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Pennod 2 - Arweinyddiaeth a gweithrediad

y Ddeddf 

Rhan 1 - Newid ein diwylliant sector cyhoeddus 

Er mwyn i Gymru wireddu dyheadau'r Ddeddf, mae angen i weision cyhoeddus fod yn ddewr, yn

feddylwyr ehangach a chydweithredu'n well gyda'i gilydd a chyda sectorau eraill. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhaglen sydd wedi gwneud y newid diwylliannol

fwyaf y mae sector cyhoeddus Cymru erioed wedi mynd drwyddi. 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. 

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. 

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 ein hadroddiadau a dylid darllen adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar

y cyd â'r bennod hon. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)

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):

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 meddwl i'r

hirdymor, cynllunio a technegau y dyfodol.

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.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Profwch bopeth maen nhw'n ei wneud yn unol â 'phrawf 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

gydweithredu ac integreiddio eu gwaith yn fwy effeithiol ag eraill fel cynghorau tref a

chymuned a chyrff cyhoeddus cenedlaethol; a nodi cyfleoedd gydag eraill fel

landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, y sector preifat, cynrychiolwyr undebau llafur ac

addysg bellach ac uwch wrth gyflawni eu hamcanion a'u camau llesiant. 

Nodwch gamau 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 tymor hwy 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. 

Wrth ystyried eu camau, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru):

Sicrhewch 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. (Gweler adnoddau)

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

o fewn cynllunio ariannol a rheoli risg. 

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):

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Wrth gefnogi newid diwylliannol, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru): 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Gan ddechrau gyda Llywodraeth Cymru, mabwysiadwch fodel o gyllidebau llesiant. Er bod

ein deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni 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 llesiant 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 defnyddio'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 Pennod 2 i Lywodraeth Cymru ar y 'Trac

Cyflym Bywyd Go Iawn').

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)

Sicrhewch fod 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. 

Byddwch 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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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 alinio 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, defnyddiwch gerrig 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. 

Ystyriwch ddull tebyg i osod cerrig milltir cenedlaethol, i ddiffinio mesurau llwyddiant

priodol ar gyfer cyflawni amcanion a chamau llesiant 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. 

Buddsoddwch 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. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o'r cynnydd a wnaed gan

gyrff cyhoeddus wrth roi'r Ddeddf ar waith

Mae'r Ddeddf yn sicrhau rhywfaint o arloesi

rhagorol. Rwy’n gweld symudiad cynyddol o

newid, gyda phobl yn beiddgar cyflawni’n

wahanol i wella llesiant economaidd,

diwylliannol, cymdeithasol ac

amgylcheddol. Er enghraifft...

Arloesi

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.
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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

Parc Lansbury. 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 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.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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'r

cydweithredu symud y tu hwnt i gynnwys y

partneriaid amlycaf ac o 'rannu gwybodaeth'

tuag at gronni adnoddau.
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 llesol yn

norm trwy gynlluniau fel ‘nextbike’, 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 llesol. 

Mae'r Ddeddf wedi rhoi ffocws o'r newydd i

gyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus ar ymgyfraniad ystyrlon. Ond,

gallai eu llywodraethu, eu prosesau gwneud

penderfyniadau a'u craffu fod yn fwy

amrywiol a chynnwys ystod ehangach o

bobl.

Gellid gwneud mwy i gynnwys gweithlu'r

sector cyhoeddus, gan roi llesiant a

charedigrwydd yng nghanol polisi

cyhoeddus. 

Gweithredu 

Roedd blynyddoedd cynnar y Ddeddf yn

gofyn am ffocws sylweddol ar broses ac ar

adeiladu perthnasoedd, ond mae sylw

bellach yn troi at weithredu. 

Roedd yn ofynnol i gyrff cyhoeddus osod eu

hamcanion llesiant cyntaf erbyn Ebrill 2017.

Ar yr un pryd, roedd Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn dod at ei

gilydd am y tro cyntaf ac mae llawer wedi

treulio amser yn adeiladu ymddiriedaeth a

pherthnasoedd. 

Mae'r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn

gwneud cynnydd o ran gweithredu'r Ddeddf

ond mewn gwahanol ffyrdd (gweler isod am

fwy o wybodaeth).Yn y cam nesaf, mae

angen iddynt gymhwyso'r Ddeddf ar draws

ei holl ddyheadau a'i gofynion cyfreithiol. 

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb



Wrth weithredu'r Ddeddf, mae rhai cyrff

cyhoeddus yn cyflwyno'r enghreifftiau 'beth'

ac mae rhai yn cyflwyno'r enghreifftiau 'sut'; 

fodd bynnag, mae angen gwaith pellach i

gyrff cyhoeddus ddangos 'prawf dwbl' y

Ddeddf yn llawn - gan gymhwyso'r ddau. 

Er enghraifft, i ddechrau, sefydlwyd y

Gronfa Arloesi Tai gan Lywodraeth

Cymru gyda'r Ddeddf yn ganolog iddi - 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.

Mae cyrff cyhoeddus eraill wedi bod yn

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

awgrymu diffyg integreiddio a

chydweithio. Er enghraifft, mae Bwrdd

Iechyd Bae Abertawe wedi lleihau'r

defnydd o nwy a thrydan yn gadarnhaol. 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 Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

dechrau gweithio gyda'i gilydd yn fwy

effeithiol. Er enghraifft...

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. 

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

ffordd integredig ymlaen at fater cymhleth.
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Fodd bynnag, mae eu hymdrechion i

weithredu mewn ffordd fwy trawsnewidiol

yn cael eu rhwystro oherwydd rhwystrau fel

cyllid, llywodraethu cymhleth a

chynhwysedd. 

Er enghraifft, mae angen cyllid i gefnogi mwy

o  allu a chynhwysedd yn y tymor hir, wrth

feddwl ymlaen i’r dyfodol, cyfranogiad,

ymchwil a dadansoddi data. Mae Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am

fynediad at fwy o gyfleoedd cyllido'r

llywodraeth a fyddai'n galluogi'r bwrdd i

gymryd camau mwy sylweddol tuag at

gyflawni eu hamcanion llesiant. Maent yn

brwydro i fod yn effeithiol fel y gallent fod

oherwydd bod byrddau'n bodoli mewn

tirwedd llywodraethu partneriaeth

gymhleth sy'n cael sgil-effaith o beidio â bod

rhai partneriaid yn cymryd rhan mewn

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus -

dargyfeiriwyd eu sylw i fyrddau eraill. (Gweler

fy nghyngor ac argymhellion i Lywodraeth

Cymru ar gael gwared ar rwystrau i

weithredu'r Ddeddf.)

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:

Ar hyn o bryd, mae adrodd ar gynnydd ar

amcanion llesiant yn her oherwydd ymateb

i ddyletswyddau a gofynion eraill Llywodraeth

Cymru. Mae cyrff cyhoeddus wedi nodi pa

mor anodd yw hi i 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 mesurau perfformiad ac ariannol tymor

byr. Dylai'r gofynion alluogi cyrff cyhoeddus i

symud o ganolbwyntio ar gyflawni tymor byr a

symud i gynllunio'n ataliol, yn y tymor hir ac

mewn ffordd integredig.
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Mae cynllunio ariannol a chyllid tymor byr

yn rhwystro gallu cyrff cyhoeddus i gyflawni

eu hamcanion llesiant a gwneud

cydweithredu, atal, meddwl yn y tymor hir

ac integreiddio yn fwy heriol. 

Mae'r meysydd newid corfforaethol

(h.y cynllunio corfforaethol, cynllunio

ariannol, cynllunio'r gweithlu, caffael,

asedau, rheoli risg a rheoli perfformiad)

a amlinellir yn y Ddeddf yn ysgogiadau

posibl i ysgogi newid, ond rhaid i gyrff

cyhoeddus wneud gwell defnydd ohonynt.

Ar hyn o bryd, mae llawer o sefydliadau yn

gweld y swyddogaethau hyn fel rhwystr yn

hytrach na helpu i gyflawni dyheadau'r

Ddeddf. 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. Er enghraifft, yn Sir Gaerfyrddin,

mae dwy ysgol gynradd newydd wedi'u

hadeiladu i safonau Passivhaus yn ddiweddar,

sy'n golygu gofod dysgu o ansawdd uchel i

ddisgyblion, amgylchedd cynaliadwy sy'n

defnyddio llai o egni a deunyddiau lleol sy'n

cael eu defnyddio. Yn ddiweddar, mae Iechyd

Cyhoeddus Cymru a Chyngor Abertawe 

wedi dodrefnu ac addurno eu swyddfeydd

gan ddefnyddio'r Ddeddf fel canllaw. Cymaint

â phosibl, daethpwyd o hyd i ddodrefn yn ail-

law, cafwyd lloriau a phaent oddi wrth

doriadau a defnyddiwyd mentrau

cymdeithasol i wneud y gwaith adfer ac

adnewyddu. Nid yw'r math o ddulliau arloesol,

corfforaethol yn cael eu cymhwyso'n gyson ar

draws y sector cyhoeddus. 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. 

Mae newid diwylliannol yn gofyn i bawb

chwarae eu rhan. 
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Mewnwelediad

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried y

tymor hir yn fwy nag erioed o'r blaen. 

Er enghraifft, mewn asesiadau

llesiant, edrychodd Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Caerdydd ar 'Caerdydd Yfory',

gan archwilio'r senario posibl ar gyfer pob

pwnc yn seiliedig ar dueddiadau sy'n bodoli a

pha newid a allai fod angen cymryd camau

ataliol nawr.  

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. Bwrdd Iechyd

Prifysgol Hywel Dda ar osod strategaeth 20

mlynedd ar gyfer eu gwaith: 'Canolbarth a

Gorllewin Iachach: mae cenedlaethau'r

dyfodol yn byw bywydau iach.' 

Ond mae angen i'r system gyfan symud i

feddwl a gweithredu yn y tymor hir. 

Mae gan gyrff cyhoeddus ddealltwriaeth

gynyddol o'r angen i gymryd camau ataliol. 

Gallaf weld hyn mewn amcanion a chamau

llesiant (er enghraifft: 'Hyrwyddo iechyd a

llesiant da') ac mae dealltwriaeth

ddamcaniaethol dda o atal - pethau

fel tlodi tai, addysg a'r amgylchedd yn cael

effaith gadarnhaol neu negyddol ar eich

bywyd. Fodd bynnag, ymddengys bod llai o

ddealltwriaeth o'r camau y mae angen eu

cymryd i gyrff cyhoeddus yn aml yn edrych ar

broblemau ar wahân. Canfu Cyngor Dinas

Newcastle fod eu dull yn yr ysgol o ddelio â

phobl ifanc Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth

neu Hyfforddiant (NEET) yn canolbwyntio ar y

pethau anghywir. Nid cyrhaeddiad TGAU, ond

y dangosydd mwyaf oedd nifer o gysylltiadau

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 hwy allan o addysg neu

hyfforddiant.

Nid yw cyrff cyhoeddus bob amser yn

gwneud y defnydd gorau o fewnwelediad a

ddarperir gan ystod ehangach o bartneriaid,

y cyhoedd a'u gweithlu.  

Er bod gweithio mewn partneriaeth a

chydweithio wedi gwella, dylai cyrff

cyhoeddus archwilio'n fwy cynhwysfawr yr

wybodaeth a'r deallusrwydd a ddelir gan

sefydliadau a grwpiau y tu hwnt i'r partneriaid

mwy amlwg.   
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Integreiddio

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

sefydliadol a daearyddol traddodiadol. 

Er enghraifft, Awdurdodau Tân ac Achub yn

mynd y tu hwnt i ‘ddyletswyddau

traddodiadol’, gan ddod o hyd i ffyrdd o atal

anaf yn y cartref. 

Ond weithiau mae cyfleoedd yn cael eu

colli i gyflawni buddion ataliol ehangach

trwy integreiddio eu hamcanion a

chydweithio ag eraill, 

methu â chydnabod buddion ataliol tai o

ansawdd da neu'r cysylltiadau rhwng

diwylliant ac ennill sgiliau. 

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, 

megis offer asesu effaith ar-lein (er enghraifft,

Cyngor Sir Ddinbych), asesiadau effaith

integredig (er enghraifft, Llywodraeth

Cymru).  

Fodd bynnag, nid yw ymarferion ar bapur yn

ddigon i ddangos sut mae cyrff cyhoeddus

yn gweithio'n wahanol.

Mae yna rai nodau llesiant cenedlaethol nad

oes cymaint o ddealltwriaeth ohonynt ac mae

eglurder yn brin o sut mae cyrff cyhoeddus

yn eu cyflawni. 

Mae hyn yn arbennig o wir am 'Gymru

Lewyrchus', 'Cymru Gydnerth' a 'Cymru sy'n

Gyfrifol yn Fyd-eang'. Mae tueddiad i

ddibynnu ar deitl y nodau, gan esgeuluso

maint llawn eu diffiniadau cyfreithiol (gweler

Pennod 3 am ragor o wybodaeth).

Gwybodaeth bellach:

Roedd fy nadansoddiad cyffredinol o gynnydd yn categoreiddio cyrff cyhoeddus yn rhydd i'r

grwpiau canlynol: 
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“Y Cynllunwyr" - sefydliadau sydd wedi

dechrau gyda'u cynllunio corfforaethol a'u

strategaethau ond sy'n aml yn brin o

arloesi . 

“Yr Arloeswyr (Unigol)” - meddwl a

chyflawni'n wahanol oherwydd y Ddeddf

ond yn aml dim ond mewn pocedi o

unigolion a thimau . 

“Y Credinwyr a Chyflawnwyr” -

sefydliadau lle mae enghreifftiau o arfer

arloesol, gwneuthurwyr newid a

hyrwyddwyr y Ddeddf a gefnogir gan

ganolfannau corfforaethol ac arweinwyr i

weithio mewn ffordd newydd. Dylai cyrff

cyhoeddus fod yn y gofod hwn. 

“Y Llethol a / neu'r Gor-hyderus” -

sefydliadau sy'n ymddangos yn llethol

trwy ymateb i argyfyngau a/neu'r rhai sy'n

credu eu bod eisoes wedi 'cracio' y

Ddeddf a rhoi sylw pellach i'w diwylliant

sefydliadol yn ddiangen . 

Neulltio amser i weledigaeth gorfforaethol yn

talu ei ffordd, ond mae angen gweledigaeth

gorfforaethol, arloesi a 'calonnau a meddyliau'

mewn cydbwysedd. O'r herwydd, dylai'r

Ddeddf fod yn berthnasol ar ddau gam o'r

broses o wneud penderfyniadau - fel 'prawf

dwbl'. Yn gyntaf 'beth' rydych chi'n

penderfynu ei wneud. Yn ail, 'sut' rydych chi'n

penderfynu ei wneud a 'sut' mae'r sefydliad yn

gweithredu'r datrysiad arfaethedig. I'r rhai sy'n

gweithredu polisi ac yn darparu

gwasanaethau, mae deall yr hyn y mae'r

Ddeddf yn ceisio ei gyflawni a deall eu rôl

wrth ei gyflawni yn hanfodol i fachu ar bob

cyfle, nid yn unig i wneud yr un pethau hyn yn

well, ond i wneud pethau gwell. (Gweler yr

adran ar Gosod Amcanion Llesiant Da ym

Mhennod 4.) 

Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

oddeutu 400,000 o bobl yn gryf - adnodd

sylweddol. Dylai gweithlu ehangach yn deall

cenhadaeth genedlaethol y Ddeddf a pham

Cymru ar flaen y gad o wella llesiant ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol, beth mae hyn yn ei

olygu'n ymarferol a'u rôl i'w chwarae. 

Byddai'n haws gweithredu'r Ddeddf pe bai'r

gofynion cynllunio corfforaethol, rheoli

perfformiad ac adrodd a osodwyd gan

Lywodraeth Cymru ar gyfer cyrff cyhoeddus

yn adlewyrchu'r Ddeddf yn well; roedd

cynllunio ariannol yn y tymor hwy ac yn

integredig; a chwaraeodd pawb eu rhan

mewn newid diwylliannol. (Gweler fy

nghyngor ac argymhellion i Lywodraeth

Cymru ar gael gwared ar rwystrau i

weithredu'r Ddeddf.) 

Gallai cyrff cyhoeddus fod yn defnyddio eu

gweithlu lawer mwy i adeiladu symudiad o

newid trwy roi caredigrwydd yng nghanol

polisi cyhoeddus. Gallai'r Llywodraeth fynd

ymhellach drwy fabwysiadu'r un dull â

Llywodraeth yr Alban o roi gwerth

caredigrwydd wrth wraidd polisi cyhoeddus.

Dangosodd argyfwng diweddar COVID-19

bŵer pobl pan fydd angen help ar eraill. Er ei

bod mewn amgylchiadau anodd, dangosodd

yr argyfwng fod gweision cyhoeddus yn

ymddwyn mewn ffordd dosturiol a synnwyr

cyffredin. 

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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