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Y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) - Rhagor o 

wybodaeth 

 

Diolch  am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 1 Hydref ar gyfer y sesiwn 

dystiolaeth ar egwyddorion cyffredinol y Bil Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru).   

 

Yn y cyfarfod, ac yn eich tystiolaeth ysgrifenedig, mynegoch y farn bod 

yr asesiad o'ch rôl ym Memorandwm Esboniadol y Bil yn anghywir. 

Rydych wedi awgrymu y dylid ystyried diwygio'r Bil i osod dyletswydd 

ar Archwilydd Cyffredinol Cymru, i gynnwys archwilio sut mae 

sefydliadau wedi ymgorffori datblygu cynaliadwy fel eu hegwyddor 

ganolog mewn perthynas â'u dyletswydd. Hoffai'r Pwyllgor i chi 

ddarparu rhagor o fanylion ar sut y gellid cyflawni hynny, gan gynnwys 

unrhyw welliannau penodol a fyddai angen eu gwneud ac effaith bosibl 

gwelliannau o'r fath. 

 

Hefyd, yn y cyfarfod cytunoch i ddarparu rhagor o wybodaeth am:  

 

1. Barn eich cwnsler arweiniol o ran eich rhwymedigaeth statudol 

cyfredol mewn perthynas â'r Bil yn ei ffurf bresennol; ac 

2. Enghraifft o ddyletswydd debyg, fel y cyfeiriwyd ati uchod, mewn 

deddfwriaeth bresennol. 

 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu ymateb ar y materion uchod 

erbyn dydd Gwener 10 Hydref.  Rwy'n gwerthfawrogi fod amser yn 

brin, ond mae'n ymwneud a'r amserlen ar gyfer Cyfnod 1 a'r angen inni 

gael eich ymateb mewn da bryd i allu ystyried y wybodaeth yn llawn. 
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Hefyd, yn eich tystiolaeth ysgrifenedig, rydych yn datgan bod eich 

sylwadau yn seiliedig ar ddarllen y Memorandwm Esboniadol yn unig, 

yn hytrach nag archwiliad o'r holl bapurau gwaith sylfaenol. Yn ystod y 

cyfarfod, nodoch y byddech yn gallu cynnal archwiliad o'r fath, yn 

amodol ar gymeradwyaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ac 

argaeledd y dogfennau angenrheidiol. Hoffai'r Pwyllgor ofyn yn ffurfiol 

ichi gynnal yr archwiliad hwnnw a darparu manylion ar eich casgliadau.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod imi erbyn pryd gellir 

gwneud y gwaith hwnnw.  

 

Os ydych yn cytuno gyda'r cais, byddaf yn gofyn i Glerc y Pwyllgor 

gysylltu â'r swyddogion priodol yn eich swyddfa i drafod manylion y 

gwaith. 

 

Rwyf wedi anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeiryddion a Chlercod y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Cyllid fel eu bod yn 

ymwybodol o'm cais. Rwyf ar ddeall nad yw'r cais hwn yn torri ar draws 

unrhyw waith y mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi'i gynllunio ac 

nad oes gweithdrefn sy'n rhwystro pwyllgorau'r Cynulliad rhag gofyn 

am eich cymorth gyda'u gwaith. 
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