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- 2 Chwefror  2017 

Annwyl Sophie 

Diolch i chi am gytuno i ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 2 Chwefror i roi tystiolaeth 

ar eich rôl a'ch cylch gwaith. Hoffai'r Pwyllgor nodi bod y sesiwn yn ddiddorol a 

defnyddiol iawn.  

Yn dilyn y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch ynghylch sawl 

mater na chafwyd cyfle i’w trafod yn ystod y sesiwn, ac i ofyn am ragor o 

wybodaeth am rai o’r materion a drafodwyd. 

Yn deillio o'r trafodaethau yn y Pwyllgor, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn 

rhagor o wybodaeth am y materion a ganlyn: 

1. Y pum maes yr ydych yn credu y dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth 

iddynt a chynnig mwy o arweiniad arnynt; 

2. Pryd ydych yn bwriadu cyhoeddi'r fframwaith ar gyfer Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus;  
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3. Pa Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy'n ymgymryd â'r ymarfer mapio 

ystadau; 

4. I ba raddau y byddwch yn ymgysylltu â phenderfyniadau cynllunio lleol ac 

yn benodol ag unrhyw Gynlluniau Datblygu Lleol yr ydych yn credu y gallent 

fod yn groes i egwyddor datblygu cynaliadwy; a 

5. Pha gamau yr ydych yn credu bod angen eu cymryd i symud tuag at ffordd 

fwy ataliol o weithio, yn enwedig mewn perthynas â'r sectorau hynny lle mae 

hyn yn her benodol, fel y sector iechyd a'r sector gofal cymdeithasol. 

Y materion nad oedd gennym amser i'w trafod yn ein sesiwn, a byddem yn 

croesawu rhagor o wybodaeth amdanynt, yw'r rhai a ganlyn: 

1. A ydych yn cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu pedair strategaeth 

drawsbynciol Llywodraeth Cymru ac a ydych wedi gwneud unrhyw asesiad 

ynghylch a ydynt yn cael eu datblygu yn unol ag egwyddorion datblygu 

cynaliadwy?; 

2. A ydych wedi cael unrhyw adborth gan gyrff cyhoeddus, Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus neu gynghorau cymuned ynglŷn â defnyddioldeb 

y canllawiau statudol i'w helpu i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan y 

Ddeddf?; 

3. Sut y mae'r cyrff cyhoeddus yn symud ymlaen wrth ddatblygu eu hamcanion 

llesiant?; 

4. Sut y mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn symud ymlaen o ran y 

materion a ganlyn: 1) gwneud asesiadau llesiant; 2) pennu amcanion 

llesiant; a 3) datblygu cynlluniau llesiant lleol?; 

5. Yn ychwanegol at y gwasanaeth heddlu, a oes unrhyw sefydliad arall nad 

yw’n "gorff cyhoeddus" wedi mynegi diddordeb mewn cymhwyso 

egwyddorion y Ddeddf?; 

6. A allwch chi roi rhagor o wybodaeth am y rhaglen waith gyda'r Comisiynydd 

Plant, sef "Mewnosod Hawliau Plant ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol"?; 



 

 

7. O ystyried bod gan swyddfa'r Comisiynydd ddyletswydd i gynghori ar newid 

yn yr hinsawdd, a allwch  roi manylion am y gwaith sydd wedi'i wneud hyd 

yma yn y maes hwn gyda chyrff cyhoeddus a Llywodraeth Cymru?; 

8. A allwch roi enghreifftiau o sut mae cyrff cyhoeddus wedi gwella eu gwaith 

ymgysylltu â dinasyddion ers gweithredu'r Ddeddf?;  

9. Yn dilyn yr argymhelliad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, a 

ydych o'r farn y dylid cynnwys y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol 

arfaethedig fel corff cyhoeddus o dan y Ddeddf?; 

10.Pryd ydych chi'n disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei cherrig milltir (i 

gyd-fynd â'r dangosyddion cenedlaethol)?; 

11.A oes tystiolaeth o newid ar lefel Llywodraeth Cymru yn sgil gweithredu’r 

Ddeddf, gan gynnwys enghreifftiau y gallwch eu rhoi?; 

12.Sut yr ydych yn ystyried rôl y Cynulliad o ran olrhain y cynnydd o dan y 

Ddeddf a chraffu ar y cynnydd hwn? 

Hoffai'r Pwyllgor eich gwahodd i sesiwn graffu flynyddol fel y gallwn barhau i 

fonitro'r broses o weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). 

Rydym yn debygol o sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â’ch cylch adrodd blynyddol.  

Yn gywir 

 

John Griffiths AC 
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