3.16 Mae peth gwybodaeth yn dal i gael ei dal ar ffeiliau papur – er enghraifft, 
cofnodion gwyliau blynyddol – sy’n golygu nad yw’n rhwydd i swyddogion 
asesu ei heffaith debygol ar argaeledd staff a rhwymedigaethau ariannol y 
sefydliad. Nid oes system ganolog ar gyfer cofnodi gwrthdaro buddiannau 
posibl. Mae adroddiadau archwilio mewnol wedi tynnu sylw at wendidau 
mewn systemau gwybodaeth ar gyfer taliadau goramser a chofnodion 
datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer economegwyr. Yn fwy cyffredinol, 
nid oes cronfa ddata ganolog gynhwysfawr o anghenion o ran sgiliau a 
datblygu, gyda lefelau amrywiol o wybodaeth yn cael eu dal gan unigolion, 
timau a rhwydweithiau proffesiynol, yn ogystal ag mewn porth dysgu ar-
lein a elwir yn Learning Lab.

15 Mae peidio â chael ei chynnal mwyach yn golygu na fydd y system yn cael diweddariadau, 
gan gynnwys diweddariadau diogelwch, mwyach ac na fydd y datblygwr yn rhoi cymorth 
mwyaf pe bai unrhyw broblemau gyda’r system. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu 
cynlluniau wrth gefn i ddarparu gwybodaeth reoli all-lein os bydd y system yn methu ar ôl mis 
Mawrth 2022. Tudalen y pecyn 127
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3.17 Mae’r bylchau mewn data a systemau gwybodaeth tameidiog yn gwneud 
y broses o gynllunio’r gweithlu’n strategol yn anos. Roedd angen i gryn 
dipyn o’r data a oedd yn ofynnol ar gyfer yr Adolygiad Sylfaenol yn 2019 
ac ymarferion strategol dilynol mewn perthynas â’r gweithlu gael ei goladu 
o ffynonellau ar wahân. Roedd angen i wybodaeth allweddol am y math 
o waith a wneir gan unigolion (er enghraifft pa un a oeddent yn gweithio 
mewn swyddogaethau polisi, cyflawni gweithredol ynteu corfforaethol) gael 
ei chasglu gan uwch reolwyr ar draws y sefydliad fel rhan o ymarfer unigol.

3.18 Dechreuodd Llywodraeth Cymru brosiect yn 2020 i adolygu ei hanghenion 
o ran gwybodaeth reoli ym maes Adnoddau Dynol a datblygu cynlluniau 
ar gyfer gwelliannau. Amcanion yr adolygiad yw darparu arlwy glir o ran 
gwasanaethau ar gyfer defnyddwyr gwybodaeth, safoni gwybodaeth 
reoli, dehongli gwybodaeth yn glir, a datblygu prosesau effeithlon sy’n 
awtomeiddio’r drefn adrodd ac yn cynnwys gallu i holi data. Mae hyn yn 
digwydd mewn tri cham:
• datblygu dangosfyrddau cyllid a chyngor achosion (salwch) gan 

ddefnyddio meddalwedd adrodd PowerBI;
• llunio proffiliau ymgeiswyr ar gyfer cyflogeion sy’n mynd trwy byrth 

asesu a datblygu a dadansoddi eu datblygiad wedi hynny, gan ddarparu 
data ar amcanion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; a hefyd

• yr un dull ar gyfer recriwtio allanol. Hefyd, gwelliannau pellach i 
ddarparu adroddiadau safonedig, wedi’u hawtomeiddio ar gyfer y 
byrddau penderfynu allweddol, a chwblhau’r fframwaith gwybodaeth 
reoli Adnoddau Dynol ehangach.

3.19 Mae cryn dipyn o’r gwaith hwn wedi cael ei gwblhau. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi penodi partner i ddatblygu system yn lle’r system wybodaeth 
Adnoddau Dynol a bydd yn parhau i ddefnyddio’r system etifeddol (er nad 
yw’n cael ei chynnal mwyach) nes ei bod yn barod. Bydd yn rhaid aros 
i weld i ba raddau y gall unrhyw system Adnoddau Dynol newydd fynd 
i’r afael â’r bylchau o ran gwybodaeth, yn enwedig mewn perthynas ag 
anghenion o ran sgiliau a datblygu, sydd wedi bod yn rhwystr i gynllunio 
a rheoli’r gweithlu. Mae Llywodraeth Cymru wrthi hefyd yn archwilio’r 
potensial ar gyfer system cyflogres, cyllid a grantiau integredig i ddisodli’r 
systemau unigol presennol. Os byddant yn llwyddiannus, gallai’r mesurau 
hyn hefyd ddarparu peth data amserol a defnyddiol i roi cymorth i 
gynllunio’r gweithlu.
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1 Ymagwedd a dulliau archwilio

Atodiadau
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1 Ymagwedd a dulliau archwilio

Mae cynllunio’r gweithlu’n ystyriaeth allweddol i holl sefydliadau’r sector 
cyhoeddus a gall fod â rôl allweddol o ran trawsnewid y ffordd y darperir 
gwasanaethau. O’i wneud yn dda, mae’n galluogi cyflogwr i ddeall ei anghenion 
o ran y gweithlu yn awr ac yn y dyfodol, i adnabod bylchau mewn sgiliau neu 
niferoedd, ac i gymryd camau gweithredu effeithiol i fynd i’r afael â’r bylchau 
hynny. Ar lefel strategol, bydd hi’n bwysig i Lywodraeth Cymru sicrhau bod 
ganddi’r sgiliau a’r capasiti i ymateb i alwadau yn y dyfodol a manteisio ar 
gyfleoedd megis trawsnewid digidol ac arferion gweithio hyblyg.

Gan fod yn ymwybodol o heriau ehangach o ran y gweithlu sy’n wynebu 
Llywodraeth Cymru, fe wnaeth yr adolygiad lefel uchel hwn ystyried a oes 
gan Lywodraeth Cymru ddull cadarn ar gyfer cynllunio’r gweithlu. Rydym wedi 
myfyrio ynghylch trefniadau ar gyfer cynllunio’r gweithlu’n weithredol, y dull sy’n 
dod i’r amlwg ar gyfer cynllunio’r gweithlu’n strategol a’r ymateb i’r anghenion ar 
hyn o bryd o ran y gweithlu. 

Cyfyngwyd ein gwaith i gostau a staff craidd Llywodraeth Cymru, gan gynnwys 
swyddogaethau sydd â’u hunaniaeth benodol eu hunain, er enghraifft Swyddfa 
Cyllid Ewropeaidd Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Gofal 
Cymru a Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru). Mae 
Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru’n cynnwys data am niferoedd a chostau 
staff ar draws sefydliadau eraill a gaiff eu cyfuno â’i chyfrifon hi, er enghraifft 
cyrff y GIG.

Fe wnaethom ymgysylltu i ddechrau â swyddogion Llywodraeth Cymru 
ynghylch y gwaith hwn tuag at ddiwedd 2019. Fodd bynnag, fe wnaethom 
addasu ein cynlluniau oherwydd pandemig parhaus COVID-19 i alluogi 
swyddogion i ganolbwyntio ar flaenoriaethau eraill. Fe wnaethom gasglu ac 
adolygu tystiolaeth ar sail wasgarog rhwng mis Hydref 2020 a mis Mawrth 
2022. Adroddir ar ddata blynyddol hyd at fis Mawrth 2022 ar gyfer costau staff a 
niferoedd staff, a hyd at fis Mawrth neu fis Hydref 2021 ar gyfer metrigau eraill. 
Hwn yw’r data diweddaraf yr oeddem yn gallu ei gadarnhau gyda Llywodraeth 
Cymru ar adeg cwblhau’r adroddiad. Mae Arddangosyn 14 yn nodi’r dulliau 
archwilio a ddefnyddiwyd gennym.
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Arddangosyn 14: dulliau archwilio

Adolygu 
dogfennau a 
data

Fe wnaethom adolygu:

• dogfennau sy’n ymwneud â chynllunio a chyflawni gwaith 
cynllunio’r gweithlu’n strategol ac yn weithredol

• papurau cyfarfodydd pwyllgorau a gweithgorau 
perthnasol, gan gynnwys y Pwyllgor Gweithredol, 
Pwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg a grwpiau 
cynllunio’r gweithlu’n strategol 

• adroddiadau archwilio mewnol

• cyfrifon ac adroddiadau blynyddol Llywodraeth Cymru

• canlyniadau Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil

• data Llywodraeth Cymru ar niferoedd staff ac ystadegau 
gweithlu’r Gwasanaeth Sifil

• Fframwaith Galluogrwydd Polisi Llywodraeth Cymru a 
dogfennau cysylltiedig

Cyfweliadau Fe gynhaliom ni ystod o gyfweliadau gyda staff sy’n 
rhan o arwain, cynllunio a chyflawni gwaith i gynllunio’r 
gweithlu, gan gynnwys staff Adnoddau Dynol canolog a 
chyfarwyddwyr gweithrediadau grwpiau unigol.
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Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd 

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn destun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol 
Permanent Secretary 

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.   

Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre 
0300 0604400 

Auditor General for Wales 
Audit Wales  
24 Cathedral Road  
Cardiff  
CF11 9LJ 

5th October 2022 

Dear Auditor General 

Audit Wales Report: Welsh Governments approach to workforce planning and 
management 

I am writing in response to your publication of the above report. Please find enclosed a copy 
of the government response.  

The report recognises the challenges facing the Welsh Government Civil Service and 
provided a timely, constructive and strategic input into our planning. You will note that we 
have accepted the range of recommendations which provide a helpful focus for our 
improvement work.  

The recent global challenge of the Covid-19 pandemic and now the cost-of-living crisis have 
a significant impact on the First Minister’s priorities for Wales and in turn the context, 
priorities and the constraints we need to operate within to manage our workforce. Through 
Welsh Government 2025, we have embarked on a significant programme of organisational 
development that will deliver a new workforce strategy and improvements to the way we are 
able to undertake workforce planning at a group and organisational level.  

Some of your recommendations involve more technical improvements, such as 
implementing an upgrade to our core systems which will enable better management 
reporting. This will be delivered in a longer timeframe, while other improvements will be 
taken forward through work delivering in the months ahead. It may be helpful if we return to 
them over the next year. If you are agreeable, our respective teams can stay in touch to 
determine an appropriate point in time for an update.   

PAPA(6)-14-22 P3 - Welsh Government response to AGW report on workforce planning
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A copy of this response goes to the Senedd’s Public Accounts and Public Administration 
Committee for information. 

Dr Andrew Goodall CBE 
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
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Welsh Government Response to the report of the Auditor General for Wales  

into Welsh Government workforce planning and management (September 2022) 

Strategy and Planning – Recommendation 1 

The Welsh Government should prioritise the development of its workforce strategy. 
In particular, this work needs to embed the sustainable development principle set out 
in the Well-being of Future Generations Act and cover:  

a) a clear assessment of long-term future workforce needs to deliver on policy priorities as

well as core statutory functions.

b) a clear roadmap to bridge any gaps between the current workforce size and capability

and the future needs, including any plans for alternative delivery mechanisms.

c) a clear and robust process for prioritising workload within available resource limits.

d) succession planning to ensure that the next generation of civil servants has the

opportunity to enter the workforce and develop.

e) alignment of the strategy with wider policy goals, notably to align the approach to

recruitment with goals around equality, including reducing socio-economic inequality in

Wales.

f) Clear milestones for delivery and a robust system for monitoring and evaluating progress

and updating the strategy in light of lessons learnt.

The Welsh Government has established a formal organisational development programme to 
focus our effort on making the changes to ensure we are fit for purpose. The organisation 
has been engaged in shaping the programme - Welsh Government 2025 - over the 
summer with the formal oversight and governance, WG2025 Implementation Board chaired 
by our new Chief Operating Officer, Tim Moss now in place to drive action planning, 
implementation and evaluation. As part of Welsh Government 2025, we are developing a 
new workforce strategy that reflects the challenges facing the organisation now and, in the 
years, ahead.  

The outcomes we need to achieve through our workforce strategy and the steps that will get 
us there will be developed over the next few months. The workforce strategy and initial 
action plan will be published later this year.  

The Welsh Government will continue to prioritise the alignment of our workforce to priorities 
set out by the First Minister in the programme for government and ensure the organisation 
is able to fulfil its statutory duties. The new workforce strategy will set out the capability 
priorities and a development plan for our workforce including how we further embed the 
principles of the Well-Being of Future Generations.  
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Alongside the workforce strategy, we will deliver improvements in workforce planning 
through the implementation of the Workforce Delegation and Accountability Framework. 
This will delegate workforce planning and staff budgets, as well as accountability for 
decision-making, to Senior Civil Servants and support more flexible and responsive 
resourcing arrangements. This will provide a route for identifying alternative delivery 
mechanisms for specific delivery priorities and managing the impact on our workforce. The 
framework will be in place and operational in late 2022. 

We have introduced formal arrangements for annual succession planning at a Senior Civil 
Service level this year. From April 2023, we will build succession planning into our core 
approach for workforce planning and talent management at a team, profession and 
leadership level.  

The Welsh Government has set ambitious targets in the Workforce, Equality, Diversity 
and inclusion Strategy 2021 – 2026 to increase the diversity of our workforce and strive to 
create a workforce that represents the communities they serve. Welsh Government will 
align itself to the UK Civil Service position of the ‘external by default’ principle for all Senior 
Civil Service (SCS) posts being filled on a permanent basis. Wherever possible, we will 
prioritise external recruitment for the delegated grades (Team Support to Grade 6) and 
undertake targeted outreach activity to attract a diverse pool of candidates. Within the 
constraints of our overall workforce affordability, we will be clear in the workforce 
strategy about the outcomes and action we will take to deliver these ambitions. 

The WG2025 Implementation Board will endorse a delivery plan setting out clear 
milestones for the first year, maintain oversight of performance and evaluate 
progress.  

Management information – Recommendation 2  

The Welsh Government should strengthen workforce data and underpinning systems 
to support workforce planning and day to day staff management, including enabling 
groups and managers to have better direct access to workforce data and reducing 
the reliance on manually collating workforce information.  

The Welsh Government is committed to deliver improvements in the availability of accurate 
and timely management information to inform workforce planning and decisions at a 
strategic and operational level.  

We are near completion of an upgrade to our information management systems that will put 
in place a stable platform with the capabilities required to improve the collection, analysis 
and use of HR management information at all levels. This programme will deliver an 
upgrade of two corporate systems – recruitment and HR Information System - by 
January 2023 with a programme of developments planned thereafter.  

We are continuing to develop an internal analytics function as part of our overall approach 
to improve strategic workforce planning and management. We have made early 
improvements to the reporting on key people themes, such as absence and performance. 
We will deliver further improvements to workforce planning information as part of 
operationalising the Workforce Delegations and Accountability Framework.  
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Operational workforce management – Recommendation 3  

The Welsh Government should review the Workforce Delegation and Accountability 
Framework two years after its introduction to evaluate its effectiveness in enabling 
more flexible and responsive workforce management, and its contribution towards 
the objectives of the wider workforce strategy.  

The new Workforce Delegation and Accountability Framework will re-calibrate our approach 
to workforce governance, delegations, and controls to ensure that accountability is clear 
and that decisions on staffing matters can be exercised at appropriate leadership levels 
across the organisation. We intend the next year to be transitional with an initial review of 
how the framework is operating at the end of this financial year.  

The Welsh Government will undertake a formal review of the impact the Workforce 
Delegation and Accountability Framework has on workforce planning and management 
including the impact on the outcomes of our new workforce strategy at the end of 2023-24. 
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