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Disgrifio'r sefyllfa 

Mae Cymru wedi pennu llwybr polisi cyhoeddus sy'n benodol

i Gymru. Mae egwyddorion gwasanaethau sy'n canolbwyntio

ar ddinasyddion; cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol;

cydweithio; a gwerth am arian yn sail i'r agenda bolisi. 

Mae cyrff arolygu, archwilio ac adolygu wedi ymateb yn

rhagweithiol i ddarparu gwybodaeth a dyfarniadau clir i

lunwyr polisi a dinasyddion Cymru o ran gweithrediad ac

effeithiolrwydd polisïau gwasanaethau cyhoeddus.

Cafwyd newid Llywodraeth ar lefel y DU yn ystod y flwyddyn

ddiwethaf, a gweithredwyd rhaglen frys ar gyfer lleihau

gwariant cyhoeddus na welwyd mo'i thebyg erioed. Caiff y

lleihad mewn gwariant cyhoeddus effaith fawr yng Nghymru,

ac mae'n ofynnol i bob corff cyhoeddus ystyried sut y gallant

ddarparu'r gwasanaethau diogel ac effeithiol sydd eu hangen

ar ddinasyddion Cymru yn y ffordd fwyaf effeithlon.

Yn Lloegr bwriedir gweithredu newidiadau radicalaidd gyda

mwy o bwyslais ar fwy o hunan-reoleiddio lleol gan gyrff

sector cyhoeddus gyda chryn dipyn yn llai o graffu ac

atebolrwydd allanol. Y cyd-destun ideolegol yn Lloegr yw

sector cyhoeddus sy'n seiliedig ar egwyddorion marchnad

gystadleuol, lle mae'r farchnad yn gweithredu fel ysgogydd i

wella effeithlonrwydd ac ansawdd gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r sefyllfa yng Nghymru yn wahanol. Mae Llywodraeth 

y Cynulliad wedi gwrthod dulliau sy'n seiliedig ar y farchnad,

ac yn hytrach tybir y bydd cyfuniad o gynlluniau strategol

cenedlaethol clir a gwell cydweithio rhwng cyrff sector

cyhoeddus yn ysgogi gwasanaethau mwy effeithlon ac

effeithiol. 
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Mae model Cymru o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn

galw am rôl fwy sylweddol gan gyrff Arolygu, Archwilio a

Rheoleiddio o ran rhoi sicrwydd ynghylch effeithlonrwydd,

ansawdd a diogelwch gwasanaethau cyhoeddus oherwydd y

diffyg cystadleuaeth, neu elfen o gystadleuaeth, ac yng

nghyd-destun y wybodaeth gyfyngedig ac amrywiol am

berfformiad sydd ar gael i'r cyhoedd.

O fewn yr hinsawdd bresennol ym maes gwariant cyhoeddus

a'r risgiau cynyddol i wasanaethau cyhoeddus, mae ein

gwaith hyd yn oed yn bwysicach o ran rhoi sicrwydd

cyhoeddus a sicrhau nad yw safonau'n dirywio. Daw'r gwaith

o nodi a lledaenu arfer da ac arfer arloesol yn bwysicach nag

erioed wrth i'r sector cyhoeddus ymdrechu i wneud pethau'n

wahanol.

Mae Datganiad Polisi Llywodraeth y Cynulliad ar Arolygu,

Archwilio a Rheoleiddio yn 2009 yn nodi'r egwyddorion

arweiniol ar gyfer arolygu, archwilio a rheoleiddio yng

Nghymru. Mae'n cydnabod rôl allweddol adolygu allanol byw

ar y safle; manteision arolygiaethau sectoraidd cadarn gydag

awdurdod proffesiynol yn eu priod feysydd; yr angen am

bartneriaethau effeithiol ar draws ffiniau sefydliadol fel ffactor

allweddol ar gyfer llwyddiant; a disgwylir i brosesau adolygu

allanol chwarae rhan lawn mewn rhaglen o hybu perfformiad

o safon uchel, gwelliant ac arloesi parhaus a hyrwyddo

gwerth am arian.

Mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn

cytuno â'r gwerthoedd a'r egwyddorion a nodwyd yn y

Datganiad Polisi. Mae'r gwerthoedd a'r egwyddorion hyn yn

adlewyrchu gwaith a wnaed eisoes yn unigol ac ar y cyd, yn

cynnwys:



5

• Ar y cyd, datblygu cynlluniau a dulliau arolygu, archwilio a

rheoleiddio cymesur sy'n darparu'r rhan fwyaf o wybodaeth

am effeithlonrwydd, ansawdd, safonau a chanlyniadau'r

gwasanaethau a arolygir ar y cyd drwy wneud y defnydd

gorau o wybodaeth gyfunol ac adnoddau prin. 

• Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus i

ddatblygu dull gweithredu lle y mae asesu gwelliant a

chyflwyno adroddiadau ar welliant yn gytundeb a rennir

rhwng cyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio a darparwyr

gwasanaethau cyhoeddus. Mae canolbwyntio ar hunan-

werthuso a hunanasesu yn elfen greiddiol o'n

methodolegau.

• Cydweithio i rannu, defnyddio a dehongli gwybodaeth

berthnasol mewn ffordd fwy deallus. 

Mae'r papur hwn yn disgrifio sut y mae AGGCC, Estyn, AGIC

a Swyddfa Archwilio Cymru gyda'i gilydd yn ymateb i'r

agenda polisi cyhoeddus yng Nghymru a'r hinsawdd

bresennol o newid. Mae gweddill y papur yn nodi'r canlynol:

• datblygiadau o ran cydweithio hyd yma (Rhan 2 - gwneud

cynnydd);

• gwaith pellach arfaethedig neu sy'n mynd rhagddo (Rhan 3

- symud ymlaen); 

• ein cynlluniau i gyflawni (Rhan 4 - cyflawni gwelliannau).
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Gwneud cynnydd

Adeiladu ar y datblygiadau hyd yma

Bu AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn

cydweithio ac yn cydweithredu mewn sawl ffordd ers nifer o

flynyddoedd. Mae'r cyrff Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio bob

amser wedi bod yn ymwybodol o gyfleoedd i gydweithio lle y

mae'n fwy effeithlon ac effeithiol i wneud hynny, megis yr

Adolygiadau ar y Cyd o Wasanaethau Cymdeithasol a

gyflawnwyd gan AGGCC a Swyddfa Archwilio Cymru tan

2009, neu'r adolygiad ar y cyd yn 2009 ar Wasanaethau

Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed a oedd yn seiliedig ar

gyfraniadau gan bob un o'r pedwar corff arolygu, archwilio a

rheoleiddio. Ysgogwyd a hwyluswyd cydweithio gan

fframweithiau megis Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella a

mentrau gwirfoddol megis y Concordat ar gyfer Iechyd a

Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Yn fwyaf diweddar mae'r

Mesur Llywodraeth Leol newydd a chyflwyno Safonau Gofal

Iechyd diwygiedig wedi rhoi mwy o ysgogiad i'r prif gyrff

arolygu, archwilio a rheoleiddio adolygu eu harferion adolygu

ar y cyd a nodi'r meysydd lle y mae angen newidiadau.

Dull gweithredu cynhwysfawr

Yn ogystal ag ymrwymo i gytundeb strategol lefel uchel sy'n

nodi eu hymrwymiad i gydweithredu a'r egwyddorion sy'n sail

i gydweithio, mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio

Cymru wedi buddsoddi mewn penodi staff prosiect ar y cyd i

gefnogi'r broses o ddatblygu cydweithio rhwng y pedwar

sefydliad. Maent hefyd yn atgyfnerthu'r prosesau cyfredol i

rannu gwybodaeth a data rhyngddynt.



7

Canolbwyntio ar y dinesydd

Mae gan y pedwar sefydliad ymrwymiad clir i gyflawni eu

gwaith mewn ffyrdd sy'n canolbwyntio ar y dinesydd. Mae hyn

yn amrywio o ystyried barn rhanddeiliaid wrth gynllunio

gwaith arolygu, archwilio a rheoleiddio, i gynnwys barn

defnyddwyr mewn gweithgareddau gwaith maes, a datblygu

methodolegau i'w gwneud yn haws i'r cyhoedd gael gafael ar

y canfyddiadau. Mae'r mentrau allweddol yn cynnwys:

• herio cyrff sector cyhoeddus i ymgysylltu â'r cyhoedd,

ac i gynllunio a darparu gwasanaethau mewn ffordd sy'n

canolbwyntio ar y dinesydd; 

• rhoi'r cyfle i ddinasyddion lunio ein gwaith drwy ymateb

i ymgynghoriadau; 

• targedu'r dinasyddion anodd eu cyrraedd yn hytrach

na'r gynulleidfa arferol o bobl broffesiynol; 

• ehangu'r graddau y mae ymarferwyr a defnyddwyr

gwasanaethau yn ymwneud â phrosesau arolygu,

archwilio a rheoleiddio.
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Hyrwyddo gwelliant

Mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn

gweithio gyda'u rhanddeiliaid yn unigol ac ar y cyd i sicrhau

bod eu gwaith yn cyfrannu at wella gwasanaethau. Ceir rhai

nodweddion cyffredin a fabwysiedir gan bob un o'r pedwar

corff i annog newid cadarnhaol o ran darparu gwasanaethau

cyhoeddus:

• Cyflwyno canfyddiadau mewn ffordd glir; megis y ffordd

y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn defnyddio penawdau

gwerthusol yn ei hadroddiadau er mwyn helpu i dywys

darllenwyr. 

• Sicrhau y gweithredir ar argymhellion; er enghraifft yn y

cynlluniau gweithredu ôl-arolygiad y mae Estyn yn gofyn i'w

ddarparwyr eu paratoi.

• Annog cyrff sector cyhoeddus i gymryd perchenogaeth

o faterion a heriau, drwy hunanasesu fel y'i defnyddiwyd

ym methodolegau AGGCC ac Estyn ar gyfer llywodraeth

leol. 

• Rhoi barn arbenigol a her; drwy ei staff ei hun neu drwy

ddefnyddio adolygwyr cymheiriaid gwrthrychol fel yr hyn a

ddarperir gan AGIC.

• Hyrwyddo dysgu a rennir a lledaenu arfer da; megis

gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ar y Gyfnewidfa Arfer Da

neu'r gyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan Estyn i

rannu arfer da yn y sectorau addysg a hyfforddiant.

• Cyflwyno adroddiadau yn ddi-ofn ac yn ddiduedd, heb

osgoi cyfleu unrhyw negeseuon anodd, a gweithredu'n

bendant fel y bo'n briodol; er enghraifft, yn adolygiadau

llywodraethu corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru o

Gyngor Ynys Môn a Chyngor Sir Ddinbych; neu lle y mae

AGGCC, Estyn neu AGIC yn gosod darparwyr mewn

categorïau ar gyfer gwella neu fesurau arbennig.
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• Sicrhau bod gwersi'n cael eu dysgu lle y mae gwaith

arolygu, archwilio a rheoleiddio wedi amlygu heriau a

methiannau gwasanaethau, megis gwaith AGIC ar

adolygiadau o achosion o ddynladdiad.

• Rhoi adborth clir, a datblygu cydberthynas barhaus a

heriol â darparwyr. Er enghraifft, mewn cyrff iechyd, mae

rôl rheolwyr cydberthnasau AGIC yn helpu i rannu

dyfarniadau a chefnogi gwelliant. Yn yr un modd ym maes

llywodraeth leol, rôl arolygwyr cyswllt AGGCC ac Estyn yw

monitro perfformiad drwy gydol y flwyddyn

Llywio polisi 

Mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru oll yn

darparu cyngor awdurdodol ac annibynnol i lywio'r broses o

ddatblygu polisi. Er gwaethaf meysydd cyffredin o ran y ffordd

rydym yn hysbysu'r dinesydd am ganlyniadau ein gwaith,

mae i bob un o'r pedwar prif gorff arolygu, archwilio a

rheoleiddio statws sefydliadol gwahanol a chydberthynas

wahanol â Llywodraeth y Cynulliad. Mae'r cyrff arolygu,

archwilio a rheoleiddio yn arolygu nifer fach o sectorau yn

gyffredin, a nifer o sectorau eraill yn annibynnol. Mae eu priod

safleoedd a'r ffaith eu bod yn arolygu nifer o sectorau

gwahanol yn pennu, i ryw raddau, sut y mae gwaith pob

sefydliad yn llywio llunwyr polisïau.

Fodd bynnag, er gwaethaf y newidiadau hyn, mae AGGCC,

Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn gallu cydweithio i

ddylanwadu ar bolisi mewn meysydd allweddol, yn enwedig

lle y mae darparu gwasanaethau cyhoeddus yn croesi ffiniau

sectoraidd a ffiniau polisi, fel yr adolygiadau diweddar o

Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed a

Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid. 
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Cymesuredd

Mae'r cytundeb strategol diweddar yn amlygu'r ffaith fod

egwyddor cymesuredd yn gyffredin rhwng AGGCC, Estyn,

AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru. Er enghraifft, mae

fframweithiau cydweithio ar waith i lywio ein gwaith ym maes

llywodraeth leol, ac i'n galluogi i fod yn gymesur yn ein

hymateb ar draws ffiniau sefydliadol. 

Cydgysylltu

Mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru wedi

gwneud cynnydd sylweddol o ran cydgysylltu eu gwaith

mewn perthynas â llywodraeth leol. Rydym bellach yn

ffurfioli'r prosesau a'r trefniadau llywodraethu hynny. Bydd

Amserlen Flynyddol o Waith ar y Cyd a datblygu Trefniadau

Llywodraethu ar gyfer Gwaith ar y Cyd yn galluogi gwaith

cynllunio cynnar a rhagweithiol rhwng y cyrff arolygu,

archwilio a rheoleiddio. 

Mae'r Mesur Llywodraeth Leol newydd wedi arwain at

drefniadau cadarnach ar gyfer cydgysylltu gwaith rhwng cyrff

arolygu, archwilio a rheoleiddio ym maes llywodraeth leol.

Mae'r rôl gydgysylltu a roddwyd i'r Archwilydd Cyffredinol o

dan y mesur wedi ysgogi mapio cylchoedd busnes a nodi'r

adegau allweddol yn y flwyddyn galendr lle y mae angen i

gyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio ddod ynghyd i rannu

gwybodaeth ac adolygu darparu rhaglenni gwaith. Daeth

cydweithwyr o Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn ac AGGCC

ynghyd ym mis Mehefin 2010 ar gyfer y cyntaf o gyfres o

gyfarfodydd hanner blwyddyn i drafod sut i gydgysylltu gwaith

yn well ym maes llywodraeth leol. 
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Mae trefniadau tebyg yn bodoli ym maes iechyd. Mae

aelodau uwch dimau rheoli Swyddfa Archwilio Cymru yn

cyfarfod yn rheolaidd i rannu gwybodaeth ac adolygu

cynnwys rhaglenni gwaith sy'n dod i'r golwg. Mae'r achosion

hyn o ryngweithio wedi helpu'r ddau gorff i gyflawni rhaglenni

gwaith cydgysylltiedig a chydweithredol. Yn ogystal, mae

AGIC yn hwyluso cyfarfodydd 'uwchgynhadledd' rheolaidd

sy'n dwyn ynghyd nifer o gyrff arolygu a rheoleiddio i rannu

eu canfyddiadau o ran cyrff iechyd unigol. 

Rydym hefyd wedi sefydlu Gweithgor Adolygiadau

Cenedlaethol sydd â'r nod o fod yn rhagweithiol ar lefel

strategol er mwyn cydgysylltu a chynllunio yn well sut y

gallwn gydweithio'n effeithiol i gynllunio a chyflawni

adolygiadau cenedlaethol lle mae iddynt ffocws cyffredin neu

ffocws a rennir. 
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Symud ymlaen 

Sicrhau bod ein gwaith yn parhau i fod yn addas at y

diben

Mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn

rhagweithiol o ran gwella strwythurau, methodolegau,

prosesau busnes a ffyrdd o weithio i sicrhau eu bod yn

parhau i fod yn addas at y diben o fewn amgylchedd lle y

mae cyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio, fel pob gwasanaeth

cyhoeddus, yn gorfod gwneud arbedion sylweddol o ran

costau. Yn sail i'r newidiadau mewnol hyn mae

cydnabyddiaeth bod angen parhau i ddatblygu ac atgyfnerthu

trefniadau cydweithio.

Ymgysylltu'n fwy effeithiol â dinasyddion

Gellir gwella effeithiolrwydd gweithgareddau arolygu,

archwilio a rheoleiddio drwy wneud gwell defnydd o'r

wybodaeth a'r profiadau sydd gan ddinasyddion fel

defnyddwyr uniongyrchol gwasanaethau cyhoeddus. Tra bod

AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru ar hyn o

bryd yn defnyddio nifer o systemau i gofnodi profiadau

defnyddwyr gwasanaethau, mae lle i fod yn fwy rhagweithiol

o ran ein dull o goladu gwybodaeth o'r fath yn ogystal â bod

yn fwy systematig o ran yr agwedd hon ar ein gwaith.

Rydym hefyd am wneud mwy i sicrhau ein bod yn parhau i

ddatblygu'r ffordd rydym yn cyflwyno ein canfyddiadau fel eu

bod yn hygyrch, yn ddealladwy ac yn ddefnyddiol i

ddinasyddion drwy ddatblygu ffyrdd newydd o gyflwyno

adroddiadau a gwneud gwell defnydd o gyfleusterau ar-lein a

chyfryngau eraill i hybu ymwybyddiaeth o'n gwaith a

chanfyddiadau'r gwaith hwnnw.
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Gwneud gwell defnydd o wybodaeth i dargedu ein gwaith 

Rydym yn bwriadu datblygu ar yr egwyddor o gymesuredd a

sicrhau ein bod yn targedu ein hadnoddau yn effeithlon ac yn

effeithiol; a gwneud defnydd deallus o wybodaeth i helpu i

dargedu gwaith ar y meysydd o'r angen mwyaf. Fel

sefydliadau unigol, mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa

Archwilio Cymru oll yn ymrwymedig i wella effeithlonrwydd eu

dulliau gweithredu wrth i ddarparwyr gwasanaethau ddod yn

fwy cymwys a hyderus o ran hunan-werthuso. 

Sicrhau ymatebion amserol ac ystwyth 

Mae angen i ni sicrhau bod ein hallbynnau yn ddigon amserol

i lywio newid ac effeithio ar newid. Lle y bo'n briodol, bydd

AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn creu'r

gallu i ymateb yn gyflym i ymchwilio i faterion, a chyflwyno

adroddiadau arnynt, lle yr ymddengys fod pryderon neu

fethiannau difrifol mewn gwasanaethau a arolygir ar y cyd

ganddynt. Y nod yw sicrhau y caiff risgiau a rhagolygon gwael

ar gyfer gwella eu nodi'n ddigon cynnar i atal methiant cyn

iddo ddigwydd.

Datblygu ein dulliau gweithredu ymhellach

Mae AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn

ymatebol i'r heriau a'r pwysau sy'n wynebu darparwyr

gwasanaethau cyhoeddus wrth iddynt chwilio am ddulliau

cyflawni newydd a mwy cost-effeithiol. Byddwn yn parhau i

wella ein dulliau gweithredu i helpu i ddarparu'r

ddealltwriaeth, y diagnosis a'r sicrwydd sydd eu hangen, yn

cynnwys datblygu dull o feincnodi sy'n cynorthwyo

cymhariaeth a dadansoddi o fewn sectorau ac ar draws

sectorau, a chyda cyrff y tu hwnt i Gymru, lle y bo'n ystyriol i

wneud hynny.
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Cydweithio'n fwy effeithiol

Bydd AGGCC, Estyn, AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru yn

parhau i ddatblygu trefniadau cynllunio ar y cyd a rhaglennu

ar y cyd i fanteisio i'r eithaf ar gydweithio ac osgoi dyblyg

gwaith mewn perthynas â'r gwasanaethau a arolygir ar y cyd

gennym. Byddwn yn ymgorffori'r fframweithiau, y cytundebau

a'r protocolau llywodraethu gofynnol i gefnogi cydweithio

effeithiol. Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth i wella'r

gwaith a wnawn ar y cyd, gan ein galluogi i weithredu ar y cyd

ar bryderon lle y bo'n briodol a dylanwadu ar welliant o ran y

materion allweddol sy'n achosi pryder i'r cyhoedd yng

Nghymru. 
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Cyflawni gwelliannau

Galluogi newid

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn cydweithio i gyflawni

newidiadau a gwelliannau pellach o ran y ffyrdd rydym yn

cydweithio. Gan adeiladu ar y seiliau cadarn a nodwyd yn yr

adran flaenorol, rydym wedi cytuno ar nifer o amcanion

allweddol a fydd yn llunio ein dull o gydweithio a

chydweithredu dros y flwyddyn nesaf. Nodir y rhain isod.

Amcan Allweddol 1

Mae ein trefniadau cydweithio a chydweithredu wedi'u llywio

gan weledigaeth a diben cyffredin, ac fe'u hategir lle y bo

angen gan gytundebau strategol a phrotocolau gweithredol.

• Byddwn yn ffurfioli ac yn atgyfnerthu ein trefniadau

llywodraethu ar gyfer cydweithio.

Amcan Allweddol 2

Caiff ein priod weithgareddau cynllunio a rhaglennu eu

cydgysylltu yn y fath fodd fel y byddant yn arwain at raglenni

gwaith cymesur sy'n osgoi dyblygu ymdrechion ac sy'n

sicrhau y caiff risgiau a phryderon allweddol eu hystyried.

• Byddwn yn rhannu gwybodaeth sy'n peri pryder ac yn

gweithredu arni fel y byddwn yn gallu canolbwyntio'n fwy

effeithiol ar yr hyn sy'n bwysig i'r rhan fwyaf o bobl. 
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Amcan Allweddol 3

Byddwn yn datblygu'r dulliau gweithredu o ran rhannu

gwybodaeth rhwng ein priod sefydliadau i lywio ein rhaglenni

gwaith ac i helpu sicrhau y caiff gwybodaeth ei rhannu'n

weithredol ac yn brydlon.

• Byddwn yn datblygu rhaglen o ddysgu a rennir,

adolygiadau cymheiriaid a meincnodi yng Nghymru a

chyda cyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio i sicrhau y

byddwn yn gallu parhau i ddarparu'r lefel uchel o

ddyfarniadau a sicrwydd proffesiynol.    

Amcan Allweddol 4

Byddwn yn nodi cyfleoedd i ddwyn ynghyd y wybodaeth sydd

gennym ar y cyd ar wasanaethau cyhoeddus, ac yn cyflwyno

adroddiadau ar hyn mewn ffyrdd sy'n cefnogi gwella

gwasanaethau ac yn llywio'r gwaith o lunio polisïau a chraffu

cenedlaethol, yn ogystal â darparu atebolrwydd cyhoeddus. 

• Byddwn yn datblygu ein trefniadau cydweithio presennol

ymhellach i sicrhau bod trefniadau a methodolegau ar

waith gennym fel y gallwn ymateb ar y cyd yn gyflym ac yn

effeithiol i'r heriau a'r materion newydd a allai godi ar

unrhyw adeg. 
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Amcan Allweddol 5

Byddwn yn monitro ein cynnydd o ran cydweithio a

chydweithredu yn barhaus, ac yn cyflwyno adroddiadau

agored a thryloyw ar hyn i randdeiliaid allweddol.

• Byddwn yn lansio gwefan ar y cyd a fydd yn gweithredu fel

un pwynt cyswllt cyntaf er mwyn hysbysu'r cyhoedd am ein

gwaith a'n canfyddiadau. Byddwn yn gwneud mwy o waith

ar ddatblygu dull gweithredu cyffredin o ran ymgysylltu â

dinasyddion, dysgwyr, cleifion a gwasanaethau a chasglu

eu barn am eu profiadau o ddefnyddio'r gwasanaethau

cyhoeddus hynny a arolygir ar y cyd gennym. 


