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Rôl Llywodraeth Cymru

wrth weithredu'r Ddeddf 

Arweiniodd Llywodraeth Cymru’r byd wrth ddeddfu ar gyfer datblygu cynaliadwyedd pan

wnaethant gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bellach mae angen iddynt

arwain y ffordd drwy baru eu huchelgais â realiti, gan herio a newid diwylliant sector cyhoeddus

Cymru i gyd-fynd â dyhead y Ddeddf trwy ddangos arweinyddiaeth ac ymrwymiad cryf. 

Mae Llywodraeth Cymru yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant y rhaglen newid diwylliannol

eang hon sy'n cael ei gyrru gan y ddeddfwriaeth, nid yn unig am ei fod yn brif gorff cyhoeddus

sy’n dod o dan y Ddeddf, ond oherwydd bod y ffaith eu bod yn arddangos egwyddorion y Ddeddf

neu beidio yn cael effaith sylweddol ar yr hyn y mae cyrff cyhoeddus eraill yn ei wneud. 

Y Weledigaeth - Llywodraeth sydd yn arwain trwy

esiampl o ddefnyddio Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

Heb newid diwylliannol pwrpasol gan Lywodraeth Cymru, ni fyddwn yn gweithredu'n ddigon

cyflym nac yn ddigon effeithiol i ddiwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru. 
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Yr heriau a'r cyfloedd i

newid

Er mwyn i Gymru wireddu ei gweledigaeth a

nodir yn y Ddeddf, mae angen i wasanaethau

cyhoeddus roi llesiant wrth wraidd popeth

maen nhw'n ei wneud. Mae angen i

garedigrwydd fod wrth wraidd polisi

llywodraeth a chyhoeddus. 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Mae ein gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu

gwerthfawrogi’n fawr ac maen nhw’n destun

balchder cenedlaethol. Fodd bynnag, nid yw'r

ffyrdd y maent yn gweithio bob amser yn

gwneud synnwyr i'r defnyddiwr ac yn amlach

na pheidio, maent yn gweithredu’n rhy hwyr i

atal problem. Mae cenedlaethau'r dyfodol

angen gwasanaeth cyhoeddus sy'n

cydweithio'n fwy effeithiol; gwasanaeth sy’n

integredig, yn gydweithredol ac yn ataliol.

Mae hyn yn dechrau gydag arweinyddiaeth.

Mae cenedlaethau'r dyfodol angen

llywodraeth sy'n cydnabod nad yw busnes fel

arfer yn gynaliadwy a gweithredu i newid hyn,

trwy: 

Gweledigaeth a chynllun hirdymor ar gyfer

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru; 

Arweinyddiaeth ddewr sy'n ymddiried yn

eraill ac yn eofn i roi cynnig ar wahanol

bethau; 

Gweision sifil sy'n ceisio lleihau

biwrocratiaeth a chymhlethdod, gan

gydweithio ag eraill i ddeall a chwalu

rhwystrau rhag integreiddio yn

rhagweithiol; 

System gynllunio ariannol sy'n hirdymor,

yn ataliol, yn integredig ac yn seiliedig ar

genhadaeth genedlaethol y Ddeddf; 

 

 

 

Bu newid amlwg yn yr ymrwymiad a'r

arweinyddiaeth wleidyddol tuag at

gyflawni dyheadau'r Ddeddf yn ystod y

flwyddyn ddiwethaf, ond mae angen i

hyn gael ei hidlo i holl weithredoedd

Llywodraeth Cymru

Arweiniodd Llywodraeth Cymru'r ffordd wrth

ddeddfu ar gyfer datblygu cynaliadwy pan

wnaethant gyflwyno Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn 2015.

Wedi dweud hynny, roeddent yn araf wrth

ddangos arweinyddiaeth ac ymrwymiad tuag

at y Ddeddf. 

Fodd bynnag, bu newid amlwg yn ymrwymiad

y cyhoedd gan y Prif Weinidog newydd, gan

gynnwys nodi'r egwyddorion y byddai ei

weinyddiaeth yn eu gweithredu trwy

ddefnyddio fframwaith y Ddeddf yn ei

gyfeiriad cyntaf i'r gwasanaeth sifil: 

Ble rydyn ni nawr

Dod o hyd i ffyrdd gwell o gynnwys pobl

sy'n cydnabod pŵer amrywiaeth a

thryloywder wrth wneud penderfyniadau;

a 

Trawsnewid mesurau llwyddiant a ffurfiau

atebolrwydd yn seiliedig ar lesiant a

charedigrwydd. 
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Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn ei anerchiad

agoriadol i staff y Gwasanaeth Sifil (Mawrth 2019) 

“Mewn ffordd syml iawn, y math o Gymru rydyn ni ei eisiau yw’r

un a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae'r darn

arloesol hwnnw o ddeddfwriaeth, wyddoch chi, yn cael ei

edmygu'n fawr mewn rhannau eraill o'r byd. Her ymarferol [yw]

trosi ei uchelgeisiau yn weithgaredd gwirioneddol ar lawr gwlad.

Ond os ydym yn meddwl am yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni

ar ran pobl yma yng Nghymru, yna ewch i mewn i'r 7 Nod a nodir

yn y Ddeddf honno. 

 

A neges gyntaf a phwysicaf [y Ddeddf] yw bod yn rhaid ini ddod

o hyd i ffordd o gydbwyso ein gallu i wneud penderfyniadau sy'n

bwysig yn yr oes sydd ohoni ac i ddiogelu ac amddiffyn

buddiannau dinasyddion heddiw. Ond i'w wneud mewn ffordd

nad yw'n peryglu llesiant y rhai sy'n dod ar ein holau. Ac yn y

dywediad eithaf ystrydebol hwnnw [yw] neges o geisio dal yn

ein pennau y ffaith nad ydym yn etifeddu’r byd bregus hwn gan

bobl sydd wedi dod ger ein bron, rydym yn ei fenthyg gan y bobl

hynny sy’n dod ar ein holau.” 
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Adlewyrchir hyn yn y newidiadau i’r ffordd y

mae Llywodraeth Cymru yn ystyried eu

proses cyllid a chyllideb. O ganlyniad i

argymhellion o fy monitro ac asesu yn 2019,

mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu

Cynllun Gwella Cyllideb i wella'r broses

gyllidebol gan ddefnyddio'r Ddeddf a'r pum

ffordd o weithio i ysgogi gwelliant parhaus. At

ei gilydd, bydd y Cynllun Gwella Cyllideb yn

helpu rhanddeiliaid i gael gwell dealltwriaeth

o’r ffordd y mae cynnydd yn erbyn y Ddeddf

yn cael ei wneud, ac er bod lle iddo annog

mwy o ddyhead a chyflymder newid, ceir rhai

camau uchelgeisiol gan gynnwys: 

“Ceisiwch ymgorffori dull lle mae cynigion

gwariant yn cael eu datblygu trwy ystyried

eu buddion tymor hir, eu cydbwyso yn

erbyn anghenion tymor byr, eu gallu i atal

problemau rhag digwydd neu waethygu,

ac sydd wedi cael eu dylanwadu yn dilyn

ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid y

mae'r gweithgaredd yn effeithio arnynt.” 

“Yn amodol ar ganfyddiadau o waith

blaenorol, archwiliwch y ffordd orau o  o

gefnogi dull Cyllideb gyfan ar gyfer

gweithgaredd ataliol. Ystyriwch gomisiynu

adolygiad allanol i brofi gwerth a

chanlyniadau cymhwyso'r diffiniad atal i

linellau'r Gyllideb i gefnogi newid i

weithgareddau ataliol." 

“Cyhoeddi Cynllun Buddsoddi Seilwaith

Cymru newydd i’w ddatblygu trwy dynnu

ar sylfaen dystiolaeth gadarn i

integreiddio ystyriaeth o fuddion hanfodol

eraill - gan gynnwys datgarboneiddio, a
bioamrywiaeth – fel bod y buddsoddiadau

mawr hyn yn cael yr effaith gadarnhaol

fwyaf posibl ar lesiant Cymru.” 

 

 

Rwyf hefyd yn dechrau gweld gweithredu

mewn meysydd eraill. Yn dilyn y datganiad o

Argyfwng Hinsawdd ym mis Ebrill 2019 a fy

nghyhoeddiad 'Cynllun 10 Pwynt i Ariannu

Argyfwng Hinsawdd Cymru’ ym mis Mehefin

2019, dangosodd Llywodraeth Cymru

gynnydd wrth fuddsoddi mewn

datgarboneiddio yn eu cyllideb ar gyfer 2020-

21. Mae'n galonogol bod nifer o linellau

cyllideb allweddol sy'n ymwneud â

datgarboneiddio wedi cynyddu'n sylweddol,

yn enwedig mewn perthynas â buddsoddi

mewn teithio cynaliadwy ac atebion sy'n

seiliedig ar natur. 

Mae meini prawf y Rhaglen Tai Arloesol hefyd

wedi gwella ers cael ei chyflwyno yn 2017. Yn

dilyn fy nghyngor i Lywodraeth Cymru yn

2018, o ran y meini prawf gwreiddiol yn

methu ag adlewyrchu dyheadau'r Ddeddf,

mae meini prawf y gronfa wedi'u newid fel ei

bod bellach yn ariannu prosiectau i adeiladu

cartrefi newydd sy'n adlewyrchu'n llawn y

saith nod llesiant cenedlaethol. 

Fe wnaethant hefyd gyhoeddi papur yn nodi

tystiolaeth ysgrifenedig y Gweinidogion i

bwyllgorau craffu’r Cynulliad ar y dyraniadau

o fewn y gyllideb, sy'n gwneud proses y

gyllideb yn fwy tryloyw. 

Mae Cymdeithas Tai Arfordirol yn

Abertawe wedi llwyddo i gyflawni tri

phrosiect fel rhan o Raglen Tai Arloesol

Llywodraeth Cymru. 

Bydd cydweithrediad â menter

gymdeithasol yng Ngŵyr, Down to Earth,

yn darparu chwe chartref newydd fel rhan

o safle mwy. Bydd y cartrefi yn cael eu

hadeiladu gan ddefnyddio ffrâm bren,

wedi'i gorchuddio gan ddefnyddio dulliau

traddodiadol. Byddan nhw’n cynhyrchu

dros hanner eu gwres yn oddefol, o'r haul

a'u dyluniad, gan sicrhau bod biliau

cyfleustodau preswylwyr yn costio dim

ond £15 y mis. 

Tai Arloesol yn Abertawe
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Mae Down to Earth yn sefydliad sy'n

dangos pŵer ymgyfraniad, cydweithredu,

atal, integreiddio a meddwl yn yr

hirdymor. Yn ogystal ag adeiladu cartrefi

arloesol, maen nhw'n cyflogi pobl fregus i

adeiladu'r cartrefi hyn, gan gynnwys pobl

ag anafiadau i'r ymennydd, anableddau,

pobl ifanc sydd mewn perygl, ceiswyr

lloches a chyn-filwyr sydd ag anhwylder

straen wedi trawma i leddfu eu hiselder

a'u lefelau gorbryder a gwella eu sgiliau

trwy weithio ar y prosiectau adeiladu hyn. 

Er bod rhai rhannau o'r Llywodraeth yn

clywed y newid mewn naratif, mae

bellach angen iddynt i gyd gynyddu

cyflymder y newid, gan roi llesiant a

datblygu cynaliadwy wrth wraidd

popeth y mae'r llywodraeth yn ei wneud 

Dros y pedair blynedd diwethaf, rwyf wedi

darparu cyngor i sawl adran a thîm

Llywodraeth Cymru. Gallaf weld rhywfaint o

newid yn y modd y mae'r gwasanaeth sifil yn

gweithredu yn unol â'r Ddeddf, er enghraifft: 

Cyflwyno Deddf yr Amgylchedd (Cymru)
2016 a dyletswydd bioamrywiaeth. Mae hyn

wedi arwain at fentrau, megis y

cydweithrediad â Cadwch Gymru’n Daclus i

hybu ‘natur ar garreg eich drws’, fel rhan o’r
gronfa £5 miliwn ehangach ‘Llefydd Lleol i

Natur’, sy’n dangos sut mae gweision sifil yn

defnyddio’r pum ffordd o weithio. Mae'r
prosiect ymarferol yn darparu pecynnau

cychwynnol i gynghorau tref a chymuned a

grwpiau cymunedol, sy'n cynnwys planhigion

ac offer i greu prosiectau garddio lleol. Mae'r
gwaith hwn yn integreiddio ymdrechion i

gyfrannu at Gymru lewyrchus (carbon isel,
darparu sgiliau), Cymru gydnerth (gwella

bioamrywiaeth a gwytnwch ecolegol), Cymru

iachach (mae bod yng nghanol natur yn dda

i iechyd corfforol a meddyliol), Cymru o

gymunedau cydlynus (mae'r fenter hon yn

dibynnu ar y gymuned yn cyflawni), Cymru â

diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn

ffynnu (gwarchod ein treftadaeth naturiol), 

Mae newidiadau cadarnhaol mewn

buddsoddiad yn digwydd yn y Llywodraeth

hefyd. Yn fy ngwaith craffu ar gyllideb

ddrafft 2020-21, tynnais sylw at enghraifft y

Dull Ysgol Gyfan o gymorth emosiynol fel un

o'r enghreifftiau cryfaf o fuddsoddi mewn

atal, gyda chyllid yn cynyddu i £5 miliwn yn

2020-21. Mae’n enghraifft arbennig o gryf

oherwydd ei fod yn arddangos integreiddio,
gyda chyllid o’r gyllideb ‘iechyd’ yn cael ei

fuddsoddi mewn maes arall o’r llywodraeth

(‘addysg’, yn yr achos hwn) i atal problemau

iechyd meddwl rhag digwydd. Mae'n
enghraifft o fuddsoddi mewn atal sylfaenol

sy'n dangos cydweithio rhwng adrannau. 

Mae fy ngwaith ar fonitro ac asesu'r broses

gyllidebol flynyddol hefyd wedi dangos

newidiadau cadarnhaol yn y modd y mae'r
gwasanaeth sifil yn ystyried y Ddeddf.
Datblygwyd y Cynllun Gwella Cyllideb (y
soniwyd amdano yn gynharach yn yr adran

hon) gan y Tîm Cyllidebu Strategaethol yn

dilyn ymgysylltu ar draws Trysorlys Cymru,
ac maent yn bwriadu parhau i ymgysylltu ar

draws y Llywodraeth a gyda rhanddeiliaid

allanol. 

Yn yr un modd, mae'r rhaglen Hybiau

Cymunedol gwerth £15miliwn, a ariennir

trwy'r Gronfa Seilwaith yn enghraifft o

benderfyniad buddsoddi cyfalaf sy'n cefnogi

llesiant ehangach. Nod y rhaglen yw darparu

21 o hybiau ychwanegol ledled Cymru, gan

gefnogi dulliau arloesol o ddod â

chymunedau ynghyd trwy ddarpariaeth gofal

plant, dysgu teulu, gofal iechyd a mwy o dan

yr un to. 

Cymru sy’n fwy cyfartal (gan roi cyfle i bawb

wneud cais a chyfrannu) a Chymru sy'n
gyfrifol ar lefel fyd-eang (mae gwneud

Cymru yn lle gwyrddach yn ceisio lleihau ein

hallyriadau carbon). 
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Er gwaethaf pocedi o enghreifftiau da, mae

nifer o enghreifftiau wedi'u hamlygu yn y

bennod hon, sef meysydd lle mae angen i

Lywodraeth Cymru ddal i fyny â'r ymgyrch o

arweinyddiaeth wleidyddol, ac arwain trwy

esiampl a rhoi llesiant yn ganolog i’w waith –

gwneud datblygu cynaliadwy yn egwyddor

drefniadol ganolog o bopeth y mae’n ei

wneud.  

 

Mae'r rhain yn cynnwys y ffyrdd y maent yn

gosod meini prawf cyllido, defnyddio iaith

mewn arweiniad a pholisi sy'n gwrthdaro â'r

Ddeddf a sefydlu strwythurau llywodraethu

newydd neu adolygiadau a chomisiynau

newydd heb unrhyw gysylltiad â'i gilydd nac

â'r Ddeddf. 

Er enghraifft, mae adroddiad diweddar gan

Lywodraeth Cymru sy'n rhoi diweddariad ar ei

ddull o gaffael yn fodd i haenu gwybodaeth

ac arweiniad ychwanegol ar dirwedd

gymhleth sydd eisoes yn orlawn o ganllawiau

caffael i gyrff cyhoeddus. Mae Llywodraeth

Cymru wedi colli'r cyfle i ddisgrifio ei ddull

mewn ffordd a ddangosodd, trwy gaffael, sut

y gall cyrff cyhoeddus gyfrannu at bob un o'r

nodau llesiant cenedlaethol. Nid yw'r

adroddiad ond yn cyfeirio’n ddidaro at y

Ddeddf, tra bod y llywodraeth yn disgrifio sut

y mae’n canolbwyntio ar gaffael moesegol, yr

economi sylfaenol, yr economi gylchol,

adeiladu cyfoeth cymunedol, swyddi gwell,

datgarboneiddio, buddion cymunedol a

gwerth cymdeithasol.  

 

Er bod y rhain i gyd yn werthfawr, nid yw'r

dull wedi'i fframio yng nghyd-destun y

dyletswyddau statudol sydd eisoes yn bodoli

o dan y Ddeddf, sydd drwy hynny yn creu

darlun dryslyd i'r rhai sy'n ceisio gweithredu

polisi.  

 

Mae fy ngwaith gyda chyrff cyhoeddus wedi

awgrymu eu bod yn cael eu drysu gan y

gwahaniaethau canfyddedig mewn iaith a

gwybodaeth. Yn rhannol, mae hyn oherwydd

bod y Datganiad Polisi Caffael (2015) yn

rhagddyddio'r Ddeddf ac, felly, nid yw'n

adlewyrchu llesiant yn ddigonol. 

Mae'r cyrff cyhoeddus sydd nid yn unig wedi

buddsoddi mewn strwythurau corfforaethol,

ond wedi uwchsgilio ac egluro cenhadaeth

genedlaethol y Ddeddf i'w staff ehangach,

gan feithrin pwrpas ehangach yn eu

gweithlu, yn llwyddo i yrru newid

diwylliannol. 

Mae iaith llesiant yn amlwg mewn

polisi a deddfwriaeth; fodd bynnag,

gallai Llywodraeth Cymru fynd

ymhellach i roi caredigrwydd a thosturi

wrth wraidd polisi cyhoeddus a

darpariaeth gwasanaethau yng

Nghymru

Mae Academi Wales, y ganolfan ragoriaeth

ar gyfer arweinyddiaeth a rheoli

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a

ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi

gwneud gwaith gyda'r sector cyhoeddus i

ddiffinio cyfres o werthoedd gwasanaeth

cyhoeddus. 

Mae diffinio'r gwerthoedd hyn yn gam

pwysig ond sydd efallai'n colli cyfle

i roi'r egwyddorion caredigrwydd a thosturi

a ddeellir yn fwy cyffredinol wrth wraidd

darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae angen i ni gynyddu cyflymder y newid,

gan gefnogi'r rhai hynny sy'n defnyddio

dulliau dewr a gwahanol o fynd i'r afael â'r

materion hanfodol sy'n wynebu

cenedlaethau'r dyfodol.  

Rwyf wedi cynghori bod angen newid hyn a

chynyddu'r cyflymder i gyd-fynd â chyfeiriad

mwy addawol adrannau eraill. 
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Ymatebydd holiadur 

Sensemaker, 

Mesur y Mynydd 

“Gofalu am fy mab yw’r rhan hawdd. Y rhan

anodd, y rhan sy’n achosi cymaint o straen a

gorbryder i mi yw rhyngweithio â'r

gwasanaethau cymdeithasol a'r awdurdod lleol.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae

straen fy mab yn cael ei drosglwyddo o

wasanaethau plant i wasanaethau oedolion wedi

bod mor fawr nes i mi gael fy rhoi ar

feddyginiaeth am y tro cyntaf. Nid wyf eisiau

bod arno ond mae'r straen a'r gorbryder yn

ofnadwy ac rwyf wedi bod yn profi pyliau o

orbryder am y tro cyntaf yn fy mywyd.” 

Mae heriau gyda llywio system y sector

cyhoeddus a sicrhau'r gwasanaethau sy'n

diwallu angen unigolion yn bryder cyffredin i

lawer o bobl, yn aml oherwydd bod y system

yn cael ei rhoi yn gyntaf, yn hytrach na'r

dinesydd. Gallai gofyn y cwestiwn a yw hwn

y math o beth tosturiol i'w wneud fod yn fan

cychwyn i fynd i'r afael â hyn.  

Byddai'r gwerthoedd hyn yn cefnogi'r math o

ymatebion y mae'r Ddeddf yn eu rhagweld

wrth atal afiechyd, sicrhau cydlyniant

cymunedol a'r nod o Gymru sy’n fwy cyfartal. 

Fodd bynnag, hyd yn oed y tu hwnt i

ddarparu gwasanaethau i unigolion, mae

achos dros ymgorffori caredigrwydd a

thosturi fel gwerthoedd craidd mewn polisi

cyhoeddus a darparu gwasanaethau. 

Academi Wales
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Gyda charedigrwydd yn ganolog iddo, gall

gwasanaeth sifil, a sector cyhoeddus, , wella

llesiant, meithrin ymddiriedaeth a hyder

mewn gwasanaethau cyhoeddus ac annog

newid ymddygiad. Mae tystiolaeth yn

awgrymu bod canlyniadau i blant sydd

mewn perygl o Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn gwella pan fydd ganddynt

oedolyn dibynadwy yn eu bywydau, ac mae

canlyniadau iechyd pobl hŷn mewn gofal

cymdeithasol yn gwella wrth gael eu

cyffwrdd yn gorfforol. Ymhellach at hynny, ar

adeg ysgrifennu’r adroddiad, mae

cymunedau'n dod at ei gilydd i ddangos

caredigrwydd a datrys problemau, gan helpu

ei gilydd yn ystod argyfwng COVID-19. 

Llywodraeth garedig

Mae Llywodraeth yr Alban wedi rhoi

caredigrwydd o fewn eu gwerthoedd

craidd ac adlewyrchu hyn yn y

Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol.

Maent wedi dechrau cydnabod y newid

hwn mewn gweithredoedd yn ogystal â

geiriau trwy fesur ac archwilio am

garedigrwydd, dylunio polisi ar gyfer

caredigrwydd a rheoleiddio ar gyfer

caredigrwydd. 

Dangosir arwyddion cadarnhaol o roi

caredigrwydd yng nghanol y

llywodraeth mewn ymchwil a wnaed

gan Ymddiriedolaeth Carnegie, lle mae

canfyddiadau’r cyhoedd o ba mor

garedig y cawsant eu trin yn uwch yn yr

Alban nag yng Nghymru, Gogledd

Iwerddon a Lloegr.  

Prif Weinidog yr Alban (2018) 

“Rydyn ni am i’r Alban gael ei nodweddu gan

garedigrwydd, urddas a thosturi. Felly rydyn ni'n

glir y dylai'r llywodraeth - a'r ffordd rydyn ni'n

cynnal llywodraeth - annog y rhinweddau hynny.

Mae (y fframwaith) yn cael ei lywio gan y

wybodaeth bod angen i ni ganolbwyntio – nid yn

unig ar gyfoeth ein cenedl, ond ar les y genedl – er

mwyn cyflawni hynny.” 

Fodd bynnag, yn ei hanfod mae'n anodd i

wasanaethau cyhoeddus gyfuno iaith, ac

felly ymddygiadau, y cyhoedd rhesymegol,

diduedd, seiliedig ar dystiolaeth sy'n dilyn

rheolau gydag iaith berthynol, hylifol a

hyblyg bywyd go iawn, fel y mae'r diagram

hwn yn awgrymu: 

Diagram: Ymddiriedolaeth Carnegie (2018) 

Mae arnom angen i weision sifil, a'r rheini

sy'n gweithio mewn cyrff cyhoeddus fod yn

fwy dwyieithog yn nwy iaith y polisi

cyhoeddus a nodir uchod ac i hyn gael

effaith. 

Mae staff rheng flaen yn aml yn siarad am

fod yn garedig, ond mae newid diwylliannol

a'r caniatâd i roi cynnig ar wahanol bethau

yn dod o'r brig. Mae'r Ddeddf yn darparu

fframwaith i Lywodraeth Cymru a fyddai'n

cefnogi caredigrwydd a thosturi fel ffordd o

gyflawni llesiant yng nghanol popeth y mae’n

ei wneud, gan adlewyrchu hyn mewn

cyfleoedd cyllido, rheoli perfformiad a

llywodraethu.  
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“Mae cwestiynau o garedigrwydd yn cael eu

hystyried yn cyfeirio atynt, nid atom ni. Maen

nhw'n cael eu hystyried yn heriau i'r rheng flaen

[...] ond byth ar gyfer dylunwyr, gwerthuswyr,

archwilwyr a rheolwyr gwasanaethau

cyhoeddus.  

Gwneir cwestiynau o garedigrwydd ac empathi

a galwadau am well ymddygiad ymhlith y bobl

sydd dan bwysau mawr a'r rhai sy'n cael eu

gwobrwyo leiaf mewn gwasanaeth cyhoeddus –

y gweithwyr gofal, cynorthwywyr glanhau a

merched cinio ysgol. Mae angen eu gofyn i'r

rheini sy'n gwneud penderfyniadau dyrannu

hanfodol, y rheini sy'n dylunio fframweithiau a

pholisïau newydd a'r rheini sy'n asesu eu

heffaith." 

Ymddiriedolaeth Carnegie (2018) 

Byddai gwasanaeth cyhoeddus caredig yng

Nghymru yn bachu ar y cyfleoedd ac yn

mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol, gan

anelu at wella llesiant cymdeithasol,

economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. 

Mae’r Ddeddf yn gyrru cynnydd tuag at

gyflawni’r weledigaeth o ‘Un

Gwasanaeth Cyhoeddus’, ond mae

angen gwneud mwy. Dylai Llywodraeth

Cymru weithio y tu hwnt i ffiniau’r

sector cyhoeddus i fynd i’r afael â’r

materion ‘drygionus’ ar gyfer y dyfodol 

Yn dilyn esiampl Llywodraeth yr Alban, ac

wrth geisio gweithredu Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol, dylai Llywodraeth

Cymru fod yn arwain y ffordd wrth feithrin

caredigrwydd ar bob lefel o lywodraeth ac

mewn polisi cyhoeddus. 

Nid yw cyflwyno'r egwyddor datblygu

cynaliadwy (a ddiffinnir yn y Ddeddf fel

“ceisio sicrhau bod anghenion y presennol

yn cael eu diwallu, heb gyfaddawdu ar allu

cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu

hanghenion eu hunain”), ar ei ben ei hun yn

ddigon i newid diwylliant sefydledig y sector

cyhoeddus yng Nghymru. 

Nikhil Seth, y Cenhedloedd Unedig

“Yr hyn y mae Cymru yn ei wneud heddiw, rydyn

ni’n gobeithio y bydd y byd yn ei wneud yfory -

gweithredu yn fwy na geiriau yw’r gobaith ar

gyfer cenedlaethau’r dyfodol.” 

Mae angen gweithredu, yn ogystal â geiriau,

i greu gwasanaeth cyhoeddus sy'n gwneud

synnwyr i bawb fel system fwy ataliol,

integredig, cydweithredol ar gyfer yr 21ain

ganrif a chenedlaethau'r dyfodol. Byddai hyn

yn ein galluogi i ddatrys rhai o'r problemau

sydd gennym o fewn diwylliant y sector

cyhoeddus ac o fewn cymdeithas. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud

ymrwymiadau strategol a pholisi i ‘Un

Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ - ffordd fwy

cydweithredol o weithio, gyda’r nod o

chwalu’r rhwystrau artiffisial rhwng timau,

adrannau a sefydliadau a gweithio mewn

ffordd sy’n adleisio’r Ddeddf. Yn galonogol,

dyma ymgyrch gyfredol Academi Wales:  

Gwefan Academi Wales

“Fel Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru, mae

gennym bwrpas a rennir a gyrwyr a rennir i

sicrhau ansawdd bywyd gwell a pharhaol i ni i

gyd. Mae'n ymwneud â gwella llesiant

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a

diwylliannol i'n helpu i greu Cymru yr ydym am

fyw ynddi nawr ac yn y dyfodol.” 

Er ei bod yn galonogol bod y llywodraeth yn

annog pobl i weithredu fel hyn ac, yn wir,

mae'r adroddiad hwn yn amlinellu

enghreifftiau o gynnydd; mae'r adroddiad

hwn hefyd yn darparu enghreifftiau o ble

nad yw hyn wedi'i wreiddio'n llawn eto. Mae

angen rhai newidiadau sylfaenol i sut mae

Llywodraeth Cymru yn gweithredu a'i effaith

ar y gwasanaeth cyhoeddus ehangach, a

amlinellir yn yr adran hon ac yn y bennod ar

newid diwylliannol ar draws y sector

cyhoeddus. 
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Mae’r isadeiledd ar waith er mwyn hwyluso

gweithio ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus’ trwy

Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a

threfniadau partneriaeth eraill. Fodd bynnag,

nid oes dull cynhwysfawr eto o ddod â'r

mwyaf disglair a'r gorau o bob lefel o

lywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus, y

sector preifat a'r trydydd sector ynghyd, i

ddod o hyd i atebion arloesol i heriau’r

presennol neu’r dyfodol. 

Yng Nghymru un o'r enghreifftiau gorau o

hyn yw gwaith y mae Cyngor Sir Fynwy

wedi'i wneud gydag Innovate UK: 

Mae'r ymateb brys i COVID-19 wedi

arddangos rhai dulliau cadarnhaol o weithio

amlsector i ddatrys problemau uniongyrchol

megis: gweithio gyda meddygon a

gweithgynhyrchu i ddylunio a chynhyrchu

peiriannau anadlu, yn ogystal â darparu

gwasanaethau allweddol gan ddefnyddio

rhwydweithiau cymunedau a gwirfoddol.

Dylai'r cydweithio hwn barhau y tu hwnt i'r

argyfwng i adnabod datrysiadau arloesol i rai

o'r heriau anhydrin y mae gwasanaethau

cyhoeddus yn eu hwynebu nawr a bydd yn

eu hwynebu yn y dyfodol. 

Deall datrysiadau i ynysigrwydd

cymdeithasol gwledig

Dechreuodd Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Sir Fynwy edrych ar fater

ynysigrwydd a thrafnidiaeth wledig. Gan

gydnabod bod hon yn her gymhleth i'w

deall a'i datrys, gwnaethant gais

llwyddiannus am arian gan gynllun

“Catalydd GovTech ” Llywodraeth y

Deyrnas Unedig - sydd â’r bwriad o helpu

gwasanaethau cyhoeddus i weithio gyda'r

sector preifat ar ddatrysiadau arloesol i

broblemau. 

Nod yr her oedd darganfod sut y gellid

defnyddio technoleg i wella’r

rhyngweithiad â phobl hŷn i leihau

unigrwydd wrth liniaru allgau digidol, a sut

y gellid cydlynu trafnidiaeth yn fwy

effeithlon i gynyddu gallu pobl i deithio

mewn ardaloedd gwledig gan hefyd leihau

cymhorthdal   cyhoeddus. Roedd hefyd yn

edrych yn sut i gysylltu pobl mewn

ardaloedd gwledig yn well er mwyn gwella

llesiant a lleihau'r pwysau ar y systemau

iechyd a gofal cymdeithasol, gan hefyd

wella effeithlonrwydd gwasanaeth. 

Derbyniodd yr her dros 100 o fynegiadau

o ddiddordeb, gan gynnwys syniadau

megis llwyfan digidol ar gyfer y gymuned i

'baru' pobl, integreiddio gwasanaethau

llinell dir a llais â thechnolegau olrhain

digidol a chyflwyno llwyfannau digidol

trafnidiaeth a chyfathrebu newydd.

Dewiswyd dau gwmni i ddatblygu eu

cynigion fel opsiynau marchnad hyfyw. 
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Mae manteision sylweddol i'w cael o

fabwysiadu'r dull hwn ar lefel polisi

cenedlaethol. 

Mae angen i wasanaethau cyhoeddus y

dyfodol fod yn gydweithredol â thimau

amlddisgyblaethol sydd wedi'u cysylltu ond

nad ydynt ynghlwm wrth sefydliadau, gan

ddod â sgiliau ynghyd i ddatrys problemau

cymhleth. Bydd rolau swyddi yn seiliedig ar

greadigrwydd, cyfathrebu, caredigrwydd a

datrys problemau ac mae angen cysylltu

gweision cyhoeddus yn gynyddol (trwy

dechnoleg ac yn gorfforol) â rhwydweithiau a

chymunedau ehangach, gan helpu i gyd-greu

atebion i faterion sydd wedi'u hen sefydlu. 

Sefydlu diwylliant o fynd i'r afael â'r

amhosibl

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi

sefydlu 'Gweinyddiaeth Bosibiliadau',

gweinyddiaeth rith gyntaf y byd i

gymhwyso meddwl dylunio ac arbrofi er

mwyn datblygu datrysiadau rhagweithiol

ac aflonyddgar i fynd i'r afael â materion

allweddol. Mae'r Weinyddiaeth yn dwyn

ynghyd y 'mwyaf disglair a gorau' gan

dimau llywodraeth genedlaethol a lleol, y

sectorau preifat a gwirfoddol er mwyn

ystyried newidiadau radical yn systemau'r

llywodraeth, mabwysiadu modelau

arloesol newydd a gweithio mewn ffyrdd

sy'n cymryd risg wedi'i chyfrifo. 

Mae yna ddiffyg gweledigaeth hirdymor

ynglŷn â’r math o lywodraeth a

gwasanaethau cyhoeddus sydd eu

hangen arnom yng Nghymru yn y

dyfodol

Mae angen gweledigaeth hirdymor ar gyfer y

gwasanaethau cyhoeddus yn 2050 yng

Nghymru, gan ystyried tueddiadau'r dyfodol,

senarios posibl a nodi sut y gall y

gwasanaethau cyhoeddus ymateb i'r rhain

mewn modd a fydd yn diwallu pob un o'n

nodau llesiant cenedlaethol orau. 

“Bydd y Weinyddiaeth yn arddangos model

newydd ar gyfer  gweithrediadau llywodraeth y

genhedlaeth nesaf i'r byd. [Bydd] yn mynd i’r

afael â materion brys y llywodraeth trwy

ddatblygu datrysiadau rhagweithiol a radical i

oresgyn heriau dybryd, gwella gwasanaethau’r

llywodraeth a sefydlu diwylliant o fynd i'r afael

â'r amhosibl.” 

Y Gweinidog Materion

Cabinet a'r Dyfodol, Emiradau

Arabaidd Unedig 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sefydlu

Gweinyddiaeth Bosibiliadau, yn seiliedig ar

fodel Emiradau Arabaidd Unedig, gan ddod

â'r mwyaf disglair a'r gorau o bob lefel o

lywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus, y

sector preifat a'r trydydd sector ynghyd, er

mwyn dod o hyd i atebion arloesol i heriau’r

presennol neu’r dyfodol.

Fel y nodais yn yr adroddiad hwn, mae

cyfleoedd yn cael eu cyflwyno gan

ddatblygiadau technolegol, ymateb llesiant

ehangach i ddatgarboneiddio, y boblogaeth

sy'n heneiddio a newidiadau i swyddi a

sgiliau. Dylid canmol Llywodraeth Cymru am

nodi'r dyheadau hirdymor i Gymru fel gwlad

trwy'r nodau llesiant cenedlaethol, ond mae

angen i hyn nawr symud tuag at weledigaeth

glir o'r hyn y mae hyn yn ei olygu i

wasanaethau cyhoeddus yn ogystal â’r hyn y

mae’n yn ei olygu i weithlu gwasanaethau

cyhoeddus y dyfodol. Ymhob pennod o'r

adroddiad hwn, rwyf wedi amlinellu

gweledigaeth ar gyfer cyrraedd y nodau a sut

y dylai gwasanaethau cyhoeddus fod yn

cyrraedd tuag atynt. 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
12

https://u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/ministry-of-possibilities
https://uaecabinet.ae/en/details/news/mohammed-bin-rashid-launches-ministry-of-possibilities-to-develop-radical-solutions-for-governments-key-challenges


Gwasanaethau cyhoeddus y dyfodol

Mae Nesta, y sylfaen arloesi, wedi

dychmygu llywodraeth a gwasanaethau

cyhoeddus 2030, gan ddisgrifio rolau'r

dyfodol megis yr 'Hwylusydd Creadigol':

“gweithio gyda phobl yr ardal i ddychmygu,

cychwyn, datblygu a chynnal systemau lleol,

gan ymgymryd yn aml â rôl yr 'unigolyn

dibynadwy' ac efallai y bydd yn gweithredu

fel mentor, cymrawd chwarae, seinfwrdd,

dathlwr neu gyfryngwr.” 

Mae bwlch gweithredu rhwng y dyhead

a nodwyd gan Lywodraeth Cymru mewn

polisi a deddfwriaeth a'i ymrwymiad i

gyflawni ar lawr gwlad

Dylai Llywodraeth Cymru sefydlu Comisiwn

trawsbleidiol, traws-sector i greu

gweledigaeth a strategaeth hirdymor ar gyfer

sector cyhoeddus Cymru yn 2050 gan

ganolbwyntio'n benodol ar dueddiadau

allweddol yn y dyfodol gan gynnwys (ond heb

fod yn gyfyngedig i): cyfleoedd a heriau a

ddaw yn sgil y chwyldro digidol; y boblogaeth

sy'n heneiddio; gweithlu sector cyhoeddus y

dyfodol; argyfyngau yr hinsawdd a natur.

Er bod polisïau a deddfwriaeth newydd yn

dangos addewid, mae gan Lywodraeth

Cymru farn rhy optimistaidd o'r hyn sydd ei

angen i roi'r rhain ar waith. Yn ogystal â

darparu adnoddau ar gyfer cyflwyno

deddfwriaeth, polisi a chanllawiau, mae

angen i Lywodraeth Cymru ariannu eu

gweithrediad, gan gynnwys gallu cyflenwi,

codi ymwybyddiaeth, hyfforddi a monitro

cadarn.  

Mae Nesta hefyd wedi modelu

‘ShareTown’, cymuned ddychmygol i

ysbrydoli dyfodol i'r ffordd y mae

dinasyddion, technoleg a llywodraeth leol

yn byw ac yn gweithio gyda'i gilydd. Er

enghraifft, mae creadigaeth “The Loop”, yn

gwmni cydweithredol casglu deunydd i’w

ailddefnyddio a’i ailgylchu. 

Cynhelir Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ar

gyfer rheoliadau newydd, ond anaml y

cyfrifir yr effaith gronnol o'r haenau o

ddeddfwriaeth, polisi a chanllawiau y mae

Llywodraeth Cymru yn eu cynhyrchu. 

Mae hyn yn arwain at fwlch rhwng dyheadau

Llywodraeth Cymru a realiti, oherwydd diffyg

gallu a mwy o ddryswch i gyflenwyr lleol.

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn aml yn dweud

wrthyf i ac Archwilydd Cyffredinol Cymru

fod disgwyliadau yn afrealistig, eu bod yn

gofyn am fwy o gapasiti, adnoddau

ychwanegol, hyfforddiant, cefnogaeth

llywodraeth ganolog a chaniatâd i ymgymryd

â rhai o'r newidiadau a gynigiwyd gan

Lywodraeth Cymru. 

“Rydym yn aml yn siarad am lymder yn y Siambr

hon, ond weithiau nid ydym yn talu digon o sylw

i'r ffordd y mae wedi dileu gallu ein

hawdurdodau lleol i gyflawni unrhyw beth

heblaw gwasanaethau statudol hanfodol. Mae

teithio llesol yn faes lle mae diffyg staff yn cael

ei deimlo'n arw iawn ...” 

Lee Waters AC (Mai 2019) 

Fel y cyfryw, bydd angen i wasanaethau

cyhoeddus hefyd adlewyrchu'r boblogaeth

yn well, gydag amrywiaeth eang mewn

cefndiroedd, gan adlewyrchu pwysigrwydd

dod â gwahanol brofiadau, profiadau byw a

safbwyntiau i'r bwrdd. Mae hyn yn gofyn am

newid sylweddol yng ngweithlu'r sector

cyhoeddus yn 2020. 
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Diweddarwyd Canllawiau Arweiniad ar

Arfarnu Trafnidiaeth Cymru yn 2017 yn unol â

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru). Eto i gyd, bu diffyg adnoddau a

hyfforddiant er mwyn ei weithredu'n iawn ac

ni chafwyd unrhyw ddadansoddiad o gapasiti

yn y system gyfredol i alluogi'r newidiadau

hyn i ddigwydd. Gweler yr adran ar

Drafnidiaeth ym Mhennod 5 am fwy o

wybodaeth. 

 

Polisi Cynllunio Cymru 10, cam sylweddol i'r

cyfeiriad cywir, ond rwyf wedi pwysleisio bod

ei weithredu yn hanfodol i ddull lleol

llwyddiannus o gynllunio a gwneud lleoedd.

Gweler yr adran ar Gynllunio ym Mhennod 5

am fwy o wybodaeth. 

 

Mae Fframwaith Cynllunio'r GIG, sy'n

dylanwadu ar Gynlluniau Tymor Canolig

Integredig, wedi gwella flwyddyn ar ôl

blwyddyn o ran sut mae Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael ei

hadlewyrchu. Fodd bynnag, mae bwlch rhwng

y canllaw hwn ac i ba raddau y gall byrddau

iechyd weithredu'r pum ffordd o weithio,

oherwydd sut y cânt eu rheoli a sut mae eu

perfformiad yn cael ei fesur gan Lywodraeth

Cymru. 

 

Mae gweithrediad Deddf Teithio Gweithredol

(Cymru) 2013 yn ddiffygiol. Mae cyfraddau

teithio llesiol wedi marweiddio neu ostwng

dros y chwe blynedd diwethaf. Er mai fy

nghyngor i'r llywodraeth fu dyrannu

£60miliwn y flwyddyn i deithio llesol, yn 2019-

20, dyrannwyd y swm hwn dros dair blynedd.

Mae targedau 10% o bobl sy'n beicio unwaith

yr wythnos erbyn 2026 hefyd yn

anuchelgeisiol. Gweler yr adran ar

Drafnidiaeth ym Mhennod 5 am fwy o

wybodaeth. 

Byddai hyn yn cynnwys sefydlu ystod o bobl

â phrofiadau byw, gwybodaeth ymarferol am

gyflawni ar lawr gwlad ac integreiddio eu

dyheadau ag amcanion llesiant eraill. 

Wrth geisio cau'r bwlch gweithredu hwn,

dylai Llywodraeth Cymru fod yn defnyddio'r

ffyrdd o weithio yn y ffordd y mae’n dylunio,

defnyddio adnoddau, cyflawni a gwerthuso

gweithrediad polisi a deddfwriaeth. 

Mae'r diffyg dadansoddiad o gapasiti,

adnoddau ychwanegol, hyfforddiant,

cymorth Llywodraeth ganolog a chaniatâd i

bobl ymgymryd â newid trawsnewidiol yn

arwain at fylchau rhwng dyheadau polisïau

Llywodraeth Cymru a'r realiti.

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn aml yn codi

pryderon ynghylch y rhwystrau i weithredu'r

Ddeddf, gan awgrymu bod Llywodraeth

Cymru yn rhoi systemau ar waith sy'n

gweithio yn erbyn y Ddeddf – yn hytrach nag

ar ei gyfer. 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i

gymhlethu tirwedd sydd eisoes yn

gymhleth 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

(Cymru) wedi cael ei galw’n ‘Ddeddf

synnwyr cyffredin’ oherwydd ei bwriad yw

symleiddio a chanolbwyntio gwasanaethau

cyhoeddus ac integreiddio ein cyfraniadau

cydweithredol tuag at y nodau llesiant

cenedlaethol. 

Ceir sawl achlysur lle rwyf wedi cynghori

Gweinidogion a gweision sifil nad yw gosod

dyhead yn ddigon i greu newid diwylliannol,

megis: 

Nid oes digon o adnoddau ar gael i

weithredu'r newid diwylliannol sy'n ofynnol

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) – o fewn y llywodraeth ac ar gyfer y

cyrff cyhoeddus y maent yn eu noddi, o

ystyried y newidiadau diwylliannol ac

ymarferol i'r gwasanaethau cyhoeddus y

mae'n eu cynrychioli. 
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Yn fwyaf diweddar, cynigiwyd cyfres arall o

bwyllgorau newydd yn y Mesur Llywodraeth

Leol, o’r enw ‘pwyllgorau cydweithredol

rhanbarthol’, gan ychwanegu haen newydd

arall o lywodraethu a gwneud

penderfyniadau. 

Mae polisïau, deddfwriaeth, canllawiau neu

adolygiadau newydd nad ydynt yn cydnabod

nac yn ymateb i rôl Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fel mecanwaith cyflenwi lleol ar

gyfer gwella llesiant cyfannol yn annerbyniol

ac yn gwanhau gweithrediad effeithiol

egwyddorion y Ddeddf. Mae hyn yn achosi

dryswch, dyblygu, gwastraffu adnoddau a

rhwystredigaeth ar ran cyrff cyhoeddus wrth

iddynt geisio cyflawni eu hamcanion llesiant

wrth ymdrin â gofynion anghyson y

llywodraeth. 

Yn hytrach na bod Llywodraeth Cymru yn

gweithredu mewn ffordd integredig, yn

ceisio helpu cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni eu

hamcanion llesiant trwy ffrydiau cyllido,

polisi a deddfwriaeth, maent ar hyn o bryd yn

rhoi rhwystrau ar waith. Wrth ddatblygu

polisi ar gyfer gweithredu’n lleol, mae’n

aneglur p’un a yw Llywodraeth Cymru wedi

ystyried yr hyn y mae asesiadau llesiant y

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi'i

ddweud wrthym am faes, neu pa amcanion

llesiant y mae'r cyrff cyhoeddus a'r Byrddau

wedi'u gosod.  

Mae'r dystiolaeth a glywaf gan amlaf ar hyn

yn ymwneud â rôl Byrddau Partneriaeth

Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus. Rwy'n ymwybodol bod yna

ddryswch – o'r lefel leol i lefel Aelod

Cynulliad – ynglŷn â rôl y ddwy bartneriaeth

hon o ran sut mae'r byrddau'n gweithredu a

sut maen nhw'n integreiddio eu

dyletswyddau.  

Er gwaethaf rhywfaint o waith da yn digwydd

yn lleol, rwyf wedi cynghori Gweinidogion y

dylai'r llywodraeth egluro'r sefyllfa trwy

annog hyblygrwydd i'r ddau fwrdd ac i

gydweithio ddigwydd yn y ffyrdd gorau, a

bennir yn lleol – gweler fy nghyngor yn yr

adroddiad hwn i Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus hefyd. 

Dylai cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar

bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fod

yn chwarae mwy o rôl wrth ddatrys y diffyg

integreiddio hwn. Mae llawer o gynrychiolwyr

Llywodraeth Cymru yn mynychu cyfarfodydd

yn oddefol neu'n darparu cyfathrebu

unffordd gan y llywodraeth i Fyrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cymhlethu

tirwedd sydd eisoes yn gymhleth trwy ei

gwneud yn ofynnol i fyrddau, cyrff a

strwythurau llywodraethu newydd fodoli

ochr yn ochr â Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus.  

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru a

gweision sifil yn parhau i gyflwyno

canllawiau, polisi, deddfwriaeth ac

adolygiadau newydd sy'n anwybyddu'r

Ddeddf ac yn creu haenau newydd o

gymhlethdod a llywodraethu. Mae hyn yn

ddangos diffyg meddwl integredig ac

awgrymu bod angen mecanweithiau mwy

cadarn ar y Cabinet ar gyfer uno a gweld y

darlun ehangach. 
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Man cychwyn ar gyfer gweithrediad mwy

effeithiol Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fyddai egluro'r ffyrdd y gallant

dderbyn a gwario adnoddau. Mae rhai

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

ansicr a allant dderbyn cyllid ai peidio,

sy'n bosibl ar yr amod bod un partner yn

dal yr arian. 

Nid yw Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn cael blaenoriaeth

ddigon uchel gan Lywodraeth Cymru

Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu mwy o

eglurder am rôl cynrychiolwyr y gwasanaeth

sifil ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus,

gan eu grymuso i weithio ar draws y

llywodraeth i ddatrys materion a phryderon,

ynghyd â darparu gwybodaeth am gyflenwi

lleol i weision sifil. Dylai'r cynrychiolwyr hyn

chwarae rôl wrth adrodd am heriau a

chyfleoedd i’r Cabinet yn rheolaidd.

Er ein bod yn dechrau gweld rhywfaint o

gynnydd addawol gan Fyrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus, roedd unrhyw

ddisgwyliad y byddai sefydlu'r byrddau hyn

ynddo'i hun yn gyrru'r newidiadau

diwylliannol angenrheidiol sy'n ofynnol gan

y Ddeddf (wrth berthnasoedd gwaith a

datrys gweithio seilo a diffyndollaeth) yn

afrealistig. Dyma'r tro cyntaf i ystod mor

eang o asiantaethau gael cylch gwaith

statudol i weithio gyda'i gilydd ar ystod

mor eang o nodau ac amcanion llesiant. 

Er na all Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus wneud popeth; maent yn aml

yn cael eu hepgor gan y llywodraeth, sy'n

golygu bod partneriaethau, cynigion

cyllido neu drefniadau llywodraethu

newydd yn cael eu creu ar ben tirwedd

sydd eisoes yn gymhleth. Fel y

cydweithio gan arweinwyr lleol, dylent

gael mwy o statws gan Lywodraeth Cymru

wrth gwrdd â'r heriau allweddol sy'n

wynebu cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae llawer o'r pryderon a godwyd yn

ymwneud â barn bod Llywodraeth Cymru

yn dyrannu cyllid mewn ffordd sy'n

tanseilio rôl Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn eu dyletswyddau i wella

llesiant ar y cyd. Mae dyrannu cyllid yn

barhaus i Fyrddau Partneriaeth

Rhanbarthol, heb gysylltiadau penodol ag

atal a gwaith y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus wedi achosi, ac yn parhau i

achosi, diffyg integreiddio, cydweithredu

ac felly wedi colli cyfleoedd i fuddsoddi

mewn atal a phenderfynyddion ehangach

iechyd. 

Dylai Llywodraeth Cymru geisio symleiddio

llywodraethu, gan gael gwared ar haenau yn

hytrach nag ychwanegu. Mae angen i

unrhyw gynnig am drefniant llywodraethu

newydd allu ateb y cwestiwn ynghylch sut

mae'n cynorthwyo gyda chreu polisi

integredig a darparu gwasanaeth a dylai

nodi canllawiau clir ar y dechrau ar sut y

dylai'r corff hwnnw ryngweithio ag eraill i

gyflawni amcanion llesiant lleol a

chenedlaethol. 

Dylai'r swyddogion hyn gael eu grymuso i

weithio ar draws y llywodraeth i fynd yn ôl a

datrys pryderon gan Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus. Byddai rôl saethu helbul a

gosodwr ar gyfer cynrychiolwyr Llywodraeth

Cymru ar Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn helpu'r llywodraeth i ddeall yr

heriau o weithredu eu mentrau yn lleol,

oherwydd diffyg integreiddio ar lefel y

llywodraeth. Yna gallent ddarparu atebion yn

ôl i aelodau eraill y Bwrdd o Lywodraeth

Cymru. 
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Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu

cefnogaeth i'r Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, gan annog hyblygrwydd a

chyllid pellach os ydyn nhw am fod yn

llwyddiannus. Os na ellir dyrannu mwy o

arian i'r Byrddau, yna byddai'n ddefnyddiol

i Lywodraeth Cymru ddefnyddio'r cyfle a

ddarperir gan yr adolygiadau cenedlaethol

cyfredol i drefniadau partneriaeth i ystyried

a mynd i'r afael â sut mae cyllid yn cael ei

ddyrannu a'i gyfathrebu, a thrwy hynny

fynd ati i ddarparu Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus a phartneriaethau lleol eraill

gyda mwy o hyblygrwydd o ran sut maen

nhw'n gwneud pethau.

Yr Athro Keith Moultrie ar Fyrddau

Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus (Gorffennaf

2019) 

"Byddai'n ddefnyddiol pe bai modd cydgrynhoi

trefniadau cyllido cenedlaethol ymhellach fel

bod Byrddau rhanbarthol a lleol yn ymdrin â

llai o grantiau, dros gyfnodau hirach o amser,

gyda blaenoriaethau ehangach cyfun ynghlwm

... Roedd cyfranogwyr yn glir bod angen i'r

sylw lleol a rhanbarthol  symud i sut mae

partneriaid yn trawsnewid prif elfennau

gwasanaethau i ddiwallu anghenion yn fwy

effeithiol ac effeithlon, ac y dylai

goruchwyliaeth Llywodraeth Cymru hefyd

ganolbwyntio mwy ar hyn nag ar fonitro manwl

o grantiau ychwanegol ar raddfa gymharol

fach." 

Mae darparu’r eglurder hwn ac annog y

ddeddfwriaeth i gael ei gwireddu trwy

weithio mewn partneriaeth yn rhoi cyfle i

Lywodraeth Cymru. O ystyried cylch gwaith

ehangach y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus ar draws yr holl feysydd

gwleidyddol ac yn benodol, yn themâu

blaenoriaeth 'Ffyniant i Bawb', gallai

Llywodraeth Cymru fod yn eu defnyddio'n

llawer mwy helaeth trwy eu hariannu'n

ddigonol i gyflawni dyheadau'r Ddeddf. 

Fel y nodwyd yn yr adran ar 'Gymru

Iachach' ym Mhennod 3, mae Sefydliad

Iechyd y Byd wedi dangos yn ddiweddar

bod ystod o faterion yn achosi’r

gwahaniaeth mewn iechyd yr adroddir

amdano rhwng y cyfoethocaf a’r tlotaf.

Dim ond 10% o'r gwahaniaeth mewn

iechyd rhwng y cyfoethocaf a'r tlotaf sydd

oherwydd ansawdd gwasanaethau iechyd,

gyda'r penderfynyddion ehangach megis

amodau byw, incwm ac amodau gwaith a

chysylltiad cymunedol yn bwysicach o

lawer. 

Y penderfynyddion ehangach hyn ar

iechyd yw canolbwynt y Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus, lle mae

asiantaethau ehangach sydd â’r gallu i

effeithio ar newid yn bresennol. Ac eto, y

canfyddiad yw bod y Byrddau Partneriaeth

Rhanbarthol (a sefydlwyd o dan Ddeddf

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

 (Cymru) 2014) yn cael eu hariannu i

ganolbwyntio ar wasanaethau iechyd a

gofal cymdeithasol i 'wella iechyd', a bod

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ond 

 yn derbyn symiau llawer llai o arian i

gefnogi gofynion ysgrifenyddiaeth a

phroses. 
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Mae angen i Lywodraeth Cymru sicrhau

cysondeb wrth ddefnyddio iaith y

Ddeddf mewn deddfwriaeth, polisi,

canllawiau, datganiadau gweinidogol,

fframweithiau perfformiad a chylch

gorchwyl ar gyfer byrddau adolygu

Un o'r rhwystrau mwyaf cyffredin a

adroddwyd wrthyf i ac wrth Archwilydd

Cyffredinol Cymru yw bod gwahaniaethau

mewn iaith o fewn polisi, deddfwriaeth a

chanllawiau sy'n dod o'r llywodraeth yn

tynnu sylw oddi wrth y Ddeddf.  

 

Yn benodol, mae'r rheini sy'n gyfrifol am

weithredu'r Ddeddf mewn Byrddau Iechyd

wedi codi pryderon bod hyn yn golygu bod

y Bwrdd ac uwch reolwyr yn gweld y

Ddeddf fel rhywbeth ar wahân i'r hyn maen

nhw'n ei wneud. Gweler Pennod 2 ar Newid

Diwylliant y Sector Cyhoeddus.

 

“Nid ydym yn ei glywed yn uchel ac yn glir

mewn cyrff iechyd. Rhaid i weinidogion fod yn

dweud 'pum ffordd o weithio', Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol, ym mhopeth a wnânt.

Ac yna byddent yn eistedd i fyny a chymryd

sylw. Hyd yn oed gan ddefnyddio iaith ychydig

yn wahanol mewn canllawiau, deddfwriaeth,

cyllid, megis 'Cymru iachach', yn golygu ei bod

yn cael ei hystyried yn 'beth newydd' ac yn

dechrau canslo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol. " 

Cynrychiolydd Bwrdd Iechyd

(Chwefror 2019) 

Mae canllawiau Cronfa Gofal Integredig

Llywodraeth Cymru (2019) yn diffinio

'integreiddio' mewn ffordd wahanol i sut

mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol yn diffinio'r term, gan

ganolbwyntio ar bartneriaeth a modelau

newydd o wasanaethau. 

Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg

(2018) heb fawr o gyfeiriad at y diffiniad

o “Gymru lewyrchus”, sy’n cynnwys y

term “gwaith addas”. 

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf

Llywodraeth Cymru (2019) ar gynnydd

tuag at ei amcanion llesiant yn disgrifio

“Cymru fwy llewyrchus, cyfartal a

gwyrddach.” Yn ddryslyd, maent yn

darparu rhywfaint o fanylion

gweithgaredd o dan ddau o'r nodau ond

maent wedi ychwanegu'r term

'gwyrddach' (heb gyfeirio at “Gymru

gydnerth” neu nodau eraill) ac ni

chyfeiriwyd at ddiffiniad cyfreithiol bob

un o'r saith nod llesiant. 

 

 

Mae'r Adolygiad Seneddol o Iechyd a

Gofal Cymdeithasol (2018) yn cyfeirio

wrth fynd heibio at y Ddeddf, y ffyrdd o

weithio ac yn gosod amserlen ar gyfer

trawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol

dros y pum i ddeng mlynedd nesaf (mae'r
Ddeddf yn diffinio meddwl hirdymor fel o

leiaf ddeng mlynedd ymlaen llaw, yn

ddelfrydol cenhedlaeth, sef 25 mlynedd

ymlaen llaw). 

Mae Llywodraeth Cymru a gweision sifil yn

gwrth-ddweud eu Deddf eu hunain trwy

ddefnyddio iaith sy'n gwrthdaro mewn

canllawiau a pholisi, gan sefydlu strwythurau

llywodraethu newydd, adolygiadau a

chomisiynau newydd nad ydyn nhw'n cyfeirio

at y Ddeddf. Mae hyn yn fodd i weision sifil a

phobl mewn cyrff cyhoeddus wrthod yr

egwyddor datblygu cynaliadwy a'r pum

ffordd o weithio. Er enghraifft: 

Dylai Llywodraeth Cymru safoni'r iaith maen

nhw'n ei defnyddio yn unol â'r Ddeddf. Mae

hyn yn cynnwys gwneud y Ddeddf yn glir

yng Nghylch Gorchwyl unrhyw adolygiadau,

comisiynau neu gyrff a sefydlwyd bod gofyn

iddynt alinio eu gwaith ag egwyddorion ac

iaith y Ddeddf. 
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Mae'r cylchoedd cyllido tymor byr, y

gofynion cynllunio corfforaethol a’r

gofynion rheoli perfformiad a osodir

gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyrff

cyhoeddus yn rhwystr i feddwl yn y

tymor hir ac yn aml maent yn gyrru'r

ymddygiadau anghywir. 

Rwyf wedi amlinellu yn fy nghanfyddiadau ac

argymhellion 'ym Mhennod  2 ar Newid

Diwylliant y Sector Cyhoeddus.’ mai rhai o'r

rhwystrau i weithredu'r Ddeddf a nodwyd

gan gyrff cyhoeddus yw natur tymor byr

cylchoedd cyllido, cynllunio corfforaethol a

gofynion rheoli perfformiad a osodir arnynt

gan y llywodraeth. Mae cyrff cyhoeddus yn

teimlo nad yw'r ffordd y maent yn cael eu

dwyn i gyfrif gan Lywodraeth Cymru trwy'r

dyletswyddau a'r gofynion hyn yn hirdymor

nac yn integredig ac, mewn llawer o

achosion, maent yn gyrru ymddygiad i

ffwrdd o'r pum ffordd o weithio a mesur yr

hyn sy'n bwysig. 

Sylwadau swyddogion yr

awdurdod lleol (Chwefror 2019)

“O ganlyniad i Lywodraeth Cymru mae gennym

drefn cyllideb flynyddol sy'n ei gwneud hi'n

anodd iawn cynllunio ar gyfer y tymor hwy.

Mae'r dull cyfyngol o ddyrannu grantiau

blynyddol neu byrdymor hefyd yn gwaethygu

cynllunio ariannol tymor hir ... Mewn gwirionedd,

er ein bod yn gweithio'n galed i ddefnyddio'r 5

ffordd o weithio i gyflawni'r arbedion ariannol,

rydym i raddau helaeth ar y pwynt lle na all y

toriadau osgoi cael effaith negyddol ar

genedlaethau'r dyfodol." 

Er enghraifft, wrth osod targedau

perfformiad ac ariannol ar gyrff iechyd sy'n

canolbwyntio ar ddiwallu angen acíwt yn

hytrach nag atal salwch, mae Llywodraeth

Cymru yn tynnu sylw timau rheoli oddi wrth

yr egwyddor datblygu cynaliadwy a phum

ffordd o weithio. Gall y ffyrdd y mae

Llywodraeth Cymru yn hysbysu cyrff

cyhoeddus o'r arian sydd ar gael a meini

prawf ar gyfer grantiau sydd ynghlwm at hyn

achosi byrdymhoriaeth. 

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi’r bai am

gyllidebau byrdymor ar ddyraniadau cyllid

Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac, yn yr un

modd, mae cyrff cyhoeddus yn rhoi’r bai ar

Lywodraeth Cymru.  

 

Rwy'n credu y gallai‘r llywodraeth fod yn

gwneud mwy i roi mwy o sicrwydd ariannol

tymor hir i wasanaethau cyhoeddus a

thrydydd sector. Dylai cyrff cyhoeddus a'r

llywodraeth fod yn gweithio ar y cyd i

gyflwyno cyllideb llesiant, archwilio opsiynau

ar gyfer gweithio'n wahanol a dod o hyd i

ffyrdd o gynllunio dulliau tymor hirach. Mae

hyn yn rhywbeth y gellid ei gryfhau yng

Nghynllun Gwella Cyllideb Llywodraeth

Cymru a'i ddwyn ymlaen o ran yr amseriadau

arfaethedig y mae wedi'u nodi. 

Mae cylchoedd cyllido tymor byr yn arwain

at fesurau perfformiad tymor byr o lwyddiant.

Mae cyrff cyhoeddus yn mabwysiadu

mesurau perfformiad cul presennol i olrhain

eu cynnydd tuag at amcanion llesiant, yn

seiliedig ar ddata ystadegol y mae

Llywodraeth Cymru hefyd yn gofyn iddynt ei

ddarparu. Fodd bynnag, gyda Deddf yng

Nghymru, sy'n hyrwyddo datblygu

cynaliadwy a phob math o lesiant, mae gofyn

am fesurau sy'n mynd y tu hwnt i fesurau

tymor byr mewn seilo. 
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Dylai'r cyrff cyhoeddus gael eu hannog gan

y llywodraeth i fesur yr hyn sy'n bwysig, nid

yr hyn y gellir ei gyfrif yn hawdd, ac mae

angen i ddulliau rheoli perfformiad ac

archwilio fod yn gydymdeimladol tuag at

ddiwylliant sy'n newid a chymryd risg. Mae

mathau o fesur a gydnabyddir yn fyd-eang

eisoes yn bodoli yn ymwneud â lles, safonau

byw, ansawdd bywyd, caredigrwydd, gwerth

cymdeithasol, gwerth cyhoeddus a

hapusrwydd y dylai Llywodraeth Cymru fod

yn eu mabwysiadu. Mae'r rhain yn cynnwys y

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a

Datblygiad Economaidd (OECD) Mynegai

Bywyd Gwell, Mynegai Cynnydd

Cymdeithasol, Mynegai Lleoedd Ffyniannus. 

Mae gwledydd eraill yn symud tuag at fesur

effaith gan ddefnyddio llesiant, megis

Llywodraeth yr Alban sy’n mabwysiadu

'caredigrwydd' fel un o'i werthoedd craidd

yn ei Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol;

Norwy yn mesur ymddiriedaeth ac

hapusrwydd, Adroddiad Hapusrwydd y Byd;

a Fframwaith Safonau Byw Senedd Seland

Newydd. 

Gyda'r Ddeddf ar waith, dylai Cymru fod ar

flaen y gad wrth fesur llwyddiant ar sail

llesiant. Dylai'r fframweithiau rheoli

perfformiad a'r amodau cyllido a osodir gan

Lywodraeth Cymru esblygu'n gyflym i

wobrwyo a chydnabod caredigrwydd a

llesiant, nid canolbwyntio ar allbynnau,

mesurau meintiol a phroses. Mae angen i

Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus roi’r

gorau i fesur perfformiad tymor byr a dod o

hyd i ffyrdd o fesur llwyddiant mentrau yn

seiliedig ar lesiant i annog integreiddio,

meddwl ataliol a chydweithio.

Yn gysylltiedig â sut mae cyrff cyhoeddus yn

cael eu rheoli gan Lywodraeth Cymru, mae

mwy y gallai llywodraeth fod yn ei wneud

trwy'r meini prawf cyllido maen nhw'n eu

gosod, er mwyn ei gwneud yn haws i gyrff

cyhoeddus gymhwyso'r Ddeddf a chwrdd ag

amcanion llesiant. 

Yn gyntaf, byddai darparu mwy o rybudd o

gyllid a gwarant hirach o arian yn helpu cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus i fabwysiadu gweledigaeth a

chynllun hirdymor. Yn flaenorol, mae

Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi

cyhoeddi canfyddiadau ac argymhellion i'r

llywodraeth ar y pwnc hwn. Er enghraifft,

canfu adroddiad i Gronfa Gofal Integredig

Llywodraeth Cymru fod y gorwelion cyllido

tymor byr yn mygu darpariaeth ranbarthol yr

arian i wella iechyd a gofal cymdeithasol.

Roedd y dystiolaeth a gasglwyd yn awgrymu

bod y cyllid wedi mynd yn rhagnodol, ac

roedd yr hysbysiad hwyr o'r cyllid oedd ar

gael yn rhoi pwysau ar gynllunio a chyflawni. 

Yn fwy diweddar, sefydlodd Llywodraeth

Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru grŵp

aml-asiantaeth ‘Adeiladu Cymru Iachach’ i

yrru newid systemig a strwythurol ymlaen

gyda’r nod o leihau anghydraddoldebau

mewn canlyniadau iechyd a gweithredu

strategaeth ‘Cymru Iachach’. Cytunodd

Llywodraeth Cymru y byddai’r grŵp hwn yn

goruchwylio ‘Cronfa Atal’ gwerth £7.2

miliwn i ‘gefnogi ymyriadau effeithiol mewn

perthynas ag atal afiechyd a blynyddoedd

cynnar.’ 

Mae'r cyllid hwn wedi'i ddyrannu i fyrddau

iechyd (gyda blaenoriaethau'n gorfod cael

eu cytuno â Byrddau Partneriaeth

Rhanbarthol), yn erbyn fy nghyngor y dylid

canolbwyntio ar benderfynyddion ehangach

iechyd ar lefel Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus.  

Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod

cyllid grant a meini prawf cyllido craidd

yn cymell ac yn annog cymhwysiad y

Ddeddf. 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
20

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/united-kingdom/
https://www.socialprogress.org/
https://www.thrivingplacesindex.org/
https://www.audit.wales/cy/system/files/publications/cardiff_vale_regional_partnership_board_welsh.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cymru-iachach-ein-cynllun-iechyd-a-gofal-cymdeithasol.pdf


Ar hyn o bryd mae meini prawf cyllido llawer

o grantiau gan y llywodraeth yn talu gwefus-

wasanaeth i'r Ddeddf, yn hytrach na cheisio

annog ei chymhwyso'n iawn. Er enghraifft:

Cafodd byrddau iechyd eu hysbysu am yr

arian hwn ym mis Hydref 2019 a gofynnwyd

iddynt gyflwyno cynigion erbyn diwedd mis

Rhagfyr 2019. Nid yn unig yr oedd hyn yn

gyfnod byr o gynllunio amser, ond

gadawodd dim ond chwarter o’r flwyddyn

ariannol ar gyfer gwario’r cyllid. Rwyf yn

dadlau bod hyn yn llesteirio unrhyw

ailgynllunio gwasanaeth cynaliadwy ac

hirdymor y gellir ei ystyried i fod yn

drawsnewidiol. 

“Mae integreiddio prosesau a deddfwriaeth gan

Lywodraeth Cymru, yn enwedig y  setliadau

ariannol byr rybudd, yn effeithio ar ein gallu i

gynllunio ar gyfer y tymor hir. Gall rhybudd

tymor byr o rai ffrydiau cyllido hefyd rwystro ein

gallu i wir gynllunio ar gyfer y tymor hir a

gwneud penderfyniadau ystyriol.” 

Sylwadau swyddogion yr

Awdurdod Lleol (Chwefror 2019) 

Yn ail, dylai Llywodraeth Cymru gymell ac

annog defnyddio'r pum ffordd o weithio trwy

feini prawf cyllido, gan nodi bod rhaid i

gynigion ddangos nid yn unig ystyriaeth

eang o'r Ddeddf, ond sut mae'n ataliol, yn

gydweithredol, yn integredig, yn hirdymor ac

yn cynnwys pobl yn ystyrlon, a thrwy hynny

geisio cyfrannu at bob un o'r nodau llesiant

cenedlaethol a'r amcanion llesiant a bennir

gan y sefydliad neu gasgliad o sefydliadau

sy'n ymgeisio. 

Anaml y daw cyllid ar y cyd gan fwy nag un

adran o Lywodraeth Cymru ac yn aml gellir

ei anelu at un corff cyhoeddus – yn hytrach

na chasgliad cydweithredol o gyrff (er bod

rhai eithriadau nodedig, megis yr arian a

gyhoeddwyd yng nghyllideb eleni o'r

Adrannau Iechyd ac Addysg, i gefnogi dull

ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl).

 

Trwy gyflwyno hyn yn syml i feini prawf

cyllido mwy, byddai Llywodraeth Cymru yn

annog cydweithio ac integreiddio. 

Nid yw'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

(wedi'i diweddaru 2020), sy'n darparu

grantiau i sefydliadau cymunedol a

gwirfoddol i wella asedau cymunedol, yn

cyfeirio at y Ddeddf na sut y gall y

sefydliadau hyn gyfrannu at y nodau llesiant,
a thrwy hynny collir cyfle sylweddol i'r
llywodraeth gyflawni nifer o'i amcanion

llesiant ei hun ar lefel gymunedol. 
 

Nid yw canllawiau'r Gronfa Trawsnewid

Iechyd (2018), sydd wedi’u hanelu at 

 Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol i

arddangos modelau newydd o iechyd a gofal

cymdeithasol, yn cyfeirio at y ffaith bod

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol na'r
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cymryd

rhan mewn ystyriaethau cyllido. 

Mae'r Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a

Llesiant (wedi'i ddiweddaru 2019), yn

cyfeirio wrth fynd heibio at y Ddeddf a ffit

strategol ceisiadau gyda'r nodau llesiant ond

nid yw'n darparu unrhyw fanylion ar sut y

bydd prosiectau'n cael eu barnu, eu cyflawni

neu eu monitro mewn ffordd sy’n annog

cymhwyso'r Ddeddf.  

Mae canllawiau cyllido eraill yn nodi y dylai

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

“arwain egwyddorion” cyflawni ond peidio

rhoi unrhyw gyngor ymarferol ar ystyr hyn,

ac mae’r modd y profir hyn wrth benderfynu

ar y dyfarniad yn aneglur. Mae hyn yn

arwydd o fy mhwynt cynharach bod angen i

ddiwylliant a phroses Llywodraeth Cymru

newid yn unol â'r Ddeddf. 

Yn drydydd, dylai meini prawf cyllido geisio

helpu cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni eu

hamcanion llesiant. Nid yw'n glir, wrth

ddatblygu meini prawf cyllido, fod

Llywodraeth Cymru wedi ystyried pa

wybodaeth sydd wedi'i chynnwys naill ai yn

asesiadau a chynlluniau llesiant y Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus neu amcanion

llesiant cyrff cyhoeddus.  
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Dylai Llywodraeth Cymru gydweithredu mwy

â chyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus i sicrhau bod

rowndiau cyllido yn cymell cymhwyso'r

Ddeddf a'u helpu i gyflawni eu hamcanion

llesiant lleol, ochr yn ochr â beth bynnag y

mae'r llywodraeth am iddynt ei gyflawni. 

Dylai rhaglenni cyllido cyfalaf a refeniw

Llywodraeth Cymru gymell ac annog

cymhwyso'r Ddeddf yn iawn ynghyd â

hyblygrwydd i arloesi. Ni ddylid dyfarnu

cyllid oni bai bod y cynnig yn gallu dangos

cymhwysiad y Ddeddf. Ar y lleiaf, o ystyried

yr argyfwng hinsawdd a natur, dylai cyllid

cyhoeddus fod yn niwtral o ran carbon a

gwella neu gynnal natur.

Nid yw strwythurau cyllid a chyllidebu

Llywodraeth Cymru wedi'u seilio ar brif

grwpiau gwariant, sy'n gysylltiedig â

phortffolios gweinidogol unigol, wedi'u

hintegreiddio

Mae'r problemau hyn a godwyd gan gyrff

cyhoeddus ynghylch cylchoedd cyllido

tymor byr a meini prawf cyllido yn

gysylltiedig â phroblem sy'n uwch i fyny'r

gadwyn o fewn strwythurau'r llywodraeth.

Nid yw strwythurau traddodiadol, mewn

seilo yn Llywodraeth Cymru (a chyrff

cyhoeddus eraill) wedi'u cynllunio i alluogi

dull integredig o wneud penderfyniadau, gan

gynnwys gwneud penderfyniadau ariannol. 

Mae portffolios Cabinet yn aml yn

canolbwyntio ar yrru canlyniad penodol, ac

mae Gweinidogion yn uniongyrchol atebol

am gyflawni'r canlyniad hwn. Yn Llywodraeth

Cymru, mae'r ffordd y mae Prif Grwpiau

Gwariant yn dal i gael eu trefnu o ran

portffolios Gweinidogol yn golygu ei bod yn

heriol gwneud penderfyniadau

cydweithredol sy'n ystyried achosion ac

effeithiau materion allweddol sy'n wynebu

cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae'r heriau hyn o integreiddio a

chydweithio o fewn y llywodraeth yn golygu

y gall polisïau, mesurau a meini prawf cyllido

cul hidlo i gyrff cyhoeddus, sy'n ei gwneud

hi'n anodd iawn defnyddio'r pum ffordd o

weithio'n lleol.  

Er ei bod yn galonogol bod y Cynllun Gwella

Cyllideb yn cynnwys camau i asesu effaith

penderfyniadau cyllidebol a gwella asesiad

cydweithredol cynigion cyllidebol erbyn

2023, mae angen ailystyried yr amserlenni,

gan y gellid cymryd camau mwy grymus yn

gynt o lawer. 

 

Gallai Cynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd

ganolbwyntio fwy ar graffu ar y

penderfyniadau ariannol cydgysylltiedig a

gynigir, yn hytrach nag un Pwyllgor yn

canolbwyntio ar graffu ar faterion sengl. 

Dylai Llywodraeth Cymru osod esiampl i

gyrff cyhoeddus trwy ddangos yn fwy

penodol sut mae polisïau ar draws adrannau

wedi'u hintegreiddio, gan gynnwys dangos

sut mae'r costau a warir gan un adran yn

darparu buddion neu arbedion i adran arall.

Er y bu rhywfaint o ymdrech i fynd i’r afael â

hyn yn fwy diweddar gyda phenodi

Gweinidogion i arwain darnau penodol o

waith, ni welaf unrhyw newid cynhwysfawr

yn cael ei ddangos mewn cyllidebau i

gefnogi hyn. 

Mae angen i'r Llywodraeth wneud mwy

i ddangos dull traws-lywodraethol,

cydlynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth

tuag at atal

Mae angen gwneud gwaith pellach ar draws

Llywodraeth Cymru i sicrhau bod pob adran

yn deall ac yn defnyddio'r diffiniad y

cytunwyd arno ar gyfer atal a gwariant

ataliol. Er gwaethaf nifer o raglenni sydd ag

atal fel egwyddor graidd, nid yw'n glir sut

mae dulliau ataliol yn cael eu defnyddio'n

gyson ar draws y Llywodraeth neu o fewn

adrannau. 
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Rwyf wedi gweithio gyda swyddogion

Llywodraeth Cymru i archwilio’r diffiniad o atal

a gwariant ataliol ac rwyf bellach yn defnyddio

hwn i herio penderfyniadau gwariant y

llywodraeth: 

Atal sylfaenol – Adeiladu gwytnwch – creu'r

amodau lle na fydd problemau'n codi yn y

dyfodol. Dull cyffredinol. 

Atal eilaidd – Targedu gweithredu tuag at

ardaloedd lle mae risg uchel y bydd problem yn

digwydd. Dull wedi'i dargedu, sy'n cadarnhau

egwyddorion cyffredinoliaeth flaengar.**

Atal trydyddol – Ymyrryd unwaith y bydd

problem, i'w atal rhag gwaethygu a'i atal rhag

digwydd eto yn y dyfodol. Dull ymyriad. 

Gwariant acíwt – Gwariant, sy'n gweithredu i reoli

effaith sefyllfa negyddol iawn ond nad yw'n

gwneud fawr ddim i atal problemau rhag digwydd

yn y dyfodol. Dull adferol. 

Mae atal yn gweithio mewn partneriaeth i gyd-

gynhyrchu’r canlyniadau gorau posibl, gan

ddefnyddio'r cryfderau a'r asedau y mae'n rhaid

i bobl a lleoedd eu cyfrannu. Gan dorri i lawr i

bedair lefel, gall pob lefel leihau'r galw am y

nesaf:

 

 

 

 

 

**Mae cyffredinoliaeth flaengar yn benderfyniad

i ddarparu cefnogaeth i bawb, gan roi llais a

diddordeb personol i bawb a phopeth, ond

mae'n cydnabod y bydd angen mwy o

gefnogaeth gan y bobl hynny neu ardaloedd

sydd â mwy o anghenion. 

Diffiniad o atal

Ar hyn o bryd, mae cyfleoedd yn cael eu

colli i gymryd agwedd draws-lywodraethol,

gydlynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth tuag at

atal. Mae'n galonogol gweld y Llywodraeth

yn cymryd agwedd fwy integredig trwy eu

ffocws ar themâu trawsbynciol, ond nid

ydynt hyd yma wedi dangos eu gwaith a

nodi sut y maent yn: 

1. Gosod gweledigaeth hirdymor ar gyfer

pob un o'r meysydd hyn gan gynnwys

dadansoddi tueddiadau'r dyfodol. 

 

2. Cydweithio a chynnwys eraill i ddatrys y

problemau y mae angen iddynt eu hatal ac

a ydynt yn dod o dan atal eilaidd neu

drydyddol sylfaenol a defnyddio

tystiolaeth i nodi beth yw'r ymyriadau

ataliol gorau. 

 

3. Asesu'r ymyriadau hynny i nodi sut y

gallent atal a mwyhau cyfraniad at

amcanion llesiant eraill. 

 

4. Symud cyllid ar draws y Llywodraeth a

thu hwnt yn unol â'r ymyriadau gwerth

gorau a nodwyd. 

Camau tuag at Atal
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Mae'r gwaith yr wyf wedi'i wneud gyda

Thrysorlys Cymru dros y ddwy flynedd

diwethaf wedi arwain at gyhoeddi'r Cynllun

Gwella Cyllideb eleni. Mae hyn yn cynnwys

rhai camau cadarnhaol yn hyn o beth megis

“gweithio gydag adrannau i archwilio sut i

ehangu cymhwysiad diffiniad ataliol ar

draws yr holl bortffolios ym mhob Prif Grŵp

Gwariant” a “Defnyddio gwerthuso i brofi

ymarferoldeb ac effaith symud gwariant tuag

at weithgareddau ataliol, a’r amodau sydd

eu hangen i wneud hyn yn effeithiol ar draws

y sefydliad cyfan.” 

Hoffwn weld Llywodraeth Cymru yn

ailystyried amserlenni'r gweithredoedd hyn

ac yn anelu at yrru cynnydd cyflymach (er fy

mod yn cydnabod bod hyn yn debygol o fod

yn heriol ers ymddangosiad y pandemig

COVID-19).  

Cyllideb Llesiant Seland Newydd

Cyhoeddodd Llywodraeth Seland Newydd

eu Cyllideb Llesiant gyntaf ym mis Mai

2019. Mae'n cymryd dull gwahanol o fesur

llwyddiant, yn seiliedig ar ystod ehangach

o ddangosyddion na dim ond Cynnyrch

Domestig Gros ac mae'n rhoi llesiant wrth

wraidd y broses gwneud penderfyniadau. 

 

Mae'r Gyllideb Llesiant yn gwneud hyn

mewn tair ffordd: 

 

1. Chwalu seilos asiantaeth a gweithio ar

draws y llywodraeth i asesu, datblygu a

gweithredu polisïau sy'n gwella llesiant. 

 

2. Canolbwyntio ar ganlyniadau sy'n diwallu

anghenion cenedlaethau’r presennol ar yr

un pryd â meddwl am yr effeithiau tymor

hir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

 

3. Olrhain ein cynnydd gyda mesurau

llwyddiant ehangach, gan gynnwys iechyd

ein cyllid, adnoddau naturiol, pobl a

chymunedau. 

Jacinda Ardern, 

Prif Weinidog Seland Newydd 

“Mae ein pum blaenoriaeth Cyllideb Llesiant

yn dangos sut rydym wedi ehangu ein

diffiniad o lwyddiant i’n gwlad i un sy’n

ymgorffori nid yn unig iechyd ein cyllid, ond

hefyd ein hadnoddau naturiol, pobl a

chymunedau.” 

Mae'n bwysig, fodd bynnag, bod y

Llywodraeth, o leiaf, yn cadw at yr

amserlenni yn eu cynllun ac ymhen amser yn

ceisio annog a chefnogi dulliau tebyg mewn

perthynas â gwasanaethau cyhoeddus eraill

sydd â rolau hanfodol bwysig i'w chwarae

mewn perthynas ag atal, megis Llywodraeth

leol. 

Mae angen i Lywodraeth Cymru gymryd

agwedd fwy grymus at ddefnyddio eu

diffiniad o atal yn y broses gyllidebol, gan

arwain y ffordd i gyrff cyhoeddus eraill. Mae

gwledydd megis Seland Newydd wedi

dangos sut mae rhoi llesiant wrth wraidd

cynllunio ariannol yn creu dull traws-

lywodraethol o wasanaethau cyhoeddus.

Mae ein Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i ni fynd

ymhellach eto i ddangos bod y Llywodraeth

yn gwario mewn ffordd sy'n adlewyrchu pob

un o'r pum ffordd o weithio ac sy'n gofyn am

ystyried y gyllideb gyfan nid gwariant

newydd yn unig.

Mae'n werth nodi, fodd bynnag, fod

enghraifft Seland Newydd yn ymwneud â

gwariant newydd o oddeutu $3.4biliwn.

Mae'n hynod o anodd symud i wariant ataliol

trwy gydol cyllidebau cyfan, yn enwedig

mewn meysydd allweddol lle mae galw

cynyddol. 
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Felly, er mwyn cymryd dull mwy grymus, mae

achos dros dorri-cyllidebau er mwyn cyfeirio

gwariant tuag at gyflawni amcanion penodol.

Dylai hyn fod yn berthnasol i amcanion

llesiant y llywodraeth, ond yn y tymor byr

gallai ddechrau gyda themâu trawsbynciol y

llywodraeth. 

Er mwyn cydlynu'r dull ataliol trawsbynciol

hwn, mae achos dros sefydlu Gweinidog Atal

a fyddai'n gyfrifol am y broses a nodir yn y

'Camau tuag at Atal' uchod. Ni fyddai hyn yn

dileu dyletswydd pob Gweinidog i ddangos

sut y maent yn defnyddio'r diffiniad o atal yn

eu portffolios eu hunain ond byddai'n

sbarduno gweithredu cydlynol yn yr

ardaloedd trawsbynciol mwyaf arwyddocaol. 

Dylai cyllidebau gael eu brigdorri ar gyfer

gwariant penodol ar atal a'u dyrannu i'w

gwario ar gyflawni'r blaenoriaethau

trawsbynciol a osodwyd gan Lywodraeth

Cymru sy'n atgyfnerthu eu hamcanion

llesiant, dan oruchwyliaeth y Gweinidog Atal.

Dylai Llywodraeth Cymru benodi Gweinidog

Atal, gyda chyfrifoldeb am gymryd agwedd

llywodraeth gyfan, gydlynol sy'n seiliedig ar

dystiolaeth tuag at fuddsoddi mewn atal. Ni

ddylai hyn negyddu'r cyfrifoldebau i weithio

mewn ffordd ataliol i bob Gweinidog ond

dylai weithredu fel pwynt canolog ar gyfer

cydlynu gwaith ataliol a herio i ba raddau y

mae dulliau ataliol yn cael eu defnyddio ym

mhob portffolio.

Ffynhonnell: Trysorlys Seland Newydd
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Dylai Llywodraeth Cymru fod yn defnyddio eu

diffiniad o atal a gwariant ataliol mewn

sgyrsiau â chyrff cyhoeddus ynghylch rheoli

perfformiad a chyllid. Er enghraifft, mewn

perthynas â chyrff iechyd, dylai'r llywodraeth

sicrhau bod yr agenda atal yn cael ei nodi fel

blaenoriaeth i Fyrddau Iechyd ac uwch

reolwyr mewn sgyrsiau ar berfformiad,

blaenoriaethu a chyllid. 

New Zealand Parliament

Ceir enghreifftiau da o Lywodraeth

Cymru yn cynnwys pobl yn eu gwaith,

ond nid yw eu hymgynghoriad statudol

bob amser yn rhoi cyfle i bobl brofi

cynigion yn erbyn y Ddeddf

Mae gan Lywodraeth Cymru lu o baneli cyrff

a phwyllgorau sy'n hwyluso ymgysylltiad â

Gweinidogion a swyddogion ar bolisi'r

llywodraeth, ond mae llawer o sefydliadau'n

mynegi pryder nad yw'r trefniadau hyn yn

ychwanegu at y dull cyd-gynhyrchu

cyfranogiad llawn y mae'r Ddeddf yn gofyn

amdano. 

Trwy ddefnyddio cyfuniad o'r feddalwedd

SenseMaker a dull Rheithgor Dinasyddion,
mae Mesur y Mynydd yn rhan o werthusiad

Llywodraeth Cymru o Ddeddf Gwasanaethau

Cymdeithasol a Llesiant (2014). Mae'r dull

hwn yn casglu straeon gan ofalwyr a phobl

sydd angen gwasanaethau gofal a chymorth

er mwyn darparu canfyddiadau ac

argymhellion i'r llywodraeth, gweithwyr

proffesiynol gofal cymdeithasol, gofal iechyd

a'r cyhoedd. Yn 2018, gwnaeth Rheithgor y

Dinasyddion 31 o argymhellion i Lywodraeth

Cymru - derbyniwyd 30 yn llawn. 
 

Casglodd Tasglu Gweinidogol ar gyfer

Cymoedd y De dystiolaeth ar gyfer y cynllun

gweithredu Ein Cymoedd, Ein Dyfodol trwy'r
ymgyrch Trafod y Cymoedd, gan gynnwys

pobl trwy'r cyfryngau cymdeithasol, arolygon

ar-lein, digwyddiadau wyneb yn wyneb,
cyfarfodydd â thema, cyfarfodydd staff,
grwpiau ffocws a chyfarfodydd â thema. 

Mae peth o'r cyfranogiad y mae Llywodraeth

Cymru wedi'i wneud yn ddiweddar yn

dangos cynnydd tuag at y Ddeddf. Er

enghraifft: 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfanswm

o tua 70 o ymgynghoriadau yn ystod 2019 ar

amrediad o faterion, o ansawdd dŵr i

werthiannau cŵn bach. Mae'r Sefydliad

Ymgynghori wedi edrych ar gynnwys yr

ymgynghoriadau hyn a chanfuwyd

cyfeiriadau ysbeidiol at y Ddeddf, ond anaml

y gofynnir i ymgynghorau i ba raddau y

maent yn credu bod y cynnig yn cyfrannu at

y nodau llesiant cenedlaethol. 

Rwy'n cynnig nifer o fecanweithiau ar gyfer

gwell ymgyfraniad ym mhenodau eraill yr

adroddiad hwn (Gweler adrannau ar Gymru

sy’n Fwy Cyfartal ym Mhennod 3 a Sgiliau ar

gyfer y Dyfodol ym Mhennod 5). Rwyf hefyd

wedi darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ar

ffyrdd gwell o gynnwys pobl ond yn

ychwanegol at hyn, gallai Llywodraeth

Cymru fynd ymhellach i sicrhau bod ei

phrosesau ymgynghori statudol yn dangos

cymhwysiad gwell o'r Ddeddf. 
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Dylai holl ymgynghoriadau Llywodraeth

Cymru ofyn barn ar berthnasedd ac effaith

ganfyddedig cynigion ar bob un o'r nodau

llesiant cenedlaethol ac mae'n ofynnol i'r

llywodraeth roi sylw dyledus i'w hymateb.

Felly, yn benodol, lle mae rhwymedigaeth

gyfreithiol a/ neu weithdrefnol iddynt ddilyn

gweithdrefnau ymgynghori penodol, mae

cyfle i ofyn i'r cyhoedd sut y gallai cynigion

effeithio ar bob un o'r nodau llesiant o'u

safbwynt nhw. 

Byddai rhoi dealltwriaeth i'r cyhoedd o'r saith

nod llesiant a gofyn iddynt fyfyrio ar yr

effaith yn helpu i asesu sut y bydd y cynnig

yn effeithio ar lesiant. Byddai hyn hefyd yn

gwneud y broses benderfynu yn fwy tryloyw,

gyda'r cyhoedd yn cymryd rhan mewn trafod

yr effeithiau cadarnhaol neu negyddol ar bob

nod llesiant. 
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Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Argymhellion Polisi

Arwain y ffordd wrth feithrin caredigrwydd ar bob lefel o lywodraeth ac mewn polisi

cyhoeddus, gan ddilyn esiampl Llywodraeth yr Alban ac wrth geisio gweithredu Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Sefydlu Gweinyddiaeth o Bosibiliadau, yn seiliedig ar fodel yr Emiradau Arabaidd Unedig,

gan ddod â'r disgleiriaf a'r gorau o bob lefel o lywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus, y

sector preifat a'r trydydd sector ynghyd, i ddod o hyd i atebion arloesol i heriau cyfredol

neu yn y dyfodol. 

Sefydlu Comisiwn trawsbleidiol, traws-sector i greu gweledigaeth a strategaeth hirdymor

ar gyfer sector cyhoeddus Cymru yn 2050 gan ganolbwyntio'n benodol ar dueddiadau

allweddol yn y dyfodol gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): cyfleoedd a heriau a

ddaw yn sgil y chwyldro digidol; y boblogaeth sy'n heneiddio; gweithlu sector cyhoeddus

y dyfodol; argyfyngau'r hinsawdd a byd natur. 

Wrth geisio cau'r 'bwlch gweithredu', cymhwyso'r ffyrdd o weithio o ran sut maent yn

dylunio, darparu adnoddau, cyflawni a gwerthuso gweithrediad polisi a deddfwriaeth.

Byddai hyn yn cynnwys ystod o bobl â phrofiadau byw, gwybodaeth ymarferol am

gyflawni ar lawr gwlad ac integreiddio eu dyheadau ag amcanion llesiant eraill. 

Penodi Gweinidog Atal, gyda chyfrifoldeb am gymryd agwedd llywodraeth gyfan,

gydlynol a seiliedig ar dystiolaeth tuag at fuddsoddi mewn atal. (Hefyd yn argymhelliad

ym Mhennod 3: Cymru Iachach)

Brigdorri cyllidebau ar gyfer gwariant penodol ar atal o fewn y blaenoriaethau

trawsbynciol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru sy'n atgyfnerthu eu hamcanion llesiant,

dan oruchwyliaeth y Gweinidog Atal.  

 

 

 

 

 

Dylai Llywodraeth Cymru: 
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Argymhellion Proses

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru stopio:

Ariannu unrhyw raglen nad yw'n dangos yn glir sut y mae wedi defnyddio'r Ddeddf.

Gosod mesurau perfformiad wedi'u seilio ar allbwn tymor byr ar gyrff cyhoeddus ac ar

draws meysydd polisi. 

Cymhlethu tirwedd sydd eisoes yn gymhleth. Rhaid i unrhyw gynnig am drefniant

llywodraethu newydd allu ateb y cwestiwn o sut y mae'n cynorthwyo i lunio polisïau a

darparu gwasanaethau yn integredig a dylai nodi canllawiau clir ar y dechrau ar sut y

dylai'r corff hwnnw ryngweithio ag eraill i gyflawni nodau llesiant lleol a chenedlaethol.  

Gosod gofynion ar gyrff cyhoeddus sy'n annog pobl i beidio â chymhwyso'r Ddeddf. Nid

yw'r Cynlluniau Tymor Canolig Integredig yn cyd-fynd yn ddigonol â'r Ddeddf, felly 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'n hanfodol

bod hyn yn cael ei gywiro. 

Sefydlu unrhyw adolygiadau, comisiynau neu gyrff newydd nad oes ganddynt iaith a

disgwyliadau'r Ddeddf fel rhan o'u cylch gorchwyl.

 

 

 

 

 

Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru ddechrau:

Cymell ac annog cymhwyso'r Ddeddf yn iawn a rhoi hyblygrwydd i arloesi trwy raglenni

cyllido cyfalaf a refeniw. 

Gosod esiampl i gyrff cyhoeddus drwy ddangos yn fwy eglur sut y mae polisïau ar draws

adrannau yn cael eu hintegreiddio, gan gynnwys dangos sut mae'r costau a wariwyd gan

un adran yn darparu budd-daliadau neu gynilion i adran arall. 

Mesur llwyddiant mentrau yn seiliedig ar lesiant. Dylai'r fframweithiau rheoli perfformiad a'r

amodau cyllido a osodir gan Lywodraeth Cymru esblygu'n gyflym i wobrwyo a chydnabod

caredigrwydd a llesiant, nid canolbwyntio ar allbynnau, mesurau meintiol a phroses. Mae

angen i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus atal mesur perfformiad tymor byr a dod o

hyd i ffyrdd o fesur llwyddiant mentrau yn seiliedig ar lesiant i annog integreiddio, meddwl

ataliol a chydweithio.  
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Nodi canllawiau clir ar y berthynas rhwng byrddau amrywiol a chyrff, a'i gwneud yn ofynnol i

bob corff gymhwyso'r Ddeddf yn ei egwyddorion a rhaid ceisio cyfrannu at amcanion

llesiant cyrff eraill o fewn yr ardal ddaearyddol. 

Adlewyrchu'r Ddeddf yn y gofynion cynllunio corfforaethol, rheoli perfformiad ac adrodd ar

gyrff cyhoeddus. Yn benodol: 

Annog cynllunio hirdymor, yn enwedig trwy Gynlluniau Tymor Canolig Integredig mewn

cyrff iechyd.

Cysoni rheolaeth y cyrff iechyd cyhoeddus a gwasanaethau eraill â mesurau sy'n

adlewyrchu llesiant ehangach, yn ogystal â pherfformiad gwasanaeth ac ariannol. 

Diwygio'r llythyrau cylch gwaith i gyrff cenedlaethol fel eu bod wedi'u gosod mewn cyd-

destun hirdymor; cymell cymhwyso'r Ddeddf yn iawn; ac adlewyrchu trafodaethau gyda'r

llywodraeth ar sut y gall y corff cenedlaethol gydweithredu ag eraill i gyflawni ei

amcanion llesiant ei hun a chyfrannu at amcanion a chamau'r llywodraeth. 

 

 

 

 

Darparu mwy o eglurder i rôl cynrychiolwyr y gwasanaeth sifil ar Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, gan eu grymuso i weithio ar draws y llywodraeth i ddatrys materion a

phryderon, ynghyd â darparu gwybodaeth am waith lleol i weision sifil. Dylai'r cynrychiolwyr

hyn fod â rôl wrth adrodd heriau a chyfleoedd i’r Cabinet yn rheolaidd. 

Rhoi arweiniad clir i aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus bod y Byrddau'n gallu

derbyn cyllid, ar yr amod bod un partner yn dal yr arian.  

Safoni'r iaith maen nhw'n ei defnyddio yn unol â'r Ddeddf. Mae hyn yn cynnwys gwneud y

Ddeddf yn glir yng Nghylch Gorchwyl unrhyw adolygiadau, comisiynau neu gyrff a

sefydlwyd bod gofyn iddynt cysoni eu gwaith ag egwyddorion ac iaith y Ddeddf. 

Defnyddio eu diffiniad o atal a gwariant ataliol yn ystyrlon a'i ddefnyddio mewn sgyrsiau

rhwng y llywodraeth â chyrff cyhoeddus ynghylch rheoli perfformiad a chyllid. Er enghraifft,

mewn perthynas â chyrff iechyd, sicrhau bod yr agenda atal yn cael ei nodi fel blaenoriaeth i

Fyrddau Iechyd ac uwch reolwyr mewn sgyrsiau ar berfformiad, blaenoriaethu a chyllid. 

Gofyn barn ar berthnasedd, ac effaith ganfyddedig cynigion ar bob un o'r nodau llesiant

cenedlaethol mewn ymgynghoriadau a rhoi sylw dyledus i'r ymateb. 

Cyflwyno rhaglen ‘Llwybr Carlam Bywyd Go Iawn' o fewn y Gwasanaeth Sifil a’r Sector

Cyhoeddus er mwyn dod ag amrywiaeth o sgiliau, safbwyntiau a phrofiadau i wasanaethau

cyhoeddus y dyfodol, dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda chyrff cyhoeddus i gyflwyno

rhaglen ‘Llwybr Carlam Bywyd Go Iawn', gan geisio recriwtio pobl sy’n arbenigwyr ar eu

bywydau eu hunain.
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Taith tuag at Gynnwys

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer dylunio

gwasanaeth

Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol

Llesiant Cymru 2019

Ffyniant i bawb: Cymru Carbon Isel

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru 2019

'Well-being evidence at the heart of policy'.

Cyllideb Llesiant Seland Newydd

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru 
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Adnoddau / Gwybodaeth Ddefnyddiol
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