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Pennod 7: Y Camau Nesaf

Tarfodd haint COVID-19 ar y byd a’n

cymdeithas. Effeithiodd yn ogystal ar fy

nghynlluniau ar gyfer lansio’r adroddiad hwn

a’i symud ymlaen. 
 

Fel yr amlinellais ar ddechrau’r adroddiad

hwn, ni fyddaf yn disgwyl i gyrff cyhoeddus

ymateb iddo yn y tymor byr, ond byddaf yn

pwyso a mesur yn rheolaidd gyda’r

Archwilydd Cyffredinol pan fydd modd i ni

ddisgwyl yn rhesymol y bydd cyrff

cyhoeddus mewn sefyllfa i ymateb yn llawn.

Yn y cyfamser, byddaf yn ei gwneud hi’n glir

i’r llywodraeth fod yn rhaid iddyn nhw roi

trefniadau ar y gweill i sicrhau fod y cyngor

a gynhwysir yn yr adroddiad hwn yn cael ei

ystyried wrth i bolisïau newydd gael eu

symud ymlaen – yn y tymor byr hefyd – er

nad wyf yn disgwyl ymateb llawn ar unwaith.  
 

Nid wyf yn gweld datblygu a chyhoeddi’r

adroddiad hwn fel diwedd unrhyw beth

ynddo’i hun. Bydd yn ernes bwysig i seilio

gwaith fy swyddfa arno i’r dyfodol, ar gyfer

gweddill fy nhymor yn y swydd a thu hwnt i

hynny, hyd nes y cyhoeddir yr Adroddiad

Cenedlaethau’r Dyfodol nesaf. Mae’r

adroddiad hwn yn dwyn ynghyd bob llinyn

gwaith y mae fy nhîm a minnau wedi

ymgymryd â nhw dros y pedair blynedd

ddiwethaf: y dystiolaeth a gasglwyd

gennym, y cyngor a roddais, a’r gwaith

dadansoddi a wnaed i ddod i’r

canfyddiadau, yr argymhellion a’r syniadau a

gyflwynais. 
 

Mae’n amlinellu’r meysydd ble dylai

Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill

ganolbwyntio wrth gwrdd ag uchelgais y

Ddeddf, a dylid ei ddefnyddio i arwain

gwaith pob corff cyhoeddus nawr a phan

fydd hi’n amser iddyn nhw adolygu’u

hamcanion llesiant. 

Rhannu’r canfyddiadau yn yr adroddiad â’r

llu sefydliadau a hyrwyddwyr yr wyf wedi

ymgysylltu â nhw, er mwyn datblygu

mudiad er budd newid o gwmpas y

Ddeddf. Bydd cael cefnogaeth sefydliadau

mawr a bach, gwirfoddol, preifat a

chyhoeddus ledled Cymru yr un mor

bwysig wrth symud fy argymhellion ymlaen

ag y bydd fy nhîm fy hun. 

Helpu cyrff cyhoeddus i wreiddio fy

nghyngor 

Defnyddio’r canfyddiadau i ddwyn ynghyd

bobl o bob cwr o Gymru i ddarparu

syniadau ac arweiniad ar sut y gallwn

ddiwygio polisi a gwasanaethau yng

ngoleuni’r salwch COVID-19. 

Gweithio gyda phleidiau gwleidyddol i

sicrhau mabwysiadu’r argymhellion a geir

yn yr adroddiad hwn yn eu maniffestos ar

gyfer Etholiad nesaf y Senedd. 

Byddaf i’n defnyddio cynnwys yr adroddiad

hwn fel meincnod wrth ymarfer fy

nyletswydd monitro ac asesu, gan edrych yn

enwedig ar sut y rhoddir fy argymhellion ar

waith.  
 

Defnyddir y canfyddiadau allweddol i

ganolbwyntio’r cyngor y byddaf yn ei roi i

gyrff cyhoeddus a’r Byrddau Gwasanaeth

Cyhoeddus, yn ogystal ag i’m helpu i ddethol

y meysydd ar gyfer adolygiad arfaethedig

dan fy ngrymoedd Adran 20. Byddaf yn

parhau i gynnwys ac ymgyslltu â phobl

Cymru a’r sefydliadau a gymerodd ran yn ein

sgwrs Cymru Ein Dyfodol, yn ogystal â’r

partneriaid fu gennyf dros y blynyddoedd, a

byddaf yn ceisio ymestyn y rhwydwaith hwn

ymhellach dros y blynyddoedd i ddod. 
 

Yn y misoedd ar ôl cyhoeddi’r adroddiad

hwn, byddaf yn canolbwyntio ar:  
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