
Cylch Gwaith
 
 
Diben  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i werthoedd tegwch a chydraddoldeb. 
Nid yw tlodi ac anghydraddoldeb yn dderbyniol inni. Nid yw erydu’r 
gwasanaethau cyhoeddus yn dderbyniol inni ychwaith, oherwydd credwn fod 
angen iddynt fod yn addas ar gyfer yr oes ac yn gynaliadwy. Roedd ein 
Rhaglen Lywodraethu yn nodi fframwaith eglur ar gyfer cryfhau’r broses o 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithlon, effeithiol a hygyrch, gan 
gynnwys, yn arbennig, y rheini y mae llywodraeth leol yn gyfrifol amdanynt. 
Mae amddiffyn a chefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus yn hollbwysig 
oherwydd gwyddom fod ein hunigolion a’n cymunedau mwyaf agored i niwed 
yn ddibynnol iawn ar y gwasanaethau hyn, sy’n effeithio mor uniongyrchol ar 
ansawdd eu bywydau o ddydd i ddydd. Ni allai’r gwasanaethau hyn fodoli heb 
weithlu ymroddedig y gwasanaeth cyhoeddus, ac rydym wedi ymrwymo i 
ddatblygu a chefnogi’r rheini sy’n gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus.     
 
Nid ydym yn credu mai’r farchnad yw’r ateb i’r heriau sy’n wynebu’r 
gwasanaethau cyhoeddus hyn. Gall anghenion unigolion, teuluoedd a 
chymunedau fod yn gymhleth neu’n syml. Yn aml mae amrywiaeth o 
sefydliadau – gan gynnwys gwasanaethau sydd heb eu datganoli -  yn 
ymateb i’w gofynion, er nad ydynt yn gorwedd yn daclus o fewn ffiniau 
sefydliadol. Bydd cyllidebau’r sector cyhoeddus yn parhau i grebachu a’r 
pwysau arnynt yn cynyddu yn y tymor canolig i’r tymor hir, yn ôl pob golwg. 
Mae’n amlwg felly fod angen ystyried yn ofalus sut y gellir cynnal 
gwasanaethau a chodi safonau perfformio, fel y gall pobl Cymru barhau i 
dderbyn y gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr y mae arnyn nhw eu 
hangen, a dylanwadu arnynt.     
 
Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu Comisiwn annibynnol ar 
Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhoi cyfle i archwilio 
sut y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu llywodraethu: hynny yw, sut y cânt eu 
dal i gyfrif am eu perfformiad a’u darparu yn y ffordd fwyaf effeithiol i’r 
cyhoedd.      
 
Nodau’r Comisiwn fydd:  
 

• Casglu a darparu asesiad gwrthrychol, awdurdodol o’r graddau y 
mae’r trefniadau presennol ar gyfer llywodraethu a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn diwallu anghenion a 
dyheadau pobl heddiw, ac yn cynnig sylfaen gynaliadwy ar gyfer y 
dyfodol;  

• Cynnig y model gorau posibl ar gyfer llywodraethu a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a fydd yn sicrhau bod 
gwasanaethau effeithiol, effeithlon a hygyrch yn cael eu darparu i’r 
dinesydd; a chynorthwyo’r gwasanaethau hynny i wella’n gyson er 
gwaethaf pwysau ariannol a chynnydd yn y galw amdanynt;  



• Fel rhan o hyn, cysylltu â’r rheini sy’n darparu gwasanaethau 
cyhoeddus a’r rheini sy’n eu defnyddio.  

 
Cyd-destun  
 
Gofynnir i’r Comisiwn ystyried yr uchod, gan roi sylw i’r cyd-destun polisi yng 
Nghymru, gan gynnwys 
 

• Bod strwythur presennol y Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru eisoes 
yn cefnogi’r gwaith o integreiddio gwasanaethau yn fwy effeithiol a 
sicrhau bod gwasanaethau yn gynaliadwy yn y tymor canolig i’r tymor 
hir. Nid yw Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r Comisiwn ystyried ad-
drefnu’r Byrddau Iechyd Lleol felly.   

• Y gwaith sydd eisoes ar y gweill i ddatblygu’r ffordd y darperir 
gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys gwaith Grŵp Arwain y 
Gwasanaeth Cyhoeddus, a oruchwylir gan Gyngor Partneriaeth Cymru; 
patrwm cydweithredol Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaethau 
cyhoeddus; a’r amrywiaeth o fesurau deddfwriaethol fel y Bil 
Gwasanaethau Cymdeithasol, y Bil Datblygu Cynaliadwy a’r Bil 
Cynllunio, ond heb fod wedi’i gyfyngu i’r rhain.  

• Yr angen i symleiddio trefniadau llywodraethu a darparu gwasanaethau 
er mwyn gallu cynllunio a darparu gwasanaethau integredig, effeithiol 
ar gyfer pobl Cymru, gan gynnwys drwy waith y Byrddau 
Gwasanaethau Lleol.  

• Argymhellion Adolygiad Hill ar wella addysg.  

• Y cynigion y cyflwynodd Llywodraeth Cymru i Gomisiwn Silk (ac 
unrhyw ganlyniadau sy’n deillio o waith Comisiwn Silk). 

 
Cwmpas  
 
Bydd y Comisiwn yn ystyried trefniadau ar gyfer llywodraethu a darparu pob 
gwasanaeth datganoledig. Fe’i anogir i fyfyrio ar gyfraniad gwasanaethau 
sydd heb eu datganoli i ddarpariaeth integredig, ac adrodd ar unrhyw 
gasgliadau sy’n berthnasol i ystyriaethau presennol Comisiwn Silk.   
 
Canlyniad  
 
Gofynnir i’r Comisiwn gasglu ac ystyried tystiolaeth; cysylltu’n eang ag eraill; a 
pharatoi casgliadau ac adroddiad terfynol, sy’n cyflwyno argymhellion clir ar 
gyfer y ffordd y dylai Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn y sector cyhoeddus 
weithredu o ran  

• Y trefniadau gorau posibl ar gyfer trefnu, llywodraethu a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus effeithiol, effeithlon a hygyrch yng Nghymru, 
gan gynnwys  

o graddau’r ddarpariaeth  
o y posibilrwydd o weithio’n integredig ac ar draws sectorau. 



• Amserlen unrhyw newidiadau  

• Ystyried unrhyw newidiadau perthnasol i drefniadau ariannu’r 
gwasanaethau cyhoeddus sydd dan ystyriaeth.   

 
Amserlen   
 
Dylai’r Comisiwn gyflwyno ei adroddiad erbyn diwedd 2013. 
 
Y dull o gyflawni’r gwaith   
 
Bydd y Comisiwn yn pennu ac yn cynllunio’r gwaith sydd ei angen er mwyn 
paratoi adroddiad sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Wrth wneud hynny dylai 
gysylltu â’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a’r rheini sy’n eu 
darparu, gan gynnwys y sector gwirfoddol, yn ogystal â’r rheini sy’n atebol am 
ddarparu gwasanaethau o safbwynt gwleidyddol. 


