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Rhagair

 

SOPHIE HOWE 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 
Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru, mae’n fraint i mi gael gweld cymaint

o enghreifftiau o fentrau cyffrous a newid

fel rhan o fy ngwaith. Mae ymgymryd â fy

nyletswyddau i ddeall y cynnydd sy’n cael

ei wneud gan y 44 corff cyhoeddus sy’n

ostyngedig i ddyletswyddau Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) wedi

dangos i mi fod yna fudiad dros newid sydd

ar gynnydd, gyda phobl sy’n credu mewn

gwella llesiant cymdeithasol, diwylliannol,

amgylcheddol ac economaidd Cymru yn

mentro newid eu ffordd o weithio o fewn eu

sefydliadau a thu hwnt.

 

Mae’r gwneuthurwyr-newid hyn yn gwneud

hynny yng nghyd-destun ansicrwydd

gwleidyddol mawr oherwydd Brexit; y

cynnydd yn y galw am wasanaethau

cyhoeddus ochr yn ochr â’r caledi sy’n

effeithio ar y sector cyhoeddus;

blaenoriaethau sy’n gwrthdaro o du’r

llywodraeth; a dyletswyddau

deddfwriaethol sydd wedi dyddio. Am y

rhesymau hyn, mae eu harweinyddion, yn

cynnwys y Llywodraeth, weithiau’n

ddiffygiol mewn ffocws ac adnoddau wrth

iddynt geisio cyflawni gofynion y Ddeddf i

newid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau

er lles cenedlaethau presennol a

chenedlaethau’r dyfodol.

 

 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif

ganfyddiadau rownd gyntaf fy ymarfer

monitro ac asesu, gan edrych yn ôl ar y

cynnydd a wnaed yn 2017/18 gan gyrff

cyhoeddus, a dangos rhai o’r mentrau

cyffrous sydd ar y gweill. Rwyf hefyd yn

cyflwyno rhai syniadau ar y camau sydd

angen eu cymryd i gynyddu cyflymder a

chynyddu’r newid sydd ei angen ar

genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

 

Rwyf wedi gweithio’n agos gydag

Archwilydd Cyffredinol Cymru, i ategu’r

archwiliadau a’r astudiaethau a gyflawnir

gan Swyddfa Archwilio Cymru, a hefyd wedi

manteisio ar wybodaeth a enillir o’n

rhyngweithio o ddydd i ddydd gyda chyrff

cyhoeddus, y sector gwirfoddol a phreifat,

ac aelodau’r cyhoedd sy’n ysgrifennu ataf i

amlygu arfer da a gwael.



Rhagymadrodd

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol (Cymru) 2015 (‘y Ddeddf’) yn

ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol,

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol

pobl yng Nghymru - yn awr ac ar gyfer

cenedlaethau’r dyfodol. Mae’n gosod

dyletswyddau cyfreithiol ar y sector

cyhoeddus i osod eu hamcanion llesiant

hwy eu hunain sy’n ymroi i wella llesiant a

macsimeiddio’u cyfraniad i’r y saith nod

llesiant y cytunwyd arnynt yn

genedlaethol.
 

Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru, mae gen i ddyletswydd i fonitro

ac asesu’r cynnydd a wneir gan gyrff

cyhoeddus tuag at gyflawni’r amcanion

llesiant a osodwyd ganddynt a phŵer i roi

cyngor a chymorth i’w helpu.Gosododd y

rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus eu

hamcanion cyntaf erbyn Ebrill 2017, a hyn

yn gwneud cyfanswm o 345 o amcanion

llesiant wedi eu gosod ledled Cymru.

Dadansoddais yr amcanion hyn a

chyhoeddais ‘Llesiant yng Nghymru: y

Siwrnai hyd yn hyn” ym Mai 2018 -

adroddiad ar yr hyn yr oedd yr amcanion

yn ffocysu arnynt, sut yr oedd cyrff

cyhoeddus yn gweithredu’r Ddeddf ar ôl

blwyddyn, a fy nisgwyliadau ar sut y dylai

cyrff cyhoeddus adrodd ar eu cynnydd yn

erbyn yr amcanion hyn.

 
Ar yr un pryd, cyhoeddodd Archwilydd

Cyffredinol Cymru adroddiad cyflenwol -

“Myfyrio ar Flwyddyn Un: sut mae Cyrff

Cyhoeddus wedi Ymateb i’r Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

2015?”

 Mae’n bwysig i nodi bod yr adroddiad

hwn yn cyfeirio at y 345 amcan llesiant a

osodwyd yn Ebrill 2017 ac asesiad o’r

cynnydd tuag at eu cyflawni yn ystod

2017/18.

https://futuregenerations.wales/resources_posts/well-being-in-wales-the-journey-so-far/
http://www.audit.wales/publication/reflecting-year-one


 

Mae’r canfyddiadau hyn yn dod yn sgil

"Llesiant yng Nghymru: y siwrnai hyd

yn hyn”. Dyma ganlyniad fy mlwyddyn

gyntaf o fonitro ac asesu sut mae cyrff

cyhoeddus wedi bod yn symud tuag at

gyflawni eu hamcanion llesiant.

Cyrff cenedlaethol yng Nghymru;·

Llywodraeth Leol;·

Y sector Iechyd;· 

Gwasanaethau Tân ac Achub;· 

Parciau Cenedlaethol.

Mae’r adroddiad wedi ei strwythuro i gyflwyno

fy nghanfyddiadau cyffredinol ar y modd y

mae cyrff cyhoeddus yn symud tuag at

gyflawni bob un o’u hamcanion llesiant a’u

barn nhw ar y modd yr oeddent yn

gweithredu’r Ddeddf yn ystod 2017/18. Rwyf

wedyn wedi llunio canfyddiadau ychwanegol a

syniadau ar gyfer newid sy’n ymwneud â phob

un o’r sectorau cyhoeddus sy’n ddarostynged i

ddyletswyddau’r Ddeddf:

 

 

Gan fod pethau wedi datblygu ers hynny ar

draws Cymru ac mae’n fraint i mi gael gweld

cymaint o enghreifftiau o fentrau cyffrous a

newid fel rhan o fy ngwaith. Er bod yr asesiad

hwn yn digwydd ar un adeg arbennig,

gobeithiaf ei fod yn rhoi cyngor defnyddiol i

gyrff cyhoeddus ac eraill yn y gwaith y maent yn

ei wneud yn awr i gyflawni eu hamcanion, ac ar

gyfer adrodd yn y dyfodol.

 

Y flwyddyn nesaf, byddaf yn cyhoeddi fy

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf a

fydd yn amlinellu fy asesiad o’r gwelliannau y

dylai cyrff cyhoeddus fod yn eu gwneud er

mwyn gosod a chyflawni amcanion llesiant yn

unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Bydd fy

holl waith hyd yn hyn yn bwydo mewn i’r

adroddiad hwn, gan roi cyngor statudol i gyrff

cyhoeddus.

Mae rhan olaf fy adroddiad yn amlinellu’r dull

yr wyf wedi ei fabwysiadu ar gyfer rownd

gyntaf asesu amcanion cenedlaethol sydd

wedi eu gosod ledled Cymru.

Gallwch ddod o hyd i'r adroddiad yma.

https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2018/11/FGCW-1-year-Report-_Welsh.pdf


Canfyddiadau
Cyffredinol



Rwyf wedi cael fy nghalonogi gan y gwaith diddorol sy’n cael ei

wneud gan gyrff cyhoeddus ledled Cymru ac mae’n glir bod

cynnydd yn cael ei wneud yn y gwaith o gyflawni dyheadau’r

Ddeddf. Ond mae’r enghreifftiau yr wyf wedi dewis tynnu sylw

atynt o’r offer hunan-fyfyrio nes ymlaen yn yr adroddiad hwn yn

adrodd stori am bobl yn cyflawni’n groes i’r graen, gan

ddefnyddio’r Ddeddf fel caniatâd i wneud pethau’n wahanol yn

erbyn diwylliant sy’n dymuno cadw pethau fel y maent.

 

Dylai arloesi gael ei osod o fewn cyd-destun gweledigaeth

gydlynol, hirdymor y sefydliad, wedi ei sbarduno gan

arweinyddiaeth o fewn y sefydliad gyda chefnogaeth y

Llywodraeth yn y ffordd y maent yn gosod blaenoriaethau, yn

asesu perfformiad ac yn dyrannu cyllid - yn hytrach na’i osod

mewn seilos gydag enghreifftiau ad hoc yma ac acw.

 

Yn ystod y flwyddyn sy’n dod rwy’n dymuno gweld mwy o

enghreifftiau, ac eglurhad mwy clir o’r modd y mae’r

ymdrechion hyn yn cyd-fynd ag ymagwedd corfforaethol

ehangach pob corff cyhoeddus. Dylai cyrff cyhoeddus fod yn

rhoi darlun mwy cyflawn o’r modd y mae’r sefydliad yn gweld ei

hunan yn macsimeiddio’i gyfraniad tuag at y nodau llesiant

cenedlaethol yn awr - a dros y blynyddoedd sy’n dod. Mae hyn

yn rhan o’u dyletswyddau i fabwysiadu ymagwedd integredig -

sut mae’r amcanion llesiant yn effeithio ar bob un o’r nodau

llesiant ac ar ei gilydd.

 

Yn gyntaf, rwyf wedi cynghori cyrff cyhoeddus i ail-ymweld â’r

disgwyliadau a osodwyd gennyf yn ‘Llesiant yng Nghymru: y

Siwrnai hyd yn hyn’. Yn ail, rwyf wedi cynghori y dylent, wrth

adolygu eu hamcanion llesiant, fapio’r modd y maent yn

cyfrannu tuag at y nodau cenedlaethol fel cyfanwaith a chael

syniad o’r hyn a olygir gan lwyddiant wrth iddynt gyflawni eu

hamcanion llesiant a’r camau tuag atynt.

Canfyddiad 1:
Mae yna rai enghreifftiau ardderchog o arloesedd sydd wedi dod yn sgil y
Ddeddf ledled Cymru. Yn aml iawn yn ystod 2017/18, maen nhw’n ymddangos
fel darnau o jig-so nad ydynt yn ffitio i mewn i bos ehangach yr ymagwedd
sefydliadol.Rwyf wedi cynghori cyrff cyhoeddus bod angen iddynt yn awr
ystyried a chyflwyno darlun mwy dealladwy o’r modd y mae’r sefydliad gyda’i
gilydd, fel cyfanwaith, yn macsimeiddio’i gyfraniad i’r saith nod llesiant
cenedlaethol drwy osod a chyflawni ei amcanion llesiant.

https://futuregenerations.wales/resources_posts/well-being-in-wales-the-journey-so-far/


Mae’r mudiad sy’n ymgyrchu dros newid

ar gynnydd, gyda phobl sy’n credu mewn

gwella llesiant cymdeithasol, diwylliannol,

amgylcheddol ac economaidd Cymru yn

mentro gweithredu’n wahanol o fewn eu

sefydliadau hwy eu hunain a thu hwnt, ond

nid yw hyn yn eang iawn eto oherwydd her

caledi’r sector cyhoeddus; dyletswyddau

deddfwriaethol sydd wedi dyddio; diffyg

ffocws ac adnoddau oddi wrth

arweinyddion a llywodraeth ar gyfer

cyflawni’r Ddeddf, a galwadau newydd,

sy’n effeithio arnom ni yma ar hyn o bryd,

ond a fydd hefyd yn effeithio ar

genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

 

Ar draws y sectorau sydd o dan

ddyletswyddau’r Ddeddf, rwyf wedi sylwi

bod pwysau ariannol yn cyfyngu ar y gallu i

arwain newid hirdymor. Ond, er bod hyn

yn her sy’n anodd mynd i’r afael â hi yn yr

hinsawdd ariannol a gwleidyddol sydd

ohoni, mae yna nifer o feysydd lle gallai’r

Llywodraeth helpu i gynyddu gweithrediad

y Ddeddf, gan symud rhwystrau ac

ystyried a fyddai unrhyw bolisi neu

ymagwedd newydd yn helpu neu’n

rhwystro gallu cyrff cyhoeddus i gyflawni

dyheadau’r Ddeddf.

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi darparu digon o

adnoddau i weithredu Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn nhermau

datblygu arweinyddiaeth, darparu cymorth i greu

newid trawsffurfiol a chyflwyno’r seilwaith sy’n

ofynnol o dan y Ddeddf; o fewn eu sefydliad hwy eu

hunain a hefyd y sefydliadau a noddir ganddynt.

Canfyddiad 2:



parhad...Canfyddiad 2:

Ffrydiau cyllid nad ydynt yn gysylltiedig â’r

Ddeddf;

Cylchoedd cyllidebu blynyddol, cylchoedd

etholiadol, pwysau ar sefydliadau oherwydd

caledi a newidiadau i wasanaethau cyhoeddus

sy’n ei gwneud yn anodd i arweinyddion

feddwl yn yr hirdymor, a pheri iddynt, yn

hytrach, arwain mewn dull adweithiol.

Y gallu i arloesi wrth geisio rheoli’r cynnydd

mewn galw;

Gwahaniaethau mewn iaith o fewn polisi,

deddfwriaeth ac arweiniad, sy’n tynnu sylw

oddi wrth y Ddeddf;

Galwadau sy’n cystadlu â’i gilydd oddi wrth

Lywodraethau Cymru a’r DU, uwch

arweinyddiaeth o fewn eu sefydliadau hwy eu

hunain, cyrff ambarél, Comisiynwyr ac eraill;

Y ffordd y canfyddir llwyddiant - sy’n aml yn

ffocysu ar allbynnau tymor byr yn hytrach na

chanlyniadau hirdymor ac atal problemau.

Y rhwystrau a nodir amlaf fel y rhai sy’n atal newid

arferion:

 



"Mae blaenoriaeth ariannu Llywodraeth Cymru’n ffocysu ar y GIG ond yn colli’r cyfle y gellir ei

ennill drwy ariannu agenda gofal cymdeithasol a chymorth cymunedol sy’n canolbwyntio ar

atal, i symud pobl allan o’r ysbyty ac atal oedi wrth drosglwyddo gofal.”

 

“Fel canlyniad i Lywodraeth Cymru mae gennym drefn cyllideb flynyddol sy’n ei gwneud yn

anodd iawn cynllunio yn yr hirdymor. Mae’r ymagwedd sy’n cyfyngu dyraniad grantiau

blynyddol neu byr dymor hefyd yn cynyddu’r anawsterau sy’n wynebu cynllunio hirdymor. Mewn

gwirionedd, tra’n bod yn gweithio’n galed i ddefnyddio’r pum dull o weithio i gyflawni arbedion

ariannol, rydyn ni wedi cyrraedd pwynt lle nad yw’r toriadau ariannol yn medru osgoi effeithiau

niweidiol ar genedlaethau’r dyfodol. Pan fydd gwasanaethau craidd yn dod i ben, fe fydd yn

anodd iawn eu hail-sefydlu. Mae angen o hyd i Lywodraeth Cymru ddarparu cyfeiriad strategol

ar y modd y maent yn gweld rôl yr Awdurdod Lleol yng nghyd-destun diwygio’r sector

cyhoeddus.”

Cynrych io l ydd  Awdurdod  L leo l  

“Mae Llywodraeth Cymru wrth integreiddio prosesau a deddfwriaeth, yn arbennig y

rhybudd byr am setliadau ariannol, y effeithio ar ein gallu i gynllunio ar gyfer yr

hirdymor. Gall rhybudd tymor byr rhai ffrydiau cyllid hefyd rwystro’n gallu i gynllunio’n

gywir ar gyfer yr hirdymor a gwneud penderfyniadau ystyriol.” 

 

“Gall gallu swyddogion, yn arbennig ar lefel arweinyddiaeth a rheolaeth, hefyd gael ei

wasgu. Mae ehangder ein gallu i arwain a sbarduno rhai o’r newidiadau trawsffurfiol

sy’n ofynnol er mwyn gweithredu o ddifrif egwyddorion datblygu cynaliadwy ar gyfer

yr hirdymor yn gyfyngedig. I helpu gyda hyn teimlwn fod angen sicrhau bod y

cydbwysedd yn iawn rhwng atebolrwydd am gyflawni’r ddeddf a chaniatáu gofod ar

gyfer cyflawni’r newidiadau sy’n ofynnol ar gyfer gweithredu o ddifrif. Mae’r

memorandwm dealltwriaeth rhwng Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r

Archwilydd Cyffredinol yn gam cadarnhaol tuag at gyflawni hyn. Yn arbennig, o gadw

mewn golwg aliniad deddfwriaeth arall, bydd mesur llywodraeth leol yn bwysig”.

Cynrych io l ydd  Awdurdod  L leo l

Beth ddywedodd cyrff cyhoeddus
wrthym ...



“Byddai eglurder yn nhermau adrodd, a sut i

weithredu’r Ddeddf yn rhan hanfodol o’n cynlluniau

gweithredol, ac adrodd i’r Llywodraeth yn rhywbeth y

byddai gennym ddiddordeb mewn trafod ymhellach

gyda chi a chyrff cenedlaethol eraill."

Cynrych io l ydd  co r f f  cyhoeddus

cened lae tho l

"Cyfyngiadau sy’n effeithio ar drefniadau cyllido

blynyddol - sy’n rhwystro gwariant hirdymor ac ataliol

ac weithiau’n rhwystro trefniadau cydweithredol. Mae

angen i ni weithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r

afael â hyn."

Cynrych io l ydd  co r f f  cyhoeddus

cened lae tho l

“Nid ydym yn clywed cyrff iechyd yn codi eu llais.

Gallai Sophie roi mwy o help ar hynny. Mae angen i

Weinidogion ddweud ‘pum dull o weithio’, ‘Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’, ym mhob peth a

wnânt. Wedyn byddent yn eistedd i fyny a thalu sylw.

Mae hyd yn oed ddefnyddio iaith sydd ychydig

ynwahanol mewn canllawiau, deddfwriaeth, ariannu,

fel ‘Cymru Iachach’, yn golygu ei bod yn cael ei gweld

fel ‘y peth newydd’, gan gychwyn canslo’r Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Cynrych io l ydd  Bwrdd  Iechyd

Beth ddywedodd cyrff cyhoeddus
wrthym ...



Rhywbeth unigryw yn rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yw’r ‘olygfa

hofrennydd’ a rydd i mi o’r modd y mae’r 44 corff cyhoeddus, ac yn wir gyrff eraill y sector

cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat yn cymhwyso’r Ddeddf i’w dull o feddwl, eu

cynigion, eu penderfyniadau, eu cyflawniad a’u craffu. Nid oes un corff cyhoeddus ar ei ben ei

hun wedi llwyddo i weithredu holl ofynion cyfreithiol a dyheadau Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Rwyf bob amser wedi dweud mai marathon fydd hyn nid

sbrint, ymgyrch yn hytrach na thaith, ac mae fy nhîm eu hunain hefyd yn dysgu sut i droi

siarad yn weithred er mwyn medru cynghori eraill yn well.Mae monitro ac asesu cynnydd tuag

at yr amcanion a nodwyd yn 2017/18 wedi dangos amrywiadau cyffredinol rhwng sectorau

(gweler yr adran ar ganfyddiadau sector) ac amrywiadau rhwng sefydliadau yn yr un sector.

 

Gellir rhoi’r amrywiadau hyn yn fras mewn 

categorïau:

Mae cynnydd yn cael ei wneud tuag at gwrdd ag amcanion
llesiant mewn rhai ardaloedd, ond mae yna wahaniaethau
yn y modd y mae cyrff cyhoeddus yn cymhwyso’r Ddeddf.

Canfyddiad 3:

 

Sefydliadau sydd wedi cychwyn

gyda’u cynllunio corfforaethol a’u

strategaethau, ac sy’n gweithio ar

eu diwylliant, eu darpariaeth a’u

proses o wneud penderfyniadau.

 

Sefydliadau sy’n disgrifio’r profiad o

fod yn y gofod hwn yn ystod

2017/18 yn cynnwys Chwaraeon

Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru,

Bwrdd Iechyd Hywel Dda a rhai

Awdurdodau Lleol, fel Cyngor

Blaenau Gwent, Cyngor Wrecsam a

Chyngor Powys. Mae’r sefydliadau

hyn wedi gosod cyfeiriad strategol

ac yn awr yn edrych ar gyfleu hyn,

gan gyflawni’n wahanol a dangos

cynnydd yn wahanol. Mae’r

sefydliadau hyn hefyd yn tueddu i

fod y rhai sydd wedi sicrhau cyllid i

gynhyrchu adnoddau, hyfforddiant a

swyddi staff penodol i annog newid

diwylliannol.

Sefydliadau sydd wedi ymdrechu i ymgorffori eu

cynllunio corfforaethol a’u hadrodd blynyddol yn eu

hamcanion llesiant ond sy’n meddwl ac yn

cyflawni’n wahanol oherwydd y Ddeddf.

 

Yn nodweddiadol mae’r sefydliadau hyn yn tueddu i

danwerthu eu hunain parthed y gwaith arloesol y

maent yn ei gyflawni, sef gwella llesiant a chreu

manteision niferus. Er enghraifft, mae gan rai Cyrff

Cenedlaethol lawer o enghreifftiau o’r gwaith y maent

yn ei wneud i gyfrannu i’r nodau llesiant cenedlaethol,

ond yn ymdrechu i alinio’n gorfforaethol ac effeithio’n

ehangach ar draws y sefydliad. Amlinellodd Cyngor

Celfyddydau Cymru sut yr oedd hyn wedi bod yn her

iddynt ac roeddem yn gallu gweld bod hyn hefyd yn

wir am rai Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, lle mae

eu gwaith yn ardderchog wrth weithredu’r Ddeddf ond

nid yw eu cylchoedd cynllunio o reidrwydd yn alinio â

gosod amcanion llesiant. Yn yr un modd mae

Awdurdodau Tân ac Achub wedi croesawu’r Ddeddf

ac mae ganddynt astudiaethau achos, enghreifftiau o

weithredu corfforaethol a thystiolaeth o’r modd y

maent wedi mynd ymhell tu hwnt i’w ‘dyletswyddau

traddodiadol’. Ond nid yw eu henghreifftiau bob amser

yn cael eu dangos yng nghyd-destun eu hamcanion

llesiant neu’r pum dull o weithio.



Sefydliadau lle mae arfer arloesol,

gwneuthurwyr-newid ac eiriolwyr y Ddeddf

weithiau’n mentro cyflawni’n wahanol yn erbyn

diwylliant ‘busnes-fel-arfer, ac ar adegau eraill

yn cael eu cefnogi gan arweinwyr i weithio

mewn ffordd newydd.

 

Mae yna lawer o enghreifftiau (fel y rhai hynny a

amlygir yng Nghanfyddiad 1) gan y mwyafrif o

gyrff cyhoeddus o’r newidiadau sydd wedi deillio

o ymdrechion unigolion a thimau ymroddgar,

sy’n deall potensial defnyddio fframwaith y

Ddeddf ar gyfer creu newid.

 

Wrth gwrs, mae’r ‘pocedi’ hyn o arloesedd yn

amrywio mewn mynychder o fewn sefydliadau

hefyd. Er enghraifft, mae yna nifer o raglenni

gwaith graddfa-fawr mewn cyrff cyhoeddus fel

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n dangos cyfraniad i’r

nodau a chymhwysiad y dulliau o weithio - yn

ogystal â strategaeth sy’n dangos bod y

sefydliad yn ceisio cyflawni mewn ffyrdd

newydd. Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

yn disgrifio enghreifftiau ardderchog drwy’r

hunan-fyfyrio, sy’n dangos cyfraniad i’r nodau

cenedlaethol, defnydd o’r pum dull o weithio ac

egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae yna

brosiectau diwylliannol sy’n anelu at ddarparu

modelau amgen i lesiant, prosiectau wedi eu

targedu at leihau allyriadau carbon drwy drydanu

cerbydau trydan a rheoli mynediad twristiaid, a

chydweithio gydag eraill i ddarparu cyfleoedd

cyflogaeth a sgiliau.

 

Yn Llywodraeth Cymru, mae yna ‘bocedi’ o fewn

adrannau sy’n ceisio gwthio’r gwasanaeth sifil i

ddefnyddio lens y Ddeddf i effeithio ar bolisi ac

arweiniad, tîm newydd wedi ei sefydlu sy’n

benderfynol o weithredu’r Ddeddf, rhaglenni

wedi eu cyflwyno fel ‘Future, Engage, Deliver’ a

sefydlwyd gan yr Ysgrifennydd Parhaol i newid

meddyliau, ac mae’n Prif Weinidog wedi gosod

cyfeiriad ei derm yng nghyd-destun y Ddeddf.

Yn gysylltiedig â ‘Chanfyddiad 1’ yn y gwaith

hwn, tra’i bod yn galonogol bod mudiad dros

newid yn tyfu, mae’n siomedig bod llawer o bobl

yn dweud eu bod yn teimlo’n ynysig, blinedig a

digalon gan yr ymdrech sydd ei angen i dorri

mowld system nad yw’n gefnogol. Er hynny,

mae’n glir bod y Ddeddf i lawer o’r

gwneuthurwyr-newid hyn yn darparu offeryn

defnyddiol i herio’r system. Rwy’n falch i

chwarae rôl yn y dasg o herio’r rhai sy’n atal y

system - rheolwyr ac arweinwyr ar bob lefel sy’n

ymddwyn yn amddiffynnol tuag at ddysgu

edrych ar wasanaethau cyhoeddus yn wahanol.

Ond yr hyn sy’n peri pryder i mi yw na fedraf

wybod am bob rhwystr ac, hyd yn oed pe bawn

i, nad oes gennyf yr adnoddau i ddelio â nhw.

Dyna pam mae fy nghanfyddiadau allweddol yn

cynnwys yr angen i gyllido gallu, datblygu

arweinyddiaeth a chynorthwyo newid

trawsffurfiol. Mae gan Lywodraeth Cymru rôl

arwyddocaol i’w chwarae yn hyn o beth wrth

arwain y ffordd.



Yn olaf, mae yna sefydliadau sy’n gweld y Ddeddf

fel rhywbeth ‘ymylol’ i’w busnes craidd neu

arweinyddiaeth sy’n credu bod eu sefydliad eisoes

yn gweithredu’r Ddeddf ac nad yw rhoi sylw

pellach i’w diwylliant sefydliadol yn angenrheidiol.

 

Rwyf wedi gwneud sylwadau ar y Byrddau Iechyd

niferus oedd yn y sefyllfa hon yn ystod 2017/18,

gyda’r Ddeddf yn aml yn cael ei gweld fel rhywbeth i

dimau Iechyd Cyhoeddus lleol i fynd i’r afael â hi.

Credaf fod yna rai newidiadau wedi digwydd yn hyn

o beth, ond yn aml mae agwedd y Llywodraeth yn

dal i danseilio, yn hytrach na chynorthwyo, y

newidiadau sy’n angenrheidiol yn y sector iechyd.

Dyna paham yr wyf yn ystyried trefnu adolygiad o’r

modd y mae’r sector iechyd yn cael ei gefnogi i

ddefnyddio’r Ddeddf. Mae yna hefyd rai

Awdurdodau Lleol a Chyrff Cenedlaethol sy’n

amharod i weld y Ddeddf fel cyfle a dull o lunio’u

gwaith creiddiol. Yn ogystal â darparu’r adborth hwn

yn uniongyrchol iddynt, rwy’n rhannu fy safbwyntiau

ar y cyrff cyhoeddus hyn gydag Archwilydd

Cyffredinol Cymru i sicrhau ein bod yn gweithio

gyda’n gilydd i gynghori a monitro cynnydd o fewn y

sefydliadau hyn.

Mae’r amrywiad yn y modd y mae’r Ddeddf yn cael

ei chymhwyso i’w ddisgwyl yn ystod blynyddoedd

cyntaf ei gweithrediad ac mae yna lawer i’w

ddathlu am ba mor bell yr ydym wedi cyrraedd a’r

dysgu a gasglwyd ar hyd y ffordd. Mae’n galonogol

fod y canfyddiadau hyn yn cydfynd â’r ymatebion a

gyflwynwyd i ‘sylwebaeth blwyddyn 1’ Swyddfa

Archwilio Cymru ar y Ddeddf: sut mae cyrff

cyhoeddus wedi ymateb i Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Roedd cyrff

cyhoeddus yn teimlo’u ffordd gyda’r Ddeddf, ond

roedd llawer yn teimlo’i bod yn ddarn cadarnhaol

ac angenrheidiol o ddeddfwriaeth.

O ystyried yr amrywiadau hyn a’r adborth

cadarnhaol a gefais wrth gynnal gweithdai

cydweithredu rhanbarthol (lle bu cyrff cyhoeddus

yn trafod eu cyflwyniadau hunan-fyfyrio), credaf

fod dysgu i’w rannu rhwng sefydliadau ac rwyf

wedi annog cyrff cyhoeddus i ymuno â

rhwydweithiau traws-sector fel Rhwydwaith

Cydlynwyr Datblygu Cynaliadwy Cymru + (CDCC+)

a’r Rhwydwaith Rhannu Cyrff Cyhoeddus

Cenedlaethol, ynghyd â chreu eu cyfleoedd dysgu

hwy eu hunain.



Fersiwn diweddaraf yr offeryn hunan-fyfyrio gan ddefnyddio adborth

o fy null o weithio eleni;

Cyflawni ‘Y Gallu i Greu’: cyfres o ‘deithiau tuag at bob un o’r nodau

llesiant’ ac ‘Ymgyfraniad’;

Ystyried senarios y dyfodol: canllaw ar gyfer defnyddio model ‘Three

Horizons’ Fforwm Dyfodol Rhyngwladol (ar ddod).

Fframwaith Prosiectau Cenedlaethau’r Dyfodol;

o Fframwaith Dylunio Gwasanaeth Cenedlaethau’r Dyfodol (a

gynhyrchwyd ar y cyd â Llywodraeth Cymru);

o Fframwaith Craffu Cenedlaethau’r Dyfodol.

Fel Comisiynydd, un o ddibenion fy swyddfa yw

cynorthwyo cyrff cyhoeddus wrth iddynt

gymhwyso’r Ddeddf ac, yn ogystal ag ymateb i

gannoedd o geisiadau am gymorth, drefnu i fy nhîm

barhau i weithio gyda chyrff cyhoeddus a sectorau

eraill i gynhyrchu adnoddau, a fydd gobeithio’n

helpu i herio dull o feddwl, gwneud penderfyniadau

a chraffu. 
 

Rwy’n argymell yn bendant bod pob corff cyhoeddus yn defnyddio’r offer

hwn yn eu cynllunio, dylunio a chyflwyno polisi, gwasanaethau a

seilwaith; a hefyd ar gyfer myfyrio ar effeithiolrwydd eu hymagwedd dros

y flwyddyn sy’n dod.  

 

 

Datblygu cynigion, gwasanaethau cynllunio a gwneud/craffu ar

benderfyniadau:   

Adnoddau



Mae’r Ddeddf yn disgrifio dyletswydd cyrff cyhoeddus i osod amcanion llesiant, sy’n

macsimeiddio’u cyfraniad i’r saith nod llesiant cenedlaethol, gan gymryd pob cam rhesymol

i’w cyflawni. Rwyf bob amser wedi dweud wrth gyrff cyhoeddus bod y newid yn cychwyn

gyda nhw a’u canolfannau corfforaethol hwy eu hunain. Mae’r sector cyhoeddus yng

Nghymru’n cyflogi dros 400,000 o bobl - bron i hanner miliwn - sy’n adnodd sylweddol ac

arwyddocaol i helpu i greu’r Gymru a garem ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Os fedrwn ni symbylu ymdrechion i greu mudiad dros newid, gan gychwyn o fewn ein

sefydliadau ni ein hunain, yna gallwn gael effaith ar heriau dybryd.

Disgrifir y meysydd corfforaethol ar gyfer newid a adnabuwyd yng nghanllawiau’r

Ddeddf fel ‘catalyddion ar gyfer newid’. Mae angen mwy o gynnydd a chyflymder yn y

meysydd hyn o gofio’r heriau dwys sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol, megis y

newid yn yr hinsawdd. Er bod yna rai enghreifftiau o sefydliadau’n ymroi i ddiwygio’u

diwylliant a’u hymagwedd, dylai newid o fewn yr adrannau hyn fod yn rhan annatod

o’r dasg o gyflawni amcanion llesiant.

Canfyddiad 4:

 

Cynllunio corfforaethol –“dylid sicrhau cydbwysedd cywir rhwng delio â phwysau tymor byr

yng nghyd-destun eich blaenoriaethau ar gyfer yr hirdymor.”· 

Cynllunio ariannol - “bydd cymhwyso’r pum dull o weithio i’ch cynllunio ariannol yn mynd i’r

afael â’r tueddiad i ffafrio blaenoriaethau tymor byr a phroses weithredol sy’n goddiweddid

buddiannau hirdymor”.· 

Cynllunio’r gweithlu – gallai’r newid diwylliannol a ragwelir gan y Ddeddf effeithio ar

‘”Aelodau Bwrdd, Uwch-reolwyr, eiriolwyr cydraddoldeb ac amrywiaeth; staff adnoddau

dynol; gwneuthurwyr-polisi; staff cyfathrebu; staff caffael.”· 

Caffael - “rhan bwysig o’r modd y mae corff cyhoeddus yn dyrannu adnoddau o dan y

Ddeddf.”· 

Asedau – “cryfhau trefniadau ar gyfer rheoli adnoddau’n effeithiol.”· 

Rheoli risg - “defnyddiwch y nodau llesiant a’r pum dull o weithio i fframio pa risgiau y

gallech fod yn ddarostyngedig iddynt yn y tymor byr, y tymor canolig a’r hirdymor, ac ynghyd

â’r camau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli’n dda”.· 

Rheoli perfformiad – “dylai amcanion llesiant fframio’r modd y mae corff cyhoeddus yn

cyfrannu tuag at y nodau llesiant, a rôl rheoli perfformiad yw galluogi olrhain, dadansoddi a

chyfleu cynnydd.

Mae meysydd corfforaethol ar gyfer newid a nodwyd yn y Ddeddf yn cynnwys:

 

(Dyfyniad o gyhoeddiad Llywodraeth Cymru: Rhannu Pwrpas, Rhannu Dyfodol 1)



Mae’r cyflwyniadau hunan-fyfyrio’n dangos darlun cymysg o’r modd y mae sefydliadau

wedi cychwyn newid eu hymagweddau o fewn y swyddogaethau corfforaethol hyn.

Adroddodd rhai cyrff cyhoeddus nad oeddent yn gwerthfawrogi i ba raddau yr oedd y

canllawiau’n pwysleisio’r meysydd hyn fel ‘catalyddion ar gyfer newid’ cyn gweld cwestiwn

ar y pwnc o fewn yr offeryn hunan-fyfyrio. Mae’r cyrff cyhoeddus hyn yn awr yn edrych yn

fwy manwl ar beth allant ei wneud yn wahanol a sut y maent yn cyfleu’r newidiadau.

 

“Byddwn yn edrych ar flaenoriaethau strategol a’r nodau, y pum dull o weithio a’r saith maes o

newid corfforaethol mewn ffordd wahanol eleni. Mae’r offeryn hunan-fyfyrio wedi bod o help

gwirioneddol yn hyn o beth - ar gyfer meddwl yn wahanol. Llynedd, gofynnodd y swyddogion

corfforaethol i bob maes gwasanaeth sut y maent yn gwneud y cyfraniad mwyaf i un o’r saith

nod llesiant - eleni, mae gennyf lawer gwell dealltwriaeth o’r Ddeddf diolch i’r offeryn.

Doedden ni ddim mewn gwirionedd wedi edrych ar y meysydd newid corfforaethol cyn hyn”.

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi datblygu strategaeth gaffael newydd i’r sir, sy’n meithrin

cadwyni cyflenwi lleol, yn creu swyddi a datblygu twf busnesau newydd a’r rhai sy’n

bodoli eisoes - gan gyfrannu tuag at Gymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru sy’n

gyfrifol ar lefel byd-eang a Chymru o gymunedau cydlynus. Maen nhw wedi “ymrwymo i

newid i fodel economi cylchol, nid yn unig ar gyfer cynnyrch a phrosesau, ond ar gyfer

gwasanaethau ac ymddygiadau hefyd” ac yn disgrifio “Athroniaeth costio bywyd cyfan,

lle mae penderfyniadau’n symud tu hwnt i ddyfarnu contractau oherwydd ‘pris prynu

cychwynnol'. Maen nhw hefyd yn ‘Sir Masnach Deg.’

Mae Cyngor Powys wedi lansio ‘Punt Powys’ fel ymrwymiad i hybu’r swm o arian sy’n cael ei

wario gyda busnesau Powys. Mae Amgueddfa Cymru hefyd yn disgrifio cynllunio buddiol i’r

gymuned a weithredwyd wrth ailddatblygu Amgueddfa Sain Ffagan, oedd yn cynnwys

lleoliadau gwaith, oriau prentisiaeth a chyflogi gweithlu lleol gyda buddsoddiad o

£27,242,693 yn economi Cymru a’r DU.

Mae’n beth cadarnhaol bod llawer o gyrff cyhoeddus yn ceisio lleihau eu hallyriadau carbon yn

gyflymach drwy ddefnyddio’u hasedau. Mae prosiectau fel prosiect carbon-bositif Cyfoeth

Naturiol Cymru’n gwneud cynnydd yn hyn o beth ac mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor

Abertawe’n ddiweddar wedi dodrefnu ac addurno’u swyddfeydd gan ddefnyddio’r Ddeddf fel

canllaw. I’r graddau mwyaf posibl, defnyddiwyd dodrefn ail law, cafwyd paent a deunydd

lloriau o dorion, a defnyddiwyd mentrau cymdeithasol i wneud y gwaith adfer ac adnewyddu.

Mewncysylltiad â chasgliadau eraill o fewn yr adroddiad hwn, adroddodd y rhai oedd yn

ymgyfrannu yn y prosiectau hyn, ei bod ar adegau fel gwthio triog i fyny’r llechwedd’ gyda

rhwystrau real a chanfyddedig i’w goresgyn mewn arweiniad, polisi ac agweddau.

 

Mae cyrff cyhoeddus eraill wedi gwneud newidiadau i’w cynllunio corfforaethol a rheoli

perfformiad - trwy osod, cwrdd ac olrhain cynnydd ar amcanion a chamau llesiant. Mae yna

hefyd rai enghreifftiau’n dod i’r amlwg wrth i gyrff cyhoeddus ddiwygio eu hymagwedd tuag at

gaffael.



Mae llawer o gyrff cyhoeddus yn edrych ar eu hasedau ac yn ystyried sut y gallant

leihau eu hallyriadau carbon drwy fesurau megis sefydlu goleuadau LED, cynyddu eu

defnydd ohonynt a’u defnyddio fel dulliau o wella cysylltedd cymdeithasol a hybu

diwylliant.

Mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn ymgymryd â nifer o fentrau’n ddiweddar o fewn eu

meysydd o newid corfforaethol gan gyfrannu at Gymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru

iachach, Cymru o gymunedau cydlynus a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang. Mae’r

Cyngor, mewn cydweithrediad â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, preswylwyr a

busnesau wedi bod yn datblygu aer glân a strategaeth drafnidiaeth ar gyfer y ddinas. Mae

hyn yn berthnasol i gynllunio a seilwaith eu hasedau hwy eu hunain, megis ysgolion, ffyrdd

ac adeiladau cymunedol - gan alluogi teithio llesol i fod yn beth normal drwy gynlluniau

megis “NextBike” a chreu Ysgol Hamadryad yn ardal Butetown fel ysgol sy’n hynod anodd

i gerbydau ei chyrchu. Mae’r Cyngor hefyd wedi cymhwyso’r egwyddor datblygu

cynaliadwy i gynllunio ariannol a risg, gyda’u penderfyniad diweddar i alw ar i’r gronfa sy’n

rheoli eu pensiynau staff i roi’r gorau i fuddsoddi mewn tanwydd ffosil.

 

"Mae Cyngor Wrecsam yn cyfrannu tuag at Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r

Gymraeg yn ffynnu, Cymru lewyrchus, a Chymru o gymunedau cydlynus, Cymru sy’n

gyfrifol ar lefel byd-eang a Chymru iachach drwy eu hamcan o “Gynorthwyo economi

cynaliadwy sy’n ffynnu: gan annog pobl i fyw, gweithio a buddsoddi yma”.

Cynorthwyodd y Cyngor greadigaeth “Tŷ Pawb” - sef marchnad dan do oedd yn eiddo

i’r Cyngor, ag angen atgyweirio oedd yn colli masnach. Drwy feddwl yn yr hirdymor,

cydweithrediad ac ymgyfraniad pobl a busnesau lleol, maen nhw wedi creu gofod sy’n

farchnad bwyd stryd, marchnad, oriel, ysgol celf a chrefft, sinema a mwy - gan ddarparu

nifer o fanteision ar gyfer canol y dre a phobl leol."

Er gwaethaf yr enghreifftiau hyn sy’n dod i’r amlwg, ar y cyfan mae’r ffocws ar drawsffurfio

dulliau o weithio yn y saith maes o newid corfforaethol hyd yn hyn wedi bod yn annigonol.

Ychydig o dystiolaeth a roddwyd gan gyrff cyhoeddus i ddangos newid yng nghynllunio’r

gweithlu, rheoli risg a chynllunio ariannol yn unol â’r pum dull o weithio neu’r modd yr oeddent

yn ceisio cymryd pob cam rhesymol yn y meysydd hyn i gyflawni eu hamcanion llesiant.

 

Rwyf wedi rhannu fy nghasgliadau gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac rydyn ni wedi dod o hyd i

bethau cyffredin yn ein canfyddiadau. Rydyn ni’n parhau i weithio gyda’n gilydd ar yr

adroddiadau, sydd i fod i gael eu cyhoeddi yn 2020 a byddwn yn ceisio darparu cyngor

cyffredin ac adborth i gyrff cyhoeddus.

 

Dywedais yn ‘Llesiant yng Nghymru: Y siwrnai hyd yn hyn’ bod rhaid i gyrff cyhoeddus

ddechrau adrodd ar y modd y mae canolfannau corfforaethol sefydliadau’n addasu eu dulliau o

weithio.

https://futuregenerations.wales/resources_posts/well-being-in-wales-the-journey-so-far/


O fewn yr adborth i gyrff cyhoeddus ar eu hunan-

fyfyrio, gofynnais iddynt, wrth iddynt, er enghraifft,

gymryd camau i gyflawni eu hamcanion sy’n

ymwneud â sgiliau, i ystyried sut y maent yn

ymgymryd â dadansoddi’r gweithlu, dadansoddi’r

bylchau mewn sgiliau, yn ystyried y gweithlu y bydd ei

angen arnynt yn y dyfodol a gwella sgiliau eu gweithlu

presennol i gwrdd â galwadau sgiliau sy’n newid. 

 

Yn yr un modd, parthed cyflawni amcanion ar y newid

yn yr hinsawdd a’r amgylchedd, rwyf wedi cynghori

cyrff cyhoeddus i edrych ar eu sefydliadau hwy eu

hunain yn gyntaf, mapio’r meysydd sydd yn dod o dan

eu rheolaeth a’r rhai â’r allyriadau mwyaf, a chael

cynllun yn ei le i’w lleihau. Rwyf wedi cynghori yn unol

ag adroddiad ‘Llwybr Carbon Isel i Gymru’,

Llywodraeth Cymru, y dylai’r meysydd sydd angen

canolbwyntio arnynt ar unwaith gynnwys lleihau

carbon drwy gaffael, cerbydau (fflyd) allyriadau isel

iawn, adeiladau, rhoi’r gorau i fuddsoddi mewn

tanwydd ffosil, datgarboneiddio gwres, trafnidiaeth a

thwristiaeth.

 

Rwyf hefyd wedi tynnu sylw at y diffiniad o wariant

ataliol y cytunais arno gyda Llywodraeth Cymru gan

gynghori, o fewn cynllunio ariannol a rheoli risg, y dylai

cyrff cyhoeddus geisio mabwysiadu’r diffiniad hwn a’i

ddefnyddio i drwytho eu penderfyniadau ar wariant.

 

Dylai cyrff cyhoeddus fod yn cyflwyno’r potensial ar

gyfer newid o fewn y meysydd corfforaethol a restrir

yng nghanllawiau’r Ddeddf oherwydd bod y rhain yn

dangos sut y maent yn mynd i gyflawni eu hamcanion,

yn hytrach na beth fyddant yn ei wneud. Mae yna rai

enghreifftiau o’r modd y mae egwyddorion datblygu

cynaliadwy’n trwytho gweithredu, ond yn bennaf, caiff

gweithredu ei ddisgrifio’n ôl-weithredol. Er enghraifft,

mae cyrff cyhoeddus yn disgrifio’r hyn y maent wedi

bod yn ei wneud a sut mae hyn yn ffitio mewn i’r pum

dull o weithio a’r saith nod, yn hytrach na dangos sut

mae’r dulliau o weithio a’r nodau wedi llunio’u ffordd o

feddwl, cynigion a phenderfyniadau. Hoffwn weld mwy

o dystiolaeth bod cymhwyso’r Ddeddf i’r meysydd o

newid corfforaethol yn trwytho’r camau a gymerir gan

gyrff cyhoeddus i facsimeiddio’u cyfraniad i’r nodau.

https://gov.wales/low-carbon-pathway-wales
https://futuregenerations.wales/work/preventative-spend/


Rwyf wedi cyhoeddi ‘newidiadau syml’ y gall cyrff cyhoeddus eu gwneud i gychwyn eu siwrnai tuag at

gyflawni’r saith nod llesiant cenedlaethol. Mae llawer o’r rhain yn berthnasol i’r meysydd o newid

corfforaethol megis, “adolygwch eich polisi caffael i sicrhau ei fod yn cynnwys arferion teg a moesegol”

(yn cyfrannu tuag at Gymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang); “prynwch a phlannwch goed a llwyni

brodorol fel dewis cyntaf” (gan gyfrannu tuag at Gymru gydnerth).

 

Gwneuthum rannu’r ‘newidiadau syml’ gyda’r 44 corff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf a

gofynnais am adborth. Hyd yn hyn, mae 33 wedi ymateb ac rwy’n ymwybodol bod nifer o rai eraill yn

ystyried sut i’w mabwysiadu ar lefel Bwrdd. Ar draws y 33 corff cyhoeddus sydd eisoes wedi ymateb, ar

gyfartaledd mae 72% o’r newidiadau syml eisoes wedi eu mabwysiadu neu ‘ar y gweill’, a 12% yn cael

eu hystyried ar gyfer eu mabwysiadu yn y dyfodol

 

Mae “teithiau tuag at nodau llesiant ac ymgyfraniad” yn rhoi cyngor ac ysbrydoliaeth

pellach ar y camau y gall cyrff cyhoeddus eu cymryd, tu hwnt i newidiadau syml.

https://futuregenerations.wales/simple-changes/
https://futuregenerations.wales/the-art-of-the-possible/


O’u cysylltu â ‘Chanfyddiadau 1 a 3’, mae’n gadarnhaol i weld y cynnydd sy’n cael ei wneud

gan gyrff cyhoeddus i gyflawni amcanion llesiant, i ddarparu’n arloesol a newid y diwylliant

yn eu sefydliadau, ond mae arloesedd yn digwydd yn aml ar wahân i’r amcanion a’r camau

llesiant. Fel yr adroddais yn ‘Llesiant yng Nghymru: y siwrnai hyd yn hyn’, roedd yr

amcanion llesiant a osodwyd yn 2017/18 i raddau helaeth yn tebygu i flaenoriaethau

corfforaethol y gorffennol ac mae rhai cyrff cyhoeddus wedi disgrifio eu bod yn aros i

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gyhoeddi eu cynlluniau llesiant (ym Mai 2018) ac i

ddealltwriaeth ehangach o’r Ddeddf dyfu ar draws y sefydliad cyn gwneud adolygiad

sylfaenol o’u hymagwedd.

 

Mae’r cyflwyniadau hunan-fyfyrio’n seiliedig ar flwyddyn gyntaf ymgais cyrff cyhoeddus i

gyflawni eu hamcanion llesiant ac mae nifer ohonynt yn awr wedi adolygu, newid neu

ddiwygio’u hamcanion a’u camau. Yn y gorffennol rwyf wedi dweud ei bod yn anffodus nad

oes gennyf y dyletswyddau a’r pwerau i gynghori cyrff cyhoeddus ar yr amcanion a

osodwyd ganddynt tan ymddangosiad Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf (i’w

gyhoeddi erbyn Mai 2020).

 

Er hynny, rwyf wedi rhoi cyngor i lawer o gyrff cyhoeddus ar y modd y gallant ehangu eu

cyfraniad i’r nodau o fewn yr amcanion a osodwyd ganddynt. Ar hyn o bryd, mae amcanion

llesiant yn eang ond y camau i’w cyflawni’n gul - a chyrff cyhoeddus yn ei chael hi’n heriol i

ddangos beth fyddai natur llwyddiant iddyn nhw dros y tymor byr, canolig a’r hirdymor.

Mae cynnydd yn cael ei wneud tuag at gyflawni amcanion llesiant yn y mwyafrif o

gyrff cyhoeddus. Ond nid oedd ansawdd amcanion a chamau a osodwyd yn 2017/18

bob amser yn cyflawni dyheadau a gofynion y Ddeddf.

Canfyddiad 5:

 

Mae “creu amgylchedd a seilwaith gwell a mwy, a fydd o fudd i’n cymunedau, busnesau a

gwirfoddolwyryn amcan i un Awdurdod Lleol ac mae’r camau’n cynnwys “Datblygu Cynllun

Rheoli Priffyrdd” yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru” a “Gwella gweithrediad rhaglen

newid cydweithredol gwastraff ac ailgylchu.”

Mae “Cynorthwyo pobl i atal tanau damweiniol mewn cartrefi ac aros yn ddiogel os ydynt yn

digwydd” yn gam i un Gwasanaeth Tân ac mae camau’n cynnwys ”Cyflawni 20,000 o

Wiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref.”

Ac mae un Bwrdd Iechyd wedi gosod “Gwella iechyd a llesiant teuluoedd ledled Cymru

drwy ymroi i ofalu am anghenion y person cyfan” a dim camau wedi eu cynnwys fel y cyfryw.

Mae enghreifftiau o 2017/18 yn cynnwys:

 



Tra bo’r amcanion hyn yn dangos peth uchelgais, mae’r camau i’w cyflawni yn

‘fusnes-fel-arfer’. Rwy’n dymuno gweld cyrff cyhoeddus yn defnyddio

Fframweithiau Cenedlaethau’r Dyfodol a’r “teithiau tuag at nodau llesiant ac

ymgyfraniad” i weithredu’n fwy uchelgeisiol a cheisio integreiddio’r gwaith a

wnânt yn fwy effeithiol (gweler Canfyddiad 1) o fewn eu sefydliadau a gydag

eraill. 

 

Rwyf hefyd eisiau gweld sut y maent yn dylanwadu ar waith y Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a

phartneriaethau eraill megis Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i’w helpu i

gyflawni eu hamcanion.

O fewn y meysydd yr wyf yn ffocysu arnynt fel Comisiynydd, rwyf wedi rhoi cyngor

penodol i gyrff cyhoeddus mewn ymateb i’w hoffer hunan-fyfyrio, megis:

Cynllunio: 

 

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn arwyddocaol yn y modd y mae’n ceisio’n symud ni tuag at

gymdeithas garbon isel, gydnerth, gan adeiladu amgylchedd a chysylltedd da i bawb yng

Nghymru, sy’n gwella ein bywydau, iechyd a llesiant. Mae’n cyflwyno’r cysyniad o lunio lle,

ymagwedd holistig tuag at gynllunio a dylunio datblygu a lleoedd, wedi ei ffocysu ar ganlyniadau

cadarnhaol. Mae’n manteisio ar botensial ardal i greu datblygu o ansawdd da a lleoedd

cyhoeddus sy’n hybu ffyniant, iechyd, hapusrwydd a llesiant pobl. 

 

Rwy’n disgwyl gweld sut mae mabwysiadu ymagwedd seiliedig ar lunio lle (yn unol â Pholisi

Cynllunio Cymru) yn dylanwadu ar eich penderfyniadau, yn eich galluogi i ddangos sut y gall

cynllunio da gynorthwyo cynnydd ar draws eich holl amcanion, yn arbennig amcanion ar dwf,

tai, cymunedau, yr amgylchedd, diwylliant/hamdden, a’r heriau yr ydych yn eu hamlygu parthed

trafnidiaeth.



Dulliau gwell o gadw pobl yn iach:

 

Mae ymagweddau amgen ar gyfer gwella iechyd a llesiant, megis presgreibio cymdeithasol, yn cael

eu gweld yn gynyddol fel ymagwedd fwy blaengar tuag at wella iechyd a llesiant pobl, gyda’r

potensial i leihau’r baich ar y GIG. Mae’r model presgreibio cymdeithasol yn annog gwasanaethau

iechyd i gysylltu pobl â ffynonellau anghlinigol, cymorth cymunedol ar gyfer teimlo’n iach megis

ymuno â dosbarth ymarfer corff, grŵp crefft neu gerddoriaeth neu raglen wirfoddoli yn hytrach na

dibynnu’n unig ar bresgreibio meddyginiaeth draddodiadol. 

 

Rwy’n disgwyl i Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol yn arbennig, i fod yn sbarduno gwaith gyda’r

trydydd sector a sector cyrff cyhoeddus perthnasol (megis Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor

Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru, Chwaraeon Cymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol,

Awdurdodau Tân ac Achub ac eraill) i fuddsoddi mewn modelau ataliol amgen i gadw pobl yn iach a

gwella llesiant.

Trafnidiaeth: 

 

Mae’n galonogol i weld bod rhai cyrff cyhoeddus yn ceisio buddsoddi mewn, a gosod seilwaith

gwefru cerbydau trydan ac mae’r mwyafrif yn ceisio annog teithio llesol, o fewn eu sefydliadau hwy

eu hunain ac o fewn eu cymunedau. Rwyf wedi nodi bod gennym dargedau yng Nghymru i leihau

cyfanswm allyriadau o 27% erbyn 2020; o 45% erbyn 2030 a 67% erbyn 2040. Mae trafnidiaeth yn

gyfrifol am 14% o’r allyriadau hyn a dim ond 3% o leihad rydyn ni wedi ei weld ers 1990. Mae hefyd

yn cyfrannu at broblemau llygredd aer - amcangyfrifir bod llygredd aer yn cyfrannu tuag at 2,000 o

farwolaethau yng Nghymru bob blwyddyn (6% o holl farwolaethau). 

 

Mae’r Llwybr Carbon Isel i Gymru’n rhestru nifer o feysydd newid polisi. Mae gan y llwybr ffocws

arwyddocaol ar symud o ddibyniaeth ar gar i ddulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy. Dylai cyrff

cyhoeddus fod yn ystyried sut i annog eich staff chi eich hunain i wneud y newid hwn, sut y gallwch

leihau allyriadau yn y modd y mae nwyddau, gwasanaethau a phobl yn cael eu symud a sut y gallwch

gynllunio seilwaith ar gyfer y dyfodol a thai mewn ffordd sy’n galluogi pobl i ddefnyddio trafnidiaeth

garbon isel, trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded neu feicio. Mae darparu dewisiadau trafnidiaeth i’ch

staff a’ch cymunedau’n faes lle gallwch gael effaith heddiw - hoffwn ddeall y cynnydd yn yr achos

busnes ar gyfer hyn.



Tai: 

 

Yn ddiweddar adroddodd yr Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy eu canfyddiadau,

gan argymell ymagwedd newydd tuag at dai. Un o’r argymhellion yw y disgwylir i dai fod bron yn

ddigarbon/â pherfformiad ynni gradd A o 2021 ymlaen, gyda nod hirdymor y bydd gan bob cartref,

erbyn 2025 (ar y man pellaf), yr un safonau, waeth beth fo’r ddeiliadaeth. Buaswn yn disgwyl gweld

ffocws ar adfywio a datgarboneiddio tai presennol a thai ac adeiladau gwag, yn hytrach na ffocysu’n

unig ar adeiladau newydd. 

 

Hoffwn hefyd weld cyrff cyhoeddus yn cynllunio ar gyfer tueddiadau’r dyfodol mewn tai megis newid

demograffig; sut yr ydych yn ystyried tai sy’n ‘addas ar gyfer y dyfodol, wedi eu hamddiffyn rhag

heriau’r dyfodol megis tywydd eithafol’; a sut yr ydych yn mabwysiadu ymagwedd seiliedig ar lunio lle

(yn unol â’r Polisi Cynllunio Cymru diwygiedig) i ddylunio amgylcheddau â chysylltedd da sy’n eich

helpu i gyflawni symudiad moddol o deithio mewn car i drafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol. 

 

Mae tai yn ffactor sy’n sail i lesiant; adnabu’r Sefydliad Iechyd y Byd bod y gwahaniaethau mewn safon

amodau byw, yn cynnwys mynediad i fannau gwyrdd) yn cyfrannu tuag at 29% o’r bwlch mewn iechyd

rhwng y cwintiliau incwm uchaf ac isaf i ddynion a menywod yn Ewrop, gyda dim ond 10% oherwydd

gwasanaethau iechyd. Gallai gwella tai, mynediad i fannau gwyrdd a theimladau o gydlyniad

cymunedol gael effaith arwyddocaol ar atal problemau iechyd. 

 

Mae hwn yn gyfle i chi gydweithio gyda’ch Landlordiaid Cofrestredig Cymdeithasol a’ch partneriaid ar

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gan ennyn ymgyfraniad uniongyrchol tenantiaid (neu ddylanwadu

ar eraill i wneud hynny) i’ch helpu i gyflawni’r amcan hwn a macsimeiddio’ch cyfraniadau i’r nodau

llesiant. Hoffwn weld mwy o integreiddio rhwng amcanion ar dai a sgiliau, yr amgylchedd, cynllunio

datblygu, cydlyniad cymdeithasol a diwylliant, wrth fabwysiadu ymagwedd newydd tuag at dai addas

ar gyfer y dyfodol.

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs):

 

Mae mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yn gofyn am

ymagweddgydweithredol ac ataliol, sy’n golygu gweithio gydag eraill a symud adnoddau i fynd i’r afael

â’r achosionsydd wrth eu gwraidd. Mae deall profiadau bywyd rhywun yn y cyd-destun hwn hefyd yn rhoi

persbectifffres ar gyfer llunio gwasanaethau ataliol - mae’r hyn y mae cyrff cyhoeddus yn meddwl eu bod

wedi eiddeall yn aml yn wahanol iawn i brofiadau’r bobl sy’n derbyn y gwasanaethau hyn.

 

Mae edrych ar ymagwedd system gyfan yn hollbwysig a gweithio gyda phartneriaid

ByrddauGwasanaethau Cyhoeddus ac eraill i’w ddisgwyl o gofio bod ACEs yn effeithio ar bobl drwy

gydol eubywydau, a thrallod cynnar yn medru effeithio ar blant, pobl ifanc ac oedolion – yn ogystal ag ar

y genhedlaeth nesaf.’ 

 

Tra’i bod yn bwysig i gynyddu ymwybyddiaeth, mae hyn yn mynd ymhellach i gynnwys edrych ar

ddarpariaeth gwasanaethau presennol, integreiddio ymagweddau ac effaith yr ymyriadau sydd eisoes yn

eu lle. A yw gwasanaethau ar gyfer y bobl iawn ar yr amser iawn yn arwain at yr effaith a fwriadwyd? 

 

Dros y flwyddyn sy’n dod, rwy’n disgwyl i fwy o gyrff cyhoeddus gyfuno cyllidebau a cheisio cydweithio i

atal problemau rhag digwydd.



Sgiliau ar gyfer y dyfodol: 

 

Yn ôl yr adroddiad Future of Jobs 2018, disgwylir i 75 miliwn o swyddi gael eu disodli erbyn 2022

mewn 20 o economïau mawr. Ar yr un pryd, gallai hyn hefyd greu 133 miliwn o rolau newydd, wedi eu

sbarduno gan gynnyrch a gwasanaethau newydd. Darganfu adroddiad Sefydliad Polisi Cyhoeddus

Cymru bod angen i ni ffocysu ar feithrin datblygiad sgiliau trosglwyddadwy sy’n anodd eu

hawtomeiddio, megis creadigrwydd a’r gallu i feddwl yn feirniadol, ochr yn ochr â sgiliau’r economi

digidol, sgiliau technegol ac mewn pynciau STEM. 

 

Tra bo’r cwricwlwm yn rhoi cyfle pwysig i ddatblygu’r math iawn o sgiliau ar gyfer y dyfodol, fel un o

brif gyflogwyr y wlad, dylai’r newid hwn gael ei sbarduno hefyd yn eich gweithle lleol. Gyda chynnydd

technolegol, mae creadigrwydd a’r gallu i ddatrys problemau’n fantais ddynol. Dylai eich recriwtio

a’ch prosesau cynllunio gweithlu adnabod a gwobrwyo’r sgiliau hyn a dylai fod gennych gynlluniau i

ail-sgilio gweithwyr presennol gan sicrhau cyfle cyfartal yn y byd gwaith newydd hwn. Mae’r newid

hwn yn cychwyn gyda’ch cynlluniau gweithlu chi eich hunain, a dylai fod gennych archwiliadau

gweithlu a dadansoddiad o’r bwlch sgiliau diweddaraf drwy edrych ar lens y saith nod llesiant (yn

cynnwys sgiliau yn y Gymraeg) - wedi eu cysylltu â’n sylwadau am y saith maes newid corfforaethol.

Dylai fod gan gyrff cyhoeddus gynlluniau recriwtio a gweithlu sy’n adnabod ac yn gwobrwyo sgiliau a

adnabyddir ar gyfer y dyfodol, megis creadigrwydd a datrys problemau, ynghyd â chynlluniau i ail-

sgilio gweithwyr presennol yn y modd hwn.



Canfyddiadau yn ôl
sector

Canfyddiadau ar draws y cyrff cyhoeddus cenedlaethol

Canfyddiadau ar draws llywodraeth leol

Canfyddiadau ar draws y sector iechyd

Canfyddiadau ar draws Awdurdodau Tân ac Achub

Canfyddiadau ledled Awdurdodau Parciau Cenedlaethol



Gallaf weld bod gan gyrff cenedlaethol â chylch gwaith arbenigol, megis Cyngor Celfyddydau

Cymru neu Cyfoeth Naturiol Cymru fwy o gyfraniad i’w wneud tuag at y nodau llesiant. Mae’n

galonogol i weld arfer da yn y meysydd hyn ond yn bwysig fod cyrff cyhoeddus yn archwilio drwy

gydweithredu sut y gallant ymateb i lesiant cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac

economaidd. Rhaid i gyrff cyhoeddus osod amcanion sy’n macsimeiddio’u cyfraniad i bob un o’r

nodau cenedlaethol, nid yn unig y rhai sy’n fwyaf perthnasol i’w cylch gwaith.

 

Gallaf weld bod y cyrff cyhoeddus hynny sydd wedi cymryd rhan mewn dysgu cymheiriaid a

hwyluswyd gan fy swyddfa a gan ei gilydd yn gwneud cynnydd mwy arwyddocaol wrth

gymhwyso’r Ddeddf. Felly, credaf fod angen mwy o ddysgu ar y cyd. Mae yna gyfarfodydd

rhwydwaith cyson ar gyfer cyrff cyhoeddus cenedlaethol, y dylai pob corff ymrwymo i’w mynychu a

chyfrannu atynt. I’r cyrff cyhoeddus hynny sydd wedi arwain y rhwydwaith hwn, maen nhw eisoes

yn cydweithredu, ac yn gweld newid diwylliannol yn digwydd.

 

Rwyf wedi sylwi bod cydnabyddiaeth cyrff cenedlaethol o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

(BGCau) yn gyfyngedig oherwydd bod rhai cyrff cyhoeddus wedi ei chael hi’n her i ymgysylltu â

BGCau, o gofio’r nifer ohonynt sy’n bodoli ledled Cymru. Er gwaethaf materion capasiti, rwyf wedi

cynghori cyrff cyhoeddus i ddeall beth mae BGCau (ac yn yr un modd gyrff cyhoeddus eraill) yn ei

wneud, a fy mwriad yw integreiddio (fel y caiff ei ddiffinio yn y Ddeddf) eu gwaith gymaint â

phosibl, gan adeiladu darlun mwy clir o gyd-gyfraniad i’r nodau.

Canfyddiadau ar draws y cyrff
cyhoeddus cenedlaethol

 

Mae yna amrywiad yn y modd y mae cyrff cyhoeddus cenedlaethol yn cymhwyso’r

Ddeddf.

Astudiaeth achos:

Mae Amgueddfa Cymru’n cyfrannu at Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, Cymru

lewyrchus, Cymru fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru iachach ac yn dangos effaith

cydweithio drwy eu hamcan “Mae gan bobl Cymru gyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddysgu

diwylliannol”. Maen nhw wedi cychwyn prosiect i gynyddu nifer ac amrywiaeth eu gwirfoddolwyr. Yn

2011 gwnaeth rhyw 80 o bobl wirfoddoli i’r amgueddfa genedlaethol ac roedd y mwyafrif ohonynt yn

wyn, canol oed, wedi ymddeol, ag addysg dda ac yn fenywaidd. Drwy gydweithio’n egnïol gyda

sefydliadau eraill yn cynnwys Wallich, Diverse Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru,

Gwasanaethau Gwirfoddol Caerdydd, Quest Support, New-Link Wales ac eraill dros y saith mlynedd

ddiwethaf, maen nhw wedi amrywiaethu ac ehangu’r sylfaen wirfoddol ac wedi cynyddu’n sylweddol

nifer y rhai sy’n gwirfoddoli i ryw 700 o bobl.



Yn ôl adroddiadau rhai cyrff cyhoeddus mae integreiddio’u dyletswyddau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb a

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn dipyn o ymdrech. Dylai Llywodraeth Cymru roi peth arweiniad ar

sut i wneud hyn. Mae Chwaraeon Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wedi ceisio helpu i

integreiddio’u dyletswyddau ac maent yn darparu dysgu i eraill, a ddylai barhau. Dylai’r adolygiad sydd yn

awr yn cael ei lunio gan Lywodraeth Cymru geisio rhoi peth eglurhad ar hyn.

 

Awgrymaf y dylai llythyron cylch gwaith nodi’n glir y gofynion sy’n ymwneud â gweithredu’r Ddeddf a dylai

ddigwydd yn dilyn trafodaeth gyda’r Llywodraeth ar y modd y mae’r llythyr cylch gwaith yn adlewyrchu

amcanion llesiant y Llywodraeth yn ogystal â’r corff cyhoeddus unigol. Byddai hyn yn anelu at sicrhau bod

gofynion y llythyr cylch gwaith yn adlewyrchu’n glir y rhyngweithio rhwng y ddau a’r hyn a ddisgwylir yn y

camau a gaiff eu cymryd i’w cyflawni. Ar hyn o bryd, mae’r llythyrau’n cyfeirio i ryw raddau at y Ddeddf ond

ar lefel uchel, ac nid oes llawer o dystiolaeth bod hyn yn treiddio i lawr i weithrediadau.

 

Rwy’n cynghori y dylai cyrff cyhoeddus fod yn fwy tryloyw yn eu hadrodd. Mae’n anodd penderfynu mewn

rhai achosion beth yw’r amcanion a’r camau llesiant, sy’n gwneud y dasg o asesu cynnydd tuag at eu

cyflawni’n anodd. Mae’r Ddeddf a fy nisgwyliadau’n datgan fod yn rhaid i gyrff cyhoeddus nodi’n glir eu

hamcanion llesiant a chymryd pob cam rhesymol i’w cyflawni. Rhaid i hyn gynnwys sut y cafodd y pum dull

o weithio a’r nodau llesiant cenedlaethol eu defnyddio i drwytho gosod neu adolygu’r amcanion a’r camau.

 

Gallaf weld bod gosod amcanion llesiant hirdymor a mesurau perfformiad wedi bod yn drafferthus i rai

cyrff cyhoeddus. Mae rhai o’r amcanion yn fusnes-fel-arfer ac yn ystod blwyddyn gyntaf eu hadrodd,

roedd rhai cyrff cenedlaethol yn ei chael hi’n anodd gosod unrhyw amcanion a chamau llesiant. Rwyf wedi

darparu cyngor i’r cyrff cyhoeddus penodol hyn i’w helpu i gywiro’r sefyllfa hon ar unwaith.

 

Yn yr un modd, mae mesuriadau perfformiad, lle maent wedi eu sefydlu, ar y cyfan yn fesurau adborth

traddodiadol. Mae hyn yn golygu ei bod yn anodd gweld sut mae sefydliadau’n cael effaith ar lesiant. Rwyf

wedi cynghori defnyddio data meintiol mwy ystyrlon gan gynyddu’r defnydd o ddata ansoddol

(astudiaethau achos, tystebau) i ddangos sut maen nhw’n symud ymlaen tuag at amcanion.

 

Mae adrodd yn cael ei weld fel peth heriol o gofio’r amserlen a’r gofynion eraill ar

gyrff cyhoeddus.

Astudiaeth achos:

Cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru Torri Tir

Newydd, casgliad o astudiaethau achos ar sut mae

prifysgolion yn dwyn budd i ddyfodol Cymru drwy gyfleoedd

ymchwil, datblygu a hyfforddiant. Mae enghreifftiau’n

cynnwys BEACON Bio-refining Centre for Excellence sy’n

cyfrannu tuag at Gymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru

iachach a Chymru gyfartal drwy’r ‘economi gwyrdd’ a thrwy

greu ‘swyddi gwyrdd’ drwy helpu busnesau i asesu eu

gwastraff a chreu gwerth drwy sgil-gynnyrch. Mae’r Athrofa

Gwyddorau Bioleg, Amgylcheddol a Gwledig yn cyfrannu

tuag at Gymru iachach a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-

eang drwy greu amrywiaeth o gnydau ceirch sy’n gwella

iechyd cardiofasgwlar ac iechyd y galon ac sydd wedi eu

haddasu i’r newid yn yr hinsawdd.



Astudiaeth achos: 

Fel rhan o’u cyfraniad i nifer o amcanion, yn cynnwys

“Eiriolydd Amgylchedd a rheoli adnoddau naturiol yn

gynaliadwy” mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn

gweithio ar y “Prosiect Carbon Bositif” i ddod yn

esiampl o reoli carbon a rhannu eu gwaith gydag eraill.

Mae hyn wedi golygu edrych ar holl ystâd Cyfoeth

Naturiol Cymru, eu caffael, eu fflyd a’u dulliau o weithio

i wneud amcangyfrif o’u hallyriadau carbon a

chychwyn ar ddulliau o’u lleihau. 

 

Eisoes mae hyn wedi arwain at brynu cerbydau trydan,

gosod goleuadau LED, paneli PV solar, bwyleri

effeithlon mewn ynni, datblygu Polisi Rheoli Carbon ar

gyfer caffael a gweithio gyda chontractwyr i

amcangyfrif a lleihau allyriadau. Mae’r arfer hwn yn cael

ei rannu ar draws y sector cyhoeddus.

Astudiaeth achos:

Mae Amgueddfa Cymru’n cyfrannu tuag

at Gymru lewyrchus, Cymru fwy cyfartal,

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r

Gymraeg yn ffynnu ac yn edrych ar yr

hirdymor drwy eu hamcanion “Mae gan

Gymru economi cryf a chreadigol’ ac

“Mae defnyddwyr digidol yn cael eu denu

gan brofiad rhyngweithiol ar-lein wedi ei

animeiddio”.

 

 Maen nhw’n arbrofi gyda Realiti

Estynedig a Rhith-wirionedd (VR) arloesol

yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Big

Pit. Mae’r gwaith hwn yn cael ei

ddatblygu mewn partneriaeth, a’i

ddatblygu drwy gyfranogi ar y cyd â

defnyddwyr. Er enghraifft mae Taith

‘Google’ ddwyieithog yn Big Pit yn

darparu’r daith VR gyntaf sydd ar gael

drwy gyfrwng y Gymraeg ar Deithiau

Google.



Mae pwysau ariannol sy’n wynebu Awdurdodau Lleol yn cyfyngu ar y gallu i arwain newid

hirdymor. Nid yw hyn o reidrwydd yn ymwneud ag angen adnoddau ar gyfer gwasanaethau

newydd neu mwy o bobl, ond yn hytrach â chapasiti gwasanaethau a meysydd corfforaethol

Awdurdodau Lleol i arwain newid tra’n dioddef toriadau; i feddwl yn arloesol a chysylltu gydag

eraill i gydweithio ac integreiddio - tra hefyd yn rheoli swyddi dydd sydd o dan bwysau

cynyddol.

 

Darganfûm fod swyddogion Awdurdodau Lleol sy’n wneuthurwyr-newid yn eu sefydliadau’n

medru teimlo’n rhwystredig ac ynysig ond, mewn rhai achosion, maen nhw’n cael cymorth ac

anogaeth. Wrth i effaith cadarnhaol eu gwaith ennill momentwm ac wrth i ofynion y

ddeddfwriaeth gael eu deall yn well, mae yna dystiolaeth bod cydnabyddiaeth a chymorth i’w

gwaith o du arweinwyr y sefydliadau’n cynyddu. Rwy’n annog ymuno â rhwydweithiau megis

Rhwydwaith Cydlynwyr Datblygu Cynaliadwy Cymru, rhwydweithiau CLlLC ac eraill, a ffurfio

agenda sy’n dod yn setiau dysgu i helpu i rannu heriau ac arfer arloesol mewn dull diffuant, yn

arbennig ar adegau o galedi lle mae rhai’n ymdopi â’r her hon yn well nag eraill.

Canfyddiadau ar draws
Llywodraeth Leol

 

Mae yna faterion capasiti arbennig yn cael eu teimlo mewn Llywodraeth Leol.

Astudiaeth achos:

Mae Cyngor Wrecsam yn cyfrannu at Gymru

â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn

ffynnu, Cymru lewyrchus, Cymru o

gymunedau cydlynus, Cymru sy’n gyfrifol ar

lefel byd-eang a Chymru iachach drwy eu

hamcan “cynorthwyo economi cynaliadwy a

ffyniannus: annog pobl i fyw, gweithio a

buddsoddi yma.” 

 

Cynorthwyodd y Cyngor greadigaeth Tŷ

Pawb, canolfan celf a diwylliant a, thrwy

ymgyfraniad pobl leol a busnesau, maen nhw

wedi creu lle sy’n farchnad fwyd stryd,

marchnad, oriel, ysgol celf a chrefft, sinema a

mwy - gan ddwyn buddiannau niferus i ganol

y dref ac i bobl leol.



Rwyf wedi argymell bod angen i Awdurdodau Lleol egluro’n well sut y maent wedi

cymhwyso’r pum dull o weithio a’r ddyletswydd i gymryd pob cam rhesymol i gyflawni

amcanion wrth wneud penderfyniadau. Yn y blynyddoedd i ddod, byddaf yn ystyried sut

maen nhw wedi dangos yn glir bod yr adnoddau hyn wedi cael eu defnyddio i weithredu

cynigion, gwneud penderfyniadau a chraffu.

 

Dylai Llywodraeth sefydlu adnodd wedi ei dargedu at helpu cyrff cyhoeddus unigol i

adeiladu’r gallu i feddwl yn yr hirdymor. Mae rhai Awdurdodau Lleol wedi cychwyn

meddwl yn yr hirdymor ac mewn dull arloesol, ac mae ardal Gwent wedi defnyddio

ariannu rhanbarthol y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddu i adeiladu gallu i feddwl am y

dyfodol. Ond yn gyffredinol, dylai Llywodraeth Leol ddangos yn fwy clir sut y maent wedi

ystyried tueddiadau a senarios hirdymor. Mae gan y rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol, er

enghraifft, amcanion sy’n ymwneud â sgiliau, ond prin yw’r rhai sydd wedi dangos sut y

maent wedi (gyda neu heb bartneriaid eraill) ystyried pa sgiliau fydd eu hangen yn y

dyfodol, tu hwnt i gynllunio ar gyfer bylchau sgiliau sy’n bodoli eisoes. Heblaw am

ddefnyddio asesiadau llesiant, oedd yn ystyried tueddiadau a data hirdymor ar gyfer

pob ardal, nid yw ystyried tueddiadau hirdymor eto wedi dod yn rhan hanfodol o

brosesau penderfynu. I raddau helaeth ymddengys bod hyn yn digwydd oherwydd gallu

ac arbenigedd. Dylai’r Llywodraeth, Awdurdodau Lleol a’r CLlLC geisio darganfod ffyrdd

o adeiladu gallu yn y maes hwn.

 

Ni fedraf weld yn glir sut mae’r cysylltiad â chyrff cyhoeddus eraill sy’n hanfodol ar gyfer

cyflawni amcanion llesiant a osodwyd gan Awdurdodau Lleol yn cael ei wneud mewn

dull digonol. Mewn rhai achosion mae egluro sut mae blaenoriaethau a darpariaeth

ymhlith dinas ranbarthau, neu seilwaith bargeinion twf, byrddau partneriaeth

rhanbarthol ac eraill yn alinio â chyflawni amcanion llesiant awdurdod lleol yn ddiffygiol.

Mae adrodd mewn llawer achos, er enghraifft, yn ddiffygiol mewn eglurhad o’r modd y

mae amcanion sy’n berthnasol i sgiliau/cyflogaeth yn cael eu cyflawni gyda Bargeinion

Twf, Dinas Ranbarthau, Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ac ysgolion, colegau neu

unrhyw sefydliadau Addysg Uwch o fewn yr ardal.

 

Mae llawer o enghreifftiau o arloesedd yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol. Er

enghraifft, cydlynwyr llesiant mewn syrjeri meddygon teulu; mentrau presgreibio

cymdeithasol a gweithgareddau mewn ysgolion ar gyfer gwella iechyd. Ond rwyf wedi

cynghori bod Llywodraeth Leol yn colli cyfleoedd i feddwl am yr amcanion hyn yn

nhermau defnyddio lens llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a

diwylliannol. Er enghraifft, wrth ddylunio rhaglenni presgreibio cymdeithasol, ni fedrwn

weld tystiolaeth bod Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd yn ystyried mentrau fel ‘gwres

ar bresgripsiwn’, sydd nid yn unig yn gwella llesiant cymdeithasol yn nhermau iechyd a

thlodi tanwydd, ond yn cyfrannu tuag at lesiant amgylcheddol drwy leihad mewn

allyriadau carbon.

 

Mae cynnydd yn cael ei wneud ar gyflawni amcanion llesiant mewn rhai ardaloedd,

ond mae dulliau o ddangos sut mae gosod amcanion a gwneud penderfyniadau

sy’n berthnasol i bob un o’r pum dull o weithio’n amrywio.



Darganfûm fod amseru’r ddeddfwriaeth wedi bod yn broblem i’r rhan fwyaf o Awdurdodau

Lleol. Caiff etholiadau’n fuan ar ôl cyhoeddi amcanion (Mai 2017) a chyhoeddi asesiadau

llesiant a chynlluniau llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi hynny eu gweld fel

anghysonderau o fewn y Ddeddf. Rwyf eisoes wedi annog ail-ymweld beirniadol, rheolaidd â’r

amcanion a’r camau - gall yr offeryn hunan-fyfyrio helpu cyrff cyhoeddus i wneud hyn.

 

Dywed Awdurdodau Lleol wrthyf fod gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn cael

eu gweld fel gwrthdyniad, eu bod yn amharu ar eu dymuniad i weithredu yn yr hirdymor drwy

ei gwneud yn ofynnol iddynt greu adroddiad blynyddol sy’n dangos gwelliannau blynyddol y

gellir eu mesur. Mae hyn yn dal i sbarduno’r ymddygiadau anghywir ac yn gofyn am newid yn

ymagwedd y Llywodraeth. Gwelir y Bil Llywodraeth Leol fel cyfle i egluro’r sefyllfa. Rwyf wedi

cynghori Awdurdodau Lleol i gyflwyno’r achos hwn i’r Llywodraeth a herio strwythurau rheoli

perfformiad presennol gan ddefnyddio’r Ddeddf fel catalydd ar gyfer newid.

 

I Awdurdodau Lleol, mae rheoli perfformiad ac adrodd yn dal i ddilyn yr ymagwedd

draddodiadol. Mae’n ffocysu’n ormodol ar yr hyn sydd wedi ei wneud (‘y beth’/allbynnau) yn

hytrach na sut y cafodd ei wneud (‘y sut’) a’i effaith. Mae peth o hyn yn cael ei sbarduno gan

fesurau perfformio a osodwyd gan y Llywodraeth y dylid eu hadolygu’n systematig i sicrhau eu

bod yn alinio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

Fodd bynnag, mae gan Awdurdodau Lleol sy’n atebol hefyd rôl mewn dangos arweinyddiaeth

ar hyn a cheisio mesur yr hyn sy’n bwysig, nid yn unig yr hyn y gellir ei gyfrif. Dylai cyrff

cyhoeddus fod yn defnyddio data meintiol mwy ystyrlon a chynyddu eu defnydd o ddata

ansoddol i ddangos sut y maent yn symud tuag at gyflawni eu hamcanion.

 

Mae adrodd yn dal i gael ei weld fel rhywbeth heriol o gofio amserlenni a gofynion

eraill Llywodraeth Leol.

Astudiaeth achos:

Mae Cyngor Conwy’n cyfrannu at Gymru

lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru sy’n

gyfrifol ar lefel byd-eang drwy eu hamcan

“Mae pobl yng Nghonwy’n gwerthfawrogi a

gofalu am eu hamgylchedd”. Mae eu

camau’n cynnwys nifer o fentrau arbed

carbon - maen nhw wedi: gosod System

Rheoli Gwres a Phŵer, a system Rheoli

Adeiladau yng Nghanolfan Hamdden Bae

Colwyn, sydd wedi arbed 6 tunnell o garbon

yn ystod eu dau fis cyntaf; uwchraddio

goleuadau LED ar draws 6 safle; cadarnhau

8 safle ar gyfer paneli ffoto-foltaig ac mae

yna sgriniau i ddangos yn fyw, ddata

defnydd ynni i staff.

Astudiaeth achos:

Yn 2017, datblygodd Cyngor Sir Fynwy fferm

solar ar dir oedd yn eiddo i’r cyngor yn Crick.

Mae’r Cyngor yn cyfrannu tuag at Gymru sy’n

gyfrifol yn fyd-eang, Cymru gydnerth, Cymru

lewyrchus a Chymru iachach drwy osod amcan

“I facsimeiddio buddiannau amgylchedd

naturiol ac adeiledig ar gyfer llesiant

cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol”. Dywed y

Cyngor bod gan y fferm y capasiti i gynhyrchu

digon o drydan i bweru rhyw 1,400 o gartrefi a

hefyd arbed 2000 tunnell o CO2 y flwyddyn

drwy gynhyrchu ynni glân, adnewyddadwy.

Maen nhw wedi cynorthwyo ‘Riversimple’ i

redeg treial o geir celloedd tanwydd hydrogen

yn Sir Fynwy.



Astudiaeth achos:

Mae Cyngor Powys yn cyfrannu tuag at Gymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru o gymunedau

cydlynus a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang drwy eu hamcan i ‘ddatblygu’r economi’. Mae’r camau

a gymerwyd ganddynt yn cynnwys grant o £15m gan y Rhaglen Datblygu Gwledig Ewropeaidd ar gyfer

y prosiect ‘Home Grown Homes’, lle bydd holl dai cyngor newydd a ddatblygir o hyn ymlaen yn ceisio

macsimeiddio’r defnydd o goed lleol a choed brodorol.

Astudiaeth achos:

Mae prosiect cydweithredol rhwng y gwasanaethau

cyhoeddus a gwirfoddol yn ardal Cwm Taf yn

cyfrannu tuag at Gymru iachach ac yn dangos

integreiddio rhwng gwasanaethau. Disgrifiodd

Cyngor Rhondda Cynon Taf sut mae’r prosiect

‘Stay Well@Home Service’ yn cyfrannu tuag at eu

hamcan cyffredinol ‘Pobl: hybu annibyniaeth a

bywydau cadarnhaol i bawb.” 

 

Gan fabwysiadu ymagwedd ataliol, bwriad y

gwasanaeth yw lleihau’r nifer o bobl sy’n cael eu

derbyn i ysbyty. Darganfu gwerthusiad yn dilyn

blwyddyn gyntaf y gwasanaeth, bod 58% o’r 2,426

asesiad a gynhaliwyd gan y gwasanaeth wedi

medru mynd adre yn hytrach na chael eu derbyn i’r

ysbyty.



Deuthum i’r casgliad nad yw Byrddau Iechyd yn rhoi amlygrwydd a blaenoriaeth i elfennau

allweddol y Ddeddf mewn trafodaethau’r Bwrdd Rheoli. Mae hyn yn cael ei sbarduno’n

rhannol gan y ffocws ar berfformiad a chyllid ac absenoldeb unrhyw ofyniad ar i fyrddau

iechyd fod yn atebol am eu perfformiad yn erbyn eu hamcanion oddi wrth y Gweinidog

Iechyd neu uwch swyddogion. Mae angen i fframwaith rheoli perfformiad a osodwyd gan

Lywodraeth Cymru esblygu’n gyflym i wobrwyo a chydnabod darpariaeth canlyniadau

llesiant, yn hytrach na chanolbwyntio ar allbynnau, gwybodaeth feintiol a phrosesau.

 

Adnabu’r bobl sy’n gweithredu’r Ddeddf mewn Byrddau Iechyd bod y rheolwyr yn ei gweld

yn rhywbeth sydd ar wahân i’r hyn a wneir ganddynt. Yn rhannol, mae hyn oherwydd bod

Llywodraeth Cymru’n creu dryswch gyda’r defnydd o iaith sydd ychydig yn wahanol mewn

arweiniad a pholisi, gan roi ffrydiau cyllid sy’n talu teyrnged ar lafar yn unig i’r nodau

llesiant ac sy’n gosod targedau iechyd sy’n eu gyrru i ffwrdd oddi wrth yr egwyddor

datblygu cynaliadwy a’r pum dull o weithio. Mae hyn yn mynd â sylw Byrddau ac uwch

arweinwyr ac rwyf eisoes wedi rhoi gwybod i’r Llywodraeth am fy mhryderon.

 

Enghraifft o hyn yw’r canfyddiad bod darpariaeth Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus

Llesiant (Cymru) wedi cael llawer gwell adnoddau na’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol gan y Llywodraeth, er gwaetha’r ffaith fod y ddwy Ddeddf yn galw am newid

trawsffurfiol a’r ffaith bod y mwyafrif o benderfynyddion iechyd ehangach yn gorwedd y tu

allan i ryngwyneb iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn wedi golygu bod sylw staff y

Bwrdd Iechyd yn aml yn cael ei gyfeirio oddi wrth waith y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus at Fyrddau Partneriaethau Rhanbarthol, lle mae cyfle i wella llesiant yn fwy

cyfyngedig. Ymddengys mai ychydig iawn o gydnabyddiaeth a blaenoriaeth a roddir gan

Adran Iechyd y Llywodraeth o bwysigrwydd mynd i’r afael â phenderfynyddion ehangach

iechyd.

 

Mae’r ymagwedd bresennol sy’n cael ei hwyluso gan Gynllunio Tymor Canolig Integredig a

fframwaith adrodd blynyddol yn rhwystr arwyddocaol i gymell cyrff cyhoeddus i

weithredu’r ddeddf yn ddigonol. Disgwyliaf weld arweinyddion mewn cyrff cyhoeddus yn

dangos yn well bod y Ddeddf yn creu newid a’r Llywodraeth yn dileu’r rhwystrau sy’n atal

hyn rhag digwydd ar hyn o bryd.

Canfyddiadau ar draws y
sector cyhoeddu

 

Mae prosesau a thargedau Llywodraeth Cymru’n her ac yn rhwystr.



Mae cyrff cyhoeddus i raddau helaeth wedi ffocysu ar iechyd a llesiant cymdeithasol.

Ychydig o dystiolaeth a welir mewn adrodd blynyddol ar hyn o bryd o’r modd y mae’r

sector iechyd yn ymateb i lesiant amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd, er bod

datblygiadau yn y flwyddyn ddiwethaf (tu allan i gyfnod yr adrodd hwn) yn fwy addawol.

Rhaid i gyrff cyhoeddus osod amcanion sy’n macsimeiddio cyfraniad i bob un o’r nodau

cenedlaethol, nid yn unig y rhai sy’n berthnasol i’w cylch gwaith. Mae rhai cyrff iechyd

wedi methu cyflawni eu dyletswydd yn ddigonol yn hyn o beth yn ystod y cyfnod adrodd

hwn, a disgwyliaf weld hyn yn cael ei integreiddio ag adroddiadau corfforaethol h.y.

Cynlluniau Tymor Canolig Integredig.

 

Mae rhai enghreifftiau mwy diweddar yn dangos cynnydd. Er enghraifft, mae Bwrdd

Iechyd Bae Abertawe yn ceisio gwella llesiant amgylcheddol a chymdeithasol drwy

weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid, i hybu iechyd drwy

fynediad i natur; Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro wedi bod yn rhan allweddol o gyflwyno

Siarter Teithio Iach Bwrdd Gwasanaethu Cyhoeddus Caerdydd ac yn ffocysu ar fanteision

celf a diwylliant i iechyd; mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi cyflwyno cynlluniau

ataliol a chydweithredol megis ‘Ffrind i Mi’; ac mae Bwrdd Hywel Dda wedi mabwysiadu

strategaeth 20 mlynedd.

 

Dylai cyrff cyhoeddus ystyried gosod amcanion llesiant ehangach a sicrhau bod y

camau a gymerir ganddynt i gyflawni eu hamcanion yn glir.

Diffyg defnyddio diffiniad Llywodraeth Cymru o atal.

Ar y cyfan, cafodd ‘atal’ sgôr gymharol uchel ar draws y sector iechyd yn yr offeryn

hunan-fyfyrio. Fodd bynnag, ychydig o dystiolaeth a welir yn y naratif fod cyrff

cyhoeddus wedi ystyried y math o atal y maent yn buddsoddi ynddo (sylfaenol,

eilaidd, trydyddol), y canlyniadau y maent yn dymuno i’r buddsoddiad hwn ei

gyflawni a sut y dylent symud buddsoddi i atal sylfaenol ac eilaidd. Yn bennaf mae

gweithgareddau ataliol yn anad dim yn dal yn berthnasol i ymyriadau meddygol yn

hytrach nag ystyriaeth o ymagwedd holistig tuag at atal ehangach.

Gallu i edrych ar yr hirdymor

Tra mod i’n croesawu’r ffaith fod gan rai cyrff iechyd strategaethau 10 mlynedd ac

20 mlynedd yn eu lle, dim ond cynllun 3 mlynedd sy’n ofynnol gan broses y Cynllun

Tymor Canolig Integreidg. Mae angen rhoi mwy o ystyriaeth i feddwl am eu gwaith

yn yr hirdymor drwyddi draw. Rwy’n deall bod y diffyg ffocws hwn wedi digwydd yn

rhannol oherwydd pwysau ond hefyd oherwydd diffyg dealltwriaeth o dueddiadau,

meddwl am y dyfodol, trafferthion posibl a’r effaith ar leoliadau. Er bod adroddiad

Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru’n ffynhonnell tystiolaeth, mae ymateb y

Llywodraeth i’r dyfodol angen mwy o gyllid - fel y gall gynorthwyo datblygiad polisi’r

Llywodraeth ei hunan a hefyd gynorthwyo gwaith cyrff cyhoeddus eraill.



Case study:

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn cyfrannu at Gymru

iachach, Cymru o gymunedau cydlynus ac yn dangos sut mae

ennyn ymgyfraniad pobl yn medru gwneud gwahaniaeth. Maen

nhw wedi gosod amcanion llesiant yn cynnwys “Cynorthwyo

oedolion a phlant yng Ngwent i fyw bywydau iachach a

heneiddio’n well, fel y gallant gadw’u hannibyniaeth a mwynhau

bywyd o ansawdd da yn eu henaint”; hybu llesiant meddyliol fel

sylfaen ar gyfer iechyd, adeiladu cydnerthedd personol a

chymunedol” ac “Annog ymgyfraniad pobl sy’n defnyddio ein

gwasanaethau a’r rhai y maent yn eu cynorthwyo, mewn

penderfyniadau a berchnogir ar y cyd parthed eu hiechyd hwy

eu hunain a chynlluniau gofal, ac mewn cynllunio gwasanaethau

a gwerthusiad fel y gallwn ni, gyda’n partneriaid, gyflwyno’r

canlyniadau sydd o’r pwys mwyaf i bobl”. 

 

Rhaglen sy’n ceisio cymryd y camau i gyflawni’r holl amcanion

hyn yw ‘Ffrind i Mi’. Mae’n brosiect gwirfoddol sy’n pontio’r

cenedlaethau, wedi ei anelu at helpu unrhyw un sy’n teimlo’n

unig i ailgysylltu â’u cymuned, gan ddwyn pobl at ei gilydd yn ôl

eu diddordebau a helpu gwirfoddolwyr i gysylltu â chyfleoedd i

greu cymunedau mwy cydlynus yn eu hardal.

Astudiaeth achos:

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn

cyfrannu tuag at Gymru lewyrchus, Cymru fwy

cyfartal ac yn ystyried yn egnïol weithlu’r

dyfodol drwy eu hamcan llesiant “Sicrhau

gweithlu cynaliadwy, medrus a hyblyg i gyflawni

anghenion GIG modern, sy’n newid.” Mae’r

Bwrdd Iechyd wedi sefydlu rhaglen wedi ei

hanelu at gynyddu’r nifer o nyrsys cofrestredig.

Mae’r rhaglen Grow Your Own yn gyfuniad o

gynlluniau cyfredol, newydd ac arloesol i dyfu

eu gweithlu ar gyfer y dyfodol a chynyddu

ffyniant yr ardal drwy ddarparu cyfleoedd i bobl

leol.

https://www.ffrindimi.co.uk/


Mae astudiaethau achos ledled y sector yn dangos cymhwysiad y Ddeddf a’r modd y

mae’r sector yn mynd tu hwnt i’w ‘dyletswyddau traddodiadol’. Er enghraifft,

gweithredu gwiriadau ‘diogel ac iach’ yn y cartref a chyflwyno rhaglenni addysg i atal

llosgi bwriadol, tân, ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol a niwed. Cefais fy

nghalonogi gan hyn ac rwyf eisoes wedi rhannu enghreifftiau da gydag eraill. Buaswn

yn eu hannog i wneud yr un fath drwy eu dylanwad gyda’r Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus.

 

Mae atal yn awr yn hawdd ei ddangos drwy waith y Gwasanaethau Tân ac Achub. Mae

llai o dystiolaeth yn eu hoffer hunan-fyfyrio ar y modd y maent yn meddwl yn yr

hirdymor ac, er gwaethaf rhai enghreifftiau da, mae yna gyfle i wella ymgyfraniad pobl

yn eu cynllunio, strategaeth a gwerthusiad o wasanaethau.

 

Fel y cyfryw, nid yw’r enghreifftiau hyn bob amser yn cael eu dangos yng nghyd-

destun defnyddio’r pum dull o weithio a chyfrannu i’r nodau llesiant. Felly, mae angen

cymryd camau pellach i egluro’r modd y mae’r prosiectau arloesol hyn yn darparu

darlun clir ar draws y sefydliad wrth gyflawni eu hamcanion llesiant. Gallai hyn olygu

adolygu eu hamcanion a’u camau i sicrhau eu bod yn dal yn addas at y diben, yn unol

â disgwyliadau’r Comisiynydd yn ‘Llesiant yng Nghymru: y siwrnai hyd yn hyn’. Hoffwn

weld defnyddio’r adnoddau, megis Fframweithiau Cenedlaethau’r Dyfodol a ‘theithiau

tuag at y nodau llesiant’, yn arwain at arfer da pellach yn yr hyn y mae’r Gwasanaethau

Tân ac Achub yn ei gyflawni.

 

Dywedwyd wrthyf fod gweithredu’r Ddeddf yn llwyddiannus yn dibynnu i raddau

helaeth ar arweinyddiaeth, sy’n cynnwys swyddogion etholedig, dealltwriaeth o werth

gweithredu’r Ddeddf. Tra mod i’n hyrwyddo’r egwyddor datblygu cynaliadwy mor eang

â phosibl, rhaid i gyrff cyhoeddus hefyd ei pherchnogi ar lefel arweinyddiaeth i hawlio

newid a chreu diwylliant sy’n neilltuo amser ac adnoddau ar gyfer rhoi cynnig ar

wahanol bethau, herio’r status quo a chyfleu dysgu. Rwyf eisiau gweld y newid hwn

mewn agwedd a gweithred - dylid adrodd ar yr hyn sy’n wahanol i’r hyn oedd yn

digwydd o’r blaen yn dryloyw a chlir.

Canfyddiadau ar draws
Awdurdodau Tân ac Achub

 

Mae Gwasanaethau Tân ac Achub wedi dangos sut y maent wedi croesawu Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol drwy astudiaethau achos, cydweithredu a meithrin

newid diwylliannol. 

 

Ond mae yna beth amrywiad wrth ddangos sut mae gosod amcanion a gwneud

penderfyniadau’n yn cymhwyso’r pum dull o weithio.



Yn olaf, mae yna amrywiad yn lefel manylder o fewn yr amcanion llesiant ar draws tri

gwasanaeth. Mae rhai’n ffocysu ar weithgaredd ymarferol a gallant fod yn ddiffygiol

mewn eglurhad digonol am y modd y byddant yn ceisio macsimeiddio cyfraniad tuag

y nodau llesiant. Ond mewn cyferbyniad, mae astudiaethau achos wedi dangos bod

hyn eisoes yn digwydd. Eto, byddai naratif clir ar y modd y maent fel sefydliad yn

gweithredu’r Ddeddf yn ddefnyddiol mewn adroddiadau blynyddol yn y dyfodol.

Buasem yn annog rhannu dysgu gyda’ch gilydd yn ogystal â gyda rhwydweithiau fel

Cydlynwyr Datblygu Cynaliadwy Cymru, sy’n dwyn at ei gilydd swyddogion o bob

rhan o Gymru sy’n ymroi i weithredu’r Ddeddf.

Astudiaeth achos:

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth

a Gorllewin Cymru’n dangos eu cyfraniad i

Gymru fwy llewyrchus, Cymru gydnerth,

Cymru iachach a Chymru sy’n gyfrifol ar

lefel byd-eang drwy eu hamcan

“Cynorthwyo cynaliadwyedd economaidd o

fewn ein cymuned fusnes’ ac maent wedi

cyflwyno cerbydau sy’n cael eu pweru gan

hydrogen a beiciau trydan yn ardaloedd

Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, a

alluogodd bersonél yn yr ardal honno i

leihau eu hôl-troed carbon a symud o

gwmpas y ddinas yn fwy hwylus.

Astudiaeth achos:

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd

Cymru wedi gweithio tuag at gyflawni eu

hamcan “Cynorthwyo pobl i atal tanau

damweiniol mewn preswylfeydd ac aros yn

ddiogel os byddant yn digwydd” drwy

ddatblygu “Gwirio Diogel ac Iach”, sy’n

cynnwys cyngor ar ddiogelwch nwy a thrydan

a pheryglon a fedrai achosi pobl i syrthio, i

wneud pob cyswllt ag aelodau o’r cyhoedd yn

rhai sy’n cyfrif. Gan weithio gyda Bwrdd Iechyd

Betsi Cadwaladr, Heddlu Gogledd Cymru,

Awdurdodau Lleol, y trydydd sector a

chymdeithasau tai megis Cartrefi Conwy,

ceisiodd y Gwasanaeth Tân gyfrannu tuag at

Gymru iachach, Cymru o Gymunedau

Cydlynus a Chymru fwy cyfartal drwy’r gwaith

ymroddedig hwn.

Astudiaeth achos:

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dangos pŵer

cydweithredu, integreiddio ac ymgyfrannu drwy ymroi i weithio tuag at gyflawni eu

hamcan “lleihau’r nifer o danau bwriadol”. Mae ystod o ddulliau wedi eu mabwysiadu,

ond dengys y prosiect Bryniau Iach mewn cydweithrediad â Bwyd Gwyllt Cymru,

Awdurdodau Lleol, partneriaid eraill y trydydd sector, ffermwyr lleol a’r gymuned

ehangach gyfraniad tuag at Gymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, a

Chymru o gymunedau cydlynus a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang. Mae tanau gwyllt

yn effeithio’n arwyddocaol ar gynefinoedd, rhediad dŵr a bioamrywiaeth ardal, yn ogystal

â llesiant y gymuned. Drwy weithio gyda’i gilydd, mabwysiadodd y bartneriaeth

dechnegau rheoli tir megis rheoli rhedyn, tanau dan reolaeth ac annog anifeiliaid pori;

symud tuag at ymagwedd sy’n atal tanau gwyllt, yn atal adnoddau rhag cael eu gwario ar

ymladd tân, gan osgoi colled bellach gynefinol.



Dylid cymeradwyo agwedd ac ymrwymiad cyffredinol Parciau Cenedlaethol i’r Ddeddf.

Fel y dywedasant “Pe na bai’r Ddeddf yn dda i ni, buasem yn poeni!” Rwyf wedi

argymell eu bod yn arwainsefydliadau eraill wrth ddangos cynnydd a byddaf yn

edrych am effaith hyn drwy eu cydweithrediad ag eraill.

 

Mae yna rai enghreifftiau ardderchog wedi cael eu dangos gan Barciau Cenedlaethol

drwy’r offer hunan-fyfyrio. Mae’n beth cadarnhaol i weld astudiaethau achos a

gweithgareddau sy’n dangos cyfraniad i nodau cenedlaethol, y defnydd o’r pum dull o

weithio a’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae’r prosiectau diwylliannol sy’n anelu at

ddarparu modelau llesiant amgen, prosiectau sy’n anelu at leihau allyriadau carbon

drwy bweru cerbydau trydan a rheoli mynediad i dwristiaeth, cydweithio gydag eraill

(megis Princes Trust - Cymru) i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a sgiliau, yn dangos

bod Parciau Cenedlaethol yn meddwl yn holistig am wella llesiant. Rwyf wedi eu

hannog i rannu’r astudiaethau achos hyn mor eang â phosibl.

Canfyddiadau ledled
Awdurdodau Parciau
Cenedlaethol

 

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wedi croesawu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol a, gallent gyda pheth datblygiad mewn canolfannau corfforaethol, ddod yn

sector enghreifftiol i weddill y cyrff cyhoeddus sy’n dod o dan y Ddeddf.

Mewn rhai achosion, mae adrodd yn heriol i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ac

mae yna amrywiad yn y modd y maent yn dangos cynnydd tuag at gyflawni amcanion.

Mae amseriad y ddeddfwriaeth wedi bod yn broblem yn y modd yr oedd yn

berthnasol i’r asesiad o Gynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol a chyhoeddiad

asesiadau llesiant lleol a chynlluniau llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Ond

mae rhai Awdurdodau eisoes wedi adolygu amcanion a chamau gan ddefnyddio

gwybodaeth ychwanegol ers 2017.

 

Mae gan Barciau Cenedlaethol ddau bwrpas a dyletswydd penodol (cadwraeth ac

amgylchedd, dealltwriaeth a mwynhad). Ar yr ochr gadarnhaol, mae’n amlwg fod

cynllun rheoli a’r Cynllun Datblygu Lleol wedi dylanwadu ar osod yr amcanion.

Buaswn yn annog yr integreiddio hyn i barhau.

 

Mewn rhai achosion, mae lefel yr amcanion a osodwyd gan Barciau Cenedlaethol a’r

camau y maent yn eu cymryd i’w cyflawni yn hynod o amrywiol. Mae rhai amcanion yn

rhai lefel uchel iawn ac eraill yn haws eu cyflawni. Mae rhai camau’n weithrediadau

syml, ac eraill yn golygu llawer o waith ac amser. Hoffwn ddeall yn well sut maen

nhw’n defnyddio’r Ddeddf yn egnïol i fframio eich gweithredu, ac rwyf wedi eu

hannog i ddefnyddio adnoddau, yn cynnwys Fframweithiau Cenedlaethau’r Dyfodol a

theithiau tuag at y nodau llesiant (y Gallu i Greu).



Astudiaeth achos:

Drwy eu cynnydd tuag at eu hamcan

“Parhau i sicrhau fod cydraddoldeb yn rhan

hanfodol o waith a diwylliant yr Awdurdod

Parc Cenedlaethol” mae Awdurdod Parc

Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyflwyno

ystod o gynlluniau sy’n cyfrannu at Gymru

fwy cyfartal, Cymru lewyrchus, Cymru

iachach, Cymru gydnerth, Cymru o

gymunedau cydlynus, Cymru â diwylliant

bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a

Chymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang. Mae’r

rhain yn cynnwys cyflwyno cadeiriau olwyn

ar gyfer mynd i’r traeth, creu canllaw ar gyfer

mynediad i bawb a theithiau cerdded i

bawb; ennyn ymgyfraniad ystod amrywiol o

grwpiau i lanhau’r traeth, ail-adeiladu tai

crwn hanesyddol a chreu llwybrau twristiaid

megis Mind Sir Benfro, pobl ifanc, sipsiwn a

theithwyr a phobl hŷn. Astudiaeth achos:

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau

Brycheiniog yn cyfrannu at Gymru lewyrchus,

Cymru gydnerth, Cymru â diwylliant bywiog lle

mae’r Gymraeg yn ffynnu drwy osod amcan yn

ymwneud â “Chymunedau Cydnerth” a chreu

eu prosiect “Ysgolion Llysgennad”. Rhaglen yw

hon sy’n cynorthwyo ysgolion o fewn ac o

gwmpas y Parc Cenedlaethol i fanteisio i’r

eithaf ar yr awyr agored ar gyfer dysgu. Mae’r

rhaglen yn helpu plant i gysylltu â’u

hamgylchedd, ymarfer corff yn yr awyr agored,

dysgu am eu hamgylcheddau a bod yn

llysgenhadon ecosystemau yn eu hardal.

Astudiaeth achos:

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gosod amcan i “Weithio gyda’n cymunedau

i ddatblygu llesiant economaidd, diwylliannol a chymdeithasol Eryri”, sy’n cynnwys cam i

“Ddatblygu ymhellach ein gwaith ar gyfer deall, hybu a rheoli ein treftadaeth

ddiwylliannol”. Mae hyn yn cynnwys prosiectau sy’n macsimeiddio cyfraniad tuag at

Gymru iachach, Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu; Cymru gydnerth

a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang. Er enghraifft, Llên Pawb/Literature Reach” sydd

drwy gyfrwng “Bwrlwm Eryri” wedi galluogi pobl i gyfranogi mewn gweithgareddau

celfyddydol yn yr awyr agored ac mewn safleoedd treftadaeth, yn cynnwys celfyddyd

weledol, barddoniaeth a cherddoriaeth.



Fy Ymagwedd
yn 2018/19



Mae canllawiau statudol y Ddeddf (‘Rhannu Pwrpas, Rhannu Dyfodol’) yn nodi y dylai cyrff

cyhoeddus adrodd ar gynnydd drwy ddefnyddio prosesau corfforaethol cyfredol - drwy

eu hadroddiadau blynyddol, neu ddogfennau tebyg, sy’n cael eu defnyddio i ddangos

atebolrwydd i Lywodraeth Cymru, rheolyddion a’r cyhoedd.

 

Dylai adroddiadau blynyddol fod yn brif ffynhonnell dystiolaeth ar gyfer dangos y modd y

mae’r Ddeddf yn cael ei gweithredu ac rwy’n amlinellu fy nisgwyliadau o’r modd y gallai

cyrff cyhoeddus adrodd ar gynnydd yn yr adroddiad ‘Llesiant yng Nghymru: y siwrnai hyd

yn hyn’. Adrodd ar 2017/18 oedd y tro cyntaf i gyrff cyhoeddus adrodd o dan y Ddeddf a,

thra rwyf yn cydnabod nad yw gofynion adrodd blynyddol traddodiadol o reidrwydd wedi

eu dylunio i’r pwrpas hwn, bod ansawdd yr adrodd blynyddol yn amrywio’n sylweddol.

Ynghyd â nifer yr amcanion llesiant a osodwyd, roedd arddull adrodd yn ei gwneud yn

heriol yn y mwyafrif o achosion i fonitro ac asesu cynnydd ar amcanion llesiant oedd yn

seiliedig yn unig ar adroddiadau blynyddol.

 

Penderfynais weithio gyda thîm adolygu annibynnol - oedd yn cynnwys pum arbenigwr - i

fy helpu i ddylunio dull o ddeall i ba raddau mae cyrff cyhoeddus wedi symud rhagddynt

yn y dasg o gyflawni eu hamcanion.

Fy ymagwedd yn 2018/19

  

Drwy ennyn ymgyfraniad cynrychiolwyr o blith y cyhoedd a’r sectorau gwirfoddol yn y ffordd y dylem

fynd ati i gyflawni’r ddyletswydd hon, cydweithredodd y tîm gydag eraill i ddylunio dull a fyddai’n

gymwys ac yn ddigon hyblyg i gael ei gymhwyso i’r gwahanol sectorau a gofynion adrodd y sector

cyhoeddus yng Nghymru.

 

Y canlyniad oedd ‘offeryn hunan-fyfyrio’ - ffurflen sy’n annog cyrff cyhoeddus i feddwl yn feirniadol

am yr amcanion a osodwyd ganddynt, y cynnydd y maent yn ei wneud a’u hymagwedd gyffredinol

tuag at y Ddeddf fel sefydliad. Roeddwn yn ymwybodol iawn fy mod yn achosi dryswch neu faich

ychwanegol ar gyrff cyhoeddus wrth ofyn iddynt gwblhau’r offeryn hwn ac felly cafodd yr offeryn ei

ddylunio i annog cyrff cyhoeddus i fanteisio ar dystiolaeth o’u hadroddiadau blynyddol, dogfennau

corfforaethol a chyhoeddiadau eraill - yn hytrach nag ailgynhyrchu tystiolaeth neu gynhyrchu

deunydd newydd.

 

Dosbarthwyd yr offeryn i arweinwyr enwebedig y gellir cysylltu â nhw ym mhob un o’r 44 corff

cyhoeddus yn Nhachwedd 2018 a rhwng hynny a Gorffennaf 2019, roeddwn yn falch i dderbyn

cyflwyniadau wedi eu cwblhau oddi wrth bob un o’r 44 sefydliad.

 

Yn Chwefror 2019, cynhaliais dri gweithdy cydweithredol rhanbarthol ochr yn ochr â thîm adolygu

arbenigol - yn Wrecsam, Abertawe a Chaerdydd. Cyn eu mynychu, rhannodd cyrff cyhoeddus eu

hoffer hunan-fyfyrio gyda’i gilydd. Anogodd y gweithdai adborth ar y broses hunan-fyfyrio,

cymariaethau ar y modd y mae’r Ddeddf yn cael ei gweithredu mewn gwahanol sefydliadau a

rhannu’r hyn a ddysgwyd am lwyddiant, rhwystrau a heriau.



Yn dilyn y gweithdai, cwblhaodd mynychwyr arolwg byr oedd yn rhoi barn ar gynnwys y gweithdy

a’u barn ar y modd yr hoffent dderbyn adborth ar eu cynnydd tuag at gyflawni eu hamcanion.

“Roedd y digwyddiad yn ddefnyddiol

iawn, oherwydd yr amrywiaeth o

sefydliadau a’r gwahanol ymagweddau.

Mae hefyd yn rhoi rhyw syniad i chi ble

mae sefydliadau eraill yn nhermau eu

taith."

"Roedd yna lawer o gyfle wedi ei drefnu ar gyfer

siarad â phartner-sefydliadau a rhannu profiadau

a heriau a wynebir mewn dull diffuant, yn hytrach

na chanolbwyntio’n unig ar ‘newydd da’ sydd yn

aml yn cuddio rhwystredigaethau a phroblemau

ymarferol sy’n rhaid ymgodymu â nhw."

Rhoi adborth i bob corff cyhoeddus

Canfyddiadau cyffredinol yr wyf wedi sylwi arnynt ar draws y sector perthnasol;

Arsylwadau ar ymagwedd eich sefydliad tuag at yr offeryn hunan-fyfyrio;

Asesiad cyffredinol wedi ei bersonoli a chyngor ar y cynnydd yr ydych yn ei wneud;

Asesiad a chyngor mwy penodol ar y cynnydd yr ydych yn ei wneud tuag at gyflawni eich

amcanion llesiant.

Gofynnodd y mwyafrif o ymatebwyr am adborth gonest, byr ynghyd ag argymhellion a

sylwadau wedi eu hanelu at uwch reolwyr y sefydliad.

 

Talwyd sylw i’r adborth hwn gan fy nhîm ac fe wnaethant greu cyflwyniadau PowerPoint

pwrpasol ar gyfer pob corff unigol. Roedd yr adborth yn cynnwys yr adrannau canlynol:· 

 



Yr hyn y mae cyrff cyhoeddus wedi'i ddweud am ein hadborth

Mae’r adborth yr wyf wedi ei dderbyn hyd yn hyn oddi wrth gyrff cyhoeddus ar berthnasedd a

defnyddioldeb fy nghyngor wedi bod ar y cyfan yn gadarnhaol. Mae cynrychiolwyr cyrff

cyhoeddus sydd wedi ymateb yn gyflym yn dweud wrthyf y byddant yn trafod fy adborth gydag

uwch reolwyr a swyddogion perthnasol. 

 

Tra nad yw’r amserlen y tro hwn wedi bod yn berffaith, yn arbennig i Lywodraeth Leol, gan fod

llawer ohonynt yn cyhoeddi eu hadroddiadau blynyddol ym mis Hydref bob blwyddyn, mae

pawb sydd wedi ymateb hyd yn hyn wedi bod yn gadarnhaol gan ddweud:

 

“Darn o waith ardderchog a thrwyadl…"

 

“Diolch am eich adborth, mae’n amserol iawn wrth i ni ystyried ein hadroddiad blynyddol nesaf…"

 

“Rydyn ni wedi adolygu’r adborth gydag uwch reolwyr ac wedi medru ei ddefnyddio fel dull o’u

hatgofio eu bod wedi anwybyddu neu anghofio ambell i beth.”

 

Rydyn ni’n defnyddio eich adborth i ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol newydd.”

 

“Rwy’n hoffi’r ymagwedd bersonoli a chanfyddiadau sector cyffredinol”.

 

 “Crynodeb defnyddiol o’n gwaith penodol a’n gwaith ehangach.”

 

“Rydyn ni’n defnyddio’r offer wrth baratoi ein hadroddiad blynyddol nesaf ac mae’r adborth yn

amserol ar gyfer sicrhau y gallwn dalu’r sylw mwyaf posibl iddo.”

 

”Roedd yr adborth yn wirioneddol gynhwysfawr."



Gweithio gyda Swyddfa Archwilio Cymru

Yn ychwanegol at gyflwyno offer hunan-fyfyrio ac ymgymryd â fy nyletswydd i fy hunan i

fonitro ac asesu’r cynnydd a wneir gan gyrff cyhoeddus tuag at gyflawni eu hamcanion,

rwyf hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa

Archwilio Cymru wrth iddynt ymroi i gyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf.

“Gall Archwilydd Cyffredinol Cymru gynnal archwiliadau o gyrff cyhoeddus ar gyfer asesu i ba

raddau mae corff wedi gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy pan fyddant -

 

a) yn gosod amcanion llesiant, ac

 

b) yn cymryd camau i gyflawni’r amcanion hynny.

 

Rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol archwilio pob corff cyhoeddus o leiaf unwaith mewn cyfnod o

bum mlynedd a chyflwyno adroddiad ar archwiliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru cyn pob

etholiad Cynulliad. Wrth gynnal archwiliad, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol ystyried unrhyw

gyngor neu gymorth a roddwyd i’r corff cyhoeddus, neu unrhyw adolygiad o, neu argymhellion

a wnaed i’r corff, gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Rhaid iddo hefyd

ymgynghori â’r Comisiynydd.”

Ffynhonnell: Adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Swyddfa Archwilydd Cymru’n adeiladu ar eu dehongliad o’r pum dull o weithio yn

Fframweithiau Cenedlaethau’r Dyfodol wrth gynnal eu harchwiliadau o dan y Ddeddf gyda

chyrff cyhoeddus;

Fy nhîm yn mynd gyda Swyddfa Archwilio Cymru i ddetholiad o’u harchwiliadau a

defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i ychwanegu at ein gwybodaeth ar y modd y mae cyrff

cyhoeddus yn gwneud cynnydd a thrwytho’r cyngor a’r cymorth rwyf yn eu darparu;

Ystyried a rhoi adborth ar gasgliadau ac adborth ein gilydd;

Rhannu gwybodaeth ar wahanol astudiaethau, er enghraifft, un maes yr wyf yn ffocysu arno

yw cynllunio datblygu ac rydyn ni wedi cyfrannu at adroddiad cyhoeddedig diweddar

Swyddfa Archwilio Cymru ar y pwnc;

Gweithio’n agos gyda Chyfnewidfa Arfer Da i ddarparu cymorth perthnasol, adnoddau a

syniadau i gyrff cyhoeddus.

Rhannu gwybodaeth ac adborth ar ein priod ymagweddau.

Mae ein dyletswyddau’n gyflenwol ac rydyn ni wedi bod yn ymroi i weithio gyda’n gilydd

gymaint â phosibl i osgoi gosod disgwyliadau dryslyd neu gystadleuol ar gyrff cyhoeddus;

rhannu ac ystyried gwaith ein gilydd; ymroi i ddibynnu ar waith ein gilydd ble mae hynny’n

briodol a chyfuno ein harbenigedd a’n gwybodaeth.

 

Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys:

 



Rhoddodd y 44 offeryn hunan-fyfyrio drosolwg o’r llwyddiannau a’r heriau ar gyfer pob sector

oedd yn ddarostyngedig i’r Ddeddf. Rwyf wedi bod yn rhannu llawer o fy nghasgliadau gydag

Archwilydd Cyffredinol Cymru, i ategu’r archwiliadau a’r astudiaethau a gynhelir gan Swyddfa

Archwilio Cymru.

 

Yn 2020, bydd Archwilydd Cenedlaethol Cymru’n cyhoeddi ei adroddiad cenedlaethol cyntaf o

dan Adran 15 o’r Ddeddf a byddaf i yn cyhoeddi’r Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf.

Rydyn ni eisoes yn trafod ein hymagwedd, casgliadau a negeseua cyffredin ar gyfer ein

hadroddiadau a byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd. 

 

I ddarganfod mwy, ymwelwch â https://futuregenerations.wales/cy/work/our-future-wales/

CYDNABYDDIAETH

 

Hoffwn ddiolch i’n prif arweinyddion ym mhob corff cyhoeddus am neilltuo’r amser a’r

ymdrech i weithio gyda fy nhîm ac ymateb i fy nghais am fyfyrio ar eu cynnydd.

 

Gyda diolch hefyd i'r tîm adolygu annibynnol:

Bruce Whitear Consulting, 

Kathy Graham Strategies, 

Andrew Rogers (Gwenallt Consulting), 

Richard Newton Consulting ac

Owen Davies Consulting.

 

 

Gyda diolch hefyd i’r tîm adolygu annibynnol a chynrychiolwyr y sector cyhoeddus a’r trydydd

sector a helpodd i ddylunio’r fethodoleg o fonitro ac asesu cynnydd eleni, yn cynnwys:

 

 

 

 

Swyddfa Archwilio Cymru 

WWF Cymru 

Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru 

Llywodraeth Cymru 

Cyngor Bro Morgannwg

Cydlynwyr Datblygu Cynaliadwy Cymru (CDCC)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Rhwydwaith Tim Cynorthwyo Cenedlaethol

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheinio 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor Caerdydd

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar yr

adroddiad hwn, os gwelwch yn dda

cysylltwch â mi drwy ysgrifennu at

cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru

http://futuregenerations.wales/



