Drych, drych ar y wal...Myfyrio ar Lywodraethu Da
Dydd Mercher 3 Rhagfyr 2014 – 1330 - 1730 Stadiwm
SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR

Agenda
1330

Cofrestru, lluniaeth a rhwydweithio

1400

Cymhennu

1405

Prif Araith – Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

1415

Sesiwn arddangos lawn –
Jessica Crowe, Cyfarwyddwr y Ganolfan Craffu Gyhoeddus
Beth allwn ddysgu o Hackney, Doncaster and Mid-Staffs...?
Mae methiannau mewn gwasanaethau a thrychinebau sy’n gysylltiedig â
gwasanaethau yn awgrymu bod yn rhaid i aelodau craffu chwarae rôl fwy
gweithredol o ran herio perfformiad cynghorau. Arweinwyr, nid dim ond
cynghorwyr mainc gefn, sy’n gyfrifol am sicrhau eu bod yn gwneud hynny.
Mae’r sesiwn lawn hon, sy’n agor llygaid, yn trafod materion anghyfforddus
ond hanfodol er mwyn sicrhau na fydd mwy o gynghorau yn ymuno â’r rhestr
hon….

1500

Dewis i fynychu dau o’r gweithdai canlynol:
Y Rôl gall Llywodraethu chwarae mewn Newid Diwylliannol
Canolfan Craffu Cyhoeddus – Rebecca David-Knight
Bydd y gweithdy yma’n cymhwyso'r hyn a ddysgwyd o'r cyfarfod llawn. Yn
benodol, fe fydd yn edrych ar rôl llywodraethu mewn sicrhau newid
diwylliannol yn sefydliadau.
Dulliau o lywodraethu o’r tu hwnt i Gymru
Grant Thornton- Gary Devlin
Mae gan Grant Thornton cleientiaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ar
draws y Deyrnas Unedig, ac o ganlyniad maen nhw wedi casglu cyfoeth o
wybodaeth am ymagweddau sefydliadau ar lywodraethu. Mae'r gweithdy
yma’n dangos dulliau eu cleientiaid yn sector cyhoeddus Lloegr a’r Alban, o
ran sut maen nhw’n gofyn am sicrwydd yn yr amser yma o newid yn nhirwedd
y sector cyhoeddus.
Chwilio am Sicrwydd ar gyfer Darpariaeth Gwasanaethau a
Gomisiynwyd
Claer Lloyd-Jones Ltd – Claer Lloyd-Jones
Ni all gwasanaethau cyhoeddus parhau i’w gael eu darparu yn eu ffurf
bresennol. Yn ariannol dyw hynny ddim yn bosibl. Sut allech chi sicrhau bod y
gwasanaeth yn cael ei ddarparu mewn ffordd sy’n cwrdd â gwerthoedd eich

sefydliad a’ch trefniadau llywodraethu, boed hynny mewn partneriaeth unigol,
cydweithredu neu o bosibl ar gontract allanol? Bydd y seminar yma’n rhannu
dull gan Claer Lloyd-Jones, sydd wedi datblygu offeryn archwilio, ac enghraifft
go iawn o'r sicrwydd mae'r offeryn wedi darparu i sefydliadau.
Gwersi a ddysgwyd o’r GIG yn Lloegr
Andrew Corbett-Nolan, Sefydliad Llywodraethu Da
Mae’r Sefydliad Llywodraethu Da wedi gwneud llawer o waith gyda’r
ymddiriedolaethau GIG ‘Keogh’ yn Lloegr, sy’n methu. Yn y gweithdy hwn
mae Andrew yn edrych ar beth y gallwn ni ei ddysgu o’u gwaith.
1600

Te a choffi

1615

Ail gyfle i fynychu un o’r gweithdai uchod

1715

‘Galwad i Weithredu’ y cynrychiolwyr – sesiwn lawn

1730

Diwedd

Manylion Cyswllt
Os hoffech chi fwy o fanylion, cysylltwch â Bethan Davies ar
01244 525970 neu 07891 050075 neu e-bost SharedLearningEvent@wao.gov.uk.

