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ADRODDIAD EFFAITH RHYNGWLADOL

RHAGAIR

CYMRU I'R BYD

Diolch am gymryd yr amser i edrych ar

yr adroddiad hwn. Ni ellir cyflawni’n

hymrwymiad i wella llesiant yng

Nghymru oni bai ein bod yn darganfod

dulliau o ddod â dysgu rhyngwladol i

Gymru.

 

Rwy’n glir, bod gan Gymru hefyd,

rywbeth i’w gynnig i wledydd a

sefydliadau ledled Cymru.

 

Dywedodd y Cenhedloedd Unedig,

wrth gyfeirio at y Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol, “Yr hyn mae

Cymru’n ei wneud heddiw bydd y byd

yn ei wneud yfory”. 

 

Rydw i’n falch iawn o’r gwaith yr

ydym yn ei wneud yma yng

Nghymru, ac yn awyddus i rannu’r

gwaith hwnnw. Nid yw’r heriau sy’n

wynebu Cymru (yn cynnwys y newid

yn yr hinsawdd, awtomatiaeth, a

phoblogaeth hŷn etc.) yn unigryw i

ni, a rhaid eu hwynebu gyda’n gilydd.

 

.

Mae cyfraniad Cymru i’r heriau byd-eang

hyn yn arwyddocaol ac angenrheidiol.

 

Ers i’r Ddeddf ddod i rym, rydyn ni wedi

gweld sawl gwlad yn edrych tuag at

Gymru am arweinyddiaeth ar y modd y

gallant hwy hefyd fabwysiadu mesurau

deddfwriaethol tebyg er mwyn gwneud

llesiant yn rhan ganolog o

benderfyniadau.

 

Gobeithiaf y bydd yr adroddiad hwn yn

amlygu’r cyfleoedd yr ydym wedi

manteisio arnynt fel Swyddfa i ddwyn y

dysgu gorau i Gymru a sut yr ydym yn

bwriadu datblygu ymhellach

gysylltiadau â llunwyr polisi rhyngwladol,

Sefydliadau Anllywodraethol ac

academia, i sicrhau ein bod yn parhau i

fod ar flaen y gad mewn arloesedd a

gosod polisïau.

 

Rydyn ni’n dymuno bod yn rhan o’r

daith ac yn croesawu a gwerthfawrogi

eich cyfraniad a’ch cymorth.
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EIN

HEFFAITH

MESURIADAU EFFAITH

Gellid categoreiddio effaith gwaith Comisiynydd

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru o dan y pum mesur effaith

canlynol.

 

Fe’u lluniwyd i gynorthwyo 4 bwriad strategol y Comisiynydd:

 

1. Amlygu’r materion mawr, yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu

cenedlaethau’r dyfodol

 

2. Cynorthwyo a herio cyrff cyhoeddus i feddwl am yr effaith

hirdymor 

 

3. Gweithio gydag eraill i sbarduno’r newid sydd ei angen

 

4. Gweithredu yn ogystal â thrafod - ysgwyddo’r newid yr ydym

yn dymuno ei weld mewn eraill

 

 

MATERION AR YR
AGENDA

Tudalennau: 4 - 10

SICRHAWYD NEWID

GWEITHDREFN

 

DYLANWADWYD AR

NEWID YMARFEROL

Tud: 14

ANOGWYD

YMRWYMIADAU

AMRYWYIOL

Tudalennau: 11 - 12

EFFEITHIWYD AR

GYNNWYS POLISI

Tud: 13
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EFFAITH 1

MATERION AR YR AGENDA

Mae’r effaith hwn yn dangos sut mae’r Comisiynydd yn

sicrhau bod ei gwaith a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

yn cael ei ddefnyddio a’i gyflwyno mewn gwahanol

gyfleoedd (mewn areithiau, cyfarfodydd, y cyfryngau a

chynadleddau etc.)

FFORWM GWLEIDYDDOL LEFEL UCHEL

Y CENHEDLOEDD UNEDIG (HLPF)

Yr HLPF yw prif lwyfan y Cenhedloedd Unedig ar

ddatblygu cynaliadwy ac mae iddo rôl ganolog yn 

nilyniant a’r adolygiad o Agenda Datblygu

Cynaliadwy 2030  a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy ar

lefel byd-eang. Mae’r Fforwm yn mabwysiadu

datganiadau gwleidyddol rhynglywodraethol a

negodwyd.

 

Anerchodd y Comisiynydd y sesiwn ‘Leaving no one

behind’ yn y Cenhedloedd Unedig ym mis

Gorffennaf 2018 ochr yn ochr â:

 

- Ms. Sakiko Fukuda-Parr, Aelod, Pwyllgor y

Cenhedloedd Unedig ar Bolisi Datblygu, ac Athro

Materion Rhyngwladol, The New School

 

- Ms. Victoria Tauli Corpuz,  Rapporteur Arbennig y

Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl frodorol

 

- Ms. Sylvia Beales, Cynghorydd Strategol, Gray

Panthers (Grŵp Rhanddeiliaid ar Heneiddio)

 

Gwiriwch yr araith a’r agenda isod

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=4166&menu=2993
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=872&type=12&menu=1807&template=1042&play=4003
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MATERION AR YR AGENDA

PUMED GYNHADLEDD FYD-EANG

SENEDDWYR IFANC

“Rwy’n dymuno diolch yn gynnes i chi am eich cyfranogiad ym Mhumed Gynhadledd Fyd-eang
Seneddwyr Ifanc ar y thema ‘Hybu cynaliadwyedd, amddiffyn buddiannau cenedlaethau’r dyfodol’ a
ddigwyddodd yn Baku, Azerbaijan, ar 14 ac 15 Rhagfyr 2018. Roedd eich cyflwyniad craff a grymus ar
yr hyn y gall seneddau ac aelodau ifanc ei wneud i sefydlu a chryfhau cyrff ar gyfer cenedlaethau’r
dyfodol yn gyfraniad gwerthfawr. Mewn dull sylwgar, creodd y naws ar gyfer dadleuon cyfoethog ac
adeiladol gan helpu i lunio trafodaethau a chasgliadau’r Gynhadledd. Gwnaeth eich ymgyfraniad
personol yn y Gynhadledd gyfraniad amhrisiadwy i’w llwyddiant ac i’r agenda ehangach o rymuso
seneddwyr ifanc. Hoffwn ddiolch i chi unwaith eto am eich cyfraniad ystyrlon tuag at wireddu amcanion
sy’n agos at ein calonnau ni ein dau.”

Martin Chungong, Ysgrifennydd Cyffredinol 
Undeb Rhyng-Seneddol

Ar 14 ac 15 Rhagfyr 2018, daeth aelodau ifanc
seneddau cenedlaethol at ei gilydd yn Baku i fynychu
Pumed Gynhadledd Fyd-eang Undeb Rhyng-
seneddol (IPU) Seneddwyr Ifanc. Ar y thema o hybu
cynaliadwyedd, amddiffyn buddiannau cenedlaethau’r
dyfodol, mae’r Gynhadledd yn cael ei chyd-drefnu
gan yr IPU a Chynulliad Cenedlaethol Azerbaijan. 
 
Anfonodd y Comisiynydd fideo i’r gynhadledd – a
gallwch ddod o hyd iddo isod, ynghyd ag adroddiad
ar y gynhadledd.

https://www.youtube.com/watch?v=XZUiKGLufGQ&list=PLLwJpE_EfvM6LrJHWYyCVv5DZon6feDb5&index=3
https://www.ipu.org/event/fifth-global-conference-young-parliamentarians
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MATERION AR YR AGENDA

UWCHGYNHADLEDD

LLYWODRAETHAU’R BYD

"Mae’r hyn yr ydych yn ei wneud yng Nghymru mor
bwysig. Mae gennym ddiddordeb mawr yn yr hyn yr
ydych wedi ei ddatblygu a sut y gallwn ddysgu oddi
wrthych. Roedd yn fraint i ni eich cael chi yma yn
Dubai ac edrychaf ymlaen at barhad ein perthynas.”

H.E. Ohood Al Roumi, 
Gweinidog Gwladol dros Hapusrwydd a Llesiant, Emiraethau Arabaidd Unedig

Ar y 10fed Chwefror 2019, siaradodd y
Comisiynydd yn Uwchgynhadledd
Llywodraethau’r Byd yn Dubai. Ar wahoddiad
Gweinidog Gwladol Emiraethau Arabaidd Unedig
(UAE) dros Hapusrwydd a Llesiant, anerchodd y
Comisiynydd y Fforwm Hapusrwydd Byd-eang. 
 
Cyfarfu’r Comisiynydd â nifer o sefydliadau
rhyngwladol yn cynnwys OECD, Positive Planet,
NewCities Foundation a’r Rhaglen Ddatblygu’r
Cenhedloedd Unedig (UNDP). Cyfarfu’r
Comisiynydd hefyd â chynrychiolwyr yr UAE a
Llywodraethau Seland Newydd.
 
Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr
Uwchgynhadledd ac anerchiad y Comisiynydd
isod.

https://www.youtube.com/watch?v=5erVqthMd4c
https://www.worldgovernmentsummit.org/
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RHWYDWAITH SEFYDLIADAU

CENEDLAETHAU’R DYFODOL (NIFG)

“Fel Cadeirydd mae’r rhan a gymerwyd gan Sophie Howe mewn arddangos Rhwydwaith Rhyngwladol
Sefydliadau Cenedlaethau’r Dyfodol (NIFG) yn yr arena ryngwladol wedi bod yn allweddol. Mae hyn yn
cynnwys ar y cyd â Mr Yuwang Zhu, Cyfarwyddwr Adran Datblygu Cynaliadwy, Adran Economeg a
Materion Cymdeithasol y Cenhedloedd Unedig a Mr Erik Solheim, Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglen
Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig. O dan ei harweinyddiaeth mae aelodau wedi datblygu methodoleg o
rannu arfer gorau mewn meysydd o ddiddordeb, yn eu plith y cynllun Cymreig ‘Plant!’ un o rôl-fodelau ar
gyfer Cynllun ‘Tree Sibling’ Hwngari. Mae ymgysylltu sefydliadol â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r
Cenhedloedd Unedig yn brosiect sy’n gyffredin i lawer o aelodau’r NIFG ac o dan ei harweinyddiaeth
gwnaethom drefnu ar y cyd gynhadledd ryngwladol “Cyd-greu sefydliad ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol yn
yr Iseldiroedd’ yn yr Hag yn Chwefror 2017.”

Anna Martinez-Zemplén, 
Ysgrifenyddiaeth Rhwydwaith Sefydliadau Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r Rhwydwaith Sefydliadau Cenedlaethau’r
Dyfodol (NIFG) yn rhwydwaith an-ffurfiol annibynnol o
sefydliadau o bob rhan o’r byd sy’n diogelu
buddiannau cenedlaethau’r dyfodol. Prif nod yr NIFG
yw rhannu gwybodaeth a dosbarthu arferion gorau’r
sefydliadau sy’n aelodau ohono sy’n ymwneud â
hyrwyddo llywodraethu cyfrifol hirdymor, gan gadw
mewn golwg lesiant ein disgynyddion a’u
hamgylchedd naturiol. Mae’r NIFG yn cynnwys
amrywiaeth o sefydliadau, sy’n amlinellu’r angen yn
ogystal â’r cyfle i warchod buddiannau cenedlaethau’r
dyfodol drwy wahanol ddulliau ac ar draws gwahanol
ddisgyblaethau. 
 
Y Comisiynydd yw Cadeirydd presennol yr NIFG.

http://futureroundtable.org/en/web/network-of-institutions-for-future-generations/welcome
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‘ONE YOUNG WORLD’ (OYW)

Mae ‘One Young World’ yn adnabod, yn hybu a chysylltu
arweinwyr ifanc mwyaf dylanwadol y byd, i greu gwell
byd, gyda mwy o gyfrifoldeb, mwy o arweinyddiaeth
effeithiol. Mae’r Uwchgynhadledd ‘One Young World’ yn
dwyn at ei gilydd y dalent ifanc ddisgleiriaf o bob gwlad a
sector, gan weithio i gyflymu effaith cymdeithasol. Mae
cynrychiolwyr o 190+ o wledydd yn derbyn cyngor gan
wleidyddion dylanwadol, arweinyddion busnes a dyngarol
megis Justin Trudeau, Paul Polman a Meghan Markle,
ynghyd â llawer o unigolion eraill sy’n enwog yn fyd-
eang.
 
Mae cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn pedwar
diwrnod trawsffurfiol o anerchiadau, panelau,
rhwydweithio a gweithdai. Mae pob cynrychiolydd yn cael
y cyfle i wneud cais i gyflwyno anerchiadau o bwys,
rhannu llwyfan ag arweinwyr ym mhresenoldeb
cyfryngau’r byd.
 
Caiff yr agenda ei lunio gan Gymuned ‘One Young World’
drwy’r Broses Ymgynghori Byd-eang, gan sicrhau’r
perthnasedd mwyaf posibl i faterion sy’n effeithio ar bobl
ifanc. Yn ogystal â gwrando ar brif siaradwyr, mae gan
Gynrychiolwyr y cyfle i herio, rhyngweithio a chael eu
mentora gan arweinwyr y byd.
 
Mae’r Comisiynydd yn aelod o Fwrdd Cynghori OYW
Llundain 2019, a bydd yn cael cyfleoedd i siarad yn y
digwyddiad. Mae’r Comisiynydd yn datblygu ei Hacademi
Arweinyddiaeth ei hunan - os oes gennych ddiddordeb
mewn cynorthwyo yn ei darpariaeth a’i datblygiad
gadewch i ni wybod.
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RHWYDWAITH YMARFERWYR

RHAGWELEDIAD Y
GENHEDLAETH NESAF (NGFP)

"Mae gan y DU lawer i’w ddysgu oddi wrth wledydd eraill sydd wedi bod yn defnyddio rhagwelediad am
ddegawdau. Gyda’n deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, roedd yn arbennig o glir i mi y
dylem ni yng Nghymru fod yn awyddus i ddysgu oddi wrth, ac efelychu arfer da mewn mannau eraill.
Mewn cynhadledd NGFP ym Mrwsel, amlinellodd Pei Shan Lim, sy’n Bennaeth Canolfan Dyfodol
Strategol yn Singapore, yr ymagwedd a fabwysiadwyd ganddynt ers y 1980au hwyr. Mae’r ganolfan yn
gweithredu fel melin drafod yn llywodraeth Singapore, a ddisgrifiodd fel “un â’r pŵer i ddylanwadu’n
fewnol ond hefyd fel un sy’n medru dylanwadu’n eang ar rwydweithiau allanol. Tra bod gennym
ddeddfwriaeth ar feddwl am y dyfodol yng Nghymru, rydym ym mhell ar ôl llawer o fannau eraill yn
nhermau’r ffordd yr ydym yn defnyddio technegau’r dyfodol a rhagwelediad. Rwy’n gobeithio bod yn
rhan o wella hyn, drwy fy ymgyfraniad yn rhwydwaith Ymarferwyr Rhagwelediad y Genhedlaeth Nesaf,
gan rannu syniadau ac ysbrydoli newid…”

Cathy Madge
Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Ym mis Tachwedd 2018, aeth Cathy Madge o’n
Swyddfa i Frwsel fel rhan o rwydwaith Ymarferwyr
Rhagwelediad y Genhedlaeth Nesaf (NGFP), grŵp o
bobl o dan 35 mlwydd oed sy’n arwain eu
cymunedau yng nghynllunio a ffurfio’r dyfodol.
Cafodd ei henwi fel Enillydd Gwobr Arbennig Ewrop
ar ôl cymryd rhan yng nghystadleuaeth NGFP yn
gynharach eleni. 
 
Mae Cathy hefyd yn arwain ar y Dyfodol yn y
Swyddfa, ac wedi trefnu cyfres o sesiynau o’r enw
‘Futures Fridays’ i roi i ddyfodolwyr ac arbenigwyr
mewn tueddiadau’r dyfodol y cyfle i rannu eu gwaith
gyda ni.

http://futuregenerations.wales/news/a-bad-week-to-be-a-brit-in-brussels-foresight-and-whether-we-could-have-predicted-brexit/
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OLIVER CADIC 
SENEDDWR, SENEDD FFRAINC

YMWELIAD MEIRI

TSEINIAIDD
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ANOGWYD YMRWYMIADAU

CYNHWYSFAWR

ADOLYGIAD

CENEDLAETHOL

GWIRFODDOL Y DU

Galwodd y Comisiynydd 2

Uwchgynhadledd Adolygiad

Cenedlaethol Gwirfoddol Rhanddeiliaid

Siaradodd y Comisiynydd yn y Fforwm

Gwleidyddol Lefel Uchel yn 2018

Mae Swyddfa Comisiynydd

Cenedlaethau’r Dyfodol wedi bod

yn ddylanwadol ac anhepgor wrth

annog ymrwymiadau

cynhwysfawr rhwng Llywodraeth

Cymru ac Adran Datblygu

Rhyngwladol y DU. Yn arbennig,

roedd y Swyddfa’n allweddol wrth

sicrhau bod Adolygiad

Cenedlaethol Gwirfoddol y DU o’u

cynnydd tuag at gyflawni 17 Nod

Datblygu Cynaliadwy’r

Cenhedloedd Unedig yn cynnwys

cyfraniad Cymreig. 

 

Mewn partneriaeth â Llywodraeth

Cymru a nifer o sefydliadau yng

Nghymru, cynhaliodd y

Comisiynydd ddwy

Uwchgynhadledd Adolygiad

Cenedlaethol Gwirfoddol i

Randdeiliaid i drwytho ymateb y

Llywodraeth i Lywodraeth y DU. 

 

Amlygodd y gwaith hwn rôl

unigryw’r Comisiynydd yn y

gwaith o ddwyn rhanddeiliaid at

ei gilydd i drafod materion

rhyngwladol.
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CYNHWYSFAWR

Y CYNGOR

‘INTERACTION’

Cynorthwyo cynllun ‘One Health One

Planet’ y Cyngor

Cynorthwyo’r Cyngor Ieuenctid

‘InterAction’ 

Parhau gyda’r rôl o ddwyn

sefydliadau at ei gilydd

Sefydlwyd y Cyngor InterAction yn 1983 fel

sefydliad annibynnol rhyngwladol i

fobileiddio profiad, ynni a chysylltiadau

rhyngwladol grŵp o wladweinwyr sydd wedi

dal y swyddi uchaf yn eu gwledydd eu

hunain. Mae aelodau’r cyngor, ar y cyd, yn

datblygu argymhellion a datrysiadau

ymarferol i’r problemau gwleidyddol,

economaidd a chymdeithasol sy’n wynebu

dynoliaeth.             

 

Yng Ngorffennaf 2018, cafodd y Comisiynydd

wahoddiad i gymryd rhan mewn cyfarfod

Cyngor InterAction ochr yn ochyr â UNDP,

Banc y Byd a’r Rotari Rhyngwladol. 

 

Canolbwyntiodd y cyfarfod ar y cynllun ‘One

Health One Planet’. Mae’r Comisiynydd yn

cefnogi ymagwedd gydweithredol Cyngor

InterAction ac yn Nhachwedd 2018 galwodd

gyfarfod gyda’r Cyngor InterAction i drafod

llywodraethu ar gyfer cenedlaethau’r

dyfodol. Adnabu’r cyfarfod angen i greu

Arweinyddiaeth ar gyfer Academi

Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

Mae’r Comisiynydd yn parhau i gynghori’r

Cyngor InterAction lle mae hynny’n briodol

ac yn edrych ymlaen at gynorthwyo

datblygiadau’r Cyngor ar gyfer Cyngor

Ieuenctid.

https://www.interactioncouncil.org/
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EFFEITHIWYD AR GYNNWYS POLISI

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn

edrych ymlaen at fanteisio ar ein

rhwydweithiau, ein partneriaid a’n

gwybodaeth wrth helpu

Llywodraeth Cymru wrth iddynt

lunio’u Strategaeth Ryngwladol. 

 

Roedd y Comisiynydd yn falch i

glywed y Gweinidog dros

Gysylltiadau Rhyngwladol yn

cyfeirio at y Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei

haraith ar lansio’r sgwrs ar y

Strategaeth Ryngwladol. 

 

Bydd y Comisiynydd yn

cynorthwyo Llywodraeth Cymru

i sicrhau bod eu hymgynghori’n

ystyrlon a bod pob un o’r 5 dull

o weithio’n cael eu hystyried yn

natblygiad a chyflawniad y

strategaeth.

LLYWODRAETH CYMRU

STRATEGAETH RYNGWLADOL
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DYLANWADWYD AR 
NEWID YMARFEROL

Un o raglenni gwaith mwyaf y

Comisiynydd yw ‘Y Gallu i Greu’ lle’r

ydym yn ceisio cynorthwyo cyrff

cyhoeddus ac eraill i gyflawni

dyheadau a osodir yn Neddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

Mae un dull o ddylanwadu ar newid

ymarferol wedi eu ddangos drwy’r nod

cenedlaethol ‘Cymru sy’n gyfrifol ar lefel

byd-eang.’

 

 

Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang

 

“Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw

beth i wella llesiant economaidd,

cymdeithasol, amgylcheddol a

diwylliannol Cymru yn ystyried a allai

gwneud peth o’r fath gyfrannu’n

gadarnhaol at lesiant byd-eang”.

 

Mae ein Newidiadau Syml yn nodi beth

fedrai cyrff cyhoeddus ei wneud i

gyfrannu tuag at Gymru sy’n gyfrifol ar

lefel byd-eang.

 

Gwiriwch nhw yn y fan hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydyn ni hefyd yn y broses o ddatblygu

Diogelwyr Taith a fydd yn cynnwys

astudiaethau achos rhyngwladol.

 

Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni oes

gennych unrhyw enghreifftiau y gallem

eu rhannu.

.

CYMRU SY’N GYFRIFOL

AR LEFEL BYD-EANG

 

https://futuregenerations.wales/aotp/global-resonsibility/
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Yn eu geiriau hwy…

Ym Mai 2018 ysgrifennodd yr

Athro Michael Moore (Awstralia)

erthygl ar y Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol. Cyfarfu’r

Comisiynydd â’r Athro Murray yn

y Cyngor InterAction yng

Nghaeredin yn 2018.

'Mae’r Ddeddf yn uchelgeisiol a chredaf ei bod yn rhywbeth y
dylai llywodraethau o gwmpas y byd ddysgu oddi wrthi,
oherwydd pan fydd gennych ddeddfwriaeth uchelgeisiol mae’n
caniatáu i gyfres o bethau eraill syrthio i’w lle.  Heb weledigaeth,
heb ysbrydoliaeth a heb uchelgais, bydd methiant i reoli’r
presennol yn costio’n ddrud i ni yn y dyfodol. Mae wedi cael ei
wneud. Gellir ei wneud. Mae’r Cymry wedi cymryd y cam. Gall
Tiriogaeth Prifddinas Awstralia (ACT) wneud dewis tebyg. Mae
asesiadau o effeithiau amgylcheddol wedi dangos y gellir ei
gyflawni yn Awstralia. Yn awr, mae’n amser i chwilio am
gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol
cyfiawn. Mae’n ddarn gwych o ddeddfwriaeth. Yn gyffredinol, ar
ran Cymdeithas Iechyd Cyhoeddus Awstralia, a Chymdeithas y
Byd, rwyf wedi bod yn hyrwyddo gwaith ar gyfer y Ddeddf. Mae’r
ddeddfwriaeth hon yn rhoi lifer i mi i wthio pobl. Mae’n ddarn
gwirioneddol bwysig o ddeddfwriaeth yn rhyngwladol.'

Yr Athro Michael Moore, cyn aelod o Gynulliad Deddfwriaethol ACT
a gweinidog annibynnol dros iechyd yn llywodraeth Carnell

https://citynews.com.au/2018/moore-you-may-say-im-a-dreamer/


CYMRU I’R BYD

Y BYD I GYMRU

Yn eu geiriau hwy …

Yn ystod ymweliad y

Comisiynydd â’r UDA yn 2017

(fel aelod o Raglen

Arweinyddiaeth Ymwelwyr

Rhyngwladol a ariennir gan

Adran Wladwriaeth yr UDA)

ymwelodd â nifer o

Ddinasoedd a Threfi’r UDA.

'…Mae gennym lawer o ddiddordeb ym mhob un o’r
mentrau cynaliadwyedd yr ydym wedi clywed amdanynt
heddiw sy’n digwydd yng Nghymru; mae’r Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn swnio fel datblygiad cyffrous
iawn y gallwn, gobeithio, ei efelychu yma yn Austin.
Teimlaf ein bod yn ddinas sy’n gwneud llawer ynghylch
cynaliadwyedd ond y ffaith fod Cymru wedi cydnabod
cenedlaethau’r dyfodol yw’r ffordd i siarad am baham yr
ydym yn gweithredu cynaliadwyedd, paham mae’n
bwysig. Rwy’n credu ei fod yn wych, felly gobeithiaf y
gallwn barhau i rannu gwybodaeth.'

Lucia Athens
Prif Swyddog Cynaliadwyedd (Dinas Austin, Tecsas)

https://www.youtube.com/watch?v=nRGf_FhfHcI&feature=youtu.be
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Yn ei geiriau hwy…

Ymwelodd yr Athro Boston â

Swyddfa Comisiynydd

Cenedlaethau’r Dyfodol ar ôl i

Marie Brousseau-Navarro

(aelod o staff Swyddfa

Comisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol) ymweld â Seland

Newydd yn Haf 2018.

'Mae’r ddeddfwriaeth (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol)
yn nodedig yn nhermau ei hehangder, ei chwmpas a’i
huchelgais. Nid oes unrhyw beth sy’n union yr un fath â hi yn
bodoli yn y byd ar hyn o bryd, er bod yna elfennau ohoni
mewn nifer o awdurdodaethau. Mae swm a sylwedd y gwaith
a wnaethpwyd gan y Comisiwn mewn cyfnod byr iawn wedi
gwneud argraff fawr arnaf, y modd y maent wedi ceisio rhoi
mynegiant i’r ddeddfwriaeth a gwneud iddi weithio.
Ymddengys i mi fod y Comisiynydd, Sophie Howe, wedi arwain
tîm cryf iawn o bobl, sydd, heb amheuaeth, wedi gweithio’n
galed iawn ac wedi bod yn arloesol iawn yn y modd y  maent
wedi mynd i’r afael â’r dasg o geisio rhoi  mynegiant i’r
Ddeddf. Credaf, yn eich ffordd chi o siarad ‘y byddai rhywun y
codi ei het i chi’. Rwy’n siŵr bod Cymru’n mynd i fod yn un o’r
goleudai ar y gorwel a fydd yn oleuni disglair, perthnasol i
lawer iawn o awdurdodaethau eraill.'

Yr Athro Jonathan Boston
Athro Polisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Victoria (Wellington, Seland
Newydd)
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Yn eu geiriau hwy…

Ymwelodd Peter McKinlay â

Chymru i ddysgu am y

gwahanol brosesau a

chysylltiadau oedd yn bodoli

rhwng llywodraethau lleol,

cyrff cyhoeddus a Llywodraeth

Cymru.

'O bersbectif Seland Newydd, (mae’r Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol) yn enghraifft ryfeddol o broses sy’n
ymddangos fel un sy’n credu nad cyfrifoldeb Llywodraeth
Genedlaethol yn unig yw hybu a gwneud penderfyniadau ar
lesiant, ond ei bod yn broses sydd yn ei hanfod yn gofyn am
ymgyfraniad cynghorau, cyrff cyhoeddus eraill ac yn bwysig 
iawn, y gymuned ei hunan. Dyma sut y dylai ddigwydd yn
Seland Newydd. Pan fyddwch yn meddwl am lesiant, yn ei
hanfod, mae’n ymwneud â phobl a chymunedau. O fy
mhersbectif i, dyna’r hyn sy’n bwysig am ymagwedd Cymru.
Mae gweithgaredd Cenedlaethau’r Dyfodol yma yn cynrychioli
i mi enghraifft fuddiol iawn o’r modd y gallwch ddwyn at ei
gilydd lywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol a
chymunedau wrth benderfynu ar yr agweddau ar lesiant sydd
o’r pwys pennaf a’r ffordd orau o’u cyflawni. Hyd yn hyn rwyf
wedi cynhyrfu’n lân gyda’r datblygiadau a welais.'

Peter McKinlay
Cyfarwyddwr Melin Drafod Llywodraeth Leol
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Yn eu geiriau hwy...

Mae’r Arglwydd Bird yn Gyd-

gadeirydd Grŵp Hollbleidiol y

Du ar gyfer Cenedlaethau’r

Dyfodol.

'… Credaf fod yr hyn yr ydych yn ei wneud yng Nghymru’n un
o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol a wnaethpwyd erioed.
Rwyf yn awyddus i helpu’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol i fynd i bob man. Rwyf eisiau ei gweld i fyny fan acw.
Rwyf eisiau ei gweld i fyny yn yr Alban, dwi eisiau i’n ffrindiau
yn yr Iwerddon ei gweithredu, dwi eisiau i’n ffrindiau yn
Ffrainc, a’r Eidal, a’r Almaen i ddechrau ei gweithredu
oherwydd dyna yw ein dyled i bawb, waeth o ble maen nhw’n
dod. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud yma (yng Nghymru), gan
y Comisiynydd mor werthfawr â llwch aur. Mae’n rhaid ei
hyrwyddo ac mae’n rhaid iddo ddod yn rhan o’r brif ffrwd…'

Arglwydd John Bird
Sefydlydd y Big Issue ac yn aelod o’r Meinciau Croes yn Nhŷ’r Arglwyddi

https://soundcloud.com/user-296556759/howe-to-change-the-future-episode-1-with-lord-john-bird
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Yn ei geiriau hwy…

Yn ystod ymweliad y

Comisiynydd ag

Uwchgynhadledd

Llywodraethau’r Byd, cyfarfu â

Meike. Mae Meike Bartels yn

Athro Ymddygiad a Geneteg

Feintiol yn Adran Seicoleg 

Fiolegol, sefydliad ENGO+,

Prifysgol VU, Amsterdam. Mae’n

dal cadair Ymchwil y Brifysgol

mewn Geneteg a Llesiant .

'Yr hyn sy’n ddeniadol amdani (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol) yw ei bod yn gynllun ag agweddau lluosog. Mae’n
goresgyn yr agwedd bod yr un peth yn addas i bawb – a
brofwyd nad oedd yn gweithio. Ar y cyfan, credaf ei fod yn
gam mawr ymlaen a ddylai, yn fy marn, gael ei weithredu ym
mhob gwlad.'

Yr Athro Meike Bartels 
Athro Geneteg a Llesiant
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Yn eu geiriau hwy…

Yn ystod ymweliad y Comisiynydd ag

Uwchgynhadledd Llywodraethau’r

Byd cyfarfu â John. Bu John cyn hyn

yn Gadeirydd Gweithredol

PublicisLive yn Genefa, yn gyfrifol am

gynhyrchu rhai o ddigwyddiadau

enwocaf y byd, yn arbennig Gyfarfod

Blynyddol Fforwm Economaidd y Byd

yn Davos a digwyddiadau eraill WEF o

gwmpas y byd. Yn 2010 gofynnodd

Llywydd Ffrainc iddo drefnu’r Fforwm

e-G8 ar ddyfodol y Rhyngrwyd. .

John Rossant
Sefydlydd a Phrif Weithredwr Gweithredol, NewCities Foundation

‘Roedd gen i ddiddordeb mawr iawn i glywed sut mae Cymru
wedi dod yn arloeswr hyrwyddiad llesiant cenedlaethau’r
dyfodol. Mae’n ymagwedd sydd yn fy marn yn ddefnyddiol
iawn. Gall weithio mewn llawer ddaearyddiaeth arall ar draws
y byd.'
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Yn eu geiriau hwy….

Cyfarfu’r Comisiynydd ag Ian ar

ei hymweliad ag

Uwchgynhadledd y Byd. Mae

Ian Gorst yn aelod etholedig

Gwladwriaethau Jersey ers 5

Rhagfyr 2005 ac yn Weinidog

Cysylltiadau Allanol. Cyn hynny

gwasanaethodd fel Prif

Weinidog Jersey am ddau

dymor.

'Mae wedi bod yn bleser i mi heddiw i gwrdd â Chomisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a dysgu am yr holl bethau
cyffrous yr ydym yn awr yn cychwyn meddwl amdanynt yr
ydych chi yng Nghymru eisoes wedi eu gwneud yn gyfraith
gwlad, ac eisoes yn gweld prosiectau cyffrous.'

Ian Gorst
Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, Llywodraeth Jersey



NODAU DATBLYGU
CYNALIADWY

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn

hyrwyddwyr a chefnogwyr

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r

Cenhedloedd Unedig. Yn dilyn

dwy uwchgynhadledd Nodau

Datblygu Cynaliadwy

Rhanddeiliaid llwyddiannus,

mae’r Comisiynydd yn gweithio

gyda Llywodraeth Cymru ac

eraill i sefydlu cynghrair o

sefydliadau yng Nghymru i

drafod a dwyn yn ei blaen

ymagwedd Cymru tuag at y

Nodau Datblygu Cynaliadwy. 

 

Gellir mapio dangosyddion y 7

Nod Llesiant Cenedlaethol yn

erbyn y 17 Nod Datblygu

Cynaliadwy - ac mae’r

wybodaeth hon ar gael ar wefan

Llywodraeth Cymru. 

 

Mae’r Comisiynydd bob amser yn

ymddiddori mewn clywed am

waith sy’n cyfrannu tuag at y 7

Nod Llesiant Cenedlaethol neu

17 Nod Datblygu Cynaliadwy’r

Cenhedloedd Unedig. Os

gwelwch yn dda rhannwch eich

storïau, astudiaethau achos a’ch

profiadau gyda ni.

 

https://gov.wales/statistics-and-research/national-indicators-mapping-well-being-goals/?tab=data&lang=en


CENEDLAETHAU’R

DYFODOL YN

ARWAIN Y FFORDD

YN RHYNGWLADOL

O’r tu mewn ac o’r tu allan i’r
dosbarth - mae cenedlaethau’r
dyfodol yn cyfrannu tuag at ddatblygu
cynaliadwy. Rydyn ni ar hyn o bryd yn
gweithio ar adnodd ysgol sy’n
ymwneud â’r Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol - os hoffech
ymgyfrannu gadewch i ni wybod.
Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda
Sgowtiaid Cymru ar ddatblygu
bathodyn Cenedlaethau’r Dyfodol.
Felly cadwch eich llygaid yn agored!

YSGOL GYNRADD

MILLBROOK

 

Mae yna lawer o ysgolion a disgyblion ledled Cymru sy’n cyfrannu tuag at
ddatblygu cynaliadwy. Un o’r ysgolion hynny yw Ysgol Gynradd Millbrook yng
Nghasnewydd, sydd wedi gwneud Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn
rhan hanfodol o amgylchedd eu hysgol. Maen nhw wedi defnyddio’r Ddeddf
mewn cyfarfodydd a digwyddiadau ar draws y byd. Gwaith gwych!
 
Gadewch i ni wybod os ydyw eich ysgol yn gwneud rhywbeth sy’n berthnasol
i’r Ddeddf neu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy!

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/02/meet-the-worlds-first-future-generations-commissioner


RYDYN  NI ’N  FYD-EANG
O’r Iseldiroedd i Efrog Newydd, o Melbourne i Dubai – mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol yn cael ei rhannu, ei thrafod a’i hedmygu. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am

ein gwaith rhyngwladol ar ein gwefan neu ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

https://twitter.com/futuregencymru
https://www.instagram.com/futuregencymru/?hl=en
http://futuregenerations.wales/
https://www.linkedin.com/company/office-of-the-future-generations-commissioner/
https://www.youtube.com/channel/UCk85gKpgMoLnhZUEppk0UtA
https://soundcloud.com/user-296556759

