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12 Rhagfyr 2019 

Adroddiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru: Llesiant Pobl Ifanc 

Diolch ichi am eich llythyr yn gofyn am ymateb Llywodraeth Cymru i'r meysydd gwelliant 
a amlinellwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar gryfhau’r dulliau o lunio polisïau 
a’u rhoi ar waith yng nghyd-destun pobl ifanc (Medi 2019).   

Roeddwn yn falch o weld bod yr adroddiad yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru eisoes 
yn gweithio ar ffyrdd o integreiddio ei dull gweithredu ei hun yn well, ac yn parhau i 
weithio gyda'r sector cyhoeddus i gydlynu gwasanaethau. Roedd yr adroddiad yn 
amserol gan ein bod yn cryfhau ac yn datblygu ein gallu i lunio polisïau yn Llywodraeth 
Cymru yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae tri 
maes cyffredinol yr adroddiad ar gyfer gwella - bod yn chwilfrydig; bod yn fwriadol; a 
bod yn ddewr - wedi'u hadlewyrchu yn y gwaith hwn ac rydym yn cydnabod llawer o'r 
farn ar gynnwys dinasyddion yn well a galluogi’r bobl hynny sy’n llunio polisïau a 
gwneud penderfyniadau i weithio mewn modd gwahanol. Mewn ymateb i'ch cais, mae'r 
llythyr hwn yn rhoi cipolwg ar rai o'r gweithgareddau yr ydym yn eu datblygu sy'n mynd 
i'r afael â'r meysydd hyn.   

Mae cynnwys pobl a chymunedau yn effeithiol wrth galon gwella llesiant yn awr ac yn y 
dyfodol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod 
cynnwys yr amrywiaeth o bobl sy’n byw yng Nghymru mewn modd effeithiol yn un o'r 
pum ffordd y gall sefydliadau wneud penderfyniadau mwy cynaliadwy. Mae gwaith ar y 
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gweill i archwilio dewisiadau ar gyfer platfform digidol a fyddai'n rhan o becyn ehangach 
o ddulliau gweithredu i gefnogi cydweithwyr yn y sefydliad wrth iddynt gynnwys a 
meithrin cysylltiadau â dinasyddion a rhanddeiliaid.   
 
Mae ein gwaith i adolygu llunio polisïau yn Llywodraeth Cymru yn cynnwys datblygu 
Fframwaith Galluogrwydd Polisi Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys yr wybodaeth, y 
sgiliau a’r ymddygiad yr ydym yn eu disgwyl gan weithwyr polisi proffesiynol. Mae’r 
gwaith o ddatblygu’r fframwaith wedi edrych ar gynnwys ystod o briodoleddau sy'n 
berthnasol i adroddiadau'r Archwilydd Cyffredinol gan gynnwys y pum dull o weithio yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - meddwl am yr hirdymor; gweithredu i atal; 
sicrhau bod dinasyddion yn cael eu cynnwys; cydweithio a gweithio mewn modd 
integredig, yn ogystal â chynllunio polisïau ar gyfer gweithredu, er enghraifft, a bod yn 
fwy chwilfrydig ac arloesol.  
 
Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, mae cyfres o sesiynau hyfforddiant peilot wedi'u darparu i 
sicrhau'r addysg a’r datblygiad angenrheidiol i gryfhau'r gallu i lunio polisïau a chyflawni 
gwaith y fframwaith. Bydd y rhain yn cyfrannu at Raglen Addysg Polisi a fydd yn cael ei 
lansio yn 2020. Aeth Uwch Weision Sifil Llywodraeth Cymru i sesiwn benodedig ar y 
fframwaith galluogrwydd polisi drafft yn ddiweddar a chawsant gyfle i brofi sesiynau 
blasu o rai o'r cyrsiau hyfforddiant a fydd yn rhan o'r rhaglen. Roedd yr adborth gan 
gydweithwyr yn gadarnhaol dros ben, gan gynnwys yr adborth ar y gwaith yn ymwneud 
â llunio polisïau arloesol a barn dinasyddion.   
 
O ran integreiddio polisïau, mae’r Is-adran ar gyfer y Dyfodol a Llunio Polisïau 
Integredig yn adrodd i Bennaeth y Proffesiwn Polisi o ran galluogrwydd ym maes polisi. 
Rydym wedi penodi Uwch Weision Sifil o bob grŵp yn Llywodraeth Cymru i fod yn 
Eiriolwyr Polisi ac wedi ffurfio Grŵp Llywio Polisi; diben y grŵp hwn yw cefnogi gwelliant 
integredig ar draws y system gyfan o ran y galluogrwydd ym maes llunio polisïau a’u 
rhoi ar waith.  
 
Ym mis Mai 2020, bydd Llywodraeth Cymru yn trefnu Cynhadledd Proffesiynau Polisi'r 
Pedair Gwlad yng Nghaerdydd, a fydd yn canolbwyntio ar Lesiant wrth Lunio Polisïau. 
Bydd cymuned uwch wneuthurwyr polisi y sector cyhoeddus a'r trydydd sector o bob 
rhan o'r DU yn dod ynghyd yn y gynhadledd i rannu arferion gorau, dysgu ffyrdd 
newydd o weithio a chreu rhwydweithiau i'r dyfodol.  
 
Yn 2018, gwnaethom gyflwyno dull Asesiad Effaith Integredig i helpu ein cydweithwyr i 
gynnal asesiad cyflawn o effeithiau camau gweithredu arfaethedig, gan gynnwys yr 
effaith gymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. Mae'r dull hwn yn 
cynnwys 17 o asesiadau effaith unigol ac mae wrthi'n cael ei adolygu ar hyn o bryd i 
sicrhau ei fod yn effeithiol ac yn addas at y diben.  
 
Mae'r timau polisi sy'n gyfrifol am y meysydd penodol yn adroddiadau Archwilydd 
Cyffredinol Cymru yn ymateb i'r canfyddiadau yng nghyd-destun llunio, gweithredu a 
darparu polisïau yn well, yn seiliedig ar fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Mae'r camau gweithredu a amlinellwyd uchod yn ein helpu i feddwl yn y tymor 
hir, cymryd camau ataliol, cydweithio, integreiddio a chynnwys eraill, sy'n mynd i'r afael 
â’r meysydd gwella penodol yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Mae Llywodraeth 
Cymru yn anfon neges glir ynghylch pwysigrwydd y newid diwylliant sy'n ofynnol gan y 
Ddeddf mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a bydd hyn wedi'i ategu 
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ymhellach gan ddigwyddiad yr wyf yn ei gynnal i’r sector cyhoeddus a'r trydydd sector 
yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol ar 10 Ionawr, lle bydd y Prif Weinidog yn siarad. 
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