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Newid diwylliant ein sector

cyhoeddus

Bydd canolfan gorfforaethol cyrff cyhoeddus

bob amser yn rhoi llesiant yn gyntaf, a bydd

caredigrwydd wrth wraidd polisi llywodraeth

a chyhoeddus. Bydd gwasanaethau

cyhoeddus wedi dechrau gyda’u

swyddogaethau mewnol ac wedi gofyn “beth

allwn ni ei wneud yn wahanol?” Bydd caffael

nwyddau a gwasanaethau yn cael ei wneud

gyda chenedlaethau'r dyfodol mewn

golwg. Bydd cynllunio ariannol yn yr

hirdymor ac yn canolbwyntio ar wella

llesiant, nid cyfoeth. Bydd cyrff cyhoeddus

wedi cydleoli a diwygio eu hasedau, felly

maent yn lleoedd carbon-niwtral, hygyrch a

bywiog yn ddiwylliannol.

Er mwyn i Gymru wireddu dyheadau'r

Ddeddf, mae angen i weision cyhoeddus fod

yn feddylwyr dewr, a chydweithio'n well

gyda'n gilydd a gyda sectorau eraill.

Mae'r sector cyhoeddus yn cael ei

symleiddio, gyda llai o fiwrocratiaeth a mwy

o amser, lle ac adnoddau i fyfyrio, ymchwilio

ac i arloesi. Bydd arweinwyr yn ymddiried, yn

annog rhyddid, hyblygrwydd a

chreadigrwydd yn eu gweithwyr i wella'r hyn

a ofynnir ganddynt ac ymdrechu i wneud

mwy na'r lleiafswm.

Y Weledigaeth -

gwasanaeth

cyhoeddus gyda 

llesiant wrth ei wraidd
Bydd yr holl staff yn deall cenhadaeth

genedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol, a byddant yn ei hatgyfnerthu a'i

chyfleu trwy eu gwaith tuag at amcanion

llesiant a'r nodau llesiant cenedlaethol.

Bydd cyrff cyhoeddus yn defnyddio'r

egwyddor datblygu cynaliadwy a phum

ffordd o weithio i bopeth a wnânt. Bydd

gwell dealltwriaeth o 'integreiddio' yn golygu

bod sefydliadau'n cydweithredu i ddod o hyd

i ffyrdd o wella llesiant economaidd,

amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol,

cynnwys a gweithio gyda'u haelodau

cymunedol i ddeall y materion a'r cyfleoedd

yn lleol. Ar ôl dangos effaith gwariant a

chynllunio ataliol, byddant yn gweithio mewn

ffordd sy'n cydnabod heriau, cyfleoedd ac

effeithiau tymor hir eu gweithredoedd ar

genedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Bydd

ganddynt y wybodaeth hon trwy gyd weithio

ag eraill i sganio'r gorwel, rhagweld a

chynllunio ymhellach i'r dyfodol.

Bydd mesurau llwyddiant yn seiliedig ar

lesiant, nid ar ffactorau economaidd yn

unig. Trwy gynnwys pobl yn well, bydd data

cyfoethocach a dyfnach ar sut mae polisïau

a phenderfyniadau yn effeithio ar yr ystod

amrywiol o bobl yn y boblogaeth.
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Mae pobl o blaid y pum ffordd o weithio -

yn enwedig canolbwyntio ar yr hirdymor

gweithio'n ataliol ac atal gweithio mewn

argyfwng.

Cododd pobl faterion ynghylch a oedden

nhw'n teimlo fel rhan o waith cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus. Mae rhai sefydliadau, yn

arbennig, fel busnesau a chynghorau tref a

chymuned, wedi cael heriau yn cyfathrebu

gyda chyrff cyhoeddus.

Mae canfyddiad bod diffyg cymryd risgiau

yn y sector cyhoeddus a gwasanaethau yn

colli ar fod yn ddynol a diffyg ffocws pwysig

ar lesiant oherwydd hyn.

Mae problem ymddiriedaeth rhwng

arweinwyr y sector cyhoeddus a

chyhoeddus. Roedd pobl yn teimlo'n

bryderus ynghylch a oedd gan arweinwyr y

sgiliau cywir neu fuddiannau

gwrthgyferbyniol i fod yn gwneud

penderfyniadau ar eu rhan. Yn yr un modd,

roedd gan wasanaethau cyhoeddus

amheuon a ydyn nhw’n grymuso ac yn

ymddiried yn aelodau eu cymuned.

Roedd y rhai sy'n gweithio yn y sector

cyhoeddus yn gefnogol o'r hyn y mae'r

ddeddfwriaeth yn ceisio'i gyflawni ond

roeddent yn teimlo bod rhwystrau fel

adnoddau, llywodraethu a diwylliant yn dal i

fodoli.

 

 

 

 

Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei

feddwl a'i gredu yn rhan bwysig o wneud yn

siwr eu bod yn cael eu cynnwys. Dyna pam,

yn yr adran hon, roeddwn i eisiau rhoi blas o'r

hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthyf, ers

dechrau fy nhymor ac mewn perthynas â'r

adroddiad hwn.

Canfyddiad pobl o newid diwylliannol

yn y sector gyhoeddus

Roedd barn pobl yn cynnwys :
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Cyflwyniad

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw'r

rhaglen newid diwylliannol fwyaf y mae

sector cyhoeddus Cymru erioed wedi'i

wynebu. Mae unrhyw newid diwylliannol yn

cymryd amser, ond mae'n anochel y bydd

newidiadau yn y maint a ragwelir gan y

Ddeddf yn golygu mai cenhadaeth hirdymor

yw hon yn hytrach nag ateb tymor byr - neu

fel yr wyf yn ei disgrifio yn aml, alldaith yn

hytrach na thaith.

Gallwch ddarllen fy nadansoddiad o'r

amcanion llesiant cychwynnol a osodwyd gan

gyrff cyhoeddus a fy nghyngor iddynt ar

adrodd ar gynnydd yn yr adroddiad hwn, a

gyhoeddwyd ym mis Mai 2018 a gyhoeddwyd

y mis honno. 

Mae'r Ddeddf yn berthnasol i bopeth a

wnawn – o’r cysyniad o wneud

penderfyniadau polisi pwysig ar

wasanaethau neu isadeiledd. Mae'n fwy na

chyhoeddi dogfennau neu dangos

cydymffurfiad â'r pum ffordd o weithio

neu'r saith nod llesiant cenedlaethol. Mae'n

ymwneud â newid y ffordd rydyn ni'n

meddwl, cynllunio a gweithredu. Mae hwn

yn newid diwylliannol sylweddol i'r 400,000

o weithwyr gwasanaethau cyhoeddus yng

Nghymru, ac ni fydd yn digwydd dros nos.

Mae fy nyletswydd i fonitro ac asesu'r

cynnydd y mae cyrff cyhoeddus yn ei wneud

tuag at eu hamcanion llesiant yn golygu fy

mod yn deall a yw diwylliant sefydliadau yn

newid yn unol â dyheadau a gofynion

cyfreithiol y Ddeddf. I wneud hyn, rwyf wedi

ymweld â phob corff cyhoeddus, wedi

dadansoddi eu hamcanion llesiant, wedi

darparu cyngor ar adrodd ar gynnydd, wedi

gweithio gyda nhw i ddatblygu dull o hunan-

adlewyrchu cynnydd ac wedi rhoi adborth

unigol iddynt .

Mae fy nghanfyddiadau cyffredinol ar

gynnydd hyd yn hyn yn yr adroddiad hwn, a

gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2019:.

Rwyf hefyd yn gweithio'n agos gydag

Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio

Cymru. Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol

ddyletswydd ategol o dan y Ddeddf i

archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn

defnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy a

phum ffordd o weithio yn y lleoliad ac yn

bodloni eu hamcanion llesiant. Rhaid i'r

Archwilydd Cyffredinol adrodd ar yr

arholiadau hyn bob pum mlynedd.

Mae canfyddiadau Archwilio Cymru a’r

Archwilydd Cyffredinol yn ffynhonnell

dystiolaeth hanfodol i mi wrth ddeall y

gwelliannau y dylai cyrff cyhoeddus eu

gwneud i gymhwyso'r egwyddor datblygu

cynaliadwy. O ystyried ein priod rolau o dan y

Ddeddf, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i

gyhoeddi'r adroddiadau hyn a dylid

darllen adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol

ar y cyd â'r bennod hon.
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Roedd blynyddoedd cynnar y Ddeddf yn

gofyn am ffocws sylweddol ar broses ac

ar adeiladu perthnasoedd, ond mae sylw

bellach yn troi at weithredu

Mae pum mlynedd gyntaf Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) wedi bod yn

unigryw. Roedd yn ofynnol i gyrff cyhoeddus

unigol osod eu hamcanion llesiant cyntaf ran

o'r ffordd trwy'r cyfnod pum mlynedd hwn,

erbyn Ebrill 2017. Ar yr un pryd, roedd

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn dod

at ei gilydd am y tro cyntaf, yn paratoi eu

hasesiadau o lesiant erbyn Mai 2017 a'u

cynlluniau llesiant cyntaf erbyn mis Mai 2018.

Yn ddealladwy i lawer o gyrff cyhoeddus,

roedd y ffocws cynnar hwn ar broses yn

tynnu sylw oddi wrth gweithredu'n wahanol.

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2018) 

Roedd amseriadau’r ddeddfwriaeth yn golygu

bod cyrff cyhoeddus yn cyhoeddi eu

hamcanion llesiant cyn i asesiadau cyntaf

llesiant eu hardal a chynlluniau llesiant ar y

cyd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

gael eu cyhoeddi. Mae’r rhan hon o’r

ddeddfwriaeth yn cael ei hystyried 'o chwith’ i

rai ac mae wedi golygu bod rhai cyrff

cyhoeddus wedi newid eu hamcanion llesiant

a’u camau i'w cysoni gyda rai eu Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus.

Anghysondeb arall i'r camau cynnar hyn o'r

ddeddfwriaeth yw er bod yn rhaid imi

gynghori Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

ar eu hasesiadau llesiant a'u hamcanion

llesiant drafft, nid oes dyletswydd gyfreithiol

arnaf i gynghori cyrff cyhoeddus unigol. Fodd

bynnag, rhaid imi fonitro ac asesu'r cynnydd y

mae cyrff cyhoeddus (nid Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus) yn ei wneud tuag

at eu hamcanion.

Rydyn ni i gyd wedi bod yn dysgu. Er nad yw

gwaith cynnar cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn berffaith, mae

wedi gosod y sylfeini trwy godi

ymwybyddiaeth, cael pobl i ymuno ac

adeiladu'r mudiad newid yr wyf bellach yn ei

weld ledled Cymru - yn canolbwyntio ar bobl

yn hytrach na phrosesu.

Mae'r Ddeddf yn sicrhau rhywfaint o

arloesi rhagorol. Rwy’n gweld symudiad

cynyddol o newid, gyda phobl yn

feiddgar cyflawni’n wahanol i wella lles

economaidd, diwylliannol, cymdeithasol

ac amgylcheddol

Ar draws Cymru ac ym mron pob corff

cyhoeddus, rwy'n gweld y Ddeddf yn fframio

arloesedd a ffyrdd newydd o wneud pethau.

Mae’r enghreifftiau gorau yn tueddu i gael eu

harwain gan fudiad cynyddol o ‘hyrwyddwyr

rhwystredig’ sydd, pa bynnag sector y maent

yn gweithio ynddo, wedi cael llond bol ar

ddelio â’r problemau a grëwyd gan system

sydd ond wedi ymateb yn y tymor byr.

Gall yr hyrwyddwyr hyn weld bod ffiniau

gwasanaeth a seilos sefydliadol yn aml yn

gweithio yn erbyn gwneud y peth iawn i

ddinasyddion ac maen nhw'n credu bod gan

sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus y pŵer a'r

gallu i newid pethau er gwell, yn hytrach na

dim ond parhau â busnes fel arfer. Maent yn

gweithredu ar bob lefel ym mhob sefydliad, ac

mae eu harloesedd yn amrywio o'r rhai

cymharol fach ac yn y sector, hyd at raglenni

sylweddol a modelau cyflenwi newydd sy'n

cael effaith sylweddol.
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“Rhagnododd y Ddeddf amserlen gynllunio

heriol ar gyfer pennu amcanion llesiant ac

mae’n bwysig cofio nad oedd yr un o’r 44

corff yn dechrau â llechen lân. Roedd gofyn i

rai cyrff gyhoeddi eu hamcanion llesiant

cyntaf hanner ffordd drwy gylch cynllunio

oedd eisoes ar waith. Roedd yn ofynnol i

awdurdodau lleol, awdurdodau tân ac achub

ac awdurdodau parciau cenedlaethol fodloni

gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru)

2009. Bu’n rhaid iddynt gyhoeddi eu

hamcanion llesiant yn fuan cyn yr etholiadau

llywodraeth leol.”
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 Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Caerffili yn newid eu dull yn radical, trwy

gymryd dull cydweithredol ar sail lle, i

ganolbwyntio gwasanaethau ac adfywio

mewn ardaloedd uchel o amddifadedd, fel

Lansbury Park. Wrth dargedu cyllid adfywio

yng nghartrefi a chymdogaeth yr ardal, mae

sefydliadau wedi cynnwys pobl, gan wrando

ar eu materion, eu pryderon a'u rhesymau i

ddathlu'r gymuned. Mae'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys y

gymuned wrth gyflawni eu hamcanion

llesiant. Er enghraifft, rhieni a phlant yn

cynhyrchu llyfrau sydd wedi'u cynllunio i

hysbysu gofalwyr, athrawon a phlant am

effeithiau adfyd a brofir yn ystod plentyndod.

Parc Lansbury

Dyma enghraifft dda o Fwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried

yr hyn maen nhw'n ei wneud yn unol

â'r Ddeddf ac yna'n cymhwyso

egwyddorion y Ddeddf i sut maen

nhw'n ei gwneud.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi datblygu

fferm solar ar dir sy'n eiddo i'r cyngor.

Mae'r Cyngor yn cyfrannu at Gymru sy'n

Gyfrifol ar lefel Fyd-eang, Cymru

Gydnerth, Cymru Lewyrchus a Chymru

Iachach trwy osod amcan i “Gwneud y

mwyaf o fuddion yr amgylchedd naturiol

ac adeiledig er llesiant cenhedlaeth y

presennol a'r dyfodol”.

Pŵer solar ar gyfer cenedlaethau'r

dyfodol

Dywed y cyngor y gall y fferm gynhyrchu

digon o drydan i bweru tua 1,400 o

gartrefi a hefyd arbed dros 2,000 tunnell y

flwyddyn o CO2 trwy gynhyrchu ynni glân,

adnewyddadwy.

Fodd bynnag, maent yn ddygn, yn aml wedi'u

hysbrydoli gan y dyhead a nodwyd gan y

Ddeddf a'r caniatâd y mae'n ei roi iddynt i

herio'r system:

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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“Mae'r Ddeddf wedi rhoi cyfle inni edrych yn

ehangach. Er enghraifft, yn draddodiadol rydym

wedi edrych ar leihau carbon yn ein hadeiladau,

ond mae'r Ddeddf yn rhoi cyfle inni feddwl ar

draws y gwasanaethau a wneir o fewn yr

awdurdod. Rydym wedi gosod paneli solar ar ein

hysgolion, wedi cyflwyno cerbydau fflyd trydan,

ac mae gennym fws trydan wedi'i dreialu yng

nghanol tref Caerffili. Mae’r Ddeddf wedi rhoi

caniatâd inni godi syniadau gydag arweinwyr a

chaniatâd ein harweinydd i roi cynnig ar bethau

newydd a gwahanol.”

Mae Amgueddfa Cymru yn cyfrannu at

Gymru Lewyrchus, Cymru sy'n Fwy

Cyfartal, Cymru â Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu ac yn edrych i'r

hirdymor, trwy eu hamcanion “mae gan

Gymru economi gref a chreadigol” a “mae

defnyddwyr digidol yn cael eu denu gan

brofiad ar-lein rhyngweithiol ac

animeiddiedig ”.

Rhithwir dwyieithog

Maent yn arbrofi gyda realiti digidol

estynedig a datblygiadau rhithwirionedd

yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Big

Pit. Datblygir y gwaith hwn mewn

partneriaeth a'i ddatblygu trwy gymryd

rhan gyda defnyddwyr. Er enghraifft, mae

'Alldaith ddwyieithog Google Big Pit’ yn

darparu taith rhith-realiti gyntaf y

Gymraeg sydd ar gael ar Google

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

cydweithio, integreiddio a chynnwys trwy geisio gweithio tuag at eu hamcan i “Lleihau nifer y

tanau bwriadol”.

Dod o hyd i ffyrdd newydd o ddatrys problemau

Mae ystod o ddulliau wedi cael eu mabwysiadu, ond mae'r prosiect 'Llethrau Iach' ar y cyd

ag Ymddiriedolaeth Natur, awdurdodau lleol, partneriaid eraill yn y sector gwirfoddol,

ffermwyr lleol a'r gymuned ehangach yn dangos cyfraniad i Gymru Lewyrchus, Cymru

Gydnerth, Cymru Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus a Chymru sy'n Gyfrifol ar lefel

Fyd-eang.

Roedd tanau gwyllt yn cael effaith sylweddol ar gynefinoedd, cyrsiau dŵr a bioamrywiaeth

y rhanbarth, yn ogystal â llesiant y gymuned. Trwy gydweithio, mabwysiadodd y

bartneriaeth dechnegau rheoli tir fel rheoli rhedyn, llosgiadau rheoledig ac annog anifeiliaid

i bori; symud i ddull sy'n atal tanau gwyllt, yn atal adnoddau rhag cael eu gwario ar ymladd

tân ac yn atal colli cynefinoedd ymhellach.
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Iechyd Cyhoeddus Cymru (2019)

Mae mwy i'w wneud yma i ddatblygu gweithlu'r sector cyhoeddus a'u galluogi i ddeall

cenhadaeth genedlaethol y Ddeddf - a'u lle ynddo. Mae'r cyrff cyhoeddus sy'n llwyddo i yrru

newid diwylliannol wedi sefydlu grŵp llawer ehangach o staff na'u canolfannau corfforaethol

yn unig. Maent wedi cychwyn o safle eu meysydd newid corfforaethol ac wedi meddwl “beth

allwn ei wneud yn wahanol?” yn gyntaf, ac maent wedi cynnwys staff, dinasyddion a’r

sefydliadau i weithio hyn allan.
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Sefydliadau sydd wedi dechrau gyda'u

cynllunio corfforaethol a'u strategaethau, ac

sy'n gweithio ar eu diwylliant, eu darpariaeth

a'u penderfyniadau.

 

Mae'r sefydliadau hyn wedi gosod cyfeiriad

strategol ac ar wahanol gamau wrth edrych ar

gyfathrebu hyn, cyflawni'n wahanol a dangos

cynnydd yn wahanol.

 

Maent yn tueddu i fod y rhai sydd wedi ariannu

cynhyrchu adnoddau, hyfforddiant a swyddi

staff penodol i annog newid diwylliannol.

 

Mae’r sefydliadau a ddisgrifiodd bod yn y

gofod hwn yn ystod 2017-18 yn cynnwys

Chwaraeon Cymru, Iechyd Cyhoeddus

Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda a rhai o’r

awdurdodau lleol, fel Cynghorau Bwrdeistref

Sirol Blaenau Gwent, Wrecsam a Phowys.

1) Y Cynllunwyr: 

Mae'r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn

gwneud cynnydd o ran gweithredu'r

Ddeddf ond mewn gwahanol ffyrdd. Yn

y cyfnod nesa' mae angen i gyrff

cyhoeddus ddefnyddio'r Ddeddf ar

draws eu dyheadau a gofynion

cyfreithiol i gyd

Sefydliadau sydd weithiau wedi cael trafferth

ffitio eu cynllunio corfforaethol a'u

hadroddiadau blynyddol i amcanion llesiant

ond sy'n meddwl ac yn cyflawni'n wahanol

oherwydd y Ddeddf.
 

Pocedi o unigolion a thimau yn y sefydliad

sy'n aml yn ceisio newid diwylliant ar ben eu

hun, yn erbyn canolfannau corfforaethol sy'n

amharod i drawsnewid.
 

Mae'r sefydliadau hyn fel rheol yn tueddu i

'danwerthu' eu hunain o ran y gwaith arloesol

maen nhw'n ei wneud, sy'n gwella llesiant ac

yn cael sawl budd. Er enghraifft, mae gan rai

cyrff cenedlaethol lawer o enghreifftiau o'r

gwaith maen nhw'n ei wneud i gyfrannu at y

nodau llesiant cenedlaethol ond maen nhw'n

ei chael hi'n anodd cydymffurfio'n

gorfforaethol ac effeithio ar newid yn

ehangach ar draws y sefydliad.

Amlinellodd y Cyngor Celfyddydau Cymru sut

y mae hyn wedi bod yn her iddynt, a gallem

weld hyn i rai awdurdodau parciau

cenedlaethol hefyd, lle mae eu gwaith yn

rhagorol wrth weithredu dyheadau'r Ddeddf,

ond nid yw eu cylchoedd cynllunio o

reidrwydd yn cyd-fynd â gosod amcanion

llesiant. 
 

Yn yr un modd, mae awdurdodau tân ac

achub wedi cofleidio'r Ddeddf ac mae

ganddyn nhw astudiaethau achos, gweithio ar

y cyd a thystiolaeth ar sut maen nhw wedi

mynd ymhell y tu hwnt i’w ‘dyletswyddau

traddodiadol’. Fodd bynnag, ni ddangosir eu

hesiamplau bob amser yng nghyd-destun eu

hamcanion llesiant na'r pum ffordd o weithio.

2) Yr Arloeswyr (Unigol): 

Er mwyn gwreiddio'r ddeddf yn llawn ,

mae angen i bobl, polisïau ac arferion fod yn

gweithio mewn cytgord. Roedd fy

nadansoddiad o gynnydd y cyrff cyhoeddus

wedi'i categoreiddio i'r grwpiau canlynol: 

Er ei bod yn galonogol bod symudiad o newid

yn tyfu, mae'n siomedig bod llawer o bobl yn

nodi eu bod yn teimlo'n ynysig, wedi blino'n

lân ac yn ddigalon gan yr ymdrech y mae'n ei

gymryd i dorri mowld system nad yw'n

gefnogol. Serch hynny, mae'n amlwg bod y

Ddeddf, i lawer o'r gwneuthurwyr newid hyn,

yn darparu offeryn defnyddiol i herio'r system.
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Sefydliadau lle mae enghreifftiau o arfer

arloesol, gwneuthurwyr newid a hyrwyddwyr y

Ddeddf - sydd weithiau'n ysu i gyflawni'n

wahanol yn erbyn diwylliant o 'fusnes fel arfer'

ar yr un llaw ac ar adegau eraill gyda

chefnogaeth canolfannau corfforaethol

ac arweinwyr i weithio mewn ffordd newydd.
 

Dylai cyrff cyhoeddus fod yn y gofod hwn.

Mae yna lawer o enghreifftiau ar draws y

mwyafrif o gyrff cyhoeddus o'r newidiadau a

ddaeth yn sgil unigolion a thimau

ymroddedig, sy'n deall potensial defnyddio'r

Ddeddf fel fframwaith ar gyfer newid. Mae'r

pocedi hyn o arloesi yn amrywio ar draws pob

sefydliad.
 

Er enghraifft, mae yna nifer o raglenni ar

raddfa fawr o waith mewn cyrff cyhoeddus

megis Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos 

eu cyfraniad at y nodau a'r cais o ffyrdd o

weithio - yn ogystal ag yn ei strategaeth sy’n

dangos y sefydliad yn ceisio ei gyflawni mewn

ffyrdd newydd. Mae Iechyd Cyhoeddus

Cymru yn symud fwyfwy i'r gofod hwn, ar ôl

sefydlu tîm 'Hwb' pwrpasol i addysgu ar y

Ddeddf.

3) Y Credinwyr a'r Cyflawnwyr: 

Mae awdurdodau'r parciau cenedlaethol yn

disgrifio enghreifftiau rhagorol trwy'r hunan-

fyfyrio sy'n dangos eu cyfraniad at y nodau

cenedlaethol, eu defnydd o'r pum ffordd o

weithio a'r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Mae yna brosiectau diwylliannol sy'n anelu at

ddarparu modelau amgen i lesiant,

prosiectau sydd â'r nod o leihau allyriadau

carbon trwy wefru cerbydau trydan a rheoli

mynediad i dwristiaeth, a chydweithio ag

eraill i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a

sgiliau.

Sefydliadau sy'n gweld y Ddeddf ar yr

ymylon i'w busnes craidd neu lle mae'r

arweinyddiaeth yn credu bod eu sefydliad

eisoes wedi 'cracio'r' Ddeddf ac nad oes

angen rhoi sylw pellach i'w diwylliant

sefydliadol.
 

Mae'n ymddangos bod rhai o'r sefydliadau

hyn wedi eu gorlethu gan ymateb i

argyfyngau, ac mae eraill yn defnyddio hyn

fel esgus rheolaidd i beidio â gweithredu'r

Ddeddf.

4) Y Rhai Llethol a / neu'r Gor-hyderus:

Rwyf wedi dweud bod llawer o'r byrddau

iechyd yn y gofod hwn yn ystod 2017-18,

gyda'r Ddeddf yn aml yn ei weld fel rhywbeth

i dimau iechyd cyhoeddus lleol i ddelio â. 

Credaf fod yna rai newidiadau cadarnhaol yn

y cyswllt hwn, ond yn aml mae dull y

llywodraeth yn parhau i danseilio, yn hytrach

na chefnogi'r newidiadau angenrheidiol yn y

sector iechyd.

Mae yna hefyd ychydig o awdurdodau lleol a

chyrff cenedlaethol sy'n amharod i weld y

Ddeddf fel cyfle ac fel ffordd i lunio eu

gwaith craidd. Yn ogystal â darparu’r adborth

hwn iddynt yn uniongyrchol, rwyf wedi

rhannu fy marn 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'n ymddangos bod cydbwysedd rhwng

dibynnu ar ormod o gynllunio corfforaethol,

sy'n peryglu mwy o fiwrocratiaeth a cholli

'calonnau a meddyliau' y gweithlu, a dim

digon o gynllunio corfforaethol, sy'n peryglu

pobl yn teimlo'n ynysig ac yn cael eu

grymuso i newid y diwylliant.

Yn Llywodraeth Cymru, mae 'pocedi' o fewn

adrannau sy'n ceisio gwthio'r gwasanaeth sifil i

ddefnyddio lens y Ddeddf i effeithio ar bolisi ac

arweiniad; mae tîm wedi'i sefydlu sy'n

ymroddedig i weithredu'r Ddeddf, rhaglenni fel

'Future, Engage, Deliver' (rhaglen FED) a

sefydlwyd gan yr Ysgrifennydd Parhaol i newid

meddyliau. 

Mae'r Prif Weinidog wedi gosod cyfeiriad ei

dymor yng nghyd-destun y Ddeddf.
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Gyda'r pedwar categori yma mewn golwg, mi ydw i wedi mapio'r 44 corff cyhoeddus sydd yn

rhan o'r Ddeddf, yn unol a fy mhroses monitro ac asesu. 

I mi, mae newid diwylliannol yn dod yn ôl at y

syniad y gallwn gael yr holl bolisi,

deddfwriaeth a syniadau yn y byd, ond os na

fyddwn yn ennill 'calonnau a meddyliau

eraill' ac yn mynd â phobl gyda ni - ni fyddwn

byth yn cyflawni’r newidiadau sydd eu

hangen. Rwyf wedi argymell i

lywodraeth Cymru eu bod yn gosod

caredigrwydd a llesiant yng nghanol polisi

llywodraeth a chyhoeddus. 

 

Mae angen i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus ddilyn yr un peth,

gan roi caniatâd i bobl weithio'n wahanol, yn

dosturiol, gan adeiladu mudiad o newid

o fewn eu gweithlu.

Ymddiriedolaeth Carnegie

(2018)

“Mae llawer o weithredoedd caredigrwydd yn

cael eu gwneud gan y rhai sy'n gweithio ar

gyrion y rheolau, neu yn wir y tu allan iddyn

nhw... Gall y rhai sy'n cymryd risg - ar unrhyw

lefel o fewn neu y tu allan i sefydliad - nodi'r

rheolau sy'n rhwystro'r ffordd, yna trwy

ymddwyn yn ddynol i'r rheolau hynny a gall

sefydliadau emosiynol-llythrennog eu

gwobrwyo a'u hamddiffyn. Fel dywed y ddihareb

Saesneg: "Mae'n well gofyn am faddeuant na

gofyn am ganiatâd.""

Mae neilltuo amser i weledigaeth

gorfforaethol yn talu ar ei ganfed, ond mae

angen cydbwysedd rhwng gweledigaeth

gorfforaethol, arloesedd a ‘chalonnau a

meddyliau’.

Mae'n gadarnhaol bod arweinwyr 

gwasanaethau cyhoeddus eraill wedi

cydnabod bod y Ddeddf yn gofyn am newid

diwylliant ac wedi gosod cyfeiriad strategol,

yna wedi cyllido hyfforddiant, adnoddau a

swyddi staff penodol at y diben hwn. Gwneir

hyn ochr yn ochr ag ymrwymiad a gweithredu

clir ar lefel uwch i dasgio’r adnoddau penodol

hyn i ymgorffori’r ffyrdd newydd o weithio

ledled y sefydliad yn hytrach na bod y tîm yn y

sefydliad sy’n ‘gwneud y Ddeddf’ ar ran pawb.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi

sefydlu tîm i'w helpu nhw, y GIG ehangach

a phartneriaid eraill, i weithredu ac

enghreifftio'r Ddeddf. Mae'r Hwb wedi

cynhyrchu offer i unigolion, timau a

sefydliadau ar drosi'r Ddeddf yn

ymarferol. Er enghraifft, geler ymchwil

ddiweddar gan Phrifysgol Kingston ar

ddefnyddio'r pum ffordd o weithio: “Rhoi’r

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith”

Hwb Iechyd a Chynaliadwyedd
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Yn Llywodraeth Cymru, mae tîm wedi'i

sefydlu i gefnogi gweision sifil ar draws y

llywodraeth i roi'r Ddeddf ar waith a

chryfhau llunio polisïau. Mae gan y

tîm ddull matrics-reoli, gan weithio ar

draws adrannau ar y cyd i hyrwyddo

ymagwedd integredig a chefnogaeth

dealltwriaeth a gweithrediad y pum ffordd

o weithio. Cylch gwaith y tîm yw cefnogi a

herio adrannau ar draws y llywodraeth i

weithredu'r Ddeddf, ac maent yn herio

unrhyw ddisgwyliadau y dylent fod yn eu

gwneud ac yn adrodd ar y Ddeddf i'r

llywodraeth. Mae'r tîm hwn yn dangos

addewid o ran ei ddull gweithredu ond nid

oes ganddo ddigon o adnoddau ac mae

angen iddo fod â mwy o allu os yw am fod

yn effeithiol wrth yrru newid diwylliannol ar

draws y Llywodraeth.

Yr Adran Llunio Polisi Dyfodol ac

Integredig

Mae rhai cyrff cyhoeddus wedi mabwysiadu

asesiadau effaith integredig, gan geisio deall

sut mae swyddogion wedi ystyried y pum

ffordd o weithio, saith nod llesiant a materion

eraill wrth gynnig newid. Er bod asesiadau

effaith integredig yn syniad da fel rhan o

becyn ehangach o godi ymwybyddiaeth ac

ennill cefogaeth eraill, gallant yn gyflym ddod

yn ymarfer ‘ticio blychau’. 

 

Bydd y rhai nad ydyn nhw'n deall y Ddeddf

neu'n teimlo unrhyw angerdd am newid yn

canolbwyntio gormod ar broses a dim digon

ar arloesi a deall y genhadaeth. Mae angen i

staff ddeall a theimlo'r newid diwylliannol cyn

iddynt ddechrau ei ymarfer.
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Mae rhai astudiaethau yn awgrymu ei bod yn

cymryd 17 mlynedd i fentrau sy'n seiliedig ar

dystiolaeth gael eu mabwysiadu'n eang, hyd yn

oed pan brofir eu bod yn gwella

canlyniadau. Dylai cyrff cyhoeddus fod yn

buddsoddi mewn adeiladu mudiad, nodi a

chwalu rhwystrau rhag gweithredu a hyrwyddo

dealltwriaeth eang o sut mae pob rhan o'u

sefydliad yn cyfrannu at genhadaeth 

genedlaethol y Ddeddf - gwella llesiant

cenedlaethau'r dyfodol.

Er enghraifft, pe bai corff cyhoeddus yn

ystyried sut i fynd i'r afael â phroblem tagfeydd

traffig dylent:
 

Yn gyntaf, gan ddefnyddio'r pum ffordd o

weithio, ystyried datrysiad ‘beth’ (o ystod o

opsiynau) fyddai’n cyfrannu orau at eu holl

amcanion llesiant a’r nodau llesiant. Efallai y

byddant yn penderfynu buddsoddi mewn

datrysiadau trafnidiaeth gyhoeddus, sy'n

cyfrannu at ganlyniadau iechyd gwell, lleihau

allyriadau carbon, cymunedau â chysylltiad

gwell, a'u nod yw helpu'r rhai sydd dan

anfantais economaidd-gymdeithasol - BETH.

Wrth weithredu'r Ddeddf, mae rhai cyrff

cyhoeddus yn cyflawni'r 'beth' ac mae

rhai yn cyflawni'r 'sut'; fodd bynnag, mae

angen gwaith pellach i gyrff cyhoeddus

ddangos 'prawf dwbl' y Ddeddf yn llawn -

gan gymhwyso'r ddau

Dylai'r Ddeddf fod yn berthnasol ar ddau gam

o'r broses o wneud penderfyniadau - fel 'prawf

dwbl’. Yn gyntaf, dylai ‘beth’ rydych yn

penderfynu ei wneud ystyried y pum ffordd o

weithio a cheisio dod o hyd i’r ateb sy’n

gwneud y mwyaf o’ch cyfraniad at gynifer o

amcanion llesiant eich corff cyhoeddus a’r

nodau llesiant cenedlaethol. Yn ail, dylech

gymhwyso'r pum ffordd o weithio eto ac

ystyried 'sut' i wneud y mwyaf o gyfraniad at

fwy o'r nodau llesiant o ran 'sut' mae'r sefydliad

yn gweithredu'r datrysiad arfaethedig. (Gweler

yr Adran ar osod Amcanion Llesiant Da ym

Mhennod 4)
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Yn ail, wrth benderfynu sut y maent

yn buddsoddi mewn trafnidiaeth

gyhoeddus, dylent ddefnyddio'r pum ffordd o

weithio i ystyried sut y gallai'r 

buddsoddiad gael y buddion mwyaf. Dylid

ystyried sut y gallai’r datrysiad gyfrannu at

fwy o nodau llesiant a ‘sut’ y maent yn mynd

ati i wneud i’r cynnig ddigwydd. Er enghraifft,

yn y ffordd y mae'r prosiect wedi'i gynllunio,

pwy sy'n gwneud y gwaith, sut y gall ceisio

cysylltu cymunedau, cael ei gysylltu â theithio

llesol i wella iechyd, gael ei ddarparu gan

gerbydau carbon isel a chefnogi cyfleoedd

cyflogaeth da - Y SUT.

Wrth nodi'r angen i gyflwyno gwasanaeth

trafnidiaeth gyhoeddus fwy integredig ac

effeithlon i Dde Cymru, roedd Llywodraeth

Cymru a gwasanaethau lleol eraill yn

ystyried datrysiad 'beth' oedd ei

hangen. Arweiniodd fy nghyngor at roi'r

Ddeddf yng nghanol sut y cafodd y

llywodraeth y contract - y contract caffael

mwyaf a dendrwyd yng Nghymru gwerth £5

biliwn.

Heriwyd y gweithredwr rheilffyrdd

llwyddiannus, Gwasanaeth Trafnidiaeth

Cymru i ddangos 'sut' y byddent yn

defnyddio'r Ddeddf wrth greu rhwydwaith

trafnidiaeth fwy integredig ac effeithlon ar

gyfer De Cymru. Roedd hyn yn cynnwys 'sut' y

byddent yn defnyddio'r saith nod llesiant

cenedlaethol megis gweithio gyda menter

gymdeithasol sy'n helpu pobl ag anableddau i

gael mynediad at gyflogaeth, sicrhau bod

trydan uwchben ac mewn gorsafoedd yn dod

o ynni di-garbon ac yn cefnogi artistiaid lleol

trwy ddiwylliant i weithio ac arddangos mewn

gorsafoedd a threnau.

Ystyried 'prawf dwbl' y Ddeddf

Fodd bynnag, mae yna lawer o enghreifftiau o

gyrff cyhoeddus yn ystyried 'beth' ac yn

esgeuluso defnyddio'r 'sut'. Er enghraifft:

i ddechrau, sefydlwyd y Gronfa Arloesi Tai

gan Lywodraeth Cymru gyda’r Ddeddf yn ei

chanol - i ariannu ffyrdd arloesol o gynyddu

stoc dai a oedd yn addas ar gyfer y

dyfodol. Fodd bynnag, wrth weithredu'r

'beth', i ddechrau ni wnaeth y llywodraeth

ystyried yn llawn y 'sut' a gofynnodd yr

ychydig rowndiau cyllid cyntaf i gynigwyr

ddangos eu cyfraniad at un nod llesiant yn

unig. Roedd hyn yn golygu nad oedd bidiau

mor arloesol na chynaliadwy ag y gallent fod,

pe bai'r llywodraeth wedi ystyried yn llawn y

'sut' wrth roi'r cynllun ar waith. Mewn

rowndiau cynnig diweddar, mae Llywodraeth

Cymru wedi ystyried fy nghyngor a gofynnir i

gynigwyr nawr egluro'n llawn gyfraniad at

bob un o'r saith nod llesiant cenedlaethol a

sut y maent wedi defnyddio'r ffyrdd o

weithio yn eu cynigion.

 

Cymerodd Cyngor Caerdydd benderfyniad

cadarnhaol i ddatblygu a gwella'r isadeiledd

o amgylch Gorsaf Ganolog Caerdydd, i greu

canolbwynt trafnidiaeth gyhoeddus fwy

cysylltiedig, adfywio'r ardal a datblygu

cyfleoedd cyflogaeth (y 'beth'). Fodd bynnag,

ni chafodd y 'sut' ei ystyried yn llawn

oherwydd bod yr adfywio a ddeilliodd o

hynny wedi methu â chynyddu'r cyfraniad at

y nodau llesiant cenedlaethol. Er enghraifft,

prin yw'r defnydd o seilwaith gwyrdd, ac

nid yw'r orsaf fysiau wedi'i chysylltu â'r orsaf

reilffordd, gan danseilio eu hymagwedd tuag

at system drafnidiaeth gyhoeddus fwy

cysylltiedig. Ar ben hynny, maent wedi colli

cyfleoedd i hyrwyddo blaen yr orsaf fel porth

diwylliannol i'r brifddinas, gan arddangos

treftadaeth leol, deunyddiau, y celfyddydau a

mentrau lleol.

Mae cyrff cyhoeddus eraill wedi bod yn

ystyried y 'sut' ond nid y 'beth', gan awgrymu

diffyg integreiddio a chydweithio. Mae gan yr

adroddiad hwn lawer o enghreifftiau o fentrau

da nad ydynt wedi'u hangori yng nghyd-

destun amcanion llesiant y corff cyhoeddus

ehangach na'r nodau llesiant.
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Er enghraifft, mae Bwrdd Iechyd Bae

Abertawe wedi lleihau'r defnydd o nwy a

thrydan yn gadarnhaol, yn rhannol trwy

ddefnyddio'r benthyciadau “ReFIT – Y Gronfa

Twf Gwyrdd” trwy Lywodraeth Cymru, sy'n

galluogi sefydliadau i fenthyg arian i ariannu

cynlluniau lleihau carbon. Er ei fod yn

gadarnhaol, nid yw'n ymddangos bod hyn yn

gysylltiedig â'u hamcanion llesiant ac felly

mae cyfleoedd i ystyried y cyfleoedd

ehangach y gallai datgarboneiddio eu

cyflawni i'w dyletswyddau craidd o wella

iechyd eu poblogaeth yn cael eu colli.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio'r

canllawiau gwerthuso trafnidiaeth, 'WelTAG',

sy'n newid sylweddol i'r cyfeiriad cywir

o ran sut mae ymyriadau trafnidiaeth yn cael

eu hystyried. Fodd bynnag, nid ydynt eto wedi

gosod strategaeth drafnidiaeth genedlaethol

felly, er bod y 'sut' yno trwy 'WelTAG', mae'r

'beth' rydym yn anelu ato yn aneglur.
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Dyma lle mae'n bwysig bod sefydliadau'n

ceisio sicrhau bod eu prosesau arwain

a chynllunio corfforaethol yn cefnogi'r

Ddeddf yn yr hyn y maen nhw'n penderfynu

ei wneud, ond hefyd bod dealltwriaeth o'r

Ddeddf wedi'i hymgorffori trwy'r sefydliad fel

y gall y rhai sy'n gweithredu polisïau wneud

yn siwr bod eu bod yn gweithredu'r 'sut'

gyda'r Deddf mewn golwg, drwy bolisiau

neu'r gwasanaeth sy'n cael ei ddatblygu a'i

ddarparu.

Rhan olaf canllawiau'r Ddeddf ar gymhwyso'r

'prawf dwbl' yw cyfathrebu hyn - dangoswch

eich gwaith a chyfleu cynnydd.

Mewn llawer o achosion, mae cyrff

cyhoeddus yn disgrifio eu gweithredoedd yn

ôl-weithredol, h.y. maen nhw'n disgrifio'r hyn

maen nhw wedi bod yn ei wneud a sut mae'n

cyd-fynd â'r pum ffordd o weithio a nodau

llesiant, yn hytrach na dangos sut mae'r

ffyrdd o weithio a nodau wedi siapio eu

meddwl, cynigion a gwneud penderfyniadau

ar 'beth' a 'sut' .

Dim ond trwy ddefnyddio'r ffyrdd o weithio a

nodau llesiant cenedlaethol y gall cyrff

cyhoeddus gymhwyso 'prawf dwbl' y Ddeddf.

Mae'r pum ffordd o weithio yn rhyng-

gysylltiedig ac yn atgyfnerthu ei gilydd - mae

un yn arwain yn naturiol at un arall. Felly, pan

fydd cyrff cyhoeddus yn ceisio cymhwyso'r

ffyrdd o weithio i syniad, cynnig, gwasanaeth

neu werthusiad, nid oes ots ble maen nhw'n

dechrau, gan y dylai cymhwyso un o'r ffyrdd

o weithio arwain at un arall.

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus ddefnyddio

fy Fframweithiau Cenedlaethau'r Dyfodol yn

ystod camau cynllunio corfforaethol a

gweithredu i'w helpu i wneud hyn yn iawn.
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Yr heriau a'r cyfleoedd i

newid

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Mae angen i Lywodraeth Cymru arwain y

ffordd wrth newid diwylliant y sector

cyhoeddus, fel yr wyf wedi argymell yn yr

adroddiad hwn, tuag at sicrhau bod llesiant a

charedigrwydd wrth ei wraidd. Mae angen

iddynt ddangos parodrwydd i gael gwared ar

rwystrau rhag gweithredu'r Ddeddf, darparu

arweinyddiaeth ymddiriedol i gyrff cyhoeddus

a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, cymell

ac annog mabwysiadu'r Ddeddf, lleihau

biwrocratiaeth ar gyrff cyhoeddus a

chroesawu dulliau newydd.

Yn yr un modd, er mwyn ein galluogi i

gyrraedd tuag at gyflawni'r nodau llesiant

cenedlaethol, mae angen i gyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus herio'r

‘status quo’ a herio'r llywodraeth ar y ffordd yr

oedd pethau'n ein symud yn agosach at y

ffordd y dylai pethau fod ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol.
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Cael gwared ar rwystrau i

weithredu'r ddeddf yn effeithiol

Er mwyn newid diwylliant y sector cyhoeddus,

bydd angen lefel o risg. Bydd angen i reoli

perfformiad ac archwilio fod yn

gydymdeimladol tuag at ddiwylliant sy'n

newid - a'r camgymeriadau a wneir ar y

ffordd. Nid yw newid diwylliant yn digwydd

dros nos, a bydd angen amser, lle ac

adnoddau ychwanegol arnom i gyrff

cyhoeddus adlewyrchu, ymchwilio ac, yn y

pen draw, arloesi ar gyfer cenedlaethau'r

dyfodol.

Ble rydyn ni nawr

Mae Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn dechrau gweithio gyda'i

gilydd yn fwy effeithiol. Fodd bynnag,

mae eu hymdrechion i weithredu mewn

ffordd fwy trawsnewidiol yn cael eu

rhwystro oherwydd rhwystrau megis

cyllid, llywodraethu cymhleth a

chapasiti

Mae 19 o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

ar draws Cymru ac, o dan y Ddeddf, eu

tasgau cyntaf oedd asesu llesiant eu hardal

erbyn mis Mai 2017 a chynhyrchu amcanion

llesiant ar y cyd mewn Cynllun Llesiant Lleol

erbyn mis Mai 2018. Gallwch ddod o hyd i

allan beth mae eich Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus lleol yn ei wneud yma.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi

gweld gwelliannau addawol yn y ffordd y mae

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

gweithredu. Mae llawer wedi treulio'r

flwyddyn gyntaf hon yn canolbwyntio ar

adeiladu ymddiriedaeth, perthnasoedd a deall

safbwyntiau ei gilydd. Mae rhai yn ceisio rhoi

cynnig ar wahanol fodelau o ddarparu

gwasanaethau i ddelio â phroblemau lleol, ac

mae'r mwyafrif o fyrddau yn rhannu

gwybodaeth rhwng sefydliadau yn fwy

effeithiol.
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Rwyf wedi bod yn darparu cyngor a

chymorth i Fwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Cwm Taf i'w helpu i weithio ar

y cyd i fynd i'r afael ag adfyd a brofir yn

ystod plentyndod. Trwy ddull “Labordai

Byw”, mae fy nhîm wedi cefnogi

sefydliadau sy'n aelodau o'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus i ddefnyddio'r

Ddeddf i herio eu meddwl, deall gwahanol

ddiwylliannau sefydliadol a dod o hyd

i integredig ffordd ymlaen at fater

cymhleth.
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Ym mhum Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Gwent, mae partneriaid

yn cydweithio ar sail ranbarthol i

ddefnyddio cyllid ar gyfer prosiectau fel

Grid Gwyrdd Gwent, sy'n nodi cyfleoedd o

gydweithio lleol ar gyfer safleoedd

gwarchodedig, amgylcheddau naturiol ac

adeiledig i gyfrannu at wytnwch

ecosystem ehangach yn y rhanbarth. Mae'r

rhanbarth hefyd wedi cyflwyno

Rhwydweithiau Llesiant Integredig,

prosiect cydweithredol wedi'i seilio ar le i

sefydlu hybiau iechyd a llesiant a

defnyddio asedau cymunedau, gyda'r nod

o atal pobl yn y gymuned rhag cael

mynediad i ysbytai neu wasanaethau

cymdeithasol. 

Rhai enghreifftiau o brosiectau'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus: 

Dyfyniadau gan aelod o Fwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm

Taf (Gorffennaf 2019)

“Rydym wedi derbyn bod angen newid - rydym

nawr yn cydnabod bod angen i ni weithredu’n

wahanol.”

“Fe wnaeth y Labordai Byw agor ein llygaid i

wahanol wasanaethau - i ella cyfranogiad a

chydweithio, ymhlith aelodau Bwrdd

Gwasnaethau Cyhoeddus, eu sefydliadau a'u

cymunedau.”

Archwilydd Cyffredinol

Cymru (2019)

“Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

annhebygol o wireddu eu potensial oni bai y

rhoddir rhyddid iddynt i weithredu’n fwy hyblyg

ac i feddwl a gweithredu'n wahanol.”

Mae'r cyllid ar gyfer seilwaith y Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus yn annigonol

Er gwaethaf y gwaith addawol hwn, mae 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

gweithio mewn amgylchedd o drefniadau

partneriaeth cymhleth, trefniadau cyllido

annigonol a phwysau llymder ar eu

sefydliadau eu hunain. Bellach mae angen

mwy o gefnogaeth arnynt trwy gyllid hyblyg

gan Lywodraeth Cymru i symud ymlaen gyda

maint yr heriau y maent wedi'u nodi.

Bwriad Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

yw i fod y mecanwaith cydweithredol i wella

llesiant o fewn y Ddeddf. Mae Llywodraeth

Cymru yn darparu pecyn cymorth blynyddol

i'r byrddau, sy'n cynnwys cyllid rhanbarthol -

i'w rannu ar draws ardal y corff iechyd ar

gyfer y rhanbarth hwnnw; mynediad at

rwydwaith o swyddogion cymorth; a

chyfleoedd i hyfforddi.

Mae aelodau’r Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus wedi dadlau ers cryn amser, er

mwyn i’r Byrddau gael eu trin gyda’r un

flaenoriaeth â phartneriaethau a rhaglenni

gwaith eraill, bod angen adnoddau mwy

sylweddol arnynt.

Yn gyntaf, mae angen mwy o allu i gefnogi

gwaith y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae pob Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus gyda chefnogaeth

wahanol yn eu lle - yn amrywio o un swyddog

yn yr awdurdod lleol gyda rhestr hir o

gyfrifoldebau partneriaeth i dimau cyfan o

swyddogion partneriaeth, a ariennir drwy

gydweithredu. Mae mwy o allu a gallu mewn

meddwl hirdymor, meddwl dyfodol, cynnwys,

ymchwil a dadansoddi data yn aml yn cael eu

disgrifio fel bylchau.
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Yn ail, mae Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus angen mynediad at fwy o

gyfleoedd cyllid o'r llywodraeth a fyddai'n

galluogi'r bwrdd i gymryd camau mwy

sylweddol tuag at gyflawni eu hamcanion

llesiant. Yn drydydd, mae Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi galw am fwy

o hyblygrwydd gan y llywodraeth o ran sut

maen nhw'n gwario eu dyraniad cyllid

rhanbarthol cyfredol.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Torfaen (2019)

“Rydym yn cael ein herio gan y modd y mae rhai

grantiau cyllido yn cael eu dyfarnu, yn gosod

meini prawf tynn a chyfyngu ar sut y gellir

defnyddio arian. Byddai rhywfaint o hyblygrwydd

o ran sut y gallwn ddefnyddio grantiau i gyflawni

ein hamcanion yn ddefnyddiol iawn ac yn cael

croeso cynnes. "

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Wrecsam (2019)

“Pan ddaw cyllid ar gael [ar gyfer gweithio ar y

cyd], mae amserlenni’n dynn, sy’n mynd yn groes i

sut rydym yn ceisio yng Nghymru i weithio yn

hirdymor.”

Rwyf wedi argymell i Lywodraeth Cymru y

dylent ystyried sut i ddarparu mwy o

gyfleoedd cyllido i Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, gan gryfhau'r cysylltiad rhwng

cyflenwi cenedlaethol a lleol. Rwyf hefyd

wedi argymell bod Llywodraeth Cymru yn

darparu cyfeiriad clir i aelodau'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus bod y byrddau'n

gallu gwneud cais am arian a'i dderbyn os

yw un partner yn dal yr arian.

“Adolygiad Llywodraethu Aml-Lefel yr

OECD”.

Adolygiad annibynnol o'r Partneriaethau

Sgiliau Rhanbarthol.

Astudiaeth llywodraeth leol Archwilio

Cymru ar Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus ac effeithiolrwydd gweithio

mewn partneriaeth.

Mae arolygiaeth ar y cyd yn gweithio ar

gynnydd modelau lleol newydd o iechyd a

gofal cymdeithasol, ac effeithiolrwydd

cydweithio’r Bwrdd Partneriaeth

Rhanbarthol.

Yn gysylltiedig â fy nghyngor i Lywodraeth

Cymru, mae Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus wedi nodi eu bod yn cael

trafferth i fod mor effeithiol ag y gallent fod

oherwydd bod y byrddau'n bodoli mewn

tirwedd llywodraethu partneriaeth

gymhleth. Mae diffyg eglurder Llywodraeth

Cymru yn cael sgil-effaith nad yw rhai

partneriaid yn cymryd rhan mewn Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus - mae eu sylw yn

cael ei ddargyfeirio i rywle arall. Mae

Llywodraeth Cymru wedi cynnal sawl

adolygiad o lywodraethu partneriaeth

yn ddiweddar gyda'r nod o egluro'r

materion hyn, gan gynnwys y rhain a

restrwyd gan y Gweinidog mewn llythyr

diweddar at aelodau'r bwrdd:

Mae Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn gyd-ddibynnol ar waith

byrddau eraill, ond mae'r strwythurau

llywodraethu rhyngddynt yn gymhleth

ac yn aml yn ddryslyd
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Derbyniodd y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus lythyr Gweinidogol ar y cyd

ac mae adroddiad annibynnol gan yr Athro

Keith Moultrie o ran sut y maent yn gweithio

gyda Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn

ymarferol;

Yn ogystal â'r adolygiadau hyn y mae fy nhîm

wedi dod ar draws: 

Cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb,

Llywodraeth Leol a Chymunedau ymchwiliad i

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystod

2018;
 

Mae mentrau eraill a arweinir gan y

llywodraeth ar y gweill, megis CLES - y

sefydliad cenedlaethol ar gyfer economïau

lleol - sy'n ceisio gweithio gyda sawl Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus ar gaffael

blaengar a gwariant lleol.

Maen ymddangos bod yr adolygiadau hyn

wedi'u datgysylltu a bod camau mwy

uniongyrchol y gellid eu cymryd. Er bod

adolygiadau weithiau'n ffordd ddefnyddiol o

ddeall y cyd-destun a gwneud argymhellion

(os cânt eu cynnal mewn ffordd integredig),

mae angen gweithredu nawr. Dylai

Llywodraeth Cymru fod yn darparu rôl

gliriach i'w cynrychiolydd ar bob Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus; dod o hyd i

ffyrdd o roi mwy o hyblygrwydd cyllid i

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac

egluro perthnasoedd rhwng nifer o fyrddau

partneriaeth (Gweler fy Argymhellion i

Lywodraeth Cymru ym Mhennod 2).

Mae gan Lywodraeth Cymru rôl glir i'w

chwarae wrth wella'r cymhlethdod

llywodraethu - ond dylai Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd fod yn

herio'r llywodraeth, yn herio strwythurau

llywodraethu cymhleth ac yn chwilio am

ffyrdd o oresgyn y rhain i integreiddio eu

hymdrechion yn fwy lleol i gyflawni eu

hamcanion llesiant. 

Mewn llythyr ar y cyd â Chomisiynydd Plant

Cymru gofynnais i Gadeiryddion Byrddau

Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus sut mae'r

sefyllfa'n gweithio'n lleol.

 

Er bod sawl un wedi amlinellu'r anawsterau o

ddelio â dyletswyddau deddfwriaethol sy'n

gwrthdaro, mae rhai byrddau wedi gwthio yn

ôl i Lywodraeth Cymru ac wedi dod o hyd i

ffyrdd cadarnhaol o integreiddio a

chydweithio. Er enghraifft:

Daeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cwm Taf a’r Bwrdd Partneriaeth

Rhanbarthol ynghyd i gynnal yr asesiadau

llesiant a phoblogaeth ac ysgrifennu eu

priod gynlluniau yn 2018 (sy’n ofynnol gan

ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru). 

 

Maent wedi gweithio gyda'i gilydd ar

faterion fel mynd i'r afael ag unigrwydd ac

arwahanrwydd cymdeithasol ac wrth

ddatblygu model 'Parth Cymunedol' yn y

lle, gan geisio cefnogi pobl mewn

amgylchiadau heriol ac atal problemau

rhag gwaethygu. Ariannwyd y 'Parthau

Cymunedol' yn rhannol trwy’r Gronfa Gofal

Integredig, a weinyddir gan y Bwrdd

Partneriaeth Rhanbarthol.

Yn rhanbarth Gorllewin Cymru, mae

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin yn

ceisio gweithio'n agos â'u Bwrdd

Partneriaeth Rhanbarthol, gan ddod ag

aelodau o'r byrddau o bob rhan o'r

rhanbarth ynghyd. Mae'r Bwrdd

Partneriaeth Rhanbarthol wedi cael y dasg

gan y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

i wneud gwaith rhanbarthol penodol yn

ymwneud â phlant a theuluoedd bregus,

gan roi gwybodaeth a mewnwelediad yn

ôl.
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Tynnodd sylw'r Archwilydd Cyffredinol

Cymru ei fod yn rhwystr i weithredu'r

Ddeddf yn ei sylwebaeth blwyddyn un, a

gyhoeddwyd ym mis Mai 2018:

Cynrychiolydd Awdurdod Lleol (Chwefror

2019)

“Mae ein systemau adrodd yn llanast, a gallai

Llywodraeth Cymru wneud llawer mwy i’w

ddatrys. Mae yna lawer o dacluso y gallai

Llywodraeth Cymru ei wneud trwy'r Bil

Llywodraeth Leol ac Etholiadau

(Cymru) newydd.  Ond peidiwch ag ychwanegu

ato a dyblygu. " 

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2018)

“Roedd gofyn i rai cyrff gyhoeddi eu

hamcanion llesiant cyntaf hanner ffordd

drwy gylch cynllunio oedd eisoes ar waith.

Roedd yn ofynnol i awdurdodau lleol,

awdurdodau tân ac achub ac awdurdodau

parciau cenedlaethol gydymffurfio a

gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru)

2009. Bu’n rhaid iddynt gyhoeddi eu

hamcanion llesiant yn fuan cyn yr etholiadau

llywodraeth leol.”

Mae cynllunio corfforaethol yn gysylltiedig

â rheoli perfformiad, ac mae cyrff cyhoeddus

hefyd wedi nodi pa mor anodd yw newid i

ffurf hirdymor, integredig a chydweithredol o

fesur cynnydd pan fydd Llywodraeth Cymru

yn parhau i ddwyn arweinwyr i gyfrif ar

gynlluniau tymor byr a pherfformiad tymor

byr a mesurau ariannol. 

Cynrychiolydd corff cenedlaethol

(Chwefror 2019)

“Mae gofynion deddfwriaethol gweithredoedd

eraill fel y Ddeddf Cydraddoldeb yn creu corddi

mewn cyrff cyhoeddus. Mae'r amserlenni'n

gwrthdaro ac onid yw hyn yn ymwneud ag

integreiddio?!”

Er enghraifft, mewn cyrff iechyd, y prif

gyfrwng o gynllunio’n gorfforaethol ac

adrodd perfformiad yw eu Cynlluniau Tymor

Canolig Integredig. Er bod y cynlluniau'n

cwmpasu tair blynedd, mae'r mwyafrif o

gynllunio a chymeradwyo ariannol a wnaed

gyda Llywodraeth Cymru yn dal i ddilyn

cylch blynyddol. Mae hyd yn oed cylch tair

blynedd yn gwrth-ddweud y Ddeddf wrth

feddwl yn yr hirdymor ac yn ataliol, gan yrru

ymddygiad o fewn cyrff iechyd sy'n

canolbwyntio ar reoli argyfwng yn y tymor

byr.

Er gwaethaf rhai newidiadau cadarnhaol i

Fframwaith Cynllunio'r GIG, nid yw'r

Cynlluniau Tymor Canolig Integredig yn cyd-

fynd yn ddigonol â'r Ddeddf. Nid oes unrhyw

ofyniad ar fyrddau iechyd i gyfrif am eu

perfformiad yn erbyn eu hamcanion llesiant

gan y Gweinidog Iechyd neu uwch

swyddogion yn y llywodraeth. Mae cyrff

iechyd, felly, yn teimlo eu bod yn mynd 'y tu

hwnt i'w gofynion arferol i gyflawni

dyletswyddau'r Ddeddf. Ni roddir 

blaenoriaeth ac amlygrwydd i'r Ddeddf yn y

sefydliad - o drafodaethau bwrdd rheoli i sut

mae cyrff iechyd yn cyfrannu at Fyrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae hyn

oherwydd y pwysau ar arweinwyr i

ganolbwyntio ar y mesurau tymor byr,

perfformiad ac ariannol a ragnodir gan

Lywodraeth Cymru.

Maen nhw'n dweud bod hyn yn amharu ar eu

gallu i feddwl yn yr hirdymor a gweithredu

mewn ffordd ataliol.

Mae angen i'r gofynion cynllunio

corfforaethol, rheoli perfformiad ac

adrodd a osodwyd gan Lywodraeth

Cymru ar gyfer cyrff cyhoeddus

adlewyrchu'r Ddeddf yn well

Mae cyrff cyhoeddus o bob sector a

gwmpesir gan y Ddeddf wedi dweud bod

cynllunio corfforaethol ac adrodd ar gynnydd

ar eu hamcanion llesiant yn her oherwydd eu

bod yn ymateb i ddyletswyddau a gofynion

eraill a osodir arnynt gan Lywodraeth Cymru.
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Mae Chwaraeon Cymru yn herio systemau

rheoli perfformiad sy'n seiliedig ar allbwn ac

yn herio'r llywodraeth ar sut y cânt eu dal yn

atebol. Mae'r sefydliad yn mynd trwy gyfnod

o geisio seilio eu system rheoli perfformiad

cyfan ar ganlyniadau, gan chwalu seilos

traddodiadol rhwng adrannau a

swyddogaethau. Mae Chwaraeon Cymru

hefyd yn ceisio cysylltu eu dyletswyddau o

dan y Ddeddf Cydraddoldeb a Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, trwy

adrodd ar amcanion cydraddoldeb gan

ddefnyddio'r Ddeddf. Dylai Llywodraeth

Cymru ymateb yn gadarnhaol i'r her hon a

cheisio gweithio gyda chyrff cyhoeddus i

nodi dulliau newydd o fesur perfformiad yn

unol â'r Ddeddf.

Cynrychiolydd bwrdd iechyd (Chwefror 2019)

“Ydy, mae'r canllawiau ar gyfer y Cynlluniau

Tymor Canolig Integredig wedi newid i gwmpasu

mwy am lesiant ond byddaf yn anfon y canllawiau

atoch ar gyfer yr adroddiadau blynyddol ar gyfer y

GIG, a does dim lle i lesiant. Mae'n golygu fy mod

i'n cynhyrchu dau adroddiad gwahanol - cyn i mi

gynhyrchu adroddiad cydraddoldeb blynyddol a'r

holl bethau eraill mae Llywodraeth Cymru yn

gofyn i ni eu gwneud.”

Mae o fewn pŵer y llywodraeth i unioni'r

sefyllfa hon a galluogi cyrff iechyd i symud o

ganolbwyntio ar gyflawni tymor byr a symud i

gynllunio'n ataliol, ar gyfer yr hirdymor ac

mewn ffordd integredig. Dylid rhoi sylw i hyn

fel blaenoriaeth.

Mae'r gofynion cyhoeddus cenedlaethol

hefyd yn gweld bod gofynion adrodd yn

heriol iddynt. Mae Llywodraeth Cymru yn

darparu llythyrau cylch gwaith blynyddol i

bob corff, gydag amlinelliad o'r pethau y

gellir eu cyflawni a chyllid wedi'i ddyrannu.

Mae natur tymor byr, blynyddol y llythyrau

hyn yn amharu ar allu cyrff cenedlaethol i

ganolbwyntio y tu hwnt i'w cyflawniadau

uniongyrchol. Mae'n galonogol gweld rhai

cyrff cenedlaethol yn herio'r system hon, er

enghraifft:

Ar hyn o bryd, mae'r llythyrau gorchwyl

gwaith yn darparu rhywfaint o gyfeiriad at y

Ddeddf ar lefel uchel, ond dylent fod â

chysylltiad mwy penodol ag amcanion

llesiant y corff a'r llywodraeth. Lle mae

mesurau perfformiad ar waith, mesurau

allbwn traddodiadol ydyn nhw ar y cyfan,

heb ganolbwyntio ar fesur llesiant. Mae hyn

yn golygu bod cyrff cenedlaethol yn ei chael

hi'n anodd dangos eu heffaith a'u cynnydd

yn erbyn eu hamcanion llesiant.

Tra i awdurdodau lleol yn flaenorol weld

bod hyn yn heriol, mae’n galonogol bod Bil

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn

ceisio i ddarparu llywodraeth leol ac

Awdurdodau Tan ac Achub gyda system

perfformiad a llywodraethu newydd, yn

seiliedig ar hunan-asesu. 

 

Rwyf wedi darparu tystiolaeth i Gynulliad

Cenedlaethol Cymru ac wedi cynghori'r

llywodraeth bod hwn yn gyfle i fireinio a

symleiddio gofynion ar y sectorau hyn er

mwyn rhoi lle iddynt fyfyrio ac arloesi. Mae

hyn yn gynnydd i'w groesawu, a dylai 

Llywodraeth Cymru fod yn ailadrodd dull o'r

fath mewn sectorau eraill a gwmpesir gan y

Ddeddf.

Mae cynllunio ariannol a chyllid tymor

byr yn rhwystro gallu cyrff cyhoeddus i

gyflawni eu hamcanion llesiant a

gwneud cydweithredu, atal, meddwl yn

yn yr hir dymor ac integreiddio yn fwy

heriol

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a minnau

wedi darganfod bod cylchoedd cyllideb

blynyddol a chyllid tymor byr, gyda hysbysiad

hwyr o'r arian sydd ar gael, yn ei gwneud yn

heriol cymhwyso'r egwyddor datblygu

cynaliadwyedd.
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Er y byddai cyrff cyhoeddus hefyd yn

croesawu cyllid hirdymor, dylent dderbyn bod

cyfran fawr o'r gyllideb yn sefydlog ac nid yw'n

newid o flwyddyn i flwyddyn. Dylai nodi

gweledigaeth trwy eu hamcanion llesiant eu

helpu i gynllunio yn yr hirdymor a gweithio

tuag at gyllid sy'n cyflawni eu hamcanion.

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2020)

“Roedd cyrff cyhoeddus yn glir bod cyllid tymor

byr yn amharu ar eu gallu i gynllunio’n effeithiol

dros y hirdymor. Dywedodd rhai cyrff noddedig

fod y llythyr cylch gwaith blynyddol yn gosod yr

un her. Yn gysylltiedig â hyn, fe wnaethant nodi

diffyg hyblygrwydd o ran sut y gellir gwario cyllid

grant a gofynion monitro anghymesur fel rhai sy'n

rhwystro cynllunio hirdymor a ffocws ar

ganlyniadau.”

Dylai pob corff cyhoeddus wneud mwy i alinio

cynllunio ariannol a llesiant i gynllunio ar gyfer

yr hir dymor. Er y byddai cyrff cyhoeddus

hefyd yn croesawu cyllid tymor-hir, dylent

dderbyn bod cyfran fawr o'r gyllideb yn

sefydlog ac nid yw'n newid o flwyddyn i

flwyddyn. Dylai nodi gweledigaeth trwy eu

hamcanion llesiant eu helpu i gynllunio yn yr

hir dymor a gweithio tuag at gyllid sy'n

cyflawni eu hamcanion.

Cynrychiolydd corff cyhoeddus

cenedlaethol (Chwefror 2019)

“Rhydym yn cael ein cyfyngu gan drefniadau

cyllido blynyddol - sy’n rhwystro gwariant

hirdymor ac ataliol ac weithiau’n rhwystro

trefniadau cydweithio. Mae angen i ni weithio

gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â hyn.”

Ar hyn o bryd mae cynllunio ariannol a

chyllidebu wedi'u datgysylltu ag ethos y

Ddeddf. Mae fy nghyngor i'r llywodraeth yn

amlinellu, er bod Llywodraeth Cymru yn beio

Llywodraeth y Deyrnas Unedig am

ddyraniadau cyllid tymor byr, mae cyrff

cyhoeddus yn beio Llywodraeth Cymru ac, yn

aml, mae'r sector gwirfoddol yn beio'r

ddau. Dylai pob corff cyhoeddus wneud mwy

i alinio cynllunio ariannol a lles i gynllunio ar

gyfer y tymor hir.

Ni ddylai hyn fod yn digwydd ar lefel

Llywodraeth Cymru neu gorff cyhoeddus,

gyda'r Ddeddf ar waith. Dylai enghreifftiau o

fentrau llwyddiannus gael eu rhannu a'u

gweithredu'n fwy effeithiol a diogel gyda

chyllid craidd.
 

Fel y dywed canllawiau statudol y Ddeddf,

dylai cyrff cyhoeddus nodi yn eu datganiad

llesiant wrth gyhoeddi amcanion: “sut y bydd

pob corff cyhoeddus yn sicrhau bod

adnoddau, gan gynnwys rhai ariannol, yn cael

eu dyrannu yn flynyddol at y diben o gymryd

camau i gyflawni ei amcanion.”

Dylai pob corff cyhoeddus wneud yn siwr bod

eu cynllunio ariannol a'u penderfyniadau

yn cefnogi cyflawni eu hamcanion

llesiant. Dylai'r weledigaeth a ddarperir gan

amcanion llesiant ddarparu cynllun

cyllido hirdymor a dylai cynlluniau

corfforaethol/ datganiadau llesiant nodi sut y

bydd cynlluniau gwariant yn ceisio cyllido eu

camau.

Y Hirdymor- defnyddio tueddiadau a

rhagwelediad yn y dyfodol i wneud

penderfyniadau gwariant hirdymor, gan gynnwys

trwy ddarparu sefydlogrwydd hirdymor i

wasanaethau eraill;

Atal -defnyddio'r diffiniad o atal i alluogi dull

cadarn o ddeall y cyfleoedd i fuddsoddi mewn

gweithgareddau ataliol.

Mae'r newid diwylliant yn dechrau gyda

Llywodraeth Cymru. Mae'r byd yn gwylio

Cymru, gyda'n Deddf arloesol, a rhaid i'r

gyllideb adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth

Cymru i ddatblygu cynaliadwyedd a llesiant

ehangach. Dylai'r broses gyllidebol a'r gyllideb

ei hun adlewyrchu'r Ddeddf a sbarduno newid

diwylliannol trwy:
 

Ystyriaeth ac esboniad clir o sut mae

penderfyniadau cyllidebol yn gysylltiedig â

chyflawni amcanion llesiant Llywodraeth

Cymru;
 

Ystyriaeth glir o'r pum ffordd o weithio trwy

gydol proses y gyllideb ac yn ystod

penderfyniadau ynghylch penderfyniadau

gwariant, gan ystyried yn benodol:
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Y gyllideb a gyhoeddwyd yn ddiweddar oedd y

bedwaredd ers i'r Ddeddf ddod i rym yn

2016. Er bod rhai arwyddion cadarnhaol o

bethau'n newid, mae lle i gynnyddu'n

sylweddol o ran proses gyllidebol sy'n addas

ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac sy'n

canolbwyntio ar lesiant, fel y dull a gyflwynwyd

gan Lywodraeth Seland Newydd.

Grant Robertson, Gweinidog

Cyllid Seland Newydd (2019)

“Mae llwyddiant yn gwneud Seland Newydd yn lle

gwych i wneud bywoliaeth, ac yn lle gwych i

wneud bywyd.”

Gan ddechrau gyda Llywodraeth

Cymru, dylai cynllunio ariannol symud i fodel

o gyllidebau llesiant. Er bod ein deddfwriaeth

yn ei gwneud yn ofynnol inni edrych ar y

gyllideb gyfan, byddai dechrau gydag ‘arian

newydd’ yn lle cadarnhaol i ddechrau’r

trawsnewid hwn (Gweler yr Adran ar

Lywodraeth Cymru ym Mhennod 2).

Amlinellir ‘meysydd corfforaethol' cynllunio

corfforaethol, cynllunio ariannol, cynllunio'r

gweithlu, caffael, asedau, rheoli risg a rheoli

perfformiad fel canllawiau statudol y Ddeddf

fel “catalyddion ar gyfer newid”.  Dyma'r

adrannau a'r timau o fewn cyrff cyhoeddus y

bydd angen iddynt esblygu eu diwylliant i

fodloni dyheadau'r Ddeddf.

Mewn gwirionedd, rwyf wedi dod o hyd i

ddarlun cymysg o sut mae sefydliadau wedi

dechrau newid eu diwylliant o ran y meysydd

newid corfforaethol hyn. Gofynnais i gyrff

cyhoeddus fyfyrio ar y newidiadau yn eu

canolfannau corfforaethol yn ystod fy

monitro o gynnydd y llynedd. Roedd rhai

cyrff cyhoeddus yn amlwg wedi derbyn y

cyngor a roddais yn fy Adroddiad Llesiant

yng Nghymru: y siwrnai hyd yn hyn, sef:

Roedd y cyrff cyhoeddus hyn wedi neilltuo

peth amser a lle yn eu hadroddiadau

blynyddol i adlewyrchu sut roeddent yn

symud ymlaen yn y saith maes newid

corfforaethol a nodi eu camau nesaf a

fwriadwyd.

amlinellu sut mae’r saith maes sy’n gofyn

am newid corfforaethol yng

nghanllawiau’r Ddeddf wedi peri iddynt

gychwyn addasu eu dulliau o weithio. 

disgrifio sut yr effeithiwyd ar

benderfyniadau fel canlyniad i

ddefnyddio’r Ddeddf.

rhoi enghreifftiau o’r hyn y maent yn ei

wneud yn wahanol ers i’r Ddeddf gael ei

gweithredu a beth sydd ganddynt nesaf

ar y gweill."

“Disgwyliad 5: Defnyddio a gweithredu’r

Ddeddf

 

Rhaid i adroddiadau blynyddol:

 

Mae'r meysydd newid corfforaethol a

amlinellir yn y Ddeddf yn ysgogiadau

posibl i ysgogi newid, ond rhaid i gyrff

cyhoeddus wneud gwell defnydd

ohonynt
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O dan fy ngrym yn y Ddeddf i gynghori’r

Archwilydd Cyffredinol, rwyf wrthi ar hyn o

bryd yn trafod gydag ef sut y gallai ei

arholiadau, ei astudiaethau a gwaith arall yn

ymwneud ag economi, effeithlonrwydd ac

effeithiolrwydd (“gwerth am arian”) yn y

dyfodol i archwilio’n agosach sut mae cyrff

cyhoeddus yn iawn cymhwyso'r Ddeddf o

fewn y saith maes newid corfforaethol hyn.

Er enghraifft, wrth asesu a yw cyrff

cyhoeddus wedi gwneud trefniadau cywir ar

gyfer sicrhau gwerth am arian, gallai'r

Archwilydd Cyffredinol ystyried sut mae eu

trefniadau cynllunio ariannol yn sicrhau bod

anghenion y presennol yn cael eu diwallu

heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r

dyfodol.

Mae cyflymder y newid ar draws y saith

maes corfforaethol yn amrywiol. Rwyf wedi

disgrifio sut mae rhai cyrff cyhoeddus yn

dechrau diwygio eu dull o gynllunio

corfforaethol a rheoli perfformiad a sut maen

nhw'n meddwl yn yr hirdymor wrth osod

amcanion a chamau llesiant yn y bennod

hon.

Yn anffodus, fel yr amlinellais uchod, o

ran cynllunio corfforaethol, rheoli

perfformiad a chynllunio ariannol, mae llawer

o sefydliadau yn gweld y swyddogaethau

hyn fel rhwystr yn hytrach na chymorth i

gyflawni dyheadau'r Ddeddf. Mae fy ngwaith

ar gynllunio ariannol o fewn Llywodraeth

Cymru a chaffael ar draws pob corff

cyhoeddus yn dangos yr heriau y mae cyrff

cyhoeddus yn eu hwynebu i gyfaddawdu

polisi, arweiniad a deddfwriaeth ag ethos

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol-

Gweler yr adran ar Gaffael ym Mhennod 2.

Cynrychiolydd y gwasanaethau tân ac achub

(2019)

“Byddwn yn edrych ar flaenoriaethau strategol a’r

nodau, y pum ffordd o weithio a saith maes newid

corfforaethol mewn ffordd wahanol eleni. Mae'r

offeryn hunan-fyfyrio wedi bod o gymorth mawr

gyda hynny - gyda meddwl yn wahanol. Y llynedd,

gofynnodd y swyddogion corfforaethol i bob maes

gwasanaeth sut maen nhw'n cyfrannu fwyaf at un

o'r saith nod - eleni, mae gen i ddealltwriaeth well

o lawer o'r Ddeddf diolch i'r offeryn. Nid oeddem

erioed wedi edrych ar y meysydd newid

corfforaethol o'r blaen.”

Fodd bynnag, nid yw rhai cyrff cyhoeddus yn

cydnabod arwyddocâd y meysydd newid

hyn wrth eu helpu i roi'r Ddeddf ar

waith. Dylai'r holl gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn

canolbwyntio ar y meysydd corfforaethol hyn

ac yn darparu gwybodaeth am hyn yn eu

datganiadau llesiant, eu cynlluniau llesiant,

eu cynlluniau corfforaethol a'u hadroddiadau

blynyddol. Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn

dystiolaeth bod cymhwyso'r Ddeddf i'w

meysydd newid corfforaethol yn llywio'r

camau y maent yn eu cymryd.

Rwy’n gweld rhywfaint o gynnydd

cadarnhaol gyda chyrff cyhoeddus yn

defnyddio eu hasedau i gyflawni eu

hamcanion llesiant a chyfrannu at y nodau

llesiant, gan herio'r gweithdrefnau

caffael presennol yn aml. Mae llawer o gyrff

cyhoeddus yn ystyried sut y gall asedau,

fflyd a gweithlu weithio gyda'i gilydd i

hyrwyddo llesiant.
Mae rhai yn ystyried sut y gallant leihau eu

hallyriadau carbon, cynyddu eu defnydd a'u

defnyddio fel ffyrdd i wella cysylltedd

cymdeithasol a hyrwyddo diwylliant:
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Troi neuadd farchnad yn ganolbwynt

diwylliannol

Cefnogodd Cyngor Wrecsam y syniad o

greu “Tŷ Pawb” - a oedd yn farchnad dan

do sy'n eiddo i'r Cyngor, yr oedd angen ei

hadnewyddu ac roedd yn colli ar

fasnach. Trwy feddwl yn hirdymor,

gweithio ar y cyd, a chynnwys pobl leol,

maent wedi cefnogi ail-greu'r adeilad fel

canolfan gelf a diwylliannol. Trwy gynnwys

pobl a busnesau lleol, maent wedi creu

gofod sy'n farchnad fwyd stryd, oriel, ysgol

celf a chrefft, a sinema - darparu buddion

lluosog ar gyfer canol y dref a'r bobl leol.

Gweithleoedd ar gyfer llesiant

Yn debyg i'r dull a gymerais yn fy swyddfa

fy hun, mae Iechyd Cyhoeddus

Cymru a Chyngor Abertawe wedi

dodrefnu ac addurno eu swyddfeydd yn

ddiweddar gan ddefnyddio'r Ddeddf fel

canllaw. Cymaint â phosibl, daethpwyd o

hyd i ddodrefn yn ail-law, cafwyd lloriau a

phaent gan eraill a defnyddiwyd mentrau

cymdeithasol i wneud y gwaith adfer ac

adnewyddu.

 

Gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, roedd

cymydog swyddfa yn symud allan, felly

cafodd cyfran sylweddol o'u dodrefn eu

hail-weithgynhyrchu a'u hailosod i weddu

i'w hanghenion. Mae hyn yn osgoi costau

gwastraff a gwaredu wrth ddarparu

dodrefn o ansawdd uchel heb unrhyw

gostau cludiant. Cafodd 95% o gyfanswm

yr eitemau dodrefn eu hadnewyddu neu

eu hail-weithgynhyrchu, a daeth traean o'r

5% o ddodrefn newydd o fentrau

cymdeithasol. Cafodd 82% o'r lloriau eu

hailddefnyddio neu eu hadennill.

Prosiect Carbon Bositif

Fel rhan o’u cyfraniad at sawl amcan,

gan gynnwys “Hyrwyddo amgylchedd

Cymru a rheoli adnoddau naturiol yn

gynaliadwy”, mae Cyfoeth Naturiol

Cymru wedi bod yn gweithio ar “Brosiect

Carbon Bositif”, i ddod yn esiampl mewn

rheoli carbon a rhannu eu gweithio

gydag eraill. Mae hyn wedi cynnwys

edrych ar ei hystâd gyfan, eu caffael, eu

fflyd a'u ffyrdd o weithio, i amcangyfrif eu

hallyriadau carbon a dechrau ffyrdd i'w

lleihau. 

 

Eisoes , mae hyn wedi arwain at brynu

cerbydau trydan, gosod goleuadau LED,

paneli solar ffotofoltäig, boeleri ynni-

effeithlon, datblygu Polisi Rheoli Carbon

ar gyfer caffael a gweithio gyda

chontractwyr i amcangyfrif a lleihau

allyriadau. Mae eu gwaith yn awr yn cael

ei rannu ar draws y sector cyhoeddus.

Ty Pawb
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Yn Sir Gaerfyrddin, adeiladwyd dwy ysgol

gynradd newydd yn ddiweddar i safonau

Passivhaus, Ysgol Parc y Tywyn ac Ysgol

Trimsaran, a bydd Cyngor Sir

Gaerfyrddin yn ceisio cyflawni mwy i'r

safonau hyn yn y dyfodol.

 

Mae'r safonau Passivhaus a fabwysiadwyd

gan y cwmnïau yn meddwl gofod dysgu o

ansawdd i ddisgyblion mewn amgylchedd

cynaliadwy drwy ddefnyddio llai o ynni a

deunyddiau lleol yn cael eu

defnyddio. Mae'r cwmnïau'n disgrifio'r dull

fel “creu lleoedd dysgu dyrchafol a

gwreiddio'r ysgolion yn eu cyd-destun

gwledig yng Nghymru gyda deunyddiau

lleol sy'n cyfeirio at y cynhenid   leol, a

thirweddau sy'n annog chwarae a dysgu y

tu mewn a'r tu allan. Mae ysgolion wedi

cael eu gorffen mewn paled o frics Cymru i

adlewyrchu'r ardal ' treftadaeth mewn

cynhyrchu brics, ochr yn ochr â Llarwydd

Gymraeg mewn ysgolion i gefnogi'r

gadwyn gyflenwi leol a lleihau ôl troed

carbon yr ysgol. 

 

Yn ystod yr wyth mis cyntaf o

feddiannaeth, adroddodd Ysgol

Trimsaran eu bod wedi arbed 75% mewn

biliau ynni o gymharu ag ysgolion adeiladu

newydd eraill.

 

Cyflwynwyd yr ysgolion mewn codiad

cyfalaf o ddim ond 6%, a disgwylir ad-

daliad o fewn dwy flynedd gyntaf eu

meddiant. Wrth i fwy o ysgolion gael eu

darparu fel hyn, bydd costau'n gostwng i

fod yn hafal i'r adeiladau arferol ar gyfer

Awdurdodau Lleol eraill.

Veg on the Ledge yng nghanol Caerdydd

Mae staff yn swyddfa Iechyd Cyhoeddus

Cymru yn Capital Quarter, Caerdydd wedi

sefydlu prosiect garddio. Nod y grŵp yw:

Creu hafan werdd ar gyfer staff,

ymwelwyr a bywyd gwyllt ar falconi y

chweched llawr.

Gwella llesiant meddyliol staff ac

ymwelwyr trwy ddarparu amgylchedd

dymunol i glirio pennau a chysylltu â

natur.

Plannu blodau a phlanhigion i ddenu

pryfed a bywyd gwyllt lleol, gan

gynnwys gwenyn a pheillwyr eraill.

 

 

Gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd, mae'r

grŵp wedi defnyddio rhoddion o botiau ac

offer gan gydweithwyr ar draws y sefydliad

a safleoedd ailgylchu. Mae llwyddiannau

cynnar wedi gweld courgettes, mefus a

thomatos yn cael eu tyfu o hadau. Mae

staff wedi mwynhau pigo mintys ar gyfer

te llysieuol a chael gwasgariad o berlysiau

ffres ar eu saladau.

Buddsoddi mewn llesiant plant

Mae anghysondebau o ran i ba raddau y

mae cyrff cyhoeddus yn mynd i gyflawni'r

hyn sy'n bosibl a sbarduno newid

diwylliannol o fewn eu meysydd newid

corfforaethol. Dylai pob corff cyhoeddus a

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn

ceisio dilyn yr astudiaethau achos a'r

enghreifftiau hyn a chyflwyno newidiadau i'r

ffordd y maent yn gwneud pethau'n

gorfforaethol, yn unol â'r Ddeddf.
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Er bod y rhain yn rhai enghreifftiau negyddol,

rwyf wedi dod ar draws sawl enghraifft

gadarnhaol, megis:

Y fenter lwyddiannus rhwng awdurdod tân

ac achub, awdurdodau lleol, bwrdd iechyd

a Llywodraeth Cymru a oedd â'r nod o

leihau nifer y galwadau brys a'r pwysau ar y

gwasanaeth iechyd ac ambiwlans

oherwydd cwympiadau yn y cartref. Ni ellid

sicrhau cyllid i barhau gyda'r fenter

oherwydd ni fyddai'r gwasanaethau

ambiwlans ac iechyd yn

cydnabod effaith ataliol y gwaith.

Y gwasanaeth heddlu a ariannodd uned

cymorth cyntaf ac uned gymorth

partneriaeth symudol i wella diogelwch yn

ystod yr economi yn ystod y nos. Er

gwaethaf ceisio cydweithio a chael arian

trwy'r cyrff iechyd a phartneriaid eraill,

ariannodd yr heddlu'r gwasanaeth hwn ar

ei ben ei hun nes, yn y pen draw, y nodwyd

y buddion ataliol o atal niferoedd uchel o

bobl rhag cyflwyno i adrannau damweiniau

ac achosion brys, a chyfrannodd cyrff

iechyd at gadw'r fenter i fynd.

Y nifer o enghreifftiau o gyrff cyhoeddus

sydd, ar adegau o lymder, wedi

cynnig cau gwasanaethau, adeiladau ac

amwynderau lleol tu ol i ddrysau

caeedig. Cyflwynir y rhain yn aml heb gael

sgyrsiau agored yn gyntaf â sefydliadau

eraill yn y sector preifat, cyhoeddus a

gwirfoddol neu aelodau'r gymuned ar sut y

gallent weithio'n wahanol i gydweithredu ac

arbed gwasanaethau neu atal problemau

mewn gwahanol ffyrdd.

 

 

yr awdurdod lleol sydd wedi cydweithio

â'u bwrdd iechyd i leoli swyddog tai yn yr

ysbyty lleol, gan helpu gyda rhyddhau

cleifion a fyddai fel arall yn wynebu

problemau tai a digartrefedd. Bellach mae

cleifion yn cael eu rhyddhau o'r ysbyty

mewn modd amserol i gartref sy'n addas

ar eu cyfer.

Mewn rhai achosion, mae'n cymryd

dycnwch gan un corff cyhoeddus i barhau

i wneud prosiect y maen nhw'n gwybod

sy'n llwyddiannus, i ddenu cydweithio a

chefnogaeth gan eraill. Mae'r prosiect

Adnabod a Chyfeirio at Wella Diogelwch

(IRIS) wedi'i anelu at feddygfeydd teulu i

helpu i nodi cam-drin domestig yn gynnar

o fewn gwasanaethau iechyd sylfaenol ac

atgyfeirio'n gyflym i ymyrryd yn gynnar

ac atal problemau rhag gwaethygu.

Cyflwynwyd y prosiect gan yr heddlu a

chymerodd sawl blwyddyn i ennill cyllid

gan y cyrff iechyd lleol, er gwaethaf

llwyddiant y rhaglen. Rhwng 2011 a 2014,

dim ond saith atgyfeiriad gan feddygon

teulu a dderbyniodd gwasanaethau

cymorth cam-drin domestig lleol. Pan

gyflwynwyd y rhaglen yn raddol yng

Nghaerdydd, derbyniwyd 265 o

atgyfeiriadau erbyn diwedd ei ail

flwyddyn. Erbyn mis Hydref 2019, roedd

806 o atgyfeiriadau gan feddygfeydd

Caerdydd a'r Fro. Roedd dros 60% o

achosion hefyd yn ddatgeliadau tro

cyntaf, gan ddangos pŵer cydweithio i

atal materion rhag gwaethygu.

 

Mae newid diwylliannol yn gofyn i

bawb chwarae eu rhan

Mae fy monitro cynnydd wedi dangos imi

fod cydweithredu ac integreiddio, yn ogystal

â'r ffyrdd eraill o weithio, yn aml yn cael eu

rhwystro gan un corff cyhoeddus mewn

trefniant partneriaeth. Weithiau mae hyn yn

ganlyniad i ddiwylliant sefydliadol; weithiau,

mae'n ganlyniad i un adran neu un unigolyn.

Er enghraifft:
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Ble rydyn ni nawr:

 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol:

Mae'r Ddeddf wedi dod a ffyrdd

newydd o weithio gyda chyrff

cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn

gweithredu'r pump ffordd o

weithio mewn rhai ardaloedd ac

yn creu newid trawsnewidiol.

Mae cenedlaethau'r dyfodol angen sector

cyhoeddus sydd â meddylwyr dewr,

ehangach, sy'n cydweithredu'n well gyda'i

gilydd, trwy Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, gydag arweinwyr pwrpasol yn

agored i roi cynnig ar bethau newydd. Bydd

cyrff cyhoeddus yn cymhwyso'r egwyddor

datblygu cynaliadwy a phum ffordd o weithio

i bopeth a wnânt - gan osod diddordeb

cenedlaethau'r dyfodol ochr yn ochr â diwallu

anghenion cenedlaethau cyfredol.

Ni all un sefydliad yn unig gyflawni'r nodau

llesiant. Mewn byd sy'n newid yn gyflym gyda

heriau fel natur ac argyfyngau hinsawdd,

newidiadau demograffig, awtomeiddio, tlodi,

iechyd corfforol a meddyliol gwael, mae

cenedlaethau'r dyfodol angen gwasanaethau

cyhoeddus i weithredu mewn ffordd

gydweithredol, ataliol ac integredig.

Mae arnom angen mwy o bobl i ddeall

cenhadaeth genedlaethol y Ddeddf a

gweision cyhoeddus sy'n symud rhwng

sefydliadau'r sector cyhoeddus (a phreifat /

gwirfoddol) i ennill amrywiaeth o sgiliau a

mewnwelediad i feysydd eraill i danio gwell

cydweithio, integreiddio, cynnwys ac atal.

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried y

yr hirdymor yn fwy nag erioed o'r blaen,

ond mae angen i'r system gyfan symud i

feddwl a gweithredu yn yr hirdymor

Mae'r Ddeddf wedi bod yn gyfrifol am fwy o

gyrff cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau

yn seiliedig ar ddyfodol hirdymor

Cymru. Mae'r egwyddor datblygu cynaliadwy

wrth wraidd y Ddeddf - cyrff cyhoeddus yn

gweithredu mewn ffordd sy'n diwallu

anghenion heddiw, heb amharu ar allu

cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu

hanghenion yfory.

Mae gweithredu ar gyfer yr hirdymor yn ei

gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus

weithio'n wahanol ac mae sawl elfen o'r

system gwasanaeth cyhoeddus (fel cynllunio

ariannol a rheoli perfformiad, er enghraifft)

eto i ddal i fyny.

Gallaf weld enghreifftiau o sut mae cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn defnyddio meddwl hirdymor:

Er bod newid diwylliannol yn cymryd amser,

mae'n hanfodol ein bod i gyd yn herio'r

rhwystrau hyn i gynnydd. Bum mlynedd yn

ddiweddarach ar ôl i'r Ddeddf fod ar waith,

mae'n ddyletswydd arnaf yn awr,

Archwilydd Cyffredinol Cymru, Llywodraeth

Cymru a sefydliadau eu hunain i alw'r

ymddygiad hwn allan a herio'r

penderfyniadau sy'n cael eu gwneud nad

ydynt yn adlewyrchu'r ffyrdd o weithio sy'n

ofynnol gan y Ddeddf.
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Er bod lefel y dadansoddiad o

dueddiadau'r dyfodol mewn asesiadau

llesiant yn amrywiol; roedd rhai

enghreifftiau yn sefyll allan. Edrychodd

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Caerdydd ar ‘Gaerdydd Yfory’, gan

archwilio’r senario posibl ar gyfer pob

pwnc yn seiliedig ar dueddiadau presennol

a pha shifft y gallai fod ei angen i gymryd

camau ataliol nawr. 

 

Myfyriodd Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Powys ar beth allai

canlyniadau hirdymor materion fod, pa

gwestiynau y gallai hyn eu codi a

chanlyniadau posibl diffyg gweithredu. 

 

Canolbwyntiodd Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Bro Morgannwg ar senarios yn

y dyfodol yn eu hardaloedd cymunedol,

gan ddarparu naratif perswadiol am

effeithiau tebygol tueddiadau ar gyfer

gwahanol gymunedau. Er bod ansawdd y

dadansoddiad yn amrywio, roedd

disgyblaeth meddwl yn benodol am

genedlaethau'r dyfodol yn amlwg yn rhan

o'r asesiadau hyn, ac mae hyn i'w ganmol.

Cydweithiodd y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn rhanbarth Gwent ag ‘Ash

Futures Consulting’ i gyhoeddi adroddiad

Sganio Gorwel ar dueddiadau tebygol ar

gyfer y 10-20 mlynedd nesaf. Y model ar

gyfer y gwaith hwn oedd yn seiliedig ar y

dull ‘Tri Gorwel’, gan edrych ar themâu fel

poblogaeth, symudedd, systemau naturiol,

yr economi a chymdeithas. Mae'r Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn Ngwent

bellach yn defnyddio'r wybodaeth i bennu

camau i gyflawni eu hamcanion llesiant a

llywio eu gwaith rhanbarthol. Rwyf

wedi cynhyrchu pecyn cymorth, mewn

cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus

Cymru, i sefydliadau ddeall a chymhwyso'r

dull dyfodol ‘Tri Gorwel’ i'w gwaith.

Mae yna hefyd rai enghreifftiau lle mae cyrff

cyhoeddus wedi gosod gweledigaeth

hirdymor:

Trwy fy her i Lywodraeth Cymru a

byrddau iechyd i ymestyn eu cynllunio y

tu hwnt i gylchoedd tair blynedd

Cynlluniau Tymor Canolig Integredig,

cynghorodd fy nhîm Fwrdd Iechyd

Prifysgol Hywel Dda ar osod 20-

strategaeth blwyddyn ar gyfer eu

gwaith: ‘Canolbarth a Gorllewin Cymru

Iachach: ein cenedlaethau'r dyfodol yn

byw'n dda.’

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Powys wedi gosod gweledigaeth a

chynllun llesiant yng nghyd-destun yr hyn

yr hoffent i Bowys edrych yn 2040. Ar ôl

defnyddio eu data tueddiadau yn y dyfodol

a gwybodaeth am yr asesiad llesiant,

penderfynodd aelodau'r Bwrdd wneud

hynny a gosod cynllun hirdymor ar gyfer

sut yr hoffent i'r sir wasanaethu

cenedlaethau'r dyfodol.

Yn gyffredinol, mae amcanion llesiant a

osodir gan gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn tueddu i fod yn

rhai hirdymor. Er enghraifft, 'Cefnogi pobl i

ddysgu, cyflawni a chyrraedd eu potensial'

neu 'Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i alluogi

pobl i fyw'r bywydau maen nhw am eu

harwain.'

Yn anffodus, mae'r camau i gyflawni'r

amcanion llesiant hyn a mesurau llwyddiant

yn aml yn rhai tymor byr ac mae angen i gyrff

cyhoeddus ystyried ymhellach ddiffinio sut

olwg sydd ar lwyddiant i'r amcan hwnnw

mewn pum, deg, pymtheg neu ugain

mlynedd.
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Mae llawer o gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn meddwl am yr

hirdymor. Fodd bynnag, mae llai yn

cynllunio hirdymor, sganio gorwel, cynllunio

senarios, a defnyddio technegau dyfodol

eraill i archwilio tueddiadau'r dyfodol, gan

ystyried y cysylltiadau rhyngddynt a'r hyn y

gallai hyn ei olygu i'r dyfodol. O ganlyniad,

nid ydynt eto'n dyrannu adnoddau'n gyson

ar sail cyflawni canlyniad hirdymor neu nodi

mesurau llwyddiant priodol.

Rwyf wedi cynhyrchu adnodd mewn

cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus

Cymru, yn seiliedig ar fodel y Fforwm

Dyfodol Rhyngwladol “Tri Gorwel” i helpu

sefydliadau i feddwl yn y tymor hir. Dylai cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fod yn ceisio defnyddio

technegau dyfodol fel y pecyn cymorth hwn

wrth osod neu adolygu eu hamcanion a'u

camau llesiant.

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2020)

“Rydyn ni’n disgwyl gweld cyrff cyhoeddus yn

meddwl am y dyfodol ac yn ymgysylltu ag

ansicrwydd. Mae hynny'n golygu deall

anghenion, risgiau a chyfleoedd fel y maent ar

hyn o bryd, a hefyd gan eu bod yn debygol o

chwarae allan dros yr hirdymor. Mae'n golygu

bod yn glir ynglŷn â sut maen nhw am i'r dyfodol

edrych a beth allan nhw ei wneud i gyrraedd

yno.”

Mae rhai cyrff cyhoeddus wedi gweld

meddwl neu gynllunio ar gyfer yr hirdymor

yn arbennig o heriol ac wedi camddeall y

diffiniad, gan ddisgrifio effaith hirdymor

debygol eu prosiect mewn ystyr gul. Er

enghraifft, “Mae'r cynnig hwn yn cyfrannu at

ddiwydiant digidol yn y dyfodol” neu “Bydd y

rhaglen hon yn ceisio darparu newid

trawsnewidiol hirdymor i'r cyngor.”

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi

canfod, er y gallai llawer o gyrff cyhoeddus

ddisgrifio'r galw a'r tueddiadau dros amser,

roedd llai o gyrff cyhoeddus yn canfod y

cysylltiadau rhwng tueddiadau

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a

diwylliannol, y tu hwnt i'r rhai mwyaf amlwg.

Dylai cyrff cyhoeddus fod yn cynnal

ymarferion i feddwl, cynllunio ac adnoddau

ar gyfer y dyfodol hirdymor gydag eraill

mewn cydweithrediad - y sector cyhoeddus,

preifat, gwirfoddol ac aelodau o'u cymuned.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod rhai

targedau ar gyfer agweddau penodol ar

lesiant. Er enghraifft, sector cyhoeddus

carbon-niwtral erbyn 2030; gostyngiad o

95% o leiaf mewn allyriadau carbon erbyn

2050; a miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn

2050. Ond nid yw'r llywodraeth eto

i gyhoeddi cerrig milltir ynghylch

dangosyddion llesiant cenedlaethol y

Ddeddf, a allai helpu cyrff cyhoeddus i

weithredu mwy ar gyfer yr hirdymor a gosod

targedau neu fesuriadau blynyddol priodol i

ddod yn agosach tuag at gerrig milltir

cyffredinol.

Dylai Llywodraeth Cymru geisio gosod cerrig

milltir mewn cydweithrediad ag eraill. Dylai

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chyrff

cyhoeddus fod yn ystyried dull tebyg i

ddiffinio mesurau llwyddiant priodol ar gyfer

cyflawni amcanion a chamau llesiant mewn

pump, deg, pymtheg ac ugain mlynedd.
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Rwy'n galonogol bod llawer o sefydliadau

a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi

gosod amcanion a chamau llesiant sy'n ceisio

bod yn ataliol. Er enghraifft, “Hyrwyddo iechyd

a llesiant da” neu “Helpu i roi'r dechrau gorau

posibl mewn bywyd i blant,” ac mewn sawl

achos, mae yna brosiectau a rhaglenni

newydd cadarnhaol sy'n cefnogi gweithgaredd

ataliol. Fodd bynnag, mae angen i gyrff

cyhoeddus symud y tu hwnt i brosiectau a

rhaglenni tuag at gydnabod a gweithredu ar y

cysylltiadau rhwng eu holl swyddogaethau a'r

cyfleoedd i atal. Gallaf weld bod dealltwriaeth

ddamcaniaethol dda o atal pan ddaw i effaith

penderfynyddion cymdeithasol ar iechyd a

llesiant - pethau fel tai, tlodi, addysg a'r

amgylchedd yn cael effaith gadarnhaol neu

negyddol ar eich bywyd. Fodd bynnag, mae'n

ymddangos bod llai o ddealltwriaeth o'r

camau y mae angen eu cymryd.

4 camau i atal

 

1. Gosod gweledigaeth hirdymor, gan

gynnwys dadansoddiad o dueddiadau'r

dyfodol.

 

2. Cydweithio a chynnwys pobl eraill i

weithio allan eu problemau eu hunain ac

iddynt weithio allan a ydyn nhw'n syrthio i

gategorio atal sylfaenol, eilaidd neu

drydyddol a defnyddio tystiolaeth i nodi

beth mae'r ymyriadau ataliol gorau.

Mae gan gyrff cyhoeddus ddealltwriaeth

gynyddol o'r angen i gymryd camau

ataliol ond nid oes ganddynt

ddealltwriaeth a hyder o sut

Mae cyrff cyhoeddus yn ei chael hi'n anodd

nodi ble i ymyrryd oherwydd eu bod yn aml yn

edrych ar broblemau ar wahân. Nid oes gan

unrhyw un sefydliad olwg hofrennydd ar bob

un o'r pwyntiau ymyrraeth ac, felly, mae cyrff

cyhoeddus yn colli cyfleoedd oherwydd nad

ydyn nhw'n defnyddio'r pum ffordd o weithio i

bob pwrpas. Fel y disgrifiais uchod, mae'r pum

ffordd o weithio yn atgyfnerthu ei gilydd

Byddai gosod lens tymorhir i'r hyn y mae corff

cyhoeddus yn ceisio'i gyflawni yn arwain at

gymhwyso'r ffyrdd eraill o weithio. Dylai cyrff

cyhoeddus fod yn dangos eu gwaith trwy:

3. Asesu'r ymyriadau hynny i nodi sut y

gallent atal a chynyddu cyfraniad at

amcanion llesiant eraill. 

 

Nododd Archwilydd Cyffredinol Cymru

nad oedd y mwyafrif o gyrff cyhoeddus

wedi nodi ffordd o fesur effaith atal. Er ei

fod yn heriol, byddai gwneud hynny'n

helpu i adeiladu'r sylfaen dystiolaeth ar

gyfer gwaith ataliol, llywio penderfyniadau

ynghylch symud gwariant i

weithgareddau sy'n cefnogi ymyriadau

cynradd ac eilaidd.

4. Symud cyllid yn unol â'r ymyriadau

gwerth gorau a nodwyd.

Fe wnes i gynghori swyddogion

Llywodraeth Cymru i ddiffinio pedwar cam

o atal (sylfaenol, eilaidd, trydyddol ac

acíwt) i alluogi eu penderfyniadau gwariant

i gael ei herio'n briodol (gweler yr adran ar

Lywodraeth Cymru ym Mhennod 2). Dylai

pob corff cyhoeddus fod yn defnyddio'r

diffiniadau hyn o ymyrraeth ataliol.

“Gall cyrff cyhoeddus ymchwilio i achosion

sylfaenol trwy weithio gyda phartneriaid,

defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd i ofyn pam

mae pobl yn dewis peidio â chymryd rhan mewn

gweithgaredd neu wasanaeth neu pam nad yw

ymyriadau wedi bod yn llwyddiannus.”

“Gwelsom fod cyrff cyhoeddus yn colli cyfleoedd i

nodi buddion ataliol ac i wneud y cysylltiadau

rhwng eu gwaith a'r canlyniadau yr oedd cyrff

eraill yn ceisio eu cyflawni. Roedd cyfleoedd i

integreiddio gwahanol agendâu a gweithio gydag

ystod ehangach o bartneriaid i sicrhau buddion

ataliol ehangach.”

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2020)

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2020)
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Er bod rhai cyrff cyhoeddus yn brin o hyder a

gwybodaeth ar sut i ymyrryd, mewn eraill, er

eu bod yn gwybod pa gamau ataliol sydd eu

hangen, maent yn rhoi'r mater yn y blwch

“rhy anodd ei wneud”. Dyma enghraifft o’r

hyn y mae Margaret Heffernan yn ei

ddisgrifio fel 'dallineb bwriadol' - term

cyfreithiol a ddefnyddir i ddisgrifio

anwybodaeth a fabwysiadwyd gan bobl i

osgoi herio'r 'status quo' neu awdurdod

heriol, yn aml oherwydd ofn ôl-effeithiau neu

ofn diffyg gweithredu. Mae Heffernan yn

tynnu ar nifer o enghreifftiau ar raddfa fawr

fel argyfwng ariannol 2008, lle gwerthwyd

morgeisi i bobl na allent eu fforddio, neu

sgandal camfanteisio ar blant Rotherham, lle

dioddefodd pobl ifanc gam-drin rhywiol

wedi'i drefnu a methodd yr awdurdodau â

gweithredu.

I raddau, mae “dallineb bwriadol” yn bodoli

ym mhob sefydliad, ond bydd pob arweinydd

da yn ymwybodol o hyn ac yn mynd at i'w

ddatrys drwy ddefnyddio'r pum ffordd o

weithio. 

Deall pwysigrwydd atal

Canfu Cyngor Dinas Newcastle fod eu

dull yn yr ysgol o ddelio â phobl ifanc

Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu

Hyfforddiant (DACH) yn canolbwyntio ar y

pethau anghywir. Tra'r oedd y Cyngor

wedi bod yn ceisio nodi pobl ifanc sydd

mewn perygl o fod yn DACH trwy edrych

ar gyrhaeddiad TGAU, canfu'r astudiaeth

mai'r dangosydd mwyaf oedd cysylltiadau

lluosog â'r gwasanaethau

cymdeithasol. Dangosodd yr ymchwil fod

y rhai a oedd wedi cael cyn lleied â chwe

rhyngweithiad â'r gwasanaethau

cymdeithasol wedi treulio bron i dair

gwaith yn fwy allan o addysg neu

hyfforddiant.

Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi creu

ffeithluniau, gan ddangos y siwrnai y mae

pobl yn mynd drwyddi wrth brofi cam-

drin domestig, yn seiliedig ar straeon

menywod y maent wedi gweithio gyda

nhw yn ddiweddar. Mae'r straeon yn

dangos y gost enfawr, yn nhermau dynol

ac ariannol, o beidio â chynnwys pobl,

gwrando arnynt neu ymateb i'w

hanghenion. Mae straeon y menywod hyn

yn dangos pŵer ymyrryd a sut y dylai

gwasanaethau cyhoeddus fod yn

defnyddio'r pum ffordd o weithio, yn

enwedig cydweithio a chynnwys, i wybod

pryd i atal materion rhag gwaethygu'n

effeithiol.

Welsh Womens Aid
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Trwy eu harchwiliadau, mae Archwilio Cymru

wedi dod o hyd i lawer o enghreifftiau o gyrff

cyhoeddus yn buddsoddi mewn atal. Fodd

bynnag, yn aml roedd hyn trwy gyrchu cyllid

grant, tynnu ffrydiau cyllid at ei gilydd ac

addasu rolau a chyfrifoldebau i helpu i

sicrhau buddion ataliol. Dyma'r math o arloesi

rwy'n ei groesawu wrth newid diwylliant a

defnyddio'r pum ffordd o weithio.

Fodd bynnag, canfu Archwilydd Cyffredinol

Cymru lai o enghreifftiau o gyrff cyhoeddus

yn symud eu hadnoddau craidd yn

sylweddol neu'n symud yn gryfach tuag at

fodelau ataliol o gyflenwi:

Mae llawer o gyrff cyhoeddus yn dechrau

defnyddio cyllid i archwilio camau ataliol,

ond mae llai o enghreifftiau o gyrff

cyhoeddus yn ailgyfeirio adnoddau craidd

o wasanaethau adweithiol o ddydd i

ddydd i atal

Dylai cyrff cyhoeddus fod yn dyrannu

adnoddau i gamau ataliol sy'n debygol o

gyfrannu at well canlyniadau a defnyddio

adnoddau, hyd yn oed lle gallai hyn gyfyngu

ar y gallu i ddiwallu rhai anghenion tymor

byr. Rwy'n gwerthfawrogi bod cyrff

cyhoeddus yn gweithio mewn cyfnod heriol,

gyda'r gofynion cyfredol yn tynnu sylw ac

adnoddau oddi wrth atal a meddwl yn

hirdymor. 

Fodd bynnag, mae Archwilydd Cyffredinol

Cymru a minnau wedi bod yn glir yn ein

cyngor y dylai cyrff cyhoeddus ystyried hyn

mewn trefniadau gwneud penderfyniadau ac

atebolrwydd, gan dderbyn gostyngiadau

tymor byr mewn perfformiad a risgiau wrth

geisio sicrhau canlyniadau integredig

hirdymor gwell. Gallai Llywodraeth Cymru

gynorthwyo cyrff cyhoeddus yn fawr trwy

ddilyn fy nghyngor a chyfeirio arian yn

ehangach at fesurau ataliol ac integreiddio 

eu strwythurau cynllunio ariannol sydd

wedi'u gosod ar hyn o bryd. Dylai pob corff

cyhoeddus fabwysiadu'r diffiniad o atal yr

wyf wedi cytuno â Llywodraeth Cymru

(gweler fy nghyngor i Lywodraeth Cymru), yn

enwedig ym maes cynllunio ariannol a rheoli

risg i lywio penderfyniadau gwariant.

Mae'r Ddeddf yn hwyluso meddwl mwy

integredig, gyda llawer o Fyrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydweithio'n

effeithiol i fynd i'r afael â materion a chyrff

cyhoeddus yn gweithio y tu hwnt i ffiniau

traddodiadol, gan wneud cysylltiadau ag

amcanion a sefydliadau eraill. Mae'r

integreiddio hwn yn arwain at well

cydweithredu a ffocws ar atal.

Mae cysylltiad cynhenid   rhwng y pum ffordd

o weithio. Rwy'n cytuno â'r Archwilydd

Cyffredinol Cymru bod:

Mae awdurdodau tân ac achub, yn benodol,

wedi rhannu astudiaethau achos sy'n dangos

cymhwysiad y Ddeddf a sut mae'r sector hwn

yn mynd y tu hwnt i'w 'dyletswyddau

traddodiadol' i atal problemau rhag digwydd.

Er enghraifft, dod o hyd i ffyrdd o atal anaf yn

y cartref a chyflwyno rhaglenni addysg i atal

llosgi bwriadol, tân, ymddygiad

gwrthgymdeithasol cyffredinol ac anaf.
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Archwilydd Cyffredinol Cymru (2020)

“Mae pwysau cynyddol yn y galw, cyfyngiadau

cyllido a monitro perfformiad yn rhai o’r

rhesymau y mae cyrff cyhoeddus yn ei chael yn

anodd dros ben. Fodd bynnag, mae angen

iddynt ystyried y ffordd orau o gynnal neu brif

ffrydio gweithgareddau sy'n debygol o sicrhau

gwell gwerth a chanlyniadau dros y hirdymor. "

“... integreiddio yn rhagflaenydd i gydweithredu

effeithiol a gall hwyluso ymateb ar draws y

system, sy’n galluogi cyrff cyhoeddus i weithio’n

ataliol.”

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2020)
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Mewn rhai achosion, mae meddwl integredig

a chydweithio yn cael eu sbarduno trwy

ddelio â sefyllfa o argyfwng. Wrth i mi

ysgrifennu, mae cannoedd o enghreifftiau

ledled Cymru lle mae gwasanaethau

cyhoeddus yn gwneud popeth y mae'r

Ddeddf yn ei ragweld mewn meysydd

cydweithredu ac integreiddio i ymateb i

argyfwng yr achosion o COVID-19.

Tyfu amrywiaeth gwirfoddolwyr trwy

gydweithredu

Mae Amgueddfa Cymru yn dangos effaith

cydweithredu trwy eu hamcan “Mae gan

bobl yng Nghymru gyfleoedd i ddatblygu

sgiliau trwy ddysgu diwylliannol”. Maent

wedi cychwyn ar brosiect i gynyddu nifer

ac amrywiaeth eu gwirfoddolwyr. Yn 2011,

gwirfoddolodd 80 o bobl ar gyfer yr

Amgueddfa Genedlaethol, ac roedd y

mwyafrif o ddemograffig gwyn, canol oed,

wedi ymddeol, wedi'i addysgu'n dda a

menywod. Trwy gydweithredu â

sefydliadau eraill gan gynnwys y Wallich,

Diverse Cymru, Cyngor Gweithredu

Gwirfoddol Cymru, Gwasanaethau

Gwirfoddol Caerdydd, Quest Support,

New-Link Wales ac eraill dros y saith

mlynedd diwethaf, maent wedi arallgyfeirio

ac ehangu'r sylfaen gwirfoddolwyr ac wedi

cynyddu'n sylweddol y niferoedd yn

gwirfoddoli i oddeutu 700 o bobl.

Cydweithio i ddod o hyd i wahanol atebion

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd

Cymru wedi gweithio ar y cyd tuag at eu

hamcan “Cefnogi pobl i atal tanau annedd

damweiniol ac aros yn ddiogel os ydynt yn

digwydd” trwy ddatblygu “Gwiriad Diogel

a Da”. Mae'r gwiriadau hyn yn cynnwys

cyngor ar ddiogelwch nwy a thrydanol a

pheryglon a allai achosi cwympiadau i

wneud i bob cyswllt gyfrif gydag aelodau'r

cyhoedd. Gan gydweithio â Bwrdd Iechyd

Betsi Cadwaladr, Heddlu Gogledd Cymru,

awdurdodau lleol, y sector gwirfoddol a

chymdeithasau tai fel Cartrefi Conwy,

mae'r gwasanaeth tân wedi ceisio

cyfrannu at Gymru Iachach, Cymru o

Gymunedau Cydlynus a Chymru sy'n Fwy

Cyfartal, trwy'r gwaith ymroddedig hwn.

Gallwn hefyd weld hwn fel patrwm yn fwy

cyffredinol; lle mae'r perthnasoedd

cydweithredol mwyaf ffrwythlon yn ffurfio

mewn ymateb i argyfwng. Er enghraifft:

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

Roedd y ddwy ardal awdurdod lleol yn

gyson yn y pum ardal uchaf ledled y

Deyrnas Unedig am farwolaethau

cysylltiedig â chyffuriau, ac roedd yn amlwg

bod angen gweithredu ar frys i herio'r

gangiau troseddol a oedd yn targedu'r ardal

i gwrdd â mwy o alw am gyffuriau.

Cytunwyd ar sefydlu Grŵp Digwyddiad

Critigol, dan adain Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus rhanbarthol - dan

gadeiryddiaeth Dirprwy Arweinydd

Abertawe a Phrif Weithredwr Cyngor

Castell-nedd Port Talbot. Cytunodd y grŵp

ar gamau brys i dargedu mesurau ataliol ar

draws yr ystod o swyddogaethau yr oedd

partneriaid yn gyfrifol amdanynt.
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Mae'r camau hyn yn cynnwys materion

iechyd ac iechyd y cyhoedd (gyda

phwyslais arbennig ar grwpiau agored i

niwed, e.e. gweithwyr rhyw); gwasanaethau

camddefnyddio sylweddau; tai

(‘cuckooing’): galw cynyddol ar

wasanaethau cymdeithasol - gan gynnwys

materion diogelu - yn ogystal â rôl yr

heddlu wrth fynd i’r afael â throseddu. Y

rhesymeg ganolog oedd bod dull

partneriaeth yn hanfodol, gan na allai’r

heddlu “arestio ein ffordd allan” o’r broblem

ar ei phen ei hun. Cydnabuwyd bod

partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus, gan gynnwys tai a Choleg

Castell-nedd Port Talbot, hefyd wedi

chwarae rhan wrth fynd i'r afael â'r mater

trwy reoli dyraniadau tai a thrwy waith

uniongyrchol gyda phobl ifanc.

 

Dywed y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus wrthyf fod y gwaith hwn

bellach wedi ysgogi trafodaeth bellach yn

eu plith ynghylch sut y gallant gysylltu’r

mater hwn â gwaith ehangach ar fynd i’r

afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. Mae’r byrddau yn cydnabod

bod y bobl y maent yn delio â hwy o ran

‘siroedd llinellau’ a marwolaethau sy’n

gysylltiedig â chyffuriau yn debygol o fod yr

un plant a brofodd adfydau yn ystod

plentyndod. Mae’r ymwybyddiaeth hon yn

eu helpu i ystyried sut y gallant symud eu

gweithgaredd cydweithredol ac integredig i

sicrhau eu bod yn gweithredu nawr er

mwyn osgoi cenhedlaeth arall rhag dod yn

‘linellau sirol’ y dyfodol.

Rydym yn gweld meddwl mwy integredig ar

draws cyrff cyhoeddus ond mae gwaith i'w

wneud o hyd. Mae'r Ddeddf yn uchelgeisiol yn

ei gofynion bod cyrff cyhoeddus yn gwneud

cysylltiadau ar draws nodau llesiant,

amcanion llesiant y sefydliad ac amcanion

cyrff cyhoeddus eraill. Mae yna enghreifftiau

calonogol o ble mae cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi

dechrau dangos hyn. Er enghraifft, wrth osod

amcanion llesiant a chamau ar dai, maent

wedi cysylltu hyn â chamau i wella'r economi

leol, cwrdd â thargedau allyriadau carbon a

defnyddio deunyddiau lleol.

Fodd bynnag, mae llawer o gyrff cyhoeddus

wedi methu â chysylltu eu hamcanion ag

amcanion sefydliadau eraill yn eu hardal leol,

megis tai ac iechyd - gan fethu â chydnabod

buddion ataliol tai o ansawdd da.
 

Amcangyfrifir bod tai gwael yng Nghymru yn

costio £95m y flwyddyn i'r GIG oherwydd y

tebygolrwydd cynyddol o glefydau anadlol

mewn cartrefi oer, llaith; risg uwch o anaf

mewn cartrefi anaddas; ac iechyd meddwl

gwael oherwydd straen a materion ariannol.

Fodd bynnag, mae cyrff cyhoeddus yn methu

â gwneud y cysylltiadau hyn wrth atal llesiant

gwael. Nid yw wedi helpu ei bod yn ofynnol i

gyrff cyhoeddus unigol osod eu hamcanion

llesiant gerbron y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus. Byddai wedi gwneud mwy o

synnwyr yn y cyd-destun hwn i osod

amcanion ar y cyd yn gyntaf ac i'r rhain gael

eu hystyried yn yr amcanion a'r camau a

nodwyd ym mhob corff cyhoeddus.

Er enghraifft, nododd Cyngor Merthyr

Tudful y byddant yn 'Cynyddu cyfleoedd ar

gyfer tai cynaliadwy ac adnewyddadwy, a

datblygiadau ynni adnewyddadwy.' Mae

gan Gyngor Powys gam ar eu prosiect:

'Cartrefi a Dyfir yn y Cartref', 'i annog

defnyddio pren lleol, cynaliadwy ar gyfer

prosiectau cynghorau a chymdeithasau tai

newydd.'

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Tra bod cyrff cyhoeddus yn trafod atal

llawer mwy, maent weithiau'n colli

cyfleoedd i sicrhau buddion ataliol

ehangach trwy integreiddio eu

hamcanion a chydweithio ag eraill

Er bod y Ddeddf yn sbarduno mwy o

integreiddio, nid yw pob corff cyhoeddus yn

gwneud y cysylltiadau cywir. 

34



Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn gosod ac

yn adolygu eu hamcanion llesiant a'u camau

mewn cydweithrediad ag ystod o bobl.

Dylent gymhwyso ‘prawf dwbl’ y Ddeddf i’r

atebion y maent yn eu hystyried, i wella

llesiant economaidd, cymdeithasol,

diwylliannol ac amgylcheddol.

Nid yw rhai cyrff cyhoeddus yn gwneud

cysylltiadau cadarnhaol hyd yn oed yn eu

sefydliad eu hunain, gan ddangos diffyg

integreiddio. Er enghraifft, mae Polisi

Cynllunio Cymru 10 newydd yn cydnabod

effaith cynllunio defnydd tir ar lesiant. Ond,

wrth adrodd, nid yw Llywodraeth Cymru

wedi cydnabod yn llawn effaith

bellgyrhaeddol eu polisi newydd wrth eu

helpu i gyflawni eu hamcanion a'u camau

llesiant. Mae creu lleoedd a chynllunio yn

hanfodol i gyflawni llawer o'r nodau llesiant

a chael cysylltiadau ag amcanion eraill

(megis “Cyflwyno seilwaith modern a

chysylltiedig” ac “Adeiladu cymunedau

iachach ac amgylcheddau gwell”). Er

gwaethaf hyn, nid yw Adroddiad Blynyddol

diweddaraf Llywodraeth Cymru (2019) yn

cydnabod y diwygiad mawr i bolisi cynllunio

trwy Bolisi Cynllunio Cymru 10.

Mae llawer o gyrff cyhoeddus wedi cyflwyno

asesiadau effaith a thempledi ar-lein ar gyfer

cynigion a phapurau, sy'n ceisio eich gorfodi i

feddwl am gynnig o wahanol onglau - gan

ddefnyddio'r pum ffordd o weithio a'r nodau

fel canllaw. Er enghraifft, mae Cyngor Sir Sir

Ddinbych wedi datblygu offeryn asesu effaith

ar-lein, ac mae Llywodraeth Cymru wedi bod

yn gweithio ar asesiad effaith integredig a

chwrs hyfforddi cysylltiedig.

Mae annog pobl i feddwl yn fwy cyfannol na'u

maes gwaith eu hunain yn rhan o newid

diwylliant a helpu pobl i sicrhau buddion

lluosog ar draws pob dimensiwn o lesiant.

O ganlyniad, mae llawer o gyrff cyhoeddus

yn credu eu bod yn dangos bod eu gwaith

wedi'i integreiddio a sut mae eu

gweithredoedd yn gysylltiedig â'r nodau

llesiant cenedlaethol.

Er enghraifft, wrth fonitro cynnydd, rwyf wedi

gweld bod llawer o adroddiadau blynyddol,

cynlluniau corfforaethol a dogfennau atodol

yn dangos ar ffurf diagram sut mae amcanion

neu gynigion yn cysylltu â phob un o'r nodau

llesiant - mewn tablau neu fel graffeg y

nodau. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a

minnau hefyd wedi gweld llawer o

enghreifftiau o gysoni rhwng datganiadau

llesiant cyrff cyhoeddus unigol a chynlluniau

llesiant ar y cyd Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus ar ffurf diagram neu restr.

Mae croeso i hyn ac mae'n dangos 

integreiddio ar lefel sylfaenol, ond nid yw

ymarferion ar bapur yn ddigon i ddangos sut

mae cyrff cyhoeddus yn gweithio'n

wahanol. Nid yw hyn yn ‘dangos eich gwaith’

yn ddigonol, oherwydd yn aml nid oes

esboniad na naratif ynghlwm wrth y

diagramau.
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Archwilydd Cyffredinol Cymru

(2020)

“Fe wnaethon ni hefyd dynnu sylw at

enghreifftiau o gyrff cyhoeddus yn colli

cyfleoedd i nodi buddion ataliol ac i wneud y

cysylltiadau rhwng eu gwaith a’r canlyniadau yr

oedd cyrff eraill yn ceisio eu cyflawni.”

Mae sawl corff cyhoeddus wedi

cyflwyno offer a thempledi i helpu pobl

i ystyried sut mae eu cynnig wedi'i

integreiddio a chyfrannu at bob un o'r

saith nod llesiant cenedlaethol. Fodd

bynnag, nid yw ymarferion ar bapur yn

ddigon i ddangos sut mae cyrff

cyhoeddus yn gweithio'n wahanol

“Mae ôl-ffitio neu alinio cosmetig amcanion a

gweithredoedd yn gyfle a gollwyd ac yn wastraff

amser.”

Archwilydd Cyffredinol Cymru (2020)
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Mae yna rhai nodau llesiant

cenedlaethol nad oes cymaint o

ddealltwriaeth ohonynt ac mae eglurder

yn brin o sut mae cyrff cyhoeddus yn eu

cyflawni

Mewn gwirionedd, mae rhai enghreifftiau o

hyn yn dangos sut y gall llenwi ffurflenni, a

dilyn canllawiau yn unig arwain at 'dicio'r

blwch a cholli'r pwynt', gyda phobl yn llenwi'r

asesiad effaith neu'r templed yn dangos

camddealltwriaeth llwyr o ddiffiniad y

ffynnon- bod yn nodau ac yn ffyrdd o weithio.

Mae detholiad o enghreifftiau a welais yn

cynnwys:
dehongli ‘Cymru Lewyrchus’ fel nod

economaidd yn unig (pan mae’n ddiffiniad

cyfreithiol sy’n cynnwys carbon isel,

arloesol, cynhyrchiol - yn ogystal â sgiliau a

gwaith teg),

dehongli ‘Cymru Gydnerth’ fel nod sy’n

canolbwyntio ar wytnwch personol yn

erbyn adfyd (pan fo'r nod am ecosystemau

cydnerth), 

gweler mai 'integredig' o ran integreiddio

gwasanaethau, yn hytrach na chyfraniad ar

y cyd at y nodau llesiant cenedlaethol ac

integreiddio amcanion llesiant.

Yn fwy eang, mae cymhwyso integreiddio yn

gywir yn golygu deall diffiniad cyfreithiol

llawn y saith nod cenedlaethol ac archwilio'r

cyfraniad y gall corff cyhoeddus ei wneud

tuag at bob un ohonynt - ar ei ben ei hun ac

mewn cydweithrediad ag eraill. Mae yna rai

nodau llesiant nad yw cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn eu

deall (gweler er enghraifft, adrannau ar

'Gymru Lewyrchus,' Cymru Gydnerth 'a'

Cymru sy'n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang' ym

Mhennod 3) sy'n golygu bod cyfleoedd i

wella llesiant economaidd, cymdeithasol,

diwylliannol ac amgylcheddol ar yr un pryd

yn cael eu hanwybyddu. Fodd bynnag, mae

llawer o gyrff cyhoeddus yn defnyddio

fframwaith y Ddeddf i bob pwrpas i gymryd

camau na fyddent wedi'u hystyried o'r blaen. 

Dylai cyrff cyhoeddus symud y tu hwnt i

ymarferion papur gan sicrhau bod staff yn

cael eu hyfforddi, eu cefnogi a'u herio'n

adeiladol wrth gymhwyso'r Ddeddf. Dylai cyrff

cyhoeddus ystyried sut maen nhw'n helpu ei

gilydd i gael sgyrsiau am y cysylltiadau

ehangach rhwng gwaith - rhywbeth na ellir ei

gyflawni dim ond trwy gymhwyso'r pedair

ffordd arall o weithio.

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

yn dangos pŵer cydweithredu, ac mae

llawer o gyrff cyhoeddus yn mynd y tu

hwnt i'w swyddogaethau traddodiadol i

weithio gydag eraill. Bellach mae angen i

gydweithredu symud y tu hwnt i

gynnwys y partneriaid amlycaf ac o

‘rannu gwybodaeth’ tuag at gronni

adnoddau

Mae’r Ddeddf yn gosod ‘cydweithio’ yn y

gyfraith ar gyfer 44 o gyrff cyhoeddus ac mae

wedi sefydlu  Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fel mecanwaith cydweithredol i

wella llesiant. Ni ddaethpwyd ag ystod mor

eang o sefydliadau a swyddogaethau at ei

gilydd erioed i weithio ar gylch gwaith mor

eang. Mae'r cydweithredu hwn yn

angenrheidiol i greu gwasanaeth cyhoeddus

ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol sy'n

cydweithio i wella llesiant.
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“Mae angen cydweithio'n well gan yr holl

asiantaethau perthnasol er mwyn trosglwyddo’n

ddi-dor i asiantaethau perthnasol eraill.”

Ymateb 'Llwyfan y Bobl' (2019)

Yn ddealladwy, mae'r ffordd newydd hon o

weithio yn cymryd amser. Mae Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi treulio

blynyddoedd cynnar y Ddeddf yn

canolbwyntio ar gael cynlluniau llesiant ar

waith, a meithrin perthnasoedd â’i gilydd ac

rwyf bellach yn gweld tystiolaeth 

Mae'r enghreifftiau cadarnhaol a'r astudiaethau

achos hyn i'w gweld trwy'r adroddiad hwn.
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o’r ymddiriedaeth a’r ddealltwriaeth hon yn

dechrau talu ar ei ganfed. Trwy

gydweithrediad, mae aelodau sefydliadau'r

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

integreiddio eu hymdrechion yn fwy nag yr

oeddent o'r blaen. Er enghraifft, dull Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd o

wella ansawdd aer:

Cydweithio i integreiddio yng Nghaerdydd

Trwy geisio deall yr effaith gymdeithasol,

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol

ehangach y gallent ei chael, cydweithiodd

Cyngor Caerdydd â phartneriaid

ehangach Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Caerdydd, preswylwyr a

busnesau i ddatblygu strategaeth aer glân a

chludiant ar gyfer y ddinas, gan gydnabod

bod hyn yn ysgogiad pwysig i gyflawni nifer

o'u hamcanion llesiant a'r nodau llesiant

cenedlaethol.

Mae’r gwaith hwn wedi cael lens ‘iechyd

cyhoeddus’ trwy secondiad ymgynghorydd

Iechyd Cyhoeddus i’r cyngor. Mae hyn wedi

ysgogi ailffocysu sylweddol ar sut y gallant

fynd i'r afael â phroblemau gyda thagfeydd

ac ansawdd aer gwael mewn ffordd sy'n

gyrru cynnydd pellach ar gyflawni eu

hamcanion.

Mae’r gwaith hwn wedi arwain at

ganolbwyntio ar wneud teithio egnïol yn

norm trwy gynlluniau fel ‘Nextbike’, cynigion,

i gyflwyno’r ‘tâl tagfeydd’ i’r ddinas, a chreu

adeiladau fel Ysgol Hamadryad yn ardal

Butetown fel ysgol sy’n anhygyrch i

gerbydau er mwyn annog mwy o bobl i

gerdded neu feicio. Maent wedi ystyried y

cysylltiadau economaidd-gymdeithasol â'r

gwaith hwn trwy flaenoriaethu'r ardaloedd

mwyaf difreintiedig sydd â'r disgwyliad oes

isaf ar gyfer buddsoddi mewn lonydd beicio

a seilwaith teithio egnïol. Maent hefyd yn

ystyried sut i ddylunio'r isadeiledd hwn

mewn ffordd sy'n hwyluso draenio

cynaliadwy, gan ganiatáu prosesu dŵr 

wyneb mewn ffordd sy'n lân ac yn

gynaliadwy, tra hefyd yn gwella'r ardal gyda

choed a phlanhigion.

 

Yn ail, mae holl bartneriaid y Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ystyried

defnyddio dau o feysydd newid

corfforaethol - cynllunio ac isadeiledd eu

hasedau eu hunain, megis ysgolion, ffyrdd

ac adeiladau cymunedol a thrwy creu

'Siarter Teithio Iach Caerdydd', (sydd â 14

llofnodwyr o'r sector cyhoeddus - gan

gynnwys fy swyddfa). Mae'r Siarter yn

ystyried sut y gellir annog a chefnogi eu

gweithlu a'u hymwelwyr eu hunain i

ddefnyddio dulliau cludo iach a sy'n

cynhyrchu llai o lygredd.

Cyngor Caerdydd

Mae cyrff cyhoeddus ar cgmau amrywiol

o gydweithio - o siarad â'i gilydd, i rannu

gwybodaeth, i weithio gyda'n gilydd yn

anffurfiol pan mae'n gwneud synnwyr, i

weithio gyda'n gilydd ar bob cam o brosiect, i

sefydliadau sy'n gyd-ddibynnol ar ei gilydd.

 

Er bod rhywfaint o gydweithredu yn parhau yn

y categorïau 'siarad â'n gilydd' neu 'rannu

gwybodaeth', mae'r Ddeddf wedi bod yn

sbarduno cydweithredu dyfnach ymhlith rhai

cyrff cyhoeddus. Mae rhai sefydliadau wedi

dechrau gyda'u meysydd newid corfforaethol

- fel cydleoli staff, er enghraifft:
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Mewn achosion eraill, rwy'n gweld cyrff

cyhoeddus yn mynd ymhellach eto - yn rhannu

asedau ac ystadau, yn darparu gwasanaethau

gyda'i gilydd.

Mewn rhai achosion, mae cyrff cyhoeddus

wedi nodi'r angen i ehangu eu rhwydweithiau

i ddeall problem yn well neu weithio mewn

ffordd fwy ataliol. Mae cysylltiad agos

rhwng cydweithredu ac cynnwys, ac mae

cyfle i fwy o Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus a chyrff cyhoeddus fod yn

cydweithredu â phartneriaid llai amlwg - y

rhai “mwy anghyffredin”.

Er enghraifft, mae'r rhan fwyaf o'r 19 Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys

arweinwyr o awdurdod lleol, bwrdd iechyd,

Cyfoeth Naturiol Cymru a gwasanaeth tân ac

achub yr ardal; ynghyd ag aelodau eraill a

wahoddwyd fel yr heddlu, Comisiynydd yr

Heddlu a Throseddu, Iechyd Cyhoeddus

Cymru, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Cymru, sefydliadau sector gwirfoddol,

busnesau lleol, addysg uwch ac addysg

bellach ac eraill.

Cydweithio a chydleoli

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Caerffili wedi cydleoli staff o wahanol

sefydliadau i weithio tuag at “Gymunedau

Mwy Diogel” - un o'u meysydd gweithredu

y cytunwyd arnynt. Mae aelodau eraill o

staff yn ymuno â nhw ar gyfer cyfarfodydd

bob pythefnos, sy'n ceisio nodi, datrys

problemau ac ymateb i wahanol alwadau

yn y sir. Mae'r Bwrdd yn dweud fod hwn yn

ddull “pobl a lleoedd’ sy’n canolbwyntio ar

ddioddefwyr cyson, troseddwyr toreithiog,

a galwyr cyson, yn ogystal â mannau

problemus trosedd ac ymddygiad

gwrthgymdeithasol. ”

Mae pedwar gwasanaeth brys yn Ne

Cymru (Gwasanaeth Tân ac Achub De

Cymru, Heddlu De Cymru, Ymddiriedolaeth

GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a

Gwylwyr y Glannau EM) wedi cydleoli yn

Llanilltud Fawr. Maen nhw'n dweud bod y

ffordd newydd o weithio - gyda

gwasanaethau 999 wedi'u cydleoli ar un

safle - eisoes yn cryfhau perthnasoedd

rhwng partneriaid y gwasanaeth brys, gan

greu ffyrdd mwy effeithiol o weithio a

chefnogi rhannu gwybodaeth, a fydd o

fudd i'r cyhoedd.

Mae Canolfan Adnoddau Integredig Cylch

Caron yn brosiect iechyd, tai a

gwasanaethau cymdeithasol strategol yng

nghefn gwlad Ceredigion. Mae'r

datblygiad yn cynnwys Canolfan Iechyd

newydd gyda phractis meddygon teulu,

fferyllfa, clinigau cleifion allanol, nyrsio

cymunedol a gofal cymdeithasol. Bydd

hefyd yn darparu cyfleusterau a

gwasanaethau cymunedol i 34 o fflatiau

gofal ychwanegol, a chwe uned camu i

fyny/ camu i lawr ar gyfer gofal

canolraddol ac adsefydlu. Ariennir y

cynllun gyda grantiau cyfalaf gan

Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir

Ceredigion a Phrifysgol Hywel Dda.

Gwasanaethu'n wahanol

Mae Tasglu'r Cymoedd yn helpu i hwyluso

dull cydgysylltiedig gan ddefnyddio hybiau

cymunedol i ddatblygu cenhedlaeth

newydd o ganolfannau iechyd a gofal; gan

eu hehangu ymhellach i ddatblygu

modelau newydd o ddysgu cymunedol,

darpariaeth gofal plant, cymorth rhianta,

dysgu teulu a mynediad cymunedol i

gyfleusterau a adeiladwyd o amgylch y

diwrnod ysgol.
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Fodd bynnag, mae anghysondebau o ran

ymgysylltiad y byrddau ag, er enghraifft, cyrff

cyhoeddus cenedlaethol, cynghorau tref a

chymuned, y sector preifat, addysg bellach

ac uwch a thai. Er bod y sefyllfa wedi

gwella, canfu Archwilydd Cyffredinol Cymru

yn 2018 mai dim ond 11% o Gynghorau Tref

a Chymuned a nododd fod ganddynt

berthynas waith dda â'u Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus a nododd bron i

draean o ymatebwyr y cyngor tref a

chymuned nad oeddent yn deall rôl Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae Awdurdodau'r Parc Cenedlaethol yn

ceisio gweithio gydag ystod ehangach o

bartneriaid yn cyfrannu tuag at y saith nod

llesiant cenedlaethol. Er enghraifft, mae

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, yn ceisio

adeiladu ar eu cynnig diwylliannol a chynyddu

nifer y siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn yr

ardal. Maent yn gweithio gydag ystod eang o

sefydliadau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus i

ddathlu, cryfhau a chefnogi iaith a diwylliant.
 

Trwy gynlluniau fel "Bwrlwm Eryri", maent wedi

galluogi pobl sy'n derbyn triniaeth iechyd

meddwl, yr henoed, pobl sy'n derbyn triniaeth

ar gyfer camddefnyddio sylweddau a grwpiau

eraill, i gymryd rhan mewn gweithgareddau

celfyddydol yn yr awyr agored ac mewn

safleoedd treftadaeth, gan gynnwys y

celfyddydau gweledol, barddoniaeth a

cherddoriaeth.
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Mae gan gynghorau tref a chymuned, cyrff

cyhoeddus cenedlaethol (fel Chwaraeon

Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru) a

sefydliadau sector preifat swm sylweddol y

gallent ddod ag ef i waith cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Er bod

sicrhau bod cynrychiolydd cynghorau tref a

chymuned yn cael ei wahodd i ymuno â'r

bwrdd yn gymharol syml a dylai pob bwrdd

weithredu, dylai Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus a chyrff cyhoeddus geisio ffyrdd

o gydweithredu'n fwy effeithiol ac

integreiddio eu gwaith ag eraill i gyflawni eu

hamcanion llesiant. Er enghraifft:

Gall cydweithio ag ystod ehangach o

bartneriaid wella gallu cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i feddwl

yn fwy cyfannol a nodi atebion mwy

arloesol, integredig, ataliol a thraws-

sectoraidd. Mae cydweithredu hefyd yn

gadarnhaol wrth helpu cyrff cyhoeddus i

ddeall sectorau a safbwyntiau ei gilydd.

Bydd cael ystod ehangach o sgiliau yn

hanfodol i'n gweithlu gwas cyhoeddus yn y

dyfodol a bydd yn ein helpu i ail-drefnu

gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol. Gall treulio amser

mewn gwahanol sefydliadau a sectorau roi

gwybodaeth, profiad ac adeiladu

rhwydweithiau ehangach i bobl sy'n galluogi

gwell cydweithredu. Er enghraifft, nod y

rhaglenni hyn oedd creu arweinwyr ar gyfer

y dyfodol:

Mae Academi Wales (Llywodraeth

Cymru) wedi sefydlu cynllun

graddedigion sy'n cynnig cyfres o

leoliadau gwaith i bobl mewn ystod o

sefydliadau sector cyhoeddus. Mae'r

rhaglen yn dod â gwahanol sectorau

ynghyd i gynnig cyfuniad o gymwysterau

academaidd a phrosiectau tymor byr, gan

ddarparu datblygiad arweinyddiaeth mewn

gwahanol gyd-destunau.

Yn Sir Benfro, mae'r Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus wedi nodi'r niferoedd uchel o

bobl ifanc sy'n gadael yr ardal a'r

tueddiadau poblogaeth sy'n heneiddio

dros amser fel man cychwyn, cytunodd

holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus i gydweithio i gynnal lleoliadau

gwaith. Maent wedi lansio llyfryn “Canllaw

cyflogwr i brofiad gwaith yn Sir Benfro:

pob oedran” ac maent yn ychwanegu

cynrychiolwyr o'r Fforwm Ieuenctid at y

grŵp cydweithredol i sicrhau bod y

rhaglen wedi'i theilwra i'r hyn y mae pobl

ifanc ei eisiau a'i angen.
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Rwy'n gwerthfawrogi bod rhai sefydliadau yn

wynebu rhwystrau i gydweithredu. Mae

sefydliadau bach, fel y cyrff cyhoeddus

cenedlaethol sy'n dod o dan y Ddeddf a'r

gwirfoddol sector, yn codi gyda mi ac

Archwilydd Cyffredinol Cymru sut maent yn ei

chael yn anodd ymgysylltu â strwythurau

llywodraethu cymhleth, gan ei chael yn anodd

dod o hyd i'r adnoddau i gefnogi

partneriaethau a chydweithio.

Eto i gyd, rhaid i'r diwylliant a'r ffordd yr ydym

yn gweithio fel sector cyhoeddus newid i

fodloni dyheadau'r Ddeddf. Ni allwn fforddio

bod yn amddiffynwr am ein gwaith; mae

angen i ni gydweithio llawer mwy i ddatrys

problemau cymhleth sy’n wynebu

cenedlaethau’r dyfodol a chyflawni’r cysyniad

o ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymreig’.

Ffordd amlwg o fynd i'r afael â hyn fyddai pe

bai mwy o ffocws ar rannu staff trwy

apwyntiadau ar y cyd, mwy o ddefnydd o

secondiadau a lleoliadau, yn ogystal â rhoi

gofyniad yn ei le i unrhyw un sy'n dyheu am

gael swydd arwain yng ngwasanaethau

cyhoeddus Cymru gael profiad o sectorau

eraill a gwahanol fathau o wasanaethau

cyhoeddus.

Rhaglen STEP

Mae'r Ysgrifennydd Parhaol wedi cyflwyno

'Lleoliadau Profiad Tymor Byr' (‘STEP’) o

fewn Llywodraeth Cymru i ddarparu

cyfleoedd i staff gysgodi pobl a gweithio o

fewn gwahanol adrannau yn y llywodraeth

neu mewn sawlsefydliad cyhoeddus, preifat

a gwirfoddol eraill. Y syniad yw agor y

llywodraeth i wahanol brofiadau gwaith,

dulliau a syniadau, ynghyd ag adeiladu eu

rhwydweithiau a'u cysylltiadau. Mae fy

swyddfa fy hun wedi gweithio gyda

chydweithiwr o'r llywodraeth sy'n cymryd

rhan yn STEP, sydd wedi helpu fy nhîm i

ddatblygu canllaw i gynadleddau a

chyfarfodydd cynaliadwy, a fydd yn cael ei

gyhoeddi ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a

fy nhîm.

Mae'r Ddeddf wedi rhoi ffocws

newydd i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus ar

ymglymiad. Mae rhai yn dod o hyd i

ffyrdd newydd o gynnwys pobl yn

barhaus, ond dim ond ar adeg benodol

y mae'r mwyafrif yn dal i gynnwys

Pan ddes yn Gomisiynydd Cenedlaethau'r

Dyfodol yng Nghymru yn 2016, y ffordd

ddiofyn o gynnwys pobl oedd trwy arolwg

ymgynghori papur traddodiadol neu

electronig. Yn aml, roedd hyn yn rhy hwyr i

ddylanwadu ar benderfyniad y corff

cyhoeddus beth bynnag.

Mae cynnwys, fel y’i diffinnir yn y Ddeddf, yn

ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau fod yn

agored i ddylanwadu gan ddinasyddion a

rhanddeiliaid, gan symud i ddiwylliant o

‘weithio gyda’ yn hytrach na ‘gwneud i’.

Mewn cyferbyniad ag ymgynghori, mae

dulliau cynnwys yn gweithio gyda phobl yn

gynharach, megis helpu i nodi materion ac

atebion posibl a chael cefnogaeth i barhau i

gymryd rhan trwy gydol y prosesau dylunio,

gweithredu a gwerthuso.

Er nad yw hyn wedi'i wreiddio'n llwyr ar

draws cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus eto, rwy'n gweld

gwahanol ddulliau i gael pobl i gymryd rhan

yng ngwaith cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus, y tu hwnt i

arolygon ymgynghori. Er enghraifft, canfu

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ffyrdd

newydd o gynnwys pobl trwy eu hasesiadau

llesiant, a welwyd yn fy adroddiad ar

asesiadau a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf

2017:
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Mae'n arbennig o galonogol gweld sut mae

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

cynnwys plant a phobl ifanc yn gynyddol yn eu

gwaith, gan ddarparu llais i genedlaethau'r

dyfodol. Er enghraifft:

Mae cyrff cyhoeddus wedi arbrofi gyda dulliau

arloesol o gynnwys pobl trwy lesiant

diwylliannol, gan ddefnyddio gweithwyr

proffesiynol diwylliannol neu offer fel

catalyddion ar gyfer newid - gan gyfrannu at

sawl nod llesiant. Er enghraifft:

Minecraft a chynllunio tref

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau

Brycheiniog wedi treialu prosiect i

gynhyrchu model rhithwir o’r dref Gelli

Gandryll yng ngêm ar-lein Microsoft,

Minecraft. Nod hyn yw cynnwys y

gymuned leol wrth gynhyrchu cynllun trwy

hapchwarae ar gyfer y datblygiad y dref.

Mae prosiect partneriaeth rhwng

Cymdeithas Tai Trivallis, Plant y Cymoedd

ac Artes Mundi, wedi bod yn gweithio

gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf a

chymuned Trebanog ers 2016. Gan

ddefnyddio ysgol fel canolbwynt, mae pobl

wedi dod i ddysgu sut i daflu potiau,

gwneud modelau a chuddfannau, chwarae

gemau, rhannu bwyd, adeiladu popty

pizza, pobi bara a pizza, dysgu rapio,

treulio amser gyda'n gilydd a danfon bara

i'r gymuned ehangach. Rhan bwysig o'r

gweithgareddau fu gweithio gydag

artistiaid sy'n ymweld i feddwl am

gymuned Trebanog a sut y gall ddod

ynghyd i wneud penderfyniadau.

Prosiect “Mae'n gelf, ond nid felly”

Sut mae Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn cynnwys plant a phobl

ifanc

Mae Y Blaenau Gwent y Garem yn

sgwrs barhaus rhwng aelodau'r bwrdd

a phobl Blaenau Gwent. Fel rhan o’u

hamcan llesiant i edrych ar ôl a

gwarchod eu hamgylchedd naturiol,

cynhaliodd y Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Uwch Gyngor i Blant lle

dychmygodd disgyblion y flwyddyn

2050 ac ysgrifennu beth oedd yn cael ei

wneud ynglŷn â newid yn yr hinsawdd a

rhoi eu galwad i weithredu.

Mae Senedd Wrecsam yr Ifanc wedi

bod yn gweithio gyda Chomisiynydd

Plant Cymru a'u Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus i nodi'r hyn sy'n bwysig i

blant a phobl ifanc lleol. Cymerodd

1,350 o bobl ifanc ran mewn

ymgynghoriad a ddyluniwyd gan

Senedd yr Ifanc ar ba sgiliau bywyd

oedd yn bwysig iddyn nhw. Mae hyn yn

helpu'r bwrdd siapio eu prosiectau a

helpu Llywodraeth Cymru gyda'r

Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

Gwahoddodd Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Sir Benfro eu fforwm

ieuenctid i gyfarfod y Bwrdd

Gwasanaeth Cyhoeddus i roi barn ar eu

hamcanion llesiant a'r camau

arfaethedig yr oeddent yn eu cymryd i'w

cyflawni. Mae cael persbectif person

ifanc wedi arwain at y

bwrdd partneriaid yn cyflwyno

cyfleoedd lleoli gwaith ar draws eu

sefydliadau ar gyfer pobl ifanc a'r rhai

sydd mewn perygl o ddiweithdra.
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Syniadau, Pobl a Lleoedd

Mae'r Cyngor Celfyddydau Cymru wedi

cyflwyno prosiect pedair blynedd i roi cynnig

ar fodelau newydd o adfywio, creu lleoedd a

chydweithio trwy'r celfyddydau. Cafodd saith

consortia eu grymuso i weithio gyda'u

cymunedau i ail-ddychmygu eu

hamgylchedd yn greadigol. Wrth wneud

hynny, fe wnaethant gomisiynu prosiectau yn

eu hardal eu hunain - gan ddysgu llawer ar

hyd y ffordd am bobl a lleoedd.

Yn gadarnhaol, mae rhai cyrff cyhoeddus yn

mynd hyd yn oed ymhellach, dod o hyd i ffyrdd

o gynnwys pobl yn uniongyrchol wrth

ddarparu gwasanaethau. Er enghraifft:

Ffrind I Mi

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi

sefydlu'r prosiect 'Ffrind i Mi', prosiect sy'n

pontio'r cenedlaethau a gwirfoddoli, gyda'r

nod o helpu unrhyw un sy'n teimlo'n unig i

ailgysylltu â'u cymuned, paru pobl yn

seiliedig ar eu diddordebau a helpu

gwirfoddolwyr i gysylltu â lleol cyfleoedd i

gwrdd â phobl eraill a gwella eu hardal.

Mae rhaglen “Llysgenhadon

Ifanc” Chwaraeon Cymru, a gynhelir mewn

cydweithrediad â'r Ymddiriedolaeth

Chwaraeon Ieuenctid, Awdurdodau Lleol a'r

Loteri Genedlaethol, yn rhaglen

arweinyddiaeth i bobl ifanc helpu i ddatblygu

cenedl iachach. Nod y Llysgenhadon yw

cynyddu cyfleoedd lleol i blant a phobl ifanc

eraill gymryd rhan mewn chwaraeon a

gweithgaredd corfforol, er mwyn bwydo

golygfeydd i mewn i strategaeth genedlaethol

a darparu cyrff cyhoeddus, ynghyd â datblygu

sgiliau a dyheadau'r Llysgenhadon eu

hunain. Dywedodd 95% o'r rhai a roddodd eu

hadborth ar y rhaglen ei fod wedi eu helpu i

ddod yn fodel rôl gadarnhaol.

Young Ambassadors

Ffrind I Mi 

Mae'r enghreifftiau hyn yn dangos sut

mae'r Ddeddf yn sicrhau newid. Gallai cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fod yn gliriach sut mae'r 

cynnwys y maent yn ei wneud yn wahanol

i'r hyn y maent wedi'i wneud o'r blaen, sut

mae wedi llunio eu hamcanion a'u camau

llesiant, a sut mae pobl yn cymryd rhan yn

barhaus yn eu gwaith.

Er gwaethaf yr enghreifftiau da hyn,

mae cyrff cyhoeddus eraill a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn dal i gael

trafferth cynnwys pobl yn gynnar, eu

cynnwys yn barhaus a chynnwys ystod

eang o bobl sy'n cynrychioli eu poblogaeth.

Archwilydd Cyffredinol Cymru

(2020)

“Yn aml nid yw cyrff cyhoeddus yn creu

cyfleoedd i ddinasyddion gymryd rhan yng

nghamau cynnar eu dylunio hyd at

werthuso ac mae angen iddynt wneud mwy i

gynnwys amrywiaeth lawn y boblogaeth.”

YACymru
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Mae hyn yn golygu bod pobl yn aml yn cael

eu barn ar bwnc cul, gyda chyrff cyhoeddus

wedyn yn colli'r pwynt am yr hyn sy'n bwysig i

bobl. Mae hyn yn cysylltu â'm hargymhellion 

i'r llywodraeth y dylent fod yn rhoi llesiant a

charedigrwydd yng nghanol polisi cyhoeddus

ac, yn gofyn i'r cyhoedd sut mae pob cynnig

yn effeithio ar bob un o'r nodau llesiant - yn

hytrach na chynhyrchu papurau ymgynghori

'cwestiwn ac ateb.' (Gweler fy nghyngor i

Lywodraeth Cymru ym Mhennod 2).

Yn waeth, mae pobl yn cymryd rhan yn rhy

hwyr yn y broses. Mae aelodau’r cyhoedd

wedi codi pryderon ynghylch pa mor rhan y

maent yn teimlo mewn pethau sy’n effeithio

arnynt - caiff ei nodi fel thema gyson mewn

llythyrau a dderbyniaf. Yn fy ffocws ar

gynllunio datblygu lleol, gwelaf fod pobl yn

teimlo eu bod wedi cymryd rhan ar ôl gwneud

penderfyniadau. Mae pobl hefyd wedi codi

pryderon ynghylch proses ymgynghori rhai

cyrff cyhoeddus, nad oeddent yn teimlo ei

bod yn cael ei chyflawni'n ddigonol bob

amser neu, mewn rhai achosion,  ond yn cael

ei hystyried yn symbolaidd.

Aelod o'r cyhoedd (o

ohebiaeth (Mai 2018)

“Mewn gwirionedd, pan wnaethom siarad ag

ymgynghorwyr am ddewisiadau amgen yr ateb

oedd y gofynnwyd iddynt ymgynghori ar ffordd

newydd o'r M4 i'r A48 ac ni chawsom unrhyw

ymateb i ddewisiadau amgen a gyflwynwyd ...

Roedd barn y gymuned a'r weithdrefnau cywir

wedi cael eu hanwybyddu'n llwyr yn ystod yr

ymgynghoriad [...] Nid oedd y modd y darganfu

trigolion y byddai eu tai, eu cartrefi a'u busnesau

yn 'gleidion' yn ddim llai na gwarthus ac

achosodd lawer o straen yn y pentref. ”

Yn anffodus, nid yw cynnwys pobl o'r

cychwyn yn dal i gael ei ystyried yn 'fusnes

fel arfer' gan sawl corff cyhoeddus, sy'n

effeithio ar ba mor ddigonol y gallant

gymhwyso'r ffyrdd eraill o weithio a

chyflawni eu hamcanion llesiant.

Mae angen i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus symud tuag at osod

eu rhaglenni gwaith trwy wrando ar ystod

ehangach o bobl, gan eu cynnwys trwy gydol y

broses benderfynu o ddiffinio problem i

gyflawni a gwerthuso, gan fod yn agored i

newid go iawn o ganlyniad - fel y system yn yr

Alban:

Er enghraifft, fe archwiliodd yr Archwilydd

Cyffredinol Cymru yn ddiweddar y

cynnydd ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod,

Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

2015 ac fe ddywedodd y gallai cyrff

cyhoeddus gael golwg gliriach o wasanaethau

yn eu hardal a'r galw am wasanaethau os

ydynt yn cynnwys dioddefwyr, goroeswyr ac

ystod ehangach o bobl wrth adolygu a

datblygu gwasanaethau. Roedd llai na

hanner y cyrff cyhoeddus a arolygwyd gan yr

Archwilydd

Cyffredinol wedi cynnwys dioddefwyr a

goroeswyr camdriniaeth wrth gynhyrchu eu

strategaeth gyflawni leol. Un o brif

ganfyddiadau’r adroddiad yw bod “dioddefwyr

a goroeswyr cam-drin domestig a thrais

rhywiol yn aml yn cael eu gadael i lawr gan

system anghyson, gymhleth a thameidiog”, y

gellid ei lliniaru trwy eu cynnwys wrth ddod o

hyd i ffyrdd haws o gyrchu a llywio

gwasanaethau.
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Deddf Grymuso Cymuned yr Alban

Mae Deddf Grymuso Cymuned yr Alban

(2015) yn aml yn cael ei disgrifio fel

deddfwriaeth flaenllaw, gan ei bod yn rhoi

hawl i aelodau'r cyhoedd wneud ceisiadau

cyfranogi i'w cyrff cyhoeddus. Mae'n

gosod gofyniad cysylltiedig ar gyrff

cyhoeddus i hyrwyddo a hwyluso

cyfranogiad aelodau'r cyhoedd yn

y penderfyniadau a gweithgareddau'r

awdurdod, gan gynnwys wrth ddyrannu ei

adnoddau.

 

Gall ceisiadau cyfranogi ddod gan unrhyw

grŵp cymunedol, sy'n teimlo bod ganddyn

nhw syniad neu gyfle maen nhw am ei

archwilio, neu gyfrannu, mae ganddyn nhw

wybodaeth, sgiliau neu brofiad a all helpu

yn y broses benderfynu. Rhaid i gyrff

cyhoeddus gydnabod ac asesu'r cais,

hysbysu cyrff perthnasol eraill o'r cais, yna

gweithio gyda'r sawl sy'n gofyn amdano i

lunio cynllun o sut y gallant fod yn rhan

ohono.

Comisiynwyr Ifanc

Yng Nghwm Taf, roedd swyddogion yn

datblygu strategaeth camddefnyddio

sylweddau newydd ac yn tendro i

ddarparwyr gwasanaethau newydd helpu

pobl ifanc sy'n cymryd rhan trwy gydol y

broses. Rhoddodd y gweithwyr

proffesiynol cyfran uchel o'r penderfyniad

terfynol i'r bobl ifanc i gynrychioli eu barn

yn y canlyniad. Gwyliwch y fideo YouTube

yma:

Dylid cynllunio gwasanaethau trwy gyd-

gomisiynu, gan gynnwys darpar ddefnyddwyr

y gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol gyda'i

gilydd. Gall 'gwneud penderfyniadau pwysol’

caniatáu i'r cyhoedd gael cyfran deg o'r

penderfyniad terfynol; er enghraifft:

Ar ben hynny, dylai cyrff cyhoeddus fod

yn defnyddio technegau cyllidebu cyfranogol

ac yn dyrannu canran o wariant y gyllideb

tuag at hyna thrwy  helpu gwella'r

broses o gaffael gwasanaethau ar gyfer

llesiant ehangach - un o'r meysydd newid

corfforaethol a nodwyd yn y Ddeddf .

Er mwyn gwella cynnwys, bydd angen i gyrff

cyhoeddus addasu eu diwylliant i sicrhau

bod eu gweithlu gyda’r sgiliau, y strwythurau,

yr amser a'r adnoddau angenrheidiol

i gynnwys y cyhoedd yn effeithiol a 'cherdded

yn eu hesgidiau'. Mae hyn yn cysylltu â'm

hargymhelliad bod Llywodraeth Cymru a

gwasanaethau cyhoeddus yn rhoi

caredigrwydd wrth galon polisi cyhoeddus.

'Dundee Decides'

Rhoddwyd £1.2 miliwn yn uniongyrchol i

ddwylo'r cyhoedd yn Dundee i benderfynu

sut y dylid ei wario yn eu hardal. 

Rhoddwyd hyd at £150,000 i bob un o'r

wyth ward i'w gwario ar welliannau i'w

hamgylchedd naturiol ac adeiledig. Ar ôl

syniadau cychwynnol eu taflu i mewn,

pleidleisiodd pobl ar eu hoff syniadau i

greu camau gweithredu, sy'n cynnwys

pethau fel offer newydd chwarae, plannu

coed, gwella llwybrau beicio, a gosod

llwybrau natur.

“Madame Mayor, I have an idea.”

Mae Paris wedi bod yn cynnal prosiect

cyllidebu cyfranogol ar raddfa fawr, gydag

o leiaf 5% o gyllideb y ddinas wedi'i

ddyrannu i'r cyhoedd yn darparu syniadau

ar gyfer newid. Dywed y Maer sy’n annog y

cynllun: “Rwy’n ymddiried yn y Parisiaid: y

ddinas hon maen nhw’n ei hadnabod yn

well na neb, rydw i eisiau iddyn nhw ein

helpu ni i’w siapio, i’w thyfu."
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Caerdydd sy'n Gyfeillgar i Deuluoedd?

Yn 2006, fel Cynghorydd ifanc yng

Nghaerdydd, gyda dau o blant ifanc a

trydydd ar y ffordd, gofynnwyd imi

arwain Grŵp Tasg a Gorffen ar sut mae

teulu-gyfeillgar ein prifddinas mewn

gwirionedd. I wneud yn siŵr bod ein

grŵp yn deall y profiadau da a drwg o fagu

plant yn y ddinas, penderfynais y byddai'n

helpu i weld pethau o safbwynt gwahanol.

Yn ogystal â mynychu grwpiau rhieni a

phlant bach a chomisiynu ymchwil gyda

dros 400 o rieni plant o dan oed wyth, fe

wnes i roi babi electronig i bob aelod o'r

Grŵp Tasg a Gorffen - a oedd yn crio yn

uchel ac angen eu bwydo neu eu newid yn

rheolaidd. Cafodd y grŵp y dasg o fynd ar

daith ar drafnidiaeth gyhoeddus i ganol y

ddinas a defnyddio cyfleusterau

manwerthu a hamdden gyda'u 'aelod

newydd o'r teulu'.

Roedd y materion y daethpwyd ar eu traws

o gerdded yn esgidiau rhieni sy'n byw ac

yn ymweld â'r brifddinas yn cynnwys:

materion mynediad ar gyfer cadeiriau

gwthio ar fysiau a trenau ac mewn llawer o

ardaloedd siopa, yr angen i fynd i'r afael â

materion diogelwch cymunedol yng

nghanol y ddinas a'r angen i wella newid

babanod o ran differ cyfleusterau bwydo a

thoiled.

O ganlyniad i’r Grŵp Tasg a Gorffen

hwnnw flynyddoedd lawer yn ôl,

cynlluniwyd ac adeiladwyd canolfan siopa

Dewi Sant 2 gyda llawer mwy o

gyfleusterau teulu-gyfeillgar (megis i newid

babanod, ardaloedd chwarae a mynediad

ehangach) nag a gwmpaswyd yn flaenorol.

At hynny, manteisiwyd ar y cynllun Bwydo

ar y Fron ar Leoliad gan lawer mwy o

gyfleusterau manwerthu.

Mae ‘cynnwys’ yn elfen glir o'r egwyddor

datblygu cynaliadwy, a dylai cyrff cyhoeddus

dod o hyd i ddulliau newydd i gyrraedd

pobl. Dylai Llywodraeth Cymru helpu drwy

gynnal adolygiad o'r canllawiau statudol ar

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru), yn penodol i'w gwneud yn ofynnal i'r

cyhoedd fod yn rhan o waith y cyrff

cyhoeddus - gan ddefnyddio dysgu oddi wrth

y model yn yr Alban.

Gallai llywodraethu, prosesau gwneud

penderfyniadau a chraffu ar gyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fod yn fwy amrywiol a

chynnwys ystod ehangach o bobl

Yn gysylltiedig â sut mae cyrff cyhoeddus

yn cynnwys pobl yn eu gwaith, mae angen

ystod ehangach o bobl mewn swyddi

gwneud penderfyniadau yng

Nghymru. Byddai craffu cryfach, mwy

amrywiol ar gyrff cyhoeddus ar eu

gweithrediad o'r Ddeddf yn darparu cynnydd

cyflymach tuag at y nodau llesiant.

Roedd 34% o'r ymgeiswyr yn

fenywod;·   Roedd 98% o'r ymgeiswyr yn

wyn;

Roedd 94% o'r ymgeiswyr yn heterorywiol;·

 

Roedd 15% o'r ymgeiswyr yn anabl;

Roedd gan 21% o ymgeiswyr salwch neu

anabledd a oedd yn effeithio ar eu

bywydau bob dydd;

Roedd 47% o'r cynghorwyr sir a 55% o'r

cynghorwyr cymunedol a etholwyd yn

etholiadau lleol 2017 yn 60 oed neu'n hŷn.

Yn gysylltiedig â’r adrannau ar “Gymru sy'n

Fwy Cyfartal” a “Sgiliau ar gyfer y dyfodol”,

mae’n amlwg bod her yn parhau o ran sut

mae ystod fwy amrywiol o bobl yn cymryd

rhan mewn cyfranogiad gwleidyddol a dinesig

yng Nghymru. Mae dadansoddiad gan

y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

yn awgrymu fy mod yn etholiadau lleol Mai

2017 yng Nghymru:

45

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/cardiff-family-friendly-city-2359194
https://www.gov.scot/policies/community-empowerment/participation-requests/
https://www.equalityhumanrights.com/cy/publication-download/yw-cymru%E2%80%99n-decach-2018


Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Arhosodd cyfran yr Aelodau Cynulliad

benywaidd yr un fath ar 41.7% (25 Aelod

benywaidd o'r Cynulliad) rhwng etholiadau

2011 a 2016.

Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn y

mae pobl ifanc a chenedlaethau'r dyfodol

ei eisiau o ran cymryd rhan mewn gwneud

penderfyniadau. Mae Senedd Ieuenctid

Cymru wedi darparu llwyfan pwysig i bobl

ifanc graffu ar bolisi a thrafod dyfodol

Cymru. Mae gan gyrff cyhoeddus eraill

fforymau ieuenctid a phethau tebyg ledled

Cymru, ond mae'r rhain yn amrywio o ran

rôl a statws.

Mae agweddau a chredoau plant, pobl

ifanc a chenedlaethau gwahanol yn aml yn

wahanol iawn i lais cyffredin pŵer. Fel y

dangosir gan y 'streiciau ysgol'

rhyngwladol dros weithredu yn yr

hinsawdd, mae'r genhedlaeth fwyaf

newydd i ddod i oed, 'Cenhedlaeth Z', yn

awyddus i newid ddigwydd.

Awdur a chyfrannwr (Fforwm

Economaidd y Byd, 2018)

“Un peth a glywsom dro ar ôl tro oedd bod

Gen Z yn teimlo bod y cenedlaethau eraill yn

gor-feddwl llawer o bethau ac yn cymryd

gormod o amser. Felly, maen nhw'n mynd i

ddweud, 'Gadewch i ni roi cynnig arni,

gadewch i ni fynd allan, gadewch i ni wneud

hynny ac efallai torri allan lawer o'r prosesau

dwfn, hir.'”

Adroddodd Llywodraeth Cymru, yn 

galonogol, bod nifer y menywod sy'n llenwi

apwyntiadau cyhoeddus yng Nghymru wedi

cynyddu; ar hyn o bryd mae 63.5% o

apwyntiadau cyhoeddus neu ailbenodiadau

yn 2018-19 yn fenywod. 

 

Fodd bynnag, mae cyfrannau isel o bobl ddu

ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (3.0%) a

phobl yn datgan anabledd (5.1%) a

benodwyd i fyrddau yng Nghymru (cyfrannau

2018-19).

Ac eto, yn 2017-18, roedd 61% o benodiadau

cyhoeddus newydd ac ailbenodiadau a wnaed

gan Lywodraeth Cymru i bobl dros 55 oed.

Fel yr wyf wedi cynghori yn fy adran ar “Gymru

sy'n Fwy Cyfartal” ym Mhennod 3, mae angen

ymdrech genedlaethol ar y cyd arnom i sicrhau

bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn fwy

amrywiol, gan ystyried yr holl nodweddion

gwarchodedig ac sy'n cynrychioli set ehangach

o safbwyntiau a phrofiadau. Rwyf hefyd wedi

 gwneud argymhelliad i Lywodraeth Cymru,

cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn fy adran ar “Sgiliau ar gyfer y

Dyfodol” ym Mhennod 5, y dylent fod yn gosod

mesurau rhagweithiol ar gyfer gwella

amrywiaeth trwy amcanion a chamau

llesiant. Dylai'r mesurau hyn gynnwys gosod

targedau heriol ar gyfer recriwtio; sicrhau bod

pobl o wahanol leiafrifoedd ethnig yn weladwy

ac yn cael eu cynrychioli yn eu sefydliad.

Byddai creu rhaglen gyda'r gwasanaeth sifil ac

o fewn gweithlu cyrff cyhoeddus sy'n cynllunio i

annog amrywiaeth a chynwysoldeb yn un ffordd

o gynyddu'r lleisiau a glywn. Yn benodol, dylai

hyn ganolbwyntio ar recriwtio a rhoi staff â

phrofiadau byw o faterion penodol. Er

enghraifft, rhoi cyfleoedd i ofalwyr i weithio

mewn timau sy'n datblygu polisi ar gyfer plant

mewn gofal, anogir pobl o gymunedau gwledig i

weithio ar bolisi ffermio a defnydd tir

ac artistiaid i weithio ar bolisi diwylliannol. Dylai

cefndiroedd a phrofiadau personol y gweithlu

gael mwy o amlygrwydd mewn creu polisau

gwneud a darparu gwasanaeth.

Cyfranogwr Cynhadledd Disability

Wales (Tach 2019)

“Mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd gwell o

ymgysylltu â dinasyddion lawer mwy. Mae

hyn yn golygu, cyfranogwyr

gweithredol. Gallai hyn fod ar bethau fel

rheithgorau a phaneli dinasyddion.”
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Gall craffu ar waith cyrff cyhoeddus fod ar

sawl ffurf a dylai gynnwys ystod eang o bobl.

O ran y Ddeddf, dylid dwyn cyrff cyhoeddus

yn atebol am ba mor bell y gwnaethant

ddefnyddio'r pum ffordd o weithio yn eu

gweithredoedd. Er enghraifft, dylid dwyn y

rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif yng

nghyfarfodydd yr Uwch Dîm Rheoli,

cyfarfodydd bwrdd a chyfarfodydd craffu

(neu gyfwerth) ar faint ac ansawdd

cyfranogiad y cyhoedd a wneir mewn

perthynas â'r gwaith sy'n cael ei drafod.

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn defnyddio

fy Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer

Craffu, cynhyrchu mewn cydweithrediad

â sawl un cyrff cyhoeddus, aelodau bwrdd

a chynghorwyr. Mae'r fframwaith yn cynnwys

cyfres o awgrymiadau i helpu unrhyw un sy'n

awyddus i ofyn cwestiynau am sut y gwnaed

penderfyniad - aelod o'r cyhoedd, y

cyfryngau, rheolwr, swyddogion etholedig ac

aelodau bwrdd:

Cynnwys pobl wrth wneud

penderfyniadau

Mae sefydliadau fel Gofal Cymdeithasol

Cymru wedi sefydlu eu Bwrdd i

gynnwys cymysgedd o weithwyr proffesiynol

ym maes gofal cymdeithasol, defnyddwyr

gwasanaeth a gofalwyr, felly eu bod

yn darparu persbectif cytbwys ar gynigion, y

camau a gymerwyd a gwneud

penderfyniadau ar gyfer y sefydliad.

Dylai mecanweithiau craffu a phrosesau

gwneud penderfyniadau cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn

ymgorffori dyheadau'r Ddeddf, gan ddod mor

amrywiol a chynhwysol â phosibl. Fel cam

cyntaf, dylai cyrff cyhoeddus wahodd plant a

phobl ifanc i bob bwrdd cyhoeddus.

Gallai cyrff cyhoeddus fod yn gwneud

mwy i gynnwys eu gweithlu wrth

gyfrannu at gyflawni eu hamcanion

llesiant a'r nodau llesiant cenedlaethol,

gan roi lles a charedigrwydd yng

nghanol polisi cyhoeddus

Dangosodd argyfwng diweddar COVID-19

bwer pobl pan fydd angen help ar eraill. O

grwpiau cymorth stryd lefel isel i

wasanaethau cyhoeddus yn ailgyflwyno lle bo

hynny'n bosibl, rydym wedi gweld y ffyrdd y

mae gwasanaethau cyhoeddus wedi

cydweithredu â busnesau ac academyddion i

gyflymu'r broses o gynhyrchu offer hanfodol.

Rydym hefyd wedi gweld symudiad sylweddol

i lawer i weithio'n digidol, o bell, ynghyd â

gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithredu i

sicrhau bod staff y GIG yn cael eu cefnogi

gyda theithio am ddim, danfon bwyd a

gostyngiadau. Er ei bod mewn amgylchiadau

anodd, dangosodd yr argyfwng fod gweision

cyhoeddus yn ymddwyn mewn ffordd

dosturiol a synnwyr cyffredin.

Mae gan gwasanaethau cyhoeddus yng

Nghymru oddeutu 400,000 o bobl- adnodd

sylweddol. Gallai cyrff cyhoeddus fod yn

defnyddio eu gweithlu lawer mwy i adeiladu

mudiad o newid trwy roi caredigrwydd yng

nghanol polisi cyhoeddus. Dylent fod yn

cydnabod rôl eu gweithlu fel aelodau o'r

gymuned, yn ogystal â gweithwyr, yn

ailgyflenwi eu gweithlu, fel bod staff yn fwy

creadigol, hyblyg ac addasol i newid a

defnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau wrth

gyfrannu at y nodau llesiant.

Mae gwirfoddoli yn offeryn pwerus i gefnogi

cymunedau ac i ddatblygu'r gweithlu

gwasanaethau cyhoeddus. Pe bai arweinwyr

gwasanaethau cyhoeddus yn cynnig eu staff

yn rhagweithiol fel gwirfoddolwyr mewn

cymunedau, gallai'r buddion fod yn bell

gyrhaeddol ynglyn â’r saith nod llesiant.
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Mae llawer o sefydliadau yn cynnig amser i

staff wirfoddoli. Fodd bynnag, rwy'n cefnogi

dull mwy pwrpasol o gydnabod pobl ar bob

lefel o'r gweithlu fel aelodau o'r gymuned, gan

allu helpu sefydliadau i gyflawni eu

hamcanion llesiant a'r

nodau llesiant cenedlaethol trwy roi

caredigrwydd a llesiant yng nghalon y

llywodraeth a pholisi cyhoeddus.

 

Fel yr wyf wedi nodi yn fy adran ar "Sgiliau ar

gyfer y Dyfodol" ym Mhennod 5, mae angen i

ni symud y tu hwnt i ddysgu sgiliau

traddodiadol i'n plant, pobl ifanc ac oedolion

a symud tuag at sgiliau i ddynoliaeth er mwyn

sicrhau bod gennym weithlu sy'n addas ar

gyfer heriau'r dyfodol:

Ymddiriedolaeth Carnegie (2018)

“ar adegau o fregusrwydd a gwendid, yr union

amser y mae'r rhan fwyaf ohonom yn profi

gwasanaethau cyhoeddus, mae ein hangen am

ymateb caredig, dynol ac emosiynol craff bob

amser ar ei fwyaf. Efallai y bydd tap ffôn clyfar

yn ddigonol os ydych chi'n prynu tocyn neu'n

archebu bwydydd, ond mae'n annhebygol o fod

yn ddigonol os ydych chi'n adrodd trosedd, yn

poeni am blentyn, neu'n ansicr beth i'w wneud

nesaf."

Mae cyrff cyhoeddus sydd ag amser ac

adnoddau penodol i ddatblygu agwedd

gorfforaethol eu sefydliad tuag at y Ddeddf yn

dangos arwyddion cadarnhaol o newid, fel yr

amlinellais yn fy nghanfyddiadau a chyngor

uchod.

 

Fodd bynnag, credaf y dylai'r gweithlu 

ehangach ddeall cenhadaeth genedlaethol y

Ddeddf a pham mae Cymru ar flaen y gad o

ran gwella llesiant ar gyfer cenedlaethau'r

dyfodol, beth mae hyn yn ei olygu yn

ymarferol a'u rôl i'w chwarae. Rwyf wedi

argymell i Lywodraeth Cymru eu bod yn

gosod caredigrwydd yng nghanol eu polisi a

dylai cyrff cyhoeddus wneud yr un peth.

 

Er enghraifft, mae rhai cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

cydnabod pŵer eu staff fel aelodau o'r

gymuned yn eu datganiad llesiant a'u

cynlluniau llesiant, gan osod camau o

amgylch gwirfoddoli corfforaethol, datblygu

sgiliau a gwella iechyd a llesiant eu

cymunedau, gan ddechrau gyda'u staff.

“Byddwch y Newid.”

Gweler 'Hwb Iechyd a

Chynaliadwyedd' Iechyd Cyhoeddus

Cymru  i ddatblygu adnoddau, hyfforddiant

ac annog newid diwylliant yn y sefydliad ac

ar draws y sector cyhoeddus iechyd

ehangach. Mae'r Hwb wedi cynhyrchu nifer

o adnoddau y cyfeiriwyd atynt drwyddi

draw'r adroddiad. Er enghraifft, mae'r e-

ganllawiau 'Byddwch y Newid' yn darparu

camau cynaliadwy y gall pob un ohonom

eu cymryd i 'Fod y Newid' i gyflawni nodau 

 llesiant Cymru. Mae'r canllawiau ar themâu

sy'n peri pryder i Gymru ac yn fyd-eang,

gan gynnwys teithio cynaliadwy, lleihau

ynni a gwastraff, trefnu cyfarfodydd a

digwyddiadau cynaliadwy, Masnach Deg, a

lleihau plastigau.

Mae cynllunio'r gweithlu yn elfen bwysig o'r

Ddeddf. Bydd angen sgiliau gwahanol i gwrdd

â heriau'r dyfodol - gweler fy adran ar 'Sgiliau

ar gyfer y Dyfodol' ym Mhennod 5. Rwyf wedi

argymell i Lywodraeth Cymru eu bod yn

arwain y ffordd wrth ddatblygu gweledigaeth

hirdymor ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

yng Nghymru, gan ddarparu cynllunio

gweithlu a newidiadau ymarferol i fodloni

gofynion y presennol a'r dyfodol.

Mae'n galonogol gweld bod sawl corff

cyhoeddus wedi buddsoddi mewn darparu

hyfforddiant sefydlu i aelodau'r Bwrdd, uwch

arweinwyr a rheolwyr ar y Ddeddf a'i

pherthnasedd i'w gwaith. Mae rhai cyrff

cyhoeddus wedi dechrau edrych yn hirdymor,

cydweithio ag eraill a mowldio cyfleoedd

gweithlu'r dyfodol yn weithredol.
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Rhaglen Meithrin Nyrsys

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn

cyfrannu at Gymru Lewyrchus, Cymru sy'n

Fwy Cyfartal ac wrthi’n ystyried eu

gweithlu yn y dyfodol trwy eu hamcan

llesiant i “Sicrhau gweithlu cynaliadwy,

medrus a hyblyg i ddiwallu anghenion

newidiol y GIG modern”. Mae'r bwrdd wedi

sefydlu rhaglen gyda'r nod o gynyddu eu

nyrsys cofrestredig. Mae’r ‘Rhaglen

Meithrin Nyrsys’ yn gyfuniad o gynlluniau

presennol, newydd ac arloesol i dyfu

eu gweithlu yn y dyfodol a chynyddu

ffyniant yr ardal trwy ddarparu cyfleoedd i

bobl leol.

Yn y modd hwn, gallai'r gweithlu fod yn

casglu ac yn darparu gwybodaeth am y

cymunedau yn ardal corff cyhoeddus - gan

helpu i gynnwys a chydweithio ag eraill. Dylai

cyrff cyhoeddus fod yn symbylu ymdrechion

ac yn adeiladu symudiad o newid  i gyflawni

eu hamcanion llesiant a'r nodau llesiant

cenedlaethol. Mae’r newid hwn yn

dechrau gyda'u gweithredoedd, a'r

gweithredoedd oddi mewn eu timau,

adrannau a sefydliadau cyfan.

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn

mabwysiadu’r Newidiadau Syml o fewn fy

adnoddau ‘Teithiau tuag at y Nodau Llesiant a

Chynnwys’, a gynhyrchwyd mewn

cydweithrediad â sawl sefydliad, i annog

newid ar draws eu gweithlu:
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Ymgymryd ag ymarferion sganio gorwel i feddwl, cynllunio ac adnoddau ar gyfer y

dyfodol hirdymor gydag eraill mewn cydweithrediad - y sector cyhoeddus, preifat,

gwirfoddol ac aelodau o'u cymuned. Dylai Llywodraeth Cymru helpu trwy sefydlu

adnodd wedi'i dargedu i helpu cyrff cyhoeddus i adeiladu gallu mewn technegau

meddwl, cynllunio a dyfodol hirdymor.

Defnyddio ran gyntaf y ‘prawf dwbl’ i nodi ‘beth’ y dylent ei wneud i gynyddu cyfraniadau

at y nodau llesiant i’r eithaf.

Gosod gweledigaeth hirdymor. Ystyriwch sut olwg sydd ar lwyddiant i'r amcan hwnnw

mewn pump, deg, pymtheg a phum mlynedd ar hugain; a nodi cerrig milltir a mesurau

priodol - gan ystyried y cerrig milltir cenedlaethol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Symud tuag at gynnwys pobl yn well trwy gydol y broses benderfynu o ddiffinio problem

i gyflawni a gwerthuso, gan fod yn agored i newid go iawn o ganlyniad. Dylai

Llywodraeth Cymru helpu trwy gynnal adolygiad o ganllawiau statudol Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, i ymgorffori mecanwaith penodol i'r cyhoedd fod

yn rhan o waith cyrff cyhoeddus - dysgu o Ddeddf Grymuso Cymuned yr Alban.
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Argymhellion

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da ym Mhennod 4, ond

wrth osod eu hamcanion dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru):

Rôl y sector cyhoeddus yng Nghymru
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Wrth ystyried eu camau, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru):

Profi bopeth a wnânt yn ôl ‘prawf dwbl’ y Ddeddf o’r “beth” a’r “sut”.

Cydweithio ag eraill a chynnwys pobl i ddod o hyd i'r problemau y mae angen iddynt

eu hatal, gan ddeall a ydynt yn dod o dan atal sylfaenol, eilaidd neu drydyddol;

defnyddio tystiolaeth i nodi'r ymyriadau ataliol gorau posibl sy'n sicrhau'r cyfraniad

mwyaf posibl at eu hamcanion.

Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chyrff cyhoeddus fod yn chwilio am

ffyrdd o gydweithio'n fwy effeithiol ac integreiddio eu gwaith gydag eraill, fel

cynghorau tref a chymuned a chyrff cyhoeddus cenedlaethol; ac yn dosbarthu

cyfleoedd gydag eraill megis landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, y sector preifat,

cynrychiolwyr undebau llafur ac addysg bellach ac uwch wrth gyflawni eu hamcanion

a'u camau llesiant.

Nodi camau llawer cliriach i gyflawni eu hamcanion llesiant - gan adlewyrchu pa

gyfraniad y bydd pob adran yn ei gymryd i'r camau hyn.

Alinio cynllunio a phenderfyniadau ariannol yn glir ar draws y saith maes newid

corfforaethol â chyflawni eu hamcanion llesiant. Dylai'r weledigaeth a ddarperir gan

amcanion llesiant ddarparu cynllun cyllido hirdymor a dylai cynlluniau corfforaethol /

datganiadau llesiant nodi sut y bydd cynlluniau gwariant yn ceisio cyllido eu camau.

Darparu tystiolaeth yn eu datganiadau/cynlluniau/cynlluniau corfforaethol llesiant ac

adroddiadau blynyddol ar sut mae cymhwyso'r Ddeddf i feysydd newid corfforaethol

yn llywio'r camau y maent yn eu cymryd i gynyddu eu cyfraniad at y nodau i'r eithaf.
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Wrth brofi a dangos sut y maent yn cymhwyso'r Ddeddf, dylai'r holl

gyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru):

Sicrhau eu bod yn symud y tu hwnt i ymarferion ar bapur, cynyddu dealltwriaeth staff

a darparu her adeiladol i ddangos sut y cymhwyswyd y Pum Ffordd o Weithio, yn

benodol sut y gellir gwneud y mwyaf o nodau ac amcanion cyfrannu.

Cynnwys her gan adrannau, arbenigwyr a rhanddeiliaid eraill yn eu prosesau gwneud

penderfyniadau mewnol.

Datblygu eu canolfan a'u prosesau corfforaethol yn unol â gofynion y Ddeddf, ond

hefyd annog arloesi a newid diwylliant. Dylai pob corff cyhoeddus fod yn defnyddio

ac yn dangos defnydd o adnoddau fel Fframweithiau Cenedlaethau'r Dyfodol, a

ddyluniwyd i helpu cyrff cyhoeddus i ystyried eu cynnig neu eu penderfyniadau yng

nghyd-destun y Ddeddf - gweld adnoddau.

Mabwysiadu'r diffiniad o gamau atal a gwariant ataliol a dyrannu gwariant yn unol â

hynny o fewn cynllunio ariannol a rheoli risg.
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www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Wrth gefnogi newid diwylliannol, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau

a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru):

Gan ddechrau gyda Llywodraeth Cymru, mabwysiadu model o gyllidebau llesiant. Er bod

ein deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol inni edrych ar y gyllideb gyfan, lle cadarnhaol i

ddechrau’r trawsnewid hwn fyddai gydag ‘arian newydd’.

Galfaneiddio ymdrechion ac adeiladu symudiad o newid gan roi lles a charedigrwydd yng

nghanol polisi cyhoeddus.

Cynnwys eu gweithlu wrth gyflawni eu hamcanion llesiant; dechrau gyda'u

gweithredoedd eu hunain, eu timau, adrannau a sefydliadau cyfan; i gyflawni'r nodau

llesiant cenedlaethol.

Rhoi trefniadau ar waith i sicrhau bod staff yn deall sut a pham y dylid cymhwyso'r

Ddeddf.

Cefnogi cyfleoedd i gydweithio, ail staffio i sefydliadau eraill a gwneud penodiadau ar y

cyd.

Gweithredu i arallgyfeirio eu gweithlu a rhoi trefniadau ar waith i dynnu ar eu profiadau

byw. (Am fwy o fanylion gweler argymhellion ym Mhennod 2 i Lywodraeth Cymru ar y

‘Real Life Fast Track’).

Sicrhau bod pwyllgorau craffu, byrddau, a Phwyllgorau Archwilio a Risg wedi derbyn

hyfforddiant ar y Ddeddf ac yn defnyddio'r Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer

Craffu - gweler adnoddau.

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sicrhau bod ganddynt

fecanweithiau ar waith i gynnwys plant a phobl ifanc yn eu prosesau gwneud

penderfyniadau.

Yn yr un modd ag y mae cyrff cyhoeddus yn ceisio penodi pobl ag arbenigedd ar gyllid,

risg, llywodraethu ac adnoddau dynol; dylid gwneud nifer briodol (o leiaf un ar gyfer pob

bwrdd) o benodiadau cyhoeddus lle mae arbenigedd penodol a dealltwriaeth fanwl o

anghenion cenedlaethau'r dyfodol yn ofyniad penodol.

Dylai cyrff cyhoeddus fod yn ddewr wrth alw ymddygiad allan mewn amgylchedd

partneriaeth nad yw'n ymgorffori'r Pum Ffordd o Weithio; a dylai gael ei gefnogi gan

Lywodraeth Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru ac asiantaethau

priodol eraill i fynd i'r afael â hyn.
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Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Wrth fesur eu cynnydd, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru):

Gan ddechrau gyda gweithredu gan Lywodraeth Cymru, dylai cyrff cyhoeddus cysoni eu

cynllunio corfforaethol, rheoli perfformiad ac adrodd â gofynion y Ddeddf, gan annog

cynllunio sy'n canolbwyntio ar hirdymor ac atal.

Pan fyddant wedi’u gosod, defnyddo cerrig milltir cenedlaethol Llywodraeth Cymru i

ddiffinio mesurau llwyddiant priodol ar gyfer cyflawni amcanion a chamau llesiant ymhen

pump, deg, pymtheg a phum mlynedd ar hugain.

Ystyried dull tebyg i osod cerrig milltir cenedlaethol, i ddiffinio mesurau llwyddiant priodol

ar gyfer cyflawni amcanion a chamau lles ymhen pump, deg, pymtheg a phum mlynedd

ar hugain.

Dewch o hyd i ffyrdd o fesur llwyddiant mentrau yn seiliedig ar lesiant i annog

integreiddio, meddwl ataliol a chydweithio.

Buddsoddi mewn adeiladu symudiad o newid, nodi a chwalu rhwystrau rhag gweithredu

a hyrwyddo dealltwriaeth eang o sut mae pob rhan o'u sefydliad yn cyfrannu at

genhadaeth genedlaethol y Ddeddf - gwella llesiant cenedlaethau'r dyfodol.
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Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adnoddau - Cyffredinol

Y Gallu i Greu: Teithiau tuag at y nodau llesiant ac ymgyfraniad: Gweithiais gydag

ystod o bobl i gynhyrchu newidiadau syml a teithiau tuag at y nodau llesiant ac

ymgyfraniad 

Adnodd hunan-fyfyrio: Cyfres o sgorio a chwestiynu i helpu sefydliadau i fyfyrio ar

gynnydd tuag at eu hamcanion llesiant

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Prosiectau

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Dylunio Gwasanaeth (a gynhyrchwyd

mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru)

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Craffu

Llesiant yng Nghymru: y siwrnai hyd yn hyn: Gallwch ddarllen fy nadansoddiad o'r

amcanion llesiant cychwynnol a osodwyd gan gyrff cyhoeddus a fy nghyngor iddynt

ar adrodd ar gynnydd yn yr adroddiad hwn, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2018

Cynnydd tuag at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Mae fy nghanfyddiadau

cyffredinol ar gynnydd hyd yn hyn yn yr adroddiad hwn, a gyhoeddwyd ym mis

Rhagfyr 2019

Pecyn Cymorth Tri Gorwel: i'ch helpu chi i feddwl a chynllunio yn hirdymor

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
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https://futuregenerations.wales/cy/the-art-of-the-possible/
https://futuregenerations.wales/cy/simple-changes/
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https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/fframwaith-cenedlaethaur-dyfodol-ar-gyfer-craffu/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/well-being-in-wales-the-journey-so-far/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cynnydd-tuag-at-deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-canfyddiadau-cyffredinol/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/pecyn-cymorth-tri-gorwel/


Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adnoddau - Cyffredinol

Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru: Mae Archwilio Cymru wedi cynnal sawl

gweminarau, seminarau a digwyddiad i helpu cyrff cyhoeddus i roi'r Ddeddf ar

waith.

Gweithredu'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy: Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a

Phrifysgol Kingston wedi cynhyrchu adroddiad ar y pum dull o weithio

Adroddiad Dyfodol i Gymru (2018): Mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus

Cymru, mae'r adroddiad hwn yn nodi offer a dulliau ar gyfer cynllunio hirdymor

Forum for the Future 

Adroddiad Risg Byd-eang blynyddol Fforwm Economaidd y Byd

Fforwm Dyfodol Rhyngwladol

What Works Well-being: Wellbeing evidence at the heart of policy

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Making a Difference (2016)

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Making a Difference: Housing and Health a case for

investment (2019

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd Cymru

Data Cymru

Arall
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https://www.audit.wales/cy/our-work/good-practice
https://icc.gig.cymru/newyddion1/ymateb-ir-her-o-weithredu-egwyddorion-datblygu-cynaliadwy-adroddiad-newydd/
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/PHW_Futures_Report_Cym_%28Final%29.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/PHW_Futures_report_Eng_%2528Final%2529.pdf
https://www.forumforthefuture.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=https://www.weforum.org/global-risks/reports
http://www.internationalfuturesforum.com/
https://whatworkswellbeing.org/resources/wellbeing-evidence-at-the-heart-of-policy/
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/PHW%20Making%20a%20difference%20ES%28W_web2%29.pdf
https://icc.gig.cymru/newyddion/cyhoeddiadau/gwneud-gwahaniaeth-tai-ac-iechyd/icc-gwneud-gwahaniaeth-tai-ac-iechyd-yr-achos-dros-fuddsoddi-crynodeb-gweithredol-pdf/
https://info.copronet.wales/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=https://www.participationcymru.org.uk/principles/
https://www.data.cymru/cym/evaluation


 


