
 

 

 
“Yr hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw,  
gobeithiwn y bydd y byd yn ei wneud yfory –  
gweithredu yn fwy na geiriau yw’r gobaith ar gyfer  

cenedlaethau’n dyfodol ” – Y Cenhedloedd Unedig  
 

 
Yn dilyn eich gohebiaeth, dyddiedig 5 Rhagfyr 2016, rydw i’n falch i fedru darparu tystiolaeth i’r 
Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar fy rôl fel Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru cyntaf. Mae’r pwyllgor wedi gofyn i mi: 
 

(1) Ddarparu diweddariad ar waith y Comisiynydd gyda ffocws penodol ar feysydd o fewn cylch 
gwaith y Pwyllgor  

(2) Archwilio blaenoriaethau’r Comisiynydd yn fwy cyffredinol 
(3) Ceisio barn y Comisiynydd ar amcanion llesiant Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn 

ddiweddar 
 
Diweddariad ar waith y Comisiynydd gyda ffocws penodol ar feysydd o fewn cylch gwaith y 
Pwyllgor 
 
Cawsom ymateb cadarnhaol, ysgubol oddi wrth gyrff cyhoeddus ac eraill i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’i photensial i newid pethau er gwell. 
 
Rydym wedi bod yn gweithio’n galed gyda phartneriaid i sefydlu’r swyddfa a’r seilwaith yn barod ar 
gyfer cynorthwyo cyrff cyhoeddus i ymdopi â’u dyletswyddau a’u gofynion newydd. 
 
Rwy’n benderfynol o sicrhau bod egwyddor Datblygu Cynaliadwy a’r pum dull o weithio a nodir yn y 
Ddeddf yn rhan hanfodol o fy ngwaith. Y pum dull o weithio yw: cynllunio ar gyfer yr hirdymor, 
gweithredu i atal pethau rhag gwaethygu, mabwysiadu ymagwedd integredig, cydweithio gydag 
eraill ac ennyn ymgyfraniad pobl â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant. 
 
Gan gadw hyn mewn golwg, cychwynnais ar fy rôl drwy fynd o le i le i wrando ar ystod eang o bobl 
yn unol â’r egwyddor ymgyfrannu. Rwyf wedi siarad â nifer o sefydliadau o ystod eang o sectorau ac 
rwyf wedi bod yn adolygu’r sylfaen dystiolaeth i ddeall yn well yr heriau allweddol sy’n wynebu 
Cymru yn yr hirdymor. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd gyda phob un o’r 44 corff cyhoeddus, 
digwyddiadau ymgysylltu cynnar gyda sefydliadau ac unigolion yn cynnwys y trydydd sector, 
cyfarfodydd gydag Aelodau’r Cynulliad a sefydliadau cymunedol. 
 
Er mwyn cael effaith gwirioneddol sy’n arwain at newid parhaol, rwyf hefyd wedi bod yn datblygu 
ymagwedd sy’n gwneud y gorau o fy adnoddau drwy bennu meysydd blaenoriaeth ar gyfer  

 
Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory 
 
Gwahoddiad i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
mewn cysylltiad â Rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. 
 
 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Equality, Local Government and Communities Committee 
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gweithredu. Rwyf wedi cychwyn sgwrs barhaol gydag arbenigwyr, academyddion a rhanddeiliaid i 
ennyn eu hymgyfraniad yn natblygiad fy mlaenoriaethau, er mwyn sicrhau mai’r rhain yw’r rhai cywir 
ar gyfer canolbwyntion cymorth, ein her a’n gweithredu arnynt. Gweler manylion am hyn ymhellach 
ymlaen isod. 

1- Sefydlu’r swyddfa  
Rwyf wedi canolbwyntio’n arbennig ar egwyddorion cydweithio, integreiddio ac ymgyfrannu wrth 
sefydlu fy swyddfa. Rwy’n dymuno i fy nhîm gynrychioli’r newid yr ydym yn dymuno ei weld mewn 
eraill – sef gweithredu yn ogystal â siarad. Rwy’n eu herio i ddefnyddio’r pum dull o weithio ym 
mhopeth yr ydym yn ei wneud.   
 

Rwyf wedi sefydlu ystod o secondiadau a phenodiadau partneriaeth. Golyga hyn bod y tîm ar hyn o 
bryd yn cynnwys 22 o bobl o ystod eang o gefndiroedd sefydliadol, yn cynnwys y rhai a 
drosglwyddwyd i mi drwy gyfrwng TUPE (Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 
1981.) Penodwyd naw o bobl ar sail barhaol (8.2 Cyfwerth ag Amser Llawn), mae chwech o bobl 
gennym am dymor byr a chwech arall (4.4 Cyfwerth ag Amser Llawn) ar secondiad o sefydliadau 
partneriaid. Hyd yn hyn rydym wedi cael secondiadau a chyd-benodiadau gyda’r Comisiynydd Plant, 
Llywodraeth Cymru, Renewables UK a Heddlu De Cymru. Golyga hyn bod dros hanner y swyddi wedi 
eu cyrchu’n hyblyg naill ai drwy secondiad/cytundeb partneriaeth neu drwy gyfrwng cytundebau 
tymor byr. 

 
Rwyf hefyd yn trafod gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr drefniadau gweithio ar y cyd yn 2017-18. Byddaf yn ceisio ennyn ymgyfraniad grwpiau o 
dan anfantais o fewn fy ngweithlu drwy ddarparu prentisiaethau i bob oed. Rydym hefyd yn 
archwilio cytundeb partneriaeth gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 
 
Yn ysbryd integreiddio, rydym yn archwilio’r dulliau gorau o osgoi dyblygu ac yn cydweithio gyda 
sefydliadau eraill, er enghraifft, gyda Llywodraeth Cymru wrth ddylunio Tueddiadau’r Dyfodol a 
gwaith senarios a gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth symud tuag at ataliad, yn arbennig wrth fynd 
i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod. 
 
Rwyf wedi sefydlu Panel Ymgynghori statudol (fel sy’n ofynnol o dan adran 26 o’r Ddeddf) yn ogystal 
â fy Mhwyllgor Sicrhau Archwilio a Risg. 
 
Rwy’n rhannu fy swyddfa gyda Chomisiynydd y Gymraeg ac yn defnyddio gofod a ddarparwyd ym 
Mhrifysgol Bangor ar gyfer staff sy’n seiliedig yng ngogledd Cymru. Rwy’n rhannu fy swyddogaeth 
Adnoddau Dynol gyda’r Comisiynydd Plant, fy swyddogaeth cyflogres gyda’r Ombwdsmon ac rwyf 
wedi sicrhau trefniadau archwilio mewnol ar y cyd â Chomisiynydd Pobl Hŷn, y Comisiynydd Plant ac 
Ombwdsmon Sector Cyhoeddus Cymru. 
 
Rydym ar fin symud i’r cyfnod nesaf o’n gwaith a byddwn yn ymgysylltu ac yn ennyn ymgyfraniad 
eraill i’n helpu i ddylunio a mabwysiadu dulliau mewnol cynaliadwy o weithio. 
Gan adeiladu ar yr ymgysylltiad cychwynnol o fewn fy nhîm a gyda rhanddeiliaid, rwyf wedi diffinio 
diben y sefydliad parthed: 
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 Amlygu materion o bwys, yr heriau a'r cyfleoedd sy’n wyneb cenedlaethau’r dyfodol 

 Cynorthwyo a herio cyrff cyhoeddus i feddwl am effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt  

 Gweithio gydag eraill i sbarduno’r newidiadau sydd eu hangen  

 Gweithredu yn ogystal â siarad – cynrychioli’r newid yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill  
 
 
 
 
A chadw mewn golwg gwmpas enfawr fy rôl a’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a’m 
hadnoddau cyfyng, rydym yn y broses o ddiffinio sut y gallwn ychwanegu’r gwerth mwyaf a 
defnyddio’n hadnoddau yn y dull mwyaf effeithiol. Mae’r ymagwedd hon yn arwain datblygiad fy 
nghynllun strategol. Nid oes gennyf yr adnoddau i ddadansoddi nac ymyrryd ym mhob mater a allai 
ddod o fewn cylch gwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n bwysig i mi gael sylfaen 
dystiolaeth gadarn y gallaf seilio fy argymhellion arni neu roi cyngor a herio cyrff cyhoeddus, pan 
fydd angen, ar y modd y maent yn cwrdd â’u hamcanion a’u cynlluniau llesiant. 
 

2- Ymgysylltiad a chydweithio cychwynnol  
 

Mae ymgyfraniad ac ymgysylltiad da yn hanfodol ar gyfer cyflawni Cymru gynaliadwy. I ddeall yn well 
yr heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu ein cyrff cyhoeddus, euthum o le i le i gwrdd â phob un o’r 44 
corff cyhoeddus sy’n gyfrifol o dan y Ddeddf, gan ymgysylltu â dros 80 sefydliad ar draws Cymru ac yn 
rhyngwladol, a siarad mewn dros 80 o ddigwyddiadau i godi proffil Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Rwyf wedi cychwyn sgwrs am y modd y gall y Ddeddf greu newid ac wedi cychwyn deialog 
dwy-ffordd i lywio fy nghynllun gwaith cynnar ac ardaloedd blaenoriaeth y gellir canolbwyntio’n 
gwaith arnynt. 
 
Mae pobl wedi dweud wrthyf eu bod yn gweld y rhwystrau i weithrediad y Ddeddf fel; diffyg caniatâd 
i newid, cyfyngiadau’r archwiliad presennol a phrosesau arolygu, y myrdd o ddangosyddion 
perfformiad a’r targedau sy’n rhaid iddynt eu mesur ac adrodd yn eu herbyn a’r diwylliannau 
sefydliadol sy’n bodoli. Mae’r adborth cynnar hwn wedi ei gasglu ynghyd yn yr adroddiad Siarad 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 
Mae yna lawer o ddiddordeb rhyngwladol arwyddocaol yn ein deddfwriaeth ac rwyf wedi cwrdd â 
chynrychiolwyr o ystod o wahanol wledydd sy’n awyddus i ddysgu mwy am y Ddeddf. Yn ddiweddar 
cefais fy ethol yn gadeirydd y Rhwydwaith o Sefydliadau Cenedlaethau’r Dyfodol, grŵp o gyrff 
cyhoeddus â chyfrifoldeb ffurfiol am genedlaethau’r dyfodol a datblygu cynaliadwy sy’n cynorthwyo 
dysgu rhwng aelodau, yn hybu datblygiad y fath sefydliadau drwy’r byd ac yn hyrwyddo creadigaeth 
Uwch Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol y Cenhedloedd Unedig. 
 
Yn ysbryd yr egwyddor cydweithio rwy’n gweithio gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru i gychwyn 
trafodaeth ar y newidiadau sydd eu hangen yn y modd y mae archwilio’n cael ei weithredu, er mwyn 
cael gwared â’r rhwystrau posibl i weithrediad y Ddeddf. Rwyf hefyd yn gweithio’n agos gyda thîm 
Cyfnewid Arfer Da'r Swyddfa Archwilio. Mae hyn yn golygu helpu a chynghori er mwyn cynorthwyo 
dysgu ar y cyd am weithredu. 
 
Er nad yw wedi ei gwmpasu gan y ddeddfwriaeth, mae gan wasanaeth yr heddlu ddiddordeb 
arwyddocaol mewn defnyddio egwyddorion y Ddeddf yn eu gwaith. Mae Heddlu De Cymru wedi 
clustnodi adnodd i weithio gyda fy swyddfa wrth ddefnyddio egwyddorion y Ddeddf yn eu 
strategaeth ystâd, gan roi prawf ar rai o’r dulliau o weithio yr ydym yn eu datblygu i gynorthwyo cyrff 
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cyhoeddus. Bydd hyn yn hyrwyddo ymagwedd sy’n canolbwyntio mwy ar brawfesur ystadau’r 
dyfodol, gan sicrhau bod datblygiad adeiladau nid yn unig yn addas ar gyfer heddiw, ond yn 
ymgorffori gweledigaeth ar gyfer gwaith plismona’r dyfodol. Bydd hefyd yn sicrhau mwy o ffocws ar 
effaith amgylcheddol adeiladau a’r effaith a gânt ar lesiant staff. Drwy fabwysiadau’r ymagwedd hon 
bydd yn rhoi gwell gwasanaeth i’r cyhoedd, tra’n sicrhau gwelliant yn effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd Heddlu De Cymru. 
 
 
 
 
 
Rwyf wedi datblygu rhaglen ar y cyd â’r Comisiynydd Plant sef Mewnosod Hawliau Plant i 
Genedlaethau’r Dyfodol. Nod y rhaglen yw helpu cyrff cyhoeddus drwy atal dyblygu ac anghysondeb 
yng ngwaith gofynnol cyrff cyhoeddus parthed Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn a  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a bydd yn datblygu rhai dulliau ymarferol o weithio 
i helpu cyrff cyhoeddus i feddwl am y modd y gallant wneud hawliau’r plentyn a datblygu 
cynaliadwy’n rhan hanfodol o’u gwaith. 
 
Rydym hefyd yn datblygu cydweithio pellach ar brosiectau ar y cyd â Sefydliad Bevan ynghylch yr 
egwyddor ymgyfrannu, ynghyd â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill yn ymwneud â nod Cymru 
sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang, yn ogystal â datblygu gwaith gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol i ddeall y gorgyffwrdd a’r dull mwyaf effeithiol o ddefnyddio’n gwahanol bwerau i sbarduno 
newid. 
 

3- Darnau cynnar o waith  
 

Ochr yn ochr â datblygiad y blaenoriaethau ar gyfer fy swyddfa, rwyf wedi penderfynu ystyried 
prosiectau penodol a phenderfyniadau na allent aros i’r rhain gael eu cwblhau. 
 
Arweiniodd hyn fi i ddiffinio meini prawf ar gyfer ymgysylltu â phrosiectau penodol sy’n cynnwys: 
edrych i weld a fedrwn ddylanwadu ar y broses; ystyried maint y prosiect a’r penderfyniadau sy’n 
cael eu gwneud; a oes mwy nag un rhan o Gymru neu isadran sylweddol o'r boblogaeth yn cael eu 
heffeithio; ystyried a ydyw’r mater yn drawsbynciol, ar draws nodau llesiant, ar draws sectorau neu 
faterion (er enghraifft mewn perthynas â thlodi neu iechyd). Rhaid i’r mater hefyd fod yn berthnasol 
i un o’n meysydd blaenoriaeth, unwaith y bydd y rhain wedi eu cwblhau. 
 
Credaf y bydd darparu ymagwedd gynorthwyol, yn arbennig yn ystod y cyfnodau gweithredu cynnar, 
yn arwain at newid mwy parhaol. Nid wyf eisiau sbarduno agwedd gydymffurfiaeth a allai fethu 
cyflawni newid o bwys yn agwedd ac ymddygiad cyrff cyhoeddus. Mae angen rhoi amser i gyrff 
cyhoeddus addasu a gweithio tuag at newid y diwylliant yn eu sefydliadau ac felly ni 
chanolbwyntiwyd yn y flwyddyn gyntaf ar ddefnyddio pwerau adolygu. Byddaf yn ystyried ymhellach 
y dull mwyaf priodol o ddefnyddio’r pwerau hyn wrth i ni symud tu hwnt i’r cyfnod cyntaf o bennu 
amcanion llesiant, asesiadau, cynlluniau a myfyrdod ar y modd y mae’r rhain, mewn gwirionedd, yn 
cael eu gweithredu. Rwyf felly wedi ceisio herio cyrff cyhoeddus mewn dull adeiladol ar y prosiectau 
canlynol: 
 

a. M4: Rwyf wedi penderfynu canolbwyntio ar yr M4, gan fod prosiect seilwaith graddfa fawr 
fel hon yn arwyddocaol, o gadw mewn golwg lefel gwariant arfaethedig a gaiff ei ddiwallu 
gan Genedlaethau’r Dyfodol, a hefyd yr angen am gynigion i gydbwyso ystyriaethau 
economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. O dan y ddeddfwriaeth newydd mae yna 
ddisgwyliad clir bod angen i’r fath gynigion, yn cynnwys y broses benderfynu ei hunan,  
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sicrhau bod y pum dull o weithio’n rhan hanfodol o bob gweithgaredd, gan facsimeiddio eu 
cyfraniad i bob un o’r saith nod llesiant. Ysgrifennais at Ysgrifennydd y Cabinet, nôl ym 
Mehefin, i amlinellu pryderon cynnar yn cynnwys: 

 y modd y mae’r Adroddiad Datblygu Cynaliadwy diweddar (a gyhoeddwyd ym Mawrth 
2016) yn cymhwyso’r Ddeddf mewn dull ôl-weithredol, bron er mwyn cyfiawnhau 
penderfyniad cyfredol nad yw’n gydnaws â darpariaethau na bwriad y Ddeddf. 

 cwestiynu casgliad yr adroddiad sy’n datgan “…felly ystyrir bod y Cynllun yn gydnaws ag 
egwyddorion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru”, gan fod yr adroddiad yn  
 
 

 canolbwyntio ar y saith nod llesiant a heb fod yn cynnwys unrhyw fanylion ar y modd y 
mae’r cynigion wedi ystyried tueddiadau hirdymor yn y dyfodol nac ataliad. 

 amlygu diffyg integreiddio â chynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol eraill, yn cynnwys y 
Metro, er mwyn sicrhau datrysiad trafnidiaeth ranbarthol holistig ac integredig i’r rhanbarth 
neu liniaru tagfeydd trafnidiaeth o gwmpas Casnewydd. 

 

Yn olaf, nid wyf yn teimlo bod yr egwyddor Datblygu Cynaliadwy wedi cael ei ddefnyddio yn 
ystod y broses benderfynu, pan yr oedd datrysiadau amgen yn cael eu hystyried ar gyfer lliniaru 
tagfeydd trafnidiaeth cydnabyddedig a materion capasiti ar y rhan hon o’r M4. 

 

 

b. Y Fargen Ddinesig: Rhaglen £1.2biliwn dros gyfnod o 20 mlynedd yw Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn effeithio ar boblogaeth y disgwylir erbyn hynny iddi 
fodyn1.8 miliwn yn y 10 awdurdod lleol cysylltiedig. Mae penderfyniadau am y Fargen 
Ddinesig wedi bod yn cael eu gwneud ers i’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ddod i 
rym, sydd felly’n garreg filltir bwysig ym mywyd y Ddeddf. Fel rhaglen 20-mlynedd, mae’r 
Fargen Ddinesig hefyd yn cynnig cyfle anarferol a gwerthfawr i’r awdurdodau cysylltiedig i 
weithio ar ffrâm amser hwy, yn arbennig mewn perthynas â chyllidebu. Mae hefyd yn gyfle i 
ddangos sut y gallai cymhwyso’r Ddeddf i fuddsoddiad cyhoeddus o bwys gyflawni newid 
trawsffurfiol mewn llesiant a mynd i’r afael â heriau parhaus megis y newid yn yr hinsawdd, 
tlodi, anghyfartaledd, cydlyniad cymdeithasol, swyddi a sgiliau mewn dull gwirioneddol 
hirdymor ac ataliol. Rwyf wedi ysgrifennu at arweinyddion a Gweinidog yn ogystal â 
Chadeirydd Comisiwn Twf a Chystadleurwydd i sicrhau bod unrhyw argymhellion neu 
benderfyniadau sy’n cael eu gwneud ar raglen y Fargen Ddinesig yn adlewyrchu’n llawn 
ofynion y Ddeddf ac yn galluogi’r Fargen Ddinesig i facsimeiddio cyfraniadau tuag at y nodau 
er mwyn gwella llesiant cymunedau. 

 
c. (a) Cynorthwyo cyrff cyhoeddus:  
 

Mae’r gofyniad i bob un o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ymgynghori â’r 
Comisiynydd ar eu hasesiadau o lesiant yn rhoi cyfle cynnar defnyddiol i sicrhau eu bod 
yn cael eu datblygu mewn dull sy’n gyson â bwriadau ehangach y Ddeddf. Rwyf wedi 
cwrdd â phum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hyd yn hyn ac wedi rhoi peth cymorth  
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anffurfiol yn natblygiad eu hasesiadau. Rydym wedi dylunio’r gwaith hwn yn ofalus i 
sicrhau ei fod yn cynorthwyo ein hymagwedd gyffredinol tuag at gynorthwyo cyrff 
cyhoeddus. Cydnabyddwn y dylai’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, os caiff ei 
gweithredu’n briodol, herio mewn dull sylfaenol fusnes fel arfer ymhlith cyrff cyhoeddus. 
Rydym yn awyddus, felly, i weithio gyda chyrff cyhoeddus i sefydlu amgylchedd dysgu 
sy’n heriol a chynorthwyol, gan gydnabod y byddwn ninnau hefyd yn dysgu ochr yn ochr 
â hwy. Bydd yr adborth i bob un o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn nodi cryfderau 
ac ardaloedd sy’n gofyn am ddatblygu pellach yn eu hasesiadau.  Bydd yn canolbwyntio 
ar yr hyn sydd arnynt ei angen i helpu eu Cynlluniau Llesiant i fod yn fecanweithiau mwy 
effeithiol ar gyfer macsimeiddio eu cyfraniadau i’r nodau llesiant, a thrwy hynny, wella  
 
 
 
 
llesiant pobl leol. Byddwn hefyd yn darparu adroddiad diannod a digwyddiad dysgu ar y 
cyd i gynorthwyo datblygu pellach 
 
Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Fy nymuniad yw gweithio GYDA chyrff 
cyhoeddus i newid y diwylliant yn hytrach na sbarduno ymarferion ticio blychau. Her 
adeiladol yw ein hymagwedd sy’n seiliedig ar gymorth. Rydym yn gweithio gyda chyrff 
cyhoeddus i benderfynu ar y cymorth mwyaf defnyddiol. Dywedasant wrthym nad 
rhannu gwybodaeth ar wefan neu gyflwyno arweiniad statudol yw’r dull mwyaf 
defnyddiol ac y gall hyn arwain at gydymffurfio yn hytrach nag at newid sylweddol. Mae 
ein gwaith cyfredol o benderfynu’r dull a’r gwaith cynnar wrth ymdrin â’r hyn sy’n Addas 
ar Gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys y meysydd canlynol: 

 

o Caffaeliad: Rwy’n ystyried sut y gall y £5.5biliwn sy’n cael ei wario’n flynyddol gan 
y sector cyhoeddus yng Nghymru ar nwyddau a gwasanaethau, gael ei ddefnyddio 
mewn ffordd sy’n cyflawni manteision economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol 
a diwylliannol gwirioneddol. Rydym yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i weld sut 
y gall y pum Dull o Weithio a’r saith Nod Llesiant lywio’r broses gaffael ac felly’r 
penderfyniadau sy’n cael eu gwneud, yn cynnwys gwaith cynnar gyda’r 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gontractau bwyd newydd. 

o Gofal Plant: Mae fy nhîm wedi ymgysylltu’n uniongyrchol â Llywodraeth Cymru i 
brofi sut y gellir defnyddio’r pum dull o weithio i herio busnes fel arfer wrth iddynt 
adolygu eu hymagwedd tuag at ddarpariaeth ar gyfer y blynyddoedd cynnar, 
mewn cysylltiad â’r addewid a wnaed i wella gofal plant. 

o Datgarboneiddio: Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd o dan Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru) i baratoi cyllidebau carbon i Gymru a fydd yn nodi sut yr 
ydym i wireddu lleihad o (o leiaf) 80% yn ein hallyriadau carbon erbyn 2050. 
Rydym yn gweithio gyda nhw i sicrhau bod y dewisiadau sy’n cael eu datblygu yn 
cael eu llywio gan yr egwyddor Datblygu Cynaliadwy yn ogystal â’r saith nod 
llesiant. 

o Rwyf hefyd wedi cymryd rhan mewn trafodaethau cychwynnol gyda 
Gweinidogion a swyddogion parthed diwygio llywodraeth leol, sgiliau a 
chaffaeliad y system Fetro. 
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d. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar strategaethau newydd 
Tra nad ydynt yn union yr un fath â phedwar maes blaenoriaeth strategol newydd Llywodraeth 
Cymru, mae fy mlaenoriaethau’n gydnaws mewn llawer ffordd ac felly efallai y byddwn yn 
dymuno canolbwyntio trafodaethau cynnar ar sut y gallwn gynorthwyo’r Llywodraeth wrth 
iddynt weithredu’r Ddeddf yn yr ardaloedd hyn. Rwy’n awyddus i dreialu gwahanol ymagweddau 
tuag at ddarparu cymorth, gan gadw hyn mewn golwg yn ystod ein cyfnod cyntaf o weithio 
gyda’r timoedd sy’n datblygu’r cynllun gweithlu ar gyfer y blynyddoedd cynnar, a gweithredu’r 
addewid ar well gofal plant, a mabwysiadu ymagwedd traws-lywodraethol tuag at leihau carbon. 
Mae bwriad y gwaith hwn yn ymwneud llawn cymaint â chyd-gynhyrchu ymagwedd tuag helpu 
cyrff cyhoeddus i feddwl am y modd y maent yn gweithredu’r Ddeddf, ag y mae’n ymwneud â’r 
materion polisi sydd o dan ystyriaeth. Rydym yn cynnal trafodaethau gydag Academi Wales a 
nifer o sefydliadau academaidd ar sut y gallent gynorthwyo’r gwaith hwn ac rwy’n teimlo’n 
obeithiol y bydd y Llywodraeth yn gweithio gyda ni i dreialu gwahanol ymagweddau a chyfrannu 
tuag at ddatblygu a chyfoethogi ein dull o weithio. 
 
 

 
e. Llywodraeth Leol 

 
Mae nifer o gynghorau wedi mynegi pryderon am y gwrthdaro posibl rhwng yr amserlen statudol 
a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol 2009 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Mae 
arweiniad craidd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn datgan y dylai cyrff cyhoeddus 
integreiddio gofynion y ddyletswydd llesiant yn eu prosesau cynllunio corfforaethol.  
 
Fodd bynnag, mae cynghorau’n ofni y gallai’r amserlenni statudol gwahanol sbarduno prosesau 
ar wahân. Mae fy swyddfa’n gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Swyddfa 
Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru i ddarparu eglurhad i gynghorau ar y mater hwn. Byddai’n 
ddefnyddiol pe gellid creu darn pellach o waith i fapio a deall lleoliad yr heriau ymarferol ar gyfer 
gweithredu a sut y gellir eu datrys. Ymddengys i mi y byddai’n ddefnyddiol i gael peth gwaith 
traws-Lywodraethol sy’n cynnwys cyfraniad pob adran yn y gwaith o asesu i ba raddau y mae eu 
polisi cynlluniedig a chyfredol a’u deddfwriaeth yn cynorthwyo neu’n rhwystro gweithrediad y 
Ddeddf. 

 
f. Cyllid 

 
Wrth ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyllid drafft 
Llywodraeth Cymru, amlinellais fy marn bod cyllido effeithiol a threfniadau cynllunio’n darparu 
sylfaen ar gyfer gweinyddiaeth gyhoeddus gadarn. Yn y cyd-destun hwnnw, rwy’n disgwyl gweld 
Gweinidogion Cymru’n gwneud defnydd llawn o’r Ddeddf fel dull o weithio ar gyfer newid, yn 
hytrach na gwneud dim mwy na chydymffurfio â’i gofynion. Am y rheswm hwn, bydd caniatáu 
digon o amser ar gyfer craffu ystyrlon yn hanfodol wrth sicrhau bod ysbryd a bwriad y Ddeddf yn 
effeithiol. Bydd hyn hefyd yn caniatáu amser ar gyfer ‘diogelu’r dyfodol’ yn nhermau gallu 
cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion, yn ogystal â datganoli cyllidol pellach. Bydd 
craffu’n ddyfal ar y modd y mae egwyddor datblygu cynaliadwy a’r pum dull o weithio wedi eu 
cymhwyso â’r broses o bennu cyllidebau yn hanfodol . Yn y pumed Cynulliad hwn mae cyfle 
gwirioneddol i ddefnyddio’r Ddeddf fel offeryn ar gyfer sbarduno arloesedd a herio busnes fel 
arfer. 
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(2)Archwilio blaenoriaethau’r Comisiynydd yn fwy cyffredinol  

 
Er mwyn cael effaith gwirioneddol sy’n arwain at newid parhaol, rydym yn datblygu ymagwedd 
strategol, wedi ei dylunio o gwmpas ymgyfraniad, a fydd yn ganolbwynt i fy ngweithgareddau ac yn 
manteisio i’r eithaf ar fy adnoddau cyfyng. Byddaf yn nodi ardaloedd blaenoriaeth y byddaf yn 
gweithredu drwyddynt fel canolbwynt i fy nghymorth ar gyfer cyrff cyhoeddus ac ar gyfer sbarduno 
newid gwirioneddol er mwyn gwella llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru. Caiff y rhain eu 
cyhoeddi gyda fy adroddiad blynyddol yn ystod haf 2017. 
I sicrhau fy mod wedi nodi’r ffocws cywir ar gyfer gwaith fy nhîm rwyf wedi dylunio proses a fydd yn 
ystyried: 

 ble y gallaf gynorthwyo newid mewn dull effeithiol 

 ble y gallaf, gyda fy nhîm, fobileiddio eraill  

 a ble mae angen i ni weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r heriau mwy sylfaenol 
hirdymor sy’n wynebu Cymru.   

Rydym yn ymgysylltu ac yn ennyn ymgyfraniad drwy sgwrs yn hytrach phroses ymgynghori. Rydym 
yn cydweithio gydag unigolion, arbenigwyr a phartneriaid gan dreialu dulliau arloesol o weithio yn 
cynnwys Sensemaker, rhaglen ddigidol sy’n caniatáu i bobl a phartneriaid ddweud wrthym beth sy’n  
 
 
 
 
bwysig iddyn nhw a dadansoddi’r ymatebion hyn mewn dull a fydd yn ein helpu i flaenoriaethu a 
nodi unrhyw fylchau. 
 
Hyd yn hyn mae cyfnod cyntaf y sgwrs wedi helpu i nodi’r prif heriau sy’n wynebu cenedlaethau’r 
dyfodol yng Nghymru. Mae’r heriau cyffredinol a nodwyd hyd yn hyn yn cynnwys: 
 

 Y newid yn yr hinsawdd – canolbwyntio ar leihau allyriadau a mynd i’r afael ag effeithiau.  

 Newid economaidd – addasu i economi sy’n newid (gan ganolbwyntio ar y diffiniad o Gymru 
ffyniannus gyda swyddi a sgiliau da ar gyfer y dyfodol, seiliedig ar gymdeithas garbon isel). 

 Newid demograffig – mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd poblogaeth sy’n heneiddio, 
poblogaeth wledig, blynyddoedd cynnar a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.   

 Diffyg ymgysylltiad dinasyddion – hybu cyfranogiad ac ymgyfraniad cyhoeddus yn y broses o 
wneud penderfyniadau.  
 

Byddwn wedyn yn nodi ystod o faterion o fewn pob her a thrwy ehangu’r sgwrs, yn ceisio nodi’r 
chwe phrif fater o dan bob her lle mae pawb yn cytuno bod yn rhaid gweithredu. Byddwn wedyn yn 
comisiynu gwaith gan academyddion ac arbenigwyr i helpu i nodi meysydd blaenoriaeth y gall fy 
nhîm ganolbwyntio arnynt ar gyfer sbarduno gwelliannau gwirioneddol ar gyfer llesiant 
cenedlaethau’r dyfodol. Cyn bo hir byddwn yn lansio ail gyfnod y sgwrs. 
 
Ceisio barn y Comisiynydd ar yr amcanion llesiant a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth 
Cymru  
    
Roedd pennu amcanion llesiant gan Lywodraeth Cymru yn gam arwyddocaol tuag at weithredu 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a nodwyd gennyf yn fy ymateb diweddar i gyhoeddiad y 
Llywodraeth. Nodais hefyd bod Llywodraeth Cymru (yn ychwanegol at fod y corff cyntaf i gyhoeddi  
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amcanion), yn wynebu heriau ychwanegol sy’n gysylltiedig â bod yn un o gyrff cyhoeddus mwyaf 
Cymru. 
 
Os ydyw cyrff cyhoeddus i wneud defnydd effeithiol o’r pum dull o weithio er mwyn gwneud y 
mwyaf o’u cyfraniad i bob un o’r Nodau Llesiant, bydd hyn yn gosod her sylfaenol i fusnes fel arfer. 
Bydd hefyd yn gofyn am radd arwyddocaol o newid diwylliannol sefydliadol. 
 
Rwy’n awyddus felly bod ymagwedd fy swyddfa’n cynorthwyo gweithrediad y Ddeddf drwy archwilio 
gyda chyrff cyhoeddus natur y math o newid sy’n ofynnol a’r ffordd orau o’i gynorthwyo. Rwyf hefyd 
yn cydnabod os bydd cyrff cyhoeddus yn cychwyn o bersbectif cydymffurfio, bod yna berygl 
arwyddocaol o ymateb arwynebol a fydd yn cynyddu biwrocratiaeth a chost, a fydd o fantais gyfyng. 
Mae’n bwysig felly bod Llywodraeth Cymru’n gosod esiampl i weddill y sector cyhoeddus drwy 
sicrhau nad yw’r ymateb i’r Ddeddf yn ymwneud yn unig â chynhyrchu asesiadau effaith, gwaith 
papur a byrddau goruchwylio, ond eu bod yn newid, yn ymarferol, y ffordd y mae penderfyniadau’n 
cael eu gwneud. 
 
Wrth gyhoeddi eu hamcanion nododd Llywodraeth Cymru eu bod ar siwrnai; nad oedd yr amcanion 
o reidrwydd yn berffaith a’u bod yn awyddus i weithio gyda fy swyddfa a phartneriaid eraill i’w 
datblygu ymhellach. Rwy’n croesawu’r gonestrwydd hwn a’r ymrwymiad i weithio mewn 
partneriaeth. 
 
 
 
 
 
Wrth i Lywodraeth Cymru symud tuag at ddatblygu eu hymagwedd tuag at gwrdd â’u hamcanion o 
fewn y pedair ardal strategol a ddiffiniwyd, bydd yn bwysig iddynt nid yn unig nodi sut y byddant yn 
cwrdd â’r amcanion, ond hefyd sut y bydd adnoddau’n cael eu clustnodi’n unol â hynny, ynghyd â’r 
amserlenni. I wneud hyn mewn modd sy’n adlewyrchu’r pum dull o weithio, bydd gan y Llywodraeth 
ar lefel gwleidyddol a swyddogol rôl yn y dasg o herio’r broses benderfynu a chanlyniadau mewn 
ffordd sy’n fwy ystyrlon na ‘brawddeg gydymffurfio’ ar ddiwedd adroddiadau.  Rhaid iddynt hefyd 
gynorthwyo a galluogi newid diwylliannol drwy ganiatáu’r gofod a’r amser i roi cynnig ar 
ymagweddau gwahanol a sicrhau ymagwedd tuag at arweinyddiaeth, ynghyd â phrosesau a 
strwythurau’r sefydliad, sy’n annog yn hytrach na mygu arloesedd ac integreiddio. Byddwn yn 
gweithio gyda nhw i archwilio sut y maent yn bwriadu ystyried yr angen i herio penderfyniadau a 
wneir yn fewnol sy’n defnyddio hen ffyrdd o weithio a chynorthwyo’r arloesedd sydd ei angen i ddod 
â bywyd i’r Ddeddf. Rwy’n bwriadu darparu cymorth a her adeiladol yn natblygiad y broses hon. 
 
Gweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru  
 
Hoffwn gymeradwyo’r ffordd y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymgysylltu â’r Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chydnabod eu gwaith wrth ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif yn 
arbennig drwy graffu ar eu cydymffurfiaeth â’r Ddeddf ac wrth graffu ar y gyllideb ddrafft.  
 
Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda swyddogion y Cynulliad ar eu hyfforddiant ymwybyddiaeth 
arfaethedig ar gyfer Aelodau’r Cynulliad.  
 
Rwy’n ymgysylltu â chlercod pwyllgorau i drafod sut y gall aelodau pwyllgor barhau i ddefnyddio’r 
Ddeddf fel rhan o’u prosesau craffu a chynhaliais sesiynau briffio i helpu datblygiad dealltwriaeth o’r  
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ddeddfwriaeth. Rwy’n awyddus i archwilio gyda’r Pwyllgor hwn a hefyd gyda’r Llywydd sut y gallem 
ddatblygu’n perthynas ymhellach, yn ysbryd cydweithio o dan y Ddeddf, i sicrhau craffu cadarn ar 
weithrediad y Ddeddf, er mwyn sbarduno newid diwylliannol dwfn a pharhaus ar sut y caiff 
penderfyniadau, polisïau a deddfwriaeth eu dylunio yng Nghymru. 
 
Rwy’n bwriadu cwrdd â’r Llywydd i archwilio’r potensial ar gyfer cynnwys adran newydd yn y Bil 
Memoranda Esboniadol, cysylltiedig â’r ddeddfwriaeth newydd a fydd yn disgrifio sut y mae’r Pum 
Dull o Weithio wedi cael eu defnyddio i ddatblygu’r polisi sydd wrth wraidd y bil arfaethedig, yn 
ogystal â sut y cawsant eu defnyddio i ddatblygu’r ddeddfwriaeth ei hunan. Bydd hyn yn hwyluso 
craffu a hefyd yn annog pobl sy’n datblygu polisi a deddfwriaeth i ystyried yr egwyddor Datblygu 
Cynaliadwy a’r Pum Dull o Weithio. 
 
Yn olaf, hoffwn archwilio sut y gallai’r Cynulliad weithredu yng nghyd-destun yr Wythnos Datblygu 
Cynaliadwy Ewropeaidd (Mai 30ain – Mehefin 5ed, 2017). Er enghraifft, a fyddai’n bosibl llwyfannu 
dadl undydd ar ddatblygu cynaliadwy?  
  
Rwy’n edrych ymlaen at drafod fy ngwaith gyda’r Pwyllgor.  
 
Yn gywir, 
 
Sophie Howe 
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