
Adroddiad

Cenedlaethau 'r

Dyfodol 2020

Dewch i greu'r dyfodol gyda'n gilydd



Mae'r Atodiad hwn yn ategu Pennod 5 sy'n

disgrifio fy ngwaith a fy strategaeth i hyrwyddo'r

egwyddor datblygu cynaliadwy ac i helpu Cymru

i gyflawni'r nodau llesiant cenedlaethol erbyn

2050 yn ôl gofynion y Ddeddf.

 

Mae'n disgrifio fy strategaeth ymgyfraniad ac

mae'n rhoi blas o'r hyn a ddysgais drwy'r ffordd

hon o weithio. Gobeithiaf y bydd hefyd yn helpu i

ysbrydoli cyrff cyhoeddus, Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus ac unrhyw un sydd

eisiau cynnwys pobl yn eu gwaith ac am ein

helpu i gyflawni'r weledigaeth llesiant ar gyfer

Cymru.

 

Cynnwys

 

Atodiad 1

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru



Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Atodiad 1: Cynnwys

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 

2020

Pam fod cynnwys yn bwysig

 

Yr hyn y mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i mi

ei wneud

 

Adeiladu ar fy ngwaith presennol ar gynnwys

 

Gweithgareddau cynnwys yr Adroddiad

 
Gweithio gydag eraill

 

Lle Nesaf

04

04

03

07

19

28



Mae cynnwys pobl wrth wraidd Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'n un o'r

pum ffordd statudol o weithio ac rwyf am

arwain trwy esiampl. Rwyf wedi ceisio

cynnwys pobl a rhanddeiliaid wrth greu’r

adroddiad hwn yn yr un modd ag yr wyf yn ei

wneud yn fy holl ffrydiau gwaith, ac rwyf wedi

neilltuo adnoddau sylweddol ar gyfer hyn.

Er mwyn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol, credaf fod yn rhaid

cefnogi gweledigaeth genedlaethol ar y cyd.

Rwyf am adeiladu ar lwyddiant sgyrsiau ‘Y

Gymru a Garem' yn 2014, lle cymerodd

cymunedau ledled y wlad berchnogaeth dros

ymgyfraniad, gan godi eu lleisiau a mynegi eu

barn; ac felly ffurfiwyd seiliau'r ddeddfwriaeth.

Fel sefydliad bychan gyda chylch gorchwyl

eang, mae cynnwys pobl ledled Cymru ac ar

draws sectorau yn dasg fawr. Rwyf yn ceisio

gwella fy nghyrhaeddiad a fy nhechnegau yn

barhaus. Rwyf yn adolygu effeithiolrwydd y

gwahanol ddulliau yr wyf wedi eu defnyddio,

ac yn herio fy nhîm ynghylch p’un ai dull

penodol yw’r dull cywir.

Rwyf wedi bod yn ystyriol wrth ddod o hyd i

ffyrdd i ymgysylltu gyda grwpiau bregus, a

byddwn yn awyddus i glywed unrhyw adborth

neu awgrymiadau am ddulliau ymgyfraniad

penodol yr hoffech chi eu rhannu gyda

mi. Mae'r ymgysylltiad y mae fy nhîm a

minnau wedi'i wneud dros y tair blynedd

diwethaf wedi bod yn barhad o'r mudiad ‘Y

Gymru a Garem’.

Rydym wedi gweithio i gefnogi a hysbysu

barn ar y cyd o’r hyn yr ydym ei angen a’i

eisiau, gan greu rhywbeth tebyg i

faniffesto ar gyfer y dyfodol er mwyn helpu

i ffurfio’r ddadl wrth inni baratoi ar gyfer

etholiadau lleol a chenedlaethol.

 

Er bod diolch ym mhob adran o'r

adroddiad ar gyfer y rhai sydd wedi rhoi

cryn dipyn o amser i helpu ffurfio’r

adroddiad hwn, hoffwn achub ar y cyfle

hwn i ddiolch i bob person, dros 5,000

ohonyn nhw, sydd wedi ymgysylltu â'm

gwaith ers 2017. Rwyf wedi gofyn barn y

gwahanol gymunedau sy’n ffurfio ein

cymdeithas yng Nghymru, ac rwyf wedi

defnyddio eu barn yn fy ngwaith ac i

ddatblygu'r adroddiad hwn. Edrychaf

ymlaen at barhau i weithio gyda llawer o

bobl yn y dyfodol i gyflawni'r hyn yr ydym

ei eisiau ar gyfer Cymru Ein Dyfodol.

Rydym wedi rhoi cyfle i arbenigwyr,

sefydliadau, grwpiau ac unigolion ar draws

pob sector yng Nghymru i fod yn rhan o’m

gwaith ac i drafod y materion sy’n bwysig

iddynt. 

Pam fod cynnwys yn

bwysig
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O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol, mae'n ddyletswydd statudol arnaf i

ymgynghori â'r rhanddeiliaid a ganlyn yn

ystod y cyfnod perthnasol a arweiniodd at

gyhoeddi Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol:

Fy mhanel cynghori

Cynrychiolwyr y sector gwirfoddol 

Cynrychiolwyr busnes

Pob corff cyhoeddus

Undebau Llafur

Cynrychiolwyr unigolion sy'n

preswylio ym mhob ardal awdurdod

lleol yng Nghymru

Unrhyw berson arall y mae'r

Comisiynydd yn ei ystyried yn cymryd

camau (neu'n dymuno gwneud

hynny) a allai gyfrannu at y nodau

Unrhyw berson arall y mae'r

Comisiynydd yn ei ystyried yn briodol

i sicrhau bod buddiannau

economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol yn cael

eu cynrychioli.

 

 

 

 

 

 

 

Roeddwn i eisiau mynd y tu hwnt i'm

dyletswydd statudol i 'ymgynghori' â phobl i

sicrhau bod fy nghanfyddiadau a'm

hargymhellion yn cael eu siapio gan ystod

eang o safbwyntiau pobl sy'n ymwneud yn

wirioneddol â'm gwaith.

Rwyf ar daith hir yn darganfod ac yn cysylltu

â'r rheini sydd wedi'u lleoli yng Nghymru a

thu hwnt sy'n gwireddu cynaliadwyedd ac

rwy'n cryfhau fy ymgyfraniad â sefydliadau a

phobl Cymru yn gyson

Yr hyn y mae'r Ddeddf yn

ei gwneud yn ofynnol i mi

ei wneud
Mae ymgyfraniad yn gofyn am fod yn agored

i gael dylanwad gan farn pobl a rhanddeiliaid,

yn hytrach na chael ei lywio ganddo.

 

Mae dulliau ymgyfraniad yn gweithio'n fwyaf

effeithiol gyda phobl yn ystod camau

cynharach o ddylunio polisi neu wneud

penderfyniadau megis trwy helpu i

adnabod  problemau a datrysiadau posibl.

Adeiladu ar fy ngwaith

presennol ar gynnwys

Dyma pam yn 2017, ymgymerais â darn mawr

o waith, yn rhychwantu dros 6 mis, gan

ymgysylltu ag academyddion, rhanddeiliaid,

arbenigwyr a'r cyhoedd i nodi fy meysydd

ffocws, lle rwyf wedi neilltuo adnoddau fy

swyddfa ers hynny.

Roedd fy nhîm a minnau eisiau estyn allan

mor bell ag yr oedd modd i adeiladu ar yr

ymgysylltiad yr ydym eisoes wedi'i wneud â

chyrff cyhoeddus (arweinwyr a staff rheng

flaen), grwpiau cymunedol, busnesau ac

unigolion. Penderfynais beidio â defnyddio un

ffordd unigol neu draddodiadol o gynnwys

pobl, ond i fod yn hyblyg er mwyn defnyddio

pob un o'r ffyrdd o weithio a chwrdd â phobl

yn lle maen nhw.
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Yn ystod y cyfnod adrodd, rwyf hefyd wedi

tynnu ar farn pobl trwy:

Yr ymgysylltiad eang â dros 250 o 

randdeiliaid a gynhaliwyd trwy bartneriaeth

Y Gallu i Greu i gyd-greu cyfres o

adnoddau ar sut y gall cyrff cyhoeddus

weithredu'r nodau llesiant (2018).

Dros 639 o lythyrau y mae aelodau o'r

cyhoedd a'u cynrychiolwyr wedi anfon ataf.

Cyfarfodydd, gweithdai, byrddau crwn a

digwyddiadau y mae fy nhîm a minnau'n

cael gwahoddiad i gymryd rhan ynddynt yn

gyson.

Ymgyfraniad manwl gyda dros 4,400 o

randdeiliaid mewn darnau penodol o waith

gan gynnwys Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod, newid system iechyd,

trafnidiaeth, tai, cynllunio defnydd tir,

caffael a datgarboneiddio.

Sgyrsiau rheolaidd â chyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a

mynychu eu digwyddiadau rhwydweithio,

yn ogystal â mynychu digwyddiadau

rhwydweithio yn ymwneud â fy maes

ffocws.

 

 

 

 

Cyfarfodydd gyda swyddogion ar draws y

44 corff cyhoeddus sy’n gyfrifol am

weithredu’r Ddeddf.

Cyfweliadau a chyfarfodydd â Phrif

Weithredwyr a swyddogion bob un o’r 44

corff cyhoeddus a Chadeiryddion y

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar eu

hasesiadau a'u cynlluniau llesiant drafft, a'u

cynnydd yn cwrdd â'u hamcanion llesiant.

Fy nhro cyntaf ar fonitro ac asesu statudol.

 

 

Sefydlu partneriaethau strategol a sicrhau

dros 20 o secondiadau gyda sefydliadau

megis Adeiladu Arbenigrwydd yng

Nghymru, Comisiynydd yr Heddlu a

Throseddu De Cymru, a Gwasanaeth Tân

ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyfleoedd digidol megis 'Llwyfan y Bobl'

pwrpasol, sgyrsiau Twitter, webinarau a

'webinarau brecwast waffle'

Casglwyd safbwyntiau ar gyfer pob un o'm

darnau o waith, gan gynnwys fy

adroddiadau ar drafnidiaeth neu addysg, a

oedd yn canfasio barn gan ystod eang o

bobl.

 

 

Mae'r dull hwn wedi fy ngalluogi i

ystyried safbwyntiau eang cyrff cyhoeddus,

rhanddeiliaid a’r cyhoedd.
 

Defnyddiais y wybodaeth a'r gudd-

wybodaeth a rannwyd gyda mi er mwyn

helpu i nodi cyngor ar fy meysydd ffocws ac i

greu’r adroddiad hwn. I gyfrif am y farn hon,

mae pob rhan o’r adroddiad yn cynnwys

‘Canfyddiad y Bobl’ sydd wedi’i gymryd o

ddadansoddiad o’r materion a’r syniadau

allweddol a godwyd drwy ymgysylltu gyda

dros 5,000 o bobl.

Mae dyfyniadau gan bobl a sefydliadau

wedi’u gwasgaru drwy’r adroddiad hwn i

arddangos datganiadau sydd wedi’u gwneud

i adlewyrchu’r ffyrdd y mae ymgyfraniad,

boed yn ffurfiol neu’n anffurfiol, wedi llunio

cynnwys yr adroddiad. Mae adroddiadau

sydd wedi cael eu rhannu i hysbysu’r gwaith

hefyd wedi cael eu cyfeirio.

 

Yn fy strategaeth ymgyfraniad, yn unol â'r

cysyniadau cyfannol a nodir yn y Ddeddf, rwyf

wedi cadw at fy ngair trwy integreiddio'r

gwaith hwn â'r ffyrdd eraill o weithio:
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Oherwydd bod yr heriau sy'n wynebu

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol mor

gymhleth, fel sefydliad bach, mae'n hanfodol

fy mod yn cydweithredu ag eraill i ymestyn fy

nghyrhaeddiad mor bell ag y bo modd ac i

elwa o'r arbenigedd y tu allan i'm tîm

uniongyrchol. Mae hyn wedi cynnwys

gweithio gyda rhwydweithiau allweddol a

defnyddio digwyddiadau sefydliadau eraill

megis Eisteddfod yr Urdd a Gŵyl y Gelli i

gasglu barn. Rwyf hefyd yn gweithio’n agos

gyda fy Mhanel Cynghori statudol, sy'n

cynnwys y Comisiynwyr statudol eraill, y Prif

Swyddog Meddygol, cynrychiolydd busnes,

TUC Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a

Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Cydweithio

Fel 'gwarcheidwad cenedlaethau'r dyfodol',

rhaid imi atal problemau rhag codi ar gyfer

cenedlaethau'r presennol a chenedlaethau'r

dyfodol trwy fynd i'r afael ag achosion

sylfaenol yr heriau sydd o'n blaenau. 

 

Mae ymgyfraniad yn allweddol wrth nodi'r

heriau hyn ac wrth roi persbectif ymarferol a

ffres i mi o lunio gwasanaethau sydd eu

hangen arnom nawr ac yn y dyfodol. Roedd

clywed gan eraill yn caniatáu imi wirio fy

mlaenoriaethau, canfyddiadau ac

argymhellion yn yr adroddiad hwn.

Atal

Rwyf wedi cymryd agwedd hirdymor at

ymgyfraniad. Dechreuodd y sgwrs yn 2017 i

osod fy meysydd ffocws a bydd yn parhau

dros y blynyddoedd i ddod. Rwy'n cydnabod

nad yw'r hyn sy'n bwysig i bobl yn statig a

bod gwir ymgyfraniad yn gofyn am sgwrs

barhaus.

 

Dyma pam rydw i'n annog eraill i gymryd

rhan yn rheolaidd mewn gweithgareddau ar

fy ffrydiau gwaith penodol a dyna pam fe

wnes i sefydlu ail fersiwn o SenseMaker

(Llwyfan y Bobl), er mwyn caniatáu inni

olrhain sifftiau barn.

Hirdymor

Rwy'n cynnwys ymgyfraniad ym mhob un o

fy meysydd gwaith ac rwyf wedi tynnu ar

ystod eang o ffynonellau wrth ddrafftio

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. Er fy

mod wedi nodi meysydd ffocws, rwyf wedi

annog pobl i siarad am yr hyn sy’n bwysig

iddynt, gan ddefnyddio cwestiynau agored a

chaniatáu iddynt lywio’r naratif, sydd wedi

dangos yr integreiddiad naturiol rhwng y prif

themâu y mae pobl wedi’u codi gyda mi.

Mae hefyd wedi galluogi i mi dderbyn ystod

amrywiol o safbwyntiau ar draws cynnwys yr

adroddiad, megis barn sefydliadau

diwylliannol ar drafnidiaeth. Mae hyn hefyd

wedi fy nghynorthwyo i sicrhau bod fy

argymhellion yn draws-sectoraidd ac yn

mwyhau cyfraniad tuag at bob un o’r nodau

llesiant, eu bod yn berthnasol i nodau

llesiant cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus a’u bod yn mynd

y tu hwnt i fy meysydd ffocws sy’n fwy

penodol i fy ngwaith.

Integreiddio
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Ar gyfer Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol,

cynhaliwyd gweithgareddau cynnwys

penodol mewn tri cham a helpodd ni i

gasglu'r wybodaeth angenrheidiol. Yn gyntaf,

mewn perthynas â barn cyffredinol ar lawr

gwlad ynghylch persbectif pobl o'u llesiant

eu hunain a safbwynt y genedl, yna

safbwyntiau a syniadau i lunio fy meysydd

ffocwc ac yn olaf barn ar fy argymhellion

drafft.

3. Profi Argymhellion

2. Beth yw eich barn ar ein
meysydd ffocws?

 Beth yw eich barn cyffredinol?1.

Gweithgareddau cynnwys 

yr Adroddiad

I gynhyrchu'r Adroddiad Cenedlaethau'r

Dyfodol cyntaf hwn, rwyf wedi defnyddio

dulliau penodol ac rhai unigryw o gynnwys:

Yn debyg i sgwrs ’Y Gymru a Garem’, a

gynhaliwyd am ddwy flynedd ar gyfer

paratoi'r Ddeddf, mae Cymru Ein Dyfodol yn

annog pobl i ddechrau eu sgyrsiau eu

hunain yn eu hardaloedd lleol eu hunain,

gydag adnoddau i gefnogi hyn. Lluniwyd yr

adnoddau hyn i helpu pobl i adnabod

problemau a chwblhau arolygon, gan

gynnwys Llwyfan y Bobl.

Cymru Ein Dyfodol

Rwyf wedi creu ymgyrch genedlaethol i

hysbysu Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol

2020. Lansiwyd yr ymgyrch ym mis Mawrth

2019 fel sgwrs genedlaethol i lywio a

datblygu “maniffesto ar y cyd ar gyfer

cenedlaethau’r dyfodol i Gymru”.

Yn bennaf, roedd ymatebion Llwyfan y Bobl

yn ymwneud â:

Roedd 36% o ymatebion yn benodol yn

ymwneud â phryderon ynghylch diffyg

brogarwch, sut i gadw pobl mewn

cymunedau, adeiladu cydlyniant a

gwytnwch.

Cymunedau

Roedd 32% o ymatebion yn cyfeirio’n bennaf

at lygredd a cholled bioamrywiaeth, gan alw

am ddatgarboneiddio, gwerthfawrogiad a

gwarchodaeth o’n hamgylchedd naturiol a’n

ecosystemau. Fodd bynnag, byddai’n anodd

gwahaniaethu hyn oddi wrth ‘bioamrywiaeth

a natur’ (26%), ac mae’n rhaid i mi hefyd

gydnabod croesbwynt gydag eraill megis

‘ansawdd dŵr’ (18%) gan fod nifer o

naratifau yn priodoli i nifer o gategorïau.

Newid hinsawdd

Mae Llwyfan y Bobl yn declyn ar-lein sy’n

defnyddio rhaglen o’r enw SenseMaker a

gafodd ei ddylunio gan Cognitive Edge. Mae

wedi cael ei ddisgrifio fel yr esiampl gyntaf o

ethnograffeg wasgaredig gan

anthropolegydd blaenllaw yn Llywodraeth y

DU, mae’r feddalwedd yn cynrychioli dull

radicalaidd newydd o waith ymchwil naratif.

Mae defnyddio Sensemaker wedi’i addasu ar

gyfer y cam yma o’r ymgyfraniad yn ein

hadroddiad wedi ein galluogi i gasglu

straeon pobl mewn modd ansoddol a

meintiol.

Llwyfan y Bobl
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34% o ymatebion, yn ei ddisgrifio fel mater

iechyd ond hefyd mewn perthynas â

chymunedau, addysg/swyddi a

bioamrywiaeth/mynediad i lecynnau gwyrdd.

Gwelwyd cynnydd gyda hyn mewn

cymhariaeth ag ymatebion yn 2017, a

gwelwyd ei fod yn flaenoriaeth gynyddol yn

yr hyn yr oedd pobl yn pryderu amdano ar

gyfer y dyfodol.

Iechyd meddwl

Yn yr un modd, er bod 31% o’r ymatebion yn

y categori ‘addysg a sgiliau’, priodolwyd nifer

o’r naratifau i nifer o gategorïau gan

gynnwys ‘swyddi’ (30%); ‘busnesau’ (19%);

‘tlodi’ (23%); ‘iechyd meddwl’ a

‘chymunedau’ (fel uchod). Mae pryderon yn

cynnwys materion megis p’un a yw’r

cwricwlwm yn darparu ‘sgiliau am oes’ i bobl

ifanc ac i’r dyfodol, ochr yn ochr â gofyn am

swyddi lleol llewyrchus.

Addysg a sgiliau

DS. Gwnaeth ymatebwyr gategoreiddio eu

hymatebion eu hunain, sy’n nodwedd

allweddol o SenseMaker er mwyn osgoi

tuedd wrth ddadansoddi’r data.  Mae gan y

mwyafrif o ymatebion a naratifau themâu

trawsbynciol, ac felly mae'r canrannau trwy

gydol yr adroddiad yn ddangosol ond nid yn

annibynnol ar ei gilydd.

Ymgyrch Syniadau Arloesol

Ochr yn ochr â #CymruEinDyfodol,

lansiais ymgyrch ar-lein yn galw am

syniadau neu enghreifftiau arloesol yr

oedd pobl eisiau cynnig eu cynnwys yn

yr adroddiad. Anfonwyd 66 o syniadau

arloesol ataf, a phrofwyd bob un

ohonynt yn ystod digwyddiadau a

byrddau crwn wrth iddynt ddod i

mewn. Yn ogystal, cynhaliais 'bartïon

syniadau' gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc

Cymru a Ffederasiwn Cenedlaethol

Sefydliadau Menywod yng Nghymru a

oedd â chyd-destun gwledig cryf gan y

ddau. Roedd y syniadau mawr a

gynigiwyd yn amrywiol. Cawsant eu

categoreiddio fel esiamplau y ceir hyd

iddynt yn rhyngwladol, yma yng

Nghymru, a rhai a gafodd eu ffurfio o’r

newydd.

Maent yn cynnwys:

Dylai sefydliadau megis Trafnidiaeth

Cymru ac Adeiladu Arbenigrwydd yng

Nghrymu fod yn gyrff cyhoeddus

gwirfoddol dan y Ddeddf

Sefydlu Cronfa Fuddsoddi Werdd

Cymru a

Mabwysiadu cymdogaethau 20

munud Melbourne.

 

 

Er bod rhai enghreifftiau o Syniadau

Arloesol wedi cael eu cynnwys yn yr

Adroddiad hwn, byddaf yn creu

‘Maniffesto ar gyfer Dyfodol Cymru’ yn

ddiweddarach eleni, a fydd yn amlinellu

mwy o’r syniadau hyn yr hoffwn eu gweld

yn cael eu cynnwys mewn maniffestos

pleidiau ar gyfer Etholiad nesaf y

Cynulliad.

“Rydym ni wrth ein bodd gyda’r

syniad cymdogaeth 20 munud,

gawn ni ef i gyd?!”

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol gyda

4Winds)
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“Cymuned fwy integredig na’r dyddiau a fu. Dw i

ddim yn hiraethu am y gorffennol, mae’n rhaid i ni

symud ymlaen, ond rydym wedi symud ymlaen i’r

cyfeiriad hollol anghywir. Mae pobl yn dal i fod

angen cyswllt dynol, ac mae hyn mor anodd wrth i ni

heneiddio ac wrth i ni gael ein gadael yn ein cartrefi

ar ein pennau ei hunain mae’n debyg. Mae’n rhaid i

ni newid y ffordd y mae ein cymunedau’n gweithio

ar nifer o lefelau.”

“Mae colli natur yn arwydd clir nad ydi’n amgylchedd yn

iach a’i fod yn her allweddol y dylid ei blaenoriaethu. Yn

barod, mae wedi dechrau effeithio ar ein bywydau a dim

ond gwaeth y bydd pethau’n mynd nes y byddwn yn

gweithredu. Mae gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol swyddogaeth bwysig i’w chwarae wrth sicrhau

bod gwarchod ac adfer ein hamgylchedd naturiol yn

uchel ar yr agenda gwleidyddol ac i helpu i atgoffa cyrff

cyhoeddus o’u cyfrifoldebau at yr amgylchedd naturiol.”

“Iechyd meddwl yn y gweithle. Mae

nifer y dynion sydd yn lladd eu

hunain yn hynod o uchel o fewn y

diwydiant adeiladu. Dw i’n poeni

nad ydi’r hyn yr ydan ni’n ei wneud

ar hyn o bryd yn ddigon.”

“Rydw i’n poeni am iechyd meddwl plant

mewn ysgolion. O fwlio i straen arholiadau,

dw i’n credu bod mwy y gellir ei wneud i

gefnogi plant wrth iddynt fynd drwy’r

ysgol.”

“Rydym ni (cymdeithasau’r Gorllewin) ar hyn o bryd yn byw

mewn ffordd sy’n bendant o adael ein planed mewn cyflwr

na fydd yn medru cynnal bywyd dynol fel yr ydym ni’n

meddwl amdano. Nid yn unig yr ydym yn achosi difodiaeth

niferoedd o rywogaethau, rydym hefyd yn aberthu

cenedlaethau dynol y dyfodol er mwyn cael pethau moethus

nad ydynt yn cyfoethogi ein bywydau mewn unrhyw ffordd

ystyrlon. Nid yw’r llywodraeth yn mynd i’r afael â hyn yn

ddigonol.”

“Rwy’n meddwl y bydd pobl yn

hapusach ac yn iachach os ydynt yn

byw mewn amgylchedd naturiol

iachach, bod ganddynt swydd

ystyrlon a’u bod yn rhan o’u

cymunedau.”

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Yn ogystal â’r pedair sesiwn ranbarthol y cynheliais yn 2017 fel rhan o

gynnwys pobl wrth osod fy meysydd ffocws, a’r ymgysylltu yr wyf wedi’i

wneud ledled Cymru yn y pedair blynedd diwethaf, yn 2019 cynheliais bum

sesiwn mewn gwahanol gymunedau yng Nghymru i helpu i lunio fy

adroddiad.

Digwyddiadau Rhanddeiliaid: Cymru Ein Dyfodol

Aberystwyth (28 Mawrth 2017) 

Abertawe (30  Mawrth 2017); 

Caerdydd (3 Ebrill 2017) 

Wrecsam (4 Ebrill 2017)

Bangor (18 Mehefin 2019) 

Wrecsam (19 Mehefin 2019)

Caerfyrddin (20 Mehefin 2019)  

Glynebwy (2 Gorffennaf 2019) 

Llandrindod (3 Hydref 2019).
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Mynychodd cyfanswm o 168 o bobl yn 2017,

a mynychodd 174 o bobl yn 2019, o’r

gymuned leol yn cynnwys cynghorau tref a

chymuned, cyrff cyhoeddus, y sector

gwirfoddol a’r sector preifat. Gwnaeth cynnal

y digwyddiadau hyn ledled Cymru fy ngalluogi

i ddeall y pethau oedd yn debyg ac yn

wahanol, a’r gwahaniaethau mewn

blaenoriaethau a phryderon.

Dyma oedd y themâu cyffredin o’r

digwyddiadau hyn:

Syniad arfaethedig o “addysg drwy

brosiectau megis Pencampwyr Eco Sir

Benfro – dylai pob corff cyhoeddus cael un.”

Newid hinsawdd

Yr angen i weithredu’n ataliol a chael

mynediad amserol i wasanaethau.

Iechyd meddwl

Roedd pobl yn teimlo nad oeddynt yn

gymaint o ran o’u cymunedau bellach, ac nid

oedd cymdogion yn adnabod ei gilydd.

Rhannodd Wrecsam eu bod yn ceisio mynd

i’r afael â hyn drwy sefydlu hwb ‘llesiant’ yn y

pentref a fydd wedi’i gysylltu â’r feddygfa,

ond a fydd yn cael ei redeg a’i reoli gan

wirfoddolwyr; bydd yn hunangynhaliol gyda

chaffi cymunedol a gofod cyfarfod.

Datgysylltiad cymunedau

Codwyd tlodi mislif a’r bwlch cyflog rhwng y

rhywiau fel pryderon ochr yn ochr â diffyg

cynrychiolaeth

Cydraddoldeb a thlodi

Pryder nad yw plant yn cael eu haddysgu ar

gyfer swyddi'r dyfodol ac ymdeimlad bod

pobl mewn ardaloedd gwledig yn cael llai o

gyfleoedd na’r rheini mewn ardaloedd trefol.

Mynychwyr yng Nglynebwy oedd yr unig

grŵp i godi diffyg ymgysylltiad pobl ifanc

gyda’r broses ddemocrataidd.

Addysg a sgiliau

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Newid hinsawdd

 Caerfyrddin

“Plannu mwy o goed i liniaru newid yn yr

hinsawdd a defnydd amgen o dir a nwyddau

cynaliadwy.”

Glynebwy

“Mae gennym argyfwng yn yr hinsawdd ac yn

ecolegol.”

Bangor

“Nifer y llygredd plastig/amgylchedd plastig a’r

niwed posib i anifeiliaid/pysgod.”

Llandrindod

“Mae angen mwy o help i gyrraedd y bobl sy’n

dioddef o broblemau iechyd meddwl”

Glynebwy

“Nid oes unrhyw gynnydd mewn mwynderau i

gefnogi’r gymuned ac mae diffyg gofod gwyrdd

yn effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol.” 

Wrecsam

“Defnyddio’r term ‘llesiant’ yn amlach – llesiant

ehangach yn hytrach na chanolbwyntio ar y

term ‘iechyd meddwl’ mewn ysgolion”

Llandrindod

Mae Powys yn ddinas wledig brydferth, ond mae

cefn gwlad hefyd yn cyflwyno nifer o heriau:

Gwasanaethau danfon, cadw ein gweithlu ifanc”

Glynebwy

“Mae’n ddyffryn gwyrdd nawr, ond does dim

swyddi”

Bangor

“Gweithwyr y dyfodol i siarad gyda darparwyr

addysg am y sgiliau sydd eu hangen, e.e.

awtomatiaeth – yr hyn y gallai robotiaid ei

wneud”

Iechyd Meddwl

Addysg

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Rwyf wedi cynnal byrddau trafod a

chyfarfodydd rheolaidd gydag arbenigwyr a

rhanddeiliaid allweddol i ffurfio’r adroddiad

ac i brofi’r canfyddiadau a’r argymhellion

gyda sefydliadau ymbarél ac mewn rhannau

penodol o’r adroddiad – er enghraifft ar

gaffael, iechyd a sgiliau. Yn ogystal,

cynhaliais gyfarfodydd bord gron penodol

gyda dros 87 o gynrychiolwyr o wahanol

grwpiau a sectorau, megis:

Byrddau Trafod a Chyfarfodydd

Bord Gron i bobl dduon ac Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnic, gan gynnwys Race

Alliance Wales, Women Connect First,

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth a

Phrifysgol Caerdydd (Prosiect Gateway)

Bord Gron Undebau Llafur, yn cynnwys

Coleg Brenhinol Nyrsio, NASUWT

Cymru, Undeb Cenedlaethol Athrawon

Cymru ac Undeb Cenedlaethol

Amaethwyr Cymru.

Bord Gron y sector gwirfoddol, wedi’i

drefnu mewn partneriaeth gyda

Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Roedd cynrychiolwyr yn cynnwys Plant

yng Nghymru, Cyswllt Amgylchedd

Cymru, Cynghrair Henoed Cymru,

Cyngor ar Bopeth Cymru.

 

 

Bord Gron Diwylliant ac Iaith Gymraeg,

gan gynnwys yr Eisteddfod, Llenyddiaeth

Cymru, Artis Cymuned, Amgueddfa

Cymru

Gweithdai sgiliau yng Nghaerdydd a

Llundain, gan ymgysylltu gydag

arbenigwyr o ystod o sectorau ar sgiliau

ar gyfer y dyfodol.

Dychmygu dyfodol trafnidiaeth, drwy

ddefnyddio model ‘Three Horizons’

Fforwm Rhyngwladol y Dyfodol ar gyfer

meddwl yn yr hirdymor. Roedd gan y

rhain bwrpas deuol er mwyn codi

ymwybyddiaeth  a datblygu gallu'r

mynychwyr o ran sut i ddefnyddio’r

model hwn eu hunain, yn ogystal â fy

helpu i gael barn a syniadau. Hoffwn

ddiolch i Louisa Petchey; fy arweinydd y

dyfodol, fel rhan o swydd a rennir gydag

Iechyd

 

 

Cyhoeddus Cymru, ac i Hannah Johnson,

sy’n weithiwr graddedig i Academi Wales,

am drefnu a darparu’r gweithdy.

 

Themâu cyffredin o'r byrddau crwn hyn

oedd:
Amgylcheddau cymdeithasol,

economaidd a chorfforol pobl megis

buddion o gael mynediad i ofod

diwylliannol a gwyrdd ochr yn ochr â’r

angen am gymunedau cryf a llewyrchus

Ffocws ar brosesau corfforaethol megis

anawsterau cyllido, gan gynnwys gwneud

penderfyniadau yn seiliedig ar werth

ariannol

Bylchau mewn mesurau data megis sut

mae hyn yn dal / cynrychioli gwahanol

gymunedau a sut mae canlyniadau'n cael

eu mesur.

Yr angen i amrywio

ein meddwl a'n cynrychiolaeth o fewn

sefydliadau, yn enwedig mewn perthynas

â diwylliant a chydraddoldeb.

Pryder cyffredin ynghylch a yw addysg yn

darparu'r sgiliau 'cywir' a chynllunio'r

gweithlu.

 

 

 

 

“Nid yw gwaith diwylliannol a threftadaeth wedi’i

integreiddio i waith arall, ni ddylent fod yn eu

bocsys eu hunain, dylid canfod gwerth y gwaith

hwnnw i fod yn werthfawr i elfennau eraill o waith

hefyd, gan effeithio ar gyllid. Cyllid yw’r peth

cyntaf i ddiflannu mae’n debyg, gan nad yw wedi

gweld ei werth.”

“Mae angen amrywiaeth wrth

gynllunio timau ac

arweinyddiaeth, yn arbennig

mewn timau creu lleoedd –

mae angen i rywun ddeall

pwysigrwydd cymunedau.”
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Cynheliais 'sgyrsiau ar hap', gan fynd i ble

mae pobl eisoes, gan gynnwys cynadleddau,

lleoedd cyhoeddus a gweithleoedd er mwyn

galluogi i bobl na fyddem fel arall wedi eu

cyrraedd gyfrannu at y sgwrs. Rwyf hefyd

yn annog fy staff yn gyffredinol i ymgymryd â

gwirfoddoli unigol ac mewn grŵp, gan

ganiatáu amser i ffwrdd ar gyfer

gweithgareddau gwirfoddoli. Cynhaliodd fy

staff sgyrsiau pellach gyda'r grwpiau y maent

yn gwirfoddoli â hwy i'm helpu i ddeall profiad

byw yn well, ochr yn ochr â sgyrsiau gyda

grwpiau megis Parents Voices Wales.

Sgyrsiau ar hap

Llefydd cyhoeddus megis Morrison’s

Bae Colwyn, Sainsbury’s Gorseinon,

Canolfan Feddygol Waterfront

Digwyddiadau a chynadleddau megis

Ffair Glasfyfyrwyr Coleg Penybont,

Olympage

Gweithleoedd a gwasanaethau’r

gymuned megis cyfarfod tîm llawn

Trafnidiaeth Cymru a chanolfan 4Winds

Grwpiau y mae fy swyddogion yn

gwirfoddoli â hwy, megis Cymorth i

Ferched Rhondda Cynon Taf a’r

Tavistock Institute.

 

 

 

Er enghraifft, aeth fy nhîm i:

Lluniwyd y sesiynau hyn i helpu pobl i lenwi

ein Harolwg Llwyfan y Bobl, ac mae eu barn

yn cael ei ddadansoddi yn yr adran honno.

Defnyddiwyd ffyrdd mwy traddodiadol yn fy

ymgyfraniad hefyd, ac ochr yn ochr â

defnyddio gohebiaeth gyhoeddus fel sy’n

arferol, rwyf wedi derbyn cyflwyniadau

ysgrifenedig i Cymru Ein Dyfodol er mwyn

cynorthwyo i adnabod sentiment a

phroblemau cyffredinol sydd o bwys iddynt

nawr ac i’r dyfodol.

Cyflwyniadau ysgrifenedig i
Cymru Ein Dyfodol

Cyrff cyhoeddus megis Cyfoeth Naturiol

Cymru a Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot

Sefydliadau sector gwirfoddol gan

gynnwys Cymdeithas Trafnidiaeth

Gymunedol, Plant yng Nghymru,

Cooperative and Mutuals Wales a

Community Leisure UK.

 

Roedd ymatebwyr yn cynnwys:

Dyma themâu cyffredin y cyflwyniadau

hynny:

Mynd i’r afael â chydraddoldeb, yn

enwedig yn wyneb Diwygio Lles a lleihad

mewn cyllidebau

Pwysigrwydd rhwydwaith trafnidiaeth

sydd wedi’i integreiddio er mwyn helpu i

sicrhau cydraddoldeb wrth gael mynediad

at wasanaethau a chyfleusterau, yn

enwedig mewn perthynas ag hamdden,

gan gefnogi iechyd a llesiant.

 

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi siarad gyda

defnyddwyr ein safleoedd ymwelwyr dros nifer

o flynyddoedd, ac wedi canfod mai un o’r prif

rwystrau rhag cyfranogi yw cysylltiadau

trafnidiaeth gyhoeddus. Credwn fod

dylanwadu ar Awdurdodau Lleol ar y cyd

ynghylch materion megis trafnidiaeth

gyhoeddus wledig, yn ogystal â gwneud

gymaint ag y gallwn i ‘werthu’ buddion mynd i’r

awyr agored i bawb yng Nghymru, yn

allweddol i helpu i wella llesiant cenedlaethau’r

presennol a’r dyfodol."

Cyfoeth Naturiol Cymru

Community Leisure UK

“Mae realiti gweithio mewn ardaloedd gwledig,

gyda’r boblogaeth ar wasgar, neu mewn

ardaloedd gyda llai o gysylltiadau trafnidiaeth

gyhoeddus yn ei gwneud yn anoddach i bobl

gael mynediad at eu cyfleusterau hamdden a

diwylliant lleol. Rydym yn gwybod bod hynny’n

cael yr effaith fwyaf ar y rheini sydd dan

anfantais yn ein cymdeithas ac, yn ei dro, bydd

yn ehangu anghydraddoldeb iechyd.” 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Wrth lunio’r penodau a’r argymhellion drafft,

mae fy swyddfa wedi rhannu adrannau drafft

penodol o’r adroddiad yn rheolaidd gyda

rhanddeiliad sydd â diddordeb neu

wybodaeth benodol am y testun dan sylw. Er

mwyn ehangu ymgyfraniad yn y cam hwn,

bu i mi hefyd rannu fersiynau drafft o’r

adroddiadau drwy randdeiliaid allweddol a’u

rhwydweithiau megis Cyngor Gweithredu

Gwirfoddol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth

Leol Cymru, fy mhanel cynghori ac Academi

Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol i

wirio a phrofi cynnwys fy mhenodau ac

argymhellion drafft.

Cyflwyniadau ysgrifenedig i’r
adroddiad drafft

Y rheini gyda diddordeb yn yr amgylchedd a

chynaliadwyedd, gan gynnwys Cyfoeth

Naturiol Cymru; World Wide Fund; Coed

Cadw; Y Gymdeithas Cadwraeth Forwrol;

Ymddiriedolaethau Natur Cymru a

Chymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

Y rheini sydd ag arbenigedd ym maes

cydraddoldeb ac amrywiaeth, megis Race

Alliance Wales; Cytûn Cymru; y Samariaid;

Prifysgol Lerpwl; Cŵn Tywys Cymru; ac

aelod o Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n gweithio ar

gyfer Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl

Ddall

Roedd mwyafrif yr ymatebion a dderbyniais yn

cynnwys:

 

Dangoswyd lle’r oeddent yn cefnogi, a hefyd

yn herio adrannau o’r adroddiad, gan gynnig

ychwanegiadau megis cynnwys ‘lle glas’

gyda ‘lle gwyrdd.’

Rhannwyd barn ar sut mae’r sector wedi

derbyn polisïau Llywodraeth Cymru, e.e.

grant ‘Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant

yng Nghymru’, ac ymrwymiad Llywodraeth

Cymru i ddatblygu Strategaeth

Cydraddoldeb Hiliol.

Tystiolaeth yn cynnwys adroddiad Llwyfan

Polisi-Gwyddoniaeth Rhynglywodraethol ar

Fioamrywiaeth a Gwasanaethau

Ecosystemau, ac adroddiad Samariaid

Cymru “Gwaharddiadau o Ysgolion yng

Nghymru – Y Gost Gudd”.

 

 

Eu sylwadau:

                         Cŵn Tywys Cymru 

“Dyma ddogfen arwyddocaol gyda llawer o

ddeunydd ardderchog iddi. Efallai y byddai’n

dda cael rhywfaint mwy o bwyslais ar anabledd

mewn rhai llefydd.”

World Wide Fund for Nature

(WWF) 

“Drwy ein harbenigedd, gallwn weld rhai

bylchau pryderus mewn perthynas â

chyfyngiadau amgylcheddol, natur a Nod 2 a

chredir er mwyn i Gomisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol fod yn gadarn, mae angen cymryd mwy

o ystyriaeth o’r materion hyn. Rydym wedi

cynnig diwygiadau wrth gefnogi mynd i’r afael

â’r bwlch hwn.”

“Mae Race Alliance Wales yn croesawu ac yn

cefnogi, mewn egwyddor, Strategaeth

Cydraddoldeb Hiliol sydd wedi’i gadarnhau y

bydd Llywodraeth Cymru yn ei ddatblygu ac

edrychir ymlaen at ymgynghoriad hygyrch ar ei

gynnwys.”

Race Alliance Wales
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Penderfynais wneud fy nghanfyddiadau a fy

argymhellion drafft ar gael yn gyhoeddus i

gael sylwadau gydag agwedd ‘dywedoch chi,

gwnaethom ni’.

 

Roedd argyfwng COVID-19 yn golygu fy mod

wedi gwneud hyn drwy arolwg ar-lein y

hytrach na diwrnodau ymgyfraniad galw

heibio, i ddweud wrthym p’un a oeddem

wedi adlewyrchu'r hyn yr oeddynt wedi’i

ddweud wrthym yn gywir, a ph’un a oeddent

yn meddwl a fyddai’r hyn yr oeddwn yn ei

gynnig wrth symud ymlaen yn cael effaith

gadarnhaol ar y materion a godwyd.

Gosododd fy nhîm y weledigaeth mewn

haenau, gan restru ein dadansoddiad o

ganfyddiadau pobl, a gofynnwyd i ymatebwyr

sgorio eu hoffter o fy argymhellion i fynd i’r

afael â’r mater.

 

O ystyried y sefyllfa ddigynsail, roeddwn i’n

hynod o falch o dderbyn adborth mor ystyriol

a chynhwysfawr. Er bod modd cwblhau’r

arolwg yn ddienw, gwnaeth nifer o

ymatebwyr enwi eu hunain fel ‘pencampwr

cymuned’, cyrff proffesiynol neu elusennau

penodol. Mae eu hadborth wedi dylanwadu

ar y geiriad, a hefyd pa argymhellion sydd

wedi cael eu dewis ar gyfer yr adroddiad

terfynol.

Arolwg ar fy argymhellion drafft

Trafnidiaeth – Dyrannu o leiaf 50% o

wariant cyfalaf trafnidiaeth ar wella

gwasanaethau bysiau a threnau (80%)    

  

Tai – Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr

holl gyllid grant a ddarperir ar gyfer tai

yng Nghymru yn cael ei wario yn unol â

fframwaith Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

(89%)

Sgiliau ar gyfer y Dyfodol – Gofyn bod

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn

datblygu mewnwelediad a chynlluniau

sy’n arddangos sut maen nhw’n

cymhwyso’r Ddeddf (76%) 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

– Darparu cyllid priodol ar gyfer dull

system gyfan gydlynol ar draws y sector

cyhoeddus (81%)

Cynllunio Defnydd Tir a Gwneud Lleoedd

– Newid y rhagdybiaeth o blaid datblygu

yn ôl yr angen i arddangos sut bydd

datblygiadau arfaethedig yn gwella

llesiant cymdeithasol, diwylliannol,

amgylcheddol ac economaidd yr ardal a

fydd yn derbyn caniatâd cynllunio (91%)

Dyma’r argymhellion yr oedd pobl yn eu

cefnogi fwyaf:

 

 

 

 

 

Y prif argymhelliad y gwnaeth pobl ei

ddewis oedd ‘Newid trefniadau cyllido ar

draws sectorau a gwasanaethau i annog

cydweithio i gadw pobl yn iach ac i leihau’r

galw’ (94%) yn ôl adran Cymru Iachach ym

Mhennod 3, gan adlewyrchu ar faes yr ydwyf

innau hefyd yn ystyried sydd angen

gweithredu penodol ar y cyd gan

Lywodraeth Cymru (gweler yr adran ar

Cymru Iachach ym Mhennod 3).
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Rwyf wedi bod yn awyddus i gynyddu ein

cyrhaeddiad i'r eithaf er mwyn cynnwys

cymaint o bobl ag y bo modd ac, yn

bwysicach na dim, pobl a grwpiau sy’n

cynrychioli amrywiaeth ein cymunedau. Cyn

belled ag y bo modd, rwyf wedi defnyddio

cyrhaeddiad sefydliadau eraill i gasglu barn.

Sefydliadau a rhwydweithiau sydd wedi fy

helpu i lywio fy ngwaith ers 2017, megis fy

ngwaith ar y cyd gydag Archwilio Cymru

neu'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau

Dynol. Cyfeirir at eu hadnoddau drwy gydol

yr adroddiad; er enghraifft ‘A yw Cymru’n

Decach?’ 2018 gan y Comisiwn

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Amryw fforymau y mae fy swyddogion yn

eu mynychu ar gyfer cyfarfodydd cyrff

cyhoeddus, y sectorau gwirfoddol a

phreifat gan gynnwys cyfarfodydd

Cydlynydd Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus a Rhwydwaith Corff

Cyhoeddus Cenedlaethol; Cydlynwyr

Datblygu Cynaliadwy Cymru+; yn ogystal

â’r fforymau cenedlaethol a lleol sy'n

berthnasol i'm meysydd ffocws gan

gynnwys Adeiladu Arbenigrwydd yng

Nghymru - Fforwm Arweinyddiaeth ar gyfer

Adeiladu Cenedlaethau'r Dyfodol

Cyrff ymbarél ac aelodaeth sydd wedi

cylchredeg fy arolygon a gwybodaeth drwy

eu rhwydweithiau eu hunain, er enghraifft

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, un

Llais Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol

Cymru, Busnesau yn y Gymuned, a llawer

mwy.

Ochr yn ochr â’r uchod, rwyf wedi gweithio

gyda:

 

 

 

Byddai'n amhosibl adlewyrchu amrywiaeth y

wybodaeth y mae hyn wedi'i roi imi yn gywir.

Mae amrywiaeth barn arbenigol, o brofiad

byw i academydd, wedi bod yn amhrisiadwy

wrth lywio'r adroddiad hwn. Fodd bynnag,

ceir blas o’r grwpiau yr wyf wedi gweithio

gyda hwy ynghyd â’u hadborth isod. Ar y

cyd â hyn, gellir darllen barn fel dyfyniadau a

chyfeiriadau drwy gydol yr adroddiad.

Cynadleddau blynyddol a chyfarfodydd a

digwyddiadau mewnol sefydliadau

penodol, megis Un Llais Cymru, Anabledd

Cymru, Race Alliance Cymru, Stonewall

Cymru, Panel Dinasyddion Gwent, Age

Cymru, 4theRegion a Chynhadledd Bwyd

a Ffermio Go Iawn Cymru, a wnaeth fy

ngalluogi i gyrraedd dros 200 o bobl yn ei

hun. Hoffwn ddiolch i’r sefydliadau hynny

am eu cefnogaeth ac i helpu i gyrraedd

ymhellach er mwyn creu’r adroddiad hwn.

Partneriaid a chyfranogwyr fy Academi

Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

(gweler y manylion ym Mhennod Fy

Ffocws).

 

Gweithio gydag eraill

Rhian Davies – Prif Weithredwr

Anabledd Cymru yng

Nghynhadledd Anabledd Cymru

“Mae angen cael diwylliant o hawliau anabledd.

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wneud y

model cymdeithasol yn realiti.”

Cyngh. Geoff Simpson, Cyngor

Cymuned Llanfair yng nghyfarfod

cyngor mwy Un Llais Cymru Pen-

y-bont ar Ogwr

“Ar hyn o bryd, mae 23,000 o eiddo gwag yng

Nghymru. Mae’n rhaid cael rhywle i fyw i gael

llesiant.”

Gŵyl GWLAD

“Mae angen arnom ofod corfforol a deialog

wyneb yn wyneb i ailddarganfod sut i

gyfathrebu pynciau anodd, i anghytuno’n raslon,

sut i dreulio amser gyda’n gilydd, dysgu,

cyfnewid a (Duw a’n gwaredo) newid ein

meddyliau a deall ein gilydd yn well.”
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Fy Mhanel Cynghori

Ers ei ffurfio yn 2017, mae aelodau wedi fy narparu’n gyson â’u harbenigedd,

ynghyd â chydweithio rhwng ein swyddfeydd gyda meysydd penodol o waith,

llythyrau a datganiadau i’r wasg ar y cyd. Dyma rai o’r ffyrdd y maent wedi

cefnogi datblygiad fy adroddiad:

Rwyf wedi defnyddio Beth Nesa a Beth Nawr y

Comisiynydd Plant a gyhoeddwyd yn 2016 a 2019, a'n

fframwaith ‘Y Ffordd Gywir’ y gwnaethom ei gyhoeddi ar y

cyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi tynnu sylw at

berthnasedd yr adroddiad SoNaR dros dro a pholisi

adnoddau naturiol Llywodraeth Cymru

Tynnodd Comisiynydd Pobl Hŷn sylw at ddata tuedd

heneiddio 'cyflwr y genedl' yng Nghymru

Rhannodd Comisiynydd y Gymraeg ei adroddiad 5

mlynedd ei hun ar sefyllfa'r Gymraeg ochr yn ochr ag

astudiaethau achos

Nododd TUC Cymru y cysylltiadau i'w gwneud â'r

Comisiwn Gwaith Teg a rhannwyd gyda mi eu hymateb i

ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 'Bapur Gwyn Cymru

sy’n fwy cyfartal: Atgyfnerthu Partneriaeth Gymdeithasol’

Cynghorodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar nifer

o sefydliadau gwirfoddol a allai gyfrannu at yr adroddiad,

gan gyd-gynnal bord gron a rhannu fy mhenodau drafft â'u

haelodau i gael sylwadau.

Rhoddodd y Prif Swyddog Meddygol gyd-destun i’r pwysau

yr oedd y system iechyd oddi dano, cyn COVID-19.
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Y Sector Wirfoddol

Yn ogystal â chynnwys sefydliadau’r sector

gwirfoddol ar rannau penodol o’r adroddiad a

thrwy ddigwyddiadau rhanbarthol a byrddau

crwn fel y soniwyd amdano uchod, rwyf wedi

cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth

gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

ac rwyf wedi ymgysylltu gyda nifer o

sefydliadau.

Cinio-a-dysgu gyda Hafal, Cymdeithas

Fyddar Prydain, Purple Shoots,

Cymdeithas yr Iaith, Pedal Power,

cynhyrchydd masnach deg a goroeswr

trais domestig

Sefydliadau sy’n rhan o gyfraniadau

manwl i’r adroddiad megis yr WWF, y

Samariaid, Sustrans, MIND Cymru,

Sefydliad Iechyd, Cyngor Gweithredu

Gwirfoddol Cymru a Diverse Cymru

Sefydliadau sy’n rhan o ddatblygiad

siwrneiau Y Gallu i Greu, lle mae pum

partner o’r sector gwirfoddol wedi cael eu

secondio i fy swyddfa i gyflwyno’r

rhaglenni, ac wedi ymgysylltu gyda

channoedd o sefydliadau gwirfoddol i

ddatblygu canllawiau ymarferol ar

weithredu’r nodau. Mae’r gwaith hwn yn

ffurfio sail yr argymhellion ar bob un o’r

nodau.

Sefydliadau sy’n cymryd rhan mewn

rhaglenni penodol megis Academi

Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol,

sy’n cynnwys cyfranogwyr o’r Sgowtiaid a

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl

Ddall.

Mudiadau aelodaeth fel Clwb y Ffermwyr

Ifanc a Sefydliad y Menywod  

Dyma flas o ffyrdd eraill yr wyf wedi eu

cynnwys yng ngwaith fy swyddfa:

 

 

 

 

 

Dyma rai o’r prif themâu a godwyd gyda

mi gan y sector hwn:

Yr anhawster a achosir gan lefelau

byrdymor a llai o gyllid. Er gwaetha’r

gwaith gwerthfawr y mae’r sector hwn yn

ei wneud, sydd wedi’i amlygu’n neilltuol

yn ystod argyfwng COVID-19, maent yn

aml yn teimlo nad ydynt yn cael eu gweld

yn gyfartal i’r sector statudol.

Yr argyfwng hinsawdd a natur, o ystod o

sefydliadau gan gynnwys grŵp Olympage

Cwm Ogwr a oedd yn pryderu am yr hyn

y byddai newid hinsawdd yn ei olygu i’w

wyrion a’u wyresau, i Wrthryfel Difodiant a

GreenNet.

Yr anghydraddoldeb sydd dal yn gallu

bodoli, mewn prosesau recriwtio,

cyflogaeth a pholisi, darpariaeth

gwasanaethau ac addysg, ac yn ein

cymunedau.

 

 

Fforwm Mynediad Lleol

“Mae 60% o’r amser sy’n cael ei dreulio ar

ymgeisio am grantiau yn wastraff. Mae

elusennau’n gwario 1.1 miliwn ar ymgeisio am

grantiau, ac mae cyfradd y methiant yn 63%. A

yw’n deg i grwpiau cyhoeddus sefydledig fynd

drwy’r un broses fel sefydliadau ad-hoc?”
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Gyda chylch gwaith a nodir yn y gyfraith i

fod yn "warcheidwad buddiannau

cenedlaethau'r dyfodol yng

Nghymru", roeddwn i eisiau sicrhau bod pobl

ifanc ledled Cymru yn rhan o greu dyfodol yr

hoffem ni fyw ynddo.

Pobl Ifanc

Er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a

phobl ifanc, yn benodol, bu i mi recriwtio

bardd preswyl i gyfathrebu fy ngwaith a

materion. Mae diwylliant yn bwysig fel un o

ddimensiynau llesiant, fel yr amlinellwyd yn y

diffiniad o egwyddor datblygiad cynaliadwy.

Rwyf wedi bod yn gynhyrfus am y ffordd

mae Rufus Mufasa, fy Mardd Preswyl cyntaf,

wedi gallu rhannu fy ngwaith mewn amryw

gynhadledd a digwyddiad mewn modd

creadigol. Mae ei gwaith yn ymddangos

drwy gydol penodau’r adroddiad hwn.

Dyma fu rhai o ganlyniadau hyn:

Roedd 16% o’r ymatebion i Lwyfan y Bobl

gan bobl dan 25 mlwydd oed.

Ymatebion ysgrifenedig i Dyfodol Ein

Cymru.

Mae pobl ifanc wedi codi eu pryderon gyda

mi ynghylch yr argyfwng hinsawdd a natur,

yn enwedig mewn perthynas â phlastig

untro. Gwnaethant hefyd godi pryderon yn

ymwneud ag iechyd meddwl, yn gyffredinol

ac mewn perthynas â phwysau addysg.

Cafwyd dros 150 o ymatebion i’rr arolwg

Instagram ar sgiliau ar gyfer y dyfodol.

Dangosodd y prif ganfyddiadau: bod 79% o

ymatebwyr yn cytuno “nad yw arholiadau

wir yn/ddim o gwbl” yn mesur gallu a

gwybodaeth. Roedd 90% yn cytuno gyda’r

datganiad “mae athrawon yn eich paratoi at

arholiadau, nid at fywyd.”
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Cymru Ein Dyfodol, drwy greu pecyn ysgol i

bobl ifanc ymgysylltu yn y sgwrs, ac annog

pobl ifanc i gwblhau ‘Llwyfan y Bobl’.

Derbyniais sylwadau hefyd ar fy adroddiad

gan gyfranogwyr Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol. Roeddwn yn

arbennig o falch o weld pobl ifanc yn

mynychu fy nigwyddiadau Cymru Ein

Dyfodol ehangach.

Cwrdd â phobl ifanc, megis cynrychiolwyr o

Gymdeithas Frenhinol Ieuenctid er

Gwarchod Adar, a roddodd eu ‘llyfr

dymuniadau’ i mi, Llysgenhadon Ifanc

Merthyr a Llysgenhadon Ifanc Bro

Morgannwg, i fy herio ar fy meysydd gwaith,

a myfyrwyr o Goleg Iwerydd i drafod heriau’r

dyfodol, yn arbennig newid hinsawdd.

Yn uniongyrchol drwy ysgolion, yn cynnwys

Ysgol Blaengwrach, Ysgol Fochriw, Ysgol

Gymunedol Neyland, Coleg Cambria a nifer

o ysgolion yng Ngorllewin Cymru drwy

ddigwyddiad gwibgwrdd Nodau Byd-eang

yng Ngerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru.

Yn 2017, cyflwynais webinar ar Wers Fwyaf y

Byd gyda’r Comisiynydd Plant, ac yn 2019

cadeiriais MockCOP gyda dros 15 o

ysgolion

Mynychu cynadleddau a digwyddiadau One

Young World, lle bu i mi gwrdd â

Llysgenhadon Ifanc Rhyngwladol. Anerchais

lansiad Rhwydwaith Arweinwyr y Dyfodol

Cymru gyda dros 200 o bobl ifanc, ac

ymunais yn Jamborî Cenedlaethol y

Sgowtiaid hefyd.

Ymgysylltu gyda phobl ifanc o fewn fy

meysydd ffocws drwy gynnal ‘Bord Gron

Pobl Ifanc’ a ‘Bord Gron Rhwng

Cenedlaethau ar Sgiliau’.

Rwyf wedi cefnogi cyfanswm o 17 person

ifanc, gan gynnwys rhai oed ysgol, ar

amrywiaeth o leoliadau profiad gwaith

byrdymor heb dâl a gyda thâl. Ym mis Awst

2019, lluniodd dau fyfyriwr profiad gwaith ôl-

TGAU arolwg Instagram yn gofyn i bobl

ifanc am eu barn ar addysg a chymwysterau

yng Nghymru.

 

 

 

 

 

Mae rhywfaint o fy ymgysylltiad gyda phobl

ifanc yn cynnwys:
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Sgyrsiau gyda busnes

Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn wrth

Dr Gaynor Lloyd-Davies, a gafodd

secondiad yn wreiddiol o BT i weithio yn fy

nhîm ar y rhaglen Y Gallu i Greu ac, ar ôl

hynny, bu’n gweithio gyda mi ar ymgysylltu

busnesau. Gan weithio gyda BITC Cymru,

llwyddom i gyrraedd y gymuned fusnesau.

Yn gyntaf cynhaliom arolwg ar 54 o

fusnesau o bob lliw a llun, o Sw Môr Ynys

Môn i AECOM.

 

Roeddem am gael dealltwriaeth ddyfnach o’r

hyn oedd yn bwysig iddynt, yr heriau a’r

rhwystrau y maent yn eu hwynebu ac unrhyw

syniadau mawr ar gyfer pethau a fyddai’n

gwneud gwahaniaeth i wneud busnes yng

Nghymru. Cynheliais bedair sgwrs yn gynnar

yn 2020 lle bu i’r gwestywyr - Acorn Training

and Recruitment, Castell Howell, Bluestone

ac M-SPARC / Menter Môn - gasglu dros 80

o bartneriaid a chynrychiolwyr ynghyd o’u

cadwyn gyflenwi er mwyn rhannu eu barn.

 

Cefais hefyd sgyrsiau ffôn gyda 10 cwmni, a

ddewisodd sefydlu, cydweithredu a gwneud

busnes yng Nghymru, gyda chymorth tîm

Arloesi SMART Llywodraeth Cymru.

 

Diolch hefyd i gyrff sy'n cynrchioli busnesau

fel Confederasiwn Diwydiannau Prydeinig,

Ffederasiwn Busnesau Bach, Undeb

Amaethwyr Cymru ac Undeb Ffermwyr

Cenedlaethol am eu cyfraniadau. 
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Heriau o fewn systemau caffael megis

anghysondeb mewn prosesau tendro

Sut mae strategaethau sy’n cystadlu yn

gallu rhoi anfanteision i fusnesau lleol a

gwledig

Gwelir mai’r pris isaf sy’n llywio gwneud

penderfyniadau a chyllidebau sy’n cael eu

llywio gan y calendr

Sut mae rhai diwydiannau’n cael eu

‘melltithio’ yng Nghymru, e.e. cynhyrchiad

dur a nwy a ffermio, pan fo cyfle i ddod

ynghyd o gwmpas cyfleoedd i leihau

carbon a dod ag arian i mewn i Gymru, fel

sydd wedi digwydd yn yr Alban

Pryder ynghylch p’un a fydd gan bobl y

‘sgiliau cywir’, o dechnoleg newydd i

gyfathrebu.

Roedd themâu cyffredin o’r sgyrsiau hyn yn

canolbwyntio ar:

 

 

 

 

 

Busnesau meicro ac entrepreneuriaid

megis Cigydd AJ Rees, Waffls Trefroes,

From our Farm ac Adeiladwyr Môn

Mentrau cymdeithasol megis Cwmni Bro,

Dreigiau Gogledd Cymru, a VC Gallery,

Shared Impact 

Prif gyflogwyr yng Nghymru wledig, megis

Bluestone a Chastell Howell, Orange Box

Sefydliadau sy’n gweithio ar draws Cymru

megis Acorn Recruitment, Wales and

West Utilities

Cynrychiolwyr y diwydiant megis Tata

Steel a Rockwool

Sefydliadau sy’n cynrychioli busnesau,

megis Ffederasiwn y Busnesau Bach a

Chydffederasiwn Diwydiant Prydain

Eraill sydd â diddordeb ac arbenigedd

mewn busnesau megis undebau llafur,

newyddiadurwyr, prifysgolion a

chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus

megis Bwrdd Uchelgais Economaidd

Gogledd Cymru.

Roedd y mewnbwn o'r sesiynau hyn yn

hynod amrywiol:
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Cynrychiolwyr etholedig

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru

Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd,

Ynni a Materion Gwledig

Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg    

Dafydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Ken Skates, Gweinidog dros yr Economi,

Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a’r

Trefnydd

Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a

Chysylltiadau Rhyngwladol

 

 

 

 

 

 

 

Gwnaethant rannu gyda mi:

Yn 2019, ysgrifennais at bob Aelod

Cynulliad, yn cynnwys Gweinidogion, ac at

Bwyllgorau’r Cynulliad, yn rhannu

gwybodaeth am Dyfodol Ein Cymru.

Gofynnais iddynt rannu gyda mi y materion

yr oedd eu hetholwyr yn pryderu amdanynt,

ac unrhyw ddatrysiadau sydd ganddynt i

wella eu bywydau a’u cymunedau. Gofynnais

hefyd am eu barn ac adroddiadau yr oeddent

yn meddwl y dylem eu dangos i gyrff

cyhoeddus.

 

Mae nifer o Aelodau Cynulliad wedi annog

eu hetholwyr i ymgysylltu gyda’r sgwrs

genedlaethol. Fis Tachwedd 2018, bu i mi

hefyd gynnal digwyddiad briffio yn Nhŷ’r

Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi i rannu fy

ngwaith gydag Aelodau Seneddol ac

Aelodau Tŷ’r Arglwyddi.

 

Ymatebodd 53% o Weinidogion Llywodraeth

Cymru i’m llythyr, yn cynnwys:

Y cyfraniadau yr oedd eu portffolios wedi

eu gwneud er mwyn cwrdd â’r nodau

llesiant, megis buddsoddiadau newydd i

gefnogi datgarboneiddio a manylion

asesiad ataliol y Rhaglen Cyfleusterau

Cymunedol.

Heriau megis rhwystredigaeth bod

Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi

methu â dechrau adolygiad gwariant.

Cynlluniau’r dyfodol, yn cynnwys y

Goedwig Genedlaethol ac ymrwymiad i

sefydlu Cymru Greadigol i gefnogi’r twf yn

y sector diwydiannau creadigol yng

Nghymru.

 

 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth

Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd

a Materion Gwledig

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a

Chwaraeon

 

 

 

      

Gwnaeth 41% o Bwyllgorau’r Cynulliad

Cenedlaethol ymateb hefyd, mae eu

haelodaeth yn cynrychioli 51% o Aelodau’r

Cynulliad.

 

Roeddent yn cynnwys:

Rwyf hefyd yn ddiolchgar i Gymdeithas

Llywodraeth Leol Cymru ac Un Llais Cymru 

 a ganiataodd i mi a fy nhîm ymuno â'u

cyfarfodydd a'u digwyddiadau. Cyfrannodd

safbwyntiau cynghorwyr lleol at fy meddwl

a'm safbwyntiau.
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Bu iddynt rannu gyda mi:

Meysydd yr hoffent i sylw gael ei dynnu

atynt, e.e. sut mae’r argyfwng hinsawdd

yn llywio’r ffordd y mae polisi

Llywodraeth Cymru’n cael ei osod.

Eu dysg, yn cynnwys ‘Cyllideb Ddrafft

ar Graffu Gwasanaethau Iechyd a

Gwasanaethau Cymdeithasol 2019-20’.

Ymchwiliadau penodol a gawsant ac y

maent yn cynllunio eu cynnal, yn

cynnwys ‘Ymchwiliad i Fframwaith

Datblygu Cenedlaethol drafft

Llywodraeth Cymru’.

Argymhellion y maent wedi’u gwneud i

Lywodraeth Cymru.

 

 

 

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i bawb a

ryngweithiodd gyda fy swyddfa a

minnau drwy’r holl weithgareddau hyn,

ac rwy’n mawr obeithio y byddant yn

mwynhau darllen yr adborth hwn,

ynghyd â’r ffordd y mae hyn yn cael ei

adlewyrchu drwy gydol yr adroddiad

cyfan.

 

Nid cyhoeddi’r adroddiad hwn yw’r

diwedd. Bydd yn sail i'm rhaglen waith

wrth symud ymlaen. Edrychaf ymlaen at

barhau i ymgysylltu a defnyddio barn

pobl ledled Cymru fel y gallem ni,

gyda’n gilydd, wella llesiant

economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol Cymru i

wireddu’r weledigaeth genedlaethol

erbyn 2050, fel y nodir yn nodau Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.

 

Os hoffech fod yn rhan o’r symudiad

hwn i newid, neu os oes gennych

unrhyw ddulliau neu brofiadau

ymgyfrannu yr hoffech eu rhannu â

mi, cysylltwch â’m swyddfa.

Lle nesaf
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