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“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'r pethau rydym ni’n gwneud pob dydd 

a'r penderfyniadau a wnawn yng Nghymru

yn cael effaith uniongyrchol ar y Byd

o'n cwmpas. Ac yng ngeiriau Dewi Sant ein

Nawddsant “gwnewch y pethau bychain”,

mae ein gwlad fach bob amser wedi

gwerthfawrogi sut y gallwn

gwneud gwahaniaeth mawr ar y cyd. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(2015)

Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel 

Fyd-eang

Ym 1923-24, chwaraeodd Cymru ran bwysig

wrth greu'r Cenhedloedd Unedig 

pan lofnododd 390,296 o fenywod Cymru

(tua 60% o'r boblogaeth fenywaidd ar y pryd)

ddeiseb yn gofyn i ferched America 

ddefnyddio eu dylanwad i ofyn i'w 

llywodraeth i ymuno â Chynghrair y 

Cenhedloedd, a ddaeth yn Genhedloedd 

Unedig yn ddiweddarach.

 

Ym 1998, daeth Cymru yn un o'r gwledydd 

cyntaf yn y Byd i fod â dyletswydd 

gyfansoddiadol ar ddatblygu cynaliadwy, ac 

mae'r ymrwymiad hwn wedi bod yn ganolog i

ddatganoli ers 1999.

 

 

Cymru oedd y wlad gyntaf i ddod yn Genedl 

Masnach Deg yn 2008, ac roedd yn un

o lofnodwyr sefydlu'r Glymblaid Dan2, 

cymuned fyd-eang o lywodraethau 

cenedlaethol a rhanbarthol sydd wedi 

ymrwymo i weithredu yn yr hinsawdd yn 

uchelgeisiol yn unol â Chytundeb Paris.

Cymru hefyd oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas

Unedig i ddatgan Argyfwng Hinsawdd.

 

Yn 2015, gwnaeth Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru benderfyniad hanesyddol pan basiodd

 Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Yn 

yr un flwyddyn, mabwysiadwyd yn ffurfiol y 

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd 

Unedig, gan greu agenda uchelgeisiol ar 

gyfer trawsnewid y Byd i'r bobl, y Blaned ac i

ffyniant. Mae saith nod llesiant Cymru yn 

cyfleu cyfraniad ein cenedl at y Nodau 

Datblygu Cynaliadwy.

Heddiw, mae perthynas Cymru gyda’r Byd yn

parhau i esblygu. Er nad yw materion 

rhyngwladol wedi'u datganoli, roedd sefydlu 

rôl y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol yn 2018, yn ddatganiad pwysig

ynglŷn â sut y gwelodd Cymru ei le yn y Byd.

Fel y wlad gyntaf a'r unig un yn y Byd i 

ddeddfu ar gyfer llesiant, mae gennym stori 

unigryw i'w rhannu â gwledydd eraill.
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Cymru yn y Byd – Barddoniaeth gan Rufus Mufasa,

Bardd Preswyl Comisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol 2019-20
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To be, we need a centre...

City centre, town centre, our soul centre

Canol llawn cariad sy'n curo mewn undeb

gyda ein cymdogion rhwyngwladol

syniadau yn tyfu a symud

Wales in the World global perspective

Pro active practice - profound peer learning...

All those centres need culture

Placed at the top of every agenda 

& if we get that right, all our goals work together 

Make love & kindness the only formula 

Stride for a worldwide nation of happiness ministers

We want to collaborate creatively, culturally, sincerely

We want environmental sustainability for you & me

We want to humanise colleagues

Organic balance between work & families

20 hours a week commutes isn't good for anybody...

Let's be Art of the Possible

Arts on Prescription

Public Service Swops for Rent

Coffee cups of compassion

Time to talk cups of tea 

Mix of styles Future Leaders Academy...

Our waterfalls produced millions of litres daily 

Magical Mills once gifted us an abundance of industry

We were once Tin Kings & Pottery Queens 

Now love & kindness is our number one priority...

Global Guardians embedding systemic change 

Kindness Challenges riding the waves 

Sustainable Wellbeing Culture Craze 

Pioneering Promises for the World, from Wales.
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Dim ond os oes gennym ni'r wybodaeth a'r 

sgiliau i nodi beth yw'r hyn rydyn ni'n ei

wneud yma yng Nghymru a sut mae'n

effeithio ar weddill y Byd, fel ein bod yn

gwneud penderfyniadau sy'n cael effaith

gadarnhaol - y gallem lwyddo ar y nod yma.

Bydd cyfleoedd i bawb ddysgu am

y Byd, gan gynnwys adnoddau naturiol, 

masnach, democratiaeth, heddwch, undod a 

newid yn yr hinsawdd, felly rydym yn sicrhau 

ein bod yn defnyddio ein cyfran deg o 

adnoddau'r ddaear yn unig ac yn cyfrannu

tuag at heddwch byd-eang. 

(Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth a

Chymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu)

Y Weledigaeth - Cymru sy'n

Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang yn

2050

Bydd arweinyddiaeth yn agwedd hollbwysig 

ar ddatblygu agweddau heddychlon a 

dealltwriaeth ryngwladol, yn ein llywodraeth

genedlaethol, cyrff cyhoeddus, ysbytai, 

ysgolion a'r gymuned ehangach.

Trwy cynhyrchu'n foesegol a chaffael, bydd 

Cymru yn sicrhau bod ei chadwyni cyflenwi 

yn deg, yn foesegol ac yn gynaliadwy. Bydd 

cyrff cyhoeddus Cymru yn prynu, contractio 

neu gaffael nwyddau a gwasanaethau sydd â 

chyfraniad cadarnhaol tuag at faterion lleol a 

byd-eang. Bydd pobl yn cael pris teg am 

nwyddau, i helpu i'w cefnogi i anfon eu plant 

i'r ysgol, rhoi bwyd ar y bwrdd a chynllunio ar 

gyfer y dyfodol. (Cymru Lewyrchus)

Fel rhan o'n rôl fel cenedl Masnach Deg, bydd

cefnogaeth barhaol i'n Cymunedau Masnach 

Deg yng Nghymru, gan gynnwys ein trefi, 

dinasoedd, ysgolion, prifysgolion, sefydliadau 

ffydd a siopau sy'n darparu cyfleoedd i'r 

gymuned fyd-eang uno, dysgu oddi wrth eu

gilydd a masnachu'n deg.

Bydd ein system addysg a sgiliau yn gosod 

creadigrwydd, datrys problemau, cyfathrebu 

a'r gallu i addasu i newid yn ei ganol, gan 

dynnu ar fusnesau, elusennau ac eraill i 

gefnogi cyflawni hyn mewn ysgolion a'r 

gymuned ehangach. (Cymru Lewyrchus,

Cymru sy'n Fwy Cyfartal a Chymru o

Gymunedau  Cydlynus)

 

Bydd Cymru yn hybu ymddygiad cynaliadwy 

ac ymgysylltu â dinasyddion i helpu i leddfu 

yn erbyn newid yn yr hinsawdd a chyfrannu at

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd 

Unedig. Byddwn yn parhau i fod yn genedl 

sy'n edrych tuag allan, a gydnabyddir am 

degwch a chynaliadwyedd, gan gymryd rhan 

mewn gweithgareddau datblygu rhyngwladol 

i ddangos arweinyddiaeth a dysgu ar y cyd.

(Cymru Lewyrchus, Cymru sy'n Fwy Cyfartal a

Chymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu)

 

Wrth chwarae ein rhan i sicrhau bod

Cymru yn groesawgar, diogel a theg i bawb, 

byddwn yn cymryd camau i leddfu

yn erbyn materion byd-eang negyddol,

a thrwy weithredoedd undod yn croesawu 

ein cyfran deg o ffoaduriaid a allai fod wedi 

cael eu dadleoli o ganlyniad i newid yn yr 

hinsawdd neu gwrthdaro. (Cymru sy'n Fwy

Cyfartal)

 

Amlinellir fy nghyfraniad i'r weledigaeth 

hon trwy’r gwaith ar fy meysydd ffocws a'i

 nodi'n mwy manwl ym Mhennod 6

- Fy Ffocws.
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Er enghraifft, cymryd rhan mewn cadwyni 

cyflenwi moesegol, defnyddio ein cyfran deg

o adnoddau naturiol y Ddaear, addasu i 

newid yn yr hinsawdd, gweithio i wneud 

Cymru yn lle croesawgar i bawb, gwneud y 

penderfyniadau ariannol cywir ac addysgu 

eraill ar bwysigrwydd cyfrifoldeb byd-eang.

06



Mae'r prosiect, Gwneuthurwyr Newid, wedi

bod yn digwydd ers 2012, sy'n gweithio i

ddatblygu pobl ifanc fel dinasyddion     

 byd-eang. Mae'r rhaglen wedi canolbwyntio

ar ffoaduriad a cheiswyr lloches, gan weithio

gyda 7 ysgol o 119 Gwneuthurwyr Newid.

Rhwng 2016-18, mae'r prosiect wedi

cyflwyno 'dysgu gan eraill' i dros 4,000 o

bobl, wedi codi ymwybyddiaeth yn eu 

cymunedau, ac mae ysgolion wedi 

cychwyn ar eu taith i ddod yn

Ysgol Noddfa; pob un wedi'i arwain gan

fyfyrwyr Gwneuthurwr Newid.

Mae'r ysgolion sy'n cymryd rhan 

wedi ymgorffori'r pwnc yn eu cwricwlwm ac

wedi cynyddu eu hyder wrth addysgu.

Bellach mae gan 9 ysgol ledled Cymru 

wisgoedd Masnach Deg a gyflenwir gan

Koolskools, gan gynnwys Ysgol Gynradd 

Eglwys y Trallwng yng Nghymru, Ysgol 

Esgob Morgan yn St Asaph, 

St Bernadette's yng Nghaerdydd ac

Ysgol Gymunedol Neyland yn Sir Benfro. 

 

Mae sicrhau bod gwisgoedd ysgol

yn cael eu gwneud o

gotwm Masnach Deg mewn  ffatrïoedd

moesegol yn un ffordd y gall ysgolion

wneud gwahaniaeth. Mae safonau

masnach deg yn gwahardd llafur plant,

yn talu pris teg am gotwm a hefyd yn

darparu premiwm Masnach Deg i'w

fuddsoddi mewn cymunedau mewn 

gwledydd sy'n datblygu.

Mae 23 Code Street yn ysgol godio 

ar gyfer menywod a phobl sydd yn ddi-

ddeuaidd sy'n rhoi cyfran o'r elw tuag 

at ddysgu sgiliau TG i fenywod yn India. 

Sefydliwyd gan Anisah Osman 

Britton, ar gyfer pob myfyriwr sy'n talu, 

maen nhw'n dysgu sgiliau digidol i 

fenywod yn slymiau India.

 

Mae Ysgolion Heulol Giakonda elusen yn 

Abertawe yn bodoli i hyrwyddo addysg 

plant ac oedolion, yn enwedig ym maes 

cyfrifiadureg a chyflenwi a gosod offer 

pŵer heulol goleuadau LED, yn Zambia yn 

bennaf, ond maent wedi helpu a 

chynghori grwpiau sy'n gweithio mewn 

rhannau arall o Affrica, y Byd ehangach,

ac yn lleol hefyd.

 

Mae Cyfryngwyr Merched ledled y 

Gymanwlad yn cefnogi rhwydwaith newydd

o gyfryngwyr benywaidd i gynyddu

cyfranogiad menywod yn y

broses heddwch a chyfryngu ar lefel leol, 

genedlaethol a byd-eang. Mae ymchwil 

yn awgrymu bod prosesau heddwch sy'n 

cynnwys menywod yn 35% yn fwy debygol 

o barhau, ond er gwaethaf hyn, dim ond 

mewn 3% y maent yn cymryd rhan.

 

Mae gêm fideo a ryddhawyd gan yr elusen 

Islamic Relief yn dysgu chwaraewyr am 

gymorth rhyngwladol wrth fynd i'r afael â 

chanfyddiadau negyddol o Fwslimiaid. Yn 

seiliedig ar brosiectau datblygu

rhyngwladol go iawn, mae'r gêm yn herio

ei defnyddwyr i adeiladu ysgolion, llochesi 

athyllau turio i helpu rhith-gymunedau

allan o dlodi.

 

Mae dinas Rotterdam yn ymdrechu i ddod 

yn economi gylchol, trwy cynnwys 

cylchrediad yn ei phrosesau tendro a 

chaffael, cyflogi cwmni i helpu i lywio 

cwmnïau i feddwl yn gylchol, ac mae 

ganddynt mentrwyr sy'n gwneud 

cynhyrchion arloesol allan o sbwriel.
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Bydd cysylltiadau byd-eang Cymru a 

diwylliant a hanes hiliol amrywiol yn cael eu 

dathlu a’u cynnal gan bobl yng Nghymru. 

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag 

eraill o bob ffydd a chefndir, gan greu

polisïau a darparu strategaethau sy'n darparu

cefnogaeth a gwasanaethau digonol, ac 

addysgu ar bwysigrwydd derbyn a 

goddefgarwch, i greu dyfodol diogel a 

heddychlon i bobl yng Nghymru a thramor.

(Cymru o Gymunedau Cydlynus, Cymru sy'n

Fwy Cyfartal a Chymru â Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu)

 

Bydd Cymru yn deall pwysigrwydd defnyddio 

adnoddau’r Byd yn effeithlon. Byddwn yn 

cyfrannu at lesiant byd-eang trwy ddefnyddio 

ein cyfran deg o'r adnoddau naturiol i'n helpu 

i aros o fewn terfynau amgylcheddol byd-

eang. Bydd Cymru yn sicrhau nad yw ei 

ddefnydd yn gyrru datgoedwigo dramor tra 

hefyd yn amddiffyn ac yn ehangu ei 

choedwigoedd ei hun. Gydag adnoddau 

naturiol a reolir yn gynaliadwy, bydd

Cymru yn helpu i amddiffyn ac adfer natur,

gan gyflawni ei hymrwymiadau fel llofnodwr i 

nifer eang o gytuniadau byd-eang ar gyfer 

amddiffyn a gwella natur. (Cymru Lewyrchus

a Chymru Gydnerth)

 

Bydd Cymru yn lleihau allyriadau nwyon tŷ 

gwydr, yn enwedig yn ein sectorau 

trafnidiaeth a gwastraff, er mwyn gwella 

ansawdd yr aer, iechyd pobl ac ein heffaith 

fyd-eang, a chefnogi cymunedau  sydd fwyaf 

mewn perygl o newid yn yr hinsawdd. 

(Cymru Lewyrchus, Cymru Iachach, Cymru

Gydnerth a Chymru sy'n Fwy Cyfartal)

 

 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Bydd cyrff cyhoeddus a busnesau yng 

Nghymru yn effeithlon o ran adnoddau. 

Bydd cynhyrchion ac egwyddorion yr 

economi gylchol wrth dal i ddefnyddio 

cynhyrch a defnydd gan ddylunio gwastraff 

allan o'r system a datgyplu gweithgaredd 

economaidd lleol a byd-eang yn raddol 

o'r defnydd o adnoddau cyfyngedig. Bydd 

hyn yn olygu hefyd, y bydd technolegau yn 

creu cyfoeth cymunedol yn hytrach na 

chanolbwyntio cyfoeth a pherchnogaeth,

gan helpu i leihau anghydraddoldebau byd-

eang.  (Cymru Lewyrchus)

Bydd Cymru yn gwneud y penderfyniadau 

ariannol cywir i alluogi cenedlaethau'r dyfodol

i ffynnu. Mae hyn yn golygu y byddwn yn 

defnyddio egwyddorion hirdymorac ataliol yn 

ein prosesau gwneud penderfyniadau,

ac yn cyfrannu'n gadarnhaol at blaned

gynaliadwy, ei phobl, ac yn llleddfu yn erbyn

newid yn yr hinsawdd. (Cymru Lewyrchus)

 

Bydd ymrwymiadau ariannol yn ystyried cylch 

bywyd a'r economi gylchol sy'n cyfrannu'n 

gadarnhaol at ein llesiant trwy gynllunio 

cyllideb a cytyundebau. Tra'n delio â 

sefydliadau ariannol yn y dyfodol bydden ni'n 

foesegol a sicrhau nad ydynt yn buddsoddi 

mewn pethau sy'n achosi niwed e.e. 

caethwasiaeth plant, llafur plant gorfodol, 

newid yn yr hinsawdd, arfau, gwrthdaro 

milwrol, llygredd amgylcheddol, a thorri

hawliau dynol ac anifeiliaid. (Cymru

Lewyrchus, Cymru'n Fwy Cyfartal )

 

Bydd Cymru yn ail-gyfeirio pensiynau a 

budd-soddiadau o ffynonellau sy'n achosi

niwed, gan gynnwys tanwydd ffosil, 

llygryddion, torri hawliau dynol ac arfau, 

er mwyn sicrhau dyfodol gwell i bawb.
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Mae ardystio'n B Corp yn gwneud hi'n

ofynnol i gwmnïau preifat ddangos 

ymrwymiad i bobl a'r blaned, yn ogystal 

ag elw. Rhaid i ymgeiswyr ddangos 

perfformiad credadwy ar faterion fel 

buddsoddiad cymunedol, hawliau 

gweithwyr, arferion amgylcheddol a 

chysylltiadau cwsmeriaid. Nod sy'n sefyll 

allan yw dod ag atebolrwydd cyfreithiol 

i'w hymrwymiad. Enghreifftiau lleol o B

Corp yng Nghymru yw Iceland foods, TYF,

Sweetman and Partners a Urban Foundry.

 

Iceland, gyda'i bencadlys yng 

Nglannau Dyfrdwy, oedd y manwerthwr 

mawr cyntaf yn fyd-eang i ymrwymo i 

ddileu plastig un defnydd yn ei becynnu 

brand ei hun (i'w gwblhau erbyn 2023), 

a'r cyntaf i fabwysiadu'r Marc

Ymddiriedolaeth di-blastig.

Ers mis Ionawr 2018, maent wedi gweld 

gostyngiad o 29% yn ei ddefnydd plastig.

 

Mae gwirfoddolwyr sy’n gweithio i 

ShareAction, elusen ‘buddsoddiad 

cyfrifol’ yn defnyddio Cyfarfod Cyffredinol

Blynyddol y cwmni i fynd â busnesau i 

dasg ar faterion amgylcheddol, 

cymdeithasol a llywodraethu, gan gymryd 

agwedd gadarnhaol tuag at ymgysylltu. 

Un o lwyddiannau mwyaf ShareAction 

oedd helpu i berswadio Shell i roi’r gorau i

fuddsoddi mewn tywod tar carbon-trwm

Canada.

Trwy sicrhau bod ein hynni yn 

adnewyddadwy ac yn rhydd o ffosiliau, 

byddwn yn sicrhau nad yw'r camau a 

gymerwn yng Nghymru yn achosi unrhyw 

niwed i eraill ar ein planed ac yn cyfrannu 

at dargedau newid hinsawdd planedol. 

(Cymru Lewyrchus a Chymru sy'n Fwy

Cyfartal)

 

Drwy wneud penderfyniadau sy'n sicrhau 

llesiant amgylcheddol, cymdeithasol, 

economaidd a diwylliannol, bydd yn arferol i

sicrhau nad ydym yn buddsoddi mewn 

tanwydd ffosil neu weithgaredd

niweidiol eraill a bydd ein iseldeiledd

yn cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy.
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Hoffwn ddiolch i'r bobl a'r
sefydliadau canlynol am

eu cyfraniad i'm gwaith ar
y nod hwn.

Fe gyfranwyd llu o sefydliadau a      

 rhanddeiliaid  tuag at 'Taith i Gymru sy'n

Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang' yn ogystal â

sylwadau defnyddiol a chraff ar

ddrafftiau'r adroddiad hwn, sydd wedi'i

werthfawrogi'n fawr.

 

Hoffwn ddiolch i Cymru Masnach Deg

Cymru, Hub Cymru Affrica a Llywodraeth

Cymru a oedd yn bartneriaid yn y rhaglen

Y Gallu i Greu. Yn benodol, Elen Jones, a

secondiwyd i'm swyddfa i gefnogi'r

gwaith hwn ac sydd wedi parhau i

ddarparu mewnwelediad a chefnogaeth,

gan gynnwys mewnbwn i'r bennod hon.

Hoffwn hefyd ddiolch i Susie Ventris-

Field, Prif Weithredwr Canolfan Materion

Rhyngwladol Cymru, am ei mewnbwn

gwerthfawr a'i chyfraniad i'r bennod hon.

 

Yn ychwanegol i'r ymgyfraniad yma, rwyf

hefyd wedi cyflawni fy nyletswydd

statudol i fonitro ac asesu cynnydd gan

gyrff cyhoeddus wrth gyflawni eu

hamcanion llesiant a gofynion y Ddeddf

yn gyffredinol, a chynnal ymchwil.

 

O ganlyniad i'r gweithgareddau hyn, rwyf

wedi nodi'r heriau a'r cyfleoedd fel y

gwelir yn y bennod hon.

 

Canfyddiad pobl o gynnydd

tuag at y nod hwn

Elen Jones

Cynllunydd Nod, Cymru sy'n

Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang
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Mae bygythiad newid yn yr hinsawdd yn 

Mae angen newidiadau mawr mewn 

Mae pobl wedi'u dychryn ynghylch 

Dylai pobl ifanc yng Nghymru baratoi'n 

Mae pobl yn poeni am Brexit, a sut y gallai 

Mae ein systemau bwyd cyfredol yn cael 

wir, ond rydym yn dal i fod ynghlwm iawn 

â'n ffordd o fyw, ac ni fydd pawb yn 

ildio hynny yn hawdd.

 

cynhyrchu ynni, effeithlonrwydd a 

defnydd, ac agweddau tuag at wastraff 

a phecynnu cynaliadwy.

 

effeithiau plastig ar yr amgylchedd a 

bywyd morol ac yn dyfynnu rôl bwysig

rheoleiddio a bod manwerthwyr yn 

lleihau / dileu eu defnydd ohono.

 

well gyda sgiliau sy'n addas ar gyfer y 

dyfodol.

 

effeithio ar Gymru yn y dyfodol.

 

effaith andwyol ar yr amgylchedd ac

iechyd pobl, ac erbyn hyn mae angen 

system fwyd ddiogel, deg a chynaliadwy 

sy'n gwella llesiant yng Nghymru.

 

Canfyddiad pobl o gynnydd

tuag at y nod hwn

Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei 

feddwl a'i gredu yn rhan bwysig o 

ymgyfraniad. Dyna pam, yn yr adran hon, 

rwyf am roi blas o'r hyn y mae pobl wedi'i 

ddweud wrthyf, ers dechrau fy nhymor ac 

mewn perthynas â'r adroddiad hwn.

 

Trwy fy holl ddulliau o ymgyfraniad, mae'r nod

llesiant 'Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-

eang' wedi gwahodd y sylwadau lleiaf oll.

Serch hynny, mae cysylltiadau clir

â llawer o'r nodau  llesiant eraill, yn benodol,

Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth a Chymru

sy'n Fwy Cyfartal.

 

Er gwaethaf hyn, mae yna rai negeseuon 

allweddol rydw i wedi'u casglu:

Mae pobl yn poeni am gaethwasiaeth 

Mae pobl wedi sylwi cymhlethdod caffael 

     fodern a sefydlogiad ffoaduriaid a 

     cheiswyr lloches.

 

     a buddsoddiadau (fel pensiynau) ac yn 

poeni nad yw'r rhain yn ddigon gefnogol      

i'r nod.
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Mae achosion fel Coronavirus (COVID-19) yn

 2020 yn ein hatgoffa yn fwy nag erioed bod

beth sy'n digwydd yma yng

Nghymru yn gysylltiedig â materion byd-eang.

Er iddo darddu yn Wuhan

dros 5,000 milltir i ffwrdd, roedd y datganiad o

bandemig gan Sefydliad Iechyd y Byd yn

arwydd clir y byddai'n rhaid i gymunedau

yng Nghymru ymateb. Wrth i achosion yng 

Nghymru barhau i godi, a’r nifer o

farwolaethau yn cynyddu, roedd ein

gwasanaethau cyhoeddus yn

wynebu pwysau cynyddol. 

 

Er hynny, trwy arloesi ar ddyluniadau i greu 

peiriannau anadlu ac offer amddiffynnol 

personol, i annog cydlyniant cymunedol 

trwy weithredoedd o garedigrwydd a 

thegwch rhwng cenedlaethau, mae Cymru 

wedi chwarae ei rhan.

 

Mae enghreifftiau fel Dr Kathrin

Thomas, meddyg teulu, a Chadeirydd y 

Cysylltiadau Iechyd Cymru ar gyfer Affrica yn

rhoi arweiniad ar COVID-19 ac ymyriadau ar 

gyfer y rhai gweithio yng Nghymru a 

phrosiectau sy'n cefnogi yn Affrica, yn 

dangos bod gweithio ar y cyd byd-eang yn 

angenrheidiol er mwyn brwydro yn erbyn 

pandemig. Rwyf hefyd yn ddiolchgar i gyrff 

cyhoeddus, y sector gwirfoddol a phreifat 

a'n cymunedau am weithio gyda'n gilydd yn 

ystod yr amser hwn.

 

Mae wedi dangos ei bod yn bosibl i 

lywodraethau rhyngwladol a dinasyddion 

weithredu'n dda gyda'u gilydd, wrth wynebu'r 

wyddoniaeth sy'n ymwneud ag argyfyngau ac 

trobwyntiau byd-eang. Gobeithio y bydd 

arweinwyr sydd wedi cael eu cyflwyno dro 

ar ôl tro gyda'r ffeithiau sy'n ymwneud ag 

argyfyngau natur a hinsawdd, byddant nawr

yn gweithredu gyda'r un lefel o frys. 

Yr heriau a'r cyfleoedd i

newid

Edrychaf ymlaen hefyd at weithio gyda chyrff 

cyhoeddus ac eraill i rannu ein dysgu o'r 

amser hwn, a sut y gallwn gwneud y mwyaf

o'r dulliau cadarnhaol a welsom wrth i ni 

symud ymlaen.

 

Wrth wneud y mwyaf o'n cyfraniad at fod yn 

gyfrifol ar lefel fyd-eang, mae'r Ddeddf yn 

gofyn i ni nid yn unig gydbwyso'r pedwar 

elfen o ddatblygu cynaliadwy (economaidd, 

cymdeithasol, yr amgylchedd a diwylliant) 

yma yng Nghymru, ond mewn 

mannau eraill hefyd.

Nid yw hyn bob amser yn hawdd ei gyflawni

mewn cyd-destun lleol; mae gwneud hyn yn

fwy heriol ar lefel fyd-eang.

 

Yn ogystal â gweithredu’n gyfrifol mewn ystyr

 sefydliadol (er enghraifft, pan fyddwn yn 

ffurfio partneriaethau a rhwydweithiau 

iechyd neu addysgol, yn enwedig trwy 

ymchwil a datblygu), rhaid i ni hefyd gofio ein 

heffaith yn ein gweithgareddau o ddydd i 

ddydd a phan fyddwn yn teithio, i gyfrannu

heb wybod at  gaethwasiaeth fodern,

neu gamau eraill sy'n cael effaith negyddol ar 

genedlaethau'r dyfodol mewn gwledydd eraill.

 

Yn y bennod hon, rwyf felly wedi nodi'r

heriau a'r cyfleoedd y credaf y gall ein helpu i

gyd i weithio tuag at ddod yn

Gymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.
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Dylai Cymru ddangos

dinasyddiaeth ac

arweinyddiaeth 

Fel cenedl sy'n anelu at fod yn allanol - 

yn edrych ac yn cael ei chydnabod am 

degwch a chynaliadwyedd, gall cymryd rhan 

mewn gweithgareddau datblygu rhyngwladol

ddangos arweinyddiaeth, ac mae'n cefnogi 

ein rôl i fod yn genedl sy'n gyfrifol yn fyd-

eang.  

 

Dylai pawb cael y cyfle i ddatblygu eu 

gwybodaeth am faterion byd-eang, mewn 

perthynas â meysydd fel adnoddau naturiol, 

masnach, democratiaeth, heddwch, undod a 

newid yn yr hinsawdd. Gall datblygu sgiliau 

a grymuso pobl i weithredu helpu i sicrhau 

ein bod yn defnyddio ein cyfran deg o

adnoddau'r ddaear yn unig ac yn cyfrannu at

fyd heddychlon.  

 

Trwy feithrin ymddygiad cynaliadwy ac 

ymgysylltu â dinasyddion gallwn hefyd lleddfu

yn erbyn newid yn yr hinsawdd a  chyfrannu

at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r 

Cenhedloedd Unedig.

Mae’r adroddiad ‘All Together! Pointers for

action from the Well-being of Future

Generations’ a gyhoeddwyd yn 2018 

gan Llywodraeth Cymru a WWF-Cymru

amlygodd mai nodau llesiant ‘Cymru

Gydnerth’ a 'Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-

eang' yw'r rhai y mae cyrff cyhoeddus 

yn eu deall a /neu’n eu hystyried y lleiaf.
 

Mae'n gymhleth ac yn heriol i nodi'r effaith 

y gall polisïau a gweithredoedd yma  yng

Nghymru ei chael ledled y Byd, ac mae'r un 

mor heriol i'w mesur. 

 

Ar wahanol adegau, defnyddiwyd

dangosyddion fel cyfraddau tlodi a niferoedd

gwirfoddolwyr i ddangos cynnydd yn erbyn y

nod hwn. Er bod y rhain yn feysydd hanfodol

ar gyfer llesiant Cymru yn y dyfodol, llai 

amlwg yw dealltwriaeth glir o sut mae 

enghreifftiau fel y rhain yn gwneud 

cyfraniad cadarnhaol at lesiant byd-eang.

Yn yr un modd, o'r 10 Newid Syml a

gyhoeddais i ddangos y camau y gall

cyrff cyhoeddus eu cymryd i symud ymlaen

tuag at fod yn gyfrifol yn fyd-eang, 

roedd eu ymatebion yn dangos taw hwn oedd

yr isaf o'r saith nod llesiant i'w gael ei

mabwysiadu, a'r isaf i'w gael ei mabwysiadu

gan awdurdodau lleol.  Er enghraifft, mae'r 

cam newid syml i ‘Cefnogi eich staff

ac ymwelwyr i ddeall eu hôl-troed carbon

personol’ ymhlith y pum Newid Syml isaf a

mabwysiadwyd o'r 82 cam cychwynnol a 

gyhoeddwyd yn 2018.
 

Mae llai o ddealltwriaeth hefyd

ar sut y gallwn ddod yn fwy cyfrifol yn fyd-

eang mewn ffordd systematig.

Nid yw nod llesiant ‘Cymru sy'n Gyfrifol ar 

lefel Fyd-eang’ yn cael ei ddeall yn dda,

ac nid yw cyrff cyhoeddus yn dangos 

adroddiadau clir a chredadwy o’u

cyfraniadau cadarnhaol ar y BydYr hyn sydd ei angen ar genedlaethau’r

dyfodol

 

Lle rydyn ni nawr
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Gall hyn arwain at gamau sydd ar yr wyneb yn

edrych yn bositif ond yn cael eu tanseilio 

gan ymddygiadau eraill. Er enghraifft, mae 

sefydliad yn newid i ddefnyddio te a choffi

Masnach Deg  wrth fethu â dileu 

caethwasiaeth yn eu prif gadwyn gyflenwi,

neu beidio ag ystyried eu hôl troed-

carbon gyda'u polisi teithio staff.

 

Er gwaethaf hyn, mae yna rai enghreifftiau 

gwych yng Nghymru o sefydliadau sy'n 

dangos sut maen nhw'n bod yn gyfrifol ar

lefel fyd-eang. Er enghraifft:

Dylai Lywodraeth Cymru ystyried sut mae

nhw'n cefnogi, annog a darparu mwy o 

gefnogaeth i helpu cyrff cyhoeddus i 

ddangos cynnydd yn erbyn Cymru sy'n 

gyfrifol ar lefel fyd-eang.
 

Dylai cyrff cyhoeddus archwilio ffyrdd y

galluogi eu staff ddatblygu'r wybodaeth 

a'r sgiliau i ddeall materion byd-eang 

cymhleth, a nodi effaith gweithredoedd, 

polisïau a chynlluniau unigol a chyfunol. 

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod 

penderfyniadau a wneir yn cael effaith

gadarnhaol ar y byd y tu hwnt i Gymru, neu

o leiaf, yn osgoi niwed.
 

Mae Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol

yn esiampl dda o hyn, a ddylai cyrff

cyhoeddus asesu sut gellir eu staff elwa o

raglenni fel hyn. Mae yna hefyd nifer o

syniadau ac awgrymiadau ymarferol ar gyfer

gweithredoedd sy’n gyfrifol yn fyd-eang -

er enghraifft yn 2019, rhoddais arweiniad i

gyrff cyhoeddus (ac eraill) ar y camau y

gallant eu cymryd yn fy ‘Taith tuag at Gymru 

sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang’.

Mae Rhaglen Grantiau Cymru ac Affrica 

Llywodraeth Cymru wedi cefnogi miloedd o

bobl yng Nghymru i gymryd camau sy'n 

gyfrifol ar lefel fyd-eang,

ac mae gallu a gwybodaeth

yn cael eu datblygu trwy  bartneriaid fel y

Cyngor Cymru ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol

ac Hub Cymru Affrica.
 

Mae cynllun PLANT! Llywodraeth Cymru yn 

plannu dwy goeden ar gyfer pob plentyn 

sy'n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng 

Nghymru - un yng Nghymru ac un yn Uganda.

Mae'r coed hyn yn cyfrannu at raglen Mbale

Cymru, sy'n plannu coed yn rhanbarth 

datgoedwigedig trwm Mount Elgon yn

Uganda. Mae rhaglen Mbale wedi

plannu 10 miliwn o goed ers 2014 gyda'r nod

o blannu 25 miliwn erbyn 2025.
 

Mae rhaglen Ymwybyddiaeth Addysg 

Datblygu Cyngor Sir Gaerfyrddin yn dod â

disgyblion o ysgolion yr ardal ynghyd i 

ddysgu am Nodau Datblygu Cynaliadwy'r

Genhedloedd Unedig. Mae'r prosiect wedi

edrych ar materion plastig byd-eang, 

Masnach Deg, di-garbon ac ar Ddiwrnod 

Amgylchedd y Byd, daeth pob un ynghyd ar 

Daith Gerdded Fyd-eang i rannu eu dysgu 

ac ysbrydoli eraill.
 

Mae Maint Cymru yn codi ymwybyddiaeth o  

datgoedwigo a newid yn yr hinsawdd ac yn 

grymuso pobl ifanc i gymryd rhan wrth 

weithredu yn ei erbyn.

Yn dilyn lawer o flynyddoedd o weithio gyda

ffermwyr Masnach Deg, yng Ngwanwyn

2020, cytunwyd Llywodraeth Cymru i

gefnogi 3,000 o ffermwyr Coffi Organig 

Masnach Deg yn Uganda. Mae'r fenter hon

yn rhoi cyfle i bobl Cymru fasnachu'n 

uniongyrchol â phobl Uganda a chefnogi 

eu cymuned i ymateb i newid yn yr

hinsawdd a darparu rhaglenni cymunedol 

ar iechyd, addysg a rhyw.
 

Mae pobl ifanc yng Nghymru wedi bod yn 

cymryd rhan yn Fodel Cenhedloedd

Unedig trwy cynnal cyfarfodydd 'chwarae rôl

'fel y Cyngor Diogelwch a'r Cynulliad

Cyffredinol, mae cyfranogwyr yn cael

cipolwg unigryw i sut mae'r

Cenhedloedd Unedig yn gweithio. 

Maen nhw'n ymchwilio, yn dadlau ac yn 

ceisio datrys rhai o broblemau mwyaf y

byd yn union fel y peth go iawn.

Fe allen ni i gyd  roi cynnig arni!
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Fel y wlad gyntaf a'r unig wlad yn y byd i 

ddeddfu ar gyfer llesiant, mae gan Gymru 

stori unigryw i'w rhannu â gwledydd eraill. Yn 

rhyngwladol, mae ein ffordd o wneud pethau 

yn parhau i ysbrydoli ac effeithio ar newid. Er 

enghraifft, mae aelodaeth o'r Rhwydwaith 

Sefydliadau i'r Cenedlaethau

Dyfodol wedi bod yn allweddol wrth

ddatblygu methodoleg o rannu

ymarfer gorau rhwng cyd-aelod-wledydd

megis Israel, Hwngari, Norwy, Seland

Newydd, y Ffindir a Chanada.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

yn ddarn o ddeddfwriaeth sy'n arwain y Byd

ac mae gennym rôl bwysig wrth helpu 

cenhedloedd eraill i ddysgu o'n dull o

weithredu

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

yn parhau i ddenu diddordeb rhyngwladol, fel

yr unig ddeddfwriaeth o'i math yn y  byd. Yn

dilyn hynny, Cymru yw'r unig wlad o  hyd i

sefydlu Comisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol annibynnol.
 

Mae gwledydd gan gynnwys Canada, Seland

Newydd, yr Almaen, Hwngari, yr Iseldiroedd 

a'r Emiraethau Arabaidd Unedig ymhlith y 

cenhedloedd rhyngwladol sydd â diddordeb 

mewn dysgu o ddull Cymru. Mae hefyd wedi 

cael cefnogaeth nifer o sefydliadau 

rhyngwladol gan gynnwys y

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 

Datblygiad Economaidd (OECD)

y Cenhedloedd Unedig ac

Uwchgynhadledd Llywodraeth y Byd.

Y Cenhedloedd Unedig (2015)

“Yr hyn y mae Cymru yn ei wneud heddiw, bydd

y byd yn ei wneud yfory - gweithredu 

mwy na geiriau yw’r gobaith ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol.” 

Anna Martinez-Zemplén, 

Ysgrifenyddiaeth y Rhwydwaith Sefydliadau 

ar gyfer Cenhedlaethau’r Dyfodol

“Mae Sophie Howe wedi bod yn allweddol fel

Cadeirydd, wrth arddangos y 

Rhwydwaith Rhyngwladol Sefydliadau ar 

gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol (NIFG) yn yr 

arena ryngwladol. O dan ei

harweinyddiaeth mae aelodau wedi

datblygu methodoleg o rannu ymarfer 

gorau mewn meysydd o ddiddordeb, 

ymhlith eraill y cynllun Plant! oedd yn un o'r 

modelau  ar gyfer menter 'Brodyr a

Chwiorydd' Hwngari. Mae ymgysylltiad 

sefydliadol â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r

Cenhedloedd Unedig yn brosiect cyffredin

ymhlith llawer o aelodau NIFG ac o dan ei

harweiniad fe wnaethom gyd-drefnu 

cynhadledd ryngwladol.”

“Yn rhyfeddol o ran ei ehangder, ei sylw a'i 

uchelgais. Does dim byd tebyg iddo yn

unman arall yn y byd ar y pwynt hwn. Mae maint

o waith y mae tîm y Comisiynydd 

wedi'i wneud mewn cyfnod byr iawn o amser,

wedi creu argraff fawr arnaf.”

Disgrifiodd yr Athro Jonathan Boston o 

Brifysgol Victoria, Seland Newydd, ein 

deddfwriaeth:
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Mae sefydliadau rhyngwladol gan gynnwys y

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a

Datblygiad Economaidd a'r Cenhedloedd

Unedig yn parhau i ddefnyddio'r

ddeddfwriaeth fel enghraifft sy'n arwain y

Byd, ac rwyf wedi cyfarfod a rhannu dull

Cymru gydag uwch ffigurau'r Cenhedloedd

Unedig gan gynnwys Llywydd y Cyngor

Economaidd a Chymdeithasol, Llysgennad

Arbennig ar Newid Hinsawdd a'r Cennad

Arbennig i Ieuenctid. Ac ers 2016, rwyf wedi

annerch Fforwm Gwleidyddol Lefel Uwch y

Cenhedloedd Unedig yn flynyddol, lle yn 2019

fe lansiais fy nghanllaw 'Taith i ddod yn

Gymru sy'n gyfrfol ar lefel fyd-eang'.
 

Mae’r llwyfannau hyn wedi rhoi cyfle i

mi eirioli cefnogaeth ryngwladol

i ‘sefydliadau annibynnol astatudol ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol.’ Mae hyn yn 

arbennig o berthnasol i Darged 16.6 o dan y

Nodau Datblygu Cynaliadwy sy’n galw ar 

aelodau wladwriaethau i ‘Ddatblygu

sefydliadau effeithiol, atebol a thryloyw’. 
 

Ym Mehefin 2019, fel Cadeirydd y

Rhwydwaith Sefydliadau ar gyfer 

Cenedlaethau'r Dyfodol, cyhoeddais

papur trafodaeth o’r enw "Looking to 2030

and Beyond - How Institutions for Future

Generations Can Assist in SDG

Implementation". Amlygodd sut mae amryw o

sefydliadau sy'n cynrychioli diddordebau

buddiannol, hawliau a llesiant  cenedlaethau'r

dyfodol yn asedau unigryw a phwysig mewn

llywodraethu hirdymor cenedlaethol a

rhyngwladol ac yn ddefnyddiol i'n galluogi ni i

weithredu'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.
 

Rwy’n cael fy nghalonogi’n yn enwedig pan fo

gwledydd eraill yn ceisio deddfu ar ran

cenedlaethau’r dyfodol a dilyn esiampl 

Cymru. Er enghraifft, mae Mesur Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i gyflwyno i'r  

 Dŷ Cyffredin a'r Tŷ Arglwyddi yn Senedd y

Deyrnas Unedig dan arweiniad yr Arglwydd

John Bird. 

Mae'r Athro Daniella Tilbury, y Comisiynydd 

Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Gibraltar, hefyd

yn dilyn deddfwriaeth yn angerddol.

Er mwyn adeiladu ar hyn, dylai Llywodraeth 

Cymru ddod o hyd i ffyrdd i gefnogi 

cenhedloedd eraill i ddysgu o'i dull  o

weithredu, a dylai ei swyddfeydd rhyngwladol

gael y dasg o gefnogi llywodraethau,

sefydliadau a rhanddeiliaid.
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Mae Strategaeth Ryngwladol 

Llywodraeth Cymru yn gyfle i hyrwyddo

Cymru i'r byd,  ond dylem i gyd

fod yn meddwl ac yn gweithredu mewn

ffordd sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Mae Cymru yn dal ar y cyfleodd sydd ar gael

i wella ei chyfrifoldeb ar lefel fyd-eang. Am

y tro cyntaf ers Datganoli ym 1999,

penododd Llywodraeth Cymru Gweinidog

y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn

2018-Eluned Morgan, AC. Yn dilyn hyn,

cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 

ei Strategaeth Ryngwladol gyntaf ym

mis Ionawr 2020.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal 

presenoldeb yn llawer o brif ranbarthau 

buddsoddi'r byd, gyda sawl swyddfa 

ryngwladol Cymreig ledled y Byd.

Mae gan Lywodraeth Cymru, a sefydliadau 

eraill o Gymru, gysylltiad â nifer o

rwydweithiau rhyngwladol a amlygwyd yn y

Strategaeth Ryngwladol. Mae gan y rhain y

potensial i flaenoriaethu cyfrifoldeb 

byd-eang wrth iddynt ryngweithio â'r byd.

 

Mae hyn yn adeiladu ar fentrau sy'n bodoli 

eisoes sy'n dangos agwedd Cymru tuag at 

ddinasyddiaeth fyd-eang fel rhaglen Cymru 

ac Affrica. Wedi'i lansio yn 2006, mae'n

cefnogi pobl yng Nghymru i weithredu ar 

dlodi yn Affrica trwy ariannu prosiectau sy'n 

cefnogi dysgu, cyfnewid sgiliau, gweithio ar y 

cyd a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

 

Mae Hub Cymru Affrica, a chynllun grantiau C

ymru ac Affrica a ariennir

gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cyngor, 

hyfforddiant, cefnogaeth a grantiau bach i'r

cannoedd o grwpiau yng Nghymru, gan eu 

galluogi i gael gafael ar gyllid ar gyfer 

prosiectau ar raddfa fach sy'n cyfrannu at y

Nodau  Datblygu Cynaliadwy y Cenhedleodd

Unedig a sicrhau buddion yma a thramor.

Race Alliance Wales, Tachwedd 2019

“Mae ein gweithredoedd ac ymddygiadau 

yng Nghymru yn cael effaith ar y gymuned 

fyd-eang, yn enwedig yn hemisffer y de sy'n

effeithio pobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig ar raddfa anghyfartal.”

Serch y datblygiadau hyn, mae rhai 

rhwystrau pwysig o hyd er mwyn fod yn 

gwbl gyfrifol ar lefel fyd-eang, ac nid oes gan

Gymru'r holl rym deddfwriaethol sydd eu

hangen. Mae'r meysydd a ganlyn yn bŵerau

a gadwyd yn ôl o dan reolaeth Llywodraeth y

Deyrnas Unedig: llywio o'r awyr, llongau,

trafnidiaeth forol, masnach allanol, creu

heddwch neu ryfel, amddifyn, cytuniadau, 

arian cyfredol, mewnfudo, diogelwch

cenedlaethol, gwrthderfysgaeth,

pŵerau brys, arfau tanio, rheoli mewnforio

ac allforio, pysgota môr, a datblygu

rhyngwladol.
 

Er nad yw'r meysydd hyn o dan ein rheolaeth,

gallwn ddangos cefnogaeth o hyd i feysydd

fel datblygu rhyngwladol lle mae llywodraeth

bresennol y Deyrnas Unedig yn amddiffyn 0.7%

o'r Cynnyrch Domestig Gros (GDP) ar gyfer

gwariant yn y maes hwn a gallwn  sicrhau 

ei fod yn cael ei wario'n dda.
 

Rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd ystyried y 

gwrth-ddywediadau a all ddod i rym o fewn 

strategaeth ryngwladol sy'n gyfrifol  ar lefel

fyd-eang. Er enghraifft, partneriathau masnach

gyda gwledydd sydd â phroblemau 

hawliau dynol.
 

Yn destun pryder, mae Oxfam yn gwneud

pwynt yn ei Cerdyn Sgorio Ffeministaidd 

 2019: Olrhain camau gweithredu Llywodraeth

Cymru i hyrwyddo hawliau menywod a

chydraddoldeb rhwng  y rhywiau’ nad oes

tystiolaeth ar gael i'r  cyhoedd bod cyfrifoldeb

ar lefel fyd-eang yn cael ei ystyried

pan fydd masnach neu 

benderfyniadau hyrwyddo eraill yn cael eu

cymryd, neu fod yr effaith ar  fenywod yn cael

ei ystyried mewn penderfyniadau  o'r fath. 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
17

https://llyw.cymru/strategaeth-ryngwladol-i-gymru?_ga=2.167025662.1796270744.1588163896-943779245.1587982805
http://www.hubcymruafrica.cymru/hub/index_cy.html
https://wcva.cymru/cy/cyllid/cymru-ac-affrica/
https://wcva.cymru/cy/cyllid/cymru-ac-affrica/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620742/bn-feminist-scorecard-wales-130419-cy.pdf?sequence=2
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620742/bn-feminist-scorecard-wales-130419-cy.pdf?sequence=2
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620742/bn-feminist-scorecard-wales-130419-cy.pdf?sequence=2
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620742/bn-feminist-scorecard-wales-130419-cy.pdf?sequence=2
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620742/bn-feminist-scorecard-wales-130419-cy.pdf?sequence=2
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620742/bn-feminist-scorecard-wales-130419-cy.pdf?sequence=2


Er fy mod yn croesawu penodiad

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol gyntaf Cymru, rwy'n 

cymeradwyo'r argymhellion a nodwyd gan 

Oxfam i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys eu

bod yn cynnal asesiadau hawliau dynol a 

chydraddoldeb rhywiol o bolisïau masnach.

 

Dylai Llywodraeth Cymru hefyd sicrhau bod

y Strategaeth Ryngwladol yn cael ei 

weithredu gan yr holl bortffolios gweinidogol,  

a gweithio gyda'r sectorau busnes 

a gwirfoddol a'r gymdeithas dinasyddol a

ddinesig i wneud y mwyaf o'i gyfleoedd.

Mae cyfraniad Cymru i’r Nodau 

Datblygu Cynaliadwy wedi’i gydnabod, 

ond dylem gyflymu'r newid er mwyn

sicrhau ein bod yn cael ein cydnabod

am weithredu ac nid geiriau yn unig

Mae'r 17 Nod Datblygu Cynaliadwy  a 

fabwysiadwyd ym mis Ionawr 2016 wedi'u 

cynllunio i fynd i'r afael â heriau byd-eang

brys dros 15 mlynedd, ac adolygir ei 

gynnydd yn flynyddol. Mae’r Nodau yn 

pwysleisio agenda gyffredinol sy'n mynnu 

bod pob aelod-wladwriaethau'r 

Cenhedloedd Unedig - cyfoethog a thlawd 

fel ei gilydd - i weithredu i gefnogi datblygu 

cynaliadwy.

Llwyfan y Bobl

"Hoffwn weld Cymru’n parhau i arwain mewn 

cyfiawnder rhyngwladol, masnach deg, gan 

weithio tuag at fyd gwell. Hoffwn weld 

masnach deg yn cael ei hymgorffori ym 

myd busnes a chaffael, yn ogystal â newid 

yn yr hinsawdd yn rhywbeth y mae byd 

masnach a mewnforio yn gweithredu arno.”

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 

gyda'i gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau 

cyhoeddus yng Nghymru, yn darparu 

fframwaith ar gyfer ein cyfraniad at gyflawni'r

Nodau Datblygu Cynaliadwy. Er mwyn helpu 

sefydliadau i lywio'r cysylltiadau rhwng ein 

dangosyddion cenedlaethol, ein nodau 

llesiant a Nodau Datblygu Cynaliadwy'r 

Cenhedloedd Unedig, mae Llywodraeth 

Cymru wedi cyhoeddi'r offeryn rhyngweithiol

defnyddiol hwn.

 

Ym mis Gorffennaf 2019, nododd Pwyllgor 

Datblygu Rhyngwladol Senedd y Deyrnas

Unedig fethiannau difrifol wrth baratoi a 

chyflwyno Adolygiad Cenedlaethol 

Gwirfoddol cyntaf y Deyrnas Unedig

o gynnydd tuag at y Nodau Datblygu

Cynaliadwy.  

 

Amlygodd y canfyddiadau fod y Llywodraeth

Deyrnas Unedig wedi cymryd amser hir i

gynhyrchu'r Adolygiad (roedd rhai gwledydd

wedi cynhyrchu dau ers 2015), ac wrth i'r

disgwyliadau gynyddu, y siom oedd cymaint 

yn fwy. Roedd yr Adolygiad Cenedlaethol 

Gwirfoddol ei hun yn ddetholus ac yn 

rhannol, gan ddibynnu ar ddata a ddewiswyd 

mewn rhannau, cipluniau di-gyd-destun a 

portreadau bychain positif, i gyflwyno

‘stori dda’. Methodd â thynnu sylw at 

faterion difrifol gan gynnwys diogelwch bwyd, 

 tueddiadau tlodi a ymadael yr Undeb

Ewropeaidd.  
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Ychwanegodd y Pwyllgor ymhellach:

Mae Cymru yn unigryw yn y Byd wrth 

ddangos ymrwymiad cynhwysfawr i'r 

Nodau Datblygu Cynaliadwy

Argymhellodd y pwyllgor:

“Gellid gwella cydlynu â Chymru, yr Alban

a Gogledd Iwerddon, at ddibenion yr adroddiad

(Cenedlaethol Gwirfoddol). Rydym yn argymell 

cyfathrebu cynnar rhwng Llywodraeth y

Deyrnas Unedig a'r gweinyddiaethau 

datganoledig, a chytuno ar arddull, strwythur a

fframwaith adrodd cyffredin, ymhell cyn yr

adroddiad nesaf.”

"Mae'r broses hon wedyn wedi bod yn un

o ddysgu o'r hyn yr ydym wedi ei wneud yn dda 

a'r hyn rydym wedi ei wneud yn wael, mae wedi

bod yn broseso ddysgu hefyd gan ein 

gweinyddiaethau datganoledig gan bod y

gwaith y mae'r Alban, Gogledd Iwerddon a

Chymru wedi'i wneud, yn aml yn well gwaith

na'r hyn rydym wedi'i wneud yn Lloegr wrth 

ddarparu'r data a'r strwythurau i ysgogi 

newid.” Ychwanegodd, rhaid i Lywodraethau’r 

Deyrnas Unedig “ymgysylltu ag ymarfer 

da presennol fel yr arweinyddiaeth yng 

Nghymru a Lloegr ar y Nodau Byd-Eang. ”

“Mae'n amlwg bod potensial cyfoethog ar gyfer 

dysgu cymheiriaid yn y Deyrnas Unedig, 

yn enwedig y ffordd y gallai'r Deyrnas Unedig

ddysgu o'r dulliau yng Nghymru a Lloegr - i'r

Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol

ac i weithredu'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.” 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros 

Ddatblygu Rhyngwladol ar y pryd, Rory

Stewart AS, wrth annerch y Cenhedloedd 

Unedig ar 16eg Gorffennaf 2019:

Felly, rwy'n cefnogi galwadau gan 

Randdeiliaid y Deyrnas Unedig

ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (UKSSD) i

benodi Gweinidog yng Nghabinet y Deyrnas

Unedig sydd yn gyfrifol am

arwain ymdrechion y Deyrnas Unedig

i weithredu'r Nodau Byd-Eang.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Adroddiad At

odol Cymru i Adolygiad Cenedlaethol 

Gwirfoddol y Deyrnas Unedig. Mae’r 

adroddiad yn gofnod o gynnydd yng 

Nghymru hyd yn hyn a defnyddiodd y saith

nod llesiant i ddangos cyfraniad ‘Cymru’ tuag  at

y Nodau Datblygu Cynaliadwy. 

Gweithiodd fy swyddfa gyda Llywodraeth 

Cymru ar yr adroddiad a helpu i gydlynu dau

ddigwyddiad ymgysylltu.
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Cydnabod rôl diwylliant fel pedwerydd 

Sut mae Cymru wedi cyfieithu'r Nodau 

Canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy fel

egwyddor or cychwyn ac osgoi

‘ychwanegu ymlaen.’ 

Sefydlu llais annibynnol ac eiriolwr dros 

Sicrhau bod cyfrifoldeb ar lefel fyd-

eang yn rhan hanfodol o'r ddadl

wleidyddol a strwythyr.

Mae peth o'r dysgu o Gymru sydd o

ddiddordeb rhyngwladol yn cynnwys:

 

dimensiwn datblygu cynaliadwy. 
 

Datblygu Cynaliadwy ar y lefel briodol trwy

annog pobl i fod yn berchen ar nodau

cenedlaethol-benodol. 
 

 

ddatblygu cynaliadwy yn rôl Comisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru. 
 

Mae'r Adroddiad Atodol yn bwysig wrth 

dynnu sylw at y cynnydd y mae Cymru yn ei 

wneud wrth gyflawni'r Nodau Datblygu 

Cynaliadwy a'n Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol ein hunain.

Dylai ein helpu i fesur ble rydym ar y siwrnai 

hon ac amlygu lle mae  angen gwaith pellach.

f i l

Dylai Llywodraeth Cymru ddechrau mynd ati i

chwilio am gyfleoedd i rannu ei dull

o gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy gyda

gweinyddiaethau datganoledig eraill a 

llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae amcanion llesiant a chamau sy'n 

ymwneud â bod yn 'gyfrifol ar lefel fyd-

eang' yn amrywiol, ac nid ydynt bob

amser yn adlwerychu diffiniad y nod

llesiant

Trwy eu hamcanion a'u camau llesiant, mae 

cyrff cyhoeddus yn dangos dealltwriaeth 

amrywiol o'r hyn y mae bod yn 'gyfrifol ar lefel

fyd-eang' yn ei olygu. Er enghraifft:

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre

amcan i: 'Gryfhau enw da rhyngwladol yr

Ymddiriedolaeth fel canolfan ragoriaeth

ar gyfer addysgu, ymchwil ac arloesi 

technegol tra hefyd yn gwneud cyfraniad

parhaol at lesiant byd-eang' ac mae'r

camau'n cynnwys: 'cefnogi cydweithwyr i

ddefnyddio eu gwybodaeth a sgiliau i

alluogi datblygu systemau iechyd mewn

rhannau eraill o'r Byd.'

 

Mae gan Cyngor Abertawe cam i

'ddatblygu dinasyddion ifanc i barchu 

hawliau, deall cyfrifoldebau a bod yn 

ymwybodol yn fyd-eang' o amgylch

Confensiwn ar Hawliau y Plentyn 

Cenhedloedd Unedig ac addysg.

 

Amcan Llywodraeth Cymru:

'Hyrwyddo a gwarchod lle Cymru' yn y

Byd.'
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Mae gan Cyngor Cyllido Addysg Uwch 

Cymru amcan i: 'Hyrwyddo addysg uwch 

rhagorol yn rhyngwladol sydd hefyd yn 

gweithio i gefnogi a datblygu llesiant  

cynaliadwy byd-eang'

 

Amcan Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir

Benfro:' Byd-eang: Sicrhau bod ein 

gwaith yn gwneud cyfraniad cadarnhaol 

at lesiant byd-eang.'

 

Cam Iechyd Cyhoeddus Cymru: 'Trwy

weithredu ein strategaeth Ryngwladol ni

byddwn yn datblygu, gyda Sefydliad

Iechyd y Byd, Canolfan o’r radd flaenaf ar

gyfer Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant,

yn defnyddio arbenigedd iechyd y

cyhoedd a ddatblygwyd dramor,  ac yn

lledaenu gwybodaeth, arloesedd a dysgu

a ddatblygwyd yng Nghymru.'

 

Cam Amgueddfa Cymru i: ‘Cefnogi

Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO

Cymru.’

 

Cam Bwrdd Gwasanathau Cyhoeddus

Sir Fynwy:' Gall caffael hefyd gael 

effeithiau byd-eang sylweddol ac mae 

angen i ni feddwl sut i fod yn gyfrifol ar

lefel fyd-eang.'

Fodd bynnag, mae yna enghreifftiau i mi lle 

mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn dangos

dull mwy systematig/arloesol o fod yn gyfrifol 

ar lefel fyd-eang:

Fel rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Iechyd 

Meddwl, datblygodd aelodau staff 

allweddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 

Dda gysylltiadau â Trieste yn yr Eidal, gyda

chytundeb efeillio ffurfiol ar waith ers

2015-16. 

 

Ar y cyd â'r Bwrdd Partneriaeth

Rhanbarthol, mae staff uwch hefyd yn

ymweld a Barcelona a Bilbao i rannu

gwybodaeth, ymarfer gorau a sgiliau, gan

lywio'r gwaith sy'n cael

ei ddarparu trwy'r Gronfa Drawsnewid. 

 

Mae gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

gysylltiad ag Ardal Iechyd Molo yn Kenya, 

sy'n canolbwyntio ar wella iechyd mamau a

babanod newydd-anedig. 

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 

gweithio gyda Canolfan Cydweithredu y

Sefydliad Iechyd y Byd ar 'Buddsoddi ar

gyfer Iechyd a Llesiant' wrth rhoi cyfle i

staff ar draws cynllun gwaith pedwar

mlynedd. Mae hyn yn cynnwys datblygu, 

casglu a rhannu gwybodaeth ac offer ar 

y ffordd orau i fuddsoddi mewn iechyd

gwell a hyrwyddo polisïau mwy 

cynaliadwy mewn perthynas ag iechyd 

byd-eang, ac ynghyd ag Oxfam, yn

darparu hyfforddiant dinasyddiaeth fyd-

eang i Weithwyr Proffesiynol Iechyd

Cymru.

 

 

Dylai cyrff cyhoeddus sicrhau bod eu 

hamcanion a’u camau yn cyd-fynd

â’r diffiniad o nod llesiant Cymru sy’n 

Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang.
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Rydyn ni angen pobl ifanc sy'n ymroddedig i

ddatblygu byd heddychlon gyda ffyniant ac 

urddas i bawb, sydd yn ymrwymo i weithio i 

 fyd sydd yn fwy gysylltiedig fel dinasyddion

Cymru a gofalwyr dros y blaned.

Rhaid i'n pobl ifanc gael eu haddysgu 

a'u paratoi ar gyfer byd sy'n newid, ac 

mae'r cwiricwlwm addysg newydd yn

rhoi cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i

Gymru gyflawni hyn

Yn canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio

tystiolaeth wrth ffurfio barn

Yn trafod materion cyfoes ar sail eu

gwybodaeth a’u gwerthoedd

Yn deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a’u

hawliau dynol a democrataidd

Yn deall ac yn ystyried effaith eu

gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu

Yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned,

eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y

gorffennol

Yn parchu anghenion a hawliau pobl eraill,

fel aelod o gymdeithas amrywiol

Yn dangos eu hymrwymiad i sicrhau

cynaliadwyedd y blaned ac,

Yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r

byd.

Mae'r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru yn

nodi y bydd ein holl blant a phobl ifanc yn

ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd:

 

“Hoffwn weld Cymru fel cenedl o 

ddinasyddion byd-eang, gyda rhagolwg 

rhyngwladol. Mae Cymru eisoes yn cael 

effaith gadarnhaol ar rai o gymunedau  tlotaf y

Byd ond gallent wneud cymaint  mwy - 

tyfu Cymru fel cenedl Masnach 

Deg, cynyddu gallu Maint Cymru.”

Llwyfan y Bobl

Fel y dywed Llywodraeth Cymru yn ei

chanllawiau, "Gall dysgwyr archwilio’r

cysylltiadau a’r rhyng-ddibyniaethau rhwng y

cymdeithasau hyn, yn y gorffennol a’r presennol,

yng nghyd-destun globaleiddio byd-eang. Gall

ymwneud pellach eu hannog hefydi archwilio a

meithrin  dealltwriaeth oddefgar ac empathetig

o’r amrywiol gredoau, gwerthoedd,

traddodiadau ac egwyddorion sydd wrth wraidd

ac yn llywio cymdeithas ddynol."

 

Y bwriad yw y gall profiadau yn y maes  hwn 

helpu dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'u 

cyfrifoldebau fel dinasyddion Cymru a'r Byd 

rhyng-gysylltiedig ehangach, ac o  bwysigrwydd

i ddyfodol cyfiawn a chynaliadwy iddynt hwy eu

hunain a'u cymunedau lleol,  cenedlaethol a byd-

eang. Fel y nodais yn y adran ar Sgiliau ym

Mhennod 5, bydd angen sgiliau gwahanol ar ein

cenedlaethau presennol a'r dyfodol ar gyfer

dyfodol a fydd yn dibynnu,  er enghraifft, ar atal,

lleddfu effeithiau newid yn yr hinsawdd, colli

bioamrywiaeth ac ymdrin  â newid economaidd-

gymdeithasol mawr.

 

Os caiff ei weithredu a'i adnoddau'n effeithiol,

mae Cwricwlwm Cymru 2022 yncymhwyso

egwyddorion y Ddeddf i addysg orfodol,

a fydd yn eu helpu i gyflawni'r heriau 

amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd 

hyn. 
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Mae cyfleoedd hefyd i Gymru fod ar flaen y

gad o ran economïau digidol, carbon isel a

'gwyrdd' y dyfodol, os ydym yn cydnabod 

nawr y bydd angen sgiliau gwahanol arnom ifa

nteisio ar hyn.

 

Wedi'i ddisgrifio fel “eco-lythrennedd”

(dealltwriaeth o'n systemau / ecosystemau 

naturiol), bydd yn hanfodol i blant, pobl ifanc

ac oedolion i ddysgu am y systemau naturiol

sy'n gwneud bywyd ar y ddaear yn bosibl.

Bydd hyn, yn ei dro, yn darparu'r sylfaen y

gall pobl weithio gyda'u gilydd i gymryd dull 

integredig o fynd i'r afael â heriau byd-eang.

 

Dyna pam yr wyf yn argymell sicrhau bod

Cymru yn dod y wlad fwyaf eco-lythrennog yn

y byd erbyn 2030.

 

O fewn Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth 

Cymru mae yna elfen orfodol' Dinasyddiaeth

Fyd-eang' sy'n ennill diddordeb myfyrwyr 

mewn dysgu am faterion byd-eang. Yn  2017-

18, roedd dros 28,000 o ymgeiswyr

ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

yng Nghyfnod Allweddol 4 a dros

14,000 ar Safon Uwch. Cyflawnodd bron i 

hanner y dysgwyr Cyfnod Allweddol 4

deilyngdod neu ragoriaeth ar gyfer yr elfen

hon, a chyflawnodd bron i chwarter yr

ymgeiswyr Safon Uwch ragoriaeth.

 

Mae prosiectau symudedd a gwirfoddoli 

rhyngwladol ar gael i bobl ifanc. Er enghraifft,

mae'r Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd

(Corfflu Undod Ewropeaidd bellach) sy'n cael

ei redeg gan UNA Exchange yn anfon ac yn 

cynnal gwirfoddolwyr ledled Ewrop i 

gyfnewid sgiliau, gan gynnwys llawer o bobl 

ifanc sydd â llai o gyfleoedd.

 

 

Fodd bynnag, mae Brexit yn debygol o

effeithio dyfodol y prosiectau ar gyfer pobl 

ifanc yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig

oni bai bod ail-osod gwasanaethau

a chefnogaeth. Lle maent yn parhau i

ddigwydd, dylai'r ffocws fod ar gyfnewid 

sgiliau, syniadau a phrofiadau.

 

Er bod cyfnewidiadau trefnus a symudiad

fel y rhain yn bwysig i bobl ifanc a dysgwyr, 

mae enghreifftiau eraill o gysylltiadau a 

symuded rhwng Cymru a chenhedloedd 

eraill. Er enghraifft, mae cymunedau diaspora

Cymru yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn 

cyfnewidiadau a symudedd ledled y Byd.

f i l
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Sicrhau bod Cymru yn 

groesawgar, yn ddiogel ac yn 

deg i bawb

Mae cenedl sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang yn 

deall pwysigrwydd o dderbyn a   goddefgarwch.

Mae'n gweithio mewn partneriaeth â phobl o

bob ffydd a chefndir,   yn

creu polisïau a darparu strategaethau sy'n

darparu cefnogaeth a gwasanaethau digonol,

gan greu dyfodol diogel a heddychlon i bawb.  

 

Mae hefyd yn gweithredu i leddfu yn erbyn 

materion fel newid yn yr hinsawdd neu 

wrthdaro, a thrwy weithredoedd o undod, 

mae'n croesawu ei gyfran deg o ffoaduriaid

a allai fod wedi'u dadleoli. Mae'n hanfodol ein 

bod yn deall ac yn croesawu'r rhai sydd angen e

in cefnogaeth fwyaf.

Wedi'i ffinio â thair ochr gan ddŵr, mae 

Cymru wedi dibynnu'n helaeth ar ei 

chysylltiad â'r gymuned ryngwladol ers 

canrifoedd. Mae pobl o bob cwr o'r Byd 

wedi cael eu denu i Gymru, i fasnachu, 

gweithio, astudio, byw, ac i archwilio ein 

tirweddau a'n harddwch naturiol. Mae Cymru

wedi defnyddio ei safle daearyddol fel 

cyfleoedd ar gyfer cydweithredu. 

 

Mae Cymru wedi elwa'n economaidd, 

yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol o'r

hanes hir hwn o ymfudo. Er enghraifft, mae'r

gymuned Somali wedi bod ym Mae Teigr yng

Nghaerdydd am bedair cenhedlaeth; 

ynghyd â phobl a ddaeth fel rhan o'r 

genhedlaeth 'Windrush' i helpu i ailadeiladu 

Cymru ar ôl yr ail Ryfel Byd. 

 

Mae gan eiconau Cymru fel y Fonesig Shirley

Bassey, Colin Jackson, a Ryan Giggs i gyd 

dreftadaeth ddiwylliannol gymysg ac mae 

llawer mwy wedi parhau i lunio a dylanwadu

ar gymdeithas. Mae gan Gymru hefyd hanes 

hir o groesawu ffoaduriaid sydd wedi 

gwneud Cymru yn gartref iddynt,

o bobl Iddewig  adeg yr Ail Ryfel Byd, i bobl o

Syria,  Chile, Uganda a gwledydd eraill.Mae Cymru yn cael ei chydnabod  a'i 

pharchu yn fyd-eang fel cenedl sy'n 

groesawgar ar y cyfan, ond dylem 

barhau i sicrhau ein bod yn creu

dyfodol diogel a heddychlon i bawb

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, bwrdd gron

Diwilliant

“Am genedl mor fach mae ein hamrywiaeth y

n enfawr."

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau’r

dyfodol

 

Lle rydyn ni nawr

 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
24



Cymru yw'r wlad lleiaf yn y Deyrnas Unedig

gyda 3.1 miliwn o drigolion. Dros yr 20 

mlynedd diwethaf, mae poblogaeth Cymru 

wedi cynyddu 8%, cynnydd llawer arafach na 

phoblogaeth y Deyrnas Unedig gyfan. 

 

Yn ôl Sefydliad Bevan: 'Roedd bron yr holl

dwf poblogaeth Cymru (97%) rhwng 2016 a

2017 yn dod o ymfudo (net) - dyna 57% o

ymfudo mewnol a 39% o ymfudo rhyngwladol.

Daeth y mwyafrif o'r rhai a 

ddaeth i mewn i Gymru o'r tu allan i'r Deyrnas

Unedig i astudio neu i weithio ac roeddent yn

fwy tebygol o fod o'r tu allan i'r Unedb

Ewropeaidd nag o'r tu mewn i'r Undeb

Ewropeaidd.'    

 

Mae gan Gymru uchelgais i fod yn Genedl 

Noddfa. Er ein bod yn dal i aros am 

strategaeth ar sut mae Llywodraeth Cymru 

yn gobeithio cyflawni'r statws hwn, mae yna 

enghreifftiau clir o sut mae Llywodraeth 

Cymru ac eraill eisoes yn ceisio integreiddio 

ffoaduriaid yng Nghymru.   

 

Mae 'Cenedl Noddfa: Cynllun Ffoaduriaid a 

Cheiswyr Lloches' yn cyfleu amryw o gamau i

wella bywydau pobl sy'n ceisio noddfa yng

Nghymru, a all helpu i leihau

anghydraddoldebau, cynyddu mynediad at 

gyfleoedd a galluogi gwell cysylltiadau rhwng

cymunedau.   

 

Mae yna ymrwymiadau i sicrhau bod 

ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn gallu  mynegi

gwasanaethau iechyd trwy gydol eu 

taith lloches; yn derbyn gwybodaeth a 

chyngor i'w galluogi i integreiddio i 

gymdeithas Cymru o'r diwrnod cyntaf; yn 

cael eu hatal rhag dod yn amddifad; ac yn 

gallu mynegi cyfleoedd addysgol. Mae'r 

cynllun wedi'i gymeradwyo gan Uwch

Gomisiynydd Ffoaduriaid y Genedl Unedig.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi

canllawiau ar iechyd a llesiant ffoaduriaid a

cheiswyr lloches.

Rwyf hefyd yn croesawu y cyhoeddiad 

'Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

mewn poblogaethau ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches' gan yr Hwb Cymorth ACE a Iechyd 

Cyhoeddus Cymru ym mis Ebrill 2020.

Fel y mae'r adroddiad yn tynnu sylw ato, 

roedd 40% o'r bobl a gafodd loches,

amddiffyniad dyngarol neu fathau eraill o

absenoldeb ac ailsefydlu yn y Deyrnas Unedig

yn 2018-19  yn blant.
 

Efallai bod plant sy'n ceisio noddfa wedi 

profi nifer o brofiadau niweidiol yn ystod 

plentyndod ar draws y daith ymfudo, a

gall straen rhieni a thrawma o ymfudo

hefyd gynyddu'r risg hon. (Gweler yr adran ar

Brofiadau Niweidiol yn ystod  Plentyndod ym

Mhennod 5 am fwy o wybodaeth).    
 

Mae rhai cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn 

cyfeirio at geiswyr lloches neu ffoaduriaid yn

eu cynlluniau strategol. Fodd bynnag, 

ychydig iawn o sôn sydd am hyn yn

eu hamcanion a'u camau llesiant,

ac eithrio Cyngor Bro Morgannwg,

sydd â cham i: 'Ddarparu

gweithgareddau diwylliannol/

dinasyddiaeth nad ydynt yn yr ystafell

ddosbarth gan ddefnyddio'r oriel

ac adnoddau llyfrgell i

ymgyfarwyddo ffoaduriaid  o Syria

â'u cartref newydd.'

“Ffaith – bydd gennym ni fwy o ffoaduriaid,

mae angen i ni ystyried hyn wrth gynllunio a

darparu gwasanaethau cymdeithasol.”

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, bwrdd gron

gyda'r Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
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Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn hytrach na

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am loches a

mewnfudo. Fodd bynnag, mae angen

ymdrech ar y cyd gan Lywodraeth Cymru,

cyrff cyhoeddus a chymunedau i integreiddio

ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

yn llwyddiannus.

 

Nid oes ffigurau cyflawn ar gyfer nifer y 

ceiswyr lloches a'r ffoaduriaid sy'n cael eu 

hailsefydlu yng Nghymru ar gael. Fodd 

bynnag, cyhoeddir ffigurau sy'n ymwneud â 

nifer y ffoaduriaid a ailsefydlwyd o dan y 

Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed,

a nifer y rhai sy'n derbyn cymorth lloches ar 

hyn o bryd.   

 

Ar ddiwedd mis Mawrth 2019, roedd bron i 

3,000 o geiswyr lloches yn derbyn

cefnogaeth  yng Nghymru. Er ei fod yn 

lleihad bach o'i gymharu â'r flwyddyn

 flaenorol, mae'r niferoedd wedi bod yn 

cynyddu ers cyfnod isel yn ystod yr un 

chwarter yn 2012 ac maent yn debyg i'r lefel

uchaf blaenorol yn 2007. Ar ddiwedd mis

Mawrth 2019, mae cyfanswm o 1,072

o ffoaduriaid wedi cael eu hailsefydlu yng 

Nghymru o dan y Cynllun Ailsefydlu Pobl 

Agored i Niwed.   

 

Yn ôl yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol, 

mae'r digwyddiadau a gofnodwyd o 

ddioddefwyr caethwasiaeth i'r System

Atgyfeirio Cenedlaethol yn parhau i gynyddu

bob blwyddyn, gyda mwy o atgyfeiriadau 

goroeswyr o'r Deyrnas Unedig a Chymru. 

 

Mae'r Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn 

barnu bod graddfa caethwasiaeth fodern a 

masnachu pobl yn y Deyrnas Unedig yn

debygol o fod yn cynyddu'n gyson ond ni all d

datgysylltu'r cynnydd yn y gyfradd o achosion

o'r ffordd maent yn adrodd yn well.

Felly, ni allant fesur twf cyffredinol

caethwasiaeth fodern. 

Yn 2018, atgyfeiriwyd 251 o ddioddefwyr 

caethwasiaeth lle cyfeiriwyd wedyn at yr

heddlu i gael ei ystyried i'w cofnodi fel

troseddau yng Nghymru. Mae hyn yn gynnydd o

30% ar y flwyddyn flaenorol ac mae hefyd yn

uwch nag yn y blynyddoedd blaenorol (er bod

rhywfaint o gynnydd yn ôl pob tebyg oherwydd

newidiadau yn y modd y mae'r data'n cael ei 

gofnodi). Mae'n cynrychioli 3.6% o holl

atgyfeiriadau'r Deyrnas Unedig.    

 

Roedd yn gam pwysig i Gymru Cydgysylltydd Atal

Masnachu Pobl gan gydnabod yr angen

i ddod ag asiantaethau datganoledig a heb 

eu datganoli ynghyd yn y sector preifat a'r

trydydd sector a chymunedau i ymateb i'r

broblem gynyddol hon. Mae yna hefyd nifer

o fforymau lleol sy'n cefnogi'r gwaith hwn. Er

bod hyn, heb os, yn ddefnyddiol i ganolbwyntio'r

gweithredu ar lefel leol, fel y

nodir mewn man arall yn yr adroddiad hwn,

mae hefyd yn bwysig i gyrff cyhoeddus ddeall

lle mae hyn yn cyd-fynd â'u strwythurau gwaith

a llywodraethu ehangach.

 

Nid oes llawer o dystiolaeth yn ymwneud â 

chaethwasiaeth fodern yn amcanion llesiant 

cyrff cyhoeddus, er bod gan Gyngor Abertawe

gam i: 'Gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r 

afael â diogelu yn ei ystyr ehangach; er 

enghraifft, troseddau casineb, caethwasiaeth 

fodern a bwlio mewn ysgolion.'

Dinas Noddfa yw Abertawe ac

Amgueddfa'r Glannau

(sy'n rhan o Amgueddfa Cymru) ac mi oedden

nhw'n Amgueddfa Noddfa cyntaf y Deyrnas

Unedig (Diwylliant) oherwydd eu gwaith

allgymorth gyda ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches. 

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg gam i: 

'parhau â rhaglen o godi ymwybyddiaeth o 

Ecsbloetio Rhywiol Plant, Caethwasiaeth a 

Masnachu  Pobl.'
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Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn dangos 

arweinyddiaeth yn y maes hwn.

Mae eu Datganiad Caethwasiaeth Fodern 

cychwynnol yn rhan o'u Polisi Diogelu 

Corfforaethol ac yn nodi'r hyn y mae'r Cyngor

wedi'i wneud ac y bydd yn ei wneud i fynd i'r 

afael â chaethwasiaeth fodern. Nhw oedd y 

corff cyhoeddus cyntaf i arwyddo i'r 'Côd

Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni

cyflenwi' Llywodraeth Cymru ac maent yn 

adrodd  ar gynnydd ar wefan 'Tryloywder 

mewn Cadwyni Cyflenwi'.

Mae eu cymalau tendro hefyd yn annog 

contractwyr i ymuno â'r Cod Ymarfer

Llywodraeth Cymru. 
 

Dylai cyrff cyhoeddus ddilyn yr enghraifft a

osodwyd gan Gyngor Caerdydd wrth gymryd

camau i sicrhau eu bod yn mynd i’r afael â

chaethwasiaeth fodern fel rhan o’u polisïau

diogelu corfforaethol, a llofnodi i gyflawni ‘Cod

Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni

Cyflenwi’ Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn

cynnwys ymrwymiadau i drin pobl yn deg wrth

gaffael nwyddau a gwasanaethau ynghyd ag

arweiniad a hyfforddiant i helpu i'w cyflawni.
 

Mae lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn 

profi lefelau uchel o droseddau casineb. Er 

enghraifft, roedd mwyafrif (75%) y troseddau

casineb a adroddwyd ac a  gofnodwyd  yng

Nghymru yn 2016-17 wedi'u cymell gan hil

neu grefydd. Mae hyn yn bryder arbennig 

o ystyried ymadawiad Prydain o'r Undeb

Ewropiaidd a’r pigau mewn troseddau casineb

ar ôl refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.   
 

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Dîm

Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig & Ieuenctid 

Cymru (EYST) wedi tynnu sylw at brofiadau 

cymhleth  pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd 

ethnig sy'n byw yng Nghymru. Er fod dros 

hanner y rhai a holwyd yn teimlo'n gryf yn 

rhan o'u cymuned leol, roedd dros hanner 

(52%) wedi adrodd hefyd yn dioddef 

cam-driniaeth oherwydd eu hil, crefydd neu

adnabyddiaeth ddiwylliannol.

 

 

 

Yn aml, gall bwyd ddod â diwylliannau 

ynghyd ac mae Caffi Byd Women Connect

First yn fenter wych sy'n defnyddio bwyd 

fel offeryn integreiddio ac addysgol.

Daeth y syniad gan grŵp o fenywod a 

oedd yn  wynebu rhwystrau mewn

cyflogaeth; nid oedd ganddynt

brofiad gwaith, cefndir menter na sgiliau

cyflogadwyedd ond roeddent yn

arbenigwyr mewn coginio. Nid oeddent y

chwaith yn gallu mynegi dysgu o dan

amgylcheddau diwylliannol

sensitif lle gallent ddatblygu'r sgiliau hyn.

 

Mae'r caffi yn darparu man cymunedol lle 

mae pobl yn dod at ei gilydd ac yn 

cymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar 

i fwynhau prydau dilys wedi'u coginio'n 

ffres am ddim unwaith yr wythnos. Rwyf 

wedi defnyddio Caffi'r Byd i ddarparu ar 

gyfer fy nigwyddiadau fy hun ac mae'r 

bwyd yn wych!   

 

Sefydliad seiliedig yng Nghymru yw Bees

for Development sydd wedi derbyn  cyllid o

£15,000 drwy rhaglen Grantiau Cymru ac

Affrica Llywodraeth Cymru, ac eleni yn

gweithio gyda partneriaid yn  Ethiopia i 

ddarparu hyfforddiant mewn  sgiliau

cadw gwenyn yn Somaliland. 

 

Mae hyn er mwyn hwyluso a chefnogi 50

o deuluoedd o Somaliland i sefydlu 

gwenynfeydd proffidiol trwy werthu mêl 

yn lleol ac allforio cwyr gwenyn i Gymru.

Bydd y cwyr gwenyn, (cynyrch wastraff)

yn cael ei wneud yn ganhwyllau crefftus 

gan aelodau o gymuned diaspora

Somaliland yng Nghymru a'u gwerthu o'u 

siop Bees for Development yn Nhrefynwy.

 

Rwy’n cefnogi argymhelliad EYST y dylai 

Llywodraeth Cymru a’r heddlu adolygu eu 

dull o drin droseddau casineb, gan symud

o ddull ymatebol/ adweithiol i un ataliol /rhag

weithiol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod

Cymru yn groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i 

bawb,ac yn cefnogi'r rhai sydd ei angen fwyaf.
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Mae'n hanfodol ein bod hefyd yn meddwl am

ein heffeithiau ar eraill wrth feddwl am wella

llesiant pobl yng Nghymru. Rydym yn 

ddinasyddion byd-eang, ac mae gennym

gyfrifoldeb i sicrhau nad ydym yn achosi

niwed i eraill tra'n gweithredu.

Pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau 

ariannol, mae hyn yn golygu meddwl am:

 

Cylch bywyd: gall cymryd dulliau cylch 

bywyd gyfan ac economi gylchol tra'n

gwneud ymrwymiadau ariannol, cynllunio 

cyllideb a chytundebau sicrhau buddion 

cadarnhaol nawr, ac i'r dyfodol.  

 

Mae yna rai enghreifftiau o gyrff cyhoeddus 

yn dangos dealltwriaeth dda o'r camau 

hirdymor y mae angen eu cymryd i leihau ac 

ailddefnyddio, yn hytrach nag ailgylchu 

gwastraff yn unig:

Gwneud y penderfyniadau 

ariannol cywir nawr, er mwyn 

galluogi cenedlaethau'r 

dyfodol i ffynnu

Mae’r ffordd yr ydym yn gofalu am ein harian,

ein buddsoddiadau a chyllidebu yn medru

cael effeithiau arwyddocaol a chanlyniadau

difrifol. Drwy ddefnyddio egwyddorion

hirdymor a ataliol wrth wneud ein

penderfyniadau, gallwn gyfrannu’n

gadarnhaol tuag at blaned gynaliadwy a’i

phobl a lleihau effaith y newid yn yr hinsawdd.

 

 

Nid oes digon o gyrff cyhoeddus yn 

dangos arwyddion o ymrwymiad i 

fuddsoddiad a  gwarediad teg a moesol

"Polisïau caffael - gwnewch yn siŵr bod 

cynhyrchion a gaffaelir yn cael eu 

cynhyrchu mewn ffyrdd amgylcheddol 

gynaliadwy, yn rhydd o gaethwasiaeth 

fodern, cam-driniaeth yr amgylchedd 

a hawliau dynol.  

 

Cronfeydd pensiwn a buddsoddiadau 

moesol -  cyrff cyhoeddus yn ystyried 

effeithiau cymdeithasol buddsoddiadau 

fel y diwydiant arfau, sydd yn cefnogi

apartheid a cam-amarfer hawliau dynol.”

Race Alliance Wales, Tachwedd 2019

Cam Cyngor Bwrdeistref Sir Fynwy i:

'Lleihau gwastraff trwy ymrwymo i 

egwyddorion economi gylchol,' a cham

Cyfoeth Naturiol Cymru i ' Rhoi camau 

ar waith i weithio tuag at fod yn economi

gylchol a ddi-gwastraff yng Nghymru'.

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 

Canolbarth a Gorllewin Cymru

wedi adolygu cylch bywyd eu hoffer

argyfwng ac wedi partneru â mudiad di-

elw i ailgyflenwi eu pibellau a chodi 

incwm i elusen.

 

Fodd bynnag, mae angen system arnom lle 

mae defnydd gwastraff ac adnoddau yn

cael ei leihau, a phan fydd cynnyrch yn 

cyrraedd diwedd ei oes, gellir ei ddefnyddio e

to i greu gwerth pellach.

 

Dylai cyrff cyhoeddus archwilio a dangos 

sut y maent yn ceisio symud i system lle

gellir defnyddio cynhyrchion eto i greu

gwerth pellach (egwyddorion yr economi

gylchol), a sut mae hyn, er enghraifft, yn

ymwneud â datblygu sgiliau, arloesi,

deunyddiau lleol ac arbed arian.

Lle rydyn ni nawr

 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau’r

dyfodol
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Tanwydd ffosil/ dargyfeirio arfau: mae 

Buddsoddiad moesegol: sicrhau bod pob

tro yr ydym yn delio â sefydliadau ariannol

yn y dyfodol maent yn foesol ac nad ydynt

yn buddsoddi mewn pethau sy'n achosi

niwed, e.e. caethwasiaeth plant, llafur plant

gorfodol, newid yn yr hinsawdd, arfau,

gwrthdaro milwrol, llygredd amgylcheddol

a thorri hawliau dynol ac anifeiliaid. 

Mae hefyd yn golygu meddwl am:  

 

defnyddio ein cyfran deg o adnoddau'r 

Ddaear yn hanfodol i lwyddiant 

cenedlaethau'r dyfodol. Trwy gwaredu

pethau fel pensiynau a buddsoddiadau o 

ffynonellau niwed, gan gynnwys tanwydd

ffosil, llygryddion, torri hawliau dynol ac 

arfau gall sefydliadau sicrhau dyfodol 

gwell i bawb. Gan ddefnyddio ynni sy'n 

adnewyddadwy ac yn rhydd o ffosiliau,

gall sefydliadau sicrhau nad yw'r camau

a gymerir yng Nghymru yn achosi unrhyw 

niwed i eraill ar ein planed ac yn cyfrannu

at ein trosglwyddiad i economi carbon isel.

 

 

Fel y cyfeiriwyd ato yn yr adran ar 

Ddatgarboneiddio ym Mhennod 5, rwyf wedi 

ysgrifennu at gyrff cyhoeddus yn eu hannog i

gwaredu eu cronfeydd pensiwn oddi wrth 

danwydd ffosil.

Er fy mod yn gweld cynnydd calonogol, mae m

wyafrif o gronfeydd pensiwn y sector 

cyhoeddus yn parhau i fuddsoddi bron i £1 

biliwn bob blwyddyn mewn tanwydd ffosil 

nad yw'n gynaliadwy yng ngoleuni'r argyfwng h

insawdd ac sy'n anghydnaws â datganiadau lla

wer o gyrff cyhoeddus.

 

Dylai Llywodraeth Cymru geisio manteisio ar

gyfleoedd i gynorthwyo Llywodraeth y Deyrnas

Unedig i weithio allan polisi masnach

newydd ar ôl Brexit i hyrwyddo gwerthoedd o

fewn perthnasoedd masnachu nad ydynt yn

ecsbloetio pobl na'r blaned ac amddiffyn

hawliau dynol trwy'r cadwyni cyflenwi.

Mae 100% o drydan Cyngor Sir Benfro yn

cael ei brynu o ffynonellau adnewyddadwy

ac fe'u cynrychiolir ar is-grŵp ynni'r 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

 

Pledleiswyd Cyngor Caerdydd a  Chyngor 

Sir Powys i waredu eu pensiynau o 

danwydd ffosil fel rhan o symudiad 

cynyddol yng Nghymru. 

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili yn 

rhan o gronfa Bensiwn Greater Gwent

(Torfaen) sydd â pholisi ar fuddsoddiad 

moesol.

Dylai Llywodraeth Cymru a chyrff 

cyhoeddus ddangos yn well sut mae eu 

buddsoddiadau yn ymrwymo i fuddsoddiad 

teg a moesol a dylent gwaredu cronfeydd 

pensiynau a buddsoddiadau ymhellach o 

ffynonellau niwed, tanwydd ffosil, 

llygryddion, troseddau hawliau dynol ac arfau.
 

Mae fy 'Nhaith tuag at  Gymru sy'n Gyfrifol ar

Lefel Fyd-eang' yn cynnwys arweiniad a 

chamau y gall cyrff cyhoeddus ac eraill eu 

cymryd i sicrhau buddsoddiad a gwaredu

teg a moesol, sy'n mynd y tu hwnt i waredu

oddi wrth danwydd ffosil.
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Rhyddid i symud 

Ymchwil Prifysgol, Myfyrwyr yr Undeb

Ewropeaidd ac Erasmus 

Cyfnewidiadau diwylliannol 

Heriau Masnach  amgylch  allforio  a 

mewnforio 

Busnesau o gorlannu a symud 

Statws gwarchodedig ar gyfer bwyd a 

Addysg a dinasyddiaeth fyd-eang 

Hawliau Dynol

Rwy’n cefnogi’r argymhelliad hwn, a’r angen i

 Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig

ddarparu manylion am yr hyn y mae’r 

Cytundeb Ymadael yn ei olygu i bobl Cymru.

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda phob

gomisiynydd statudol i nodi cyfleodd a'r

heriau ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus 

ystod y cyfnod o newid wrth ymadael Undeb

Ewropeaidd a'r tu hwnt, gan gynnwys ar

weithrediaeth y Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.
 

Cyfeirir at Brexit mewn rhai amcanion a

chamau llesiant cyrff cyhoeddus. Er

enghraifft:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fodd bynnag, dylai Llywodraeth Cymru 

sicrhau bod cyrff cyhoeddus a Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn effro i fanylion

y cytundeb ymadael wrth iddynt ddod i'r 

amlwg a datblygu ac ystyried yr

effaith bosiblar eu gwaith yng Nghymru a

thramor. Dylai hyn hefyd ymwneud

â meysydd fel: 

 

chynnyrch 

Bydd angen i Gymru paratoi'n

effeithiol ar  gyfer cyfnod ymadael yr

Undeb Ewropeaidd a thu hwnt, a sicrhau

bod ein perthynas â'r byd y tu hwnt 

i Brexit yn seiliedig ar werthoedd

cadarnhaol a rennir

Yr economi a masnach gyda'r Undeb

Ewropeaidd

Porthladdoedd a Thrafnidiaeth 

Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd 

Ynni a'r Amgylchedd 

Gofal Iechyd 

Sefydliadau Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol 

Ar 17 Hydref 2019, fe ddaeth y trafodwyr  ar 

gyfer y Deyrnas Unedig a’r Undeb 

Ewropeaidd i gytundeb ar destun Cytundeb 

Ymadael - dogfen sy’n nodi telerau 

ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb 

Ewropeaidd. 
 

Er nad oedd rôl ffurfiol i'r Cynulliad o ran 

cadarnhau'r Cytundeb Ymadael, roedd angen

caniatâd deddfwriaethol y Cynulliad ar gyfer

agweddau ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 

(Cytundeb Ymadael) - y ddeddfwriaeth a 

oedd  yn  ofynnol i weithredu'r Cytundeb

Ymadael yn y Deyrnas Unedig.
 

Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddodd y Pwyllgor 

ei adroddiad ar oblygiadau gadael yr Undeb

Ewropeaidd ar Gymru, yn dilyn asesiad

cychwynnol a gwblhad ym mis Tachwedd

2018.  

 

Canolbwyntiodd yr adroddiad ar saith maes:

 

 

Mae adroddiad y pwyllgor yn nodi un 

argymhelliad lefel uchel i Lywodraeth Cymru:

 

"Er mwyn sicrhau bod Cymru mor barod â 

phosibl ar gyfer y cyfnod ttrawsnewid, rydym 

yn argymell bod Llywodraeth Cymru, gan 

weithio gyda Llywodraeth y DU, yn  paratoi 

asesiad o’r oblygiadau economaidd, 

cyfreithiol  a chyfansoddiadol i Gymru sy’n 

deillio o’n hymadawiad â’r UE ar y telerau'r 

Cytundeb Ymadael."

Cam Cyngor Sir Gaerfyrddin i: 

'Sicrhau cynlluniau cymorth busnes clir 

er mwyn cefnogi unrhyw oblygiadau o

Brexit. Cefnogi twf economaidd lleol.'  

 

Cam Llywodraeth Cymru: 'Parhau i 

bwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig  

i flaenoriaethu mynediad llawn

i Farchnad Sengl yr Undeb Ewropeaidd

a gweithio gyda Llywodraeth y Deyrnas

Unedig i hyrwyddo buddiannau Cymru

wrth i Gytundebau Masnach Rydd 

rhyngwladol newydd gael eu paratoi.'
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Gall arweinyddiaeth a gweithredu yn y maes 

hwn helpu i gyfrannu at heriau cenedlaethol a

 byd-eang. Er enghraifft, trwy sicrhau bod 

cynhyrchion sy'n cael eu caffael yn cael eu 

cynhyrchu mewn ffyrdd sy'n amgylcheddol 

gynaliadwy, yn rhydd o gam-driniaeth

caethwasiaeth fodern, yr amgylchedd a 

hawliau dynol.   
 

Yn 2008, daeth Cymru yn genedl Masnach

Deg gyntaf y Byd. Mae Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhwymedigaeth

bellach i adeiladu ar y sylfaen hon i sicrhau 

bod arian cyhoeddus yn cael ei wario mewn 

ffordd sy'n gwella llesiant economaidd,

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol

trwy gydol ei gadwyni cyflenwi byd-eang.  

Mae ychydig o gyrff cyhoeddus wedi tynnu 

sylw at eu gweithgareddau caffael â dangos

eu cyfraniad i fod yn fwy cyfrifol yn fyd-eang

drwy gadwyni cyflenwi o ffynonellau moeseol,

polisïau Masnach Deg a cheisio caffael lleol

(gan leihau ôl-troed carbon). Er enghraifft:

Sicrhau fod ein cadwyni 

cyflenwi yn deg, yn foesegol a

chynaliadwy

Y tu ôl i bopeth rydyn ni'n ei brynu mae 

person, a thrwy dalu pris teg i'r unigolyn

hwnnw am nwyddau a sicrhau ei fod yn

gweithio dan amodau derbyniol, gallwn eu

cefnogi i gadw'n iach, anfon eu plan i'r ysgol,

rhoi bwyd ar y bwrdd a chynllunio ar gyfer y

dyfodol.

Mae'r pwrs cyhoeddus gwerth £6 biliwn

yng Nghymru yn offeryn bŵerus i 

gyflawni cynaliadwyedd cymdeithasol, 

amgylcheddol, diwylliannol ac 

economaidd. Fodd bynnag, mae

gwerth am arian (pris isaf) yn dal i gael e

i  ystyried yn fwy pwysig yn caffael yn

hytrach na  gwerth  a  chanlyniadau

 ehangach.

Mae Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu 

Polisi Caffael sy'n Gyfrifol yn Gymdeithasol 

ac mae bellach yn gofyn Cwestiynau 

Arferion Gwaith Teg yn ei ddogfennau

tendro. 

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn hyrwyddo

Pythefnos Masnach Deg, ac yn 2019,  fe 'i

gydweithwyd gyda'r tim caffael i hyrwyddo'r

cynhyrchion Masnach Deg  sydd ar gael i'w

prynu'n gorfforaethol, â creu Her Masnach

Deg i'r staff ar Nodau Llesiant 'Byddwch y

Newid' i staff (y tu mewn a'r tu allan

i'r gweithle.). 

 

Mae Heddlu De Cymru wedi gweithredu 

mewn sawl ffordd, gan gynnwys sefydlu 

hyrwyddwr moesol ar lefel Prif Swyddog, 

cynnwys cwestiynau moesol ar gyfer ei

cadwyn gyflenwi i'w cynnwys mewn 

dogfennau tendro, sefydlu proses i ddelio

ag  unrhyw broblemau ynglyn â 

chaethwasiaeth fodern a ddarganfwyd,

mabwysiadu'r cyflog byw, rhannu 

hyfforddiant cyflogaeth moesol gyda'r 

rhai sy'n ymwneud â chaffael a recriwtio, a 

rhannu ymarfer da yn y sector heddlu

ledled Cymru.

 

Newidiodd Gwasanaeth Tân ac Achub 

Canolbarth a Gorllewin Cymru i De

a Choffi Masnach Deg ar draws ei dair prif

swyddfa yn dilyn prosiect, a ariannwyd gan

raglen "Live Fair Trade Fair" yr Undeb

Ewropeaidd.

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau’r

dyfodol

 

Lle rydyn ni nawr
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Mae hefyd yn rhoi gobaith i mi pan glywaf

gan bobl ifanc sydd wedi arwain

cyflwyniadau i Cymdeithas Rhieni ac

Athrawon (CRhA) a i lywodraethwyr ysgol,

wrth iddynt lwyddo i gyfnewid eu gwisg

ysgol i Fasnach Deg, a sicrhau bod yr 

ystafell staff a'r ffreutur yn gweini te a  choffi

 Masnach Deg yn unig. 
 

Er gwaethaf enghreifftiau fel y rhain, mae'n

amlwg bod gwerth am arian (pris isaf) yn dal i

gael ei ystyried yn agwedd mwyaf pwysig

caffael yn hytrach na gwerth a chanlyniadau 

ehangach. Cefnogir hyn gan ymchwil gan 

Archwilio Cymru a dyna pam yr wyf wedi ei

bwylseisio fel maes allweddol o fy ngwaith.

Mae caffael yn darparu cyfle sylweddol i gyrff 

cyhoeddus gynyddu eu cyfraniad at y

nod llesiant ‘Cymru sy'n gyfrifol yn byd-eang’.

Pan ystyriwn y ffyrdd allweddol newid o fewn 

caffael fel datgarboneiddio, gwastraff, 

buddion cymunedol, caethwasiaeth fodern, 

economi sylfaenol a gwerth cymdeithasol, 

mae'r nod hwn yn disgwyl i ni feddwl am

lesiant ar lefel fyd-eang, nid yn unig am

effaith yng Nghymru. (Gweler yr adran ar

Gaffael ym Mhennod 2 am fwy wybodaeth.)

Sicrhau ein bod yn defnyddio 

adnoddau naturiol yn 

effeithlon, cydnabod 

terfynau'r amgylchedd byd-

eang, a chyfrannu at 

lesiant byd-eang

Mae'n hanfodol ein bod yn rheoli ein 

hadnoddau naturiol yn gynaliadwy er mwyn 

sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu'r llu o 

wasanaethau a buddion yr ydym yn eu 

defnyddio, eu mwynhau ac yn dibynnu arnynt.

 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau’r

dyfodol
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Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i 

leddfu yn erbyn newid yn yr hinsawdd, 

cyfrannu'n gadarnhaol at amddiffyn a gwella'r 

amgylchedd naturiol, a chefnogi'r  cymunedau

cyhydeddol sydd fwyaf mewn  perygl o

newid yn yr hinsawdd. Mae  defnyddio

a rheoli ein hadnoddau naturiol

yn gynaliadwy hefyd yn golygu y gall arloesiad

fod wrth wraidd Cymru i ddod yn wlad ddi-

wastraff, di-garbon gyda gweithleodd

ar flaen y gad yn yr ‘economi werdd’.  

Pan wnaeth awdurdodau lleol fel Cyngor Sir 

Caerfyrddin, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor 

Caerdydd ac eraill y penderfyniad i ddatgan 

argyfwng hinsawdd, roeddwn yn disgwyl i 

bawb ymuno â nhw. Fel wnaeth ein pobl 

ifanc hefyd. Mae gwneud y penderfyniad i

weithredu'n lleol, a gweithredu dros newid yn

yr hinsawdd, yn dangs cyfrifoldeb ar lefel byd-

eang. 
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Mae llawer o gyrff cyhoeddus hefyd yn 

cymryd camau i leihau eu hôl-troed carbon, 

gan helpu i gyflawni uchelgais Cymru

o gael sector cyhoeddus niwtral o ran

carbon erbyn 2030.
 

Trwy gosod (a gweithredu ar) amcanion 

llesiant a chamau sy'n ymgorffori 

effeithlonrwydd adnoddau, rheoli adnoddau 

naturiol yn gynaliadwy a newid i

gymdeithas carbon isel, bydd cyrff

cyhoeddus yn mynd ati i gefnogi nod

Cymru sy'n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang.

 

Gweler yr adran ar ‘Cymru Llewyrchus’ yn y 

Bennod hon i gael mwy o wybodaeth am 

ddefnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Gall yr hyn a wnawn yng Nghymru, gael 

effaith gadarnhaol /neu negyddol yn rhywle 

arall ar y Blaned. Ar hyn o bryd, pe bai pawb 

yn  y Byd yn bwyta'r un peth â chyfartaledd 

Cymru, byddai angen 2.5 o'n Planedau arnom

i ddarparu'r adnoddau angenrheidiol ac 

amsugno'r gwastraff. Mae ôl-troed ecolegol 

Cymru sef 10.05 miliwn hectar byd-eang, 

tua phum gwaith maint Cymru.   
 

Yn fwy cadarnhaol, mae Cymru wedi bod yn 

arweinydd gyda'i chyfraddau ailgylchu ac ar 

hyn o bryd mae ei chyfradd ailgylchi cartrefi

bedwaredd uchaf yn y Byd, gyda 63% o 

wastraff trefol yn cael ei  ailddefnyddio, ei 

ailgylchu neu ei gompostio. 
 

Rydym yn defnyddio ein hadnoddau

naturiol yn gyflymach nag y gellir eu

hailgyflenwi, ond mae Cymru yn dangos ei

huchelgais i fod yn wlad ddi-gwastraff, ddi-

garbon

Lle rydyn ni nawr
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Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang

Arghymellion i Lywodraeth Cymru

Dylai Llywodraeth Cymru:

Argymhellion Polisi

Prif Argymhelliad

Creu gweledigaeth a chynllun i sicrhau bod Cymru yw'r wlad fwyaf eco-lythrennog yn y byd.

Sicrhau bod y Strategaeth Ryngwladol yn cael ei weithredu gan yr holl bortffolios 

Gweinidogol ac yn gweithio gyda'r sectorau busnes a gwirfoddol a'r gymdeithas

ddinesig i wneud y mwyaf o'i gyfleoedd.

Sicrhau ei fod yn egluro i gyrff cyhoeddus sut mae'r Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) 

a'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol (Cymru) 2015.

Fod yn rhagweithiol wrth rannu ei ddulliau o gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy gyda 

gweddill y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. 

Adeiladu cysylltiadau a chynghreiriau â gwledydd eraill sy'n arwain ar gynaliadwyedd a

rhoi mecanweithiau yn eu lle i ddatblygu syniadau newydd a rhannu ymarfer da.

Adolygu ei 'Cynllun Genedl Noddfa Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches' yng ngoleuni 

tystiolaeth gan Hyb Cymorth ACE, ynghylch y gofidion y mae plant ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches yn cael.

Ystyried goblygiadau Cytundeb Ymadael yr Undeb Ewropeaidd, yn benodol mewn

perthynas â'r effaith y gallai ei gael ar gyflawni eu hamcanion llesiant.

Parhau i gefnogi ac adeiladu ar lwyddiannau rhaglenni Cymru a Affrica a Plant!,

sy'n dangos ymrwymiad Cymru i fod yn gyfrifol ar lefel fyd-eang.
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Buddsoddi mewn tanwydd ffosil. 

 

Cynnal asesiadau hawliau dynol a chydraddoldeb rhywiol o'r holl bolisïau a 

Sicrhau bod gan Gymru fesurau a dangosyddion sy'n helpu i fapio sut mae dulliau 

Cyfathrebu'n well berthynas rhwng Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd 

Cyflwyno'r Cod Ymarfer ar gyfer caffael a buddsoddi moesegol, ochr yn ochr â 

darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth glir i gyrff cyhoeddus wrth fynd i'r afael â 

phob un o'r saith nod llesiant trwy eu harferion caffael.

chytundebau masnach a sicrhau bod pob buddsoddiad yn foesegol. 

 

effeithiol o fod yn gyfrifol ar lefel fyd-eang yn edrych.    

 

Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i bob sector

(cyhoeddus, preifat a gwirfoddol) a'r gymdeithas ddinesig.    

 

Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang

Arghymellion i Lywodraeth Cymru

Arghymellion Proses

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru stopio:

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru ddechrau:
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Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth bennu eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru):

Nodwch yn glir sut rydych chi'n deall y diffiniad o nod Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel

Fyd-eang.

Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'r camau ar fod yn gyfrifol

ar lefel fyd-eang; a meysydd eraill fel yr amgylchedd naturiol, 

anghydraddoldeb, cydlyniant cymunedol, caffael, datgarboneiddio, effeithlonrwydd a

dnoddau, datblygu sefydliadol a sgiliau.    

 

Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio

yn y meysydd a ganlyn a dylent:

Arddangos dinasyddiaeth ac arweinyddiaeth fyd-eang trwy cynorthwyo ymddygiad

cynaliadwy a gwneud y cysylltiadau

Chwarae eu rhan i sicrhau bod Cymru yn groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i bawb. 

Ymrwymo i fuddsoddi a gwaredu teg a moesol - gwneud y penderfyniadau ariannol

cywir nawr i alluogi cenedlaethau'r dyfodol i ffynnu.    

Sicrhau fod ein cadwyni cyflenwi yn deg, yn foesegol a chynaliadwy. 

Sicrhau ein bod yn deall pwysigrwydd defnyddio adnoddau’r ddaear yn effeithlon a

chyfrannu at lesiant byd-eang.

 

 

 

 

Arghymellion Polisi
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Argymhellion Proses

Buddsoddi mewn tanwydd ffosil. 

Gweld gweithredoedd byd-eang fel ‘ychwanegiad’ i fusnes fel arfer.

 

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent stopio:

Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:

Archwilio ffyrdd y gall eu staff ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i ddeall materion

byd-eang cymhleth; a nodi effaith gweithredoedd, polisïau a chynlluniau unigol a

chyfunol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod penderfyniadau a wneir yn cael effaith 

Bod yn fwy eglur wrth ddangos sut mae mentrau, rhaglenni a gwneud 

Cymryd mwy o ymdrech ar y cyd i integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn 

Cymryd camau i sicrhau eu bod yn mynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern fel rhan

o'u polisïau diogelu corfforaethol;a chofrestru i gyflawni ‘Cod Ymarfer: Cyflogaeth 

Archwilio a dangos sut y maent yn ceisio symud i system lle gellir defnyddio 

gadarnhaol ar y byd y tu hwnt i Gymru, neu o leiaf, yn osgoi niwed. 

 

penderfyniadau yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at lesiant byd-eang. 

 

llwyddiannus yng Nghymru. 

 

Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi’ Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys 

ymrwymiadau i drin pobl yn deg wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau ynghyd 

ag arweiniad a hyfforddiant i helpu i'w cyflawni. 

 

cynhyrchion eto i greu gwerth pellach (egwyddorion yr economi gylchol);

a sut mae hyn, er enghraifft, yn ymwneud â datblygu sgiliau, arloesi, deunyddiau 

lleol ac arbed arian.
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Argymhellion Proses (wedi parhau)

Dangos yn well sut mae eu buddsoddiadau yn ymrwymo i fuddsoddiad teg a moesegol;

a dylent gwaredu cronfeydd pensiynau a buddsoddiadau ymhellach o ffynonellau niwed,

tanwydd ffosil a llygryddion.

Deall Strategaeth Ryngwladol Cymru, Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd

Unedig a’u perthnasedd i Gymru.

Nodi'r hyn sy'n digwydd yn eu cymunedau/ardaloedd; a dod o hyd i ffyrdd o helpu i

gefnogi datblygu cynaliadwy rhyngwladol.

Adnoddu a blaenoriaethu hyfforddiant carbon ac eco-lythrennedd ar gyfer yr holl

aelodau etholedig ac uwch swyddogion i sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r

ddealltwriaeth angenrheidiol i wneud y penderfyniadau cywir. (Gweler hefyd yr adran ar

Gymru Gydnerth ym Mhennod 3).

 

 

 

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:
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Adnoddau / Gwybodaeth Defnyddiol

Taith tuag at Cymru yn Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang 

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol 

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Craffu

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodolar gyfer dylunio

gwasaneth

Tueddiadau'r Dyfodol (2017)

Llesiant Cymru 2019 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru
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