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Annwyl Mark, 
 
Diolch i chi am eich cais am ddadansoddiad o'r ceisiadau am gymorth y mae fy swyddfa wedi'u derbyn ers mis Mai 
2018. 
 
Amgaeaf y wybodaeth y gofynnwyd amdani. 
 
Mae’r ddogfen Excel yn cynnwys rhestr o’r holl geisiadau ffurfiol y mae fy nhîm wedi’u derbyn rhwng mis Mai 
2018 (pan ddechreuodd fy nhîm gofnodi’r rhain mewn fformat cyson) a 14 Rhagfyr 2021 (sef y dyddiad y gwnaed 
y dadansoddiad y gofynnwyd amdano). Disgwyliwn efallai na fydd rhai ceisiadau ychwanegol wedi’u cofnodi – yn 
enwedig y rheini a gynhaliwyd mewn cyfarfodydd neu a gyrhaeddodd drwy sianeli llai ffurfiol nag e-bost. Hefyd, 
nid yw hyn yn cynnwys y cyngor digymell a roddwyd gan fy nhîm yn ystod cyfarfodydd na'r areithiau neu 
gyflwyniadau niferus a roddwyd gan fy nhîm a minnau mewn cynadleddau, gweithdai neu gyfarfodydd. 
 
Mae'r tabl yn cofnodi ceisiadau am ein cymorth yn uniongyrchol i ni yn ysgrifenedig ac mae'n rhoi trosolwg 
defnyddiol o nifer y ceisiadau a gyfeirir at fy swyddfa. 
 
I grynhoi, rydym wedi derbyn 1,061 o geisiadau i gyd gan bawb ers mis Mai 2018 pan ddechreuodd ein cofnodion. 
O'r rhain, mae fy nhîm wedi llwyddo i gwblhau 708 (~68% o'r holl geisiadau a dderbyniwyd). Mae'r gweddill naill 
ai wedi'u gwrthod oherwydd capasiti neu oherwydd eu bod y tu hwnt i'm maes ffocws; yn dal i fynd rhagddynt; 
neu wedi cael eu canslo am resymau fel diffyg ymateb gan y person sy'n gofyn am gymorth. 
 
Nifer y ceisiadau y mae fy swyddfa wedi'u cael gan gyrff cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn yw 362 (~34% o'r holl 
geisiadau). Mae 157 o’r rhain wedi dod o Lywodraeth Cymru. 
 
Ers cyhoeddi eich adroddiad ar y rhwystrau i roi’r Ddeddf ar waith, rwyf wedi bod yn treialu cael tîm penodedig i 
weithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer pob corff cyhoeddus, a ariennir gan fy nghronfeydd wrth gefn hanesyddol. 
Mae hyn wedi arwain at gynnydd o 179% o geisiadau dros y flwyddyn ddiwethaf. 
 
Fel rhan o’r cynllun peilot, rydym wedi gofyn i gyrff cyhoeddus pa gymorth yr hoffent ei gael wrth symud ymlaen 
ac mae 22 o Gyrff Cyhoeddus wedi gofyn am gymorth penodol sydd wedi’i deilwra. Yn gyffredinol, nid yw'r 
ceisiadau hyn yn syml. Maent yn cynnwys ceisiadau am gyngor a chymorth ‘dal llaw’ mewn meysydd polisi mawr 
megis cais Bro Morgannwg am gymorth ar dlodi bwyd a gweithio gyda’r trydydd sector, 4 awdurdod lleol yn gofyn 
am gymorth i roi’r Ddeddf ar waith ym maes caffael, cyngor CNC ar eu gweledigaeth ar gyfer 2050 a chynllun, cais 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg am gymorth i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd ar ôl covid, Cyngor 
Celfyddydau yn gofyn am gymorth i wreiddio eu hamcanion llesiant yn well yn eu dull gweithredu sefydliadol 



 

cyfan, cais gan Dorfaen i helpu aelodau pwyllgor craffu i wneud defnydd gwell o’r Ddeddf mewn Craffu, Bwrdd 
Iechyd Caerdydd a'r Fro ar eu cynllun llunio dyfodol clinigol. 
 
Fel y gwyddoch ac yr ydych wedi’i gydnabod yn eich adroddiad, mae capasiti a lefel fy adnoddau yn broblem ar 
gyfer cyflawni’r gwaith hwn, yn enwedig gan mai ymarfer pŵer yw hwn yn hytrach na chyflawni fy nyletswyddau 
craidd. Eleni, wrth i ni symud tuag at gyllidebu ar sail angen, rwyf wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am fwy o 
adnoddau i’m helpu i gynnig mwy o gymorth i gyrff cyhoeddus a’r rheini a all helpu i gyflawni’r nodau llesiant a 
nodir yn y Ddeddf ac i roi eich argymhellion ar waith. 
 
Os na chytunir ar y cynnydd hwn, bydd fy nghyllid sylfaenol yn golygu y bydd yn rhaid i mi wrthod hyd yn oed 
mwy o geisiadau wrth i mi ganolbwyntio fy adnoddau cyfyngedig ar fy nyletswyddau craidd i hyrwyddo’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy yn gyffredinol a monitro ac asesu i ba raddau y mae amcanion llesiant yn cael eu 
cyflawni. 
 
Gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
Sophie 
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