
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Mai 2020 

Amser: 12.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddArchwilio@senedd.cymru
------ 

(Rhag-gyfarfod preifat)  

(13.00-13.30) 

1 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13.30)   

2 Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Briffio ar yr 

Adroddiadau Statudol cyntaf 

(13.30 - 15.00) (Tudalennau 1 - 30)  

Briff Ymchwil 

PAC(5) -12-20 Papur 1 - Archwilio Cymru – Felly, beth sy'n wahanol? - 

Canfyddiadau Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy yr Archwilydd 

Cyffredinol (Mai 2020) (1MB) 

PAC(5) -12-20 Papur 2 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru 

- Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 (Mai 2020) (136MB) 

PAC(5)-12-20 Papur 3 - Llywodraeth Cymru - Datganiad Ysgrifenedig: 

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru gan Gomisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

 

Adrian Crompton - Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 

Marie Brousseau-Navarro – Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 

Cymru 

Heledd Morgan - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 

 

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

https://senedd.wales/laid%20documents/agr-ld13166/agr-ld13166%20-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld13167/gen-ld13167-w.pdf


 

 

(Egwyl)  

(15.00 - 15.10) 

3 Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Trafodaeth am 

Ymchwiliad y Pwyllgor sydd ar ddod 

(15.10 - 15.30)   

4 Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod 

yr adroddiad drafft 

(15.30 - 16.00) (Tudalennau 31 - 54)  

PAC(5) -12-20 Papur 4 - Adroddiad Drafft 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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

LYWODRAETH CYMRU 

TEITL Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru gan 
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

DYDDIAD  05 Mai 2020 

GAN Jane Hutt, Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip 

Yr wythnos diwethaf, roedd yn 5 mlynedd ers i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ddod yn rhan o gyfraith Cymru. Y ddeddf hon oedd y gyntaf o’i math yn y byd, 
ac mae wedi newid sut mae Cymru yn mynd ati i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Yr hyn sydd 
wedi helpu Cymru i dorri ei chwys ei hun yw gwaith y comisiynydd annibynnol. Mae 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, wedi helpu i weithredu’r newid 
hwn ac i gynnal y ffocws ar y tymor hir. Ar 4 Mai 2020, fel rhan o’i dyletswyddau statudol, 
cyhoeddodd Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf ar y gwaith sydd wedi cael ei 
gyflawni hyd yn hyn.  

Mae cyhoeddi dau adroddiad bob 5 mlynedd, un gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
ac un gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn rhan annatod o gylch Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. O dan y gyfraith, mae’n ofynnol cyhoeddi’r 
adroddiadau hyn un diwrnod ac un flwyddyn cyn cynnal etholiad cyffredinol (sy’n golygu 
mai’r dyddiad cyhoeddi yw 5 May 2020). Gyda’i gilydd, mae’r ddau adroddiad yn darparu 
asesiad diwedd cyfnod o sut mae’r Ddeddf wedi cael ei gweithredu.  

Mae’r ddau’n cael eu cyhoeddi yn erbyn cefndir y pandemig COVID-19, ac mae llawer o’r 
cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r ddeddf yn rheng flaen yr ymateb i heriau’r argyfwng 
coronafeirws. Mae adroddiadau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Archwilydd 
Cyffredinol ill dau yn adlewyrchu’r cyd-destun hwn, gan ei wneud yn glir nad ydynt yn 
disgwyl i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus ddarparu ymateb i’r adroddiadau yn y tymor byr. 
Rwy’n diolch iddynt am eu safbwynt o ran hynny.  

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn pwysleisio pwysigrwydd rôl arweinyddiaeth 
Llywodraeth Cymru. Bydd y Gweinidogion a’r Gwasanaeth Sifil yn ystyried y casgliadau a’r 
argymhellion yn ystod y misoedd nesaf.   

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn modd dramatig iawn, a bydd ei effaith ar 
bob un ohonom ni, ac ar ein heconomi, ein gwasanaethau cyhoeddus, a’n cymunedau, yn 
enfawr ac yn parhau am amser maith. Ni fydd modd dychwelyd at sefyllfa o fusnes fel arfer, 
ac mae angen inni gynllunio ar gyfer Cymru, sydd, er yn cydnabod effeithiau’r feirws, yn 
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wlad fwy ffyniannus, cyfartal a gwyrdd, yn unol â’n hymrwymiad i sicrhau cyfiawnder 
economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol.Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom ymuno â’r 
Rhwydwaith ar gyfer Llywodraethau Economi Llesiant, a byddwn yn gweithio gyda’r Alban, 
Gwlad yr Iâ, a Seland Newydd – sydd i gyd â’r un uchelgais o sicrhau a gwella llesiant drwy 
eu dulliau gweithredu economaidd. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), gyda’i saith nod llesiant, yn cynnig 
gweledigaeth hirdymor ar gyfer Cymru a gafodd ei chytuno gan y Senedd yn ôl yn 2015, ac 
mae’n ddeddf sy’n darparu seiliau cadarn i’n harwain drwy fyd sydd bellach yn 
anghyfarwydd. O ran y tymor hir, mae ymgysylltu â phobl, cydgysylltu polisïau a’r gwaith o 
ddarparu gwasanaethau, cydweithredu ar draws pob sector, a chanolbwyntio ar waith atal, i 
gyd yn hanfodol er mwyn inni allu gweithio’n fwy effeithiol gyda phobl a chymunedau, yn 
ogystal â gyda’n gilydd, er mwyn mynd i’r afael â phroblemau heriol megis tlodi, 
anghydraddoldebau iechyd, a’r newid yn yr hinsawdd. Yn natganiad y Prif Weinidog ar 
Fframwaith i Arwain Cymru allan o'r Pandemig Coronafeirws, mae Deddf Lesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhan o’r egwyddorion y byddwn yn eu defnyddio i edrych ar y 
mesurau arfaethedig ar gyfer llacio’r cyfyngiadau presennol, gwaith a fydd yn seiliedig ar 
dystiolaeth wyddonol ac yn ystyried yr effeithiau ehangach. 
 
Rhagor o wybodaeth 
 
Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020  
https://futuregenerations.wales/cy/public_info/adroddiad-cenedlaethaur-dyfodol-2020/  
 
Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy  
www.audit.wales/cyhoeddi/canfyddiadau-o-archwiliadau-egwyddor-datblygu-cynaliadwyr-
archwilydd-cyffredinol 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffuturegenerations.wales%2Fcy%2Fpublic_info%2Fadroddiad-cenedlaethaur-dyfodol-2020%2F&data=02%7C01%7Candrew.charles%40gov.wales%7Cef8361d613d741792d1a08d7f03ef685%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637242025532028019&sdata=MAt6r8A5npijrxxZRM6fM6DWarOM8fAYt73UG3iqEPc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.audit.wales%2Fcyhoeddi%2Fcanfyddiadau-o-archwiliadau-egwyddor-datblygu-cynaliadwyr-archwilydd-cyffredinol&data=02%7C01%7CAndrew.Charles%40gov.wales%7Ce5279c57c0c646f6e8bf08d7f042b308%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637242041574316037&sdata=r%2BMdiLPZMYH1Rfw2X2h83DL2Nucvqaed5jbmZrNWdFU%3D&reserved=0
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