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Pennod 6

Fy Nghyfraniad at Gyflawni

Gweledigaeth Cymru 2050  

Ar ôl prin pedair mlynedd, gallaf weld fod

Cymru eisoes yn newid a bod y polisïau a’r

gweithredoedd sydd eu hangen er mwyn

gwella llesiant yn dechrau cael eu rhoi yn eu

lle mewn sawl maes. Bellach mae angen i ni

gynyddu cyflymder a graddfa’r newid

trawsnewidiol a dylai fy argymhellion helpu i

wneud hynny. 
 

Fel y cyntaf i ddal swydd Comisiynydd

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, rwyf wedi

sefydlu’r swyddfa a gosod y cyfeiriad

cychwynnol ynghylch sut y gall y swydd hon

helpu Cymru i gwrdd â’r uchelgais a amlinellir

yn Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) 2015. Fy mwriad yw arwain trwy

esiampl o ran rhoi’r Ddeddf ar waith a hybu’i

huchelgais drwy wneud y gorau o’m cyfraniad

innau i bob un o’r saith nod llesiant a

defnyddio’r pum dull o weithio bob dydd ym

mhopeth y mae fy nhîm a minnau’n ei wneud. 

Mae fy rôl yn cynnwys popeth ac unrhyw

beth sy’n effeithio ar bobl Cymru heddiw, yn

ogystal â’r rheiny sydd heb eu geni eto –
cenedlaethau’r dyfodol.  
 

Tasg Dafydd a Goliath yw hyn i mi a’m tîm

bychan a chyda hwn, a egwyddorion

cydweithio ac integreiddio ar flaen fy

meddwl, rwyf wedi ceisio o’r dechrau’n deg i

gynnal fy nhîm craidd gan ddefnyddio

partneriaid a chydweithwyr.  
 

Mae’r rhain wedi dod o’r sectorau

cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan fy

ngalluogi i ymestyn fy nylanwad at galon

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru,
adnabod a datblygu byddin o hyrwyddwyr y

Ddeddf, a chynnwys cynifer o bobl ag y

gallaf wrth adeiladu mudiad o blaid newid. 

Crynodeb o dystiolaeth a gasglwyd a gweithgareddau a ymgymerwyd gan y Comisiynydd

yn ystod y cyfnod adrodd. 

Crynodeb o’r adolygiadau a gynhaliwyd gan y Comisiynydd; adroddiad am unrhyw

ymchwil neu astudiaeth arall a wnaed. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gofyn i mi gynnwys yn Adroddiad

Cenedlaethau’r Dyfodol:  
 

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
03



Rwyf wedi disgrifio ble bo’n berthnasol drwy

gydol yr adroddiad pa dystiolaeth a gasglwyd

gennyf, a’r cyngor a roddais eisoes. Mae’r

adran hon o’r Adroddiad yn cyflwyno

trosolwg o’r gwaith a ymgymerwyd yn ystod y

cyfnod adrodd (Mai 2017 – Mai 2020) er

mwyn creu’r amodau cywir er mwyn i hyn

lwyddo. 

 

Ar ôl i’r haint Coronafeirws Newydd (COVID-

19) afael, rwyf wedi oedi’r gwaith ar fy

Adolygiad Adran 20 cyntaf, i’r modd y

cymhwysir y Ddeddf wrth gaffael, a

gychwynnwyd gennyf ym Mawrth 2020. Bydd

yr adolygiad yn ailddechrau pan fydd hi’n

bosib ymgymryd ag ef mewn dull addas a

phan fydd gan gyrff cyhoeddus y modd o

ymateb. 

Roi cyngor i Gyrff Cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaeth Cyhoeddus 

Cynnal adolygiadau i’r modd y mae cyrff

cyhoeddus yn ystyried effaith hirdymor

eu penderfyniadau 

Gwneud argymhellion o ganlyniad i

Adolygiad 

Fy nyletswyddau cyffredinol yw:  

 

“Hybu egwyddor datblygu cynaliadwy, yn

enwedig gweithredu fel ceidwad gallu

cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u

hanghenion ac annog cyrff cyhoeddus i

ystyried yn fwy gofalus effaith hirdymor y

pethau a wnânt.” 

 

“Monitro ac asesu i ba raddau mae nodau

llesiant a osodwyd gan gyrff cyhoeddus yn

cael eu cyflawni.: 

 

Gallaf:   

 

I gael rhagor o wybodaeth, gweler fy

ngwefan, ac yn enwedig y dudalen

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml. 

Beth yw grymoedd a dyletswyddau’r

Comisiynydd?

Ceisio gwneud yn fawr o’m cyfraniad

innau i’r Nodau Llesiant 

Cefnogi eraill i helpu i gyflawni’r nodau a

chynnal datblygu cynaliadwy 

Dangs y ffordd a bod y newis yr wyf

eisiau ei weld mewn eraill 

Wrth edrych ar fy ngweithgareddau, gellir

eu rhannu’n dri chategori y manylir arnynt

yn y Bennod hon: 
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Dros y tair blynedd ddiwethaf, rwyf wedi

ymgysylltu â, ymwneud â a phwyso ar farn

dros 5,000 o bobl. Mae’r dystiolaeth a

gesglais o’r gweithgareddau hyn – gwrando

ar bobl, arbenigwyr a gweithio gyda gweision

sifil, wedi darparu mewnwelediad sylweddol

ac wedi fy helpu i ddod i’r casgliadau a’r

argymhellion a geir yn yr adroddiad hwn. 

Canolbwyntiodd fy nhrydedd flwyddyn  –

Ebrill 2018 – Mawrth 2019 – ar sefydlu

partneriaethau strategol i helpu i ddatblygu

adnoddau a chanllawiau am y Ddeddf, gan

ddarparu cyngor a chefnogaeth yn fy

meysydd ffocws, a pharhau i wrando a

chynnwys pawb sy’n gallu cyflawni

gweledigaeth a gofynion y ddeddfwriaeth.

Cyhoeddais ddau Fframwaith Cenedlaethau’r

Dyfodol bellach ar dylunio gwasanaeth a

chraffu. Heriais y Llywodraeth ynghylch sut

maen nhw’n dangos fod y ddeddf yn cael ei

chymhwyso i benderfyniadau gwario; ac

mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y

cyhoedd, helpais i ail-lunio Polisi Cynllunio

Cymru. Ym mis mai 2019, chyhoeddais fy

nadansoddiad o nodau llesiant cyntaf cyrff

cyhoeddus, a chynlluniais fethodoleg ar gyfer

fy rownd gyntaf o fonitro ac asesu, gan

ymgymryd â’r gwaith a’i gyflawni ar ddiwedd

2019. Ceir gwybodaeth bellach yn fy

Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-19. 

Cip sydyn yn ôl blwyddyn

o’m gweithgareddau rhwng

Mai 2017 – Mai 2020

ei hystyried mewn penderfyniad oedd eisoes

wedi’i wneud, ac a oedd y penderfyniad i

fenthyca dros £1 biliwn yn gywir ar gyfer

cenedlaethau’r dyfodol. Parodd yr ymyriad

hwn i’r llwybr gael ei agor i gynghori

Llywodraeth Cymru ar ymgorffori’r Ddeddf i

mewn i ganllawiau Gwerthuso Trafnidiaeth

Cymru (WelTAG) a chyhoeddi fy Fframwaith

Cenedlaethau’r Dyfodol ar brosiectau

isadeiledd. Future Generations Framework on

infrastructure projects.

 

Gellir gweld mwy o wybodaeth yn fy

Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2017-18.

Blwyddyn Un

Mae blwyddyn gyntaf fy mhenodiad,

Chwefror 2016–Mawrth 2017, yn disgyn y tu

allan i’r cyfnod adrodd. Gellir gweld fy

Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2016-17, yma. 

Yn ystod fy ail flwyddyn – Ebrill 2017 –

Mawrth 2018 – cynhwysais dros 1,300 o

randdeiliaid yn y gwaith o ddatblygu rhaglen

waith fy nghyfnod yn y swydd, gan amlygu’r

meysydd ble gallwn gael y dylanwad mwyaf a

gwneud y cyfraniad mwyaf i bob un o’r nodau

llesiant. Cyhoeddais fy nadansoddiad analysis

o’r asesiadau llesiant cyntaf a wnaed gan y

19 Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus newydd.

Tynnais sylw at yr heriau a’r cyfleoedd oedd

yn eu hwynebu er mwyn newid y dull rydyn

ni’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng

Nghymru.  

 

Ar ôl mynegi gofid am y gwaith o wneud

penderfyniadau ynglŷn â’r M4, cyflwynais

dystiolaeth ysgrifenedig gychwynnol ac yna

ragor o dystiolaeth further evidence i

ymchwiliad cyhoeddus yr M4 oedd yn holi sut

roedd y Ddeddf yn cael   

Blwyddyn Dau

Blwyddyn Tri
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Roedd fy mhedwaredd flwyddyn, –Ebrill 2019

– Mawrth 2020 – yn canolbwyntio ar

gyhoeddi adnoddau drwy gyfrwng ‘Teithiau’ Y

Gallu i Greu, a pharhau i gynghori cyrff

cyhoeddus er mwyn iddyn nhw allu deall y

ddeddf a’i hoblygiadau. Roedd hyn yn

cynnwys cyflawni dau ‘Labordai Byw’ (fy lefel

fwyaf manwl o gefnogaeth) am Brofiadau

Niweidiol mewn Plentyndod (gyda Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf) a thai

(gyda Llywodraeth Cymru). O ran y meysydd

ble rwy’n ceisio gyrru newid yn rhagweithiol,

canolbwyntiais ar newid y system addysg,

caffael a chyllideb y llywodraeth – gan

gynnwys cyhoeddi cynllun 10 pwynt i ariannu

argyfwng hinsawdd Cymru. O ran sgiliau ar

gyfer y dyfodol, gweithiais gyda’r Athro Calvin

Jones ym Mhrifysgol Caerdydd ar bapur

gwyn ‘Addysg addad ar gyfer y Dyfodol yng

Nghymru' i symbylu trafodaeth ar sut rydyn

ni’n paratoi pobl ifanc i gael y sgiliau cywir, a

hefyd lansiais fy Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol.  Bydd fy Adroddiad

Blynyddol ar gyfer 2019-20 yn cael ei

gyhoeddi ym mis Awst 2020. 

Newid agwedd y Llywodraeth ar Ffordd

Liniaru’r M4 

Ymgorffori’r Ddeddf wrth gaffael

masnachfraint reilffyrdd Cymru a’r Gororau 

Cynnig dull newydd ar gyfer arholi ac

asesu addysg yng Nghymru 

Helpu i ailsefydlu polisi cynllunio

cenedlaethol yn unol â’r Ddeddf 

Sicrhau’r Ddeddf fel astell allweddol yn

Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth

Cymru 

Cytuno ar ddiffiniad a mabwysiadu

diffiniad ar wariant ataliol 

Sicrhau cynnydd yng nghyllid Llywodraeth

Cymru ar gyfer taclo’r argyfwng hinsawdd

a byd natur, yn unol â’m cyngor yn fy

Nghynllun 10 Pwynt 

Diwygio meini prawf ar gyfer gwell

datblygiadau tai drwy gyfrwng Rhaglen Tai

Arloesol 

Monitro ac asesu cynnydd tuag at gwrdd â

rhyw 300 o nodau llesiant 

Cynhyrchu casgliad llawn o ganllawiau ac

adnoddau ar gyfer unrhyw un sy’n gallu

helpu i gyflawni’r nodau llesiant 

Rhoi cyngor a chymorth i dros 500 o bobl

neu sefydliadau 

Cyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau

awards cenedlaethol Sefydliad Siartredig

Cyllid Cyhoeddus ac Atebolrwydd (CIPFA)  

Sefydlu Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blwyddyn Pedwar Cyflawniadau mwyaf

arwyddocaol 
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https://futuregenerations.wales/cy/the-art-of-the-possible/
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https://www.youtube.com/watch?v=wBfL0CQb9x4
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Cael fy enwi fel un o 100 Ysgogwr Newid

Uchaf y Deyrnas Unedig – Big Issue

Derbyn sylw yn Rhestr 'Makers and

Mavericks' 2019 

Helpu i ddatblygu biliau Aelodau Preifat yn

Nhŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi ar gyfer

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar

gyfer y DU 

Dylanwadu ar ddatblygu polisi llesiant yng

Nghanada, Emiradau Unedig Arabaidd, yr

Unol Daleithiau a Seland Newydd 

 

 

 

Cynrychioli Cymru yn Fforwm Gwleidyddol

Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ac

Uwch-gynhadledd Llywodraeth y Byd

Derbyn sylw yn Positive News, The

Guardian, Sianel 4, BBC Future at Hay

Festival, ‘BBC Ideas Platform', Papur

Cenedlaethol De Corea a phapur Financial

Times yr Iseldiroedd 

Cyfrannwr i bodlediad 'Reasons to be

Cheerful' a phodlediad ‘Four Thought’

BBC Radio 4  

Sôn amdanaf mewn llyfrau gan Margaret

Heffernan, Roman Krznaric a Jane

Davidson. 

 

 

 

Adeiladu proffil yng

Nghymru a’r byd
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https://www.bigissue.com/latest/social-activism/the-big-issues-top-100-changemakers-2019-campaigns-and-campaigners/
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https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://www.worldgovernmentsummit.org/
https://www.positive.news/uk/the-worlds-first-minister-for-future-generations/
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/02/meet-the-worlds-first-future-generations-commissioner
https://www.bbc.co.uk/ideas/videos/do-we-need-to-re-think-our-ideas-of-time/p0818lnv
https://play.acast.com/s/reasonstobecheerful/10c2becc-0805-42aa-ae1a-f4888bbaacd4
https://www.bbc.co.uk/programmes/b0b9z05s


Rhan 1- Fy nghyfraniad i’r

weledigaeth a amlinellir

yn y Ddeddf  

Mae Pennod 1 a rhan gyntaf pob un o

benodau eraill yr adroddiad hwn yn disgrifio,

drwy lensys amrywiol, y weledigaeth

gynhwysol ac integredig ar gyfer Cymru yr

ydym ni am ei gweld yn 2050, a amlinellir gan

y Ddeddf. Rwyf wedi ceisio cyfrannu’r

rhagweithiol i hyn drwy amlinellu meysydd

ffocws sy’n gwneud y fawr o’m heffaith fy

hun, a thrwy gynhyrchu arweiniad

ysbrydoledig ar gyfer pob un o’r nodau.  

Fy meysydd ffocws 

Gan mai tîm bach sydd gennyf o ystyried

ehangder ac uchelgais y Ddeddf, roedd

angen i mi fod yn glyfar wrth fynd i’r afael â

hyn. Yn 2017, bu i mi adnabod meysydd

ffocws a allai gael yr effaith fwyaf ar y

weledigaeth a’r nodau llesiant – rhywbeth

cyfatebol i osod fy nodau llesiant fy hun.  

 

Wnes i ddim dewis yr amgylchedd, diwylliant,

cymuned nac economi yn fwriadol, am fod

pob un yn ystyriaeth annatod i

benderfyniadau ym mhob maes. Wrth i mi

ddadansoddi cynnydd mewn adrannau

blaenorol o’r adroddiad hwn, canfyddiad

cyffredin fu gweld nad yw cyrff cyhoeddus yn

dilyn dull gweithredu digon integredig: yn aml

nid yw gweithredu ar un mater yn gwneud

digon i yrru newid ar yr un pryd mewn

meysydd eraill. Gall wneud hyn, a rhaid iddo

wneud hyn. Rwyf wedi ceisio dangos drwy

esiampl y gall gweithredu ar faterion polisi

penodol gael manteision lluosog ar bob un o’r

pedwar dimensiwn ar lesiant, heb orfod tynnu

sylw penodol i’r amgylchedd nac unrhyw

agwedd ar lesiant.

Trafnidiaeth 

Cynllunio defnydd o dir 

Tai  

Atal profiadau niweidiol mewn

plentyndod (ACEs)  

Sgiliau ar gyfer y dyfodol 

System iechyd a llesiant  

Gellir rhannu fy meysydd ffocws yn ddau

grŵp: 

 

Ein lleoedd ac isadeiledd  

 

Ein pobl 

Ymestyn ac esbonio beth yw ystyr a

gweledigaeth y nodau i Gymru 

Darparu cyngor a chymorth i gyrff

cyhoeddus 

Monitro’u cynnydd i sicrhau newid polisi a

gweithdrefn 

Cyhoeddi adnoddau, ymchwil a

dadansoddiadau sy’n arwain at

ddylanwadu ar bolisi cenedlaethol neu leol 

Ymateb i dystiolaeth neu bryderon a godir

gan y cyhoedd a’u cynrychiolwyr 

Cydweithio gydag eraill a symud gwaith ar

y cyd ymlaen 

Hyrwyddo syniadau arloesol 

Rhannu astudiaethau achos o Gymru ac yn

ehangach er mwyn helpu arfer dda i

deithio 

Dangos y ffordd a bod y newid yr wyf

eisiau ei weld mewn eraill o ran sut rwy’n

rheoli fy swyddfa fyhun.

Wrth symud pob un o’r rhain yn eu blaen,

rwyf wedi ceisio cyfrannu’r ymarferol a

rhagweithiol i’r weledigaeth a’r nodau mewn

sawl ffordd. Er enghraifft, drwy:  
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Drwy ohebiaeth gan aelodau o'r cyhoedd, intel o fonitro ac ymchwil mewn meysydd ffocws

Y PWNC
e.e. canllawiau trafnidiaeth ddim

yn addas i bwrpas

Monitro ac
Asesu

Cyngor a
Chefnogaeth

Cyhoeddi argymhellion 
Yr ydym yn gweithio gyda'r sefydliad
i fynd i'r afael â'r broblem

Os yw'r gweithredu'n wael,
symudwn at y cam nesaf o gyngor,
ar ôl nodi pam na ddilynwyd y
cyngor cychwynnol

Canllawiau neu ddull polisi newydd ar
waith

Ystyried adolygiad
Adran 20 neu gyngor

pellach neu ddwysáu o
fewn Llywodraeth  

Darparu cyngor a chymorth i gyrff

cyhoeddus ac unrhyw un all helpu i

gyfrannu at y nodau llesiant, yw un o’m

grymoedd pwysicaf er mwyn hybu

egwyddor datblygu cynaliadwy a

gweithredu fel gwarchodwr cenedlaethau’r

dyfodol. Dyma un o’r prif fecanweithiau a

ddefnyddiais i gefnogi eraill wrth iddyn nhw

geisio cyflawni’r nodau cenedlaethol a’r

weledigaeth a amlinellir yn y Ddeddf, yn fy

meysydd ffocws yn enwedig. 

 

Er mwyn sicrhau fod fy nghyngor mor

effeithiol â phosib, rwyf wedi sefydlu proses

fewnol i sicrhau fod fy nhîm a minnau’n

canlyn y cyngor a roddais, a esbonnir yn y

diagram isod. Byddaf yn amlygu materion i

gynghori arnynt, ac ar ôl cyfnod addas o

amser, byddaf yn profi a roddwyd fy

nghyngor ar waith, a phenderfynu pa

gefnogaeth ychwanegol allai fod o

ddefnydd. Gallai hyn gynnwys unrhyw beth

o gyfarfodydd neu alwadau ffôn anffurfiol i

Adolygiad statudol llawn dan fy ngrym

Adran 20, a fyddai’n cynnwys argymhellion

ffurfiol ar gyfer gweithredu, a fyddai’n cael

eu cyfathrebu’n gyhoeddus ac yn eang. Er

mwyn cau’r cylch, gan roi amser digonol ar

gyfer gweithredu, byddwn yn dychwelyd at

y mater unwaith yn rhagor i asesu a oes

angen mwy fyth o gyngor, a dechrau’r

broses unwaith eto. 
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Mae gweithredu yn y tri maes hwn yn bwysig

am y bydd yn cael effaith ar draws pob un

o’r nodau llesiant, gan helpu’n enwedig i

wella bioamrywiaeth a chyflawni economi

carbon isel, dulliau iachach o fyw, ymlyniad

cymunedol, cyfleoedd cyfartal i bawb, a
Chymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac wedi

cysylltu’n dda. (Gweler yr adran ar

Drafnidiaeth ym Mhennod 5 am ragor o

wybodaeth.)
 

Yn 2017, cyflwynais dystiolaeth ysgrifenedig

gychwynnol ac wedyn yn 2018 fwy o

dystiolaeth gerbron ymchwiliad cyhoeddus

lleol M4 oedd yn holi sut roedd y Ddeddf yn

cael ei hystyried o ran penderfyniad oedd yn

bodoli eisoes (M4) ac ai’r penderfyniad cywir

ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol oedd

benthyca dros £1 biliwn. Dilynais hyn gyda fy

adroddiad ‘Trafnidiaeth Addas ar gyfer

Cenedlaethau’r Dyfodol’ ‘Transport Fit for

Future Generations’ a ddangosodd sut y

dylid defnyddio’r Ddeddf wrth ystyried

prosiectau trafnidiaeth a darlunio hyn drwy

ddangos sut y gellid gwario’r buddsoddiad

oedd wedi’i glustnodi ar gyfer y ffordd liniaru

yn well ar atebion trafnidiaeth sy’n fwy unol

â’r Ddeddf, gan gynnwys trafnidiaeth

gyhoeddus a theithio llesol. Mae angen i ni

gael mwy o ffocws ar newid moddol i

sicrhau bod gan bobl ddewis amgen i yrru’u
ceir er mwyn byw bywyd bodlon. Ateb y

gorffennol yw adeiladu ffyrdd, mae angen i

ni gofleidio symudedd newydd.   
 

Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru ar yr

M4 yn dangos symudiad nodedig mewn

polisi gyda’r Prif Weinidog, Mark Drakeford

AC, yn rhoi pwysau sylweddol ar effaith y

cynllun ar Gymru Gydnerth, gan osgoi gosod

baich dyled enfawr ar genedlaethau’r
dyfodol er mwyn cyflawni un prosiect yn

unig. 

O ran trafnidiaeth, cynllunio defnydd tir a thai,
rwyf wedi canolbwyntio fy null o fynd ati ar

gefnogi a herio Llywodraeth Cymru ar lefel

polisi cenedlaethol.  

Lleoedd ac Isadeiledd 

Symudedd addas i’r dyfodol 

Ceisiais hefyd sicrhau newid o ran

gweithdrefn. Rwyf wedi rhoi cyngor manwl i

Lywodraeth Cymru o ran gwreiddio’r Ddeddf

yn Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth

Cymru a ddefnyddir ymhob penderfyniad o

ran ymyriadau trafnidiaeth. Mae Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol bellach yn

flaenaf ac yn ganolog i’r canllaw hwn. Mae’n
cynrychioli newid arwyddocaol yn y modd y

dylai cyrff cyhoeddus fynd ati i gynllunio’u
trafnidiaeth, gan annog gwneud yn fawr o

gyfraniad pob prosiect trafnidiaeth i nodau

ac amcanion llesiant, gan edrych am atebion

di-drafnidiaeth i dagfeydd os yw hynny’n
addas. 

Helpodd fy ymyrraeth i fframio’r ddadl,
helpodd eraill i ddeall sut y dylai’r Ddeddf

weithredu, a sicrhaodd fod Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol yn ystyriaeth

allweddol o ran y penderfyniad a wnaed gan

y Prif Weinidog.  
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Serch hynny, fel mewn cynifer o feysydd

polisi, mae'n ymddangos bod bwlch

gweithredu sylweddol. Ar ôl gweithio ochr yn

ochr â Llywodraeth Cymru i gynhyrchu’r

canllaw, teimlaf rwystredigaeth o weld yn fy

nadansoddiad fy hun a’r dystiolaeth a

gyflwynwyd i mi gan bwyllgorau, bod y

canllaw’n aml yn cael ei osod ar ôl i ateb

penodol (e.e. adeiladu heol neu ffordd osgoi)

gael ei eisoes, neu i arian gael ei glustnodi,

yn hytrach na gweld beth yw’r ateb

symudedd gorau ar gyfer ardal, gan ystyried

nodau llesiant ac amcanion llesiant lleol. Er

enghraifft, yn niweddariad diweddar Cynllun

Buddsoddi Isadeiledd Cymru (Tachwedd

2019) clustnodwyd 62% o wariant cyfalaf ar

gyfer heolydd newydd. 

 

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn

datblygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

Newydd a ddylai gyflawni pob un o’r nodau

llesiant, gan gynnwys ffocws arwyddocaol ar

symudiad moddol. Er mwyn gwneud hyn,

rhaid bod datgarboneiddio’n greiddiol iddo a

rhaid iddo lynu wrth yr hierarchaeth

drafnidiaeth a amlinellwyd ym Mholisi

Cynllunio Cymru. Rhaid iddo ystyried

tueddiadau hirdymor o ran dyfodol

symudedd, gan sicrhau bod gan bawb

fynediad cyfartal at gyflogaeth,

gwasanaethau a chyfleoedd hamdden,

mewn ffyrdd nad ydyn nhw’n costio’r byd.

Rhaid iddo ddarparu gweledigaeth

uchelgeisiol, sy’n cyd-daro â’r Ddeddf, sy’n

darparu ‘cyfeiriad teithio’ ar gyfer

strategaethau trafnidiaeth lleol a chyllid ar

gyfer cynlluniau sy’n galluogi blaenoriaethu

trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol. 

Cynghori Trafnidiaeth Cymru (o 2016) er

mwyn sicrhau bod y nodau llesiant

cenedlaethol a’r pum dull o weithio’n

greiddiol i gaffael masnachfraint

rheilffyrdd newydd i Gymru a’r Gororau a

Metro De Cymru. 

Cefnogais y partneriaid cyflawni

(Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru) er mwyn

adnabod cyfleoedd i gyflawni llesiant drwy

derfyn gweithdy gydag arweinwyr y deg

awdurdod lleol o fewn Bargen Ddinesig

Prifddinas Caerdydd 

Cydweithio gyda Sustrans, New

Economics Foundation ac academyddion

o Brifysgol Gorllewin Lloegr i ymchwilio i

ddewisiadau amgen ar gyfer mynd i’r afael

â thagfeydd yn ne ddwyrain Cymru 

Cyfrannu at gynhadledd Cymdeithas

Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (sy’n

dod â busnesau peirianneg sifil a’u

cleientiaid yn y sector gyhoeddus at ei

gilydd), a’u hadroddiad Cludo

Cenedlaethau’r Dyfodol

Cynghori Sefydliad Siartredig Priffyrdd a

Thrafnidiaeth ynglŷn â’r Ddeddf i alluogi

i’w aelodau gyflawni arni mewn cynlluniau

cynllunio trafnidiaeth (gan gefnogi fy

ngwath ar Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru) 

Cymryd rhan a chefnogi’r Siarter Teithio

Llesol 

Trefnu gweithdy ar gyfer rhanddeiliaid ar

ddefnyddio dull Tri Gorwel wrth ystyried

materion trafnidiaeth presennol a syniadau

ar gyfer atebion sy’n addas i’r dyfodol.

Yn ogystal â hyn, rwyf wedi darparu cyngor,

cefnogaeth ac anogaeth i gyrff cysylltiol nad

ydynt yn dod o dan y Ddeddf, ond sy’n

bwysig o ran gyrru cynnydd yn y meysydd

hyn:  
 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell: PickPic
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Diweddaru cyngor Arweiniad ar Arfanu

Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth

Cymru i sicrhau fod arian cyhoeddus yn

cael ei fuddsoddi mewn modd sy’n

sicrhau eu bod yn gwneud yn fawr o’r

cyfraniad at lesiant Cymru, fel yr

amlinellir yn y Ddeddf, i gyflawni

gweledigaeth y Ddeddf o’r Gymru mae

pawb ohonom eisiau’i gweld.  

Dangosodd y penderfyniad gan

Lywodraeth Cymru i beidio ag adeiladu

ffordd lliniaru’r M4 fod symudiad

nodedig wedi digwydd ym mholisi’r

Llywodraeth, wrth i’r Prif Weinidog osod

pwysau sylweddol ar yr effaith y

byddai’r cynllun yn ei gael ar yr

amgylchedd. Mae Comisiwn arbenigol

newydd wedi’i sefydlu sy’n gwreiddio

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

yn ei delerau cyfeirio. 

Mae Cyngor Caerdydd yn blaenoriaethu

awyr lân a symudiad oddi wrth deithio

mewn ceir preifat drosodd i gerdded,

seiclo a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Paratowyd cynlluniau cysyniadol

cychwynnol ar gyfer pedwar llwybr

priffordd seiclo, ynghyd â chynlluniau

isadeiledd seiclo a chynllun Llogi Beic

Ar Stryd (Nextbike) a ddaeth yn fwyaf

llwyddiannus yn y Deyrnas Unedig, gan

dyfu o 25 i 500 beic ar draws y ddinas. 

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi prynu

40 cerbyd trydan ac wedi ennill gwobr

am y nifer fwyaf o faniau trydan mewn

fflyd sector gyhoeddus. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Caerffili, gyda

Stagecoach, yn ogystal â chynghorau

Caerdydd a Chasnewydd, wrthi’n

cyflwyno bysus trydan.  

 

 

 

 

Sut mae’r Ddeddf wedi gwneud

gwahaniaeth eisoes o ran trafnidiaeth? 

Monsur Media

Cyngor Caerdydd
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Dechreuodd y gwaith i ddarparu cyngor ar

adolygu casgliad o ddogfennau a pholisïau

cynllunio cenedlaethol gyda Pholisi Cynllunio

Cymru 10.  
 

Drwy ganolbwyntio fy adnoddau prin ar

bolisi cenedlaethol, y bwriad yw y bydd hwn

yn cael ei raeadru i lawr ar lefel fwy lleol a

gweithredol. Parhaodd hyn gyda’r
Fframwaith Ddatblygu Genedlaethol statudol

i gael ei chymeradwyo gan y Cynulliad.  
 

Mynnais fod angen i’r fframwaith feddwl yn

hirdymor; ymateb i dueddiadau a rhagolygon

y dyfodol; mynd i’r afael â’r Datganiad bod

argyfwng hinsawdd yn bodoli, yr argyfwng

bioamrywiaeth, yr angen i ddatgarboneiddio

ein cymdeithas; a gwireddu potensial llawn

isadeiledd gwyrdd, er enghraifft. Rhois

fewnbwn tebyg gan gynghori ar y ddogfen

ymgynghorol ddrafft a’r drafft cyntaf o’r
Fframwaith, gan hwyluso ymwneud ag ystod

ehangach o bobl. Mae’r ddwy ddogfen bolisi

cenedlaethol hyn yn ddogfennau allweddol a

fydd yn gyrru cyfeiriad a dull cymhwyso

cyfraith gynllunio dros y blynyddoedd i ddod,
ac felly mae’n hanfodol eu bod yn cael eu

cynllunio er mwyn gyrru cynnydd i gyfeiriad y

nodau llesiant, a bod y Fframwaith

Ddatblygu Genedlaethol yn atgyfnerthu’r
polisi a amlinellwyd ym Mholisi Cynllunio

Cymru 10. 
 

Fel sawl polisi uchelgeisiol a diwygiol, mae

angen rhoi Polisi Cynllunio Cymru 10 yn llwyr

ar waith. A thra bo Llywodraeth Cymru’n
parhau â’r gwaith trylwyr o ail-lunio’r holl

system, rwyf innau wedi annog awdurdodau

cynllunio lleol i gofleidio pob cyfle sydd

ganddynt ar hyn o bryd, fel mynnu mwy gan

ddatblygwyr, gwneud yn fawr o’r defnydd o

amodau mewn rheoli datblygu a monitro

deilliannau cynllunio. 
 

Gan symud i gyfeiriad y lefel leol, rwyf wedi

gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ail-
lunio’r Llawlyfr Datblygu Lleol sy’n cynnig

arweiniad i gyrff cyhoeddus ar sut i osod

cynlluniau datblygu lleol yn unol â’r Ddeddf. 

Hyd yn hyn, polisi cynllunio yw’r maes polisi

mwyaf arwyddocaol yng Nghymru sy’n cael ei

ail-lunio’n llwyr i wreiddio Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r diwygio hyn yn

rhaglen waith ddofn a maith yr wyf i’n

croesawu, fel rhywbeth fydd yn helpu i

gyflawni’r holl nodau ac yn enwedig Cymru

Gydnerth, Cymru Iachach, Cymru o

Gymunedau Cydlynus, Cymru Lewyrchus a

Chymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu. (Gweler yr adran ar

Gynllunio ym Mhennod 5 am fwy o

wybodaeth.)
 

Deuthum yn ymwybodol o broblemau ym

maes cynllunio a Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol am y tro cyntaf drwy

gyfrwng llythyron a dderbyniais oddi wrth y

cyhoedd a’u cynrychiolwyr. Codais y rhain

gydag adran gynllunio Llywodraeth Cymru, ac

rydym wedi datblygu perthynas agored ac

adeiladol wrth i mi weithio gyda nhw ar lefel

polisi cenedlaethol. Gwnes yn sicr bod naratif

cryf ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol – yn benodol sicrhau bod

tueddiadau’r dyfodol, natur gynhwysol llesiant

gyda’r pedwar dimensiwn a’r pum dull o

weithio wrth graidd pob dogfen, a sicrhau

bod y cysylltiadau lluosog rhwng nodau a

pholisïau wedi cael eu cydnabod.   

Dull o fynd ati i greu lle  
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Rwyf hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd

meddwl ac ymgyfraniad hirdymor. 
 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi

cynnwys rhanddeiliaid o’r sector gynllunio er

mwyn cynhyrchu arweiniad ar sut orau i

weithredu’r Ddeddf mewn creu cynlluniau a

rheoli datblygu. Yn ddibynnol ar ganlyniadau

haint COVID-19, byddaf yn cyhoeddi’r rheiny

yn 2020 neu 2021. 
 

Fel rhan o’r gwaith o sicrhau bod y system

gyfan yn deall ei hymrwymiadau dan y

Ddeddf, rwyf wedi ymgysylltu a chydweithio

â Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefi Cymru,
Cymorth Cynllunio Cymru ac Arolygiaeth

Gynllunio Cymru, gan wylio gwrandawiadau

ac ymchwiliadau cynllunio lleol a darparu

cyngor. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi

caniatáu neu wrthod apeliadau cynllunio’n
ddiweddar ar sail bod yn anghyson â nodau

ac amcanion llesiant. 

Mae creu lle yn ganolog i gyflawni nifer o’r

nodau a chyfrannu at weledigaeth 2050. I’r

perwyl hwn, rwyf wedi bod yn eiriol am

fabwysiadu ‘dull creu lle o weithio’ y tu hwnt i

gynllunio ac oddi fewn iddo, sy’n gweld

elfennau gwahanol cymuned mewn modd

cyfannol ac yn elwa ar asedau, ysbrydoliaeth

a photensial rhanbarth, gyda’r bwriad o greu

llecynnau cyhoeddus sy’n hybu iechyd,

hapusrwydd a llesiant pobl.  
 

Ni ddylid gweld elfennau gwahanol y polisi

a’r weledigaeth fel rhywbeth i fargeinio ag ef

bellach, neu rywbeth i gyfaddawdu yn ei

gylch, ond yn hytrach i’w weithredu fel

cysyniad integredig sy’n cyfrannu at bob

dimensiwn llesiant. Ymunais â grŵp traws-
sectoraidd i helpu i gynllunio Siarter Creu

Lle. Mae creu lle’n thema sy’n sail i fy

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae’n
llinyn sy’n rhedeg drwy gydol fy nghyngor ar

drafnidiaeth, sgiliau, Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod a thai. 

Gweithio gyda Chymorth Cynllunio Cymru

i sicrhau bod eu cyrsiau hyfforddi a’u

cyngor yn adlewyrchu’r Ddeddf. 

Cyflwyno darlithoedd ar Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol a chynllunio i

fyfyrwyr cwrs Meistr ym Mhrifysgol

Caerdydd i sicrhau bod y genhedlaeth

nesaf o gynllunwyr a phenseiri’n deall y

ddeddfwriaeth newydd. 

Darparu cyngor a chefnogaeth fel rhan o

grŵp gweithio ar gyflawni creu lle yng

Nghymru, dan arweiniad Comisiwn Dylunio

Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth

Cymru. O ganlyniad crëwyd y Siarter Creu

Lle, i gyd-fynd â chanllawiau ar gyfer y rhai

sy’n arwyddo. 

Cydweithio’n agos â’r Sefydliad Brenhinol

Cynllunio Trefi i ddylunio fy arweiniad i

gynllunio’r dyfodol.

Hoffwn weld Llywodraeth Cymru’n

mabwysiadu dull creu lle ar draws

llywodraeth ar gyfer pob maes polisi, a

defnyddio cynsail ail-lunio’r holl system

gynllunio i unionimeysydd polisi eraill fel

addysg a thai. 

 

Rwyf hefyd wedi darparu cyngor, cefnogaeth

ac anogaeth i gyrff nad ydynt yn dod o dan y

Ddeddf, od sy’n bwysig o ran gyrru cynnydd a

chyflawni yn y meysydd hyn. Mae

enghreifftiau’n cynnwys:  
 

 

 

 

Rwyf wedi mynnu bod angen i gynlluniau

datblygu lleol ymunioni â nodau ac amcanion

llesiant, defnyddio’r dulliau o weithio ar bob

cam wrth gynllunio’r cynllun; a thynnu ar

dystiolaeth yn yr asesiadau llesiant,
cynlluniau llesiant a datganiadau ardal a

gynhyrchwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
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Polisi cynllunio cenedlaethol bellach yn

cael ei ail-lunio’n llwyr i unioni â’r Ddeddf

ac i’n helpu i gyflawni’r nodau 

Datblygwyd Siarter Creu Lle ac mae nifer

o sefydliadau eisoes wedi arwyddo ar

draws pob sector. 

Penderfyniadau gan yr arolygiaeth

gynllunio wedi defnyddio’r Ddeddf

(amcanion a nodau llesiant) i wrthod neu

ganiatâu apeliadau. 

Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol wedi cael

ei ddiweddaru i unioni â’r Ddeddf; mae

awdurdodau lleol yn dechrau dangos sut

y maen nhw wedi cymhwyso’r Ddeddf yn

y broses ac mae’r Arolygiaeth Gynllunio’n

adolygu hyn 

Cwmnïau ymgynghori fel Mott MacDonald

ac Arup wedi cynllunio offer penodol i

sicrhau bod eu gwaith yn cyfrannu at roi’r

Ddeddf ar waith yn llwyr. 

Mae’r Ddeddf wrth galon gwaith Sefydliad

Brenhinol Cynllunio Trefi Cymru, sy’

cefnogi pob gweithiwr cynllunio

proffesiynol yng Nghymru a thu hwnt. 

Mae Comisiwn Dylunio Cymru eisoes yn

gofyn i bob prosiect a adolygir ganddo

ddangos cyfraniad i’r nodau a’r amcanion

llesiant, a defnyddio’r pum dull o weithio 

Dechreuodd cynghorau ddefnyddio

offeryn Gwerth Cynllunio Sefydliad

Brenhinol Cynllunio Trefi i ddangos

manteision ehangach cynllunio a chreu

lle. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sut mae’r Ddeddf eisoes wedi gwneud

gwahaniaeth ym maes cynllunio?
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Mae ansawdd y tai ble rydyn ni’n byw yn torri

ar draws bron bob agwedd ar y weledigaeth.

A bydd darparu tai digonol ar gyfer Cymru

gyfan yn helpu’n syfrdanol i gyflawni pob nod:

cydnerthedd, llewyrch, cyfrifoldeb byd-eang,

cydraddoldeb, iechyd, diwylliant bywiog ac

iaith Gymraeg ffyniannus, cymunedau

cydlynus. (Gweler yr adran ar Dai ym

Mhennod 5 am mwy o wybodaeth.)

 

Dylai tai fod yn hawl dynol sylfaenol. Ac roedd

yn bwnc a amlygodd ei hun yn gryf yn fy

ngwaith ymgysylltu gwreiddiol yn 2017, a'm

helpodd i sefydlu fy meysydd ffocws ar gyfer

fy nghyfnod yn y swydd. 

 

Mae fy nghyngor i Lywodraeth Cymru yn y

maes hwn wedi canolbwyntio ar yr angen

amlwg i ddatgarboneiddio ein cartrefi i gwrdd

â thargedau allyriadau, a sicrhau eu bod yn

hyblyg yn wyneb demograffeg sy’n

gyfnewidiol er mwyn helpu i greu cymunedau

iach a cydlynol. Mae hi hefyd yn amlwg fod

prinder tai yn effeithio ar lawer iawn mwy o

bobl nag o’r blaen. Ac rydym hefyd wedi

gweld dros y blynyddoedd fod tai nad ydyn

nhw’n cwrdd ag anghenion lleol yn gallu

tanseilio dichonoldeb yr iaith Gymraeg. 

 

Yn 2017, cyflwynais ymateb i ymgynghoriad

Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a

Materion Gwledig Cynulliad Cenedlaethol

Cymru ar fater tai carbon isel yn 2017, ac

awgrymais feini prawf rhagarweiniol ar gyfer

tai sy’n ‘addas ar gyfer y dyfodol’. Pwysais ar

hyn yn y cyngor a ddarperais maes o law i’r

Panel Ymgynghorol ar Ddatgarboneiddio Tai

sy’n Bodoli Eisoes yn 2019.  

Tai fel hawl dynol sylfaenol   

Yn 2017-18, cynghorais Lywodraeth Cymru

ar eu Rhaglen Dai Arloesol werth £90 miliwn i

greu prosiectau arddangos i helpu i addysgu

Llywodraeth Cymru a landlordiaid

cymdeithasol am y math o dai fyddai’u

hangen i gwrdd â’r galw yn y dyfodol.

Oherwydd bod fy ymyrraeth wedi

canolbwyntio ar y modd y gallai tai wneud yn

fawr o’r cyfraniad i bob un o’r saith nod

llesiant, nid dim ond un neu ddau, rydym

bellach yn gweld prosiectau llawer mwy

uchelgeisiol yn cael eu cynnig a’u comisiynu,

a rhoddir sylw i rai ohonynt yn yr adran ar Dai

ym Mhennod 5 yr adroddiad hwn. 

 

Yn 2018, cefnogais Adolygiad Tai

Fforddiadwy yng Nghymru. Gan ddefnyddio

arbenigedd pobl a secondiwyd i fy swyddfa o

Ragoriaeth Adeiladu Cymru ac United Welsh,

fe wnaethon ni ddarparu cyngor a sesiynau

her gyda’r Panel, Cynghorais na ddylai’r

Adolygiad fod yn ffordd o gynyddu’r nifer o

dai yn seiliedig ar ddull seilo, ‘gêm rhifau’

technegol, ond yn hytrach y dylai weithredu

‘dull yn seiliedig ar le’ ac ystyried anghenion

go iawn yng Nghymru, gan gynnwys

tueddiadau’r dyfodol a’r cyswllt â

datgarboneiddio, swyddi, sgiliau ar gyfer y

dyfodol a’r boblogaeth gynyddol oedrannus. 

Cyhoeddwyd canfyddiadau’r Adolygiad

Review ym mis Ebrill 2019. Y dull ffres, heriol

a blaengar o feddwl am dai sy’n helpu i

wireddu uchelgais y Ddeddf fel yr

hyrwyddwyd gan y Gweinidog dros Dai a

Llywodraeth Leol, Julie James AC, yw’r union

beth y mae ar Gymru’i angen.  
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Er mwyn cefnogi hyn, ym mis Ionawr 2020,

cyflwynais Labordy Byw ar gyfer Adran Dai

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â thîm

Tueddiadau’r Dyfodol y Llywodraeth ei hun.

Labordy Byw yw fy lefel mwyaf manwl o

gymorth sy’n defnyddio offer meddwl am y

dyfodol i helpu cyrff cyhoeddus i archwilio

tueddiadau a datblygiadau a’u hoblygiadau ar

gyfer datblygu polisïau ac arferion. Unwaith

eto, bu i mi fwynhau perthynas adeiladol gyda

Llywodraeth Cymru yn y gwaith hwn, a

helpodd beri bod fy ymyriadau’n creu’r argraff

fwyaf posib. O ganlyniad, mae’r Adran Dai

wedi newid eu safbwynt drwy sylweddoli bod

ganddynt rôl sylweddol i’w chwarae mewn

creu cymunedau a sgiliau newydd o gwmpas

meddwl am y dyfodol. 

“Mae’r Labordy Byw wedi newid y ffordd rydyn

ni’n meddwl ac yn herio ein gilydd ar

hirhoedledd y penderfyniadau a wneir gennym.”  

Emma Williams,

Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio

Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru’n

gweithredu argymhellion yr Adolygiadau

datgarboneiddio a thai fforddiadwy yn ddi-

oed, tra ar yr un pryd yn sicrhau bod gwir

fwriad yr argymhellion yn cael eu cyflawni, ac

nid eu glasdwreiddio oherwydd cyfyngiadau

ar sail maint.  
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/adolygiad-annibynnol-or-cyflenwad-o-dai-fforddiadwy-adroddiad_0.pdf


Rhoi cyngor i Raglen Tai Arloesol

Llywodraeth Cymru 

Cyfrannu at waith Dyfodol Tai Cymunedol

Tai Cymru

Cefnogi gwaith ar y celfyddydau a thai

gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a

chymdeithas dai Trevallis ar ystâd

Trebanog

Rhoi cyngor a chefnogaeth i Gartrefi

Conwy ynghylch sut y gallan nhw

ddefnyddio fframwaith y Ddeddf yn yr hyn

a wnânt

Datblygu partneriaeth ar gymunedau

cydlynol gyda chymdeithas dai United

Welsh drwy gyfrwng Rhaglen Y Gallu i

Greu (gweler isod) 

Darparu cyngor i Gymdeithas Dai Coastal

ynghylch sut y gallent ddefnyddio ein

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol wrth

gynllunio dylunio ac adeiladu. Rhoddwyd

cyllid funding iddynt i adeiladu safonau

Passivhaus gan ddefnyddio deunyddiau a

ffynonellwyd yn lleol

Yn ogystal â hyn, rwyf wedi rhoi cyngor,

cefnogaeth ac anogaeth i gyrff cysylltiol nad

ydyn nhw’n dod o dan y ddeddf, ond sy’n

bwysig o ran gyrru cynnydd yn y meysydd

hyn. Mae enghreifftiau’n cynnwys:  
 

 

 

 

 

 

“Rydym wedi bod yn eithriadol ffodus yng

Nghartrefi Conwy i fwynhau diddordeb ysol a

chefnogaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol i ran ein gwaith gyda thenantiaid a’r

gymuned ehangach. 

 

Rydym wedi cynnal dau brosiect adfywio

cymunedol mawr yn ddiweddar gyda’r bwriad o

wella ansawdd cyffredinol bywydau pobl ar ein

hystadau. Mae’r ddau wedi ennill statws ‘Baner

Werdd’ wedyn – y cyntaf yng Nghymru! Wnaeth

y Comisiynydd ddim colli hyn, a mynychodd

agoriad ystâd Tre Cwm yn Llandudno. Cyn torri’r

rhuban, cyhoeddodd ‘Pe bawn i’n gallu costrelu

a defnyddi’r hyn mae Cartrefi Conwy’n gwneud

dros eu cymunedau, byddai Cymru’n lle llawer

gwell nawr ac yn y dyfodol.” Am glod! 

 

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gefnogol ac

ysbrydoledig bob amser – elfen ganolog i’n

helpu i ymgyrraedd at Gymru well ar gyfer

heddiw a chenedlaethau’r dyfodol.”  

Bill Hunt, Cadeirydd Cartrefi Conwy
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https://llyw.cymru/rhaglen-tai-arloesol?_ga=2.172698598.416538542.1587823485-82353393.1587328679
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Mae’r Rhaglen Dai Arloesol (cyllid o £90

miliwn) bellach yn datgan yn ffurfiol mai’i

bwriad yw ‘cynyddu’r cyflenwad o dai

fforddiadwy fel rhan o’r targed o 20,000 o

dai fforddiadwy ychwanegol mewn modd

sy’n unioni cynllunio a chyflenwi tai

fforddiadwy gyda saith nod Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; Mae’r

Fanyleb Dechnegol a’r Canllawiau hefyd

yn adlewyrchu’r amcanion hyn.  

Bydd gan Lywodraeth Cymru

weledigaeth sy’n canolbwyntio mwy ar y

dyfodol ac sy’n ehangach ar gyfer tai yng

Nghymru o ganlyniad i’m Lab Byw 

Mae Cyngor Abertawe wedi adeiladu 18

tŷ ar gyfer rhentu cymdeithasol a

ddyluniwyd yn ôl safonau ynni isel

Passivhaus, sy’n golygu mai bach iawn o

ynni sydd angen arnynt i’w gwresogi a’u

hoeri, gan helpu i gadw biliau ynni i lawr a

helpu’r amgylchedd. Creodd y gwaith

adeiladu swyddi, gan roi cyfleoedd i

brentisiaid, a defnyddiwyd cyflenwyr lleol. 

Mae gan Cartrefi Conwy is-gwmni eiddo

a hyfforddi o’r enw Creating Enterprise

sydd wedi dechrau ffatri ‘tŷ modiwlar’

yng Nghaergybi, sy’n defnyddio pren i

adeiladu tai mewn llai na phythefnos.

Mae’r tai’n isel o ran defnyddio ynni, sy’n

gallu arbed hyd at 90% ar gostau ynni i

breswylwyr, a thrwy leihau’r gwres a

gollir, mae’r effaith ar yr amgylchedd yn

fychan iawn.  

 

 

 

Sut mae’r Ddeddf eisoes wedi gwneud

gwahaniaeth ym maes tai?

Cynghori a chefnogi tîm datgarboneiddio

Llywodraeth Cymru i wreiddio Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn eu

rhaglen ddatgarboneiddio 

Sicrhau bod y cyngor a ddarperir gan

Bwyllgor y Deyrnas Unedig ar Newid

Hinsawdd yn cyd-fynd â Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol  

Tynnu sylw at sut y dylai cyllideb

Llywodraeth Cymru gael mwy o ffocws ar

ddatgarboneiddio, drwy gyhoeddi Cynllun

10 Pwynt i ariannu’r Argyfwng Hinsawdd

Ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid, ac yn

enwedig pobl ifanc, i addysgu fy ngwaith. 

Mae taclo newid hinsawdd a datgarboneiddio

yn thema sy’n trawsdorri a redodd drwy’r holl

waith i helpu i gwrdd â’r nodau, yn enwedig

Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth a Chymru

sy'n Gyfrifol ar lefel fyd-eang. 

 

Rwyf wedi rhoi llawer o amser i helpu gwella

a chyflymu datgarboneiddio ein cymdeithas

am fod newid hinsawdd yn fater brys a

ddaw’n fwy fyth o her i genedlaethau’r

dyfodol, Bydd datgarboneiddio Cymru’n

helpu i daclo un o achosion gwreiddiol yr her

hon ar gyfer y presennol a’r dyfodol ar lefel

genedlaethol a byd-eang. Nid yw addasu i

newid hinsawdd yn ddigon, mae angen i ni

fynd i’r afael ag ef.

 

Ers i’m tymor ddechrau, rwyf wedi cynghori

cyrff cyhoeddus bod angen i ni weld

gweithredu clir a chlustnodi adnoddau i gyd-

fynd â’r targedau newydd a gyflwynwyd gan

Ddeddf Amgylchedd (Cymru). Rwyf wedi

cefnogi, erhio a darparu fforymau ar gyfer

rhannu arfer dda mewn modd ymarferol, er

mwyn cynorthwyo cyrff cyhoeddus, yn

benodol:  
 

 

 

 

Thema sy’n trawsdorri –

datgarboneiddio ein cymdeithas  
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https://www.abertawe.gov.uk/article/42165/Next-phase-of-new-council-homes-planned-in-Swansea
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Ymrwymiad polisi gan Ysgrifennydd y

Cabinet i gael y sector gyhoeddus yn

garbon niwtral erbyn 2030. Byddaf yn

parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru

ac eraill i ddatrys sut y gellir cyflawni’r

ymrwymiad hwn mewn gwirionedd. 

Datblygu matrics gan Lywodraeth Cymru

i’w ddefnyddio fel rhan o’u proses

werthuso llesiant i sicrhau bod eu Cynllun

Cyflawni Carbon Isel wedi’i fframio o fewn

i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

ar ddechrau datblygu’r polisi (dyma gam

arwyddocaol ymlaen o’r dull asesiad effaith

traddodiadol, sy’n digwydd ar ôl i

benderfyniad gael ei wneud). Bydd y

matrics hefyd yn helpu datblygiad polisïau

sy’n lleihau allyriadau ac yn darparu

manteision cymdeithasol, diwylliannol,

economaidd ac amgylcheddol ehangach. 

Arweiniodd fy ngwaith gyda thîm

datgarboneiddio Llywodraeth Cymru ar y

Cynllun Cyflawni Carbon Isel at: 
 

 

Llywodraeth Cymru’n unioni’u cylchoedd

cyllideb ariannol â’u cyllidebau carbon,

sy’n golygu fod modd i benderfyniadau am

leoliad gwario arian gael mwy o ffocws ar

gyflawni targedau lleihau carbon. Nhw yw’r

unig lywodraeth yn y DU i wneud hynny. 

Y cyngor a roddwyd i Lywodraeth Cymru

gan Bwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd yn

adlewyrchu’r Ddeddf nid yn unig drwy

ystyried llwybrau cost-effeithiol ar gyfer

lleihau allyriadau, ond hefyd y cyfleoedd

ehangach ar gyfer gwella. 

 

Cyfarfod gyda'r Prif Weinidog a pobl ifanc sy'n
gweithredu ar gyfer newid hinsawdd
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Darparu cyngor i gyrff cyhoeddus ynghylch

sut y gallant weithredu i edrych yn

ehangach ar arbediadau carbon drwy

gyfrwng trafnidiaeth ac adeiladau, a sut i

gyflawni darpar fanteision datgarboneiddio

i iechyd, cydlyniad cymunedol a thaclo

tlodi. 

Herio cadeiryddion cronfeydd pensiwn

awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill

(yr 11 awdurdod lleol sydd â’r cronfeydd

pensiwn mwyaf wedi’u buddsoddi mewn

tanwydd ffosil), gan ofyn iddynt gadarnhau

sut y mae’u penderfyniadau’n ystyried yr

hirdymor a pherygl i’r hinsawdd (gan eu

hannog i ddad-fuddsoddi). O ganlyniad,

mae cynghorau Caerdydd, Sir Gaerfyrddin,

Sir Fynwy a Phowys wedi pleidleisio i

ddad-fuddsoddi’u cronfeydd o danwydd

ffosil, ac mae Cyngor Abertawe wedi

symud £0.5bn o asedau i mewn i gronfa

tracio indecs carbon isel. 

Rhannu arfer dda am y nodau llesiant sy’n

cyfrannu at ddatgarboneiddio yn fy

adroddiad Llesiant yng Nghymru: y Daith

hyd yn hyn. Er enghraifft, mae 23 o’r 44

corff cyhoeddus sy’n dod o dan y Ddeddf

wedi gosod amcanion llesiant sy’n

ymwneud ag ynni. 

Cynghori’r Llywodraeth i amlinellu sut

mae’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

a’r Siarter Creu Lle yn mynd i helpu i

gwrdd â’n targedau allyriadau. 

Herio penderfyniadau trafnidiaeth nad

ydynt yn ystyried allyriadau carbon nac

effeithiau amgylcheddol ehangach.

missions or wider environmental impacts.

Bu datgarboneiddio’n thema gref yn y cyngor

a’r cymorth a ddarperais i gyrff cyhoeddus

eraill hefyd. Er enghraifft rwyf wedi:  
 

 

 

 

 

Mwy o fuddsoddi mewn teithio llesol,

trafnidiaeth gyhoeddus ac isadeiledd

cerbydau trydan 

Mwy o fuddsoddi mewn rhaglen i ôl-

osod tai cenedlaethol – gallai

canolbwyntio i ddechrau ar dai sy’n

byw mewn tlodi tanwydd a’r rhai a

berchnogir yn gymdeithasol gostio hyd

at £1 biliwn. 

Cymru’n dod yn hunangynhaliol o ran

trydan adnewyddadwy erbyn 2035. 

Cynyddu gorchudd coed a

mabwysiadu arferion amaethyddol

carbon isel, ac ailfeddwl am arferion

defnyddio tir. 

Sicrhau fod datgarboneiddio’n

egwyddor allweddol ac yn yrrwr ar

gyfer gwneud penderfyniadau ym

maes cynllunio, cytundebau caffael y

sector gyhoeddus a buddsoddiadau

cronfeydd pensiwn, gyda chefnogaeth

rhaglen i hyfforddi sector gyhoeddus

sy’n llythrennog ym materion carbon. 

 

 

 

 

Cyfarfod â Lesley Griffiths AC a gweithredwyr
phobl ifanc ar gyfer yr hinsawdd

Cyhoeddi cynllun 10 pwynt 10-point plan i

ariannu argyfwng hinsawdd Cymru sy’n

awgrymu sut y gallai cyllideb Llywodraeth

Cymru gynyddu buddsoddiad mewn

gweithredu ar hinsawdd, gan

ganolbwyntio ar:
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Fe wnaeth cynghorau tref fel Machynlleth

ac awdurdodau lleol gan gynnwys Sir

Gaerfyrddin a naw arall, ddatgan

argyfwng hinsawdd yn 2019, gyda

Llywodraeth Cymru’n dynn ar eu sodlau

– y llywodraeth gyntaf yn y byd i wneud

hynny. 

Mae Trafnidiaeth Cymru a Metro wedi

ymrwymo 100% i drydan adnewyddadwy

ar gyfer pob gorsaf, a hanner yr ynni hwn

yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru. a

thrydaneiddio 172km o drac ar Linellau

Craidd y Cymoedd. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De

Cymru, a chynghorau Caerffili a Chonwy

wedi cyflwyno paneli solar ar eu

hadeiladau’u hunain ac adeiladau

cymunedol fel ysgolion.  

Dylid cymeradwyo Cyfoeth Naturiol

Cymru am eu hymdrechion i fod yn

sefydliad carbon positif. Dyma faes ble

maen nhw wedi arwain y gad drwy eu

Prosiect Carbon Positif sy’n cael ei

gyflwyno’n raddol i sefydliadau sector

gyhoeddus eraill. 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi datblygu

fferm solar ar dir y cyngor yng

Nghrughywel sydd â’r capasiti i

gynhyrchu digon o drydan ar gyfer rhyw

1,400 o gartrefi. Bydd hefyd yn arbed

dros 2,000 tunnell y flwyddyn o CO2

drwy gynhyrchu ynni glân,

adnewyddadwy, ac mae  Riversimple yn

paratoi i dreialu 20 o geir cell tanwydd

hydrogen am 12 mis yn Sir Fynwy. 

Ar ôl cyngor i bob Ysgrifennydd

Cabinet, ychwanegwyd datgarboneiddio

fel chweched maes blaenoriaeth yn

Ffyniant i Bawb.

 

 

 

 

 

Rwyf wedi cydweithio gydag ystod o

sefydliadau gan gynnwys Comisiwn y

Deyrnas Unedig ar Newid Hinsawdd a

rhanddeiliaid sy’n cynrychioli ynni

cymunedol, grwpiau amgylcheddol, Y

Ganolfan Dechnoleg Amgen ac

academyddion, ac rwyf wedi gweithio mewn

partneriaeth â’r New Economics Foundation  

a Social Finance i addysgu’r gwaith a

wneuthum ar ddatgarboneiddio trafnidiaeth

a’r gyllideb. Maen nhw wedi gallu darparu

arbenigedd mewn meysydd fel asesiadau

effaith carbon i dynnu sylw at y modd y gall

Llywodraeth Cymru wella’r broses gyllideb i

gefnogi’r argyfwng hinsawd. Byddaf yn

parhau i weithio gyda’r sefydliadau hyn i

fonitro’r gyllideb i sicrhau ei fod yn unol â’u

huchelgais polisi.  

Sut mae’r Ddeddf eisoes wedi gwneud

gwahaniaeth wrth daclo newid

hinsawdd?
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Pobl a’u cydnerthedd  

Mae fy meysydd blaenoriaeth hefyd yn

canolbwyntio ar bobl a’u cydnerthedd fel

cyfrannwr neu ataliwr mawr i lesiant yng

Nghymru, yn enwedig o ran sgiliau, iechyd a

lles ac atal niwed i blant (Profiadau Niweidiol

mewn Plentyndod).  

Atal Profiadau Niweidiol mewn

Plentyndod   

Mae atal yn un o’r ffyrdd statudol o weithio,

ac rwy’n cydnabod yr effaith y mae Profiadau

Niweidiol mewn Plentyndod yn gynnar yn eu

bywydau’n eu cael ar gyfleoedd bywyd pobl,

ar gymdeithas ar y nodau llesiant ac ar

genedlaethau’r dyfodol. Mae atal y rhain rhag

digwydd yn allweddol, a phan fyddant wedi

digwydd, rhaid i ni eu hatal rhag cael eu pasio

i lawr drwy’r cenedlaethau. Dyma faterion

cymhleth. Mae angen i sawl un o’n

gwasanaethau cyhoeddus gydweithio i beri i

hyn ddigwydd am na all neb ei ddatrys ar ei

ben ei hun. Dyma rywbeth sy’n cyd-fynd yn

dda iawn gyda’r Ddeddf Llesiant, sy’n

cyflwyno dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i

gydweithio, i integreiddio gwasanaethau ac i

weithredu dull ataliol wrth wneud

penderfyniadau. 

 

Mae cyfoeth o ymchwil eisoes ar y gweill

ynghylch Profiadau Niweidiol mewn

Plentyndod gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac

eraill. Fy ffocws i fu helpu i godi proffil

Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod oddi

fewn i’r cyrff cyhoeddus a’r Byrddau

Gwasanaeth Cyhoeddus sy’n dod dan y

Ddeddf, ac i’w helpu i wneud cysylltiadau â

materion polisi eraill, fel tai, cydraddoldeb

cyfle, diogelwch cymunedol, yr amgylchedd

lleol ac ati. 

Rwyf wedi cefnogi datblygu’r Hwb Cefnogi

ACE – rhaglen o waith dan nawdd

partneriaeth Cymru Well Wales. Dechreuodd

yr hwb gyda chodi ymwybyddiaeth o

Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod ond

mae bellach wedi datblygu i fod yn yrrwr

newid sefydliadol. rwyf wedi’u helpu i ystyried

y gwaith hwn, y mae elfennau allweddol

ohono’n cynnwys gwreiddio a chynnal

ymarfer a addysgir gan drawma ar draws

gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau.  

“Bu swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol yn hollol allweddol yn y gwaith o

ddatblygu’r rhaglen hon yng Nghymru, er mwyn

Cymru. Mae’r cyd-destun deddfwriaethol a

osododd y Ddeddf, ynghyd â’r ymchwil i

brofiadau niweidiol mewn plentyndod, wedi rhoi

gwir gyfle i ni edrych ar y modd y gallem

weithio’n wahanol ledled Cymru. Un o rolau

allweddol a chwaraeodd Comisiynydd

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru oedd drwy

gefnogi cais sylweddol am arian i’r Swyddfa

Gartref yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig.” 

Janine Roderick Cyfarwyddwr dull

gweithredu Cenedlaethol ACE at

raglen bugeilio bregustra   

Rwyf hefyd wedi gweithio gyda Chyfnewidfa

Arfer Dda Swyddfa Archwilio Cymru i

gynhyrchu adnoddau dysgu ar gyfer cyrff

cyhoeddus gan gynnwys gweminarau. A

thrwy fy nghyngor a dadansoddiad ar nodau

a chamau llesiant yn 2018, rwyf wedi helpu i

ddatblygu’r weledigaeth ar gyfer

gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u

haddysgu gan Brofiadau Niweidiol mewn

Plentyndod, a sicrhau newid gweithdrefnol yn

y modd y bydd cyrff cyhoeddus yn mynd i’r

afael â’r pethau hyn, sy’n dechrau esgor ar y

newid ymddygiad ymarferol ym maes

Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod, sy’n

angenrheidiol. 

Cymru Lewyrchus, Cymru Iachach, Cymru
sy'n Fwy Cyfartal, Gymru â Diwylliant Bywiog
lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu a Chymru o
Gymunedau Cydlynus. (Gweler yr adran ar
Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod ym
Mhennod 5 i gael rhagor o wybodaeth a’m
hargymhellion.)
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Sicrhau bod cymunedau’n deall ac yn

diffinio drostynt eu hunain eu rôl wrth

ddarparu perthynas, amgylchedd a

gwasanaethau diogel, sefydlog a

choleddol. 

Gweithio gyda’r Bwrdd Partneriaeth

Rhanbarthol a chyrff comisiynu eraill i

ddeall a rhoi ar waith y mesurau cywir er

mwyn i ymddygiad gwasanaeth newid. 

Mae gan Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus rôl

bwysig i’w chwarae i annog cydweithio ac

integreiddio, ac i’r perwyl hwn, ym mis

Gorffennaf 2019, cyflwynais beilot o Labordi

Byw ar Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod

gyda Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Cwm

Taf. Defnyddiodd y 30+ o fynychwyr ddaeth o

wasanaethau ar draws ardal Cwm Taf y

Ddeddf a’r pum dull o weithio i herio’u hunain

a’u ffordd o feddwl. Aeth y broses ati i

archwilio beth sy’n gweithio’n dda, herio

rhwystrau ymddangosiadol ac adnabod ffyrdd

o symud y ffordd bellaf ymlaen gyflymaf, er

mwyn galluogi i newid ddigwydd ar draws y

system o ran Profiadau Niweidiol mewn

Plentyndod a gwasanaethau cysylltiol. Ar y

diwedd, cynigiodd y grŵp y blaenoriaethau

canlynol:  
 

 

“Un o’r pethau mwyaf grymus fu’r cyfuniad

rhyfeddol o drylwyredd deallusol a gwneud

ymarferol, ac mae wedi cynnwys llawer o

arddulliau dysgu gwahanol, a heddiw rydyn ni

wedi dal gafael ar beth yn union rydyn ni’n mynd

i’w wneud.”  

Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr

Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd

Prifysgol Cwm Taf  

Rwy’n gweithio gyda Bwrdd Gwasanaeth

Cyhoeddus Cwm Taf i ganlyn y deilliannau y

cytunwyd arnynt yn y Labordai Byw, ac yn

gwneud y cysylltiadau rhwng lleihau

Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod mewn

meysydd eraill o’m gwaith – er enghraifft, y 

Mae’r Hwb ACEs yn symud o fod yn

codi ymwybyddiaeth i fod yn gyrru

newid sefydliadol, Rwy’n eu helpu i

fesur y gwaith hwn, y mae elfennau

allweddol yn cynnwys gwreiddio a

chynnal arfer a addysgir gan drawma

ar draws gwasanaethau cyhoeddus a

chymunedau. Dros y flwyddyn i ddod,

byddaf hefyd yn cyflwyno Labordi Byw

ar Brofiadau Niweidiol mewn

Plentyndod gyda Bwrdd Iechyd Cwm

Taf. 

Cafwyd buddsoddiad enfawr yn yr

heddlu a chan Iechyd Cyhoeddus

Cymru i yrru integreiddio a gwell

gwasanaethau a addysgir gan drawma.

Bydd y Gronfa Drawsnewid yr Heddlu,

sy’n werth £6.78 miliwn, a sicrhawyd

oddi wrth y Swyddfa Gartref yn helpu i

ddarparu dull aml-asiantaethol, a

addysgir gan Brofiadau Niweidiol

mewn Plentyndod sy’n galluogi i

ymyrraeth ddigwydd yn gynnar, ac atal

yr achos yn y gwraidd. Bydd y rhaglen

yn cynyddu’r dull a weithredwyd gan

Hwb Cymorth Cynnar Maesteg, er

enghraifft. 

 

Sut mae’r Ddeddf eisoes wedi gwneud
gwahaniaeth ym maes Profiadau
Niweidiol yn ystod Plentyndod? 

Er bod rhai meysydd wedi cyflawni camau

enfawr ymlaen i grynhoi cyllidebau at ei

gilydd a chydweithio, nid yw’r sefyllfa a’r

systemau traddodiadol bob amser yn

galluogi’r symudiad mawr ymlaen yna y mae

angen i ni ei weld. Er enghraifft, nid wyf ar hyn

o bryd yn gweld y buddsoddiad hirdymor

angenrheidiol er mwyn atal Profiadau

Niweidiol mewn Plentyndod, a byddaf yn

parhau i herio cyrff cyhoeddus yn hyn o beth. 

cyngor a roddaf i wasanaethau cyhoeddus ar

newid systemau iechyd, sgiliau ar gyfer y

dyfodol, tai a gwariant y llywodraeth, ble rwyf

eisiau gweld mwy o wariant ar atal.  
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Mae miloedd o weithwyr proffesiynol,

gwirfoddolwyr cymunedol, clybiau

chwaraeon, gweithwyr ieuenctid a’r

gweithlu troseddwyr ifanc wedi derbyn

hyfforddiant, a hyfforddwyd un o bob tair

ysgol drwy gyfrwng ymgyrchoedd codi

ymwybyddiaeth. Mae’r gwelliant sylweddol

hwn mewn ymwybyddiaeth o Brofiadau

Niweidiol mewn Plentyndod yn ddyledus i

raddau helaeth ar waith yr Hwb ACE.  

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru amcan

llesiant i ‘adeiladu lle a chefnogi newid

systemig, i warchod a gwella iechyd, a

lleihau anghyfartaledd er mwyn gwreiddio

gwaith a addysgir gan ACEs’. Maen nhw

wedi datblygu partneriaeth gyda Thai

Cymunedol Cymru i adnabod dulliau o

ymdrin ag ACEs ym maes tai, ac i

ddatblygu gwaith ar Brofiadau Niweidiol

mewn Plentyndod a digartrefedd.  

 

Sgiliau nid dim ond ar gyfer gwaith, ond

ar gyfer bywyd sy’n cael ei fyw’n dda  

Addysg a’r cyfle i ddatblygu’r set gywir o

sgiliau yw un o’r penderfynwyr mwyaf

arwyddocaol o ddeilliannau bywyd, gan

gynnwys iechyd a disgwyliad oes. Tra bo

pwnc ‘sgiliau’ i’w weld yn fwyaf aml mewn

amcanion a chamau a osodir gan gyrff

cyhoeddus, yn y rhan fwyaf o achosion,

bwriad yr amcanion hynny yw cwrdd â galw’r

economi bresennol, ac nid ydynt yn

canolbwyntio ar well llesiant ehangach

cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol

ar yr un pryd. Mae’r ffocws cul hwn yn

cyfyngu ar sgôp yr hyn y gellir ei gyflawni, gan

golli cyfle i wella sgiliau mewn diwydiannau

carbon-isel, sicrhau bod y cyfleoedd sydd ar

gael yn gyfartal i bawb a bod dysgu’n gwella

iechyd ac ansawdd bywyd pobl. (Gweler yr

adran ar Sgiliau ar gyfer y Dyfodol ym

Mhennod 5 i gael rhagor o wybodaeth.) 

Cymru Lewyrchus, Cymru sy'n Fwy Cyfartal,

Gymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg

yn Ffynnu, Cymru Gydnerth, Cymru Iachach,

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang a

Chymru o Gymunedau Cydlynus.
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Rhaid i’n system addysg a sgiliau addasu os

ydym yn mynd i fynd i’r afael â heriau a

chyfleoedd tueddiadau byd-eang fel

awtomeiddio, newid demograffig, newid

hinsawdd ac anghyfartaledd, er mwyn sicrhau

bod eich system addysg yn gyrru llesiant

ehangach yn gymdeithasol, amgylcheddol a

diwylliannol. 

 

Yn 2018, fe wnes i gynnal digwyddiad gyda

phlant, pobl ifanc ac addysgwyr proffesiynol i

drafod sgiliau a swyddi’r dyfodol, gan

ddefnyddio’u bar i addysgu fy

nghydweithrediad ag Ysgol Fusnes Caerdydd.

Tua diwedd 2018, cynhaliais drafodaethau

bord gron yn Llundain a Chaerdydd gydag

addysgwyr proffesiynol o bob cwr o’r Deyrnas

Unedig, gan roi cyfle i rannu arfer dda a

chasglu’u barn ar effaith tueddiadau byd-

eang ar addysg a gwaith. 

Ar i addysg gael ei greu a’i ddarparu mewn

partneriaeth â busnesau, elusennau ac

eraill. 

Parodd yr ymwneud hwn i mi helpu i adnabod

fod y cwricwlwm newydd i Gymru’n rhoi cyfle

i sicrhau bod ein plant, ein pobl ifanc a

chenedlaethau’r dyfodol yn meddu ar y sgiliau

i reoli cyfleoedd a heriau. Yn 2019, gweithiais

gyda’r Athro Calvin Jones o Ysgol Fusnes

Caerdydd i gyhoeddi ‘Addysg Addas i’r

Dyfodol yng Nghymru’ – papur gwyn i’w

drafod, a amserwyd i ymddangos yn ystod y

cyfnod ymgynghori ar y cwricwlwm 2022

newydd. Yn ystod y prosiect, cynhwysais

ystod eang o bobl, gan gynnal gweithdai

rhanddeiliaid ac aml-oedran i ystyried pa

rannau o strwythur addysg Cymru sydd

eisoes yn addas i bwrpas y dyfodol, ble mae

angen newid – cymedrol neu radical – ac a

ddylai unrhyw beth gael ei ddileu neu yn wir

ei ddyfeisio o’r dechrau’n deg. Mae’r papur

gwyn, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019, yn

galw:  
 

Am ailfeddwl radical am gymwysterau 16

oed. Nid yw TGAU bellach yn addas i’w

pwrpas a dylent adlewyrchu uchelgais

Cwricwlwm i Gymru 2022.

Bod asesiadau’n canolbwyntio ar

amrywiaeth a’u bod yn cael eu canoli ar

ddisgyblion, nid ar brofi, gan roi llawer

mwy o werth a budd academaidd o

ganlyniad.  

 

“Mae’r adroddiad hwn yn gyfraniad defnyddiol

iawn i’r ddadl ynghylch sut i wneud y gorau o

effaith yr agenda ddiwygio addysg yng

Nghymru. Mae’n datgelu rhai o’r cyfleoedd a’r

peryglon ac yn gwahodd meddwl o’r newydd am

bosibiliadau… Darllen i brocio’r meddwl.”  

Mick Waters, Cadeirydd panel ‘Ail-

ddychmygu addysg’  

Ac mae’r ymateb wedi bod yn gadarnhaol.  

Yn ogystal ag edrych ar addysg orfodol, mae

ein hadroddiad hefyd yn ystyried effaith

awtomeiddio a’r byd cyfnewidiol ar waith, gan

gynhyrchu elfen o’r ‘daith at Gymru

lwyddiannus’ ar ‘Sgiliau i’r Dyfodol: annog

sefydliadau i ddatblygu poblogaeth sgilgar,

addas at newid technolegol y dyfodol.” 
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Rhoi cyngor i Goleg Cambria ar wreiddio

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn

eu gwaith. Maen nhw bellach wedi

defnyddio hwn i ddatblygu Cynllun

Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n amlinellu sut y

byddan nhw’n cyfrannu at y nodau llesiant. 

Darparu cyngor ar Gynllun Sgiliau

Rhanbarthol Bargen Ddinesig Rhanbarth

Prifddinas Caerdydd, a’u harolwg sgiliau

cyflogeion. Tynnais sylw at y peryglon sy’n

gysylltiedig â’u ffocws ar y pum sector

blaenoriaeth, heb ddigon neu ddim ffocws

ar bethau fel ynni (er enghraifft), er

gwaetha’r symudiad amlwg i’r cyfeiriad

hwnnw gyda thargedau datgarboneiddio. 

Rhoi cyngor a chymorth i Fargen Ddinesig

Bae Abertawe, sydd wedi defnyddio fy

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol i

gynllunio’u buddsoddiadau, fel Hwb

Llesiant a Gwyddorau Bywyd Llanelli. 

Darparu cyngor a Chefnogaeth i Ganolfan

Ragoriaeth Arbenigedd Cymru a Grŵp

Cenedlaethau’r Dyfodol y Prifysgolion, sydd

wedi defnyddio’r Ddeddf i greu ‘hwb

arbenigedd’ ar gyfer addysg ar ddatblygu

cynaliadwy ar draws wyth prifysgol yng

Nghymru hyd yn hyn. 

Darparu cefnogaeth i Brifysgol De Cymru, a

Phrifysgolion Caerdydd, Bangor ac

Abertawe ar ffurf darlithoedd i’w myfyrwyr,

ac fel Cymrawd anrhydeddus yn Ysgol

Fusnes Caerdydd a Phrifysgol y Drindod

Tyddewi.

Rhoi cyngor i arweinwyr busnes am y

ddeddf drwy gyfrwng: trafodaeth bord gron

sgiliau digidol a’r dyfodol (a gynhaliwyd ar y

cyd â PwC, Prifysgolion Cymru a

Chonffederasiwn Diwydiant Busnes

Cymru); gweithio gydag Adeiladu

Rhagoriaeth yng Nghymru ar sawl

digwyddiad, gan arwain at weld y sector

adeiladu’n gofyn am gael bod yn 45ed 

Er enghraifft, rwyf wedi
 

 

 

 

 

 

Rwy’n parhau i gynghori Llywodraeth Cymru a

Chymwysterau Cymru wrth iddyn nhw roi’r

cwricwlwm newydd i Gymru ar waith, ac

ystyried y dull asesu ar gyfer disgyblion 16

oed. Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi

adolygiad i ‘Ail-ddychmygu Addysg’, sy’n rhoi

cyfle i ystyried sut y gall addysg ac ysgolion

gael effaith ehangach ar lesiant i’r

cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol. 
 

O ran addysg ôl-orfodol, bydd y Comisiwn

Addysg ac Ymchwil Drydyddol wedi ffurfio o

2022, gan roi cyfle sylweddol i ddatblygu

gweledigaeth hirdymor a chwricwlwm neu

addysg ôl-16, a’r system sgiliau yng Nghymru.

Bydd angen cefnogaeth ar Bartneriaethau

Sgiliau Rhanbarthol i gael eu diwygio, gan

weithredu dull sy’n ffocysu mwy ar y dyfodol,

ac sy’n fwy integredig, o weithio gyda chyrff

cyhoeddus lleol a Byrddau Gwasanaeth

Cyhoeddus, i droi uchelgais y Comisiwn

newydd yn wirionedd. 
 

Yn ogystal, rwyf wedi rhoi cyngor, cefnogaeth

ac anogaeth i gyrff cysylltiol nad ydyn nhw’n

dod dan y Ddeddf ond sy’n bwysig o ran

gyrru cynnydd yn y meysydd hyn. 

Ar y pryd roeddwn innau’n aelod o’r panel

arbenigol ar gyfer adolygu arloesi digidol, a

gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru. Dan

gadeiryddiaeth yr Athro Phil Brown,

addysgodd yr adolygiad fy ngwaith ehangach

ar ‘Sgiliau i’r Dyfodol’ ac rwy’n cefnogi’r

argymhellion yn yr adroddiad terfynol, final

report, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2019.  

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
28

http://www.rce.cymru/cy/hafan/
http://www.rce.cymru/cy/hafan/
https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2019/09/Prosperous-Wales-Topic-5-welsh.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-09/cyflawni-trawsnewidiad-economaidd-ar-gyfer-gwell-dyfodol-gwaith.pdf


Cynlluniwyd Cwricwlwm Cymru 2022 newydd gyda llesiant yn greiddiol iddo, ac i’n helpu ni

fel cenedl i gyfrannu at y nodau llesiant. Mae anogaeth i ysgolion a sefydliadau addysg eraill

gymhwyso’r pum dull o weithio a cheisio cyfrannu at y nodau llesiant wedi’u cynnwys yng

nghanllawiau fframwaith y cwricwlwm. Mae’r cwricwlwm hefyd yn cymryd safbwynt

hirdymor, gan osod creadigrwydd, sgiliau digidol a datrys problemau mewn safle o

bwysigrwydd amlwg, am mai dyma’r sgiliau y rhagwelir y bydd eu hangen arnom yn y

dyfodol, am eu bod yn anodd eu hawtomeiddio. 

Mae sawl cynllun addysg yn cael eu datblygu neu eisoes yn bodoli sydd wedi’u seilio ar y

ddeddf, â’r bwriad o ddysgu plant a phobl ifanc am lythrennedd-eco, datblygu cynaliadwy a

sgiliau ar gyfer Cymru’r dyfodol. Er enghraifft, Coleg y Mynyddoedd Duon ym Mhowys,

Sector 39 hefyd ym Mhowys a Cymbrogi Futures yn Sir Benfro. 

Mae sawl ysgol a choleg yng Nghymru wedi mabwysiadu ffyrdd o weithio yn y Ddeddf er

mwyn cyfrannu at nodau llesiant cenedlaethol. Er enghraifft, mae sawl ysgol wedi ymuno â

rhaglen ryngwladol Ysgolion Eco a chyflwyno mentrau fel dal dŵr glaw, gerddi ysgol a

mentrau arbed carbon; mar rhai ysgolion yn cydnabod effaith niwed a brofwyd mewn

plentyndod ac wedi rhoi atal yn greiddiol i’w hethos; ac mae eraill wedi cydnabod yr

anghenion sgiliau hirdymor, gan osod creadigrwydd a chyfathrebu’n flaenllaw. 

Mae adolygiad arloesi digidol ‘Cymru 4.0 Darparu Trawsnewidiad Economaidd ar gyfer

gwell dyfodol gwaith’ (2019) a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn cydnabod mai’r

Ddeddf yw’r fframwaith ar gyfer datblygu ymateb economaidd a cymdeithasol Cymru i

effaith newid technolegol ac awtomeiddio, gydag argymhellion a anelir at Lywodraeth

Cymru i gymhwyso’r ddeddf a chydnabod anghenion sgiliau hirdymor Cymru. 

 

 

 

Sut mae’r Ddeddf eisoes wedi gwneud gwahaniaeth ym maes ‘sgiliau ar gyfer y dyfodol’? 

Rwyf hefyd wedi gweithio gydag Academi

Genedlaethol Arweinwyr Addysg Cymru,

sefydliad annibynnol bach a sefydlwyd gan

Lwyoraeth Cymru i ddod ag eglurder a

chydlyniant i arweinyddiaeth ym myd

addysg. O ganlyniad i’m mewnbwn, mae gan

arweinwyr ddealltwriaeth o’r ddeddf a sut y

gallant gyfrannu, fel y mae’r blog hwn gan

aelod yn disgrifio, ac maen nhw wedi

fframio’r ddwy ‘alwad i weithredu’ o gwmpas

y Ddeddf. 

Ac mae’r ail alwad i weithredu wedi’i fframio o

gwmpas nod llesiant ‘Beth yw rôl

arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu

gweledigaeth o Gymru â diwylliant bywiog ac

iaith Gymraeg sy’n ffynnu?’  
 

Mae’n werth nodi bod 111 o’r 345 amcan

llesiant a gyhoeddwyd yn 2018 gan gyrff

cyhoeddus a byrddau gwasanaeth

cyhoeddus yn ymwneud â sgiliau a gweithlu

i’r dyfodol – y nifer uchaf ar draws fy

meysydd er newid. 

Darparu cyfraniad i Sefydliad Polisi

Ymchwil Cyhoeddus yr Alban, gan

fframio’r ddadl o gwmpas y Ddeddf, ar eu

hadroddiad diweddar: ‘System sgiliau i’r

21ain ganrif i Gymru?’   

Gofynnodd yr astudiaeth gyntaf i’w

chyhoeddi ‘Sut all arweinwyr hyrwyddo

cyfleoedd dysgu proffesiynol o safon uchel

sy’n gwella llesiant ac yn cyflawni deilliannau

gwell i bawb?’  

corff sy’n dod dan y Ddeddf’. a chydweithio’n

agos â Busnes yn y Gymuned, gan hybu’r

Ddeddf drwy’i haelodau.
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Mae sefydliadau addysg bellach ac uwch yn cydweithio gyda chyrff cyhoeddus, yn aml

drwy gyfrwng Byrddau Gwasanaeth Lleol, i roi cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau a

chyflogaeth i bobl leol. 

Mae sawl busnes yng Nghymru wedi cofleidio’r Ddeddf, gan gyflogi pobl leol, ceisio rhoi’n

ôl i’w hardaloedd lleol, ailddefnyddio ac ailbwrpasu deunyddiau, ceisio cael effaith

amgylcheddol isel, deillio’u gwerthoedd a’u pwrpas o gynaliadwyedd. Dyma sut y

disgrifiodd Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone y peth yn syml: ‘Yn gryno, peidiwch â

gwneud dim heddiw y bydd yn rhaid i’n plant dalu amdano yfory.'  

 

Mae iechyd da yn un o brif gonglfeini llesiant

a chyfle, ac mae galluogi pobl i fyw mor iach

â phosib yn cynnig manteision a chysylltiadau

ar draws yr holl nodau llesiant. 
 

Buddsoddir y rhan fwyaf o gyllideb

Llywodraeth Cymru yn y GIG, sy’n

canolbwyntio’n bennaf ar drin pobl sy’n sâl,

oherwydd pwysau’r galw ac am fod y gyrwyr

sy’n cadw pobl yn iach y tu hwnt i reolaeth y

GIG. Daethpwyd â’r pwysau ar y GIG a’r

lefelau o afiechyd ar draws ein cymunedau’n

amlwg iawn gan y pandemig COVID-19. Mae

sawl gwasanaeth sy’n cefnogi iechyd pobl yn

gweld dadfuddsoddi, er enghraifft, tai,

cyfleusterau cymunedol, cefnogaeth i

ieuenctid (Cymru o Gymunedau Cydlynus),

cefnogaeth i gyflogaeth a sgiliau (Cymru

Lewyrchus) a chefnogaeth i amgylchedd

naturiol iach (Cymru Gydnerth). 
 

Nid yw’r cynnydd yn y galw am wasanaethau

iechyd yn gynaliadwy, ac mae’n amlwg na all

barhau, felly rhaid cael symudiad i gyfeiriad

atal salwch a blaenoriaethu cadw pobl yn

iach. (Gweler fy adran ar Gymru Iachach ym

Mhennod 3 er mwyn cael mwy o wybodaeth

a’m hargymhellion, a’m gweledigaeth ar gyfer

system iechyd genedlaethol, sy’n ddull

newydd o symud blaenoriaeth ac adnoddau

i’r gwasanaethau sy’n cadw pobl yn iach.)  

 

Symud gwariant iechyd i gyfeiriad atal a

chadw pobl yn iach  

Hoffwn pe gallem ni ddefnyddio ein

deddfwriaeth unigryw yng Nghymru i gael

sgwrs onest am ba fuddsoddi gwahanol sydd

ei angen er mwyn cynyddu iechyd a

chydnerthedd ar draws ein poblogaeth, ac i

wreiddio atal ar draws gwasanaethau, ac yn y

pen draw i leihau’r galw ar y GIG a

gwasanaethau aciwt eraill. 

Mae fy nghyngor i Lywodraeth Cymru yn y

maes hwn wedi canolbwyntio ar sut y gallant

unioni’u rheolaeth o’r GIG at yr hirdymor a

dulliau ataliol y mae Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol yn dymuno’u creu.

Rwyf wedi rhoi cyngor ar Fframwaith

Gynllunio GIG (sef sylfaen y Cynlluniau

Integredig Tymor Canolig) ac rwy’n falch fod

y canllaw wedi symud ymlaen flwyddyn ar ôl

blwyddyn o ran sut y mae’n adlewyrchu

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Rwyf

wedi rhoi cyngor ar yr Adolygiad Seneddol o

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gweithredu’r

strategaeth a ddeilliodd ohono, Cymru

Iachach. 

“Cynhyrchodd Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol

weithdy rhagorol ar gyfer y digwyddiad

diweddar ar ‘Gefnogi Cynllunio Hirdymor’ ym

mis Mawrth 2019. Arweiniodd y gweithdy at

drafodaeth fywiog ynghylch ble roedd pobl yn

gweld eu hunain ac eraill, a sut y gellid

defnyddio’r dechneg hon yn hawdd mewn

cyfarfodydd a phrosiectau i gyflawni

canlyniadau llwyddiannus. Roedd cael y

gweithdy hwn yn y digwyddiad yn newid, ac

roedd yn destun meddwl i bawb a gymerodd

ran.”  

Cyfranogwr yn nigwyddiad Llywodraeth

Cymru ar gynllunio hirdymor yn y GIG,

Mawrth 2019  

Mae gwledydd ledled y byd yn ymgodymu â

heriau poblogaethau afiach a chynyddol

oedrannus. 
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Rwyf wedi gweithio gyda byrddau iechyd ac

ar ôl dilyn fy nghyngor mae Bwrdd iechyd

Addysgu Powys, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a

Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan,

Cwm Taf a Chaerdydd a’r Fro yn dangos

tystiolaeth o wreiddio’r Ddeddf yn eu

Cynlluniau Integredig Tymor Canolig (IMTPs). 
 

Rwyf wedi gweithio mewn partneriaeth ag

Iechyd Cyhoeddus Cymru ar sawl maes, gan

gynnwys fy rhaglen Y Gallu i Greu a’n gwaith

ar y cyd ar y dyfodol. rwyf hefyd wedi

ymgysylltu â’r gwaith o ‘Adeiladu Cymru

Iachach’ y maen nhw’n ei arwain ar gyfer

Llywodraeth Cymru. 
 

Neges allweddol a ddaeth drwy fy monitro ac

asesu statudol o gyrff cyhoeddus yn 2019 yw

bod dull Llywodraeth Cymru o fesur a rheoli

perfformiad y GIG yn cael ei grybwyll yn aml

fel rhwystr allweddol i newid, nid dim ond ar

gyfer cyrff iechyd, ond i wasanaethau

cyhoeddus yn ehangach hefyd. Rwyf wedi

cynghori’r Llywodraeth y gallen nhw wneud

mwy i weithredu Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol drwy unioni’u

mesurau perfformiad, eu dynodiadau cyllidol

a’i hymwneud beunyddiol â byrddau iechyd

yn well â gofynion y Ddeddf.

Mae hanes maith o weledigaeth a dogfennau

strategaeth sy’n amlinellu’r achos o blaid

symud y system i gyfeiriad atal, ond nid ydym

ni’n gweld hyn yn digwydd mewn gwirionedd.

Ers o’r Ddeddf ddod i rym, cafwyd rhai

symudiadau cadarnhaol i gyfeiriad dulliau

mwy ataliol, a rhai ohonynt yn ystyried

penderfynwyr ehangach iechyd, ond mae

graddfa a chyflymder y newid yn rhy araf, ac

mae’r pwysau ar y GIG a gwasanaethau aciwt

eraill yn fom sy’n tician i genedlaethau’r

dyfodol.  

Dyma pam rwy’n ystyried sut orau i

ddefnyddio fy ngrymoedd i yrru newid ar y

raddfa a’r cyflymder sy’n angenrheidiol. Rwy’n

cydweithio gyda grŵp o sefydliadau gydag

arbenigedd perthnasol, gan gynnwys Y

Sefydliad Iechyd, Comisiwn Bevan, Iechyd

Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth

Leol Cymru a Social Finance i archwilio’r dull

mwyaf effeithlon i’w ddilyn i sicrhau fod y

Llywodraeth yn mabwysiadu’r systemau

iechyd cenedlaethol yr wyf yn galw amdanyn.  

Cefnogi gwaith rhwydwaith rhagnodi

cymdeithasol 2025 yng Ngogledd Cymru 

Cefnogi gwaith Comisiwn Bevan, yn

enwedig eu gwaith ar ofal iechyd call ac

arloesi 

Cyfrannu at waith Y Sefydliad Iechyd yng

Nghymru, yn enwedig yng nghyd-destun y

penderfynwyr iechyd ehangach a rôl

llywodraeth leol. 

Rhoi cyngor a chefnogaeth i fyrddau

iechyd nad ydynt yn cael eu rhestru yn y

Ddeddf gan gynnwys Partneriaeth

Gwasanaethau Cyfun GIG Cymru a

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru  

Yn ogystal, rwyf wedi rhoi cyngor, cefnogaeth

ac anogaeth i gyrff cysylltiol nad ydyn nhw’n

dod dan y Ddeddf ond sy’n bwysig o ran

gyrru cynnydd yn y meysydd hyn. Er

enghraifft, rwyf wedi: 
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Cefnogi gwaith Cymdeithas Ddysgedig

Cymru ar iechyd planedol

Cefnogi gwaith Cydffederasiwn GIG

Cymru, yn enwedig o ran tynnu sylw at

arfer dda yng nghyd-destun Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol 

Gweithio gyda Chyngor Cymru dros

Weithredu Gwirfoddol i sicrhau bod barn y

sector wirfoddol yn cael ei hadlewyrchu yn

fy ngwaith ar iechyd, gan gynnwys drwy

gyfrwng Cefnogaeth y Drydedd

SectorCymru.  

 

 

Gallwn weld y Ddeddf yn cael ei gweithredu

ar draws cyrff cyhoeddus a sefydliadau

ledled Cymru, yn enwedig wrth i feddygon

teulu fynd ati i ragnodi defnydd o Nextbikes i

gleifion, annog dull iachach o fyw a

hyrwyddo atal a chefnogaeth i bobl symud

oddi wrth ofal a reolir i gefnogaeth fwy lleol

a seilir yn y gymuned, dull cost-effeithiol o

fynd ati.  

“[Fe wnaeth eich gwaith] wir daro deuddeg

ynghylch gwerth Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

a’r Comisiynydd. Calonogol iawn gweld cymaint

o’r pethau rydyn ni wedi bod yn galw amdanynt

yn Lloegr yn digwydd yn barod yng Nghymru.”  

Y Sefydliad Iechyd 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi

cyhoeddi’u strategaeth hirdymor (20

mlynedd) gyntaf. Maent wedi datgan

mai’u prif gryfder o ran y Ddeddf fu’r

ymrwymiad eang o lefel Bwrdd i lefel

staff llawr gwlad, a’r gydnabyddiaeth fod

angen cyflawni gwelliannau mewn

anghenion iechyd a llesiant ‘dan

ddylanwad pwyslais ar sut rydyn ni’n

newid diwylliant a chanolbwyntio mwy ar

atal, ymyrraeth gynnar a gofal cymunedol

i gadw pobl yn iach.” Mae Hywel Dda’n

falch o hyn, ac mae hynny’n briodol, ac

ystyriant fod hyn yn “dangos sut rydyn

ni’n ceisio ‘byw ac anadlu’ egwyddorion y

Ddeddf yn ein busnes beunyddiol.” 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

yw’r bwrdd iechyd cyntaf yng Nghymru

(a’r ail yn y DU) i gyflawni statws ‘baner

werdd’ yn Ysbyty Glanrhyd. “Po fwyaf

wnawn ni, mwyaf feddyliwn ni y gallwn ni

ei wneud”. Maen nhw’n gweld statws y

faner werth fel cam cyntaf, a bellach

maen nhw’n edrych am gyfleoedd llecyn

glas eraill, gan nodi enghreifftiau fel

Gardd Fotaneg Abertawe a gardd y

synhwyrau yn Ysbyty Treforys. Yn ôl eu

Hadroddiad blynyddol: “Ers i Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ddod i

fodolaeth, crëwyd cysylltiadau â chyrff

eraill yng Nghymru sy’n gyfrifol am

stiwardiaeth yr amgylchedd naturiol.”

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn

manylu ar gynefin a daeareg eu

safleoedd ac yn unol â chanllawiau Ystâd

Peillwyr-gyfeillgar y GIG,  maent wedi

plannu blodau gwyllt.  

Er nad yw’n gorff a enwir dan y

ddeddfwriaeth, mae Ymddiriedolaeth

GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

hefyd yn cofleidio a chymwyso

egwyddorion llesiant cenedlaethau’r

dyfodol. 

 

 

 

 

Sut mae’r Ddeddf eisoes wedi gwneud

gwahaniaeth ym maes iechyd? 
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Cyllideb Llywodraeth Cymru yw’r

penderfyniad unigol mwyaf (neu set o

benderfyniadau) a wneir gan gorff cyhoeddus

yng Nghymru bob blwyddyn. Yn ogystal â

phenderfynu sut yr ariennir gwasanaethau

cyhoeddus, mae’r broses gyllideb a

phenderfyniadau’n anfon arwyddion pwysig

am flaenoriaethau ar draws ein

gwasanaethau cyhoeddus ac yn dangos a

yw’r blaenoriaethau hynny’n symud er mwyn

gwireddu uchelgais Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 

Rwyf wedi monitro ac asesu’r gyllideb ddrafft

dros dair blynedd yn olynol, a darparu cyngor

i’r Llywodraeth a thystiolaeth i Bwyllgor Cyllid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2017, 2018

a 2019. Dros y cyfnod hwnnw, rwyf wedi

archwilio cysylltiadau rhwng amcanion

llesiant Llywodraeth Cymru, penderfyniadau

strategol a pholisi, a'r penderfyniadau a

amlinellwyd yn naratif y gyllideb, a oedd yn

heriol, oherwydd mae’r rhan fwyaf o

swyddogion ond yn deall un rhan o’r broses

gyfan. Rwyf hefyd wedi canolbwyntio’n

benodol ar y graddau y mae’r cyllidebau wedi

dangos cynnydd o ran buddsoddi mewn atal

ac mewn datgarboneiddio, fel dau faes

allweddol ble mae angen gweld newid. 

Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr gydlynwyr

cymunedol i helpu pobl i ddatblygu’u

cryfderau,  eu llesiant a’u cydnerthedd

drwy wneud cysylltiadau â rhwydweithiau

ac adnoddau lleol. Yn ystod 2017-18,

derbyniwyd 116 o gyfeiriadau ganddynt.

Gwelwyd un agwedd ar eu gwaith yn rhoi

cefnogaeth i bobl sy’n symud oddi wrth

ofal a reolir i gefnogaeth fwy lleol a

seiliedig yn y gymuned, dull cost-

effeithiol a ryddhaodd £216,000 o amser

gwaith cymdeithasol i gefnogi galwadau

eraill.  

 

Themâu sy’n trawsbynciol – cyllideb a

chaffael  

Brecsit, mae angen i ni sicrhau fod pob punt

rydyn ni’n ei wario’n gwneud yn fawr o’i

gyfraniad i bob un o’r pedwar dimensiwn ar

lesiant. 
 

Gallwn weld fod penderfyniadau yn y ddau

faes hyn yn gweithredu fel rhwystrau yn

hytrach na chyfleoedd i helpu i gyflawni’r

nodau llesiant, yn enwedig Cymru Gydnerth,

Cymru Lewyrchus, Cymru o Gymunedau

Cydlynus, Cymru Iachach a Chymru sy'n

Gyfrifol ar Lefel fyd-eang, fel y dylent. (Gweler

Pennod 2 am ragor o wybodaeth a’m

hargymhellion.)

Mae cyllid a chaffael yn ddau faes

corfforaethol er newid yn y Canllawiau

Statudol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth

Cymru adeg gweithredu’r Ddeddf. Disgwylir i

gyrff cyhoeddus ddefnyddio’r Ddeddf yn y

meysydd gweithredu penodol hyn, ac rwyf

wedi dewis ffocysu ar y ddau yma am fod

grym y pwrs yn parhau i fod yn ffactor

allweddol wrth roi unrhyw bolisi ar waith. rwyf

wedi gwneud ambell ymyriad rhagweithiol sy’n

ceisio gwella systemau cyllido a gwneud

penderfyniadau sy’n sail i wasanaethau

cyhoeddus, oherwydd ar adegau o gyni a 
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Yn 2018, cynghorais a chytunais yn

llwyddiannus â’r Ysgrifennydd Cabinet dros

Gyllid, ar y pryd, Mark Drakeford AC, ar

ddiffiniad o atal. Er y bydd hyn yn cymryd

tipyn o amser i gael ei ddeall ar draws y

Llywodraeth, rwy’n disgwyl gweld sut y mae’r

diffiniad yn addysgu penderfyniadau gwario. 

Er gwaethaf rhai enghreifftiau da, nid yw

polisi ac arferion caffael wedi cyd-daro â’r

gofynion newydd dan y Ddeddf, ac nid yw’r

modd y mae Llywodraeth Cymru a chyrff

cyhoeddus yn datblygu cytundebau a

addysgir gan y pum dull o weithio a’r saith

nod llesiant, yn gyson. 
 

Gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol

Caerdydd, yn 2019 rwyf wedi ymgymryd ag

ymchwil i ddeall hyn yn well, gan gydweithio â  

Archwilio Cymru, Cyngor Cymru ar Weithredu

Gwirfoddol, Canolfan Gydweithredol Cymru,

ymgynghorwyr tai a chaffael. Er bod

tystiolaeth ar draws y maes fod cyrff

cyhoeddus yn cymryd camau i gymhwyso’r

Ddeddf, dangosodd yr ymchwil fod heriau i

gaffael cynaliadwy’n bodoli o ran ymwneud

arweinyddol, adnoddau a chapasiti, ynghyd

â’r tirlun cymhleth. 
Ym maes datgarboneiddio, cyhoeddais

gynllun 10 pwynt yn amlinellu sut y gallai

buddsoddiad alluogi’r Llywodraeth i

weithredu ar yr Argyfwng Hinsawdd a

gyhoeddwyd ganddynt, ac rwyf wedi cynghori

bod y Llywodraeth (a’r cyrff a’r rhaglenni y

mae’n eu hariannu) yn gwneud mwy i

ddadansoddi pob agwedd ar wariant – yn

enwedig gwariant cyfalaf – o ran effaith

carbon, a chyhoeddi manylion ar effaith

gynyddol hynny.   

 

Yn 2019, o ganlyniad i gyngor a roddwyd

gennyf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru

Gynllun Gwella Cyllideb sy’n amlinellu sut

maen nhw’n meddwl y dylai cynnydd edrych

o ran y broses gyllideb yn cyd-fynd â gofynion

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Mae potensial enfawr ar gael i gyfrannu at y

nodau llesiant drwy gyfrwng y £6.1 biliwn sy’n

cael ei wario ar hyn o bryd gan y sector

gyhoeddus ar gaffael. rwyf wedi buddsoddi

amser i gefnogi Llywodraeth Cymru, ond araf

fu’r cynnydd, a siomedig. 

Ym mis Mawrth 2019, taniais fy Adolygiad

Adran 20 cyntaf i arferion caffael naw corff

cyhoeddus yng Nghymru. Mae Adran 20 y

Ddeddf yn rhoi’r grym i mi gynnal Adolygiad

i’r modd y mae cyrff cyhoeddus yn diogelu

gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u

hanghenion drwy ddyletswydd llesiant a

thrwy ystyried effaith hirdymor eu

penderfyniadau. Adolygiad Adran 20 yw’r

defnydd cryfaf o’r grymoedd sydd gennyf dan

y ddeddfwriaeth. Yn sgil COVID 19, rwyf wedi

oedi’r Adolygiad, a byddaf yn ailasesu’r

sefyllfa ym mis Medi 2020, pan fydd llai o

straen ar alluoedd cyrff cyhoeddus.  
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Darparu cyngor a monitro cynnyddtuag at

amcanion llesiant cyrff cyhoeddus. 

Creu adnoddau i helpu gyda chymhwyso’r

Ddeddf, gan gydweithio’n agos â

phartneriaid amrywiol 

Ymateb i geisiadau am gyngor a chymorth

gan gyrff cyhoeddus a sectorau eraill 

Adeiladu mudiad o blaid newid yn

genedlaethol a rhyngwladol, am y bydd

gweithredu’r Ddeddf yn gofyn am

gydweithio a gwaith caled gan bawb, y tu

hwnt i’r sector gyhoeddus. 

Monitro cynnydd tuag at nodau ac

amcanion llesiant 

Arwain drwy esiampl, dangos y ffordd a

bod y newid yr wyf eisiau ei weld mewn

eraill, i ddysgu gyda chyrff cyhoeddus a

dangos beth y gellir ei gyflawni   

Er mwyn cefnogi eraill i weithredu’r Ddeddf a

hybu egwyddor datblygu cynaliadwy, rwyf

wedi defnyddio fy ngrymoedd drwy:  
 

 

 

 

 

 

Rhan 2 – Fy nghefnogaeth

i eraill weithredu’r Ddeddf  

Rhoi cyngor 

Penderfyniad strategol pwysig o ran y cyngor

a roddaf fu dethol pwy i’w cynghori o fewn

i’m hadnoddau cyfyng, er mwyn sicrhau fy

mod yn gwneud yr argraff fwyaf, yn aros oddi

fewn i ffiniau fy ngrymoedd statudol, a gyrru’r

newid rwyf am ei weld yn y modd mwyaf

effeithlon. 

Yn ogystal â darparu cyngor ar fy meysydd

ffocws, rwyf hefyd yn ymateb i geisiadau am

gyngor a chymorth. Dyma fy nghyngor

ymatebol, yn hytrach na’m cyngor

rhagweithiol (yr wyf wedi’i roi er enghraifft

yng nghyd-destun Trafnidiaeth a Sgiliau dros

y 12 mis diwethaf – ac yr ymdrinnir ag ef

uchod). Wrth ymateb i’r ceisiadau lu hyn am

gefnogaeth gan sefydliadau sy’n dod o dan y

Ddeddf, a chan sectorau eraill a phobl o bob

cwr o’r byd, rwy’n fwy dethol ac ond yn

ymateb i’r ceisiadau sy’n cwrdd â’m meini

prawf. Ar rai achosion prin, mae’r Ddeddf yn

mynnu fy mod yn rhoi cyngor mewn

amgylchiadau penodol, fel yn achos yr

adroddiad hwn. 

Asesir ceisiadau am gyngor yn ôl y meini
prawf canlynol

A fydd hyn yn cyfrannu at unrhyw

ddeilliant yn y Map Ffordd (fy

nghynllun gwaith blynyddol)? 

A oes perygl sylweddol drwy ein bod

ni’n gwneud (neu ddim yn gwneud) y

gwaith (yn unol â’m dogfen risg

strategol)? 

I ba raddau allai’r cais gyfrannu at

gyflawni’r nodau llesiant, eu diffiniad, yr

egwyddor datblygu cynaliadwy neu’r

pedwar dimensiwn llesiant? 

A oes gennym adnoddau ar gyfer y

gwaith?  
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Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi

derbyn dros 499 cais gan gyrff cyhoeddus,

Byrddau gwasanaeth Cyhoeddus,

Pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol a

sefydliadau eraill. Mae rhai o’r ceisiadau hyn

yn dal ar y gweill a llwyddwyd i gefnogi dros

hanner y ceisiadau drwy gyfeirio at ein

hadnoddau, gan addasu fy nghanllawiau fy

hun neu drwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Yn anffodus, oherwydd y capasiti sydd gennyf

bu’n rhaid i mi wrthod 130 cais dros y cyfnod

adrodd hwn, am na allwn gwrdd â’r galw neu

am fod y ceisiadau’n dod y tu allan i’m

meysydd ffocws. 

Mae fy nghyngor ymatebol yn disgyn i ddau gategori: cyngor generig a chyngor wedi’i deilwra. 

Cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus: cyngor generig 116 o weithiau a

chyngor wedi’i deilwra 33 o weithiau  

Sectorau eraill (fel cymdeithasau tai, cyrff proffesiynol, prifysgolion, busnesau a sefydliadau

trydydd sector):  cyngor generig 133 o weithiau a chyngor wedi’i deilwra 26 o weithiau  

Yn gyffredinol, dros y 2 flynedd ddiwethaf, rwyf wedi rhoi cyngor fel a ganlyn: 

Mae nifer y ceisiadau am gyngor gennyf wedi

cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd

(gweler y diagram isod fel esiampl), a’m

blaenoriaeth fu cefnogi’r 19 Bwrdd

Gwasanaeth Cyhoeddus a’r 44 corff

cyhoeddus sy’n dod o dan y Ddeddf, ac yn

enwedig Llywodraeth Cymru, sy’n gosod

polisïau cenedlaethol sy’n effeithio ar bawb. 

1 Mai 2018 - 31 Mawrth 2019

180 ceisiadau i gyd

1 April 2019 - 31 Mawrth 2020 

180 ceisiadau i gyd
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Er mwyn ateb y nifer fwyaf o geisiadau sy’n

dod y tu allan i gylch gorchwyl fy meini prawf,

ac i sicrhau bod y nifer fwyaf o bobl gan

gynnwys y cyrff cyhoeddus, Byrddau

Gwasanaeth Cyhoeddus a hefyd sectorau ac

unigolion eraill, yn gallu canfod rhyw gymaint

o’r help sydd ei angen arnynt ynghylch y

Ddeddf, rwyf wedi bod yn datblygu adnoddau

generig.  

Yn 2018, cynhwysais adran Cwestiynau a

Ofynnir yn Aml ar fy ngwefan y gallaf gyfeirio

pobl ati, ac ers hynny rwyf wedi cynllunio tri

‘fframwaith cenedlaethau’r dyfodol’; i helpu i

gymhwyso’r Ddeddf i Brosiectau Isadeiledd,

Dylunio Gwasanaethau a Chraffu.  
 

Mae’r Fframweithiau hyn wedi dod yn rhan

allweddol o’r cyngor ymatebol ac mae’n

galonogol gweld sut mae’r defnydd ohonynt

yn cynyddu ac eisoes yn dod â newidiadau

gweithdrefnol ac ymarferol yn eu sgil. Er

enghraifft, ystyriodd Cyngor Sir Bro

Morgannwg newidiadau i wasanaethau

dyddiol ac o ganlyniad o ddefnyddio fy

Fframwaith ar gyfer Cynllunio Gwasanaethau,

sylweddolon nhw bod angen iddyn nhw

wneud llawer mwy o waith cynnwys.

Defnyddiodd Bargen Ddinesig Rhanbarth

Prifddinas Caerdydd fy Fframwaith i

werthuso’u cynnig ‘Sgiliau at y Dyfodol’. Mae

hyn wedi arwain at gynnwys gwytnwch yn

wyneb newid hinsawdd, y Gymraeg a

diwylliant yn cael eu cynnwys – ble nad

oeddent cynt. Ac fe wnaeth Cyngor / Bwrdd

Gwasanaeth Cyhoeddus Torfaen ffilm fer am

fy Fframwaith ar gyfer e-ddysgu a chynefino

staff. 

“Rwyf wrth fy modd i gael defnyddio fframwaith

Cenedlaethau’r Dyfodol yn fy ngwaith fel

Cynghorwr. Roeddwn eisoes yn frwd amdano,

ond rhoddodd eich gweithdy hyder i mi i

gymhwyso. byddai’n wirioneddol ddefnyddiol

cae cyfle i archwilio sut mae angen i ni fel

Cynghorwyr gymhwyso’r Ddeddf, er enghraifft

mewn cyfarfodydd craffu, y cyngor grwpiau

gorchwyl a gorffen ac ati.”  

Cyngor Cyffredinol – Creu ac ysbrydoli

adnoddau a arweiniad  

Fframweithiau Cenedlaethau’r Dyfodol 

"...mae Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol yn

offeryn delfrydol a bydd yn cael ei ddefnyddio

drwy gydol y prosiect ac wrth galon Safle

Treftadaeth y Byd Pontcysyllte.”

Grŵp Camlas Plas Kynaston

Mae Alun o ARUP yn rhoi tysteb ar

ddefnyddio ein fframweithiau

cenedlaethau'r dyfodol yn ei waith 

Cynghorydd J Henshaw

Maent hefyd yn cael eu defnyddio gan

grwpiau cymunedol a busnesau fel cwmni

Cymreig newydd Hafren Dyfrdwy / Severn

Trent a ddefnyddiodd y Fframwaith fel cydran

graidd o’u hachos busnes gerbron Ofwat.  

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
37

https://futuregenerations.wales/cy/faqs/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/fframwaith-cenedlaethaur-dyfodol-ar-gyfer-craffu/
https://youtu.be/-eLqVib3eEA
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/a-healthier-wales-action-plan.pdf


Dinas Ranbarth Bae Abertawe ar un o’u

prosiectau (Pentref Llesiant a

Gwyddorau bywyd Llanelli) 

Bargen Ddinesig Rhanbarth Prifddinas

Caerdydd i addysgu’u Cynllun Busnes

Bargen Ddinesig a’r canllawiau y maen

nhw’n eu rhoi i ddarpar gynlluniau 

Trafnidiaeth Cymru yn achos y system

Metro 

Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Canllaw

Gwerthuso Trafnidiaeth Cymru

(WelTAG) 

Cyngor Sir Ynys Môn i asesu opsiynau

gwahanol o ran gwella llesiant

cymdeithasol, economaidd a

diwylliannol prosiect isadeiledd mawr

fel Wylfa Newydd 

Chwaraeon Cymru i addysgu’u sgwrs

genedlaethol a’u gweledigaeth. Drwy

ddarparu’r cyngor hwn, fe wnaethon ni

sicrhau newid gweithdrefnol yn y dull

roedd Chwaraeon Cymru’n mynd i’r

afael â’r darn sylweddol hwn o waith. 

Defnyddiwyd y Fframweithiau gan y

sefydliadau canlynol yn ogystal, gan

arwain at effeithiau cadarnhaol: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Y Gallu i Greu – Teithiau tuag at bob un

o’r nodau  

Mae’r Ddeddf yn galw am ffordd newydd o

feddwl am y modd y darperir ein

gwasanaethau cyhoeddus i gwrdd â’r

weledigaeth a amlinellwyd gan y Ddeddf. Ym

mlynyddoedd cychwynnol fy nhymor yn y

swydd, fe’i gwnes hi’n flaenoriaeth i

ddatblygu ystod o adnoddau a chanllawiau a

fyddai’n helpu yn hyn o beth.  

 

Yn ogystal â’m casgliad o ‘Fframweithiau

Cenedlaethau’r Dyfodol; oedd yn edrych ar y

mathau newydd o brosesau oedd angen i ni

eu cael ar waith, roedd y set nesaf o

adnoddau a gynhyrchais, fy Newidiadau Syml

a’r Teithiau tuag at bob un o’r nodau, yn fwy

ynglŷn â’r newid polisi y mae angen i ni ei

weld ochr yn ochr â’r newidiadau proses y

mae angen eu mabwysiadu – a’r ddau beth

yn rhoi cnawd ar esgyrn gweledigaeth y

Ddeddf. 

 

Roeddwn eisiau gwneud yn siŵr y byddai

cyrff cyhoeddus yn mynd y tu hwnt i newid eu

polisïau i gynnwys geiriau teg, i’w gweld yn

gweithredu ar lawr gwlad. 
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Bwriad fy rhaglen Y Gallu i Greu Art of the Possible oedd tynnu ar ddoethineb cyfun pobl a

sefydliadau ledled Cymru i esbonio ac archwilio’r oblygiadau ymarferol i wasanaethau cyhoeddus

o wneud yn fawr o’u cyfraniad i bob un o’r nodau llesiant. Mae’n cynnig dewislen o weithredodd

cynyddol o’r syml i’r uchelgeisiol y dylai cyrff cyhoeddus eu rhoi ar waith, ac y bydd fy swyddfa’n

eu monitro dros gyfnod, gan dynnu sylw at y rhyng-gysylltiadau rhwng y nodau. Roedd hefyd yn

cynnwys corff o arfer dda ac adnoddau pellach y gall cyrff cyhoeddus eu defnyddio i ddangos sut

mae’u hymddygiad a’u gweithredodd yn unioni â’r Ddeddf. Cyhoeddwyd 82 Newid Syml ym mis

Tachwedd 2018 a dilynwyd hyn gan y ‘Teithiau’ llawn yn 2019.  

Cyngor Celfyddydau Cymru – Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

Masnach Deg Cymru a Hub Cymru Africa – Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Byd-eang 

Canolfan GIG dros Gydraddoldeb a Hawliau Dynol – Cymru sy'n Fwy Cyfartal 

Chwaraeon Cymru – Cymru Iachach 

United Welsh – Cymru o Gymunedau Cydlynus 

Canolfan Cydweithredol Cymru – Cymru Lewyrchus 

Ymddiriedolaethau Natur Cymru – Cymru Gydnerth 

Interlink Rhonna Cynon Tad - Cynnwys 

Y partneriaid yn fy rhaglen Y Gallu i Greu oedd:  
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Mae’r weledigaeth a’r gweithredodd a

awgrymir yn fy arweiniad, a’r mewnwelediad a

gafwyd drwy’r gwaith ymgysylltu eang, yn sail

i’r adroddiad cyfan hwn, yn enwedig Pennod

3. Mae fy rhaglen Y Gallu i Greu eisoes wedi

arwain at newidiadau ar draws sawl corff

cyhoeddus. 
 

Ym mis Chwefror 2019, ysgrifennais at gyrff

cyhoeddus i ofyn am ddiweddariad gydag

ymgorffori’r Newidiadau Syml. Ymatebodd 30

o’r 44 corff cyhoeddus sy’n dod dan y

Ddeddf. Ar gyfartaledd roedd 71% o’r

Newidiadau Syml eisoes wedi’u mabwysiadu

neu ‘ar y gweill’ ar draws y 30 corff

cyhoeddus a atebodd. mae rhyw 12% yn cael

eu hystyried ar gyfer eu gweithredu yn y

dyfodol. 
 

Y Newidiadau Syml sy’n dod dan

‘Gynhwysiant’ a Chymru Iachach yw’r rhai y

mae’r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus wedi’u

mabwysiadu, tra bo gweithredoedd dan y

pwnc Diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg

Ffyniannus yn cael eu mabwysiadu’n lleiaf

aml, gan awgrymu efallai bod cyrff cyhoeddus

yn dal i feddwl am gonglfaen diwylliannol

llesiant. 

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu adeiladu

fferm solar a fyddai’n cynhyrchu gwrth

£21m o ynni gwyrdd dros gyfnod o 35

mlynedd. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog

cyfnewid cyflogeion addas oddi fewn i

Cyfoeth Naturiol Cymru a gyda sefydliadau

eraill. Drwy gyfrwng Bwrdd Gwasanaeth

Cyhoeddus Torfaen, maen nhw’n cyfrannu

at ran-ariannu secondiad MSc Academi

Cymru. 

Cyhoeddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol

Arfordir Sir Benfro gynllun Gweithredu

Isadeiledd Gwyrdd (sy’n cynnwys canllaw

ac enghreifftiau ar gyfer isadeiledd gwyrdd)

a bu iddynt ddatblygu offeryn cynllunio

defnydd tir (rhan o brosiect Cronfa Natur

yng Nghastellmartin) i edrych ar gyfleoedd i

gydgysylltu. 

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi

cymryd rhan mewn sawl cynllun sy’n

canolbwyntio ar gymuned (fel gerddi sy’n

cymell bywyd gwyllt yn Sain Ffagan a

ddatblygwyd gan Hafal, the Wallich ac

Innovate Trust). Trodd y Prosiect Grafft yn

Amgueddfa’r Glannau Abertawe ofod mawr

nad oedd yn cael ei ddefnyddio’n ardd

gyhoeddus oedd yn cynnig cyrsiau ar sail

arddwriaethol i wirfoddolwyr. Yn Y Pwll

Mawr datblygwyd Llwybr Tomen Coety i

ddarparu llwybrau cerdded byrion o

gwmpas hen domen wastraff o lofa Coety,

ac i gefnogi bywyd gwyllt a chynefinoedd

naturiol. Creodd gwirfoddolwyr yn

Amgueddfa Wlân Genedlaethol ardd lifo

naturiol, ac maen nhw’n cynnal gweithdai

llifo naturiol. Mae ymchwil a ddigwyddodd

ym maes gwyddorau naturiol yn cydnabod

gwasgariad rhywogaethau yng Nghymru,

gwybodaeth a rennir â’r cyhoedd mewn

amryw o ffyrdd.  

Mae’r gweithredoedd a wnaed eisoes gan

gyrff cyhoeddus ac eraill gan ddefnyddio fy

nghanllawiau a gweithredoedd a argymhellir

yn ddirifedi ac ymhlith rhai enghreifftiau mae: 
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Mae Bwrdd Dysgu Iechyd Powys yn

chwilio am gyfle i ddatblygu

partneriaethau ag elusennau a hoffai

Cyngor Sir Powys blannu dwy goeden yn

lle pob un goeden a dorrir o ganlyniad

i’w gweithgarwch. 

Mae Cyngor Caerdydd yn chwilio am

ffyrdd o wella iechyd a llesiant

cyflogeion. Crëwyd sawl dogfen bolisi’n

ymwneud ag, er enghraifft, cam-drin

sylweddau, bwyta’n iach a gweithgarwch

corfforol, a chanllawiau am y menopôs. 

Trefnodd Iechyd Cyhoeddus Cymru

sesiwn ‘Cinio a Dysgu’ gyda Sanctuary

Speakers i gynnig cyflwyniad i wirionedd

ceisio lloches yng Nghymru, ac maen

nhw’n cyd-ddatblygu cynnwys ar gyfer

modiwl e-ddysgu ar gyfer holl staff GIG

Cymru, y gobeithir ei wneud yn fyw yn

ddiweddarach eleni.  

Mae Fforwm Caerffili 50+ wedi

cydweithio gyda’r Rhwydwaith Rhieni ar

sawl prosiect, er enghraifft llyfrau i rieni,

plant a neiniau a theidiau drwy gyfrwng

PETRA Cwmni Diddordeb Cyhoeddi

Cymunedol a chlybiau cinio. 

Yn Sir Gaerfyrddin, mae’r llyfrgelloedd yn

gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion

a chartrefi gofal a chanolfannau dydd,

gan greu hwb canolog i adeiladu gwell

cymunedau. Mae’r Adran Addysg a

Gwasanaethau Pant yn defnyddio dull

aml-oedran yn ei rhaglenni gwaith fel

Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau Ysgol, sy’n

cefnogi teuluoedd a phlant yn ystod

gwyliau ysgol i goginio prydau bwyd

iachus. 

Mae ymchwil a ddigwyddodd ym maes

gwyddorau naturiol yn cydnabod

gwasgariad rhywogaethau yng Nghymru,

gwybodaeth a rennir â’r cyhoedd mewn

amryw o ffyrdd.

 

 

 

 

 

 

Mae’r Tîm Camddefnyddio Sylweddau

wedi cynnal ‘Digwyddiadau Gwrando’

gyda rhieni plant anabl ynghyd ag

oedolion ifanc i ddeall beth maen nhw

eisiau’i gael gan y gwasanaeth. 

Yn Rhondda Cynon Taf, bydd

preswylwyr cartref gofal Glynrhedyn yn

ymweld â’r ysgol ac yn rhannu

gweithgareddau â’r plant, fydd yn

ymweld â’r cartref gofal yn eu tro. 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol

Arfordir Sir Benfro wedi sefydlu fforwm

aml-oedran, Cynulliad Ieuenctid Sir

Benfro a Fforwm Sir Benfro 50+

ddwywaith y flwyddyn i drafod dementia,

iechyd meddwl ac ymwybyddiaeth am

gwympo, ac unigrwydd ac ynysiad. Bydd

sawl canolfan ddydd yn gwneud

sesiynau rheolaidd gyda phlant ysgolion

lleol i gynnal sesiynau ar y cyd ar hanes,

gwersi coginio a chyfnewid. 

Mae gan Fwrdd Iechyd Dysgu Powys

gyswllt â Rhanbarth Iechyd Molo yn

Kenya sy’n canolbwyntio ar wella iechyd

mamau a babis newydd-anedig. 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar y cyd

ag Oxfam, yn darparu hyfforddiant

dinasyddiaeth y byd i weithwyr iechyd

proffesiynol Cymru. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De

Cymru, ynghyd â Phrifysgol De Cymru,

wedi dyfeisio rhaglenni academaidd ar

gyfer arweinwyr yn y sefydliad o’r enw

Rhaglenni Arloesi a Herio, sy’n edrych ar

yr heriau sy’n wynebu’r sefydliadau a’r

sector gyhoeddus yng Nghymru a thu

hwnt.   
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Yn 2020 a thu hwnt, fy mwriad yw rhoi mwy

o ffocws ar weithio’n agos gyda chyrff

cyhoeddus i’w helpu i ddefnyddio’r

adnoddau hyn, gan weithio’n ddiflino i

ysbrydoli, cynghori ac annog cyrff

cyhoeddus i ddod â Chymru’n agosach ac

agosach a gyflawni’r nodau.   

Mae helpu cyrff cyhoeddus i feddwl yn

hirdymor a chofleidio safbwynt sy’n ystyried y

dyfodol yn ganolog i’m dyletswyddau, ac i’r

hyn y mae angen i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaeth Cyhoeddus ei wneud dan y

Ddeddf. Yn 2019, cyhoeddais adnodd

penodol, Pecyn Cymorth Tri Gorwel, mewn

ymateb i ddiddordeb cynyddol yn fy swyddfa

ac ymysg cyrff cyhoeddus i gymryd safbwynt

hirdymor a chael gwell dealltwriaeth o

dueddiadau’r dyfodol. Datblygwyd y pecyn

offer ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru er

mwyn helpu cyrff cyhoeddus i wneud

penderfyniadau sy’n sefyll prawf amser. Fe’i

seiliwyd ar fodel a ddatblygwyd gan Bill

Sharpe a’r Fforwm Rhyngwladol ar gyfer y

Dyfodol.  
 

Mae dull y Tri Gorwel yn helpu cyrff

cyhoeddus i ystyried sut y maent yn gweithio

tuag at ddyfodol a ddymunir ac osgoi cymryd

camau sy'n parhau 'busnes fel arfer' neu y

gellid eu hystyried fel y math anghywir o

arloesi.

Meddwl yn fwy hirdymor

Rwyf wedi mabwysiadu dull ‘dysgu drwy

wneud’ wrth gynllunio hyn ac wedi ymgysylltu

ag arbenigwyr ac ymarferwyr ar y dyfodol o

bob cwr o’r byd i ddysgu am eu gwaith a’i

berthnasedd i wasanaethau cyhoeddus yng

Nghymru. Ymysg rhai o’r bobl a gymerodd ran

y gwnaethom gysylltiadau newydd â nhw mae

Swyddfa Llywodraeth y DU dros Wyddoniaeth

a Dr Claire Craig CBE, arferai arwain eu

hadran ar y dyfodol; Futuribles, melin drafod

am y dyfodol yn Ffrainc; Bill Sharpe a Graham

Leicester o Fforwm Rhyngwladol y Dyfodol; a

Cat Tully, Cyd-sylfaenydd, School Of

International Futures. 

“Eisiau diolch i chi am y gweithdy y bore ’ma.

Roedd yn wirioneddol ddefnyddiol. Teimlais fod

strwythur y gweithdy’n gweithio’n dda gan

ddangos ffordd ymarferol o ddefnyddio’r model

3 gorwel. byddaf yn bendant yn defnyddio’r dull

hwn yn ôl yng Nghasnewydd.” 

Emma Wakeham, Cyngor

Casnewydd
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Cyngor wedi’i deilwra 

Pan fydd ymholiadau’n cyd-daro â’m meini

prawf mewnol, byddaf yn ystyried rhoi cyngor

wedi’i deilwra, a all amrywio o un e-bost

wedi’i deilwra i ymarfer llawn ar y cyd dros

sawl diwrnod, a elwir yn Labordai Byw (a

ddisgrifir yn fanwl ym Mhennod 5, yn yr

adrannau sy’n ymwneud â thai ac Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod). 
 

Bydd y rhan fwyaf o’m cyngor yn syrthio yn y

canol, gan olygu cwrdd sawl gwaith â

sefydliad a rhoi cyngor manwl ar sawl drafft o

bolisi neu gynnig, fel y gwnes yng nghyd-

destun cynllunio, trafnidiaeth a thai, i enwi

ambell faes. 

Rhoi cyngor i Ymddiriedolaeth GIG

Felindre ar wreiddio’u hamcanion

llesiant 

Cynghori Llywodraeth Cymru ar eu

gwaith drafftio Polisi Cynllunio Cymru,

y Fframwaith Ddatblygu Genedlaethol

a’r Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol 

Darparu sesiwn her i Banel Adolygu Tai

Fforddiadwy 

Darparu gwybodaeth fanwl, gan

gynnwys gwybodaeth o’n Labiau Byw;

sylwadau ar Pwysau Iach/ Cymru Iach,

y cwricwlwm newydd ac enghreifftiau

perthnasol o fy Nheithiau Y Gallu i

Greu; hybu byw’n iach ymysg

disgyblion yng Ngrŵp Gorchwyl a

Gorffen Ysgolion Castell-nedd Port

Talbot. 

Mae’r cyngor a rois i gyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yn fy

meysydd ffocws yn cynnwys:  

 

 

 

 

 

* Nid yw'n rhestr hollgynhwysol

 

Rhoi hyfforddiant ar fy Fframwaith Graffu

Cenedlaethau’r Dyfodol i gynghorau

Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy,

Caerdydd, Bro Morgannwg a Chaerffili 

Cyfrannu at Grŵp Llywio Swyddfa Gyllido

Ewropeaidd Cymru ar eu polisi buddsoddi

rhanbarthol newydd 

Cynghori Chwaraeon Cymru a oedd y

camau yn eu cynllun llesiant yn

cydymffurfio â’u dyletswyddau. Fe’u

cefnogais i roi’r saith nod llesiant wrth

wraidd eu ‘Gweledigaeth Chwaraeon yng

Nghymru’ a lansiwyd yn 2018 

Cyfrannu at Gynllun Rheoli ‘Cynllun Eryri

Parc Cenedlaethol Eryri’ – roedd hwn yn

ymwneud â chael y Parc Cenedlaethol a’i

bartneriaid i ystyried llesiant cymdeithasol,

economaidd, diwylliannol ac

amgylcheddol. 

Gweithio gydag Uned Digwyddiadau Mawr

Llywodraeth Cymru i ddatblygu canllawiau

ar ddigwyddiadau a chynadleddau

cynaliadwy, sy’n unol â gofynion y Ddeddf 

Esbonio’r Ddeddf a’i darpariaethau i’r

Comisiwn Gwaith Teg, a rhoi tystiolaeth

ysgrifenedig i’w hymchwiliad 

Cefnogi adolygiad cydraddoldeb rhyw

Llywodraeth Cymru drwy ddarparu

gwybodaeth a chyngor ar y cyfochredd

rhwng llesiant a chydraddoldeb.

Arweiniodd Rhan 2 yr adolygiad at

gyhoeddi adroddiad ‘Gweithredoedd nid

Geiriau’  

Rhestr sampl yn unig yw hon, a disgrifir

cynnwys fy nghygnor drwy gydol yr

adroddiad ac yn yr adran uchod ynglŷn â’m

meysydd ffocws. 
 

Yn ogystal â rhoi cyngor wedi’i deilwra yn fy

meysydd ffocws, rwyf hefyd wedi rhoi cyngor

ar lawer o faterion sy’n cyfrannu at gyflawni’r

nodau, gan gynnwys: 
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Cyfrannu at y Bwrdd Ymgynghori

Gweinidogol ar yr Economi Seiliol i gefnogi

gwaith y Dirprwy Weinidog dros Economi a

Thrafnidiaeth ar gefnogi’r economi seiliol a

chwmnïau a wreiddir yng Nghymru 

Cwrdd â Llywodraeth Cymru a darparu

ymateb ysgrifenedig ar egwyddorion

amgylcheddol Cymru o ganlyniad i Brecsit

a sut mae fy rôl a Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol yn ffitio yn y

fframwaith hwnnw. 

Cynnal gweithdy Tri Gorwel i alluogi

ystyried meddwl am y dyfodol i gynllun

Graddedigion Rhanbarth Dinas Caerdydd 

Darparu cyngor drwy gyfrwng gweithdy ar

ddatblygu Strategaeth Dwristiaeth newydd

Llywodraeth Cymru

Hwyluso aelodaeth Llywodraeth Cymru o’r

Gymdeithas Economi Llesiant 

Rhoi cyngor i Tidal Bay Power ar wreiddio’r

Ddeddf yn eu cynigion ar gyfer cynllun

Morlyn Llanw Bae Abertawe 

Darparu cyngor manwl i Gyfoeth Naturiol
Cymru ar eu Datganiad Cyfranogi
Cyhoeddus newydd, o ganlyniad i’m
gwaith gyda nhw yn 2018 ar ffyrdd o
sicrhau bod eu gwaith yn glir, tryloyw a
dealladwy i’r cyhoedd, a bod tystiolaeth glir
o’r modd y maen nhw’n ystyried y Ddeddf
wrth wneud penderfyniadau. 

Chwarae Teg a’r Map ffordd ar gyfer cyflawni

cydraddoldeb rhwng y rhywiau yng Nghymru
 

 

 

 

 

 

 

Cyngor cynhwysfawr – cynorthwyo cyrff

cyhoeddus drwy Labordai Byw 

Fel rhan o ymateb i geisiadau am gymorth

gan gyrff cyhoeddus, rwyf wedi datblygu

model ar gyfer cyngor cynhwysfawr a elwir yn

Labordai Byw. Dyma’r lefel fwyaf manwl o

gyngor y gallaf ei gynnig sy’n defnyddio’r

Ddeddf, ynghyd â meddwl am y dyfodol ac

offer, i helpu cyrff cyhoeddus i archwilio

gofynion y Ddeddf, ystyried y dyfodol a’u

hoblygiadau ar gyfer datblygu polisïau ac

arferion newydd. 

Cyngor Statudol 

Yn ogystal â’r cyngor rhagweithiol ac

ymatebol, mae’r Ddeddf hefyd yn gofyn i mi

roi cyngor statudol mewn rhai amgylchiadau. 

 

Yn 2017, canolbwyntiais ar ddarparu un o’m

dyletswyddau penodol dan y Ddeddf i

gynghori’r Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

newydd. Penderfynais yn gynnar i roi adborth

unigol i bob un o’r 19 Bwrdd Gwasanaeth

Cyhoeddus ar eu hasesiadau llesiant drafft i

sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei gweithredu’n

effeithiol o’r dechrau. Cyhoeddais adroddiad

cyffredinol ar asesiadau llesiant ym mis

Gorffennaf 2017, ‘Llesiant yng Nghymru:

cynllunio heddiw ar gyfer yfory gwell.’ 

Treialais fy null gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol

Betsi Cadwaladr yn 2018 gan dynnu ar

gyfraniad ‘arloeswyr’ allanol. Datblygwyd y

cysyniad ymhellach gyda Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taff ar

bwnc Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn 2019 a'i fireinio ymhellach

gydag Adran Dai Llywodraeth Cymru i'w

helpu i greu gweledigaeth ar gyfer tai yng

nghyd-destun creu lleoedd ehangach - fel y

disgrifir ym Mhennod 5 a'r adrannau uchod ar

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a

Thai.
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Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yn

cymryd cam cyntaf pwysig i’r cyfeiriad

cywir 

Arweinyddiaeth fyw yn dal i fod yn bwysig 

Angen mwy o waith i adeiladu gwell

dealltwriaeth o fywydau pobl, sy’n tynnu ar

wybodaeth feunyddiol a gesglir gan

wasanaethau rheng flaen 

Angen i’r Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus arfogi’u hunain â’r sgiliau a’r

arbenigedd i ddeall yn well ac ymateb i

dueddiadau’r dyfodol 

Dylai’r asesiadau wneud cysylltiadaurhwng

materion allweddol a gofyn ‘a beth felly?’ o

ganlyniad i’r data sydd ar gael 

Problemau’n dal i gael eu taclo’n aml

mewn modd ynysig.

Y canfyddiadau allweddol a’r cyngor a

ddeilliodd o’r gwaith hwnnw oedd bod:  
 

 

 

 

 

 

 

Dilynwyd hyn yn 2017-18 gan gyngor

unigolyddol i Fyrddau Gwasanaeth

Cyhoeddus ar eu hamcanion a’u cynlluniau

llesiant, a gynlluniwyd i fod o gymorth yn

ogystal â bod yn heriol. Fe wnaeth nifer o’r

pwyntiau a wnes dynnu ar y mewnwelediad a

gafwyd o’r gwaith ar fy meysydd ffocws, a

ddisgrifir uchod, ac fe’u hadleisir yng

nghanfyddiadau ac argymhellion Penodau 2 a

4 yr adroddiad hwn. 
 

Rwyf wedi parhau i roi cefnogaeth i Fyrddau

Gwasanaeth Cyhoeddus drwy gyfrwng

ymwneud parhaus a ‘hyfforddi’; sesiynau

datblygu a gyflwynir mewn partneriaeth ag

Academi Cymru, Llywodraeth Cymru ac eraill;

ac offeryn i’w helpu i feddwl mewn modd

hirdymor.

Adeiladu ar fudiad o newid 

Rhan bwysig iawn o’m strategaeth i helpu

gyda rhoi’r Ddeddf ar waith, a gyda

chyflawni’r weledigaeth genedlaethol i Gymru,

fu adeiladu mudiad o blaid newid sy’n

cynnwys pob sector yng Nghymru ac yn y

cyhoedd, ond sydd hefyd yn cyrraedd

ymhellach na Chymru. 
 

Yn gyntaf, rhaid i newid cenedlaethol fod yn

draws-sectoraidd, ble gwelir ystod gyflawn o

sefydliadau a chymunedau’n cydweithio tuag

at gyflawni gweledigaeth y Ddeddf. Mae

sefydliadau gwahanol mewn mannau

gwahanol ar eu teithiau. Mae ganddynt farn

wahanol ac arferion gwahanol o gwmpas

datblygu cynaliadwy a chyfrifoldeb

cymdeithasol yng Nghymru. Mae sawl un y tu

hwnt i’r sector gyhoeddus nad ydyn nhw wedi

ystyried eto pa ran allen nhw ei chwarae, a’r

gwahaniaeth y gallai wneud, ond mae rhai

gwir hyrwyddwyr hefyd. Rwy’n ceisio bod yn

lladmerydd gonest ac yn bwynt cyswllt rhwng

rhannau amrywiol cymdeithas er mwyn helpu

i roi’r Ddeddf ar waith yn ddyfnach a phellach

o ran sgôp. 

Gweithio mewn partneriaeth 

Roedd fy Rhaglen Y Gallu i Greu yn bwynt

dechreuol yn y gwaith o ddatblygu sawl

partneriaeth a chydweithio dros y cyfnod

adrodd. Cymerodd dros 250 sefydliad ran

mewn datblygu’r teithiau oedd yn benodol i

bob agwedd ar y nodau, a dangos sut mae

sefydliadau nad ydynt yn dod dan y

ddeddfwriaeth hefyd yn cofleidio’r

weledigaeth a’r egwyddorion yn y Ddeddf.

Nodwedd allweddol o’r rhaglen fu cynnull

unrhyw un sydd â diddordeb a syniadau

ynghylch sut y gallem gyflawni ein nodau’n

ymarferol, a bu’n ysbrydoliaeth ac anogaeth

gweld hyn. 
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Rwyf wedi parhau i ymroi llawer o’m hamser

yn ystod y cyfnod adrodd i adeiladu

partneriaethau o fewn i’r sectorau

cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, ble

bydd pobl yn hyrwyddo dull Cymru at

ddatblygu cynaliadwy ac yn gyrru’r

newidiadau angenrheidiol. Nid dim ond gyda

chyrff cyhoeddus (er enghraifft, Iechyd

Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Tân ac

Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,

Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Celfyddydau

Cymru, Chwaraeon Cymru ac Academi

Cymru) ond hefyd gyda Busnes yn y

Gymuned, United Welsh, Ymddiriedolaethau

Bywyd Gwyllt Cymru, Interlink Rhonnda

Cynon Taf, Canolfan Gydweithredol Cymru,

Hwb Cymru Africa, Rhagoriaeth Adeiladu yng

Nghymru a Phrifysgol Caerdydd, i enwi rhai.

Bu’r rhain yn ganolog wrth fy helpu i

ymgysylltu a helpu peri i arfer dda deithio. Yn

ddiweddar arwyddais femorandwm

dealltwriaeth gyda Phrifysgol Caerdydd a

Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru,

sydd â’r nod o ddarparu cyfleoedd datblygu a

chydweithio rhwng fy swyddfa a’r sector

wirfoddol a’r byd academaidd. Rwyf hefyd yn

cynnal trafodaeth bord gron i’r sector

wirfoddol ddwywaith y flwyddyn i rannu fy

ngwaith ac annog deialog ac integreiddio.  

 

Rwyf hefyd wedi cymryd rhan mewn cyfres o

weithdai mewn partneriaeth â Chymdeithas

Llywodraeth Leol Cymru, gan ymgysylltu â

thros 300 o gynghorwyr newydd. Llwyddais i

rannu a dylanwadu dealltwriaeth a dull

newydd o wneud penderfyniadau arnynt, gan

alluogi cynghorwyr i fod yn ddewrach a

theimlo’n fwy cartrefol wrth graffu ar

swyddogion. 

ARUP 

BBC Cymru Wales  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cymdeithas Adeiladu Principality 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Sgowtiaid Cymru 

Comisiynydd Heddlu a Throsedd De

Cymru 

Trafnidiaeth Cymru 

Prifysgol De Cymru 

Canolfan Mileniwmm Cymru 

Costain 

Celsa Steel 

Simply Do 

Uprising Cymru  

Partneriaid Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daeth yr angen am arweinyddiaeth gref a

gwahanol yn amlwg fel thema glir yn fy

ngwaith, ac mae sawl argymhelliad yn yr

Adroddiad hwn yn ymwneud â hynny. I fynd

i’r afael â’r mater hwn, ym mis Rhagfyr 2019,

lansiais fy Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol i sicrhau bod

arweinwyr ifanc yng Nghymru’n cael eu

harfogi yn eu tro â’r sgiliau angenrheidiol i

wynebu heriau’r dyfodol yn ein gwasanaethau

cyhoeddus a thu hwnt,. Mae gennym

Femorandwm o Ddealltwriaeth gyda phob un

o’r cyrff sy’n noddi.  

Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol  
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Mae’n hanfodol bod gennym y sgiliau arwain cywir er mwyn llwyddo i gyflawni Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol, Yn ystod y rhaglen, bydd y cyfranogwyr yn herio’r dull presennol o

feddwl ac yn cydweithio gydag arbenigwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau ar yr heriau amlycaf,

a gobeithio y gallant daenu’u gwybodaeth yn ystod eu gyrfaoedd ar eu hyd yng Nghymru a thu

hwnt. Bydd y rhaglen yn hybu cydweithio ar draws sectorau drwy alluogi arweinwyr presennol

Cymru i gysylltu â’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, a dysgu oddi wrthynt. Mae’r cohort cyntaf

wedi amlygu her benodol i ganolbwyntio arni yn ystod y rhaglen – ‘sgiliau ar gyfer y dyfodol’.

Byddan nhw’n cydweithio gydag arbenigwyr a llunwyr polisi i gynnig syniadau i gyrff cyhoeddus

yn y maes hwn. Mae’r rhaglen hefyd yn defnyddio mentora o chwith, er mwyn i arweinwyr

presennol allu cael eu herio’n adeiladol, a manteisio o wybodaeth uniongyrchol, mewnwelediad a

phrofiadau’r cyfranogwyr.  
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Cyngor a chymorth y tu hwnt i’r sector

gyhoeddus 

Yn ogystal â chyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaeth Cyhoeddus, bu llawer o alw am

fy nghyngor a chymorth o sectorau,,

sefydliadau a phobl eraill, megis Sefydliad

Siartredig Priffyrdd, ysgolion, prifysgolion ac

unigolion, i enwi rhai. Yn ystod y ddwy

flynedd ddiwethaf yn unig, rwyf wedi rhoi

cyngor generig 133 o weithiau a chyngor

wedi’i deilwra 26 o weithiau i bobl y tu allan

i’r sector gyhoeddus. 
 

Rwyf wedi cynnal cannoedd o ymgysylltiadau

a chyfarfodydd yn bersonol, ble rhoddais

gyngor uniongyrchol i arweinwyr a staff

rheng flaen, ac unigolion o bob cwr o Gymru

a thu hwnt. Rwyf wedi adeiladu dealltwriaeth

o’r Ddeddf drwy gyfrwng nifer o

ddigwyddiadau, sesiynau hyfforddi,

gweithdai, cynadleddau a sesiynau wedi’u

ffocysu gydabyrddau. 

Rhoi tystiolaeth i’r Comisiwn ar

Gyfiawnder ynghylch sut y gall y

Ddeddf hwyluso dulliau newydd ac

arloesol o fynd i’r afael â chyfiawnder

yng Nghymru; effaith rhaglen Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod ar y

system gyfiawnder troseddol yng

Nghymru; beth ellir ei wneud yn

wahanol i osgoi pobl rhag mynd i’r

system gyfiawnder troseddol yn y lle

cyntaf; beth ellir ei wneud i wella’r

system; a sut y gall cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

ymgysylltu’n fwy effeithiol â

chymunedau i ddarparu deilliannau

gwell i bobl Cymru 

Cefnogi gwaith cynnar gydag Economi

Gylchynol Cymru i ddatblygu model

credyd cydfuddiannol yn seiliedig ar

fodel Sardex yn Sardinia. Mae hwn

bellach wedi derbyn cyllid datblygu

drwy gyfrwng Cronfa Her Economi

Seiliol y Llywodraeth 

Gweithio gydag Undeb Rygbi Cymru i

ddatblygu’u dealltwriaeth o’r Ddeddf a

sut allan nhw gyfrannu. O ganlyniad

mae’r 'Hwb Cefnogi ACE' wedi

datblygu dull i ddeall yn well a

gweithredu ar Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod ar lefel gymunedol 

Darparu llythyron cefnogi i lu o

brosiectau oedd yn cwrdd â’m meini

prawf, gan gynnwys ymchwil Trios i

newid hinsawdd; ymchwil Prifysgol

Caerdydd i effaith amgylcheddol

ysgolion, a’u cais i’r Cyngor Ymchwil

Economaidd a Chymdeithasol

ynghylch llesiant. 

 

 

 

 

* Nid yw'n rhestr hollgynhwysol

 

 

Gweithio gyda Adeiladu Arbenigrwydd

yng Nghymru i ddatblygu ymrwymiad y

byddai’r diwydiant adeiladu’n

gweithredu’r Ddeddf – eu dymuniad

yw gweld y sector adeiladu’n dod yn

45ed corff i’w enwi dan y Ddeddf ac

maent eisoes yn hyrwyddo dulliau

arloesol yn unol â’r Ddeddf 

Cefnogi Archwilio Cymru gyda’u

‘Adolygiad o’r trefniadau a oedd yn

cefnogi Penderfyniad Buddsoddi

Cyntaf Bargen Ddinesig Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd’. Arweiniodd hyn

at wneud argymhelliad bod “Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn

cael ei ystyried drwy gydol proses

werthuso’r prosiect, yn hytrach nag ar

y diwedd.” 

Dyma flas o’r cyngor a rois i sectorau

eraill:  
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Mae Pobl Group wedi lansio Academi Pobl, rhaglen ddatblygu gyrfa ddwy flynedd o hyd i

helpu pobl ifanc nad ydynt o reidrwydd wedi cael cyfle i adeiladu gyrfa oherwydd sawl

rhwystr cyffredin. Drwy gyfrwng yr Academi, gall Pobl recriwtio pobl o gefndiroedd mwy

amrywiol, adeiladu gweithlu sy’n adlewyrchu’n well ac yn deall y cymunedau y mae’n eu

gwasanaethu, ac mae’n helpu pobl ifanc fynd i gyflogaeth o ansawdd da. 

Mae Cyngor Cymru ar Weithredu Gwirfoddol wedi datblygu set gynhwysfawr o adnoddau

a addaswyd ar gyfer y drydedd sector a grwpiau cymunedol i annog a chefnogi

gweithredu ar y ddeddf 

Mae gan Coleg Cambria gynllun Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n seiliedig gan y saith nod

llesiant. Meddai Jack Sargeant, Aelod Cynulliad Alyn a Glannau Dyfrdwy: “Mae’n amlwg eu

bod yn deall pwysigrwydd y Ddeddf a’r cyfleoedd y mae’n eu cyflwyno”.  

Er nad yw Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru, Partneriaeth Gwasanaethau

ar y Cyd GIG Cymru nag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans GIG Cymru yn dod o

dan y ddeddf, maent wedi dangos brwdfrydedd enfawr o blaid gweithredu’i

hegwyddorion. 

Dywedodd Prifysgol Lerpwl: “Bu i ni ganfod y syniad o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol a’i weithrediad drwy gyfrwng y Comisiynydd yn arbennig o ddiddorol. Bydd edrych

ar faterion mewnol drwy’r lens hon yn rhoi mewnwelediad newydd wrth i ni ddatblygu ein

polisïau a’n gweithdrefnau ein hunain”.  

Mae Kingspan Insulated Panels wedi gosod targed iddo’i hun o ddod yn gwmni Ynni Net

Sero erbyn 2020. Mae eisoes wedi cyflawni 75% o’r targed ac mae’i safle gweithgynhyrchu

yn Nhreffynnon yn rhedeg ar 100% ynni adnewyddadwy. Mae mentrau eraill yn cefnogi’u

cyfraniad at nod o Gymru Gydnerth fel gwneud y gorau o effeithlonrwydd adnoddau  ac

anfon dim gwastraff i’w dirlenwi, a’r cyfan hefyd yn helpu i gynyddi effeithlonrwydd y

broses weithgynhyrchu, ac elw.  

Cyflwynwyd dau Fil Aelod Preifat sy’n drychweddu ein Deddf i’r Tŷ Cyffredin a Thŷ’r

Arglwyddi ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer y Deyrnas Unedig 

Ymhlith enghreifftiau o effaith mae:  
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw’r

unig ddeddfwriaeth o’i bath yn y byd o hyd,

drwy sefydlu gorfodaeth gyfreithiol i gynnal

datblygu cynaliadwy. Fe’i hystyrir fel

enghraifft flaengar i eraill gan y Cenhedloedd

Unedig. 
 

Rwyf wedi cael fy syfrdanu, ac yn hynod falch,

o ymateb sefydliadau, llywodraethau ac

unigolion ledled y byd tuag at Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n

parhau i ysbrydoli ac effeithio newid yn

rhyngwladol. 
 

Dros y cyfnod adrodd, mae fy nhîm a minnau

wedi cwrdd â llawer o swyddogion

llywodraethau a sefydliadau rhyngwladol i

dynni sylw at y gwaith y mae Cymru’n ei

wneud yng nghyd-destun llesiant a datblygu

cynaliadwy. rwyf wedi dysgu gan eraill a

rhannu ein gwaith er mwyn cynorthwyo cyrff

cyhoeddus yma yng Nghymru yn well. 
 

Dyma rai enghreifftiau o’r modd rwyf wedi

codi proffil rhyngwladol Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol:  

Effaith ryngwladol  

Cadeirio (ers 2017) Rhwydwaith

Sefydliadau dros Genedlaethau’r Dyfodol

– corff o gomisiynwyr neu gyrff tebyg â

chyfrifoldebau dros gynrychioli

anghenion cenedlaethau’r dyfodol ar

draws y byd. 

Annerch y Fforwm Gwleidyddol Lefel

Uchel yn y Cenhedloedd Unedig y

flynyddol ers 2018 i drafod y gwersi a

ddysgwyd gennym yng Nghymru

ynghylch ‘gadael neb ar ôl’, sydd yn fy

marn i yn egwyddor hanfodol i’r
ddeddfwriaeth yng Nghymru. 

Rhannu ein dull unigryw o weithio gyda

Chynrychiolydd Arbennig y

Cenhedloedd Unedig ar Newid

Hinsawdd a Chynrychiolydd Arbennig

Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig. 

 

 

 

Rhoi araith allweddol yn Uwch-gynhadledd

Llywodraethau’r Byd yn Dubai, Emiradau

Unedig Arabaidd yn 2019. 

Rhoi araith allweddol dros fideo i Bumed

Gynhadledd Fyd-eang Seneddwyr Ifanc yn

Azerbaijan ar wahoddiad yr Undeb Rhyng-

Seneddau. 

Mynd â grŵp o gynadleddwyr o Gymru am

y tro cyntaf i fforwm byd-eang Un Byd

Ifanc. Ein neges oedd mai ni yw’r unig

wlad yn y byd i ddeddfu ar ran

cenedlaethau’r dyfodol a bod Cymru’n

gwerthfawrogi barn a syniadau ein

harweinwyr ifanc. 

Yn 2019, anerchais gynhadledd y Sefydliad

Dros Gydweithio a Datblygu Economaidd

‘Rhoi Metrigau Llesiant Ar Waith mewn

Polisi’ ym Mharis i ystyried y gwahanol

dechnegau a dulliau o fesur lles.

Cefnogi Llywodraeth Cymru i baratoi

ymateb Cymru i Adolygiad Gwirfoddol

Cenedlaethol y Deyrnas Unedig gan

dynnu sylw at y cynnydd mae’r Deyrnas

Unedig yn ei wneud at gyflawni’r Nodau

Datblygu Cynaliadwy. Trefnodd a

hwylusodd fy swyddfa ddwy uwch-
gynhadledd lwyddiannus ym mis Ionawr

yn ne a gogledd Cymru. Cyflwynwyd y

ddogfen derfynol i’r Fforwm Gwleidyddol

Lefel Uchel yn Efrog Newydd ym mis

Gorffennaf 2019, a bu i ni weithio gyda

Llywodraeth Cymru hefyd i gynhyrchu

Adroddiad Atodol Cymreig.  

 

 

 

 

 
 

Mynd â Chymru i’r Byd…  
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Yn 2019, anerchais Sefydliad Dyfodol y

Cynulliad Cenedlaethol yn Ne Corea i

rannu pwysigrwydd meddwl yn hirdymor.

O ganlyniad i’r ymgysylltu hwn, rwyf wedi

datblygu capasiti rhagwelediad fy swyddfa

ymhellach. 

Ariannodd Adran Cysylltiadau

Rhyngwladol Llywodraeth Cymru fy

swyddfa i alluogi cyfranogwyr yn fy

Academi Arweinwyr Cenedlaethau’r

Dyfodol i gymryd rhan yn Wythnos Cymru

Berlin ac Wythnos Cymru Dulyn – i

arddangos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol 

Cynhaliodd fy Nghyfarwyddwr Polisi,

Deddfwriaeth ac Arloesi, Marie Brousseau-

Navarro, weithdy ar gyfer Swyddfa’r Prif

Weinidog a chynrychiolwyr Llywodraeth

Seland Newydd gan rannu ein profiad ar y

dyfodol a meddwl yn hirdymor yn y

Ddeddf.  

 

 

 

… A Dod â’r Byd i Gymru  

“Mae’r ddeddfwriaeth yn rhyfeddol o ran ei

ehangder, ei sgôp a’i uchelgais. Does dim byd

sy’n union yr un peth unman arall yn y byd ar

hyn o bryd. Mae faint o waith mae’r Comisiynydd

wedi’i wneud mewn cyfnod byr iawn o amser

wedi gwneud argraff fawr arnaf, er mwyn ceisio

rhoi mynegiant i’r ddeddfwriaeth a pheri iddi

weithio. Rwy’n siŵr bod Cymru’n mynd i fod yn

un o oleudai’r gorwel a fydd yn tywynnu fel

ffagal, ac a fydd yn berthnasol i sawl awdurdod

arall …”      

Yr Athro Jonathan Boston,

Prifysgol Victoria, Seland

Newydd 

Croesawu sefydliadau ac unigolion o sawl

gwlad i Gymru i rannu’u dysgeidiaeth

gyda fi a’m swyddfa, gan gynnwys Olivier

Cadic (Seneddwr yn Llywodraeth Ffrainc),

Peter McKinlay (Melin Drafod Llywodraeth

Leol Seland Newydd), dirprwyaeth o Feiri

o Tsieina, Mark Ruskell (ASA Plaid Werdd

yr Alban), Cyd-bwyllgor Sefydlog ar y

Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc

(Pwyllgor Seneddol Gorllewin Awstralia).  

Cyflwyno gerbron detholiad o

ddiplomyddion y Swyddfa Dramor a

Chymanwlad. 

Cyfarfu fy Nghyfarwyddwr Polisi,

Deddfwriaeth ac Arloesi â swyddogion o

Senedd Ffrainc, Gweinyddiaeth Amaeth

Ffrainc a’r Weinyddiaeth Drawsnewid

Ecolegol, a Les Futuribles (melin drafod y

dyfodol sy’n cynghori cyrff cyhoeddus a

llywodraethau ar fethodoleg ac ymchwil

am y dyfodol) ym Mharis i drafod a dysgu

o’u harferion o ran y dyfodol a

thueddiadau’r dyfodol, ac i rannu ein

harferion o Gymru. 

 

 

 

Gellir darllen crynodeb o effaith fy

ngweithgareddau rhyngwladol yma. Adolygir

fy ymgysylltu rhyngwladol yn gyson. Ble bo’n

bosib, byddaf yn gofyn am bresenoldeb

rhithwir neu ddigidol ac rwyf wedi cyfranogi’n

llwyddiannus mewn ystod o gynadleddau a

digwyddiadau yn y modd hwn.  

 

Rwyf hefyd yn archwilio dulliau teithio a llety

cynaliadwy wrth deithio. Gwrthbwysir fy

allyriadau carbon yn flynyddol.  
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Monitro cynnydd tuag at

amcanion llesiant gyrff

cyhoeddus  

Rhan bwysig o’m dyletswydd fel Comisiynydd

Cenedlaethau’r Dyfodol yw “monitro ac asesu

i ba raddau mae’r amcanion llesiant a osodir

gan gyrff cyhoeddus yn cael eu cyflawni”

(adran 18 y Ddeddf). 

 

Mae’r ddyletswydd hon yn ceisio sicrhau bod

cyrff cyhoeddus yn symud yn nes at eu

hamcanion ac yn ei dro at y nodau llesiant. Yn

unol â’r pum dull o weithio, ac er mwyn hybu

newid yn y cyrff cyhoeddus, amlinellais

fethodoleg sy’n cyfuno hunan-asesu ac

adolygiadau gan gyfoedion. Gweithiais gyda

chontractwyr a phartneriaid i ddatblygu fy null

o fynd i’r afael â monitro ac asesu statudol

gan ddefnyddio offeryn hunan-fyfyrio. 

 

Dilynwyd fy asesiad gan gyngor ar sut i wella

cynnwys yr amcanion ac i’w cyflawni’n gynt

ac yn well. Mae’r cyngor hwn yn sail i’m

canfyddiadau ac argymhellion ymhob pennod

o’r adroddiad hwn. 

Nodau ac amcanion llesiant 

Egwyddor datblygu cynaliadwy 

Edrych i’r dyfodol 

Tracio cynnydd 

Cymhwyso a gweithredu’r Ddeddf 

Hunan-fyfyrio 

Cydweithio 

Atebolrwydd 

Gwneud yr adroddiadau blynyddol yn

glir  

Amlinellodd fy adroddiad 9 disgwyliad ar

gyfer yr adroddiadau blynyddol, yn

ymwneud â:  

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dangosodd canlyniad fy asesiad ar gyfer y

flwyddyn 2017-18, er enghraifft fod y rhan

fwyaf o’r cyrff cyhoeddus wedi glynu at eu

busnes craidd, a heb ystyried eto sut y gallent

wneud yn fawr o’u cyfraniad i’r saith nod

llesiant (ar eu pen eu hunain neu gydag eraill).  

 

Ran amlaf o bell, roedd gan amcanion dinc o

well llesiant economaidd a chymdeithasol

lleoliadau, heb fawr o bwyslais ar yr

amgylchedd neu ddiwylliant. (Gweler

penodau 2 a 3 am ragor o wybodaeth ac

argymhellion).  

 

Amlinellwyd fy myfyrion ar bwrpas, cynnydd a

chyflymder cwrdd ag amcanion llesiant, a’m

hargymhellion ar yr hyn yr oeddwn yn disgwyl

ei weld mewn adroddiadau blynyddol, yn yr

adroddiad Llesiant yng Nghymru: y siwrnai

hyd yn hyn, a gyhoeddwyd yn 2018 law yn

llaw â sylwadau gan Swyddfa Archwilio

Cymru. Gyda’i gilydd, roedd y ddau adroddiad

yn darparu cipolwg mewn amser, ac yn

dangos i ble mae angen i ni fynd.  Fel sy’n ofynnol dan y Ddeddf, rwyf wedi

monitro ac asesu sut mae cyrff cyhoeddus

wedi bod yn gweithio tuag at gyfanswm o

345 amcan, a llawer iawn mwy o gamau islaw

iddynt. Dadansoddais bob un o’r amcanion

hyn a nifer dirifedi o gamau ac edrychais am

themâu cyffredin oedd yn dod i’r amlwg.

Erbyn mis Rhagfyr 2019, roedd nifer yr

amcanion wedi gostwng i 295 ymysg cyrff

cyhoeddus. Nid ar chwarae bach y mae

monitro ac asesu cynnydd a rhoi adborth

unigol i gyrff cyhoeddus, ac nid wyf yn

meddwl bod Llywodraeth Cymru na’r

Cynulliad wedi rhagweld y byddai cynifer â

hyn o amcanion a chamau i’w monitro pan

sefydlwyd fy swyddfa a’m cyllideb ganddynt.  
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Wrth gyflawni’r dyletswyddau hyn, rwyf wedi

cydweithio’n agos ag Archwilydd Cyffredinol

Cymru. Dan y Ddeddf, cyfrifoldeb yr

Archwilydd Cyffredinol presennol, Adrian

Crompton, yw archwilio sut mae’r pum dull o

weithio’n cael eu defnyddio gan gyrff

cyhoeddus. 

"Mewn telerau eang, rhaid i’r Archwilydd

Cyffredinol edrych ar y modd mae cyrff

cyhoeddus wedi cynllunio a chwblhau’u gwaith,

tra bo’n rhaid i’r Comisiynydd edrych ar yr hyn a

gyflawnwyd ganddynt. Gall y Comisiynydd a’r

Archwilydd Cyffredinol helpu drwy

ganolbwyntio ar y pethau cywir, gosod

disgwyliadau cyson a pheidio â gor-lethu cyrff

cyhoeddus â gofynion monitro. Mae gan y ddau

yn ogystal rôl i hybu arfer dda a chefnogi

gwelliant. Mae ein swyddfeydd ni’n dau wedi

gweithio gyda’n gilydd yn glos i geisio cyflawni

hyn, ond rydym ni’n cydnabod y gellir gwneud

mwy. Byddwn yn parhau i gryfhau’r cydlyniant

sy’n digwydd yn ein gwaith dros y cyfnod

nesaf.” 

Mae natur gyflenwol ein dyletswyddau,

ynghyd ag ethos y ddeddfwriaeth, wedi

arwain at gydweithio rhyngom a datblygu

strategaethau cyfochrog a chyflenwol i

gyflawni ein swyddogaethau.  

Ceir rhai enghreifftiau rhagorol o arloesi

sy’n digwydd yn sgil y Ddeddf ledled

Cymru. serch hynny, mae angen i gyrff

cyhoeddus ystyried a chyflwyno darlun

mwy cyson o’r modd y mae’r sefydliad yn

gwneud yn fawr o’i gyfraniadau ar y cyd at

y saith nod llesiant cenedlaethol 

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyllido

rhoi’r Ddeddf ar waith yn ddigonol 

Mae cynnydd yn digwydd i gyfeiriad cwrdd

â’r amcanion llesiant mewn rhai meysydd,

ond ceir amrywiaeth o ran sut mae cyrff

cyhoeddus yn cymhwyso’r Ddeddf 

Mae angen mwy o gynnydd a chyflymder

mewn meysydd corfforaethol o blaid

newid 

Nid oedd ansawdd yr amcanion a’r camau

a osodwyd yn 2017-18 bob amser yn cyd-

fynd ag uchelgais a gofynion y Ddeddf. 

Cyhoeddwyd y canfyddiadau cyffredinol ym

mis Rhagfyr 2019 mewn adroddiad ‘Cynnydd

tuag at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol’ a gellir eu crynhoi fel a ganlyn:  
 

 

 

 

 

 

 

Canlyniad misoedd lawer o ddadansoddi fu rhoi

adborth manwl, wedi’i deilwra i bob un o’r 44

corff cyhoeddus, a chanfyddiadau strwythuredig

ychwanegol a syniadau sut i newid ar gyfer pob

un o’r sectorau sy’n dod dan ddyletswyddau’r

Ddeddf (h.y. cyrff cyhoeddus cenedlaethol sy’n

trin Cymru, llywodraeth leol, y sector iechyd,

gwasanaethau tân ac achub a’r Parciau

Cenedlaethol). 

Archwilio Cymru

Mae o’r pwys mwyaf i’r ddau ohonom nad

ydym ni’n anfon negeseuon sy’n gwrthdaro i

gyrff cyhoeddus, a’n bod ni’n gyrru’r

newidiadau cyson, dwfn a chywir i gyfeiriad y

Gymru rydym ni’n dymuno’i chael. I’r perwyl

hwn, cyhoeddir fy Adroddiad Cenedlaethau’r

Dyfodol law yn llaw â “Felly beth sy’n

wahanol? Canfyddiadau Archwiliadau

Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd

Cyffredinol". 
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Dros amser, byddaf i, Archwilio Cymru a phobl

Cymru’n disgwyl gweld cyrff cyhoeddus yn

gallu dangos sut mae’r Ddeddf yn llunio

popeth a wnânt. A ninnau bellach yn dod i

bumed flwyddyn y ddeddfwriaeth, rydym ni’n
disgwyl gweld mwy o gyrff cyhoeddus yn

mabwysiadu ein cyngor a’n hargymhellion, gan

symud i gyfeiriad peri i newid trawsnewidiol

ddigwydd. Bydd haint COVID 19 yn sicr o fod

yn her ond bydd hefyd yn dangos

pwysigrwydd cael strategaethau hirdymor a

ffocws ar atal. Am y bydd ein hadroddiadau

ni’n dau’n cael eu cynhyrchu yn ystod y

pandemig, mae’r ddau ohonom wedi datgan

yn glir nad ydym ni’n disgwyl cael ymateb ar

unwaith i’r adroddiadau hyn gan gyrff

cyhoeddus na Byrddau Gwasanaeth

Cyhoeddus hyd nes bod yr argyfwng wedi

pasio. 
 

I’r dyfodol, byddaf yn parhau i weithio gydag

Archwilydd Cyffredinol Cymru i gyflawni fy

nyletswyddau a gyda Chyfnewidfa Arfer Dda

Swyddfa Archwilio Cymru i hybu arfer dda a

darparu cyngor a chymorth i gyrff cyhoeddus. 

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel

Dda fod yr offeryn wedi cael ei weld ar y

cychwyn fel ‘peth arall y mae’n rhaid ei

wneud’ ond iddo “roi fframwaith

gwirioneddol ddefnyddiol ar gyfer edrych ar

bethau” mewn gwirionedd.  

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi

Cadwaladr bod gwerth mewn gwneud

rhywbeth fel hyn y flwyddyn nesaf eto, am

iddo eu helpu i weld ble roedden nhw, ac y

gallant edrych yn ôl ar hynny.  

Dywedodd Chwaraeon Cymru iddo “ein

hybu i gael trafodaethau gonest ar draws y

sefydliad ynghylch y cynnydd a wnaethom.

Mae’n rhoi llinell sail y gallwn ystyried

cynnydd i’r dyfodol yn ei erbyn. Rydym ni’n

bwriadu defnyddio’r offeryn wrth fynd

ymlaen fel rhan o’n hadrodd ar gynllunio

busnes chwarterol.”   

Dywedodd tîm cynllunio corfforaethol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful:
“Parodd y disgwyliadau i ni ail-fframio ein

dull o fynd i’r afael â’n hadroddiad

blynyddol ni. Er enghraifft, y dull o adrodd,
gan gynnwys astudiaethau achos, sy’n torri

ar draws nodau ac sy’n dangos y pum dull

o weithio; y ffaith eich bod wedi amlygu’n
glir ‘bet fydd angen i chi ei wneud a beth

rwy’n disgwyl ei weld’; ac yn gyffredinol, y
ddarpariaeth o ran cyngor a disgwyliadau.”

 

 

 

 

  

Sut mae fy monitro ac asesu wedi
gwneud gwahaniaeth yn barod? 

Edrychodd Gwasanaeth Tân ac Achub De

Cymru ar flaenoriaethau strategaethol a’r

nodau, y pum dull o weithio a’r saith maes

newid corfforaethol (a amlinellir yng

Nghanllaw Statudol y Ddeddf) mewn

ffordd wahanol eleni. “Mae’r offeryn

hunan-fyfyrio wedi gwir helpu gyda hyn –

gyda meddwl yn wahanol.”

Mae Cyngor Ceredigion yn rhoi’r

cwestiynau a geir yn yr offeryn hunan-

fyfyrio yn eu prosesau cynllunio busnes.

“Bydd y ffordd rydyn ni’n gosod ein

hadroddiad blynyddol at ei gilydd eleni’n

wahanol am ein bod wedi cael yr offeryn

hwn. Mae wedi bod yn addysg go iawn.”  

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel

Dda fod yr offeryn wedi cael ei weld ar y

cychwyn fel ‘peth arall y mae’n rhaid ei

wneud’ ond iddo “roi fframwaith

gwirioneddol ddefnyddiol ar gyfer edrych

ar bethau” mewn gwirionedd.   
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Dod yn gyflogwr Cyflog Byw go iawn  

Ymrwymo i gael prentis bob amser. Rwyf eisoes wedi cefnogi dau brentis ac wedi darparu

cyfleoedd i fyfyrwyr drwy gyfrwng lleoliadau cyflogedig 

Rhoi cyfleoedd i bobl rannu a dysgu sgiliau newydd drwy gyfrwng dros 20 o secondiadau i

mewn ac allan 

Gweithio gydag elusen ddigartrefedd pobl ifanc i ddarparu sesiynau profiad byrdymor gyda

phobl ifanc sydd fwyaf pell oddi wrth gyflogaeth 

Cefnogi datblygu sgiliau yn fy sefydliad. Mae 50% o’m staff presennol ar y tîm wedi do yn

hyfforddwyr ILM achrededig. Dros y tair blynedd ddiwethaf rwyf wedi galluogi darparu dros

ddeg cyfle hyfforddi grŵp a chefnogi’r mwyafrif o aelodau staff a rhai ar secondiad gydag

amryw gyfleodd datblygiad personol 

Cefnogi busnesau annibynnol i ddarparu ein cynnwys digidol neu ein harlwyo, er enghraifft,

Yogi Communications, Celf Creative, Cater Nature, bigmoose, Women Connect First a

Green Shoots Catering  

Chwilio am gadwyni cyfleniw egwyddorol wrth ffynonellu nwyddau a gwasanaethau ar

gyfer ein swyddfa fel fy nghyflenwad trydan a’r cytundeb glanhau’r swyddfa 

Ffynonellu ein sebonau hylendid personol gan fusnes annibynnol Cole and Co sy’n ei

wneud ar eu safle yng Nghaerdydd o gynhwysion o Gymru 

Cynnig bargen gyflog well i staff sy’n cael eu talu’n is, a chafodd cyflogau pobl oedd yn

ennill dros £40k eu brigdorri a’u talu i bot llesiant 

Sefydlu llinell sail ar gyfer adrodd am drafnidiaeth, gwastraff, trydan, dŵr a nwy yn unol â

chyngor Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fesur allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

Annog defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol – mae dros dri chwarter o aelodau

fy nhîm yn teithio i’r gwaith yn arferol drwy gyfrwng trafnidiaeth gyhoeddus neu deithio

llesol 

Gwrthbwyso fy allyriadau drwy wneud cyfraniadau i elusennau perthnasol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn byw’r bregeth ynghylch Cymru Lewyrchus, rwyf wedi:  

Rhan 3 – Dangos y ffordd a bod y

newid yr wyf i eisiau ei weld mewn

eraill 

Mae’r adran hon yn ymwneud â’m dull trefniannol fy hun o fynd ati, a sut rwyf wedi’i gynllunio i

gyfrannu at gyflawni’r nodau a defnyddio’r dulliau o weithio ym mhopeth a wnaf. Bu darparu

ysbrydoliaeth yn ffocws i mi wrth sefydlu fy swyddfa a datblygu dealltwriaeth ymhlith cyrff

cyhoeddus ac eraill ynghylch gofynion y Ddeddf.  
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Prynu beic wedi’i ailwampio at ddefnydd cyfun, gan ddarparu lle i storio beiciau a sefydlu

cynllun i gefnogi staff i hurio Cerbydau ag Allyriadau Eithriadol Isel, a benthyciadau ar gyfer

prynu tocynnau tymor trafnidiaeth gyhoeddus. Yn 2018-19 lleihaodd milltiroedd car gan 44%

tra bo milltiroedd busnes ar drafnidiaeth gyhoeddus wedi cynyddu gan 41% 

Wedi cael polisi ‘gweithio unrhyw bryd unrhyw le’ ers y diwrnod cyntaf oll. Mae hyn yn lleihau

angen y tîm i deithio’n ddiangen ac mae’n cefnogi cydbwysedd bywyd a gwaith.  

Roedd 89% o’m staff a ymatebodd i’n harolwg mewnol yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

(bws a thrên) a theithio llesol (beic a cherdded) fel prif ddull cymudo i’r swyddfa. 

Newid i Ecotricity, i gyflenwi trydan adnewyddadwy 100% 

Ailbwrpasu offer cynadledda fideo ail-law a chynnal cyfarfodydd drwy gyfrwng Skype,

FaceTime a Microsoft Teams yn rheolaidd 

Compostio ac ailgylchu gwastraff o’r swyddfa ac annog gweithio’n ddi-bapur 

Cael y rhan fwyaf o gelfi’r swyddfa’n ail law oddi wrth Lywodraeth Cymru a mentrau

cymdeithasol lleol. Prynwyd unrhyw gelfi a gaffaelwyd yn unol â’n gwerthoedd polisi, sef

‘ystyried gwerth am arian fel cyfuniad delfrydol o gostau oes gyfan o ran nid yn unig

cynhyrchu arbedion effeithlonrwydd a deilliannau ansawdd da i’r sefydliad, ond hefyd fel

budd i’r gymdeithas, yr economi a’r amgylchedd, nawr ac yn y dyfodol.' 
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Nid oes gennyf ofod allanol ond rwyf wedi sefydlu wal werdd yn y swyddfa drwy gyfrwng

cwmni bach annibynnol lleol, Eartha 

Ysgrifennu rhagair yn adroddiad Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru ar ‘Isadeiledd

Gwyrdd: catalydd ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru’ sy’n cael lle ar fy

nhudalen gwe adnoddau, ac sy’n cael ei ddefnyddio, ei rannu a’i hybu’n rheolaidd gan fy nhîm 

Darparu adborth manwl ar yr amgylchedd a bioamrywiaeth i bob un o’r 44 corff cyhoeddus

fel rhan o’m gwaith monitro ac asesu 

Gwneud yn fawr o ofod gwyrdd naturiol Caerdydd i gynnal cyfarfodydd tîm yn yr awyr agored

ym Mharc Biwt – os yw’r tywydd yn caniatâu! 

Cynnal cyfarfodydd tu allan ac wrth gerdded. Maen nhw’n ein cadw’n heini, yn helpu ein

llesiant a’n cyswllt â natur 

Cyflwyno polisi gwirfoddoli ble gall staff gymryd amser o’r gwaith i rannu’u sgiliau â’r gymuned

a dod â dealltwriaeth yn ôl i’r swyddfa i addysgu ein gwaith. Mae hyn yn cynnwys ymwneud â

mentrau amgylcheddol lleol. Mae aelod o’m tîm hefyd yn trefnu teithiau cerdded ar y

penwythnos gyda bigmoose, gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â rhai o

dirweddau hardd Cymru, dysgu am yr amgylchedd naturiol a hybu iechyd corfforol a meddyliol 

Hybu podlediad ‘Seismic Wales’ y mae aelod o’m tîm yn un o’r cyflwynwyr. Mae hwn yn

canolbwyntio ar fentrau lleol, sy’n seiliedig yn y gymuned, gyda ffocws cryf ar yr amgylchedd

e.e. pennod 14 gyda 'Wildly Pip and dipping your toe in nature'. 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn dangos y ffordd a bod y newid yr wyf eisiau ei weld mewn eraill

ynghylch Cymru Gydnerth, rwyf wedi:  
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Cydnabod pwysigrwydd cydbwysedd gwaith a bywyd da ar gyfer iechyd corfforol a

meddyliol, a chyflwyno dull ‘urnhyw bryd unrhyw le’ at oriau gwaith. Mae hyn wedi lleihau ein

hangen i deithio’n ddiangen, mae’n rhoi cyfle i ni dreulio amser o ansawdd da gyda’n

teuluoedd ac mae’n ddibynnol iawn ar ymddiried yn ein gilydd i gyflawni 

Sefydlu cronfa lesiant staff ble gall aelodau’r tîm gael mynediad i hyd at £400 y flwyddyn i

gefnogi’u llesiant (ariennir hyn drwy fod uwch staff yn aberthu codiadau cyflog) 

Trefnu hyfforddiant i’r rhan fwyaf o’, staff ddod yn Ymarferwyr Cymorth Cyntaf Iechyd

Meddwl 

Rhoi mynediad i’r swyddfa ar gyfer dosbarthiadau yoga i’r staff a’u cadw ar agor i bobl sydd

wedi gadael y sefydliad 

Darparu ffrwythau ffres o’r farchnad leol ar gyfer y tîm cyfan yn feunyddiol 

Ymrwymo i Siarter Teithio Llesol Caerdydd dan arweiniad Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus

Caerdydd 

Darparu cwrs cynnal a chadw beiciau a seiclo mwy diogel i annog seiclo i’r gwaith 

Gweithio gyda fy nhîm i ddisgrifio ein ‘Haddewid Llesiant’, gan adnabod a gweithredu

mentrau llesiant sy’n bwysig i ni. Rydyn ni’n cynnal ‘cwtsh llesiant’ i adolygu cynnydd, ac mae

gennym ystod o fentrau ffyniannus gan gynnwys clwb rhedeg, yoga ben bore (a ariennir gan

y cyfranogwyr), côr y swyddfa a chyfarfodydd awyr agored 

Neilltuo amser i ddylunio gofodau gwahanol yn ein swyddfa ar gyfer gweithgareddau

gwahanol, am fy mod yn cydnabod fod gan amgylchedd y swyddfa botensial i gael effaith

arwyddocaol ar iechyd a llesiant fy nhîm. Mae gan y gofodau hyn eu personoliaethau unigol,

a adlewyrchir yn y dewis o gadeiriau cyffyrddus, lliwiau llachar, planhigion a lluniau 

Darparu loceri ar gyfer staff er mwyn iddyn nhw allu storio offer chwaraeon, er mwyn iddynt

allu cymryd rhan mewn ymarfer corff fel rhan o’u diwrnod gwaith. Caffaelwyd y rhain gan

Ministry of Furniture yng Nghastell-nedd 

Prynu bwrdd bwyd ail-law mawr o siop elusen i’w ddefnyddio yn ein gofod cegin, sydd wedi

dwyn llawer o fudd a mwynhad yn ei sgil i’r holl dîm ac i ymwelwyr, gan ddarparu lle ble

byddwn ni’n dod ynghyd yn aml mewn grwpiau bach a mawr i weithio neu fwyta cinio iach 

Cynnal cyfarfodydd cerdded yn rheolaidd neu gynnal cyfarfodydd ym Mharc Biwt 

Gosod offer monitro ansawdd awyr carbon monocsid yn y swyddfa 

Cyflwyno’n ddiweddar gynnyrch hylendid benywaidd ar gyfer ein timau drwy gyfrwng Hey

Girls, sy’n rhoi swm cyfatebol i helpu merched a menywod sydd mewn angen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn dangos y ffordd a bod y newid yr wyf eisiau ei weld mewn eraill

ynghylch Cymru Iachach, rwyf wedi:  
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Meincnodi proffil amrywiaeth fy ngweithlu bob blwyddyn yn erbyn yr ystadegau

cenedlaethol, ac rwy’n falch iawn o amrywiaeth fy nhîm bach. Tra bo 76% o’m staff

presennol yn disgrifio’u hunain fel Cymry Gwyn neu Brydeinwyr Gwyn, mae’r 24% arall y

cynrychioli pedwar ethnigrwydd amrywiol arall gan gynnwys pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrif

ethnig, a gwledydd eraill yn yr Undeb Ewropeaidd 

Sefydlu polisi gweithio ‘unrhyw bryd, unrhyw le’ sydd nid yn unig yn helpu cefnogi llesiant

cyffredinol fy nhîm, ond mae hefyd o fudd i rieni sy’n gweithio drwy’u helpu i gwrdd â

chyfrifoldebau gwaith a gofalu, a lleihau costau teithio 

Cynnig pecyn amser i ffwrdd ar gyfer beichiogrwydd, mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu

gwell na’r arfer, sy’n cynnwys chwe mis o gyflog llawn ar gyfer saib mamolaeth a

mabwysiadu, a lleihad gan 50% o ran oriau ar gyflog llawn yn ystod y mis cyntaf yn ôl yn y

gwaith. 

Cynnwys grwpiau a dangynrychiolir drwy gyfrwng ein Llwyfan y Bobl newydd, a

digwyddiadau ar gyfer rhanddeiliaid duon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i sicrhau ein bod

ni’n cael safbwyntiau pobl o bob lliw a llun. Mae Diverse Cymru a grwpiau eraill a

dangynrychiolir wedi cynnal digwyddiadau er mwyn i ni eu bwydo i’r adroddiad hwn 

Dod yn fentor ar gyfer Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod gan fentora dwy fenyw – y mae

un ohonynt wedi mynd yn ei blaen i weithio yn Rhif 10 Downing Street, ac un sydd bellach

yn arwain ymgyrch genedlaethol i gefnogi pobl ddigartref, ac sydd newydd sicrhau’i

hapwyntiad cyhoeddus cyntaf 

Creu cronfa fynediad ar gyfer ein Academi Arweinwyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol i

annog cyfranogiad o ystod eang o gefndiroedd, gan gynnwys pobl ag anableddau neu

gyfrifoldebau gofalu 

Gweithio gydag Anabledd Dysgu Cymru, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol ar gyfer y Byddar

a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall, rwyf wedi ceisio gwella sut rydym ni’n

cyfathrebu fy ngwaith, ac wedi defnyddio BSL a fersiynau Hawdd eu Darllen o’r ddau

adroddiad blynyddol diweddaraf a gynhyrchwyd gennyf 

Trefnu i hyfforddi a datblygu’r tîm o ran sgiliau Iaith Arwyddo Prydeinig a thaith aml-ffydd 

Cynnal rhaglen o ginio a dysgu sy’n rhoi cyfle i’r tîm gael gwybodaeth a chlywed straeon am

brofiadau byw dan nawdd mentrau fel Hafal (elusen iechyd meddwl), Purple Shoots

(darparu cyllid i bobl sydd wedi cael eu heithrio o ffurfiau eraill o gyllid heblaw am

ddewisiadau drud). Cymdeithas Fyddar Prydain ac Oasis Cardiff (elusen sydd eisiau helpu

ffoaduriaid a cheiswyr lloches) 

Gwella ein polisi amser i ffwrdd arbennig a’n polisi ar gyfer cefnogi pobl sy’n dioddef o gam-

drin domestig 

Rwy’n treialu meddalwedd i sicrhau bod fy ngwefan yn hollol hygyrch ar gyfer ystod o

namau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn dangos y ffordd a bod y newid yr wyf eisiau ei weld mewn eraill

ynghylch Cymru sy'n Fwy Cyfartal, rwyf wedi:  
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Cefnogi ein helusen y flwyddyn – bigmoose – menter gymdeithasol â’r genhadaeth ‘gadael y

byd yn well na sut y cawsom hi’ 

Codi arian i’w roi i elusennau digartrefedd, gan gynnwys menter ‘Tenner for Good’  

Agor ein swyddfa i sefydliadau eraill ar gyfer desgio poeth neu le i gynnal cyfarfodydd 

Sefydlu polisi gwirfoddoli i staff – mae staff wedi gwirfoddoli gyda Chymorth i Fenywod

Cymru, Sgowtiaid Cymru, ‘parkrun’ er budd lloches i’r digartref, ac wedi sefydlu clwb cerdded 

Cefnogi mentrau fel Beauty Bank a chyfnewid dillad i godi arian i’n helusen ac i ddarparu

nwyddau harddwch ar gyfer pobl sy’n ddigartref neu’n ffoi rhag cael eu cam-drin 

Sefydlu sesiynau cinio a dysgu i glywed am brofiadau go iawn pobl, er enghraifft dioddefwyr

trais yn y cartref, cynhyrchwyr Masnach Deg 

Dod yn gyflogwr cyntaf Cymru i gynnig amser â thal o’r gwaith oherwydd cam-drin domestig i

staff – mae Llywodraeth Cymru, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Chomisiynydd Plant Cymru

bellach wedi dilyn ein harweiniad 

Sefydlu siop cyfnewid dillad. Rydym ni mewn trafodaethau â sefydliadau ynghylch sut allwn ni

weithio gyda nhw i ddarparu dillad i bobl i’w helpu i fynd i mewn i fyd gwaith 

Datblygu llwyfan ymgysylltu cymunedol sy’n gosod fy meysydd ffocws, ac sydd wedi arwain at

bartneriaeth gydag Interlink i sefydlu ail fersiwn, ‘Llwyfan y Bobl’, sydd wedi parhau i addysgu

gwaith y swyddfa a’r adroddiad hwn 

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i amrywio cynrychiolaeth ar fy Mhanel Cynghori i’w

wneud yn fyw cynrychioliadol o gymunedau yng Nghymru, ac i’w addysgu ganddynt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn dangos y ffordd a bod y newid yr wyf eisiau ei weld mewn eraill

ynghylch Cymru o Gymunedau Cydlynus, rwyf wedi:  
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Annog siarad Cymraeg yn y swyddfa yn ddiymatal – mae rhyw un rhan o dair o’r tîm yn meddu

ar sgiliau uwch neu’n rhugl yn y Gymraeg. Mynychodd sawl aelod o’r tîm ddosbarthiadau lefel

uwch wythnosol i wella’u Cymraeg ysgrifenedig, eu geirfa a’u lefelau hyder am ddwy flynedd

ac mae eraill yn derbyn cyllid i ymgymryd â chyfleoedd dysgu personol 

Penodi Bardd Preswyl sy’n siarad Cymraeg yn 2019, mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru.

Mae Rufus Mufasa yn fardd perfformio dwyieithog cyffrous ar ei phrifiant sy’n cyfuno

barddoniaeth â hip hop a rap    

Ysgrifennodd y gantores a’r gyfansoddwraig ddawnus Kizzy Crawford, gân yn Gymraeg ar ein

cyfer, a dyna ddefnyddir gennym fel trac cadw ar ein llinell ffôn 

Cefnogi fy nhîm i rannu adolygiadau a gwybodaeth am ddigwyddiadau diwylliannol drwy

gyfrwng llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae diwylliant ac iaith yn cynnig y sgiliau mwy

meddal sy’n angenrheidiol ar gyfer meddwl yn greadigol ar gyfer y dyfodol 

Siarad yn flynyddol yng Ngŵyl y Gellir, yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd, ac

wedi cynnal gweithgareddau gyda phobl ifanc a rhanddeiliaid eraill 

Hybu diwylliant ac iaith Cymru ar y llwyfan rhyngwladol, gan gynnwys bod y person cyntaf i

siarad Cymraeg yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig, Uwch-

gynhadledd Llywodraeth y Byd ac Un Byd Ifanc.  
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Cyflwyno siop onestrwydd Masnach Deg yn y swyddfa i helpu staff ac ymwelwyr i ddysgu am

yr ystod eang iawn o nwyddau sydd ar gael, ac i gefnogi cwmni diddordeb moesol cymunedol

Masnach Deg lleol, Fair Do's/Siopa Teg. 

Ffynonellu papur tŷ bach gan Who Gives a Crap sy’n helpu i adeiladu toiledau a gwella

glanweithdra yn y byd sy’n datblygu. 

Gwahardd cwpanau plastig untro o’r swyddfa. 

Defnyddio’r gymuned ddiaspora ar gyfer arlwyo digwyddiadau, er enghraifft Women Connect

First’s World Cafe. Mae bwyd yn dod â diwylliannau ynghyd. 

Defnyddio cyflenwyr egwyddorol ble bo’n bosib, a lleihau gwastraff. 

Cefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda chaffael crysau-t cotwm Masnach Deg ar gyfer

cynhadledd ar ddatgarboneiddio. 

Ffynonellu crysau-t cotwm organig Masnach Deg dwyieithog wedi’u brandio i Gomisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol mewn partneriaeth â KoolSkools sydd wedi bod yn darparu gweithdai

i ysgolion yng Nghymru, gan gynnwys Hafan Y Môr a Neyland, sydd ill dau wedi cyfnewid i

ddefnyddio gwisgoedd ysgol cotwm Masnach Deg. 

Annog eraill i gyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a gweithio gdag

asiantaethau ac uwch-swyddogion y Cenhedloedd Unedig i hybu dull unigryw Cymru.   

Croesawu Jenipher Wettaka Sambazi yn 2020 o Uganda, Nimrod Wambette yn 2019 o

Uganda, John Joseph yn 2018 o India, sydd oll yn gynhyrchwyr Masnach Deg, i esbonio o

lygad y ffynnon sut mae Masnach Deg yn gweithio’n ymarferol ac ar lawr gwlad, gydag Elen

Jones o Fasnach Deg Cymru. 
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https://youtu.be/I40-DxiaCm8


 


