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Mae yna hefyd gorgyffwrdd sylweddol gyda

fy ngwaith o fonitro ac asesu broses

cyllideb Llywodraeth Cymru, gan

ganolbwyntio ar atal sy’n cael ei amlinellu

yn fanylach ym Mhennod 2 -

Rhan 2: Rôl Llywodraeth Cymru wrth weithr

edu'r Ddeddf.

System lles a iechyd

Ffyrdd gwell o gadw pobl yn

iach

Mae dod o hyd i ffyrdd gwell o gadw pobl

yn well wedi bod yn un o fy meysydd ffocws

yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf,

gan fod iechyd da yn un hanfodol ar gyfer

llesiant a chyfle.

 

Manylir ar fy ngwaith yn y maes hwn yn yr

adran 'Cymru Iachach'  ym Mhennod

3, gydag ystod o ganfyddiadau ac

argymhellion allweddol sy’n ymwneud â

system llesiant genedlaethol, iechyd

meddwl, gweithgaredd corfforol a'r angen

am ddulliau lle sy'n seiliedig ar les.
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Rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar eu

mecanweithiau allweddol i reoli cyrff

iechyd, gan gynnwys Cynlluniau Tymor

Canolig Integredig, dulliau rheoli

perfformiad a rhai o'r rhaglenni sy'n deillio

o'r strategaeth 'Cymru Iachach'.

 

Canolbwyntio ar atal fel rhan o fy monitro

ac asesu proses gyllideb flynyddol

Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, mae'r

Llywodraeth wedi datblygu diffiniad o atal,

ac wedi cyhoeddi 'Cynllun Gwella

Cyllideb' gydag adran ar atal.

 

Gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru

a'r Deyrnas Unedig i gwmpasu sut y gallai

dull gwahanol o fuddsoddi mewn llesiant

edrych.

 

Gweithio mewn partneriaeth ag Iechyd

Cyhoeddus Cymru, gan gynnwys trwy

adnodd ar y cyd ar ddyfodol a meddwl yn

yr hirdymor.

 

Rhoi cyngor i gyrff iechyd i'w cefnogi i

weithio ochr yn ochr â gofynion Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

 

Chwarae rôl adeiladol mewn

rhwydweithiau a grwpiau perthnasol, fel

grwp 'Adeiladu Cymru Iachach'.

 

Cynnwys sefydliadau a grwpiau

rhanddeiliaid allweddol wrth lunio'r gwaith

hwn.

 

Fy nghyfraniad at

wireddu'r weledigaeth ar

gyfer system lles a iechyd

Er mwyn helpu i gyflawni nodau

llesiant ledled Cymru mewn

perthynas â’r nod Cymru Iachach, yr

wyf wedi:
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