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Ynglŷn â'r Adroddiad

Cenedlaethau'r Dyfodol

Daw’r argymhellion a gyfeirir tuag at gyrff

cyhoeddus ym mhob pennod yn bennaf o fy

Rhaglen ‘Y Gallu i Greu’ a’r ‘Teithiau’ i bob un

o’r nodau. Cyhoeddwyd y canllaw hwn yn

2019 ac mae'n cynnwys enghreifftiau

ymarferol a chamau mewn meysydd y dylai

cyrff cyhoeddus ganolbwyntio arnynt wrth

gyflawni'r nodau llesiant. 

Llywodraeth Cymru - gan gydnabod

y rôl arwain benodol sydd ganddyn

nhw 

Pob corff cyhoeddus a bwrdd sy'n

dod o dan y Ddeddf (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru) 

Trwy gydol yr adroddiad fe welwch fod yr

adrannau canlynol wedi'u cyfeirio tuag

at: 

 

 

Dyma ‘beth’ y dylai'r Llywodraeth a chyrff

cyhoeddus eraill ei wneud o ran eu polisïau

a’u dulliau. Dyma'r pethau mwyaf

arwyddocaol y dylid eu gwneud yn ystod y

pum mlynedd nesaf yn fy marn i, i'n helpu i

gyrraedd y nodau llesiant. Mae argymhellion

penodol wedi'u cyfeirio at Lywodraeth Cymru

ym mhob pennod ac eraill wedi'u cyfeirio at

gyrff cyhoeddus. 

Argymhellion

Mae’r rhain yn ymwneud â ‘sut’ y dylai cyrff

cyhoeddus wneud pethau. Maent yn

canolbwyntio i raddau helaeth ar y pum ffordd

o weithio, y broses ar gyfer gwneud

penderfyniadau, ar gyfer gweithredu polisi a

darparu gwasanaethau, a sut mae peiriannau'r

sector cyhoeddus yn gweithio. 

Stopio/Dechrau

Cyngor ar osod amcanion llesiant 

Mae'n ofynnol i mi yn yr adroddiad hwn

ddarparu cyngor i gyrff cyhoeddus (am y tro

cyntaf) ar osod a chwrdd ag amcanion

llesiant. Mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus

ystyried y cyngor hwn wrth osod neu adolygu

eu hamcanion llesiant nesaf. Mae'r cyngor

hwn yn berthnasol i bob corff cyhoeddus sy'n

dod o dan y Ddeddf gan gynnwys

Llywodraeth Cymru. 

Mae cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau'r

Dyfodol bob pum mlynedd sy'n darparu

asesiad o'r gwelliannau y dylai cyrff

cyhoeddus eu gwneud mewn perthynas â'u

hamcanion llesiant yn ddyletswydd statudol

ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Ond yn fwy na dim ond cyflawni ‘dyletswydd’

mae’r adroddiad hwn wedi’i gynllunio i

esbonio’n glir ac mewn sawl ffordd wahanol

o sut y mae modd gwella ein llesiant ar y

cyd, drwy ddefnyddio’r Ddeddf. 

 

Rwyf am ddathlu ein cyflawniadau hyd yn

hyn ac rwyf wedi cynnwys nifer o

enghreifftiau o arfer da sydd eisoes yn

digwydd ledled Cymru. Fodd bynnag, byddaf

hefyd yn galw allan lle mae'r cynnydd yn brin

ac yn nodi'r holl gyfleoedd na ddylem eu

colli yn y presennol neu'r  dyfodol agos.

 

Mae'r adroddiad hwn yn darparu cyngor,

arweiniad ac adnoddau ymarferol i gyrff

cyhoeddus sy'n mynd i'r afael â gwneud y

dyheadau a nodir yn y gyfraith arloesol hon

yn realiti i bobl yng Nghymru. Y bwriad hefyd

yw ysbrydoli gweithredu trwy

arddangos gweithredoedd mawr a bach sy'n

digwydd yng Nghymru ac ar draws y byd.
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Mae’n siŵr y bydd y ‘2010au’ yn cael ei gofio

fel degawd yr aflonyddwch byd-eang. Ac

wrth edrych ar fisoedd cyntaf 2020 mae byw

mewn byd ansicr sy'n newid yn gyflym yn sicr

o barhau yn realiti newydd i ni. Trwy gydol y

2010au, dechreuodd i gadwynu'r status quo

lacio, gyda digwyddiadau fel refferendwm yr

Undeb Ewropeaidd, ochr yn ochr â

datblygiadau mewn technoleg, argyfwng

hinsawdd fyd-eang, y lefelau mudo uchaf

erioed ac economi fyd-eang ansefydlog, fe

ofynnwyd cwestiynau anesmwyth i

wleidyddion a’r cyhoedd.  

 

Mae cwestiynau am y dyfodol wedi hidlo i

bob agwedd ar ein bywydau dydd i ddydd

gan ein gorfodi i ail-werthuso a chwestiynu'r

hyn sydd o'n blaenau yn gyson.  

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

yn rhoi cyfle i newid hynny - ac i adael

etifeddiaeth ar ein hol yr ydym yn falch ohoni.

Wrth basio'r Ddeddf yn 2015, fe ddywedodd

y Cenhedloedd Unedig, 'yr hyn y mae Cymru

yn ei wneud heddiw, rydym yn gobeithio y

bydd y byd yn ei wneud yfory', gan gydnabod

y ffyrdd y mae fframwaith deddfwriaethol

Cymru yn ategu at fentrau rhyngwladol fel y

Nodau Datblygu Cynaliadwyedd y

Cenhedloedd Unedig.

 

Mae ein deddfwriaeth arloesol yn dechrau

cael effaith. Gallaf weld bod symudiad

cynyddol o newid, gyda phobl sy'n credu

mewn gwella llesiant cymdeithasol, 

Pam fod llesiant yn

bwysig? 

Pennod 1 - Y

weledigaeth

“Pan mae gwleidyddion yn methu ag edrych y tu

hwnt i’r etholiad nesaf - neu hyd yn oed y trydar

diweddaraf - maen nhw’n esgeuluso hawliau

cenedlaethau’r dyfodol.”  

Roman Krznaric

Syniadau Arloesol

Trwy gydol yr adroddiad hwn fe welwch

Syniadau Arloesol ar sut y gallem wneud

pethau'n wahanol. Fe'u cymerwyd o rai o'r

enghreifftiau gorau o Gymru ac ar draws y

byd, ac yn rhai penodol hefyd gan bobl

Cymru. Eu nod yw ysbrydoli cyrff cyhoeddus,

y sector gwirfoddol, busnesau a chymunedau

i roi cynnig ar bethau newydd. 

 

Mae rhai o'r syniadau hyn hefyd yn bethau y

byddem dwi am i bleidiau gwleidyddol eu

cofleidio yn eu maniffestos ar gyfer

etholiadau nesaf y Cynulliad neu lywodraeth

leol, a dros y blynyddoedd i ddod. Byddaf yn

gweithio i ysbrydoli gwleidyddion i

fabwysiadu'r polisïau mwyaf blaengar i

sicrhau'r dyfodol gorau i Gymru. 

Mae llawer o wledydd yn edrych i wella

bywydau cenedlaethau'r dyfodol ac yn

ymchwilio i syniadau fel Ombwdsman,

Comisiynwyr a chyllidebau llesiant, ond

Cymru yw'r unig wlad ar hyn o bryd sydd

wedi deddfu ar gyfer hawliau cenedlaethau'r

dyfodol.  

 

Mae angen i ni sicrhau ein bod yn atal

problemau wrth fachu ar yr holl gyfleoedd y

mae ein byd sy'n newid yn eu cyflwyno inni.

Er mai Cymru yw'r unig wlad i orfodi

dyletswyddau i gyflawni datblygu cynaliadwy,

mae wedi etifeddu rhai o'r cyfraddau uchaf o

dlodi rhwng cenedlaethau, gordewdra

plentyndod ac anghydraddoldebau ledled y

Deyrnas Unedig.  
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Efallai y bydd meddwl am y dyfodol yn swnio

fel rhywbeth sy'n cwympo rhwng sêr-

ddewiniaeth a dadansoddi tebygolrwyddau,

ond mae'n arfer hanfodol os ydym am ateb yr

heriau sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol.

Meddwl am genedlaethau o'n blaenau yw'r

norm i rai diwylliannau. Anogir yr Iroquois, er

enghraifft, i fyw a gweithio er budd saith

cenhedlaeth i'r dyfodol (dros tua 140

mlynedd). Efallai y bydd 25 mlynedd yn swnio

fel amser hir, ond pan sylweddolwch mai dim

ond 1995 oedd 25 mlynedd yn ôl, rydych

chi'n sylweddoli pa mor anodd yw hi i

gynllunio 25 mlynedd ymlaen. 

 

Wrth i'r adroddiad hwn gael ei gyhoeddi

rydym yn byw trwy amgylchiadau anodd

iawn. O'r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus,

colled dinistriol o fywydau, ynysu oddi wrth

anwyliaid a'r potensial am ddifrod hirdymor i'r

economi, swyddi a bywoliaethau. Er gwaethaf

hyn, rwyf hefyd yn gweld rhywfaint o arfer

rhagorol yn dod i'r amlwg o ran sut mae cyrff

cyhoeddus yn ymateb. Mae llawer o'r

ymatebion hyn yn unol â dyheadau Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - mae

gweithio mewn partneriaeth, ymgysylltu â'r

sector preifat yn rhoi atebion arloesol, ffyrdd

newydd o weithio a mwy o dechnoleg wrth

ddarparu gwasanaethau, y gostyngiad mewn

allyriadau carbon ac mae'r rhaglenni sy'n

gweithio gyda chymunedau i ddarparu

gwasanaethau, yn arbennig o nodedig. 

diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd

Cymru yn beiddgar cyflawni'n wahanol yn eu

sefydliadau eu hunain ac yn ehangach, yn aml

yng nghanol cefndir o ansicrwydd

gwleidyddol yn parhau cyni ac wrth gwrs

nawr yr achos aflonyddwch seismig gan

COVID 19. 

 

Rwy'n gweld hyrwyddwyr unigol y Ddeddf, a'i

ffyrdd o weithio, yn newid y ffordd y mae

cynllunio trafnidiaeth yn cael ei wneud yn ein

prifddinas, gan ddiwygio'r ffordd rydyn ni'n

meddwl am gadw pobl hŷn yn dda, symud y

tu hwnt i ddarparu 'gwasanaethau' i

ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig iddyn

nhw. Rwy'n gweld gwleidyddion yn gwrthod y

status quo o fynd i'r afael â thagfeydd trwy

adeiladu mwy o ffyrdd, yn lle hynny chwilio

am atebion sy'n well i les pobl a'r blaned. 

Rwy’n gweld fframwaith y gyfraith yn gyrru

penderfyniadau contractio fel bod

buddsoddiad mewn contract rheilffordd

newydd yn cael ei wneud mewn ffordd a fydd

hefyd yn helpu i fynd i’r afael â thlodi trwy

ddarparu prisiau rhatach mewn ardaloedd

mwy difreintiedig, yn defnyddio cadwyn

gyflenwi menter gymdeithasol ac ewyllys bod

yn defnyddio ynni o Gymru. 

 

Rwy’n gweld newid polisi cenedlaethol i

gefnogi llesiant, gwytnwch yn yr hinsawdd ac

adfer natur, gyda chreu lleoedd yn egwyddor

graidd o ran sut rydym yn cynllunio, dylunio

ac adeiladu cymunedau. Rwy'n gweld

cyflwyno cwricwlwm addysg newydd lle bydd

pobl ifanc yn cael eu cefnogi i fod yn

ddinasyddion creadigol, mentrus a gwybodus

yn foesegol. Ond er bod pethau'n newid, mae

angen i fwy ddigwydd ar draws y sector

cyhoeddus i wireddu'r nodau llesiant. Lle mae

pethau da yn digwydd, ymddengys eu bod yn

ddarnau o jig-so nad ydyn nhw bob amser yn

ffitio i mewn i bos ehangach y dull sefydliadol.

 

Rydyn ni ar ddechrau cadarn ond nawr,

yn fwy nag erioed, yw'r amser i'n

Llywodraeth a phob corff cyhoeddus

yng Nghymru ddangos sut maen nhw'n

defnyddio'r Ddeddf i fframio popeth

maen nhw'n ei wneud a sut maen nhw'n

gweithredu heddiw am well yfory.  

Yr heriau o'n blaenau 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Mae ein busnesau, gwasanaethau

cyhoeddus, y trydydd sector a'r llywodraeth

wedi gweithio gyda'i gilydd i gyflawni nodau

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac

mae Cymru yn wlad ddi-garbon. 

Rydym wedi disodli ein system iechyd

draddodiadol â gwasanaeth llesol cyfannol.

Mae dal gennym ysbytai, adran damweiniau

ac achosion brys a chanolfannau ar gyfer

trin damweiniau ac afiechydon o hyd, ond

mae'r prif ffocws ar atal a chadw pobl yn

iach. 

Mae gennym fwy o fynediad i fannau gwyrdd

ac rydym yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'r

amgylchedd, gyda phobl yn teimlo eu bod

wedi'u grymuso i wella eu hiechyd a'u

llesiant eu hunain. 

Mae technoleg wedi helpu i gadw pobl yn

iachach am gyfnod hirach ac mae cynnydd

mewn genomeg yn ein helpu i ragfynegi ac

atal salwch cyn iddynt ddigwydd.

 

 

 

Y Gymru a garem 2050

Bydd Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn

manylu ar y weledigaeth hon a nodir yn y

nodau llesiant ac mae'r adran hon yn rhoi

cipolwg ar sut y gallai Cymru fod pe byddem

yn cyflawni nodau o'r fath. 

Mae tai yng Nghymru yn hawl ddynol

sylfaenol. Mae ein cartrefi yn ynni-

effeithlon, gyda safonau lle mwy hael a

strwythurau mewnol y gellir eu haddasu,

ac maent yn gallu gwrthsefyll newid yn yr

hinsawdd.

Mae technoleg wedi'i hintegreiddio ledled

ein cartrefi, gan wneud ein bywydau'n

haws, yn enwedig i'r rheini ag anghenion

cymorth ychwanegol. Mae ein hiechyd a'n

llesiant cyffredinol yn cael eu gwella

oherwydd y gwell tai hwn, ac mae ein

cymunedau'n fwy bywiog a chydlynus. 

Mae diwylliant, y celfyddydau, a

chwaraeon hamdden yn rhan o'n

bywydau bob dydd; sy'n helpu i'n

cyfoethogi a'n cadw'n iach. Mae'r

Gymraeg yn ffynnu, gyda dros filiwn o

bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg yn

ddyddiol.  

Mae ein system gynllunio yn caniatáu ar

gyfer mannau gwyrdd, cynhyrchu ynni

adnewyddadwy a rheoli dŵr, gan ganiatáu

i'n cynefinoedd naturiol ffynnu. Mae

bioamrywiaeth yng Nghymru yn ffynnu, ac

mae gan bawb fynediad i fannau gwyrdd.  

Trwy ddull creu lleoedd, nid yw cynllunio

bellach yn cael ei weld fel rhywbeth sy'n

stopio wrth ffiniau awdurdod lleol, ac

mae'r system yn integredig. 

O ran ein gwastraff, rydym wedi symud o

fodel defnyddio a gwaredu i un lle rydym

yn lleihau, yn ailgyflenwi, yn adfer ac yn

adfywio mewn ffyrdd newydd i greu

cynhyrchion newydd. 

 

 

 

 

 

Fel y mae effeithiau COVID-19 yn parhau i

ddangos, mae Cymru yn rhan o gymuned fyd-

eang ac yn agored i dueddiadau a brofir ar

draws gweddill y Byd megis ein byd naturiol

sy'n dirywio, newid yn yr hinsawdd a phrinder

adnoddau; newidiadau poblogaeth a

demograffig esblygol; tlodi ac

anghydraddoldeb; a newid technolegol.

Gweler fy adroddiad llawn am y tueddiadau

byd-eang manwl a'u heffaith ragweladwy ar

Gymru.  
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Mae mynd i'r afael â phrofiadau niweidiol

yn ystod plentyndod wedi'i wreiddio'n

ddwfn yn niwylliant gwasanaethau

cyhoeddus Cymru ac mae nifer y plant

sy'n byw gyda phrofiadau niweidiol yn

ystod plentyndod yn isel iawn. Mae'r

system yn helpu'r unigolyn ac nid yw

bellach yn delio â mater penodol yn unig. 

Mae poblogaeth Cymru yn mwynhau

swyddi o safon sy'n ddiogel i'r economi

fyd-eang yn y dyfodol; codi pobl allan o

dlodi a'u galluogi i gyrraedd eu potensial. 

Mae cysylltedd digidol, yn enwedig mewn

cymunedau gwledig, wedi helpu pobl i

leihau’r angen i deithio, gan wella

cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac

mae wedi galluogi pobl i gael mynediad

rhwydd at y gwasanaethau cyffredinol,

sylfaenol a’r cyfleoedd dysgu gydol oes

sydd eu hangen arnynt sy’n cefnogi

bywyd bob dydd, waeth ble maent yn

byw. Bydd rhwydweithiau cymunedol a

diwylliannol cryf. 

Nid yw ein cyflogau bellach yn cael eu

hystyried yn fesur o'n gwerth. Mae

ysgolion yn dysgu sgiliau am oes i ni, ac

rydyn ni'n treulio mwy o amser y tu allan,

yn greadigol ac yn dysgu sgiliau

trosglwyddadwy.

 

 

 

Mae technoleg yn rhyddhau mwy o amser

inni wneud y pethau rydyn ni'n eu

mwynhau ac mae cyflogwyr yn

gwerthfawrogi dysgu gydol oes. Mae pobl

yn cael eu grymuso gan ymdeimlad o

bwrpas i wneud y pethau sy'n bwysig

iddyn nhw ac mae mynediad cyfartal i

bob gyrfa. 

Mae ein system drafnidiaeth yn

integredig, yn hyblyg ac yn aml-foddol.

Mae'n gwbl hygyrch ac yn fforddiadwy, er

ei fod yn ddi-garbon. Rydyn ni'n treulio llai

o'n hamser yn cymudo i'r gwaith ac rydyn

ni'n gallu treulio mwy o amser gyda'n

teuluoedd neu wneud y pethau rydyn ni'n

eu mwynhau. 

 

Y Gymru a garem 2050

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble nesaf? 

Yn ffodus, nid yw'r dyfodol yn sefydlog.

Mae'r camau rydyn ni'n eu cymryd, neu

ddim yn eu cymryd heddiw, yn gwneud

gwahaniaeth i'r dyfodol rydyn ni'n ei

weld yfory. 

Er bod yna lawer o bethau anhysbys,

ansicrwydd a sawl syrpréis annisgwyl o

gwmpas y gornel, mae yna lawer o gyfleoedd

hefyd, syniadau newydd, angerdd a

gweledigaeth. Gallwn fynd â Chymru tuag at

y dyfodol yr ydym ei eisiau. 

 

Rwy’n cael fy nghalonogi i weld bod yna lawer

o ffyrdd y mae cyrff cyhoeddus, busnesau, y

trydydd sector a chymunedau eisoes yn

gweithredu i fynd â ni tuag at y Gymru a

garem. Ledled Cymru. Ar draws y Byd. 

Trwy wneud penderfyniadau a chamau

gweithredu beiddgar nawr gallwn sicrhau

bod gan ein plant a phlant ein plant ddyfodol

hapus, iach a diogel o'u blaenau. Dyma ein

gweledigaeth genedlaethol ar gyfer Cymru yn

2050. 

 

Mae pob pennod o'r adroddiad hwn yn

darparu manylion am yr hyn y mae'r

weledigaeth statudol gyffredin hon yn ei

olygu yn ogystal â darparu cyngor ar sut y

gallem ei wireddu. 

Mae'r adroddiad hwn yn ceisio darparu'r

ysbrydoliaeth, y syniadau a'r

argymhellion i'n helpu ni i gyd i

gyflawni'r weledigaeth hon a chreu'r

Gymru a garem ar gyfer cenedlaethau

presennol a'r dyfodol. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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https://llyw.cymru/mesur-cynnydd-ein-cenedl
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https://sway.office.com/Y5erjaXzSbYYSQC9/
https://www.welshwildlife.org/uncategorized/healthy-hillsides-project/
https://www.youtube.com/watch?v=7BB8-2ZkOzo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cUk-7sYwDWI
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Arweinyddiaeth a gweithrediad y Ddeddf 

Rhan 2 - Rôl Llywodraeth Cymru wrth weithredu'r

Ddeddf 

Arweiniodd Llywodraeth Cymru’r byd wrth ddeddfu ar gyfer datblygu cynaliadwy pan wnaethant

gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bellach mae angen iddynt arwain y

ffordd wrth baru eu huchelgais â realiti, herio a newid diwylliant sector cyhoeddus Cymru i gyd-

fynd â dyhead y Ddeddf trwy ddangos arweinyddiaeth ac ymrwymiad cryf. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant y rhaglen newid diwylliannol ar

raddfa fawr hon sy'n cael ei gyrru gan y ddeddfwriaeth, nid yn unig am eu bod yn gorff

cyhoeddus o bwys sy'n dod o dan y Ddeddf eu hunain, ond oherwydd a oes gan a ydyn nhw'n

dangos egwyddorion y Ddeddf ai peidio effaith sylweddol ar yr hyn y mae cyrff cyhoeddus eraill

yn ei wneud.  

 

Heb newid diwylliannol pwrpasol gan Lywodraeth Cymru, ni fyddwn yn gweithredu'n ddigon

cyflym nac yn ddigon effeithiol i ddiwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru. 
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Fy nghyngor ac argymhellion i Lywodraeth Cymru yw: 

Dileu'r rhwystrau rhag gweithredu'r Ddeddf

yn effeithiol 

Mae angen i Lywodraeth Cymru arwain y

ffordd wrth newid diwylliant y sector

cyhoeddus tuag at lesiant a charedigrwydd

yn greiddiol iddi. Mae angen iddynt ddangos

parodrwydd i gael gwared ar rwystrau i

weithredu'r Ddeddf, darparu arweinyddiaeth

ymddiriedol i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus, cymell ac annog

mabwysiadu'r Ddeddf, lleihau biwrocratiaeth

ar gyrff cyhoeddus a chroesawu dulliau

newydd. 

 

Mabwysiadu model o gyllidebau llesiant 

Mae'r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol

i ni edrych ar y gyllideb gyfan, ond lle

cadarnhaol i ddechrau'r trawsnewid hwn

fyddai gydag 'arian newydd'. 

Arwain y ffordd wrth feithrin gwerthoedd

caredigrwydd ar bob lefel o lywodraeth ac

mewn polisi cyhoeddus 

yn dilyn esiampl Llywodraeth yr Alban, ac

wrth geisio gweithredu Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.

Sefydlu Gweinidogaeth o Bosibiliadau, yn

seiliedig ar fodel yr Emiraethau Arabaidd

Unedig, 

dod â'r disgleiriaf a'r gorau o bob lefel o

lywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus, y

sector preifat a'r trydydd sector ynghyd, i

ddod o hyd i atebion arloesol i heriau cyfredol

neu yn y dyfodol. 

Sefydlu Comisiwn trawsbleidiol, traws-

sector i greu gweledigaeth a strategaeth

hirdymor ar gyfer sector cyhoeddus Cymru

yn 2050, 

canolbwyntio'n benodol ar dueddiadau

allweddol yn y dyfodol gan gynnwys (ond heb

fod yn gyfyngedig i): cyfleoedd a heriau a

ddaw yn sgil y chwyldro digidol; y boblogaeth

sy'n heneiddio; gweithlu sector cyhoeddus y

dyfodol; yr argyfyngau hinsawdd a natur. 

Caewch y 'bwlch gweithredu' 

trwy nodi'n glir sut y maent yn defnyddio'r

ffyrdd o weithio yn y modd y maent yn

dylunio, adnoddau, cyflawni a gwerthuso

gweithrediad polisi a deddfwriaeth. Byddai

hyn yn cynnwys cynnwys ystod o bobl â

phrofiadau byw, gwybodaeth ymarferol am

gyflawni ar lawr gwlad ac integreiddio eu

dyheadau ag amcanion llesiant eraill. 

Penodi Gweinidog Atal 

gyda chyfrifoldeb am gymryd agwedd

llywodraeth gyfan, gydlynol a seiliedig ar

dystiolaeth tuag at fuddsoddi mewn atal. 

Cyllidebau tafell uchaf ar gyfer gwariant

penodol ar atal, 

gan ddechrau gyda'r blaenoriaethau

trawsbynciol a osodwyd gan Lywodraeth

Cymru sy'n atgyfnerthu eu hamcanion

llesiant, dan oruchwyliaeth y Gweinidog Atal. 
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I gyflawni hyn, mae nifer o bethau yr wyf wedi cynghori y dylai

Llywodraeth Cymru roi'r gorau i'w gwneud a dechrau eu gwneud yn eu

gweithredoedd o ddydd i ddydd, fel: 

A ddylai Stopio A ddylai Ddechrau 

Ariannu unrhyw raglen nad yw'n dangos yn glir

sut y mae wedi defnyddio'r Ddeddf. 

Cymell ac annog cymhwyso'r Ddeddf yn iawn a

hyblygrwydd i arloesi trwy raglenni cyllido cyfalaf

a refeniw. 

Gosod mesurau perfformiad tymor byr, wedi'u

seilio ar allbwn ar gyrff cyhoeddus ac ar draws

meysydd polisi. 

Mesur llwyddiant mentrau yn seiliedig ar

lesiant. Dylai'r fframweithiau rheoli perfformiad a'r

amodau cyllido a osodir gan Lywodraeth Cymru

esblygu'n gyflym i wobrwyo a chydnabod

caredigrwydd a llesiant. 

Cymhlethu tirwedd sydd eisoes yn gymhleth.

Rhaid i unrhyw gynnig am drefniant llywodraethu

newydd allu ateb y cwestiwn o sut y mae'n

cynorthwyo i lunio polisïau integredig ac ni ddylai

fod unrhyw adolygiadau, comisiynau na chyrff na

strwythurau llywodraethu newydd nad oes

ganddynt ofynion y Ddeddf fel rhan o eu cylch

gorchwyl. 

Yn nodi canllawiau clir ar y berthynas rhwng

Fyrddau a chyrff amrywiol, gan ei gwneud yn

ofynnol i bob corff gymhwyso'r Ddeddf yn ei

egwyddorion a rhaid iddynt geisio cyfrannu at

amcanion llesiant cyrff eraill yn yr ardal

ddaearyddol honno. 

Gosod gofynion ar gyrff cyhoeddus sy'n annog

pobl i beidio â chymhwyso'r Ddeddf. 

Blaenoriaethu cyfleoedd i weithio mewn

partneriaeth ar ataliol cynradd ac eilaidd 

Cyllid tymor byr, seilo neu beilotiaid nad oes

ganddynt gynlluniau parhad tymor hir. 

Osgoi Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Rhoi mwy o eglurder i rôl cynrychiolwyr y

gwasanaeth sifil ar Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, gan eu grymuso i weithio ar draws y

llywodraeth i ddatrys materion a phryderon,

ynghyd â darparu gwybodaeth am gyflenwi lleol i

weision sifil. Dylai'r cynrychiolwyr hyn chwarae rôl

wrth adrodd heriau a chyfleoedd i'r Cabinet yn

rheolaidd. 

I weld rhestr lawn o argymhellion, cyfeiriwch at Bennod 2 yn yr adroddiad llawn. 

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb 23



Bu newid amlwg yn yr ymrwymiad

gwleidyddol a'r arweinyddiaeth tuag at

gyflawni dyheadau'r Ddeddf yn ystod y

flwyddyn ddiwethaf, ond mae angen i

hyn hidlo i holl weithredoedd

Llywodraeth Cymru. 

Er i Lywodraeth Cymru ddechrau'n araf

wrth ddangos arweinyddiaeth ac

ymrwymiad tuag at y Ddeddf, bu newid

amlwg yn ymrwymiad y cyhoedd gan y

Prif Weinidog newydd. Ymhlith yr

enghreifftiau mae penderfyniad Prif

Weinidog Cymru ar Ffordd Liniaru'r M4,

sut mae Llywodraeth Cymru wedi

datblygu Cynllun Gwella Cyllideb, gan

ddefnyddio'r Ddeddf a'r pum ffordd o

weithio, o ganlyniad i argymhellion o'm

monitro ac asesu yn 2019. Hefyd,

buddsoddi mewn datgarboneiddio er

mwyn datgan y Brys Hinsawdd ym mis

Ebrill. 2019 a fy nghyhoeddiad o ' gynllun

deg pwynt i ariannu Argyfwng Hinsawdd

Cymru' ym mis Mehefin 2019. 

Ers 2017, mae Llywodraeth Cymru, hefyd

wedi ceisio annog dulliau newydd

arloesol o adeiladu cartrefi mewn ffordd

sy'n cwrdd â nifer o amcanion llesiant,

trwy greu'r Rhaglen Tai Arloesol. Ar hyn o

bryd rydym yn nhrydedd flwyddyn y

rhaglen hon rydym bellach yn gweld

prosiectau llawer mwy uchelgeisiol yn

cael eu cynnig a'u comisiynu fel : 

Arloesi

Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o'r cynnydd a wnaed gan

Lywodraeth Cymru wrth roi'r Ddeddf ar waith

Mae'r Cwricwlwm newydd i Gymru yn

darparu fframwaith cadarn ar gyfer

gwireddu llesiant unigolion yng Nghymru.

Mae ei genhadaeth yn amlwg yn cydnabod

pwysigrwydd y system addysg wrth greu

dinasyddion cyflawn a fydd, yn eu tro, yn

rhan o greu'r Gymru yr ydym ei eisiau ar

gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae yna enghreifftiau o arloesi a dulliau

newydd, fel:

 

Mae’n gadarnhaol bod Llywodraeth Cymru

yn deddfu Rhan 1, Adran 1 o Ddeddf

Cydraddoldeb 2010 - y Ddyletswydd

Gymdeithasol-economaidd, a fydd yn ei

gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus a

enwir, wrth wneud penderfyniadau

strategol (megis penderfynu ar

flaenoriaethau a gosod amcanion llesiant)

ystyried sut y gallai eu penderfyniadau

helpu i leihau'r anghydraddoldebau sy'n

gysylltiedig ag anfantais economaidd-

gymdeithasol. Mae gan hyn y potensial i

fod yn ysgogiad pwysig i leihau tlodi yng

Nghymru. 

Mae Cymdeithas Tai Arfordirol yn

Abertawe wedi llwyddo i gyflawni tri

phrosiect fel rhan o Raglen Tai Arloesol

Llywodraeth Cymru. 

Bydd cydweithrediad â menter

gymdeithasol yng Ngŵyr, Down to Earth,

yn darparu chwe chartref newydd fel rhan

o safle mwy. Bydd y cartrefi yn cael eu

hadeiladu gan ddefnyddio ffrâm bren,

wedi'i gorchuddio gan ddefnyddio dulliau

traddodiadol. Byddan nhw’n cynhyrchu

dros hanner eu gwres yn oddefol, o'r haul

a'u dyluniad, gan sicrhau bod biliau

cyfleustodau preswylwyr yn costio dim

ond £15 y mis. 

Tai Arloesol yn Abertawe

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb 24

https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cynllun-10-pwynt-i-ariannu-argyfwng-hinsawdd-cymru/


www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Er bod pocedi o enghreifftiau da, mae

enghreifftiau a amlygwyd yn yr adroddiad hwn

o feysydd lle mae angen i Lywodraeth Cymru

ddal i fyny gyda'r gwthio o arweinyddiaeth

wleidyddol, ac yn arwain trwy esiampl a lle

llesiant wrth wraidd eu gwaith - gan wneud

datblygu cynaliadwy yn egwyddor drefniadol

ganolog o bopeth a wnânt. 

Llywodraeth Cymru oedd y cyntaf i

ddatgan 'Argyfwng Hinsawdd' ac i ystyried

yr hinsawdd a natur argyfyngau ar y

cyd. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae wedi

bod yn buddsoddiad ychwanegol

arwyddocaol yn y meysydd hyn, gan

gynnwys mewn atebion seiliedig ar natur,

teithio llesol a seilwaith cerbydau

trydan. Mae'r gofynion i feddwl yn gyfannol i

gyflawni nifer o amcanion wedi arwain at

fentrau, megis y cydweithrediad â Cadwch

Gymru'n Daclus i hybu 'natur ar garreg

eich drws', fel rhan o'r hwyl 'Lleoedd Natur

Lleol' £5 miliwn ehangach. Mae'r prosiect

ymarferol yn darparu pecynnau

cychwynnol i gynghorau tref a chymuned a

grwpiau cymunedol, sy'n cynnwys

planhigion ac offer i greu prosiectau

garddio lleol, gan helpu i gysylltu

cymunedau, gwella a chynnal natur ac

annog gweithgareddau iach. 

Mae'r rhain yn cynnwys y ffyrdd y maent yn

gosod meini prawf cyllido, defnyddio iaith

mewn arweiniad a pholisi sy'n gwrthdaro â'r

Ddeddf a sefydlu strwythurau llywodraethu

newydd neu adolygiadau a chomisiynau

newydd heb unrhyw gysylltiad â'i gilydd nac

â'r Ddeddf. 

Mae iaith llesiant yn amlwg mewn polisi a

deddfwriaeth; fodd bynnag, gallai

Llywodraeth Cymru fynd ymhellach wrth

roi caredigrwydd a thosturi wrth galon polisi

cyhoeddus a darparu gwasanaethau yng

Nghymru. 

Mae staff rheng flaen yn aml yn siarad am fod

yn garedig, ond mae newid diwylliannol a'r

caniatâd i roi cynnig ar wahanol bethau yn

dod o'r brig. Mae'r Ddeddf yn darparu

fframwaith i Lywodraeth Cymru a fyddai'n

cefnogi caredigrwydd a thosturi fel ffordd o

sicrhau llesiant yng nghanol popeth a wnânt,

gan adlewyrchu hyn mewn cyfleoedd cyllido,

rheoli perfformiad a llywodraethu. 

Llywodraeth garedig

Mae Llywodraeth yr Alban wedi rhoi

caredigrwydd o fewn eu gwerthoedd

craidd ac wedi adlewyrchu hyn yn y

Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol.

Maent wedi dechrau cydnabod y newid

hwn mewn gweithredoedd yn ogystal â

geiriau trwy fesur ac archwilio am

garedigrwydd, dylunio polisi ar gyfer

caredigrwydd a rheoleiddio ar gyfer

caredigrwydd. 

Dangosir arwyddion cadarnhaol o roi

caredigrwydd yng nghanol y

llywodraeth mewn ymchwil a wnaed

gan Ymddiriedolaeth Carnegie, lle mae

canfyddiadau’r cyhoedd o ba mor

garedig y cawsant eu trin yn uwch yn yr

Alban nag yng Nghymru, Gogledd

Iwerddon a Lloegr.  
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Mae bwlch gweithredu rhwng y dyhead

a nodwyd gan Lywodraeth Cymru mewn

polisi a deddfwriaeth a'u hymrwymiad

i gefnogi ac darparu adnoddau ar lawr

gwlad. 

Er bod polisïau a deddfwriaeth newydd yn

dangos addewid, mae gan Lywodraeth

Cymru farn rhy optimistaidd o'r hyn sydd

ei angen i roi'r rhain ar waith. Yn ogystal â

darparu adnoddau ar gyfer cyflwyno

deddfwriaeth, polisi a chanllawiau, mae

angen i Lywodraeth Cymru ariannu eu

gweithrediad, gan gynnwys gallu cyflenwi,

codi ymwybyddiaeth, hyfforddi a monitro

cadarn. 

Gweithredu

Mae yna sawl achlysur pan rwyf wedi

cynghori Gweinidogion a gweision sifil o'r

bwlch gweithredu hwn: 

Mae'r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth

Cymru a diweddarwyd yn 2017 yn unol â'r

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru). Eto i gyd, bu diffyg adnoddau a

hyfforddiant ar gyfer ei weithredu'n iawn a

dim dadansoddiad o gapasiti yn y system

gyfredol i alluogi'r newidiadau hyn i

ddigwydd. (Gweler yr adran ar

Drafnidiaeth ym Mhennod 5) 

Mae Polisi Cynllunio Cymru 10, yn gam

sylweddol i'r cyfeiriad cywir, ond rwyf

wedi pwysleisio bod ei weithredu yn

hanfodol i ddull lleol llwyddiannus o

gynllunio a gwneud lleoedd. (Gweler yr

adran ar Gynllunio ym Mhennod 5)

 

Mae Fframwaith Cynllunio'r GIG , sy'n

dylanwadu ar Gynlluniau Tymor Canolig

Integredig, wedi gwella flwyddyn ar ôl

blwyddyn o ran sut mae Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael ei

hadlewyrchu. Fodd bynnag, mae bwlch

rhwng y canllaw hwn ac i ba raddau y

gall byrddau iechyd weithredu'r pum

ffordd o weithio, oherwydd sut y cânt

eu rheoli a mesur perfformiad gan

Lywodraeth Cymru. 

Mae diffyg gweithredu Deddf Teithio

Llesol (Cymru) 2013 . Mae cyfraddau

teithio llesol wedi marweiddio neu

ostwng dros y chwe blynedd diwethaf. Er

mai fy nghyngor i'r llywodraeth fu

dyrannu £60 miliwn y flwyddyn i deithio

llesol, yn 2019-20, maent wedi dyrannu'r

swm hwn dros dair blynedd. Mae

targedau 10% o bobl sy'n beicio unwaith

yr wythnos erbyn 2026 hefyd yn

ddigamsyniol. (Gweler yr adran ar

Drafnidiaeth ym Mhennod 5) 

 

Er na all Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

wneud popeth, maent yn aml yn cael eu

hepgor gan y llywodraeth, sy'n golygu bod

partneriaethau, cynigion cyllido neu

drefniadau llywodraethu newydd yn cael eu

creu ar ben tirwedd sydd eisoes yn

gymhleth. Fel cydweithrediad o arweinwyr

lleol, sy'n cynrychioli'r adrannau ehangaf o

gyflenwi cyhoeddus a'r trydydd sector,

dylent gael mwy o statws gan Lywodraeth

Cymru wrth gwrdd â'r heriau allweddol sy'n

wynebu cenedlaethau'r dyfodol.

Nid yw Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn cael blaenoriaeth ddigon

uchel gan Lywodraeth Cymru. 

Mae angen i Lywodraeth Cymru

sicrhau cysondeb wrth ddefnyddio iaith y

Ddeddf mewn deddfwriaeth, polisi,

arweiniad, datganiadau gweinidogol,

fframweithiau perfformiad a chylch

gorchwyl ar gyfer byrddau adolygu. 
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Mae Llywodraeth Cymru a gweision sifil yn

gwrth-ddweud eu Deddf eu hunain trwy

ddefnyddio iaith sy'n gwrthdaro mewn

arweiniad a pholisi, sefydlu strwythurau

llywodraethu newydd, adolygiadau a

chomisiynau newydd nad ydynt yn cyfeirio at

y Ddeddf (megis canllawiau'r  Gronfa Gofal

Integredig (201 9 ) 'integreiddio' mewn ffordd

wahanol i'r Ddeddf, mae'r Comisiwn Gwaith

Teg (2018) fel y sefydlwyd gydag ychydig

gyfeirio at y diffiniad o "Gymru Lewyrchus",

sy'n cynnwys y term "gwaith gweddus") . 

Mae'r cylchoedd cyllido tymor byr, gofynion

cynllunio corfforaethol a gofynion rheoli

perfformiad a osodir gan Lywodraeth

Cymru ar gyfer cyrff cyhoeddus yn rhwystr

i feddwl yn y tymor hir ac yn aml maent yn

gyrru'r ymddygiadau anghywir. Mae angen

gwneud mwy i sicrhau bod cyllid grant a

meini prawf cyllido craidd yn cymell ac yn

annog cymhwyso'r Ddeddf. 

Mae hyn yn fodd i yrru gweision sifil a phobl

mewn cyrff cyhoeddus i ffwrdd o'r egwyddor

datblygu cynaliadwy a'r pum ffordd o

weithio. 

Mae cyrff cyhoeddus yn teimlo nad yw'r

ffordd y maent yn cael eu dwyn i gyfrif gan

Lywodraeth Cymru trwy'r dyletswyddau a'r

gofynion hyn yn rhai tymor hir nac integredig

ac, mewn llawer o achosion, mae hyn yn

gyrru ymddygiad i ffwrdd o'r pum ffordd o

weithio a mesur yr hyn sy'n bwysig. 

Rwy'n credu y gallai mwy o lywodraeth fod

yn ei wneud i roi mwy o sicrwydd ariannol

tymor hir i wasanaethau cyhoeddus a

thrydydd sector. Dylai cyrff cyhoeddus a'r

llywodraeth fod yn gweithio ar y cyd i

gyflwyno cyllideb llesiant, archwilio opsiynau

ar gyfer gweithio'n wahanol a dod o hyd i

ffyrdd o gynllunio dulliau tymor hwy. 

Gyda'r Ddeddf ar waith, dylai Cymru fod ar

flaen y gad wrth fesur llwyddiant ar sail

llesiant. Dylai'r fframweithiau rheoli

perfformiad a'r amodau cyllido a osodir gan

Lywodraeth Cymru esblygu'n gyflym i

wobrwyo a chydnabod caredigrwydd a

llesiant, nid canolbwyntio ar allbynnau,

mesurau meintiol a phroses. 
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Mewnwelediad

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud

ymrwymiadau strategol a pholisi i 'Un

Gwasanaeth Cyhoeddus Cymreig' - ffordd

fwy cydweithredol o weithio, gyda'r nod o

chwalu'r rhwystrau artiffisial rhwng timau,

adrannau a sefydliadau a gweithio mewn

ffordd sy'n adleisio'r Ddeddf. 

Mae diffyg gweledigaeth

hirdymor ynglŷn â'r math o lywodraeth a

gwasanaethau cyhoeddus sydd eu

hangen arnom yng Nghymru yn y

dyfodol. Mae'r Ddeddf yn gyrru cynnydd

tuag at gyflawni'r weledigaeth o 'Un

Gwasanaeth Cyhoeddus', ond mae

angen gwneud mwy. Dylai Llywodraeth

Cymru weithio y tu hwnt i ffiniau'r sector

cyhoeddus i fynd i'r afael â'r materion

'drygionus' ar gyfer y dyfodol. 

Nid oes dull cynhwysfawr eto o ddod â'r

mwyaf disglair a'r gorau o bob lefel o

lywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus, y

sector preifat a'r trydydd sector ynghyd, i

ddod o hyd i atebion arloesol i heriau cyfredol

neu yn y dyfodol. 

Mae'r ymateb brys i COVID-19 wedi dangos

rhai dulliau cadarnhaol o weithio aml-sector i

ddatrys problemau ar unwaith. Dylai'r

cydweithio hwn barhau y tu hwnt i'r argyfwng

i nodi atebion arloesol i rai o'r heriau anhydrin

y mae gwasanaethau cyhoeddus yn eu

hwynebu nawr a bydd yn eu hwynebu yn y

dyfodol. 

Mae angen gweledigaeth hirdymor ar gyfer

gwasanaethau cyhoeddus 2050 yng

Nghymru, gan ystyried tueddiadau'r dyfodol,

senarios posibl a nodi sut y gall

gwasanaethau cyhoeddus ymateb i'r rhain

mewn ffordd a fydd yn cwrdd orau â phob un

o'n nodau llesiant cenedlaethol. 

Sefydlu diwylliant o fynd i'r afael â'r

amhosibl

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi

sefydlu 'Gweinyddiaeth o Bosibiliadau',

gweinyddiaeth rith gyntaf y byd i

gymhwyso meddwl dylunio ac arbrofi er

mwyn datblygu datrysiadau rhagweithiol

ac aflonyddgar i fynd i'r afael â materion

allweddol. Mae'r Weinyddiaeth yn dwyn

ynghyd y 'mwyaf disglair a gorau' gan

dimau llywodraeth genedlaethol a lleol, y

sectorau preifat a gwirfoddol er mwyn

ystyried newidiadau radical yn systemau'r

llywodraeth, mabwysiadu modelau

arloesol newydd a gweithio mewn ffyrdd

sy'n cymryd risg wedi'i chyfrifo. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Mae angen i'r Llywodraeth wneud mwy i

ddangos dull traws-lywodraethol,

cydlynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth

o atal . 

Mae angen gwneud gwaith pellach ar draws

Llywodraeth Cymru i sicrhau bod pob adran

yn deall ac yn defnyddio'r diffiniad y

cytunwyd arno ar gyfer atal a gwariant ataliol.  

Er gwaethaf nifer o raglenni sydd ag atal fel

egwyddor graidd, nid yw'n glir sut mae dulliau

ataliol yn cael eu defnyddio'n gyson ar draws

y Llywodraeth neu o fewn adrannau. Mae

achos dros sefydlu Gweinidog Atal a fyddai’n

gyfrifol am y broses hon, ochr yn ochr â

gwariant penodol (trwy dafell uchaf o

gyllidebau) . Ni fyddai hyn yn dileu dyletswydd

pob Gweinidog i ddangos sut y maent yn

defnyddio'r diffiniad o atal yn eu portffolios eu

hunain ond byddai'n sbarduno gweithredu

cydlynol yn yr ardaloedd trawsbynciol mwyaf

arwyddocaol. 

Atal sylfaenol – Adeiladu gwytnwch –

creu'r amodau lle na fydd problemau'n

codi yn y dyfodol. Dull cyffredinol. 

Atal eilaidd – Targedu gweithredu tuag at

ardaloedd lle mae risg uchel y bydd

problem yn digwydd. Dull wedi'i dargedu,

sy'n cadarnhau egwyddorion

cyffredinoliaeth flaengar.**

Atal trydyddol – Ymyrryd unwaith y bydd

problem, i'w atal rhag gwaethygu a'i atal

rhag digwydd eto yn y dyfodol. Dull

ymyriad. 

Gwariant acíwt – Gwariant, sy'n

gweithredu i reoli effaith sefyllfa negyddol

iawn ond nad yw'n gwneud fawr ddim i

atal problemau rhag digwydd yn y

dyfodol. Dull adferol. 

"Mae atal yn gweithio mewn partneriaeth i

gyd-gynhyrchu’r canlyniadau gorau posibl,

gan ddefnyddio'r cryfderau a'r asedau y

mae'n rhaid i bobl a lleoedd eu cyfrannu.

Gan dorri i lawr i bedair lefel, gall pob lefel

leihau'r galw am y nesaf:

 

 

 

 

 

**Mae cyffredinoliaeth flaengar yn

benderfyniad i ddarparu cefnogaeth i bawb,

gan roi llais a diddordeb personol i bawb a

phopeth, ond mae'n cydnabod y bydd angen

mwy o gefnogaeth gan y bobl hynny neu

ardaloedd sydd â mwy o anghenion."

Diffiniad o atal

1. Gosod gweledigaeth hirdymor ar gyfer

pob un o'r meysydd hyn gan gynnwys

dadansoddi tueddiadau'r dyfodol. 

 

2. Cydweithio a chynnwys eraill i ddatrys y

problemau y mae angen iddynt eu hatal ac

a ydynt yn dod o dan atal eilaidd neu

drydyddol sylfaenol a defnyddio

tystiolaeth i nodi beth yw'r ymyriadau

ataliol gorau. 

 

3. Asesu'r ymyriadau hynny i nodi sut y

gallent atal a mwyhau cyfraniad at

amcanion llesiant eraill. 

 

4. Symud cyllid ar draws y Llywodraeth a

thu hwnt yn unol â'r ymyriadau gwerth

gorau a nodwyd. 

Camau tuag at Atal

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Integreiddio

Mae'n galonogol gweld Llywodraeth Cymru yn

cymryd agwedd fwy integredig mewn rhai

meysydd. Er enghraifft:

Dull Ysgol Gyfan at gymorth emosiynol.

Mae'n dangos integreiddio, gyda chyllid o'r

gyllideb 'iechyd' yn cael ei fuddsoddi

mewn maes arall o Lywodraeth ('addysg',

yn yr achos hwn) i atal problemau iechyd

meddwl rhag digwydd. Mae'n enghraifft o

fuddsoddiad mewn atal sylfaenol sy'n

dangos cydweithio rhwng adrannau. 

Nid yw strwythurau traddodiadol, seilo yn

Llywodraeth Cymru (a chyrff cyhoeddus

eraill) wedi'u cynllunio i alluogi dull integredig

o wneud penderfyniadau, gan gynnwys

gwneud penderfyniadau ariannol. Yn

Llywodraeth Cymru, mae'r ffordd y mae'r Prif

Grwpiau Gwariant yn dal i gael eu trefnu o

ran portffolios Gweinidogol (er enghraifft,

'Addysg', 'Iechyd a Gwasanaethau

Cymdeithasol') yn golygu ei bod yn heriol

gwneud penderfyniadau cydweithredol . Mae'r

heriau hyn o integreiddio a chydweithio o

fewn y llywodraeth yn golygu y gall polisïau,

mesurau a meini prawf cyllido cul hidlo i gyrff

cyhoeddus, sy'n ei gwneud hi'n anodd iawn

defnyddio'r pum ffordd o weithio'n lleol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gyflwyno

canllawiau, polisi, deddfwriaeth ac

adolygiadau newydd sy'n anwybyddu'r

Ddeddf ac yn creu haenau newydd o

gymhlethdod a llywodraethu. Er enghraifft -

sawl bwrdd neu grŵp lleol ac yn fwy

diweddar, cynigiwyd set arall o bwyllgorau

newydd o’r enw ‘pwyllgorau cydweithredol

rhanbarthol’ yn y Mesur Llywodraeth Leol. 

 

Mae hyn yn dangos diffyg meddwl integredig

ac yn awgrymu bod angen mecanweithiau

mwy cadarn ar y Cabinet ar gyfer uno a

gweld y darlun ehangach. Mae hyn yn achosi

dryswch, dyblygu, gwastraffu adnoddau a

rhwystredigaeth ar ran cyrff cyhoeddus wrth

iddynt geisio cyflawni eu hamcanion llesiant

wrth ddelio â gofynion gwrthgyferbyniol y

llywodraeth.  

Nid yw strwythurau cyllid a chyllidebu

Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar brif

grwpiau gwariant, sy'n gysylltiedig â

phortffolios gweinidogol unigol,

wedi'u hintegreiddio. 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i

gymhlethu tirwedd sydd eisoes yn gymhleth. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Dros y 12 mis diwethaf, mae Llywodraeth

Cymru wedi canolbwyntio mwy ar gefnogi

economi sylfaenol Cymru - diwydiannau a

chwmnïau sy'n darparu nwyddau a

gwasanaethau sylfaenol yn lleol i gefnogi

ein hanghenion bob dydd, y cartrefi rydyn

ni'n byw ynddynt, yr ynni rydyn ni'n ei

ddefnyddio, y bwyd rydyn ni'n bwyta, a'r

gofal rydyn ni'n ei dderbyn. Mae

amcangyfrifon yn awgrymu eu bod yn cyfrif

am bedair o bob deg swydd ac £1 ym

mhob tair a wariwn. 

 

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i

fabwysiadu'r dull economi sylfaenol ar lefel

genedlaethol - fe wnaethant lansio cronfa

her o £4.5 miliwn yn 2019 i gefnogi 52 o

brosiectau arloesol ledled Cymru, i ledaenu

a graddio arfer gorau, a chanolbwyntio ar

sut y gall Byrddau Gwasanaeth gynyddu

gwerth cymdeithasol caffael i'r eithaf trwy

wneud y mwyaf o wariant lleol fel y

cyflawnwyd ym Manceinion a Preston.

 

 

Economi Sylfaenol ac adeiladu cyfoeth

Cymunedol 
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Arweinyddiaeth a gweithrediad y Ddeddf 
Rhan 3 - Caffael dan y chwydd wydr

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gwario dros £6 biliwn bob blwyddyn ar gaffael gan

gynnwys nwyddau, gwasanaethau a gwaith; mae hyn yn cynrychioli bron i draean o

gyfanswm gwariant blynyddol datganoledig Cymru, ac amcangyfrifir y bydd gwasanaethau

cyhoeddus Cymru dros y degawd nesaf yn gwario dros £60 biliwn. Dychmygwch yr hyn y

gallai ei olygu pe bai'r arian hwn yn cael ei wario ar brynu pethau a gwella llesiant

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol pobl a chymunedau yng Nghymru? 

 

Mae gan Gymru gyfle i feddwl sut a ble i wario'r arian hwnnw er budd cenedlaethau'r

presennol a'r dyfodol.  

 

Dylai Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol fod yn fframwaith trosfwaol ar gyfer caffael

cyhoeddus yng Nghymru. Mae caffael yn un o'r saith maes corfforaethol ar gyfer newid yng

nghanllaw statudol y Ddeddf (Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol SPSF 1: Canllawiau) a rhaid

iddo fod yn faes ffocws allweddol i gyrff cyhoeddus wrth gyflawni eu rhwymedigaethau o

dan y Ddeddf. 

Ymdrin â phob penderfyniad

caffael trwy lens y Ddeddf -

trwy gymhwyso'r Pum Ffordd

o Weithio, ystyried eu

hamcanion llesiant a/neu

gamau a sut i wneud y

mwyaf o gyfraniad i'r saith

nod llesiant ar ddechrau'r

broses hyd yn oed yn cam

cyn caffael.

 

Cynnwys cymalau contract

penodol sy'n gysylltiedig ag

amcanion/nodau llesiant ym

mhob contract a fframwaith

sector cyhoeddus, gan

ddefnyddio mesurau gwerth

cymdeithasol i ddal effaith.

 

Rhoi arweiniad ac

arweinyddiaeth glir i gyrff

cyhoeddus eraill, ynghyd â

monitro ac asesu sut maen

nhw'n ystyried y Ddeddf yn

eu gweithgareddau caffael.

 

Darparu tystiolaeth glir ar

gyfer sut mae eu

gweithgareddau caffael yn

cefnogi cyflawni eu

hamcanion llesiant.

 

Archwilo sut y gallant

ddefnyddio cyllidebau i roi

mwy o sicrwydd ariannol

hirdymor i gyrff eraill yn y

sector cyhoeddus a

gwirfoddol er mwyn lleddfu'r

heriau tymor byr a wynebir

gan gaffael. Gallai hyn

gynnwys hwyluso

contractau tymor hwy (o

leiaf 5 mlynedd) gyda

chymalau egwyl wedi'u

hymgorffori i ganiatáu

hyblygrwydd parhaus.

Dylai Llywodraeth Cymru...

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

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

benodol mewn perthynas â chaffael, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Cynnwys adrannau a sefydliadau sy'n cael eu heffeithio gan y broses gaffael wrth osod

amcanion llesiant (e.e. comisiynu, rheoli contractau, cyflenwyr a rheoli gwastraff). Gallai

hyn arwain at gyrff cyhoeddus yn deall y buddion a'r camau ehangach y gallant eu cymryd

i wella pob agwedd ar lesiant trwy gaffael. 

Argymhellion caffael ar gyfer yr holl gyrff cyhoeddus a

byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru)

 

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

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru):

Darparu tystiolaeth am y cyfraniad y mae caffael yn ei wneud i gyflawni amcanion llesiant. 

Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus flaenoriaethu sut y gallant gydweithredu a

defnyddio eu gwariant i gynyddu gwerth cymdeithasol i'r eithaf, cyfrannu at eu

hamcanion llesiant, a gwella llesiant ar lefel leol. 

 

Wrth brofi a dangos sut maen nhw'n cymhwyso'r Ddeddf, dylai'r holl gyrff a byrddau

cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru): 

Ymdrin â phob penderfyniad caffael trwy lens y Ddeddf - trwy gymhwyso'r Pum Ffordd o

Weithio, ystyried eu hamcanion llesiant a/neu gamau a sut i wneud y mwyaf o gyfraniad

i'r saith nod llesiant ar ddechrau'r broses hyd yn oed yn gam cyn caffael. 

Darparu tystiolaeth glir ar gyfer sut mae eu gweithgareddau caffael yn cefnogi cyflawni

eu hamcanion llesiant. 

Cynnwys cymalau contract penodol sy'n gysylltiedig ag amcanion/nodau llesiant ym

mhob contract a fframwaith sector cyhoeddus, gan ddefnyddio mesurau gwerth

cymdeithasol i ddal effaith. 

 

 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Wrth gefnogi newid diwylliannol, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Casglu a chrynhoi gwersi a ddysgwyd yn seiliedig ar ganlyniadau'r fframweithiau cyfredol i

sicrhau bod cyfleoedd i wreiddio'r Ddeddf yn cael eu cynyddu i'r eithaf yn y dyfodol. 

Fel rhan o fesur cynydd, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Adolygu eu dull a'u gweithgareddau caffael i nodi cyfleoedd i wneud y mwyaf o effaith

gymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol penderfyniadau gwariant. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Ble rydym ni nawr? Fy asesiad o gynnydd ym maes

caffael yng Nghymru 

Dengys canfyddiadau o'n hymchwil nad oes,

ar hyn o bryd, unrhyw ddull unedig o

gymhwyso'r Ddeddf at gaffael yn y sector

cyhoeddus.  

Er bod tystiolaeth yn gyffredinol bod cyrff

cyhoeddus yn cymryd camau i gymhwyso'r

Ddeddf yn ystod y broses gaffael, mae'r cam

ymchwil wedi nodi cyfranogiad ac

ymgyfraniad arweinyddiaeth, adnoddau a

chapasiti, ynghyd â'r dirwedd gymhleth fel

heriau i'w caffael mewn modd cynaliadwy.  

Mae'r camau y mae cyrff cyhoeddus yn eu

cymryd yn cynnwys, er enghraifft, cyfeirio at y

ffyrdd o weithio a nodau llesiant a datblygu

rhestrau gwirio.

Mae yna ymrwymiad gwleidyddol o'r

newydd tuag at sicrhau bod caffael yn

ysgogiad wrth yrru uchelgeisiau ehangach

ond hyd yn hyn nid oes strategaeth, proses

na chefnogaeth gaffael glir i rannu dysgu a

sbarduno gwelliant ar draws y sector

cyhoeddus yn unol â'r Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Mae'r broses gaffael wedi gwella'n

sylweddol dros y degawd diwethaf; fodd

bynnag, mae gormod o ffocws o hyd ar

broses ac nid canlyniadau.

Er enghraifft, yn ystod ymchwil yr wyf wedi’i

chynnal, rwyf wedi darganfod bod rhai cyrff

cyhoeddus yn cwrdd ag ‘ysbryd y Ddeddf’ tra

nad ydynt o reidrwydd yn cymryd camau clir i

gyflawni eu hamcanion llesiant neu

gymhwyso pob un o’r pum ffordd o weithio.  

Mae gormod o ffocws ar gost fyrdymor yn

erbyn sicrhau canlyniadau ehangach.

Dylai cyrff cyhoeddus fod yn canolbwyntio ar

gostau a buddion dros yr hirdymor gan

gynnwys costau neu effeithiau ddi-ariannol

(e.e. costau i bobl, cymunedau neu'r

amgylchedd).

Mae mesur ‘buddion cymunedol’ wedi bod

ar waith ers blynyddoedd lawer yng

Nghymru, ond nid yw'r adroddiadau ac

effaith hyn yn cael ei rannu’n eang. 

Mae strwythurau ar gyfer cydweithredu a

dysgu ledled Cymru yn eu lle 

er enghraifft drwy rwydwaith Penaethiaid

Caffael WLGA a fforwm rhanbarthol, 

ond nid oes ganddynt gydlyniaeth na

chefnogaeth genedlaethol yn arbennig i

hwyluso cydweithredu ar draws gwahanol

sectorau, e.e. llywodraeth leol ac iechyd.  

Mae'r cyfleoedd i rannu gwybodaeth a

dysgu yn ymddangos yn gyfyngedig ac nid

ydynt yn cynnwys croestoriad eang o

sefydliadau neu bartneriaid. 

Mae gwasanaeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn darparu gwasanaethau

caffael ar ran yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru. Maent yn defnyddio Templed

Arbed/Mantais, a'u gwirio i ddangos sut mae pob penderfyniad caffael wedi ystyried y saith

nod llesiant a'r pum ffordd o weithio, ond heb unrhyw gyfle i egluro sut oedd y canlyniad

wedi cymryud y camau i gyflawni'r Ddeddf. Mewn un astudiaeth achos benodol a rannwyd

gan y bartneriaeth, tra'n edrych ar brynu peiriannau MRI Anesthetig, peiriannau anadlu a

deoryddion babanod, gyda chyllid oddeutu £300,000, roedd canlyniad yr ymarfer hwn yn

canolbwyntio ar yr arbedion gost (o fwy na £140,000) yn hytrach nag unrhyw ganlyniadau

eraill y gellid eu cyflawni. Roedd eu hystyriaeth o'r hirdymor hefyd yn aneglur. Mae hyn yn

adlewyrchu'r meddylfryd cyfredol o arbed costau, lle nad yw penderfyniadau caffael yn cael

eu hystyried trwy lens y Ddeddf. 

Mae disgwyl i lawer o gyrff cyhoeddus ddilyn

y strategaeth gaffael genedlaethol fodd

bynnag nid yw Datganiad Polisi Caffael

Cymru wedi'i ddiweddaru ers 2015 ac felly

nid yw'n cyd-fynd â'r Ddeddf.

“Mae angen i ni ganolbwyntio ar y

canlyniadau ac nid y broses gaffael.”

Steve Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a

Masnachol, Wales and West Utilities. 

Mae Dogfen Canllawiau Caffael Cyngor

Abertawe yn nodi bod y ‘pum ffordd o

weithio yn sail i bopeth a wnawn’ ac

maent yn darparu enghreifftiau o sut i

ystyried pob un o’r saith nod llesiant o

fewn caffael. Mae croeso i hyn, a byddwn

yn eu hannog i ymestyn y canllawiau i

gynnwys ystyried y camau y gellid eu

cymryd i gyflawni eu hamcanion llesiant. 

Mae angen deall cyfleoedd i gefnogi

arloesedd yn well.

Mae'n cael ei canfyddir bod OJEU (Official

Journal of the European Union) a

deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn

rhwystrau i atal arloesi ym maes caffael; fodd 
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Mae hyrwyddwyr cenedlaethau'r dyfodol

(weithiau'n teimlo'n rhwystredig) yn ein

cyrff cyhoeddus sy'n gweithio i sicrhau

canlyniadau caffael cadarnhaol yn aml heb

gefnogaeth sefydliadol na chefnogaeth

arweinyddiaeth ehangach.

Trwy ein hymchwil, rydym wedi dod o hyd i

bocedi o ymarfer da dan arweiniad

'hyrwyddwyr sy'n teimlo'n rhwystredig' o fewn

cyrff cyhoeddus sy'n gweithio i sicrhau

canlyniadau caffael cadarnhaol, yn aml heb

gefnogaeth sefydliadol na chefnogaeth

arweinyddiaeth ehangach.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Yn ystod fy ymchwil, rhannodd un

awdurdod lleol astudiaeth achos o

adeiladu ysgol a gomisiynwyd am £7

miliwn, gyda gofyniad i'w brosiect gyflawni

ardystiad Passivhaus. Mae tystiolaeth yn

dangos eu bod wedi ystyried pob un o'r

pum ffordd o weithio ac roedd esboniad o

sut mae'r prosiect yn cwrdd â deg o'u

pymtheg amcan llesiant, gan gynnwys

gofalu am yr amgylchedd nawr ac ar gyfer

y dyfodol, hyrwyddo iaith a diwylliant

Cymru, yn ogystal â helpu plant i fyw

mewn ffyrdd iach. 

Weithiau mae caffael yn cael ei drin fel

proses drafod, ac nid yw cyfleoedd

trawsnewidiol yn cael eu creu i'r eithaf.

Mae caffael yn aml yn cael ei weld gan

swyddogion o fewn cyrff cyhoeddus yn

ogystal â chontractwyr fel rhwystrwr yn

hytrach na galluogwr, proses drafodaethol yn

hytrach na thrawsffurfiannol a all gyfrannu at

gyflawni amcanion a chanlyniadau ehangach. 

bynnag, mae llawer o gyfleoedd o fewn

rheoliadau presennol i arloesi cymorth ac

mae angen i'r rhain cael eu deall a'u

defnyddio i gefnogi dulliau arloesol yn well. Dros y 12 mis diwethaf, mae Llywodraeth

Cymru wedi canolbwyntio mwy ar gefnogi

economi sylfaenol Cymru - diwydiannau a

chwmnïau sy'n darparu nwyddau a

gwasanaethau sylfaenol yn lleol i gefnogi

ein hanghenion bob dydd, y cartrefi rydyn

ni'n byw ynddynt, yr ynni rydyn ni'n ei

ddefnyddio, y bwyd rydyn ni'n bwyta, a'r

gofal rydyn ni'n ei dderbyn. Mae

amcangyfrifon yn awgrymu eu bod yn

cyfrif am bedair o bob deg swydd ac £1

ym mhob tair a wariwn.

 

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i

fabwysiadu'r dull economi sylfaenol ar

lefel genedlaethol - fe wnaethant lansio

cronfa her o £4.5 miliwn yn 2019 i gefnogi

52 o brosiectau arloesol ledled Cymru, i

ledaenu a graddio arfer gorau, a

chanolbwyntio ar sut y gall Byrddau

Gwasanaeth gynyddu gwerth

cymdeithasol caffael i'r eithaf trwy wneud

y mwyaf o wariant lleol fel y cyflawnwyd

ym Manceinion a Preston. 

Economi Sylfaenol ac Adeiladu Cyfoeth

Cymunedol  

Fe ddefnyddiodd Cyngor Sir Caerfyrddin

Fframwaith Contractau Rhanbarthol De

Orllewin Cymru (SWWRCF) i wreiddio

buddion cymunedol a ffyrdd cynaliadwy o

weithio, trwy raglen ysgolion a cholegau ar

gyfer yr 21ain ganrif, a ariennir gan

Lywodraeth Cymru. Yn nodedig, bydd y

prosiect yn cyflawni ardystiad Passivhaus

ac ardystiad ‘rhagorol’ BREEAM, gyda

chyfrifon banc prosiect (cyfrif banc wedi’i

glustnodi y gwneir taliadau ohono yn

uniongyrchol). Mae'r prosiect yn adeiladu

ar y fframweithiau presennol ac yn dangos

cysylltiadau clir â'r pum ffordd o weithio o

fewn y Ddeddf yn ogystal ag amcanion

llesiant yr awdurdod lleol. 

Cyngor Sir Caerfyrddin - Astudiaeth

Achos Prosiect Adeiladu  
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Am y dystiolaeth lawn, yr asesiad, y canfyddiadau allweddol a'r chyngor, gwelwch yr adran ar

Gaffael ym Mhennod 2 o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Isod mae'r pum maes rwy'n argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar:

Datblygu arweinyddiaeth sy’n cefnogi dull strategol i gaffael, gan gydnabod ‘pŵer drwy

brynu’ 

Caffael llesiant: ffocws ar ganlyniadau a mesur yr hyn sy'n bwysig 

Canolbwyntio ar gynllunio ariannol hirdymor

Hyrwyddo cydweithio effeithiol, gyda'n gilydd a chyflenwyr i wella rhannu, dysgu, gallu a

sgiliau

Adeiladu ar fframweithiau sefydledig, gan gynnwys rhai cyfreithiol 

Hyrwyddo meddylfryd ac agwedd ‘gallwn gyflawni'

Ungry Young Man

Piqsels
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Mae'r bennod hon yn edrych ar gynnydd

yn erbyn y saith nod llesiant

cenedlaethol i Gymru. Mae'r nodau'n

cynrychioli gweledigaeth gyffredin ar

gyfer dyfodol Cymru - yr hyn y

mae angen i wasanaethau cyhoeddus fod

yn dyheu amdano gyda'i gilydd.

 

Mae fy nadansoddiad o gynnydd yn

seiliedig yn bennaf ar ddau ddarn

allweddol o waith: y teithiau a

gyhoeddwyd fel rhan o'r rhaglen Y Gallu i

Greu a fy rownd gyntaf o fonitro ac

asesu statudol. 

 

Ceisiodd rhaglen Y Gallu i Greu egluro ac

archwilio'r goblygiadau ymarferol i

wasanaethau cyhoeddus, ar eu taith i

wneud y mwyaf o'u cyfraniad at y nodau

llesiant. Mae'r ardaloedd yn y teithiau, lle

yr wyf yn awgrymu i gyrff cyhoeddus

ganolbwyntio newid, hefyd yn ffurfio sail

yr heriau a'r cyfleoedd fel y nodir ym

mhob un o'r penodau ar y saith nod

llesiant. 

Pennod 3 - Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant 

Mae fy monitro ac asesu statudol mewn

2018-19 wedi caniatáu i mi i

archwilio (ymhlith pethau eraill) yr

amcanion a'r camau a gyhoeddwyd gan

y cyrff cyhoeddus i ddeall sut y maent yn

adlewyrchu (neu beidio) y diffiniad o bob

un o'r saith nod llesiant; ac a oeddent yn

ystyried eu cyfraniad at un neu fwy o'r

nodau. 

 

Mae pob adran yn dilyn fformat cyson ar

gyfer pob nod, gan ddechrau gyda

gweledigaeth estynedig o beth fyddai

llwyddiant yn edrych fel, ac enghreifftiau

o bob cwr o'r byd lle mae newid yn

digwydd eisoes. Mae dyblygu ar draws y

bennod hon, yn y weledigaeth a chyda

llawer o'r syniadau a'r cyfleoedd a

gynigir. Mae hyn yn fwriadol - mae'r

nodau'n rhyng-gysylltiedig, ac rwyf wedi

ceisio llunio'r cysylltiadau rhwng

materion yn bwrpasol neu i groesgyfeirio

gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys

mewn penodau eraill.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Rwy'n disgwyl i gyrff cyhoeddus a Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus ddangos sut
mae'r Ddeddf yn llunio'r hyn maen nhw'n ei
wneud ac yn symud o fabwysiadu newid
syml tuag at bolisïau a chynlluniau sy'n fwy
uchelgeisiol a thrawsnewidiol.

Ar y cyfan, mae cynnydd tuag at y nodau
llesiant gan gyrff cyhoeddus yn gymysg;
mae camau cadarnhaol yn cael eu cymryd
ar bob un o'r amcanion, ond dim ond mewn
mannau ac mewn pocedi o ymarfer da gydag
enghreifftiau wedi'u amlygu drwy gydol
y bennod. 
 
Nid yw rhai nodau yn cael eu deall cymaint,
ac mae eglurder yn brin o sut mae cyrff
cyhoeddus yn eu cyflawni. 
 
Mae hyn yn arbennig o wir am 'Gymru
Lewyrchus', 'Cymru Gydnerth' a 'Cymru sy'n
Gyfrifol ar lefel fyd-eang'. Mae tueddiad i
ddibynnu ar deitl y nodau, gan esgeuluso
maint llawn eu ddiffiniadau cyfreithiol. Er
enghraifft, gall cynllun corfforaethol/
adroddiad blynyddol corff cyhoeddus nodi
'Mae'r amcan hwn yn ymwneud â
chodi cyrhaeddiad addysgol ac felly, mae'n
cwrdd â Chymru Lewyrchus', heb
archwilio'r cysylltiadau rhwng diffiniad llawn y
nod hwnnw (e.e sgiliau sy'n addas ar gyfer y
dyfodol, a chymdeithas carbon isel, gwaith
teg a gweddus), nodau eraill, sut y gallent
integreiddio meysydd gwaith a gwneud y
mwyaf o'u cyfraniadau at lesiant. Mae
defnyddio iaith sy'n gysylltiedig â'r
nodau hefyd yn parhau i fod yn broblem. Er
enghraifft, mae Adroddiad Blynyddol
diweddaraf Llywodraeth Cymru (2019-20 ) yn
dwyn y teitl ' Cymru fwy llewyrchus, cyfartal
a gwyrdd', a all fod yn ddryslyd ac
yn tanseilio'r fframwaith fel y'i nodir yn
y Ddeddf. (Gweler Pennod 2 am ragor o
wybodaeth). 
 

Fodd bynnag, pan fyddaf yn cymharu

cynlluniau corfforaethol cynharach ag

adroddiadau blynyddol mwy diweddar cyrff

cyhoeddus, mae'r ddealltwriaeth gyffredinol

o'r nodau a'u hystyr yn gwella. Mae byrddau

iechyd, er enghraifft , yn gosod amcanion a

chamau (ac yn gweithredu) sy'n ymwneud â

'Cymru Gydnerth', a mae mwy o gyrff

cyhoeddus yn archwilio'r hyn y gallant ei

wneud i gyfrannu at fwy o'r nodau. 

Llun Cyffredinol Cynnydd tuag at
y Newidiadau Syml 

Gwelir cynnydd tuag at y nodau trwy

dderbyn fy 82 o Newid Syml a awgrymir,

cam cyntaf y teithiau tuag at y nodau

a gyhoeddais ym mis Tachwedd 2018 a

gofyn am adborth. Ar gyfartaledd, mae

71% o’r Newid Syml eisoes yn cael eu

‘mabwysiadu’ neu ‘wrthi’n cael eu

datblygu’. Mae oddeutu 12% yn cael eu

hystyried i’w gweithredu yn y dyfodol.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Yn fwy cadarnhaol, mae'n galonogol gweld y

ffocws a'r sylw ar yr amgylchedd naturiol

gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

eu hardaloedd. Hefyd, mae rhai byrddau

iechyd a chyrff cenedlaethol yn gwneud y

cysylltiadau yn fwyfwy rhwng amgylchedd

iach, naturiol a gwell iechyd a llesiant. 

 

 

 

 

 

Mae tystiolaeth gymhellol nad ydym

yn buddsoddi yn y cydbwysedd gorau o

wasanaethau i gadw pobl yn iach ac i'w

galluogi i fyw bywydau iach a chyflawn.

 

Mae llawer o amcanion a chamau llesiant yn

cydnabod yr angen i symud tuag at atal a

llesiant ond mae angen iddynt fynd

ymhellach o ran sut maent yn ariannu'r

ymyriadau hyn a thrawsnewid y ffordd y

maent yn darparu gwasanaethau. O

ganlyniad, nid yw'r agenda atal yn symud

ymlaen ar y raddfa a'r cyflymder sydd ei

angen ac nid yw'n canolbwyntio ar

benderfynyddion ehangach iechyd. 

 

 

 

 

 

Nid yw patrymau tlodi wedi newid

yn sylweddol dros genedlaethau, ac mae tlodi,

felly, yn parhau i fod yn her allweddol

i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Mae

grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig

yn dal i fod dan anfantais mewn sawl maes o

fywyd gan gynnwys gwaith, ymgyfraniad,

addysg ac iechyd.

 

Heriau allweddol yn cynnwys mwy

o amrywiaeth yn ein gwneuthurwyr

penderfyniadau a'n gweithlu ehangach, a

sicrhau bod sefydliadau yng Nghymru yn

cymryd dulliau ataliol, integredig i roi diwedd

ar dlodi a lleihau anghydraddoldebau.

 

 

 

 

 

 

Gweler pob un o'r adrannau canlynol ar y
nodau llesiant ar gyfer mwy o fanylder ac
enghreifftiau, ond o ran pob un o'r nodau,
rwyf wedi darganfod: 
 
 
 
Nid yw cyrff cyhoeddus yn
dangos dealltwriaeth glir o ddiffiniad llawn
y nod hwn .Tra cyfeirir at y term 'Llewyrchus' yn
aml yn amcanion llesiant cyrff cyhoeddus
a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, mae ei
ddefnydd yn ymwneud yn fras ag addysg,
cyflogaeth, tlodi neu Gynnyrch Domestig
Gros (GDP). Mae’r pynciau a amlygwyd yn y
‘Taith tuag at Gymru Lewyrchus’ yn deillio o’r
diffiniad llawn o’r nod llesiant. Mae'n cynnwys
gwaith addas, cymdeithas carbon isel, caffael
teg a lleol, economïau lleol, sgiliau ar gyfer y
dyfodol a defnyddio adnoddau'n effeithlon
(economi gylchol). 
 
 
 
 

Yn yr un modd, nid yw’r amcanion a’r camau

llesiant sy’n ymwneud â’r ‘amgylchedd’ a

osodwyd gan lawer o gyrff cyhoeddus bob

amser yn adlewyrchu gwir ddiffiniad y nod,

sy’n canolbwyntio ar gynnal a gwella

‘amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag

ecosystemau gweithredu’n iach’, yn

canolbwyntio'n gyffredin ar feysydd fel

ailgylchu, llifogydd, glendid, tipio

anghyfreithlon a lleihau allyriadau. Er bod y

rhain yn feysydd pwysig, mae hefyd yn

dangos diffyg cynnydd o ran helpu i gyflawni

adferiad natur ac ecosystemau iach a

chydnerth.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Cymru Lewyrchus

Cymru Gydnerth 

Cymru Iachach

Cymru sy'n Fwy Cyfartal
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Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi gosod mwy

o amcanion llesiant ar y thema 'cymuned'

nag unrhyw bwnc arall. Mae'n galonogol

gweld y ffocws hwn gan gyrff cyhoeddus ar

y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.  

 

Er bod llawer o fentrau da yn canolbwyntio

ar lesiant cymunedol, mae angen i ni nawr

adeiladu ar hyn a darparu dull cydlynol o

gynllunio, darparu adnoddau a darparu

gwasanaethau a seilwaith mewn cymunedau. 

 

Mae argyfwng COVID-19 wedi dangos yr hyn

y gellir ei gyflawni pan fydd cyrff cyhoeddus

yn gweithio’n agos gyda mentrau cymorth

cymunedol yn eu hardaloedd, yn enwedig o

ran pobl agored i niwed ac yn ynysig, a dylai

hyn barhau y tu hwnt i’r pandemig i helpu i

gysylltu cymunedau Cymru.

 

 

 

 

 

 

Er fod bod Cymru ar y blaen ymysg gwledydd

eraill wrth gydnabod gwerth a rôl diwylliant,

mae gennym ffordd bell i fynd cyn ein realiti

yn cyfateb ein huchelgeisiau. Ac er bod y

targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn

2050 yn bolisi uchelgeisiol, mae pryderon ei

fod yn methu â chyflawni ac mae mwy angen

eu gwneud i gysylltu gyda'r nodau llesiant

eraill. Nid oes digon o gyrff cyhoeddus

wedi gosod amcanion a chamau mewn

perthynas â'r nod hwn, ac mae'r rhai sy'n

methu ag integreiddio diwylliant ac iaith

â'u hamcanion eraill.

Cymru o Gymunedau
Cydlynus

Cymru â Diwylliant Bywiog
lle mae’r Gymraeg
yn Ffynnu 

Mae Cymru yn unigryw yn y byd wrth

ddangos ymrwymiad cynhwysfawr i Nodau

Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig,

ac mae ein cyfraniad at y rhain

wedi'i gydnabod.

 

Mae amcanion a chamau sy'n ymwneud â

bod yn gyfrifol yn fyd-eang yn amrywiol, ac

nid yw cyrff cyhoeddus yn dangos

adroddiadau clir a chredadwy o'u

cyfraniadau cadarnhaol i'r byd. Dylai pob un

ohonom fod yn meddwl ac yn gweithredu

mewn ffordd sy'n gyfrifol yn fyd-eang. 

 

Mae'r man cychwyn yw cael dealltwriaeth glir

o ddiffiniad y nod, fel bod unrhyw gamau i

wella llesiant economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn

ystyried a all gwneud y fath beth gyfrannu'n

gadarnhaol at lesiant byd-eang.

Cymru sy'n Gyfrifol ar lefel

fyd-eang 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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“Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr

amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a

chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth

fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd

cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith

addas.” 

Cymru Lewyrchus

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Mae ein system economaidd wedi torri. Rydym wedi gweld anghydraddoldebau economaidd

yn ehangu, yn enwedig wrth i'r cyfoethog iawn gyfoethogi, ynghyd â lefelau cynyddol o

ansicrwydd, digartrefedd, tlodi mewn gwaith, cyflyrau iechyd meddwl ac unigrwydd. Wrth i

ymddiriedaeth mewn sefydliadau ddirywio, gall arwain at feddylfryd mewnol neu orfodi pobl

yn erbyn ei gilydd; ac o ganlyniad yn dyfnhau’ rhaniadau mewn cymdeithas. 

 

Mae ein planed hefyd ar drothwy'r chweched difodiant torfol, wrth i’r chwalfa hinsawdd

drychinebus ddod yn agosach ac yn agosach. Yn y 40 mlynedd diwethaf, mae’r ddynoliaeth

wedi mynd o ddefnyddio gwerth un blaned o adnoddau naturiol bob blwyddyn, i ddefnyddio

un a hanner ac mae ar y trywydd i ddefnyddio’r un gwerth a thair planed erbyn 2050. 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi cyfle i Gymru sicrhau bod arian

cyhoeddus yn cael ei wario mewn ffordd sy'n gwella llesiant economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol. Mae ar Gymru angen dull datblygu economaidd sy'n darparu

llesiant yn ei ystyr ehangaf.

Rose Marcario, Prif Weithredwr Patagonia

"Os nad yw'r blaned yn goroesi, nid yw cyfalafiaeth yn gwneud yn rhy dda chwaith."

Lily Rhoads

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
 41



Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy

adroddiad llawn neu ei benodau unigol.

Archwilio gyfleoedd i dreialu

wythnos waith pedwar

diwrnod, wedi'i alinio ag

incwm sylfaenol cyffredinol,

gan adeiladu ar dystiolaeth

a gasglwyd gan beilotiaid

mewn gwledydd eraill.

Defnyddio yr holl ysgogiadau

polisi yn ei berthynas â'r

sector preifat i ddatblygu

cenhadaeth a rennir i

gyflawni holl nodau llesiant

Cymru.

 

Sicrhau ei fod yn darparu

eglurder i gyrff cyhoeddus ar

sut mae'r Bil Partneriaeth

Gymdeithasol (Cymru) a'r

ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol yn cyd-fynd â

Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) 2015.

 

Rhoi trefniadau ar waith i

ddarparu cefnogaeth

ymarferol i fusnesau ledled

Cymru, gan weithio'n agos

gyda'r sector cyhoeddus a

Swyddfa Comisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol, i

weithio ar y cyd tuag at

gyflawni nodau llesiant

Cymru.

 

Mabwysiadu dull llywodraeth

gyfan a chydweithio â

busnesau, undebau llafur, y

sector gwirfoddol,

cymunedau a phobl ledled

Cymru i weithredu

cymdeithas carbon isel ar

gyfer cenedlaethau'r

presennol a'r dyfodol nad

yw'n gadael neb ar ôl.

 Sicrhau bod gan bawb yng

Nghymru fynediad at

gysylltedd digidol a

rhyngrwyd dibynadwy; a

gweithio gyda busnesau,

sefydliadau gwirfoddol a

chymunedau i helpu i

gyflawni hyn.

 

Cysoni Cronfa Her yr

Economi Sylfaenol gyda’r Bil

Partneriaeth Gymdeithasol

(Cymru) arfaethedig sy’n

ceisio cryfhau trefniadau

partneriaeth gymdeithasol.

 

Parhau i arwain y ffordd ar

ailgylchu, a gweithredu ei

uchelgais i ddod yn wlad

ddi-wastraff, carbon net-

sero.

 

Dylai Llywodraeth Cymru...

Dangos sut mae'r

amgylchedd naturiol yn cael

ei ymgorffori yn yr holl

benderfyniadau economaidd

a gwleidyddol.

 

Argymhellion Polisi

Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, dylai Llywodraeth Cymru

ddangos yn glir sut y maent yn defnyddio economeg llesiant yn eu holl bolisi, trefniadau

cyllido a rhyngweithio â'r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Dylai Llywodraeth Cymru

sicrhau eu bod yn cwrdd â dyheadau'r Ddeddf o ddosbarthu cyfoeth, iechyd a llesiant yn deg,

wrth amddiffyn adnoddau'r blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a rhywogaethau eraill.
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Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent: 

Gweithredu arferion gwaith teg trwy gyflogaeth a gwasanaethau.  

Galluogi cymdeithas carbon isel trwy leihau allyriadau a chefnogi ynni cymunedol.  

Gweithio gydag eraill i gefnogi datblygiad sgiliau ar gyfer y dyfodol.  

Caffael nwyddau a gwasanaethau mewn ffyrdd sy'n cefnogi llesiant economaidd,

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol tymor hir.  

Cefnogi'r economi sylfaenol trwy gynhyrchu cyfoeth a darparu cyflogaeth.  

Defnyddiwch adnoddau'n effeithlon, gan gydnabod terfynau'r amgylchedd byd-eang.

 

 

 

 

 

Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

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

gan y Ddeddf:

Arddangos y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a chamau ar ffyniant, a meysydd

eraill fel yr amgylchedd naturiol, gwaith teg, caffael, iechyd a llesiant a sgiliau mewn ffordd

ystyrlon.   

Nodwch yn glir sut maen nhw'n deall diffiniad y nod: 'Cymru Lewyrchus'.  

Alinio eu gweithredoedd ac adrodd ar y nod hwn â'u hymrwymiad o dan y ddyletswydd

economaidd-gymdeithasol, er mwyn sicrhau bod eu hamcanion llesiant yn mynd i'r afael

ag anfanteision economaidd-gymdeithasol.  

Cyflymu eu gweithredoedd ar leihau allyriadau, gan helpu i gyrraedd targed Cymru o

sector cyhoeddus carbon-niwtral erbyn 2030. Mae hyn yn golygu mapio'r ardaloedd y

mae ganddynt reolaeth drostynt ac sydd â'r allyriadau mwyaf - gan sicrhau bod ganddynt

gynllun ar waith i'w lleihau. Dylai'r meysydd ffocws ar unwaith gynnwys lleihau carbon

trwy gaffael, cerbydau allyriadau ultra-isel (fflyd), adeiladau, dadgyfeirio tanwydd ffosil,

datgarboneiddio gwres, trafnidiaeth a thwristiaeth. (Hefyd argymhelliad yn yr adran ar

Ddatgarboneiddio ym Mhennod 5).      
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o gynnydd wrth gyflawni

Cymru Lewrychus: 

Nid yw gwaith bellach yn llwybr

gwarantedig allan o dlodi. Mae'r gyfradd

ddiweithdra yng Nghymru yn parhau i fod ar

lefelau isel hanesyddol, ac eto, mae

dros hanner y bobl sy'n byw mewn tlodi yng

Nghymru heddiw mewn gwaith.  

O'i chymharu â gweddill y Deyrnas Unedig,

mae gan Gymru fwy o bobl mewn gwaith â

chyflog isel, gyda thystiolaeth yn awgrymu

bod y gyfran hon yn cynyddu, gyda 26% o

weithwyr yng Nghymru yn ennill llai na'r cyflog

byw yn 2017; cynnydd o 23.5% yn 2012.   

 

 Mae cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar

gyflogaeth a thwf economaidd, ond nid

ydynt yn gwneud y cysylltiadau â 'gwaith

teg' yn eu hamcanion a'u camau.  

Un o ganfyddiadau mwyaf trawiadol fy

nadansoddiad o amcanion llesiant cyrff

cyhoeddus ar les economaidd, yw ei fod yn

awgrymu mai Llywodraeth Cymru, gyda'i nod

o 'fynd i'r afael ag anghydraddoldeb

rhanbarthol a hyrwyddo gwaith teg', yw'r unig

gorff cyhoeddus yng Nghymru. gydag amcan

neu gam llesiant sy'n cyfeirio'n benodol at

waith teg/gweddus.

 

Mae gan gysylltedd digidol y potensial i

drawsnewid yr economi wledig, gan helpu

pobl a chymunedau mewn ardaloedd

gwledig i fynd i'r afael â rhai o'r heriau

allweddol sy'n eu hwynebu.  

Mae 240,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu

cyflogi yn y sectorau bwyd-amaeth, sef 18%

o'r gweithlu; cyflogwr mwyaf Cymru. Mae

rhannau gwledig o Gymru yn wynebu sawl

her, ac un ohonynt yw allfudo pobl ifanc, sy'n

teimlo bod angen iddynt adael a dod o hyd i'r

gwaith a'r gwasanaethau y maent eu

heisiau. Rhwng 2010 a 2017, gostyngodd

cyfran y ffermwyr o dan 45 oed yng Nghymru

 o 14% i lai na 10%. 

Mae gan Gymru'r ddeddfwriaeth a'r polisïau

ar waith i sicrhau cymdeithas carbon isel,

ond nid ydym yn gweithredu'n ddigon

cyflym i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.  

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol, Deddf yr Amgylchedd, a pholisïau

allweddol fel Polisi Cynllunio Cymru a

Chanllawiau Arfarnu Trafnidiaeth ( WelTAG ) i

gyd yn rhan o'r jig-so a fydd yn ein symud

tuag at gymdeithas carbon isel lle mae ein

hadnoddau naturiol wedi'i reoli'n

gynaliadwy. Er mwyn cyrraedd y targed o

ostyngiad o 95% erbyn 2050, bydd angen

gweithredu ymhellach gan gyrff cyhoeddus

yng Nghymru nag a welsom hyd yn hyn.   

 

Mae gan Gymru gyfle mawr i wneud ynni

adnewyddadwy yn rhan o'i hunaniaeth:

pennod lanach a gwyrddach yn ein stori

ddiwydiannol.

Ar hyn o bryd, mae gan Gymru darged o

gynhyrchu 70% o'u defnydd o drydan o

ganlyniad i ynni adnewyddadwy erbyn 2030,

a’u bod yn fwyfwy dan berchnogaeth

gymunedol/leol. Mae gwaith y Sefydliad

Materion Cymreig 'Re-energising Wales: A

plan for Wales 100% renewable energy

future', yn tynnu sylw at sut y gall symud i ynni

adnewyddadwy 100% yng Nghymru gynyddu

diogelwch ynni, lleihau tlodi tanwydd a mynd

i'r afael â newid yn yr hinsawdd.   

Gallwn ail-ysgrifennu'r naratif ar newid yn yr

hinsawdd.

Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod economi

carbon isel Cymru yn cynnwys 9,000 o

fusnesau, yn cyflogi 13,000 o bobl ac yn

cynhyrchu trosiant o £2.4biliwn yn 2016. Er

mwyn adeiladu ar hyn, bydd angen i Gymru

greu amgylchedd lle gall holl economi Cymru

gyfrannu at dwf glân. 
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Mae gan amaethyddiaeth ran sylweddol i'w

chwarae wrth leihau allyriadau Cymru.   

Yn 2016, roedd amaethyddiaeth yn cyfrif am

12% o allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru. Mae

angen diwydiant amaethyddiaeth gydnerth a

llewyrchus ar Gymru, sy'n lleihau ei hallyriadau

carbon trwy ystod o ddulliau. 

 

Nid yw cyrff cyhoeddus yn dangos

dealltwriaeth glir o'r diffiniad llawn o nod

llesiant 'Cymru Lewyrchus'. 

Cyfeirir at y term “llewyrchus” 15 gwaith yn

amcanion llesiant corff cyhoeddus a chwe

gwaith yn amcanion y Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus. Mae'r rhain i gyd yn cyfeirio at

lesiant economaidd sy'n ymwneud ag addysg,

cyflogaeth, tlodi neu Gynnyrch Domestig

Gros.   

 

Dylai amcanion a chamau a osodir gan gyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus gyd-fynd ag ymwybyddiaeth a

disgwyliad cynyddol y cyhoedd ynghylch

natur ac argyfyngau hinsawdd. 

Mae ymwybyddiaeth y cyhoedd o newid yn yr

hinsawdd yn uwch nag erioed, ac mae'n

gadarnhaol gweld y pwysau y mae hyn yn

ei roi ar ein harweinwyr byd-eang. Gyda'r

gydnabyddiaeth gynyddol hon, mae'n bwysig

bod cyrff cyhoeddus Cymru yn cynyddu eu

hymwybyddiaeth a'u dealltwriaeth o werth yr

amgylchedd naturiol a thrwy hynny

drosglwyddo i gymdeithas carbon isel ar

draws pob maes gwaith. 

Mae mentrau addawol yn dod i'r amlwg, 

fel Project Skyline - menter yng Nghymru sy'n

cysylltu pobl â'u tirwedd - 

ond gall cyrff cyhoeddus fynd ymhellach i

gefnogi mentrau ynni cymunedol a lleol. 

Yn yr ymatebion a anfonodd cyrff cyhoeddus

ataf yn 2019 ar gynnydd yn erbyn fy

'Newidiadau Syml' cyhoeddedig, dim ond 14

o 33 o gyrff cyhoeddus a oedd yn archwilio

cyllido neu'n cefnogi grwpiau cymunedol i

ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy ar

dir cyhoeddus.   

 

Rydym yn defnyddio ein hadnoddau

naturiol yn gyflymach nag y gellir ei

ailgyflenwi, ond mae Cymru yn dangos ei

huchelgais i ddod yn wlad ddi-wastraff a di-

garbon.

Pe bai pawb ar y blaned yn bwyta'r un peth â

chyfartaledd Cymru, byddai angen 2.5 planed

arnom i ddarparu'r adnoddau angenrheidiol

ac amsugno'r gwastraff. Mae ôl troed

ecolegol Cymru, sef 10.05 miliwn hectar byd-

eang, tua phum gwaith maint Cymru.   

Cyhoeddodd Llywodraeth Seland Newydd

ei Chyllideb Llesiant gyntaf ym mis Mai

2019. Mae'n cynnwys dull gwahanol o fesur

llwyddiant, yn seiliedig ar ystod ehangach o

ddangosyddion na Chynnyrch Domestig

Gros yn unig ac mae'n rhoi llesiant wrth

wraidd gwneud penderfyniadau.

Mae'r Ffindir yn ystyried wythnos waith

pedwar diwrnod i hybu cynhyrchiant a

thorri carbon allyriadau. Yn ol un

astudiaeth pe byddem yn treulio 10% yn

llai o amser yn gweithio, mi fydd ein hôl

troed carbon yn lleihau oddeutu 14.6%,

ac os ydym yn torri'r oriau rydym yn

gweithio oddeutu 25%, mi fydd ein hôl

troed carbon yn gostwng 36.6%.

Cyflwynodd Gwasanaeth Tân ac Achub

Canolbarth a Gorllewin Cymru gerbydau

hydrogen a beiciau trydan yn ardaloedd

Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, a

gosod goleuadau LED ym mhob gorsaf

dân, a phaneli thermol solar a phaneli

ffotofoltäig mewn pum gorsaf ar draws y

gwasanaeth.

Mae gwneud hynny yn rhoi’r potensial i

baratoi economi Cymru ar gyfer

marchnadoedd y dyfodol wrth i'r galw am

nwyddau a gwasanaethau carbon isel dyfu. 
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Isod mae'r chwe maes yr wyf yn eu hargymell y dylai pob

corff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio arnynt:

Sicrhau y gall pobl sicrhau gwaith gweddus          

Trosglwyddo ar frys i gymdeithas carbon isel sy'n gweithio o fewn ei therfynau

amgylcheddol          

Sicrhau ein bod yn defnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon, gan gydnabod terfynau'r

amgylchedd byd-eang          

Sgiliau sy'n addas ar gyfer y dyfodol          

Caffael nwyddau a gwasanaethau mewn ffyrdd sy'n cefnogi llesiant economaidd,

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol          

Cefnogi economïau cynhwysol lleol 

Ar gyfer fy tystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor, gweler yr adran ar Gymru

Lewyrchus ym Mhennod 3 : Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant o Adroddiad Cenedlaethau'r

Dyfodol.

Andrewglaser Motacilla
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“Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach

gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i

addasu i newid.”  

Cymru Gydnerth

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Mae ein hamgylchedd naturiol yn hanfodol ar gyfer ein llesiant. Mae tirweddau gwyllt a

naturiol yn ein cynnal; maen nhw'n rhoi dŵr glân i ni i'w yfed ac awyr iach i anadlu, maen

nhw'n storio carbon ac yn amddiffyn ein cartrefi rhag llifogydd, a gallant helpu i'n gwneud ni'n

hapus ac yn iach. Mae natur yn rhoi'r sylfeini inni ar gyfer ein heconomi, ein system ynni a'n

bwyd a'n ffermio. Mae peillwyr yn unig, er enghraifft, werth mwy na £430m y flwyddyn i

amaethyddiaeth y DU. Mae cysylltiad cynhenid   rhwng iechyd natur a'n hiechyd ni. 

 

Fodd bynnag, rydym yng nghanol o argyfwng ecolegol a bioamrywiaeth ar par â'r argyfwng

hinsawdd. Gwyddom fod 60% o rywogaethau yn dirywio a bod miliwn o rywogaethau yn fyd-

eang dan fygythiad o ddifodiant; gan gynnwys 40% o bryfed yn fyd-eang. Rydym yn erydu

sylfeini ein heconomïau, bywoliaethau, diogelwch bwyd, iechyd ac ansawdd bywyd ledled y

byd. Mae cysylltiad rhwng iechyd natur ac iechyd pobl, ac mae'r llwybr i adferiad yn dechrau

gyda chynllun ar gyfer rhoi yn ôl i fywyd gwyllt yn ein bywydau . 

Syr Robert Watson, Cadeirydd Llwyfan Polisi Gwyddoniaeth

Rhynglywodraethol ar Wasanaethau Bioamrywiaeth ac Ecosystem (IPBES) 

“Mae iechyd ecosystemau yr ydym ni a phob rhywogaeth arall yn dibynnu arnynt yn dirywio yn

gyflymach nag erioed. Rydym yn erydu sylfeini ein heconomïau, bywoliaethau, diogelwch bwyd, iechyd

ac ansawdd bywyd ledled y byd.”
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Argymhellion Polisi

Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i adfer, creu a chysylltedd cynefinoedd ar raddfa fawr

ledled Cymru, sy'n cynnwys gosod targedau statudol ar gyfer adfer natur a mesurau adfer

rhywogaethau penodol i helpu i atal difodiant.

Datblygu strategaeth system

fwyd ar gyfer Cymru sy'n

cysylltu pob rhan o'r system

fwyd gyda'i gilydd o'r fferm

i'r fforc.

 

Ymrwymo i wahardd

defnyddio plaladdwyr gan

gyrff cyhoeddus a gosod

targedau blynyddol tuag at

gael gwared ar y defnydd o

blaladdwyr cemegol ar dir yn

raddol. 

 

Ceisiwch gynyddu gwariant

flwyddyn ar ôl blwyddyn yn

unol ag argymhellion

Pwyllgor y Deyrnas Unedig

ar Newid Hinsawdd a'u nodi

yn fy nghynllun 10 pwynt ar

yr argyfwng hinsawdd a

natur. (Hefyd argymhelliad

ym Mhennod 2)

Gweithio mewn cydlyniant â

Swyddfa Chomisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol i

sicrhau bod arweiniad a

mecanwaith atebolrwydd

effeithiol ar adrodd ar

ddyletswydd Adran 6 a'r nod

llesiant: Cymru Gydnerth.

 

Gweithio gyda chyrff

cyhoeddus i ddarparu

gorchudd canopi coed 20%

ym mhob tref a dinas yng

Nghymru erbyn 2030.

 

Pennu safonau i sicrhau y

gall pobl gael mynediad i

fannau gwyrdd naturiol o

fewn 300 metr i'w cartref.

(Hefyd yn argymhelliad ym

Mhennod 3: Cymru o

Gymunedau Cydlynus)

Dylai Llywodraeth Cymru...

Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)   

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

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

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru ): 

Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'u camau ar yr amgylchedd, a

meysydd eraill fel tlodi, profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, iechyd a chydlyniant

cymunedol. 

Nodwch yn glir sut maen nhw'n deall y diffiniad o'r nod 'Cymru Gydnerth'. 

Alinio eu gweithredoedd ac adrodd ar y nod hwn â'u hymrwymiad o dan dyletswydd

adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016). 
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Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

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

y meysydd a ganlyn a dylent: 

Datgan argyfwng natur a hinsawdd a chyflymu graddfa a chyflymder y newid yn gyflym i

helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn . 

Ceisio cynnal a gwella'r amgylchedd naturiol trwy reoli tir a môr yn briodol i greu

ecosystemau bioamrywiol sy'n gweithredu'n iach ac annog eraill i wneud yr un peth . 

Buddsoddi yn y rôl bwysig y mae lleoedd gwyrdd a glas bioamrywiol yn ei chwarae wrth

gefnogi iechyd pobl a llesiant cymunedol. 

Datblygu eich gwybodaeth am natur a chynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a

amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau sy'n gweithredu'n iach, a pharatoi

pobl â sgiliau sy'n addas ar gyfer y dyfodol. 

Ceisio gwella ansawdd dŵr ac aer, gan wneud yr amgylchedd yn iachach i'r bywyd gwyllt

a phobl. 

Defnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy - bod yn ymaddasol i amgylchedd sy'n

esblygu . 

 

 

 

 

 

Ble rydym ni nawr? Fy asesiad o gynnydd o ran cyflawni

Cymru Gydnerth:

Mae bioamrywiaeth - amrywiaeth yr holl

fywyd ar y ddaear - wedi gweld gostyngiad

cyffredinol o 60% mewn rhywogaethau

ledled y byd ers 1970. 

Mae adroddiad Cyflwr Natur y DU yn

disgrifio'r DU fel “ymhlith y gwledydd mwyaf

disbyddedig yn y byd” ac mae Adroddiad o

Gyflwr Adnoddau Naturiol, a gynhyrchwyd

gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn dangos bod

unrhyw ecosystem yng Nghymru ar hyn o

bryd yn dangos yr holl nodweddion

gwydnwch.

Mae gennym gyfle yng Nghymru i weithio

gyda'n gilydd ac adfer ein hamgylchedd

naturiol trwy Ddeddf yr Amgylchedd

(Cymru) 2016 sy'n cyflwyno rheolaeth

gynaliadwy ar adnoddau naturiol.

Mae'r Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol

yn nodi'r sylfaen dystiolaeth genedlaethol ar

wytnwch ecosystemau yng Nghymru, a'r  

Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru

 yn nodi'r blaenoriaethau cenedlaethol fel a

ganlyn: darparu atebion ar sail natur; cynyddu

effeithlonrwydd ynni adnewyddadwy ac

adnoddau; cymryd agwedd seiliedig ar le.

Nod Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol

Cymru yw helpu i gyflawni’r rhain ledled

Cymru, a chyflwynodd Adran 6 Deddf yr

Amgylchedd (Cymru) dyletswydd well

bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau ar

gyfer awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru. 

HarryJBurgess
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Nid yw amcanion a chamau llesiant sy’n

ymwneud â’r ‘amgylchedd’ a osodwyd gan

lawer o gyrff cyhoeddus yn adlewyrchu’r

diffiniad o nod llesiant ‘Cymru Gydnerth’,

a/neu maent yn ddibynnol ar strategaethau,

dyletswyddau neu gynlluniau eraill.

Nid yw bob amser yn glir sut mae cyrff

cyhoeddus yn helpu i gyflawni ‘amgylchedd

naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau

gweithredu’n iach’. Er enghraifft, bydd

amcanion llesiant ar yr ‘amgylchedd’ yn aml

yn cynnwys camau ar feysydd fel gwastraff ac

ailgylchu. Fodd bynnag, mae defnyddio

adnoddau'n effeithlon, sy'n cynnwys lleihau

gwastraff, yn fwy cydnaws â'r diffiniad o

Gymru lewyrchus. Mae hyn yn dangos diffyg

dealltwriaeth o’r diffiniad o nodau llesiant

Cymru’. O'r wybodaeth sydd ar gael ar hyn o

bryd , mae'n ymddangos hefyd (ar adeg

ysgrifennu) mai dim ond llond llaw o gyrff

cyhoeddus sydd wedi cyflwyno adroddiadau,

a llai fyth o gynlluniau wedi'u cyhoeddi, ar sut

maen nhw'n ymgorffori'r ystyriaeth o

fioamrywiaeth ac ecosystemau yn eu

gweithgareddau o ddydd i ddydd, polisïau,

cynlluniau a rhaglenni o dan Ddyletswydd

Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru). 

 

Bu newid amlwg mewn ymrwymiad ac

arweinyddiaeth wleidyddol tuag at fodloni

dyheadau'r Ddeddf yn ystod y flwyddyn

ddiwethaf, gan gynnwys ar ffordd liniaru'r yr

M4 a datgan argyfwng hinsawdd a natur,

ond mae angen i hyn hidlo i holl

weithredoedd Llywodraeth Cymru. 

Roedd hyn yn amlwg ym mhenderfyniad y Prif

Weinidog ar ffordd liniaru yr M4, dyraniad

cyllideb y llywodraeth ar gyfer 2020-21 (a

oedd yn cynnwys mwy o ffocws ar adfer a

datgarboneiddio bioamrywiaeth), gan

weithredu i fynd i’r afael â’r argyfyngau

hinsawdd a natur gyda’i gilydd, a sawl polisi a

mentrau diweddar. Er enghraifft, mae 'Ffyniant

i bawb: Cymru Carbon Isel' a Pholisi Cynllunio

Cymru yn arwydd clir o newid cadarnhaol yn

lefel y flaenoriaeth sy'n cael ei roi gan

y Llywodraeth i natur.

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn chwarae

rhan sylweddol wrth ein symud tuag at

gymdeithas carbon isel sy'n

cefnogi ecosystemau sy'n gweithredu'n iach. 

Ddiwedd 2019, ysgrifennodd Is-adran

Cynllunio Llywodraeth Cymru at bob

awdurdod cynllunio, gan eu hatgoffa “ na

ddylai datblygiad achosi unrhyw golled

sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o

rywogaethau, yn lleol nac yn genedlaethol a

rhaid iddo ddarparu budd net i

fioamrywiaeth”, yn unol â'r ddyletswydd i

wella bioamrywiaeth o dan Ddeddf yr

Amgylchedd. Mae hwn yn gam cadarnhaol a

disgwyliaf weld gweithrediad Polisi Cynllunio

Cymru yn dangos sut mae'r system gynllunio

yn helpu i wyrdroi'r dirywiad mewn

bioamrywiaeth a chynyddu gwytnwch

ecosystemau trwy sicrhau bod mecanweithiau

priodol ar waith i amddiffyn rhag colled ac i

sicrhau gwella.

 

Mae cydnabyddiaeth gynyddol ar lefel leol a

chenedlaethol o fanteision cynyddu

gorchudd coed. 

Mae rhai awdurdodau lleol fel Cyngor

Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a

Chyngor Caerdydd wedi dechrau defnyddio

asesiadau i-tree i feintioli'r buddion hyn yn eu

hardaloedd. Hoffwn weld y rhain yn cael eu

defnyddio'n rheolaidd ledled Cymru gyfan. 

 

Cydnabyddir y rôl y mae rheolaeth

amaethyddol anghynaladwy yn ei chwarae

yn y diffyg bioamrywiaeth yn ein

hamgylchedd naturiol. Fodd bynnag, mae

datblygiadau polisi allweddol ar y gweill

sy'n cefnogi rheoli tir yn gynaliadwy.

Mae adroddiad ‘Ffermio Cynaliadwy a’n tir’

Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynigion

diwygiedig ar gyfer ymgynghori, yn dilyn yr

ymgynghoriad ‘Brexit a’n Tir’. Ynddi, mae

Llywodraeth Cymru yn cynnig dilyn amcan

cyffredinol o reoli tir yn gynaliadwy. Mae'r dull

hwn yn ddatblygiad i'w groesawu a allai, o'i

weithredu'n gywir, wneud cyfraniad sylweddol

at gyrraedd nod Cymru gydnerth. 
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Mae cyhoeddi Cynllun Morol Cenedlaethol

cyntaf Cymru yn garreg filltir bwysig i'n

moroedd, ond bydd ei weithredu'n

allweddol. 

Mae ein moroedd yn ased naturiol anhygoel

ac yn cynnal toreth o rywogaethau,

cynefinoedd ac ecosystemau amrywiol a

bywiog. Maent hefyd yn cyfrannu at ein

llesiant, yn cyfrannu miliynau i'n heconomi, yn

cefnogi miloedd o swyddi ac yn cynnig

treftadaeth gyfoethog, unigryw. Fodd bynnag,

nid yw ein moroedd mewn siâp da.  Er

enghraifft, mae tystiolaeth diweddar yn

awgrymu nad yw ecosystemau morol yn gwbl

gadarn, ac mae diffyg hyder yn statws

cadwraeth llawer o nodweddion a ddiogelir. Er

mwyn helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn,

cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun

Morol Cenedlaethol Cymru cyntaf erioed ym

mis Tachwedd 2019, gan nodi’r polisi ar gyfer

yr 20 mlynedd nesaf ar gyfer defnydd

cynaliadwy o’n moroedd, a bydd Cyfoeth

Naturiol Cymru yn cyhoeddi ei Datganiad

Ardal Forol cyntaf yn 2020 a fydd, yn seiliedig

ar y 'Proffil Ardal', yn nodi sut olwg fyddai ar

lwyddiant a'r camau a nodwyd i gyrraedd yno. 

 

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod y

rôl bwysig y mae lleoedd gwyrdd a glas yn

ei chwarae yn iechyd a llesiant pobl. Fodd

bynnag, mae angen iddynt fynd ymhellach i

sicrhau bod yr ardaloedd hyn yn fioamrywiol

ac yn gydnerth, felly nid ydym yn colli'r rôl

ataliol y maent yn ei chwarae.

Mae enghreifftiau da yn cynnwys Cyngor

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn

datblygu eu lleoedd gwyrdd fel lleoedd dysgu

blynyddoedd cynnar, gan ddarparu

gweithgareddau a chyfleusterau gyda'r nod o

ddysgu plant yn yr awyr agored trwy brofiad,

a daeth ysbyty Glanrhydd (Bwrdd Iechyd Bae

Abertawe) yr ysbyty cyntaf yng Nghymru i

ennill gwobr baner werdd. Mae hyn yn bwysig

nid yn unig i fywyd gwyllt ond hefyd

oherwydd bod astudiaethau wedi dangos bod

y buddion seicolegol yn cynyddu gyda

chyfoeth rhywogaethau ac amrywiaeth.

 
  

 

Mae hyn yn golygu y dylai lleoedd gwyrdd a

glas fod yn gyfoethog ac yn fioamrywiol. 

 

Mae angen i raglenni a dulliau sy'n helpu

sicrhau bod pawb yn gallu byw mewn a

chael mynediad i fyd naturiol iach, sy'n llawn

bywyd gwyllt.

Mae'n destun pryder bod y cymunedau mwyaf

difreintiedig yn llai tebygol o fyw yn yr

ardaloedd gwyrddaf, ac eto, rydym yn gwybod

bod amser a dreulir ym myd natur yn cael

effaith ar ddangosyddion fel cyswllt

cymdeithasol, cydlyniant ac integreiddio,

lefelau troseddu ac addysg. Er enghraifft,

nod menter Cydcoed yng Nghymru oedd

cynyddu cyfranogiad y gymuned mewn

coetiroedd lleol mewn ardaloedd sydd naill ai â

mynediad gwael neu amddifadedd uchel.

Canfu ei werthusiad y bu cynnydd mewn

cyswllt cymdeithasol, ymddiriedaeth ac

ymgysylltu gweithredol, ynghyd â gostyngiad

mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Hoffwn

weld cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn nodi ffyrdd, gan

gynnwys defnyddio technoleg, gallant helpu i

gysylltu pobl o bob oed, gallu a chefndir

â natur. 

 

Mae ffocws cynyddol ar fuddion

datblygu dealltwriaeth ymhlith plant a phobl

ifanc o werth a phwysigrwydd natur.

Bydd angen sgiliau gwahanol ar ein

cenedlaethau presennol a chenedlaethau'r

dyfodol ar gyfer dyfodol a fydd yn dibynnu ar

stopio ac atal effeithiau newid yn yr hinsawdd,

colli bioamrywiaeth, ac ymdrin â newid

economaidd-gymdeithasol mawr. Mae hyn yn

golygu bod angen i ni sicrhau bod ein plant yn

datblygu gwybodaeth a chysylltiad â natur o

oedran ifanc. Yng Nghymru, mae dros 90% o

ysgolion wedi'u cofrestru ar y rhaglen Eco-

Ysgolion sydd wedi helpu disgyblion i ddysgu

am fyw'n gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

ers 25 mlynedd. Mae yna lawer o enghreifftiau

o arfer da mewn ysgolion. Er enghraifft, ym

Merthyr Tudful cafodd 23 o ysgolion (yn 2018-

19) wobr Baner Werdd, gyda phedair ysgol yn

ennill statws platinwm - mae ysgolion

platinwm ymhlith y gorau yn y byd ar
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Mae ymwybyddiaeth a disgwyliad cynyddol

gan y cyhoedd ynghylch argyfyngau natur a

hinsawdd. Mae hyn yn rhoi cyfle a

rheidrwydd i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus gynyddu lefel eu

huchelgais sy'n ymwneud â natur a'r

amgylchedd.

Er enghraifft, mewn arolwg ym mis

Mehefin 2018, nododd 64% o’r rhai a holwyd

yng Nghymru eu bod am i fesurau i amddiffyn

yr amgylchedd gael eu cryfhau pan fyddwn yn

gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae aelodaeth

elusennau cadwraeth ac amgylcheddol hefyd

yn cynrychioli un o'r grŵp mwyaf o fewn

cymdeithas sifil, e.e. mae gan WWF Cymru

4,129 o aelodau a dros 37,000 o gefnogwyr.

Hoffwn weld cyrff cyhoeddus yn gweithio

gyda dinasyddion i ddatblygu eu hamcanion

a'u camau i helpu i gyflymu graddfa a

chyflymder y newid sydd ei angen i gyflawni'r

heriau hyn, cynyddu ymwybyddiaeth a

dealltwriaeth ymhlith eu staff ledled Cymru a

defnyddio tystiolaeth gadarn i lywio eu

penderfyniadau.  

 
  

O ystyried maint yr her, mae gan fargeinion

twf rhanbarthol a busnesau (ac eraill) oll ran

bwysig i'w chwarae .

Er enghraifft, portffolio Bargen Ddinesig Bae

Abertawe o brosiectau mawr gwerth

cyfanswm o £58.7 miliwn sydd â'r nod o fynd

i'r afael newid yn yr hinsawdd ac adeiladu

rhagoriaeth ranbarthol mewn ynni

adnewyddadwy .  

 

Mae angen i gyrff cyhoeddus gydnabod bod

ecosystemau gydnerth iach yn sylfaenol i'n

hiechyd a'n llesiant, ac mae gweithio gyda

natur yn rhan bwysig o'r ateb i fynd i'r afael

â llawer o'r heriau sylweddol sy'n ein

hwynebu.

Er enghraifft, gall datrysiadau ar sail natur

sy'n edrych ar y dalgylch cyfan, yn hytrach na

phwynt penodol o lifogydd, helpu i atal

llifogydd, yn ogystal â dod â buddion eraill.

Mae prosiect ‘Brecon Beacons

megacatchment’ Dwr Cymru, a gwaith i adfer

y gors flanced weithredol yn Ardaloedd

Cadwraeth Arbennig Berwyn a Migneint, yn

enghreifftiau o ddulliau cydweithredol ar

raddfa dalgylch, sy’n ceisio adfer a chysylltu

amrywiaeth o gynefinoedd.

 

Mae ansawdd aer gwael yn effeithio ar bobl

a bywyd gwyllt, a dylai cyrff cyhoeddus

geisio ffyrdd o leihau llygredd aer er mwyn

cyflawni ymrwymiadau newid hinsawdd

Cymru a sicrhau aer glân ar gyfer

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.  

Yn y DU, mae ansawdd aer awyr agored

gwael yn gysylltiedig â rhwng 28,000 a 50,000

o farwolaethau bob blwyddyn gyda phlant , yr

henoed , neu'r rhai â chyflyrau meddygol

presennol sydd fwyaf mewn perygl . Mae

llygredd aer hefyd yn niweidio'r amgylchedd

naturiol , gyda 74% o gynefinoedd Cymru yn

derbyn mewnbyniadau peryglus o llygredd

aer. Mae trafnidiaeth yn faes lle mae sawl

enghraifft dda o gyrff cyhoeddus yn edrych ar

y ffordd y mae eu staff yn teithio ac yn

canolbwyntio eu hymdrechion ar leihau

allyriadau o gymudo. Er enghraifft, mae

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd

a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro

Morgannwg wedi ymrwymo i Siarter Teithio

Llesol, sy'n cynnwys ymrwymiadau i gefnogi

cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a

defnyddio cerbydau allyriadau uwch-isel, ac

mae cynlluniau i ymestyn y dull ledled Cymru

yn ystod 2020-21. Fodd bynnag, bydd symud

tuag at gymdeithas carbon isel yn gofyn am

newid dramatig yn y ffordd yr ydym yn symud

ein hunain a'n nwyddau. 

Ym Merthyr Tudful cafodd 23 o ysgolion

(yn 2018-19) wobr Baner Werdd, gyda

phedair ysgol yn cyflawni statws platinwm

- mae ysgolion platinwm ymhlith y gorau

yn y byd ar y rhaglen Eco-Ysgolion. 
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Gallai Deddf Aer Glân i Gymru helpu i

sicrhau aer glân yng Nghymru i bobl a'r

amgylchedd.

Rwy'n disgwyl gweld y cynllun hwn yn

darparu fframwaith rheoli ansawdd aer

deddfwriaethol a rheoleiddiol cadarn i Gymru

sy'n sicrhau aer glân yng Nghymru i bobl a'r

amgylchedd, gan gynnwys hyrwyddo'r

symudiad angenrheidiol o'r cerbyd modur

preifat i deithio llesol a thrafnidiaeth

gyhoeddus a chynyddu ymwybyddiaeth y

cyhoedd am lygredd aer a newid ymddygiad. 

Mae Dinasoedd fel Milan, Melbourne,

Berlin a Shanghai , yn defnyddio natur

i fynd i'r afael â phroblemau polisi , megis

gwyrddu trefol ar gyfer oeri dinasoedd,

gwella ymgysylltiad dinasyddion i adfer tir

cyhoeddus ac atal llifogydd. 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio

cynyddu canopi coed yn y Rhyl. Eu

huchelgais pum mlynedd yw plannu 18,000

o goed. Maent yn gweithio gydag Cyfoeth

Naturiol Cymru ac wedi datblygu

 diwrnodau plannu cymunedol gan lwyddo

i blannu 3,000 erbyn diwedd 2017-18.

Mae'r camau y maent yn eu cymryd nid yn

unig yn ceisio gwella natur ond hefyd yn

cydnabod pwysigrwydd cysylltu

cymunedau â natur, yn enwedig y buddion

i'r llesiant y mae'n ei ddarparu . 

Gall sut rydym yn dylunio ein

hamgylcheddau trefol helpu i wella

ansawdd aer, a dod â llawer o fuddion eraill.

Gall dyluniad ac amrywiaeth y seilwaith

gwyrdd chwarae rhan sylweddol wrth gael

gwared ar lygredd aer. Mae coed, er

enghraifft, yn amsugno llygryddion ac yn

rhyngdorri gronynnau niweidiol o allyriadau

cerbydau - yn Wrecsam, canfuwyd bod coed

yn tynnu 60 tunnell o lygryddion bob

blwyddyn. Mae'n gadarnhaol gweld cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn gweithredu fwyfwy i ddatblygu

a gweithredu seilwaith gwyrdd yn eu

hardaloedd. Er enghraifft, cam Cyngor

Abertawe i 'Baratoi Strategaeth Seilwaith

Gwyrdd ar gyfer Canol y Ddinas' a

Phartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent a

sefydlwyd i ddatblygu dull mwy cyson o reoli

Seilwaith Gwyrdd ar draws Gwent, gan helpu

i greu dinasyddion iachach, ysgogi cyfleoedd

busnes a darparu buddion cymunedol

(cydlyniant, sgiliau datblygu a gwirfoddoli) -

enghraifft wych o gydweithio rhanbarthol.
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Isod ceir y pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar:

Cynnal a gwella'r amgylchedd naturiol trwy reoli tir a môr yn briodol i greu ecosystemau

sy'n gweithredu'n iach 

Manteisiwch i'r eithaf ar leoedd gwyrdd a glas naturiol i gynnal llesiant 

Angen brys am well gwybodaeth am natur 

Aer a dŵr glân ar gyfer bywyd gwyllt a phobl 

Sicrhewch ein bod yn defnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar Gymru

Gydnerth ym Mhennod 3: Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant o Adroddiad Cenedlaethau'r

Dyfodol. 
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"Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir

dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol."

Cymru Iachach

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Iechyd da yw un o brif flociau adeiladu llesiant a chyfle. Mae galluogi pobl i fwynhau bywydau

o’r ansawdd uchaf posibl yn cynnwys eu cefnogi i gael ffordd o fyw sy'n cynnal iechyd

corfforol a meddyliol da, trwy greu lleoedd ac amgylcheddau sy'n cefnogi ffyrdd iach o fyw a

sicrhau bod gwasanaethau effeithiol ar gael i gefnogi pobl pan fydd angen gofal arnynt.

 

Mae cyfran uchel ein poblogaeth sy’n profi afiechyd wedi cael ei amlygu i raddau helaeth gan

bandemig COVID-19, gyda phobl hŷn a llai iach yn y perygl mwyaf. Mae angen blaenoriaethu

gwaith yn y dyfodol i wella canlyniadau iechyd pobl o bob oedran er budd ein poblogaeth, yn

ogystal â sicrhau ein bod wedi paratoi'n well ar gyfer argyfyngau byd-eang, fel pandemigau.  

 

Mae angen i ni symud y system tuag at roi blaenoriaeth i gadw pobl o bob oed yn iach yn

feddyliol ac yn gorfforol, er mwyn eu galluogi i fyw bywydau iach a bodlon. Er mwyn cyflawni

hyn, mae angen i ni ddatblygu system llesiant cenedlaethol sy'n ddull o gadw pobl yn iach,

trwy ganolbwyntio ar benderfynyddion ehangach iechyd. 
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Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu system les genedlaethol i wella iechyd a lles y genedl a

lleihau'r galw am wasanaethau.

Dylai Llywodraeth Cymru...

Argymhellion Polisi

Defnyddio penderfynyddion

ehangach iechyd i alluogi

ymagwedd system-gyfan

tuag at wella iechyd a

llesiant.         

 

Cynnal trefniadau cyllido ar

draws sectorau a

gwasanaethau i annog

cydweithredu i gadw pobl yn

iach a lleihau'r galw -

defnyddio buddsoddiad

cynyddol mewn

gweithgareddau ataliol fel

cam cyntaf.         

 

Newid trefniadau rheoli

perfformiad gyda chyrff

cyhoeddus i annog

cydweithio i gadw pobl yn

iach a lleihau'r galw.         

 

Penodi Gweinidog Atal, gyda

chyfrifoldeb am gymryd

agwedd llywodraeth gyfan,

gydlynol a seiliedig ar

dystiolaeth tuag at

fuddsoddi mewn atal. (Hefyd

argymhelliad ym Mhennod

2).

Archwilio dulliau newydd o

fuddsoddi mewn atal, gan

gynnwys a ellid defnyddio

arian a godir o drethi

newydd (fel yr ardoll gofal

cymdeithasol posibl) ar gyfer

buddsoddi mewn atal.

 

Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

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

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

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Cydnabod penderfynyddion ehangach iechyd. 

Ceisio cydweithio y tu hwnt i bartneriaid traddodiadol i fynd i'r afael â phenderfynyddion

ehangach iechyd.
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Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent: 

Ystyried eich rôl mewn system lesiant genedlaethol, gan gymhwyso diffiniad Llywodraeth

Cymru o atal i'ch gweithgareddau fel cam cyntaf, ac archwilio’r cyfleoedd mwyaf

arwyddocaol ar gyfer symud gwariant tuag at weithgareddau sy'n cefnogi atal sylfaenol

ac eilaidd, yn enwedig cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth. 

Cynorthwyo pobl i ymddwyn yn dosturiol, er mwyn gwella dealltwriaeth o lesiant

meddyliol. 

Chwarae eich rhan yn y gwaith o alluogi cenedl egnïol, gan gynyddu manteision

gweithgaredd corfforol i bawb. 

Blaenoriaethu creu lleoedd a dylunio iechyd a llesiant cymunedol - gan alluogi lleoedd i

gefnogi iechyd a llesiant pobl a chymunedau. 

 

 

 

Ble rydym ni nawr? Fy asesiad o gynnydd tuag at Gymru

Iachach:

Llwyfan y Bobl

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn cydnabod nad dim ond rhywbeth rydyn ni’n ei drwsio pan fydd

wedi torri yw iechyd, ond rhywbeth i’w gynnal a’i feithrin.” 

Mae yna dystiolaeth gymhellol nad ydym yn

buddsoddi yn y cydbwysedd gorau o

wasanaethau i gadw pobl yn iach a’u

galluogi i fyw bywydau iach a chyflawn.

Mae cyhoeddiadau proffil uchel gan gynnwys

adroddiad statws Ecwiti Iechyd Sefydliad

Iechyd y Byd a 'Fair Society, Healthy Lives'

Michael Marmot yn awgrymu bod angen mwy

o fuddsoddiad yn fyd-eang (a thrwy estyniad

yng Nghymru) yn y penderfynyddion iechyd

ehangach gan gynnwys sicrwydd incwm a

gwarchodaeth gymdeithasol, amodau byw,

cyfalaf cymdeithasol a dynol a chyflogaeth ac

amodau gwaith.

Mae peth tystiolaeth bod cyrff cyhoeddus

yn mabwysiadu dulliau sy'n fwy ataliol, ond

nid yw'r agenda atal yn symud ymlaen ar y

raddfa a'r cyflymder sydd ei angen ac nid

yw'n aml yn canolbwyntio ar

benderfynyddion ehangach iechyd.

Mae adborth gan gyrff iechyd a rhanddeiliaid

eraill yn awgrymu nad yw lefel y newid a nodir

mewn dogfennau strategaeth a pholisi o

reidrwydd yn digwydd ar lefelau lleol a

gweithredol oherwydd rhwystrau sylweddol i

newid sy'n cynnwys blaenoriaethu materion a

thargedau tymor byr, pwysau'r gweithlu yn

ogystal â galw cynyddol am wasanaethau.
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Mae'r defnydd cyflym o dechnoleg ddigidol o

fewn y system gofal iechyd yn ystod

pandemig COVID 19 yn dangos yr hyn y gellir

ei wneud a dylid adeiladu arno. 

 

Mae llawer o amcanion a chamau llesiant yn

cydnabod yr angen i symud tuag at atal a

llesiant ond mae angen iddynt fynd

ymhellach yn y modd y maent yn ariannu'r

ymyriadau hyn a thrawsnewid y ffordd y

maent yn darparu gwasanaethau.  

Ceir rhai enghreifftiau da o amcanion a

chamau sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo ffyrdd

iach o fyw neu wella llesiant meddyliol.

 

Mae'r rhan fwyaf o’r cyrff iechyd wedi pennu

amcanion llesiant sy’n canolbwyntio ar y

diffiniad mwy traddodiadol o 'iechyd' gan

gyfrannu at y nod 'Cymru Iachach' yn unig,

gan fethu cymryd i ystyriaeth

benderfynyddion ehangach iechyd, megis

tlodi, llygredd aer a thai gwael.  

Dylai amcanion ganolbwyntio mwy ar

benderfynyddion ehangach iechyd, fel tai, yr

amgylchedd naturiol a theithio cynaliadwy.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn darparu

enghraifft dda yn dilyn adolygiad o'i amcanion

llesiant yn 2019/20: eu hamcanion newydd

sy'n canolbwyntio ar y penderfynyddion

ehangach gan gynnwys “Hyrwyddo’r

amgylchedd naturiol a’r gallu i addasu i newid

yn yr hinsawdd” a “Chynllunio a darparu

gwasanaethau i alluogi pobl i gymryd rhan

mewn atebion cymdeithasol a gwyrdd ar

gyfer iechyd.”           

Mae'r Gronfa Trawsnewid yn ariannu rhai

ymagweddau diddorol tuag at atal sy'n

seiliedig ar le, ond mae angen gwaith

pellach i ystyried penderfynyddion

ehangach iechyd a symud at newid system-

gyfan tuag at atal. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei

strategaeth 'Cymru Iachach: cynllun hirdymor

ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol' ym mis

Mehefin 2018. Mae'r strategaeth yn gam

pendant i’r cyfeiriad cywir ond rwy’n pryderi

ynglŷn ag i ba raddau y mae'r camau

gweithredu a nodir yn y strategaeth yn

cymryd i ystyriaeth benderfynyddion

ehangach iechyd, ochr yn ochr ag adnabod yr

angen am ymagwedd system gyfan tuag at

gadw pobl yn iach. Mae rhai prosiectau

cadarnhaol yn cael eu hariannu gan y Gronfa

Gweddnewid, gan gynnwys er enghraifft

Rhwydweithiau Llesiant Integredig yng

Ngwent a Ganolfannau Cymunedol I CAN yn

Llandudno, Rhyl a Phrestatyn.

 

Mae angen cynyddu rôl technoleg ddigidol i

annog ymagwedd system-gyfan ac

arweinyddiaeth glir gyda chyflymder.  

Er bod rhai arwyddion o newid, ein

gwasanaethau cyhoeddus yn bell tu ôl i

gromlin y newid technolegol ac nid ydynt

mewn sefyllfa dda i gadw i fyny â

phwysigrwydd technoleg ar gyfer y modd y

mae cenedlaethau'r dyfodol am fyw eu

bywydau. Mae enghreifftiau cadarnhaol yn

cynnwys app BAPS sy'n arwain cleifion drwy

ymarferion yn dilyn llawdriniaeth ar y fron

neu'r echel a Woffington House yn Nhredegar

oedd y cartref gofal cyntaf yng Nghymru i

lofnodi Siarter Cynhwysiant digidol Cymru.

Fodd bynnag, mae angen cynyddu'r atebion o

ran data a thechnoleg er mwyn cael effaith

wirioneddol ar iechyd y boblogaeth, er

enghraifft drwy fuddsoddi mewn gallu timau

iechyd cyhoeddus lleol i ddeall ac olrhain

newidiadau yn y penderfynyddion iechyd

ehangach, drwy ffrydiau newydd o ddata ar

faterion fel llygredd aer neu newidiadau yn y

farchnad lafur. 

Mae Down to Earth, ger Abertawe yn

fenter gymdeithasol sy'n gweithio gyda

phobl ifanc ac oedolion dan anfantais o

Abertawe, Castell-Nedd Port Talbot a

Chymoedd De Cymru, gan ddefnyddio

lleoliadau awyr agored ar gyfer gwaith

datblygu therapiwtig ac adsefydlu.

Profwyd yn glinigol bod yr ymagwedd yn

gwella iechyd mewn tair astudiaeth

glinigol, gyda'r ymchwil ddiweddaraf yn

dangos bod y dull mor effeithiol â gwrth-

iselyddion. 
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Mae'n cynorthwyo pobl drwy

amrywiaeth eang o wasanaethau

integredig sy’n seiliedig ar eu

hanghenion unigol oherwydd eu bod

“yn gwybod bod iechyd yn cael ei

yrru'n bennaf gan ffactorau

cymdeithasol, nid rhai meddygol.”  

Mae ganddo bartneriaethau strategol

gydag ystod eang o sefydliadau a

chyllidwyr, gan gydweithio i ddylunio a

darparu rhaglenni hynod effeithiol sy'n

trawsnewid bywydau pobl. 

 

Prosiect Down to Earth, Abertawe

Un o'r enghreifftiau gorau o ymagwedd o'r

fath o fannau eraill yw Canolfan Bromley

by Bow yn Nwyrain Llundain. Wedi'i

sefydlu ym 1984, mae'n darparu model

newydd ar gyfer cymunedau iach, bywiog

trwy ddarparu'r cyfuniad o ganolbwynt

cymdogaeth, ymarfer meddygol ac ymarfer

ymchwil cymunedol sy'n darparu ystod o

wasanaethau sy'n mynd i'r afael â

phenderfynyddion ehangach iechyd.     

Mae iechyd meddwl yn bryder dybryd i

genedlaethau'r dyfodol, gyda salwch

meddwl yn cynyddu ar draws ein

cymdeithas.

Wrth gynhyrchu'r adroddiad hwn, iechyd

meddwl, a phryderon am effaith salwch

meddwl, oedd y mater a godwyd fwyaf gyda

mi ar draws pob grŵp poblogaeth. Yn sydyn,

mae'r heriau a wynebir gan lawer o bobl wedi

dwysáu gyda phwysau’r pandemig COVID-19.

Mae angen mynd i'r afael â graddfa ac effaith

iechyd meddwl gwael fel mater o frys. Mae un

o bob pedwar oedolyn yng Nghymru’n

debygol o brofi problem iechyd meddwl bob

blwyddyn, ac amcangyfrifir bod hyn yn costio

oddeutu £7.2 biliwn i’r economi o ganlyniad i

golli enillion, triniaeth a darpariaeth llesiant.

Mae'r cynnydd yn nifer y problemau iechyd

meddwl yn rhoi straen anghynaladwy ar y

GIG yn ogystal â gwasanaethau eraill yn y

sector cyhoeddus a gwirfoddol.

 

Mae mynd i'r afael ag iechyd meddwl yn

flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a chyrff

cyhoeddus eraill, ond nid oes digon o

gydgysylltiad nac ystyriaeth o

benderfynyddion ehangach iechyd i alluogi

ymagwedd ataliol system gyfan. 

Mae'n gadarnhaol bod y cynllun cyflawni 'Law

yn Llaw at Iechyd Meddwl' diweddaraf yn

dangos bod y Llywodraeth yn symud tuag at

ddulliau mwy ataliol ac yn dechrau ystyried

penderfynyddion ehangach iechyd ond bod

cyfleoedd yn cael eu colli, megis diffyg

defnyddio'r diffiniad o atal yn y cynllun

cyflawni, i Lywodraeth Cymru arwain y ffordd

o ran datblygu dull ataliol system gyfan. 

 

Ar draws cyrff cyhoeddus, caiff iechyd

meddwl ei nodi mewn amcanion a chamau

llesiant sy'n dangos ei fod yn cael ei

ystyried yn flaenoriaeth.  

Tra’i bod yn beth cadarnhaol i weld y ffocws

hwn ar iechyd meddwl mewn cyrff

cyhoeddus, bydd hyn yn cael ei danseilio os

na fydd Llywodraeth Cymru’n gyrru

buddsoddiad cydweithredol traws-sector,

sy'n adlewyrchu rôl sylfaenol bwysig

penderfynyddion ehangach iechyd yn y dasg

o atal salwch meddwl.

Mae Cydweithfa Gofal Cymunedol yn

Wrecsam yn fenter gymdeithasol arloesol

a ddyluniwyd i ddylunio a darparu

modelau newydd o bractis cyffredinol ar

gyfer cymunedau iach a hapus, sy'n

diwallu nid yn unig anghenion meddygol

ond hefyd anghenion cymdeithasol a

bugeiliol ei chleifion. Mae'n canolbwyntio

ar bobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan

sy'n gallu cael gafael ar gyngor a

chefnogaeth ynghylch iechyd meddwl,

iechyd corfforol, camddefnyddio

sylweddau, tai, budd-daliadau, trais

domestig a gwasanaethau prawf. 
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Mae ein ffyrdd o fyw yn golygu bod lefelau

gweithgaredd corfforol yn dirywio, sy'n cael

effaith ddifrifol ar ein hiechyd.  

Mae chwarter plant Cymru sy'n dechrau’r

ysgol bob blwyddyn yn ordrwm neu'n ordew,

ac mae'r lefelau hyn ar eu gwaethaf yn ein

cymunedau tlotaf. Mae bron i 60% o oedolion

Cymru yn ordrwm neu'n ordew, a heb

weithredu, rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu i

64% erbyn 2030. Cyhoeddodd Llywodraeth

Cymru 'Pwysau Iach, Cymru Iach: Ein

strategaeth hirdymor i atal a lleihau

gordewdra yng Nghymru' yn 2019, ac mae'n

galonogol gweld ei bod yn cynnwys y nodau

llesiant a’r pum ffordd o weithio, ynghyd â

gosod gweithredoedd sy'n pontio

amgylcheddau iach, lleoliadau iach, pobl iach

ac arweinyddiaeth ac yn galluogi newid. Fel

llawer o strategaethau'r Llywodraeth, yr her

fydd mynd i'r afael â'r bwlch rhwng dyhead

polisi a gweithredu o ddydd i ddydd,

rhywbeth a amlygwyd trwy'r adroddiad hwn

fel y 'bwlch gweithredu'. 

Roedd y 'Gronfa Iach ac Egnïol' yn enghraifft

dda o ymagwedd gydweithredol tuag at

wella gweithgaredd corfforol ar lefel

genedlaethol, ond mae angen gwaith

pellach i wneud yr holl gyfleoedd ar gyfer

gweithgaredd corfforol yn integredig ar lefel

leol. 

Er ei bod yng nghyfnod cymharol gynnar ei

gweithredu, mae gan y gronfa’r potensial i

ddangos ffordd newydd o weithio a newid

tuag at atal. Fodd bynnag, gyda lefel gymharol

isel o gyllid - dim ond £5.4 miliwn dros dair

blynedd, yn sicr gellir gofyn a yw hyn yn

North Carolina, Unol Daleithiau America –

mae Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr

awdurdod yn cyflawni 'Prosiectau Peilot

Cyfleoedd Iach' pum mlynedd. Mae'r

prosiectau peilot hyn yn galluogi talwyr,

darparwyr a sefydliadau cymunedol i

integreiddio gwasanaethau anfeddygol sy'n

uniongyrchol gysylltiedig â chanlyniadau

iechyd wrth ddarparu gofal. Mae

gwasanaethau anfeddygol yn cynnwys mynd

i’r afael ag ansefydlogrwydd tai, ansicrwydd

cludiant, ansicrwydd bwyd, trais

rhyngbersonol a straen tocsig.

Mae ysgol yn Des Moines, Iowa yn

cychwyn y diwrnod gyda sesiwn “Byddwch

yn Dda” sy'n cyfuno symudiadau ioga ac

ymarferion anadlu â thrafodaethau am

ddiolchgarwch, rhyngweithio'n heddychlon

ag eraill, a chael digon o gwsg. Ar ôl amser

cinio, mae'r ystafelloedd dosbarth yn pylu'r

goleuadau ac yn chwarae cerddoriaeth sy’n

tawelu’r meddwl fel rhan o ymarfer 10

munud o fyfyrdod ac ymwybyddiaeth

feddylgar. 

Mae Ciclovía yn ymyrraeth a ddechreuodd

yn Bogotá, Columbia ac sydd wedi lledu i

100 o ddinasoedd yn Ne America. Mae'n

caniatáu i redwyr, cerddwyr, beicwyr a

sglefrwyr ymarfer ar strydoedd trwy eu cau

i geir, bob bore Sul a phob gwyliau

cyhoeddus. 

ddigonol i gwrdd â graddfa'r heriau o

gynyddu cyfradd gweithgaredd corfforol a

lleihau gordewdra ymhlith poblogaeth sydd â

lefelau uchel o ordewdra.

 

Fel y dangosir mewn sawl adran o Bennod 5

yn yr adroddiad (Cynllunio, Tai a

Thrafnidiaeth yn benodol) mae angen

cymryd camau pellach i sicrhau bod y

lleoedd rydym yn byw, yn gweithio ac yn

chwarae ynddynt yn cefnogi ein hiechyd

corfforol a meddyliol.

Muttville Senior Dog Rescue
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Isod mae'r maes rwy'n argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar:

Ystyriwch eich rôl mewn system lles genedlaethol  

Cefnogi pobl i weithredu gyda thosturi 

Chwarae eich rhan i alluogi cenedl weithredol  

Cefnogi creu lleoedd a dylunio iechyd a llesiant cymunedol 

Am y dystiolaeth lawn, yr asesiad, y canfyddiadau allweddol a'r chyngor, gwelwch yr adran ar

Gymru Iachach ym Mhennod 3: Cynnydd ar y nodau o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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"Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu

hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)."

Cymru sy’n Fwy Cyfartal

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Mae cydraddoldeb yn fater i bawb. Er gwaethaf cynnydd mewn rhai meysydd, megis cynnydd

mewn cyflogaeth, culhau bylchau cyrhaeddiad addysgol i rai, a chynnydd yn lefelau

cyfranogiad gwleidyddol, rydym yn dal i weld lefelau anghydraddoldeb sy'n gwbl annerbyniol

yn yr 21ain ganrif.  

 

Mae yna llawer i'w wneud o hyd yng Nghymru i sicrhau bod pawb yn rhydd o wahaniaethu ac

yn gallu mwynhau eu hawliau dynol sylfaenol.

 

Mae'r bennod hon o’r Adroddiad yn canolbwyntio ar sut mae heriau allweddol yn effeithio ar

rai grwpiau (y rhai a restrir yn Neddf Cydraddoldeb 2010) ond mae hefyd yn cydnabod

croestoriadoldeb sef deall y ffordd y gall nodweddion fel rhywedd, hil neu anabledd

ryngweithio a chynyddu anfantais mewn sefyllfaoedd penodol. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gall ymateb i dueddiadau yn y dyfodol (megis

cynyddu awtomeiddio, ein poblogaeth sy'n heneiddio a newid yn yr hinsawdd) mewn ffyrdd

sy'n lleihau anghydraddoldebau yn hytrach na'u annog.

Dylai Llywodraeth Cymru...

Argymhellion Polisi

Cymryd camau beiddgar i

fynd i'r afael â'r

anghydraddoldebau a brofir

gan gymunedau pobl

dduon ac Asiaidd a lleiafrifoe

dd ethnig yng Nghymru -

gan gynnwys drwy

Strategaeth Cydraddoldeb

Hiliol. 

 

Gweithredu argymhellion yr

Adolygiad Cydraddoldeb ar

sail Rhywedd gan

ganolbwyntio'n benodol ar

oblygiadau tueddiadau'r

dyfodol yn ogystal â'r heriau

presennol.

 

Gosod targedau heriol ar

gyfer recriwtio'r sector

cyhoeddus, gan sicrhau bod

pobl â nodweddion amrywiol

yn cael eu cynrychioli'n

amlwg yn y llywodraeth ar

bob lefel. Dylai'r dull hwn

gydnabod pwysigrwydd

profiadau byw dan anfantais

fel rhan o'r meini prawf

recriwtio dilys. Dylid

cyflwyno llwybr carlam

bywyd go iawn fel rhan o

broses recriwtio'r

Llywodraeth. (Gweler

argymhelliad ym Mhennod 2

ar y 'Llwybr Carlam Bywyd

Go Iawn').

Sicrhau ei fod yn defnyddio

pob lifer sydd ar gael i leihau

anghydraddoldebau a thlodi

yng Nghymru, gan fanteisio

i'r eithaf ar gyfleoedd ym

mhob un o'r nodau llesiant. 

Sicrhau bod y cwricwlwm

ysgol newydd yng Nghymru

yn arfogi plant yn ddigonol i

ddod yn ddinasyddion

gwybodus moesegol yng

Nghymru amrywiol; yn

enwedig yng nghyd-destun y

twf ymddangosiadol mewn

troseddau casineb a

waethygwyd gan Brexit.

 

Sicrhau ei fod yn defnyddio

ysgogiadau fel Dyletswydd

Cydraddoldeb y Sector

Cyhoeddus; dyletswydd

economaidd-gymdeithasol a

Bil Partneriaethau

Cymdeithasol (Cymru),

mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â

gofynion Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) 2015 - yn enwedig

gosod, cyflawni ac adrodd ar

amcanion llesiant.

 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)

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

mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl Gyrff Cyhoeddus a Byrddau a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:

Sicrhau bod amcanion yn ystyried cyfleoedd i fynd i'r afael â thlodi ac

anghydraddoldebau yng nghyd-destun yr holl nodau llesiant - heb ganolbwyntio'n unig

ar gyfleoedd economaidd a chymdeithasol. 

Ystyried dulliau mwy cydweithredol ac integredig o fynd i'r afael â thlodi a

chydraddoldeb ar draws gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar grwpiau sy'n wynebu

anfanteision penodol. 

 

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

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent: 

Trechu tlodi ac anfanteision economaidd-gymdeithasol. 

Sicrhau mynediad cyfartal i swyddi addas i gydnabod gwerth pawb. 

Rhoi cyfle cyfartal i bobl gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau er mwyn

sicrhau canlyniadau cyfartal. 

Galluogi pobl i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i'w cyflawni.  

Deall achosion ac effeithiau anghydraddoldebau iechyd. 

 

 

 

 

Malala Yousafzai

“Nid wyf yn siarad drosof fy hun ond dros y rhai

heb lais .... y rhai sydd wedi ymladd dros eu

hawliau .... eu hawl i fyw mewn heddwch, eu

hawl i gael eu trin ag urddas, eu hawl i gyfle

cyfartal, eu hawl i fod addysgedig.”

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble rydym ni nawr? Fy asesiad o gynnydd tuag at Gymru

sy’n Fwy Cyfartal: 

Mae angen mwy o waith i gyrff cyhoeddus

gymhwyso lens cydraddoldeb i'w

hamcanion llesiant a'u halinio â'u

hamcanion cydraddoldeb. 

Mae anghydraddoldeb o ran statws

economaidd-gymdeithasol yn ogystal â hil,

rhywedd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd

rhywiol, crefydd a chred (a ddisgrifir yn aml

fel y rhai â nodweddion gwarchodedig) yn

croestorri ar draws pob un o'n nodau llesiant

cenedlaethol. Yn ôl Sefydliad Joseph

Rowntree, sbardun mwyaf tlodi yw

cyrhaeddiad addysgol plant pan fyddant yn

gadael addysg amser llawn, mae'n

gadarnhaol felly bod llawer o amcanion

llesiant yn ymwneud â chydraddoldeb o ran

cyfleoedd addysgol o ran sgiliau a lleihau

bylchau mewn cyrhaeddiad addysgol. Er

enghraifft, “Lleihau effaith tlodi ar

gyrhaeddiad ar gyfer cymwysterau

galwedigaethol a galwedigaethol i ddarparu

cyfle cyfartal."

Nid yw patrymau tlodi wedi newid yn

sylweddol dros genedlaethau, ac felly mae

tlodi yn parhau i fod yn her allweddol i

genedlaethau'r dyfodol.

Yn ôl cyhoeddiad diweddar gan Sefydliad

Bevan, mae yna rai arwyddion nad yw’n

ymddangos fel bod tlodi’n gwaethygu - mewn

gwirionedd mae cyfraddau tlodi cyffredinol

Cymru wedi gostwng o 24% i 23%, gyda

gostyngiadau tebyg i’r gyfradd tlodi plant

(29% i 28%) a chyfradd tlodi oedolion o

oedran gweithio (23% i 22%). Fodd bynnag,

mae hyn wedi'i osod yn erbyn cefndir o

batrwm ystyfnig o dlodi nad yw wedi newid

yn sylweddol dros genedlaethau ac mae

gormod o blant wedi eu dal mewn cylchoedd

rhwng cenedlaethau o adfyd ac anfantais

gydol oes. 

 

Mae'n gadarnhaol bod y Llywodraeth yn

deddfu'r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol, ond nid yw llawer o'r

ysgogiadau eraill i roi diwedd ar dlodi ar

waith ac mae angen iddi fod yn gyson â

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu mewn

cyd-destun rhyngwladol heriol, gydag

ansicrwydd ynghylch i ba raddau y bydd

Brexit yn effeithio ar Gymru a'n cymunedau

tlotaf, a'r canlyniad economaidd ansicr o

bandemig COVID-19. Er bod y Llywodraeth

yn amlwg wedi ymrwymo i fynd i'r afael â

thlodi, mae angen cymryd camau i gymhwyso

lens tlodi mewn perthynas â'r nodau llesiant i

gyd, os ydym o ddifrif ynglŷn â dod â thlodi i

ben a chreu Cymru well ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol

 

Dylai cyrff cyhoeddus ystyried effaith

cydraddoldeb tueddiadau yn y dyfodol ar

gydraddoldeb, yn enwedig mewn perthynas

â natur gyfnewidiol gwaith a'n poblogaeth

sy'n heneiddio.

Mae ymchwil yn awgrymu bod awtomeiddio

yn debygol o effeithio ar rai grwpiau a

nodweddion yn fwy nag eraill gan arwain at

anfantais bellach i leoedd, cymunedau a

grwpiau sydd eisoes dan anfantais

economaidd. Mae risg sylweddol y bydd y

diffyg cyfleoedd uwchsgilio yn effeithio'n

anghymesur ar y grwpiau sydd eisoes dan

anfantais heddiw. Er enghraifft, mae Fforwm

Economaidd y Byd yn amcangyfrif y byddai

menywod wedi ymgymryd â 57% o'r swyddi a

fydd wedi'u dadleoli gan dechnoleg erbyn

2026. Mae gan lawer o gyrff cyhoeddus

amcanion llesiant o fynd i'r afael ag

unigrwydd ac arwahanrwydd yn ein

poblogaeth hŷn ond cymharol ychydig o gyrff

cyhoeddus sy'n mynd i'r afael â'r hyn y gallai

ei olygu o ran swyddi a sgiliau yn eu hardal. 

 

 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Hynny yw, sut y byddant yn cael buddion

cadarnhaol o'r potensial i bobl hŷn weithio am

gyfnod hirach, naill ai'n ffurfiol neu'n anffurfiol

trwy wirfoddoli, a throsglwyddo sgiliau a

phrofiad. Mae angen i ni alluogi pobl i aros

mewn cyflogaeth am gyfnod hirach, i gefnogi

heneiddio'n dda ac i gael effaith gadarnhaol

ar yr economi.  

 

Dylai cyrff cyhoeddus ystyried effaith

cydraddoldeb tueddiadau yn y dyfodol ar

gydraddoldeb, yn enwedig mewn perthynas

â natur gyfnewidiol gwaith a'n poblogaeth

sy'n heneiddio.

Mae effaith newid yn yr hinsawdd hefyd yn

debygol o gael ei deimlo'n anghyfartal o ran ei

effeithiau ac o ran camau i atal a lliniaru. Mae

atebion polisi i fynd i'r afael â newid yn yr

hinsawdd hefyd mewn perygl o ehangu

anghydraddoldeb os na chânt eu hystyried yn

ofalus. Er enghraifft, gallai dull o leihau

allyriadau carbon o drafnidiaeth sy'n

canolbwyntio ar gymell prynu cerbydau

trydan roi mwy o anfantais i'r rheini sydd dan

anfantais economaidd-gymdeithasol na allant

fforddio bod yn berchen ar gerbyd. 

 

Mae cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu

yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond mae

anghydraddoldebau annerbyniol o hyd i

lawer o grwpiau o bobl. 

Yng Nghymru heddiw, mae mwy o bobl mewn

cyflogaeth gyda chynnydd yng nghyfran y

menywod sy'n cael eu cyflogi mewn

galwedigaethau â chyflog uchel, ac mae'r

bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi culhau. Er

gwaethaf hyn, mae cyflogaeth ansicr wedi

cynyddu ar gyfer y rhai rhwng 16 a 24 oed,

mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer

gweithwyr amser llawn yn parhau, pobl nad

ydynt yn anabl yng Nghymru ddwywaith yn

fwy tebygol na phobl anabl o gael eu cyflogi,

ac   mae gweithwyr o grwpiau lleiafrifoedd

ethnig yng Nghymru yn ennill 7.5% yn llai yr

awr (ar gyfartaledd) na gweithwyr gwyn

Prydain yng Nghymru.

Nid yw gwaith bellach yn llwybr

gwarantedig allan o dlodi.  

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod tlodi mewn

gwaith yn cynyddu a'i fod hefyd yn effeithio'n

anghymesur ar rai grwpiau, gan waethygu'r

anghydraddoldebau presennol. Yn ôl

dadansoddiad Sefydliad Bevan, mae'r rhan

fwyaf o bobl sy'n byw mewn tlodi yng

Nghymru yn byw mewn cartrefi lle mae o leiaf

un oedolyn mewn gwaith: mae 64% o

oedolion o oedran gweithio a 67% o blant

sy'n byw mewn tlodi yn byw mewn cartrefi o'r

fath. Mae gormod o swyddi yng Nghymru yn

talu cyflogau isel ac nid ydynt yn rhoi fawr o

sicrwydd, heb adael pobl â digon o arian i

adeiladu bywyd gweddus iddynt hwy eu

hunain a'u teuluoedd. Mae yna enghreifftiau o

gyrff cyhoeddus yn gweithredu i greu amodau

gwaith tecach gan gynnwys Llywodraeth

Cymru yn rhedeg cynllun mentora gwrthdro

lle mae mwy o aelodau iau o staff â

nodweddion gwarchodedig yn cael eu paru

ag uwch weision sifil i'w mentora ac mae gan

Fwrdd Iechyd Bae Abertawe rwydweithiau

LGBT + a phobl Duon, Asiaidd a lleiafrifoedd

ethnig i wella dealltwriaeth, gwella

cefnogaeth staff a rhoi hwb i ofal cleifion.    

 

Mae arwyddion bod cyfranogiad

gwleidyddol a dinesig yn cynyddu, ond mae

gennym ffordd i fynd i sicrhau bod

sefydliadau'n rhoi'r ffordd 'cynnwys' o

weithio ar waith a nodir yn Neddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.  

Trwy fy ngwaith yn monitro ac asesu cyrff

cyhoeddus, rwyf wedi darganfod bod rhai

cyrff yn trafod ‘cynnwys’ a ‘chydraddoldeb'

ond nid o reidrwydd y tu hwnt i ddatganiadau

eang. Er enghraifft, y cam: “Byddwn yn

galluogi nifer fwy, ac amrywiaeth ehangach, o

bobl i fwynhau, cymryd rhan a gweithio yn y

celfyddydau a ariennir yn gyhoeddus.” nad

yw’n adlewyrchu'r camau y mae'n rhaid iddynt

eu cymryd i ehangu cydraddoldeb ac

amrywiaeth cyfranogiad, y rhai sy'n gwneud

penderfyniadau a modelau rôl cymunedol.  

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Er ei bod yn gadarnhaol bod rhai enghreifftiau

da o gynnwys megis ‘Mesur y Mynydd'(fenter

a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru i

ddatblygu Rheithgor Dinasyddion i archwilio

'Beth sy'n wirioneddol bwysig ym maes gofal

cymdeithasol i unigolion yng Nghymru?’) a

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn

cymryd dull ‘dywedasoch, gwnaethom’ trwy

gyfleu canlyniadau cyfranogiad i’r bobl y

maent wedi ymwneud â gwneud

penderfyniadau, mae'n amlwg bod angen i

gyrff cyhoeddus wneud mwy, yn enwedig o

ran dulliau wedi'u targedu o weithio gyda

grwpiau penodol sy'n wynebu anfantais. 

 

Mae Cymru yn dangos ymrwymiad i wrando

ar bobl ifanc drwy ostwng yr oedran

pleidleisio i gynnwys rhai 16 a 17 oed.  

Mae ymgyfraniad pobl ifanc wrth wneud

penderfyniadau yn arbennig o bwysig i

gynrychioli buddiannau cenedlaethau'r

dyfodol ac mae lleihau'r oedran pleidleisio

yng Nghymru mewn Deddf newydd yn achos

dathlu. Dylai cyrff cyhoeddus wneud y mwyaf

o gyfleoedd i ymgysylltu â phobl ifanc wrth

wneud penderfyniadau a dangos sut mae

lleisiau pobl ifanc yn dylanwadu ar

benderfyniadau i wella Cymru.  

 

Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, mae

angen gwaith pellach i sicrhau bod ein

gwneuthurwyr penderfyniadau yn rhannu

nodweddion y bobl y maent yn gwneud

penderfyniadau drostynt.

Er enghraifft, mae grwpiau lleiafrifoedd ethnig

yn cael eu tangynrychioli mewn penodiadau

cyhoeddus ac mae'r farnwriaeth a phrin yw'r

bobl anabl sydd mewn swyddi o rym yng

Nghymru. Mae angen ymdrech genedlaethol

ar y cyd arnom i sicrhau bod y rhai sy'n

gwneud penderfyniadau yn fwy amrywiol, gan

ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig, a'r

mecanweithiau sydd ar waith i sicrhau bod

unrhyw ddinesydd a hoffai gymryd rhan

mewn gwella gwasanaeth neu gynllun yn cael

cyfle i wneud hynny.  

Mae Trais yn Erbyn Menywod yn parhau i

fod yn her sylweddol a pharhaus er

gwaethaf ffocws cynyddol a chyflwyno

deddfwriaeth benodol.  

Mae cam-drin domestig a thrais yn erbyn

menywod a merched yn parhau i fod yn her

sylweddol yng Nghymru, nid yn unig

oherwydd yr effaith y mae'n ei chael ar iechyd

corfforol a meddyliol dioddefwyr ac ar y galw

am wasanaethau cyhoeddus yn y tymor byr,

ond hefyd oherwydd yr effaith tymor hwy ar

drosglwyddo adfydau plentyndod rhwng

cenedlaethau. Er bod ymrwymiad a bwriad

polisi clir gan Lywodraeth Cymru, gan

gynnwys addewid gan y Prif Weinidog i

wneud Cymru'r lle mwyaf diogel i fenywod,

mae dadansoddiad gan Archwiliad Cymru ar

weithredu'r Ddeddf yn dangos bod mwy o

waith i'w wneud. 

Yn ôl yr Adroddiad Bwlch Rhywedd Byd-

eang, Gwlad yr Iâ yw’r wlad fwyaf cyfartal

o ran rhywedd yn y byd am yr 11eg tro yn

olynol, ar ôl cau bron i 88% o’i bwlch

rhywedd cyffredinol. 

Mae Karlie Kloss yn fodel rôl benywaidd

sy'n annog menywod ifanc i ddilyn

gyrfaoedd mewn meysydd technoleg trwy

ei rhaglen Kode with Klossy, a sefydlodd

yr Athro Sue Black OBE #techmums sy'n

arfogi menywod â'r sgiliau digidol sydd eu

hangen arnynt i lywio gweithle'r dyfodol. 

Mae Wilderness on Wheels yn sefydliad yn

Colorado sy'n helpu plant ac oedolion ag

anableddau i gael profiadau fel y mae

pawb arall yn ei wneud, gan gynnwys

gweithgareddau awyr agored. Mae'n helpu

pobl o bob gallu i gael mynediad at fyd

natur a gweithgareddau awyr agored, gan

gynnwys gwersylla, heicio a physgota.  

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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 Yn 2015, ffurfiodd y Prif Weinidog Justin

Trudeau y cabinet cytbwys rhywedd cyntaf

yn hanes Canada a rhoi’r wlad yn y pumed

safle yn y gwaith o ran canran y menywod

mewn swyddi gweinidogol. Pan ofynnodd

gohebwyr i Trudeau pam roedd

cydraddoldeb rhywiol yn bwysig iddo, fe

ddychwelodd: “Oherwydd mae'n 2015.” 

Isod mae'r pum maes rwy'n argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar y canlynol: 

Trechu tlodi ac anfanteision economaidd-gymdeithasol. 

Sicrhau mynediad cyfartal i swyddi addas i gydnabod gwerth pawb. 

Rhoi cyfle cyfartal i bobl gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau er mwyn

sicrhau canlyniadau cyfartal. 

Galluogi pobl i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i'w cyflawni. 

Deall achosion ac effeithiau anghydraddoldebau iechyd. 

Am y dystiolaeth lawn, yr asesiad, y canfyddiadau allweddol a'r cyngor, gwelwch yr adran ar

Gymru sy'n Fwy Cyfartal ym Mhennod 3: Cynnydd ar y nodau o Adroddiad Cenedlaethau'r

Dyfodol. 

Mae Black Thrive yn sefydliad sy’n ceisio

dod â’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd

meddwl i ben a mynd i’r afael ag

anghydraddoldebau iechyd meddwl a

brofir gan gymunedau Du Lambeth. 
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"Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd

â chysylltiadau da." 

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol (Cymru) (2015)

Mae cymunedau cydlynus a chysylltiedig yn rhan bwysig o lesiant unigol pobl, ac mae mwy o

bobl bellach yn sylweddoli gwerth caredigrwydd, cymuned a chysylltiadau ar lesiant. Bydd

cymunedau yng Nghymru yn 2050 wedi eu cysylltu yn dda (yn cynnwys yn ddigidol), yn gallu

addasu i newid, ac yn canolbwyntio ar lesiant y bobl sy'n byw yno. Bydd pobl yn ymddiried ac

yn cael eu grymuso i wneud y pethau sy'n bwysig iddyn nhw a bydd ganddyn nhw fynediad

da at wasanaethau allweddol fel addysg, iechyd, tai, manwerthu, trafnidiaeth a diogelwch

cymunedol. 

“Cysylltu yw'r gair hud.”

Panel Dinasyddion Gwent,

Hydref 2019
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Dylai Llywodraeth Cymru geisio mabwysiadu dull creu lleoedd ar gyfer rhaglenni,

cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol sy'n cyd-fynd â'r egwyddorion creu lleoedd sydd

wedi'u cynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru.

Dylai Llywodraeth Cymru...

Argymhellion Polisi

Sicrhau bod ei strategaeth

unigrwydd yn nodi sut y gall

gyfrannu at gyflawni ei

hamcanion llesiant a nodau

llesiant Cymru.

Cefnogi cyrff cyhoeddus i

weithio'n well gyda'i gilydd i

gynllunio, paratoi a symud

eu gweithgaredd a'u

hadnoddau tuag at atal; i

helpu i fynd i'r afael â

throsedd ac ymddygiad

gwrthgymdeithasol.

 

Ei gwneud yn ofynnol i

geisiadau ar gyfer y rhaglen

cyfleusterau cymunedol

ddangos sut y byddant yn

cyfrannu at amcanion

llesiant lleol.

 

Cefnogi cyrff cyhoeddus i

ddarparu dull mwy

integredig o ddarparu

gwasanaethau mewn

ardaloedd gwledig.

 

Sicrhau bod y ddyletswydd

economaidd-gymdeithasol

yn cyd-fynd â Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) 2015. (Hefyd yn

argymhelliad ym Mhennod 3:

Cymru Lewyrchus)

 

Cefnogi sefydlu dau neu dri

o brosiectau peilot ar raddfa

tirwedd, prosiectau

stiwardiaeth gymunedol, i

adeiladi ar y gwersi a

ddysgwyd o'r project

Skyline. (Hefyd yn

argymhelliad ym Mhennod 3:

Cymru Gydnerth)

 

Sicrhau bod gan bawb yng

Nghymru fynediad at

gysylltedd digidol a

rhyngrwyd dibynadwy; a

gweithio gyda sefydliadau

busnes a gwirfoddol i helpu i

gyflawni hyn.

Ymrwymo i gyflwyno'r

cysyniad o gymdogaeth 20

munud ar gyfer pob tref a

dinas yng Nghymru; creu

cymunedau iachach,

hapusach sy'n addas ar

gyfer dyfodol di-garbon. Mae

hyn yn golygu

cymdogaethau cryf, â

chysylltiadau da, lle mae

pobl yn byw o fewn pellter

cerdded o 20 munud i

wasanaethau allweddol bob

dydd, a blaenoriaethu

datblygiadau o fath sy'n

cyfuno tai, cysylltiadau

trafnidiaeth, gwasanaethau

cyhoeddus, gweithleoedd a

chyfleusterau hamdden.

Gosod safonau i sicrhau bod

pobl yn gallu cael mynediad i

fannau gwyrdd bioamrywiol

o fewn 300 metr i'w cartref.

(Hefyd argymhelliad ym

Mhennod 3: Cymru

Gydnerth)

 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb
70



Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

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

mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl Gyrff Cyhoeddus a Byrddau a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

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

cymunedol, a meysydd eraill fel mynd i'r afael ag anghydraddoldeb a thlodi, yr

amgylchedd naturiol, gwaith teg, sgiliau, iechyd a llesiant.  

Nodi'n glir sut yr ydych yn deall diffiniad y nod: 'Cymru o Gymunedau Cydlynus' 

Cysoni eu camau gweithredu ac adrodd ar y nod hwn gyda'u hymrwymiad o dan y

ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, i sicrhau bod eu hamcanion llesiant yn mynd i'r

afael ag anfanteision economaidd-gymdeithasol. 

 

 

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

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent: 

Galluogi pobl i fod yn weithgar yn eu cymunedau trwy greu'r amodau lle gallant wneud y

pethau sy'n bwysig iddynt. 

Cefnogi cymunedau i fod yn gysylltiedig yn dda ac yn lle y mae pobl yn teimlo'n ddiogel. 

Galluogi mynediad da i wasanaethau llesiant allweddol. 

Gwerthfawrogi pa rôl a photensial y gall sefydliadau angor cymunedol eu chwarae wrth

adeiladu cymunedau cydlynus. 
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o gynnydd wrth gyflawni

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Mae Cyrff Cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo

yn eu ffocws ar gymunedau ond dylent

sicrhau eu bod yn ymgorffori diwylliant o

gynnwys ystyrlon, gan alluogi cymunedau i

lywio a llunio penderfyniadau lleol.  

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru yn

gosod mwy o amcanion llesiant ar y thema

‘cymuned’ nag unrhyw bwnc arall. Er

enghraifft, mae 109 o amcanion llesiant (o

295) a osodwyd gan gyrff cyhoeddus, a 46 o

amcanion llesiant (o 94) a osodwyd gan y 19

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer y

cyfnod 2018-19, yn ymwneud â'r thema hon. 

Mae yna rai prosiectau addawol sy'n

cysylltu pobl â'u hamgylchedd lleol a'u

hadnoddau naturiol mewn ffordd a all helpu

i ailadeiladu a chreu dyfodol newydd i

gymunedau.  

Er enghraifft, mae stiwardiaeth gymunedol ar

dir hefyd yn rhoi cyfle i gysylltu pobl â'u

hardal leol. Yn Ne Cymru, mae 'Project

Skyline' yn gweithio i roi cysylltiad i

gymunedau â'u tirwedd leol, a all ddarparu

incwm, swyddi, lle o weithgaredd

cymdeithasol a diwylliannol, a chartref i natur. 

Mae angen i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus ystyried atebion

symudedd sydd o fudd i gydlynu

cymunedau, iechyd, cyfartalwyd a'r

amgylchedd.  

Os byddwn yn cael cysylltedd yn iawn, bydd

yn effeithio'n sylweddol ar ein gallu i wella

cydlynant cymunedol, lleihau llygredd aer,

gwella iechyd a llesiant, a chyrraedd targedau

lleihau carbon. Er enghraifft, mae tua 24% o'r

holl deithiau mewn ceir ar draws y DU o dan

ddwy filltir, sy'n golygu y gellid gwneud cyfran

fawr o'r teithiau hyn drwy gerdded, beicio neu

sgwennu. Gall rhwydwaith trafnidiaeth

gyhoeddus integredig, carbon isel,

fforddiadwy, dibynadwy ac effeithlon wella

lefelau iechyd a gweithgarwch a mynd i'r afael

â materion fel llygredd aer, newid yn yr

hinsawdd ac anghydraddoldeb. Dywedodd

tua 57% o'r rhai a arolygwyd yn ddiweddar

gan y RAC y byddent yn fodlon defnyddio eu

ceir yn llai pe bai ansawdd trafnidiaeth

gyhoeddus yn gwella. Cyfeiriwch at fy adran

ar Drafnidiaeth, ym Mhennod 5, i gael rhagor

o wybodaeth, dadansoddiadau o amcanion

llesiant, a fy argymelliadau. 

Mae cyhoeddi Polisi Cynllunio Cymru yn

gam arwyddocaol tuag at sicrhau

cymunedau sydd â chysylltiadau a

chymunedau diogel yng Nghymru, ond

dylai'r ffocws bellach fod ar y gweithredu.  

Mae Cymru angen system cynllunio effeithlon,

clir a  tryloyw sydd yn gweithio i gynllunwyr,

datblygwyr a chymunedau. Mae angen i

gymunedau gymryd rhan o'r cychwyn cyntaf,

mewn ffordd ystyrlon, i gynllunio'r cynlluniau

a'r penderfyniadau sy'n eu haffeithio nhw.

Cyfeiriwch at fy adran ar Gynllunio ym

Mhennod 5, i gael rhagor o wybodaeth,

dadansoddiad o'r amcanion llesiant a'r 

 argymhellion. 
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Mae cyrff cyhoeddus yn cydnabod

pwysigrwydd cartrefi o ansawdd da ar

lesiant pobl ond nid ydynt yn ystyried y

tueddiadau hirdymor.  

Mae fy nadansoddiad yn dangos bod 43 o'r

295 o amcanion llesiant gan gyrff cyhoeddus

yn ymwneud â chartrefi (gan 24 o'r 44 o gyrff

sy'n rhwym wrth y Ddeddf). Fodd bynnag,

ychydig o gyrff cyhoeddus sydd wedi ehangu

eu hamcanion i archwilio tueddiadau

hirdymor cartrefi. Er enghraifft, sut maen

nhw'n ystyried newid demograffig, trefniadau

byw gwahanol fel rhannu tŷ neu gartrefi

rhwng cenedlaethau, difodiadau mewn

technoleg a allai olygu bod pobl yn byw yn eu

cartrefi yn hirach. Cyfeiriwch at fy adran ar

'Tai', ym Mhennod 5, am wybodaeth bellach,

dadansoddiad o syniadau llesiant a fy

argymhellion. 

 
Mae unigrwydd yn argyfwng cenedlaethol

ac yn cael ei gydnabod yn gynyddol gan

gyrff cyhoeddus yn eu hamcanion llesiant

a'u camau.  

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa

Ystadegau Gwladol yn dweud wrthym fod 2.4

miliwn o oedolion sy'n byw ym Mhrydain - o

bob oed - yn dioddef o unigrwydd cronig.

Yng Nghymru, canfuwyd bod 16% o bobl yn

teimlo'n unig yn 2017-18, gyda phobl iau yn

fwy tebygol o nodi eu bod yn teimlo'n unig na

phobl hŷn. Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn llunio'r

cysylltiadau rhwng cymunedau diogel sydd â

chysylltiad da a nodweddion ehangach

llesiant, yn enwedig wrth fynd i'r afael ag

unigrwydd ac arwahanrwydd. Er enghraifft,

Cam Cyngor Sir Fynwy i: “Ddatblygu

cyfleoedd i bobl i gael eu disodli yn eu

cymunedau lleol gan leihau arwahanrwydd ac

unigrwydd”. 

Mae sawl ymyrraeth gadarnhaol yn digwydd

ar lefel genedlaethol a lleol i ymyrryd yn

gynharach i fynd i’r afael ag achosion

sylfaenol trosedd a thrais.  

Er enghraifft, mae DRIVE yn rhaglen sy'n

targedu cyflawnwyr cam-drin domestig - sy'n

faes sydd yn draddodiadol wedi cael llai o

ffocws. Mae wedi cael ei dreialu mewn pum

llu Heddlu ledled Cymru gan gynnwys De

Cymru. Mae wedi gweld gostyngiad o 30%

mewn cam-drin domestig yn troseddu

gostyngiad o 88% mewn cam-drin rhywiol,

gostyngiad o 82% mewn cam-drin corfforol,

gostyngiad o 75% mewn stelcio ac aflonyddu

a gostyngiad o 73% mewn rheoli ymddygiad.

Mae'n costio £2,400 i bob troseddwr. 

 

Mae mynediad at wasanaethau llesiant

allweddol mewn cymunedau yn anghyfartal

ledled Cymru.

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018-19,

roedd 80% o bobl yn fodlon eu bod yn gallu

cyrraedd y gwasanaethau sydd eu hangen

arnynt neu gael mynediad atynt. Roeddent yn

lleiaf bodlon â'u gallu i gael mynediad at

wasanaethau fel canolfannau cymunedol,

ysgolion uwchradd, llyfrgelloedd a chlybiau

ieuenctid. 

 
Mae'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol a'r

rhaglen Hybiau Cymunedol yn cefnogi

dulliau cadarnhaol o ddod â chymunedau

ynghyd ond mae angen ei blethu â

chynlluniau ac amcanion cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Er bod y rhaglenni hyn yn gyfleoedd pwysig i

wella cymunedau cydlynus, dylai Llywodraeth

Cymru sicrhau eu bod yn gysylltiedig ag yn

gyson â'r gwaith o gyflawni cynlluniau ac

amcanion llesiant cyrff cyhoeddus a byrddau

gwasanaethau cyhoeddus ym mhob ardal, ac

nad ydynt yn cael eu cyflwyno ar wahân. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb
73

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-01/arolwg-cenedlaethol-cymru-defnydd-or-rhyngrwyd-a-sgiliau-digidol-2017-18.pdf
https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru?_ga=2.231136223.1538285325.1591617118-309466817.1591101668
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/llesiant-cymru-2019.pdf


Mae mwy o gyrff cyhoeddus yn cydnabod y

gall mynediad i fannau gwyrdd a glas gael

dylanwad cadarnhaol ar iechyd a llesiant

cymunedol.

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Casnewydd, er enghraifft, amcan llesiant sy'n

nodi: ‘Mae gan Gasnewydd amgylcheddau

iach, diogel a gydnerth’. O hyn, ariannwyd

‘Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Gwyrdd a

Diogel’ i hwyluso cyflawni’r amcan sydd wedi

cyfrannu’n sylweddol at gynnydd, gyda’r holl

bartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i lunio

gweledigaeth ar draws Casnewydd o’r enw

‘Cynnig Gwyrdd a Diogel Casnewydd’. Mae

data diweddar o'r Mynegai Mannau Gwyrdd

yn awgrymu nad yw dros 236,000 o bobl yng

Nghymru yn byw o fewn taith gerdded deng

munud i fannau gwyrdd. Ar ben hynny, nid yw

llawer o bobl yn elwa ar dreulio amser gyda'u

gyda'i gilydd yn yr awyr agored yn eu

cymuned. 

 

Mae'r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol yn gyfle i leihau

anghydraddoldebau yng Nghymru a dylai

gyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol.  

Bydd yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff

cyhoeddus penodol, wrth wneud

penderfyniadau strategol fel ‘penderfynu ar

flaenoriaethau a gosod amcanion’, ystyried

sut y gallai eu penderfyniadau helpu i leihau’r

anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag

anfantais economaidd-gymdeithasol. Dylai

Llywodraeth Cymru sicrhau ei bod yn cyd-

fynd, o ran egwyddor ac yn ymarferol, â Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae gan bob cymuned yng Nghymru ei

phrif sefydliadau angori, a dylai cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus gydnabod a gwerthfawrogi eu

rôl yn well.  

Mae yna lawer o grwpiau sector cymunedol a

gwirfoddol ledled Cymru yn gwella llesiant yn

eu hardaloedd, ond mae'r sefydliadau hyn

wedi dweud wrthyf nad yw'r gwaith y maent

yn ei wneud bob amser yn cael ei

werthfawrogi'n llawn gan gyrff cyhoeddus, a'u

bod yn teimlo'n rhwystredig ynglŷn â'u gallu i

sicrhau cyllid hirdymor a gweithio fel

partneriaid ar sail gyfartal a dibynadwy. Mae

hyn yn gyson â'm dadansoddiad o'r amcanion

llesiant.  

 

Cafwyd datblygiadau cadarnhaol gan

Lywodraeth Cymru wrth gydnabod a

chefnogi'r cyfraniad y gall economïau lleol

cynhwysol ei wneud tuag at nifer o'r nodau

llesiant,  

megis Cymru Lewyrchus, Cymru sy’n fwy

Cyfartal a Chymru o Gymunedau Cydlynus.

Mae'n galonogol bod Llywodraeth Cymru

wedi blaenoriaethu'r maes hwn ar gyfer

buddsoddi gyda'u Cronfa Her Economi

Sylfaen £4.5m, gan gefnogi busnesau a

sefydliadau sy'n gweithredu o fewn yr

economi sylfaenol. Rwy’n cael fy nghalonogi i

weld nifer ac amrywiaeth y prosiectau sydd

wedi’u hariannu ledled Cymru. Er enghraifft,

£100,000 i gwmni cymunedol Bro Ffestiniog

yng Ngogledd Cymru i gefnogi busnesau

cymunedol i weithio gyda thair menter

gymdeithasol i ddatblygu cynlluniau mewn

twristiaeth gymunedol, ynni adnewyddadwy a

chynnwys cyfryngau digidol. Bydd

gwasanaeth ymgynghori newydd ar gyfer yr

economi sylfaenol hefyd yn cael ei sefydlu. A

£100,000 i Gyngor Sir Caerfyrddin i gynyddu

nifer y busnesau bwyd lleol neu ranbarthol

sy'n cyflenwi'r sector cyhoeddus yn yr ardal. 

Nid yw cyrff cyhoeddus bob amser yn

amlwg yn gwneud y cysylltiadau rhwng

ffyniant a ‘gwaith teg’ yn eu hamcanion a’u

camau.  

Er bod cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar

gyflogaeth a thwf economaidd yn eu

hardaloedd, ychydig ohonynt sy'n gwneud y

cysylltiadau â 'gwaith teg' yn eu hamcanion

a'u camau.   
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Mae'r llywodraeth ym Mrwsel yn cefnogi

mentrau lle mae pobl oedrannus yn cynnig

ystafell yn eu cartrefi i berson ifanc, i helpu

brwydro yn erbyn unigrwydd a materion yn

ymwneud â fforddiadwyedd tai. Mae

prosiectau eisoes ar y gweill i greu 350 o

gartrefi rhyng-genhedlaeth newydd fel

rhan o bolisïau cartrefi cyhoeddus y

ddinas. 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin

Bevan a'i bartneriaid wedi datblygu'r fenter

Ffrind i Mi. Mae hyn yn sicrhau bod unrhyw

un sy'n teimlo'n unig neu'n ynysig yn cael

cymorth i ailgysylltu â'u cymunedau; a

thrwy hynny baru buddiannau pobl â

gwirfoddolwyr sydd â'r un diddordebau,

e.e. garddio, gwylio chwaraeon, cerdded

cŵn ac ati. Maent yn parhau i adeiladu ar y

gwaith hwn gyda phartneriaid newydd i

archwilio manteision ehangach. Yn

ddiweddar, maent wedi bod mewn

partneriaeth â'r Gwasanaeth Tân i sicrhau

bod Cadetiaid yn wirfoddolwyr sy'n

pontio'r cenedlaethau. 

Isod mae'r pedwar maes rwy'n argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar: 

Creu'r amodau lle y gall pobl a chymunedau wneud y pethau sydd o bwys iddynt   

Cefnogi cymunedau i fod wedi'u cysylltu'n dda ac yn ddiogel  

Sicrhau bod gan bawb fynediad i wasanaethau allweddol 

Gwerthfawrogi'r rôl a'r potensial y gall sefydliadau angori cymunedol eu chwarae wrth

greu cymunedau cydlynus 

Am y dystiolaeth lawn, yr asesiad, y canfyddiadau allweddol a'r cyngor, gwelwch yr adran ar

Gymru o Gymunedau Cydlynus ym Mhennod 3: Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant o Adroddiad

Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Cymru â Ddiwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu

“Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg,

ac sy’n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, a chwaraeon, a hamdden.” 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Pan fyddwn yn siarad am ddiwylliant yn yr adran hon, rydym yn cyfeirio at y celfyddydau,

archifau, treftadaeth, iaith, llenyddiaeth, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, crefydd, chwarae,

chwaraeon, gweithgareddau hamdden, a diwydiannau creadigol yng Nghymru.

 

Nid dull cyfathrebu yn unig yw iaith Gymraeg - mae'n rhan gynhenid   o bwy ydym fel cenedl,

ein diwylliant a'n ffordd o fyw . 

 

Mae diwylliant yn rhan o DNA Cymru. Roeddem ar y blaen i weddill y byd pan wnaethom roi

diwylliant ar flaen ein dull o ddatblygu cynaliadwy trwy ei gyflwyno fel un o ddimensiynau

statudol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol . 

Rhai o garfan fy Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 yng Nghanolfan

Mileniwm Cymru 
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Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod ei asiantaethau diwylliannol gan gynnwys Cadw,

Croeso Cymru, Cymru Greadigol a chyrff cenedlaethol fel Cyngor Celfyddydau Cymru,

Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y cysylltiadau

rhwng y modd y mae diwylliant ac iaith yn mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Dylai'r sector gael ei gefnogi gan holl adrannau'r llywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus

ehangach.

Argymhellion Polisi

Datblygu ymgyrch

gyfathrebu strategol

genedlaethol i hyrwyddo

buddion diwylliant ar

benderfynyddion ehangach

iechyd.

 

Sicrhewch fod y Gymraeg yn

cael ei phrif ffrydio yn

gyflawn i holl bolisïau,

arweiniad a strategaethau

Llywodraeth Cymru.

 

Rhoi ymrwymiadau cyllido

hirdymor ar waith i gefnogi

datblygiad diwylliannol a'r

diwydiannau creadigol

ledled Cymru.

 

Datblygu llwybrau clir,

cynaliadwy i bobl gael

mynediad atynt a sicrhau

llwyddiant yn y proffesiynau

diwylliannol.

 

Dangos bod buddsoddiad

mewn diwylliant yn cael ei

ystyried yn bwysig; deellir

enillion cymdeithasol ar

fuddsoddiad a buddsoddir

arian yn yr agenda atal i

gefnogi hyn.

 

Datblygu dull ar raddfa fawr

o sicrhau bod cyfleusterau,

rhaglenni a lleoliadau

diwylliannol yn hygyrch i

staff, cynulleidfaoedd,

cyfranogwyr a gweithwyr

proffesiynol diwylliannol;

gan gynnwys potiau cyfalaf

penodol ar waith i ddelio â

datblygiadau adeiladau

cyffredinol sydd eu hangen.

 

Arwain ar raglen

partneriaeth tirwedd

ddiwylliannol rhwng

sectorau diwylliannol ac

amgylcheddol gyda dulliau

arloesol wedi'u datblygu i

liniaru materion allweddol a

nodwyd.

 

Sicrhau cyllid digonol ar

gyfer y Gymraeg er mwyn

cyrraedd targedau

Strategaeth 2050.

Datblygu coridorau

diwylliannol ledled Cymru

sy'n annog sectorau

cyhoeddus, preifat a

gwirfoddol i gysylltu

safleoedd, rhaglenni a

sefydliadau diwylliannol a

chreadigol i ehangu

cyfleoedd llesiant,

cyrhaeddiad a ffyniant.

 

Sicrhau bod y strategaeth

ddiwylliant genedlaethol

ddiwygiedig yn cyd-fynd â

Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) 2015 ac yn

adlewyrchu'r egwyddor

datblygu cynaliadwy yn

llawn.

 

Datblygu partneriaethau

diwylliannol sy'n debyg i'r

model Cyfuno / Fusion i

gefnogi datblygu sgiliau a

chyflogadwyedd. Ystyriwch

sut y gallai hyn gefnogi'r

genhadaeth genedlaethol

mewn addysg, a nodir yn yr

adran ar Sgiliau ym

Mhennod 5.

Dewch o hyd i ffordd i

sicrhau datblygiad cerfluniau

o bum merch o Gymru

trwy raglenni

seilwaith priodol a ariennir

gan Lywodraeth Cymru.

Dylai Llywodraeth Cymru...
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Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)  

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

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

gan Ddeddf Llesiant Cenhedlaeth y Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Sicrhau bod dimensiwn llesiant diwylliannol wedi'i integreiddio ag amcanion eraill yn

benodol i fynd i'r afael ag iechyd ac anghydraddoldebau. 

Ewch y tu hwnt i ofynion statudol wrth osod amcanion sy'n ymwneud â diwylliant a’r iaith

Gymraeg. 

Nodwch yn glir sut maen nhw'n deall diffiniad y nod: 'Cymru â Ddiwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg Ffynnu’ 

Cynnwys ymarferwyr a sefydliadau celfyddydau, iaith a diwylliant wrth osod eu

hamcanion a'u camau. 

 

 

 

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

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent:

Datblygu sgiliau, cynyddu cyfleoedd a pharchu ein statws fel cenedl ddwyieithog. 

Cefnogi pobl i ymgysylltu â diwylliant yn eu bywydau beunyddiol a hamdden a dod â'r

gorau yn ein gweithwyr proffesiynol diwylliannol. 

Defnyddiwch ymyriadau diwylliannol ac ieithyddol i fynd i'r afael â materion cymdeithasol

ehangach. 

Defnyddiwch ddiwylliant a'r Gymraeg fel sbardun ar gyfer newid economaidd ac

amgylcheddol. 

Galluogi ein dinasyddion i gyrchu ac ymgysylltu â'u diwylliannau eu hunain a diwylliannau

eraill. 
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o Gymru â Ddiwylliant

Bywiog lle mae’r Gymraeg Ffynnu: 

Mae'r targed o filiwn o siaradwyr a

chynnydd yn y rhai sy'n siarad Cymraeg yn

ddyddiol i 20% erbyn 2050 yn bolisi

uchelgeisiol, ond mae angen mwy o

weithredu ar draws yr holl gyrff cyhoeddus i

gyflawni'r targed hwn .  

Er enghraifft, mae angen arnom

ddyletswyddau sydd wedi'u diffinio'n

gliriach wedi'u gosod trwy ddeddfwriaeth ,

strategaeth bellgyrhaeddol i gynyddu nifer yr

athrawon sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg,

gan sicrhau bod pobl sy'n dod i fyw yng

Nghymru o dramor yn cael cyfleoedd i ddysgu

Cymraeg a gwneud Dosbarthiadau Cymraeg

yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bawb . 

 

Rhaid i'r Gymraeg chwarae rhan lawn yn

y datblygiadau technolegol diweddaraf i

sicrhau ei bod yn parhau i fod yn iaith

fodern a ddefnyddir ym mhob agwedd ar

fywyd bob dydd.  

Er enghraifft, y gwaith o ddatblygu sgwrsio

deallusrwydd artiffisial ar gyfer

y Gymraeg; defnyddio'r cwricwlwm

newydd a gwefan Hwb i ddatblygu sgiliau

plant a phobl ifanc mewn llythrennedd

digidol, codio, creu cynnwys digidol yn

Gymraeg; cefnogi gweithdai sy'n sicrhau bod

pobl yn creu ac yn cyhoeddi fideo, sain,

delwedd a thestun cynnwys yn

y Gymraeg ; cymwysiadau a gwersi Cymraeg

ar -lein.  

“Sut fedr presenoldeb rhywbeth fel

Cenedlaethau’r Dyfodol fod yn gwestiwn radical

nid yn unig i ddiwylliant fel yr ydym yn ei

adnabod fel ymarferwyr diwylliannol, fel

artistiaid, fel cwmnïau a sefydliadau ond y

diwylliant sydd gennym ar hyn o bryd mewn

cymdeithas sydd wedi chwalu? Nid yw’n mynd i

bara, ac nid ydym yn mynd i'w oroesi oni bai ein

bod mewn gwirionedd yn gofyn cwestiynau

llawer dyfnach am y modd y mae llywodraeth,

llywodraethu a chyrff cyhoeddus yn gweithredu

o amgylch dosbarthiad cyfoeth, dosbarthiad

ecwiti o amgylch pŵer a braint”. 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,

bord gron Diwylliant

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
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Nid yw amcanion a chamau corff cyhoeddus

bob amser yn cwrdd â'r lefel uchelgais sydd

ei hangen i gyflawni'r nod hwn ac nid ydynt

yn dangos yn ddigonol sut y byddant yn

cyfrannu at y targed cenedlaethol o filiwn o

siaradwyr a chynnydd yn y rhai sy'n siarad

Cymraeg yn ddyddiol i 20% erbyn 2050.  

O'r amcanion sy'n sôn am Gymraeg, mae'r

mwyafrif yn cyfeirio at Safonau'r Gymraeg

neu'r ddyletswydd statudol ar gyrff

cyhoeddus i hyrwyddo a diogelu'r iaith. Er

enghraifft, mae gan gynghorau Sir

Gaerfyrddin, Ceredigion a Dyffryn

Morgannwg, ac Amledd Cymru i gyd gamau o

fewn eu hamcanion i 'Weithredu Safonau'r

Gymraeg .'

 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i

ddangos ewyllys a phenderfyniad

gwleidyddol i wella a hyrwyddo'r Gymraeg

ond mae angen gwneud mwy i fynd i'r afael

â cholli sgiliau iaith Cymraeg pan fydd pobl

ifanc yn symud y tu hwnt i addysg statudol. 

Polisïau fel Cymraeg 2050 (y strategaeth ar

gyfer hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith

Gymraeg ac mae'n nodi agwedd hirdymor

Llywodraeth Cymru tuag at gyrraedd y targed

o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050), y

polisi Cenedlaethol ar drosglwyddo a

defnyddio Cymraeg mewn teuluoedd (sy'n

anelu at ysbrydoli plant a phobl ifanc i siarad

Cymraeg â'u plant yn y dyfodol; ail-dendro

sgiliau Cymraeg y rhai nad ydynt efallai wedi

defnyddio'r Gymraeg ers eu dyddiau ysgol,

neu pwy wedi colli hyder yn eu sgiliau iaith,

siarad Cymraeg â'u plant; cefnogi ac annog

defnyddio'r Gymraeg mewn teuluoedd, lle nad

yw pawb yn siarad Cymraeg; ac i gefnogi

teuluoedd Cymraeg eu hiaith i siarad

Cymraeg â'u plant ) yn helpu i godi proffil y

Gymraeg. mateb Cymru Ein Dyfodol gan

Eluned Morgan AC ( a nododd fod buddsoddi

yn yr iaith Gymraeg ac ymchwil

mewnwelediad cynulleidfa i ddysgu mwy

am ymddygiadau ac agweddau'r cyhoedd

tuag at yr iaith) hefyd wedi ailddatgan

uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith. 

Fodd bynnag, rhaid cynyddu'r ymdrechion

wrth i lawer o bobl ifanc golli eu sgiliau

iaith Gymraeg wrth symud o addysg statudol i

addysg bellach neu uwch ac mae

rhagamcanion cyfredol Llywodraeth Cymru yn

seiliedig ar Gyfrifiad 2011 yn dangos, os na

chynyddir ymdrechion i hyrwyddo'r Gymraeg,

bydd gennym oddeutu 666,000, yn hytrach na

miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

Mae meysydd fel darlledu a gwefannau

ffrydio ar-lein heb eu datganoli, ond mae'r

galw am ddiwylliant ac iaith Cymru yn

cynyddu. Dylai Llywodraeth Cymru

archwilio ymhellach gyfleoedd i

ddefnyddio'r llwyfannau hyn i rannu

diwylliant ac iaith Cymru â chynulleidfaoedd

ehangach ledled y byd. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gallu dangos

rhywfaint o dystiolaeth ar sut maen nhw'n

cefnogi'r economi ddiwylliannol ond

mae angen sicrhau eu bod yn gwneud cais

egwyddorion datblygu cynaliadwy ar draws

pob polisi yn y maes hwn. 

Ceir enghreifftiau da megis sefydlu Cymru

Greadigol; llwyddiannau wrth arddangos ei

waith diwylliannol yn rhyngwladol yng Ngŵyl

Bywyd Gwerin Smithsonian, Cymru yn Fenis,

Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain,

a Gŵyl Interceltic Lorient yn Llydaw i enwi ond

ychydig; a darparu cyllid cyfalaf ychwanegol ar

gyfer Cyngor Llyfrau Cymru. Fodd bynnag,

gellir gwneud mwy, er enghraifft, nid yw

cynllun Cymru Greadigol 'yn gwneud unrhyw

gyfeiriad at gwrdd â dyheadau'r Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

 

Mae ein hamgylchedd naturiol yn rhan

allweddol o arlwy twristiaeth Cymru. Felly

mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos

sut mae ei Strategaeth Dwristiaeth a'i

chefnogaeth ar gyfer digwyddiadau mawr

yn gwella bioamrywiaeth ac yn cyfrannu at

leihau carbon.
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Mae pwysigrwydd creadigrwydd yn cael ei

gydnabod yn y cwricwlwm newydd gan

Lywodraeth Cymru, ond mae angen gwneud

mwy i hyrwyddo'r sgil hon fel rhan o ddysgu

gydol oes ac i mewn i weithluoedd cyfredol.  

Ar hyn o bryd mae pobl yn teimlo nad yw

diwylliant bob amser yn cael ei werthfawrogi

fel y dylai fod mewn addysg. Mae'r

Cwricwlwm ar gyfer Cymru 2022 yn gam

cyntaf cadarnhaol, gyda ffocws ar sgiliau

meddalach, gan gynnwys creadigrwydd. Dim

ond os caiff ei weithredu'n llawn, a chydag

athrawon yn barod (yn bersonol ac yn

broffesiynol) i gyflawni ei ofynion heriol, y

bydd buddion y cwricwlwm newydd yn cael

eu gwireddu. Mae hyn yn cynnwys

gweithio'n wahanol; cynnwys ystod ehangach

o bobl mewn addysg. (Gweler yr adran

ar Sgiliau ym Mhennod 5 i gael mwy o

wybodaeth.) 

 

Nid yw cyllid i gefnogi asedau diwylliannol,

cynhyrchu a chyflawni bob amser yn cael ei

ystyried yn hanfodol a gall fod y peth cyntaf

i fynd pan fydd cyrff cyhoeddus yn ystyried

cyllidebau.

Gostyngodd cyllid cyhoeddus y celfyddydau

yng Nghymru 18% rhwng 2011-12 a 2017-

18; mae traean o lyfrgelloedd Cymru wedi cau

neu newid dwylo ers 2010

oherwydd toriadau cyllid; Mae adroddiad

Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2018-19

wedi nodi toriadau yng nghyllid y sector

cyhoeddus fel un o'r risgiau hanfodol a allai

arwain at sefydliadau diwylliannol allweddol

yn methu.

Nid oes digon o gyrff cyhoeddus wedi

gosod amcanion a chamau mewn perthynas

â'r nod hwn ac nid yw'r rhai nad ydynt bob

amser yn gwneud y cysylltiadau rhwng

diwylliant ac iaith a'u hamcanion eraill, er

enghraifft, rhai sy'n gysylltiedig ag iechyd a

datgarboneiddio.

Mae'r tri awdurdod parc cenedlaethol a

Chyfoeth Naturiol Cymru ar y blaen i eraill

wrth gydnabod effaith gadarnhaol diwylliant

ar agweddau eraill ar lesiant. Maent yn

defnyddio diwylliant ac iaith fel mecanwaith

ataliol, a thrwy hynny fynd i'r afael â materion

ehangach sy'n ymwneud â'r amgylchedd ac

iechyd. Fodd bynnag, mae mwyafrif y cyrff

cyhoeddus wedi cymryd agwedd gulach ac

wedi canolbwyntio eu hamcanion a'u camau

mewn maes penodol o ddiwylliant (megis

iaith, chwaraeon neu'r celfyddydau) yn

hytrach nag edrych ar sut y gall diwylliant

integreiddio â sectorau eraill. 

 

Mae cyrff cyhoeddus hefyd yn dechrau

cydnabod bod diwylliant yn offeryn pwerus

a all helpu i godi ymwybyddiaeth o heriau

amgylcheddol, ond mae angen dull mwy

cydgysylltiedig er mwyn cynyddu nifer yr

enghreifftiau ledled Cymru. 

Mae enghreifftiau da yn cynnwys partneriaeth

Adnoddau Naturiol Cymru â Ford i blannu

coed mewn hen ardaloedd mwyngloddio;

Mentrau a phrosiectau Awdurdod Parc

Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro sydd wedi'u

cynllunio i godi ymwybyddiaeth a mynd i'r

afael â newid yn yr hinsawdd trwy gyfrwng

diwylliant; EGIN - preswyliad pythefnos yn

ymateb i newid yn yr hinsawdd, a gynhelir yn

rhannau gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri;

Digwyddiadau blynyddol rhad ac am ddim

i deuluoedd Head4Arts i ddathlu Awr y Ddaear .

 

Mae pwysigrwydd diwylliant ar gyfer gwella

iechyd a llesiant yn cael ei gydnabod

fwyfwy gan gyrff cyhoeddus, ac mae rhai

rhaglenni arloesol yn cael eu cyflwyno a

dylid eu nodi, eu rhannu a'u graddio i fyny.

Er enghraifft, prosiect Awdurdod Parc

Cenedlaethol Eryri, “Literature Reach” (a 
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alluogodd chwe chleient iechyd meddwl, deg

o bobl oedrannus ac wyth o gleientiaid Gisda i

gymryd rhan mewn gweithgareddau

celfyddydol yn yr awyr agored ac mewn

safleoedd treftadaeth, gan gynnwys y

celfyddydau gweledol, barddoniaeth a

cherddoriaeth) ; “Celfyddydau ar gyfer Iechyd

a Llesiant” Bwrdd Iechyd Caerdydd a

Phrifysgol y Fro (yn canolbwyntio ar

ddefnyddio celf a diwylliant i wella profiad y

claf) ; Bwrdd Iechyd Hywel Dda a phrosiect

“Cof Byw” y Llyfrgell Genedlaethol (sy'n

defnyddio casgliadau gweledol y llyfrgell. at

ddibenion therapiwtig) ; Prosiect “Wici” y

Llyfrgell Genedlaethol ( gyda'r nod o wella

gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag iechyd

trwy gyfrwng Cymru ) ; prosiect “Ar Goll yn y

Celfyddydau” Cyngor Sir Ddinbych ( prosiect

celfyddydau gweledol i bobl sy'n byw gyda

dementia a'u gofalwyr) . 

 

Mae'r gymuned ddiwylliant a chwaraeon yn

cydnabod eu rôl wrth gyflawni ystod o

amcanion llesiant, ond nid yw cyrff

cyhoeddus yn gweithredu'n ddigonol ar hyn

bob amser a all ddangos yn well y cysylltiad

rhwng y meysydd hyn ac atal o fewn

amcanion a chamau.

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn cydnabod

pwysigrwydd chwaraeon a gweithgaredd

corfforol i iechyd ac yn dechrau ystyried y rôl

ehangach y gall y sector hwn ei chwarae,

sy'n galonogol. Fodd bynnag, mae llawer o

gyrff cyhoeddus yn colli cyfleoedd i weld

chwaraeon a gweithgaredd corfforol fel

ysgogiad ar gyfer cyflawni amcanion y tu hwnt

i'r gwelliannau mwy amlwg i iechyd. Heblaw

am Iechyd Cyhoeddus Cymru, prin

yw'r dystiolaeth o fewn amcanion a chamau

bod cyrff iechyd yn trafod y nod hwn (gan

gynnwys chwaraeon) mewn ffordd

ataliol. Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r

amcanion a'r camau yn gysylltiedig â thrin

pobl sydd eisoes yn sâl yn unig. 

 

Mae'r ymateb i argyfwng COVID-19 yn

sbarduno mwy o werthfawrogiad o rôl

diwylliant a chwaraeon a ffyrdd arloesol o

gynnwys a phobl.

Mae diwylliant yn fuddiol i'n llesiant meddyliol,

yn enwedig mewn eiliadau o straen ac

arwahanrwydd. Yn ffodus, trwy ddatblygiad

technolegol, gellir bellach ddefnyddio a phrofi

diwylliant gartref. Er enghraifft,

mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi

sicrhau bod eu casgliadau ar gael ar-

lein. Maent hefyd wedi datblygu sawl

ffynhonnell ddysgu ar-lein a all helpu rhieni i

ddysgu eu plant gartref. Mae Llyfrgell

Genedlaethol Cymru wedi gwneud llawer o'u

hadnoddau yn hygyrch ar-lein, heb

gofrestru. Mae hyn wedi bod yn achubiaeth i

lawer yn ystod argyfwng COVID-19.
 

 

Mae mentrau a phrosiectau Awdurdod

Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

sydd wedi'u cynllunio i godi

ymwybyddiaeth a mynd i'r afael â newid

yn yr hinsawdd trwy gyfrwng diwylliant yn

cyflwyno enghraifft dda arall, gan ddangos

bod diwylliant yn un o'r arfau mwyaf

pwerus y gallwn eu defnyddio i ysgogi

meddwl a helpu i fynd i'r afael â materion

cymdeithasol ehangach. Hoffwn weld mwy

o gyrff cyhoeddus yn dilyn esiampl Sir

Benfro. 

Paratôdd yr Artist Preswyl yn Oriel

Tirwedd a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y

Parc arddangosfa ar newid yn yr

hinsawdd; 

Comisiynodd yr awdurdod gerfluniau

bywyd gwyllt rhyngweithiol i helpu i

godi ymwybyddiaeth o sbwriel morol; 

Mae'r Prosiect Newid Arfordir yn annog

pobl i dynnu lluniau o un o safleoedd

ffotograffiaeth  sefydlog y parc a'u

rhannu gyda'r awdurdod, er mwyn

dogfennu newid arfordirol yn Sir

Benfro.  
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Mae angen mwy o ffocws ar fynediad i

ddiwylliant a hyrwyddo cydraddoldeb

diwylliannol a chyfiawnder gan gyrff

cyhoeddus.

Dylai cyrff cyhoeddus yng Nghymru

ddefnyddio eu hamcanion llesiant a'u camau i

fynd i'r afael ag anghydraddoldebau. Mae yna

lawer o raglenni gwych yng Nghymru, gan

helpu i leihau anghydraddoldebau a gwneud

diwylliant yn hawdd ei gyrraedd ac yn

berthnasol i bawb fel Amgueddfa Hanes

Genedlaethol San Ffagan a gynhaliodd eu

harddangosfa Ffoaduriaid Cymru ; Amgueddfa

Stori Caerdydd yn gweithio gyda ffoaduriaid o

Syria i greu gofod cymunedol ac adrodd stori

Caerdydd fel dinas a adeiladwyd ar

ymfudo ; Rhaglen allgymorth Opera

Cenedlaethol Cymru - gwneud opera yn fwy

hygyrch i gymunedau trwy gyngherddau teulu

am ddim a hygyrch a diwrnodau opera

rhyngweithiol.

Trefnodd Theatr Genedlaethol Cymru,

mewn partneriaeth ag Cyfoeth Naturiol

Cymru a gyda chefnogaeth yr

Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor

Prydain Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri

gwrs preswyl pythefnos - EGIN - yn

ymateb i newid yn yr hinsawdd, a gynhelir

yn rhannau gogleddol Parc Cenedlaethol

Eryri, gan fanteisio ar dirwedd

ysbrydoledig Cymru a'i hanes

cymdeithasol cymhleth, ynghyd â

mewnwelediad gan gymunedau lleol

gweithgar.  

Yn cynnal cynllun ar gyfer datblygu

awduron sydd wedi'u tangynrychioli yng

Nghymru o gefndiroedd du ac Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnig, ac awduron ag

anabledd neu salwch (meddyliol neu

gorfforol). 

Wedi cyhoeddi buddsoddiad gyda’r nod o

annog ymgysylltiad a chynhwysiant mewn

cymunedau ledled Cymru. 

Wedi sefydlu’r rhaglen, Ffrindiau Darllen,

gyda'r nod o ddechrau sgyrsiau a chael

pobl i sgwrsio, yn enwedig bobl hŷn,

bregus ac ynysig, pobl â dementia a

gofalwyr o'r un genhedlaeth. 

Yn trefnu sesiynau ysgrifennu creadigol

wythnosol gyda’r awdur Mike Church yng

nghartref y Gweilch, Stadiwm Liberty, a

ysbrydolodd y cyfranogwyr i greu eu

straeon eu hunain ar ffurf fideo a llyfr

Mae gan Lenyddiaeth Cymru nifer o raglenni

anhygoel sy'n cyfrannu at y nod hwn ac at

lawer o'r nodau llesiant eraill. Maent: 

 

 

 

 

Un enghraifft o ddatblygu Cymraeg o fewn

addysg oedd ym mhrosiect diweddar

Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Cydweithiodd disgyblion yn Ysgol  Y

Traeth gyda'r arlunydd Catrin Williams a'r

awdur Lowri Cooke, i archwilio gwahanol

fwydydd sydd ar gael yn eu hardal leol. Fe

wnaeth y profiad hwn helpu disgyblion i

fod yn fwy hyderus wrth siarad Cymraeg

ond rhoddodd gyfle hefyd i archwilio eu

diwylliant lleol. Un o effeithiau hyn oedd

cynnydd yn ymwybyddiaeth disgyblion o'r

defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg ar lefel

leol, ynghyd â chefnogi busnes lleol a

gwerthfawrogi cynnyrch lleol. 
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Isod ceir y pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar: 

Cefnogwch y Gymraeg

Gwerthfawrogi diwylliant a chreadigrwydd fel dimensiwn craidd o lesiant 

Gweld diwylliant fel mecanwaith ar gyfer newid ehangach 

Sicrhewch fod diwylliant ar gael i bawb 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar Cymru â

Ddiwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg Ffynnu ym Mhennod 3: Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant

o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Cymru sy'n Gyfrifol ar lefel fyd-eang 

"Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n

gadarnhaol at lesiant byd-eang."

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Mae'r gweithredoedd beunyddiol a'r penderfyniadau a wnawn yng Nghymru yn cael effaith
uniongyrchol ar y Byd o'n cwmpas. Ac yng ngeiriau ein Nawddsant Dewi Sant "gwnewch y
Pethau Bychain", mae ein gwlad fach wedi gwerthfawrogi bob amser sut y gallwn ar y cyd yn
gwneud gwahaniaeth mawr. 
 
Cymru oedd y wlad gyntaf i ddod yn Genedl Masnach Deg yn 2008, ac roedd yn un o
lofnodwyr sefydlu'r Glymblaid Under2, cymuned fyd-eang o lywodraethau cenedlaethol a
rhanbarthol sydd wedi ymrwymo i weithredu yn yr hinsawdd yn uchelgeisiol yn unol â
Chytundeb Paris. Cymru hefyd oedd y wlad gyntaf yn y DU i ddatgan Argyfwng Hinsawdd. 
 
Fel y wlad gyntaf a'r unig wlad yn y Byd i ddeddfu ar gyfer llesiant, mae gan Gymru stori
unigryw i'w rhannu â gwledydd eraill. Yn rhyngwladol, mae ein ffordd o wneud pethau yn
parhau i ysbrydoli ac effeithio ar newid. 
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Creu gweledigaeth a chynllun i sicrhau bod Cymru yw'r wlad fwyaf eco-lythrennog yn y byd.

Argymhellion Polisi

Adolygu ei 'Cynllun Genedl
Noddfa Ffoaduriaid
a Cheiswyr Lloches' 
yng ngoleuni tystiolaeth
gan Hyb Cymorth ACE,
ynghylch y gofidion y mae
plant ffoaduriaid a cheiswyr 
lloches yn cael.

Fod yn rhagweithiol 
wrth rannu ei ddulliau
o gyflawni'r Nodau Datblygu 
Cynaliadwy gyda  gweddill y
Deyrnas Unedig ac yn
rhyngwladol. 
 

Adeiladu cysylltiadau achyng
hreiriau â gwledydd
eraill sy'n arwain ar
gynaliadwyedd a rhoi
mecanweithiau yn eu lle i
ddatblygu syniadau
newydd a rhannu ymarfer da.

Sicrhau bod y Strategaeth 
Ryngwladol yn cael ei
weithredu gan yr holl 
bortffolios Gweinidogol
ac yn gweithio gyda'r 
sectorau busnes a
gwirfoddol a'r 
gymdeithas ddinesig
i wneud y mwyaf o'i 
gyfleoedd.
 

Sicrhau ei fod yn egluro i
gyrff cyhoeddus sut mae'r
Bil Partneriaeth
Gymdeithasol (Cymru) a'r
ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol
yn cyd-fynd â Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015.
 

Ystyried goblygiadau
Cytundeb Ymadael yr Undeb
Ewropeaidd, yn benodol
mewn perthynas â'r effaith
y gallai ei gael ar gyflawni eu
 hamcanion llesiant.
 

Parhau i gefnogi ac adeiladu
 ar lwyddiannau rhaglenni
Cymru a Affrica a Plant!,
sy'n dangos ymrwymiad
Cymru i fod yn gyfrifol ar
lefel fyd-eang.

Dylai Llywodraeth Cymru...
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Wrth osod eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a
ganlyn a dylent: 

Arddangos dinasyddiaeth ac arweinyddiaeth fyd-eang trwy gefnogi ymddygiad
cynaliadwy a gwneud y cysylltiadau. 

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

Ymrwymo i fuddsoddi a dargyfeirio teg a moesegol - gwneud y penderfyniadau ariannol
cywir nawr i alluogi cenedlaethau'r dyfodol i ffynnu. 

Sicrhau bod cadwyni cyflenwi yn deg, yn foesegol ac yn gynaliadwy. 

Sicrhau eu bod yn deall pwysigrwydd defnyddio adnoddau'r ddaear yn effeithlon er
mwyn cyfrannu at les byd-eang. 

 

 

 

 

Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)  

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn
benodol mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir
gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: 

Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'r camau ar fod yn gyfrifol yn
fyd-eang; a meysydd eraill fel yr amgylchedd naturiol, anghydraddoldeb, cydlyniant
cymunedol, caffael, datgarboneiddio, effeithlonrwydd adnoddau, datblygu sefydliadol a
sgiliau. 

Nodwch yn glir sut maen nhw'n deall y diffiniad o nod Cymru sy'n Gyfrifol yn fyd-eang.  
 

“Yr hyn y mae Cymru yn ei wneud heddiw,

bydd y byd yn ei wneud yfory - gweithredu 

mwy na geiriau yw’r gobaith ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol.” 

Y Cenhedloedd Unedig (2015)

Llwyfan y Bobl

"Hoffwn weld Cymru’n parhau i arwain mewn 

cyfiawnder rhyngwladol, masnach deg, gan 

weithio tuag at fyd gwell. Hoffwn weld 

masnach deg yn cael ei hymgorffori ym 

myd busnes a chaffael, yn ogystal â newid 

yn yr hinsawdd yn rhywbeth y mae byd 

masnach a mewnforio yn gweithredu arno.”
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o Gymru sy'n Gyfrifol ar

lefel fyd-eang:

Ni ddeellir yn dda nod llesiant 'Cymru sy'n

Gyfrifol yn Fyd-eang', ac nid yw cyrff

cyhoeddus yn dangos adroddiadau clir a

chredadwy o'u cyfraniadau cadarnhaol ar y

Byd.

Er enghraifft, defnyddiwyd dangosyddion
fel cyfraddau tlodi a niferoedd gwirfoddolwyr i
ddangos cynnydd yn erbyn y nod hwn. Er bod
y rhain yn feysydd allweddol ar gyfer llesiant
Cymru yn y dyfodol, mae'n llai amlwg bod
dealltwriaeth glir o sut mae enghreifftiau fel y
rhain yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at
lesiant byd-eang. Yn yr un modd, o'r 10 Newid
Syml cyhoeddais y gall cyrff cyhoeddus eu
cymryd i symud ymlaen tuag at fod yn gyfrifol
yn fyd-eang , yn dangos ymatebion gan gyrff
cyhoeddus yr oedd yn un o'r rhai isaf a
fabwysiadwyd o'r saith nod llesiant -  bod, a'r
isaf a fabwysiadwyd ymysg lleol awdurdodau. 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

yn ddarn o ddeddfwriaeth sy'n arwain y Byd,

ac mae gennym rôl bwysig wrth helpu

cenhedloedd eraill i ddysgu o'n dull

gweithredu. 

Fel gwlad gyntaf a'r unig wlad yn y byd i
ddeddfu ar gyfer llesiant, mae gan Gymru
stori unigryw i rannu gyda gwledydd eraill .. Yn
rhyngwladol , mae ein ffordd o wneud pethau
yn parhau i ysbrydoli ac effeithio ar newid.
Er enghraifft, mae ein haelodaeth o'r
Rhwydwaith Sefydliadau ar gyfer
Cenedlaethau'r Dyfodol wedi bod yn allweddol
wrth ddatblygu methodoleg o rannu arfer
gorau rhwng cyd- wledydd fel
Israel, Hwngari, Norwy, Seland Newydd,
y Ffindir a Chanada. 

Mae Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth

Cymru yn gyfle i hyrwyddo Cymru i'r Byd,

ond dylem i gyd fod yn meddwl ac yn

gweithredu mewn ffordd sy'n gyfrifol yn fyd-

eang.

Penododd Llywodraeth Cymru ei Gweinidog
dros Gysylltiadau Rhyngwladol a'r Iaith
Gymraeg yn 2018 - Eluned Morgan, AC. Yn
dilyn hyn , gyhoeddwyd Llywodraeth Cymru ei
Strategaeth Ryngwladol cyntaf  ym mis
Ionawr 2020. Mae hyn yn adeiladu ar fentrau
presennol ddangos Cymru ' dull i
ddinasyddiaeth fyd-eang megis Cymru o
blaid rhaglen Affrica. Er gwaethaf y
datblygiadau hyn , mae rhai rhwystrau pwysig
o hyd i fod yn gwbl gyfrifol yn fyd-eang , ac nid
oes gan Gymru'r holl ysgogiadau
deddfwriaethol sydd eu hangen .. Fodd
bynnag, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod
y Strategaeth Ryngwladol yn cael ei
gweithredu gan yr holl bortffolios
gweinidogol , a gweithio gyda'r sector busnes
a gwirfoddol a'r gymdeithas ddinesig i wneud
y mwyaf o'i chyfleoedd.
 
Mae Cymru yn unigryw yn y Byd wrth

ddangos ymrwymiad cynhwysfawr i'r Nodau

Datblygu Cynaliadwy a chydnabuwyd hyn,

ond dylem gyflymu cyflymder y newid er

mwyn sicrhau ein bod yn cael ein cydnabod

am weithredu, ac nid geiriau yn unig.

Mae'r 17 Nod Datblygu Cynaliadwy a 
fabwysiadwyd ym mis Ionawr 2016 wedi'u 
cynllunio i fynd i'r afael â heriau byd-eang
brys dros 15 mlynedd, ac adolygir ei 
gynnydd yn flynyddol. Mae Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol, gyda'i gweledigaeth 
ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru, yn darparu fframwaith ar gyfer ein 
cyfraniad at gyflawni'r Nodau Datblygu
Cynaliadwy. 
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Cyhoeddodd Lywodraeth Cymru Adroddiad
Atodol Cymru i Adolygiad Cenedlaethol
Gwirfoddol y Deyrnas Unedig. Mae'r
adroddiad yn gofnod o gynnydd yng Nghymru
hyd yn hyn a defnyddiodd y saith nod llesiant 
i ddangos cyfraniad ‘Cymru' tuag at y Nodau
Datblygu Cynaliadwy. Mae peth o'r dysgu o
Gymru sydd o ddiddordeb rhyngwladol yn
cynnwys : cydnabod rôl diwylliant fel
pedwerydd dimensiwn datblygu
cynaliadwy; canolbwyntio ar ddatblygu
cynaliadwy fel egwyddor drefniadol ac
osgoi'r ' ychwanegu ymlaen '; sefydlu llais
annibynnol ac eiriolwr dros ddatblygu
cynaliadwy yn rôl Comisiynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru; a
sicrhau bod cyfrifoldeb byd-eang yn rhan
hanfodol o'r ddadl wleidyddol
a phensaernïaeth. 
 
Ym mis Gorffennaf 2019, nododd Pwyllgor
Datblygu Rhyngwladol Senedd y DU
fethiannau difrifol wrth baratoi a
chyflwyno Adolygiad Cenedlaethol
Gwirfoddol cyntaf y DU o gynnydd tuag at y
Nodau Datblygu Cynaliadwy. Fodd bynnag,
nododd y pwyllgor: “Mae'n amlwg bod
potensial cyfoethog ar gyfer dysgu
cymheiriaid yn y DU, yn enwedig y ffordd y
gallai'r DU ddysgu o'r dulliau yng Nghymru a
Lloegr - i'r VNR ac i weithredu'r Nodau
Datblygu Cynaliadwy." 
 

Mae amcanion llesiant a chamau sy'n

ymwneud â bod yn 'gyfrifol yn fyd-eang' yn

amrywiol, ac nid ydynt bob amser yn

adlewyrchu'r diffiniad o'r nod llesiant.

Maent yn amrywio o amcanion lefel uchel sy'n
datgan:  'Er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn
gwneud cyfraniad cadarnhaol i les byd-eang’ -  
a chamau megis ‘ Gall caffael hefyd gael
effeithiau byd-eang sylweddol a rhaid
meddwl am fod yn gyfrifol yn fyd-eang’, i
enghreifftiau lle mae cyrff cyhoeddus
yn dangos dulliau llawer mwy systematig a
diriaethol o fod yn gyfrifol yn fyd-eang. Er
enghraifft, Iechyd Cyhoeddus Cymru yn
gweithio gyda Sefydliad Iechyd y Byd 
Canolfan Cydweithredu ar ' Buddsoddi ar
gyfer Iechyd a Llesiant - bod ', gan
ddarparu staff gyda chyfleoedd arwain at
waith ar draws pedwar - rhaglen waith y
flwyddyn, a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn
cael cyswllt ag Ardal Iechyd Molo yn Kenya ,
yn canolbwyntio ar wella iechyd mamau
a newydd - anedig. Dylai cyrff cyhoeddus
sicrhau bod eu hamcanion ac mae camau yn
cyd-fynd â diffiniad o'r ' Cymru sy’n Gyfrifol yn
fyd-eang’.
 
Rhaid i'n pobl ifanc gael eu haddysgu a'u

paratoi ar gyfer Byd sy'n newid, ac mae'r

cwricwlwm addysg newydd yn rhoi cyfle

unwaith mewn cenhedlaeth i Gymru

gyflawni hyn. 

Os caiff ei weithredu a'i adnoddau'n
effeithiol, mae Cwricwlwm Cymru 2022 yn
cymhwyso egwyddorion y Ddeddf
i addysg orfodol, a fydd yn eu helpu i
gyflawni'r heriau amgylcheddol, cymdeithasol a
c economaidd hyn. Er enghraifft, mae'r
Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru yn nodi y
bydd ' ein holl blant a phobl ifanc
yn ddinasyddion moesegol , gwybodus' sydd ,
ymhlith pwyntiau eraill, sut mae eu
hymrwymiad i gynaliadwyedd y blaned
ac yn barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r
byd. 
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Mae Cymru yn cael ei chydnabod a'i

pharchu yn fyd-eang fel cenedl sy'n

groesawgar ar y cyfan, ond dylem barhau i

sicrhau ein bod yn creu dyfodol diogel a

heddychlon i bawb. 

ae gan Gymru uchelgais i fod yn Genedl
Noddfa . Er ein bod yn dal i aros am
strategaeth ar sut mae Llywodraeth Cymru yn
gobeithio cyflawni'r statws hwn , mae yna
enghreifftiau clir o sut mae Llywodraeth
Cymru ac eraill eisoes yn ceisio integreiddio
ffoaduriaid yng Nghymru . Mae 'Cenedl
Noddfa: Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr
Lloches' dal ystod o gamau i wella bywydau
pobl sy'n ceisio noddfa yng Nghymru , a all
helpu i leihau anghydraddoldebau , cynyddu
mynediad at gyfleoedd a galluogi gwell
cysylltiadau rhwng cymunedau. 
 
Yn ôl yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol,
mae'r digwyddiadau a gofnodwyd o
ddioddefwyr caethwasiaeth i'r Mecanwaith
Cyfeirio Cenedlaethol yn parhau i gynyddu
bob blwyddyn, gyda mwy o atgyfeiriadau
goroeswyr o'r DU a Chymru. Mae Cyngor
Caerdydd yn dangos arweinyddiaeth yn y
maes hwn. Er enghraifft, mae eu Datganiad
Caethwasiaeth Fodern cyntaf yn rhan o'u
Polisi Diogelu Corfforaethol ac yn nodi'r hyn y
mae'r Cyngor wedi'i wneud ac y bydd yn ei
wneud i fynd i'r afael â chaethwasiaeth
fodern. 
 
Ond mae lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn
profi lefelau uchel o droseddau casineb. Er
enghraifft, roedd mwyafrif (75%) y troseddau
casineb a adroddwyd ac a gofnodwyd yng
Nghymru yn 2016/17 wedi'u cymell gan hil
neu grefydd. Mae hyn yn bryder arbennig o
ystyried ymadawiad Prydain o’r Undeb
Ewropeaidd a’r pigau mewn troseddau
casineb ar ôl refferendwm yr UE. Rwy’n
cefnogi argymhelliad gan Dîm Cymorth
Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru y
dylai Llywodraeth Cymru a’r heddlu adolygu
eu hymagwedd tuag at droseddau casineb,
gan symud o ddull ymatebol / adweithiol i un
ataliol / rhagweithiol. 

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod Cymru yn
groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i bawb, ac
yn cefnogi'r rhai sydd ei angen fwyaf. 
 

Nid oes digon o gyrff cyhoeddus yn dangos

arwyddion o ymrwymiad i fuddsoddiad a

gwyro teg a moesegol.

Mae'n hanfodol bod wrth feddwl am wella
llesiant - bod pobl yng Nghymru , rydym hefyd
yn meddwl am ein heffeithiau ar bobl
eraill .. Rydym yn ddinasyddion byd-eang , ac
mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau nad ydym
yn gweithredu ar draul eraill. Mae hyn yn
golygu meddwl am: cylch bywyd, tanwydd
ffosil a dargyfeirio breichiau a buddsoddiad
moesegol. Er enghraifft, er yr wyf yn gweld
cynnydd calonogol , mae mwyafrif y cronfeydd
pensiwn y sector cyhoeddus yn parhau i
fuddsoddi bron i £1 biliwn y flwyddyn mewn
tanwydd ffosil nad yw'n gynaliadwy yn wyneb
yr argyfwng hinsawdd ac anghydnaws â
datganiadau o lawer cyhoeddus o gyrff. 
 
  
Bydd angen i Gymru gynllunio'n effeithiol ar

gyfer cyfnod pontio'r UE a thu hwnt,

a sicrhau bod ein perthynas â'r Byd y tu

hwnt i Brexit yn seiliedig ar werthoedd

cadarnhaol a rennir. 

Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddodd Pwyllgor
Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei adroddiad
ar oblygiadau gadael yr UE ar Gymru, yn dilyn
asesiad cychwynnol a gwblhawyd ym mis
Tachwedd 2018. Mae adroddiad y pwyllgor
yn nodi un argymhelliad lefel uchel i
Lywodraeth Cymru: “Er mwyn sicrhau bod
Cymru mor barod â phosibl ar gyfer y cyfnod
trosglwyddo, rydym yn argymell bod
Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda
Llywodraeth y DU, yn paratoi asesiad o’r
goblygiadau economaidd, cyfreithiol a
chyfansoddiadol i Gymru sy’n deillio o’n
hymadawiad â’r UE ymlaen telerau'r Cytundeb
Tynnu'n Ôl." Rwy’n cefnogi’r argymhelliad
hwn, a’r angen i Lywodraethau Cymru a’r DU
ddarparu manylion am yr hyn y mae’r
Cytundeb Tynnu’n Ôl yn ei olygu i bobl
Cymru.
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Mae'r pwrs cyhoeddus gwerth £6 biliwn

yng Nghymru yn offeryn pwerus i gyflawni

cynaliadwyedd cymdeithasol,

amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd.

Fodd bynnag, mae gwerth am arian (pris

isaf) yn dal i gael ei ystyried yn ysgogydd

allweddol caffael yn hytrach na gwerth a

chanlyniadau ehangach. 

Mae ychydig o gyrff cyhoeddus wedi tynnu
sylw at eu gweithgareddau caffael fel rhai sy'n
dangos eu cyfraniad at fod yn fwy cyfrifol yn
fyd-eang trwy gadwyni cyflenwi o ffynonellau
moesegol, polisïau Masnach Deg a cheisio
caffael yn lleol (a thrwy hynny leihau ôl troed
carbon). Er enghraifft: mae Iechyd Cyhoeddus
Cymru yn hyrwyddo Pythefnos Masnach Deg,
ac yn 2019, buont yn gweithio gyda chaffael i
gyfathrebu'r cynhyrchion Masnach Deg sydd
ar gael i'w prynu'n gorfforaethol, ochr yn ochr
â Her Nodau Llesiant Masnach Deg 'Be the
Change' i staff (y tu mewn a'r tu allan i'r
gweithle). Er gwaethaf enghreifftiau fel y
rhain , mae'n amlwg bod gwerth am arian (pris
isaf) yn dal i gael ei ystyried yn ysgogydd
allweddol caffael yn hytrach na gwerth a
chanlyniadau ehangach .. Cefnogir hyn gan
ymchwil gan Archwilio Cymru a dyna pam
rwyf wedi tynnu sylw at bwysigrwydd caffael
fel maes allweddol o fy ngwaith.
 
Rydym yn defnyddio ein hadnoddau naturiol

yn gyflymach nag y gellir ei ailgyflenwi , ond

mae Cymru yn dangos ei huchelgais i ddod

yn wlad ddi-wastraff , di-garbon net. 

Ar hyn o bryd, pe bai pawb yn y byd yn
defnyddio'r un faint â chyfartaledd Cymru,
byddai angen 2.5 o'n planedau i ddarparu'r
adnoddau angenrheidiol ac amsugno'r
gwastraff. Mae ôl troed ecolegol Cymru, yn
10.05 miliwn hectar byd-eang, yn fras bum
gwaith maint Cymru. Yn fwy cadarnhaol, mae 
Cymru wedi bod yn arweinydd gyda'i
chyfraddau ailgylchu ac ar hyn o bryd mae
ganddi bedwaredd gyfradd ailgylchu cartrefi
uchaf yn y Byd, sef  63% o wastraff trefol yn
cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei
gompostio. Mae llawer o gyrff cyhoeddus
hefyd yn cymryd camau i leihau eu hôl troed
carbon, gan helpu i gyflawni uchelgais Cymru 
 

o sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn
2030. Er enghraifft, mae gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru 16 o gamau
ynghylch cyfrannu at Gyngor Bwrdeistref
Sirol carbon isel sy'n gallu gwrthsefyll
amgylchedd, a chynhaliodd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr brosiect
llwyddiannus mewn Ysgolion Carbon
Isel mewn saith ysgol, gan nodi mesurau dim
cost y gallai disgyblion a staff eu cymryd, gan
leihau allyriadau carbon, gan arwain at
amcangyfrif o arbedion blynyddol o £41,914.

Mae gan 9 ysgol ledled Cymru wisgoedd
masnach deg a gyflenwir gan Koolskools
erbyn hyn, gan gynnwys Ysgol Gynradd
Eglwys y Trallwng yng Nghymru,
Ysgol Esgob Morgan yn St Asaph, St
Bernadette's yng Nghaerdydd ac Ysgol
Gymunedol Neyland yn Sir Benfro. Mae nodi
bod gwisgoedd ysgol yn cael eu gwneud o
gotwm Masnach Deg mewn ffatrïoedd
moesegol yn un ffordd y gall ysgolion
wneud gwahaniaeth. Mae safonau masnach
deg yn gwahardd llafur plant, yn talu pris
teg am gotwm a hefyd yn darparu premiwm
Masnach Deg i'w fuddsoddi mewn
cymunedau mewn gwledydd sy'n datblygu. 

Mae Rhaglen Grantiau Cymru ac Affrica
Llywodraeth Cymru wedi cefnogi miloedd o
bobl yng Nghymru i gymryd camau sy'n
gyfrifol yn fyd-eang, ac mae gallu a
gwybodaeth yn cael ei ddatblygu trwy
bartneriaid fel Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru a Hub Cymru Affrica. 
 
Er enghraifft, mae cynllun plannu coed
Llywodraeth Cymru, Plant!, yn plannu  dwy
goeden ar gyfer pob plentyn sy'n cael ei eni
neu ei fabwysiadu yng Nghymru - un yng
Nghymru ac un yn Uganda. Mae'r coed hyn
yn cyfrannu at raglen Mbale Cymru , sy'n
plannu coed yn rhanbarth datgoedwigedig
trwm Mount Elgon yn Uganda.
Mae rhaglen Mbale wedi plannu 10 miliwn o
goed er 2014 gyda'r nod o blannu 25
miliwn erbyn 2025. 
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Isod mae'r pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar: 

Dylai Cymru ddangos dinasyddiaeth ac arweinyddiaeth fyd-eang
Sicrhewch fod Cymru yn groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i bawb
Gwneud y penderfyniadau ariannol cywir nawr, er mwyn galluogi cenedlaethau'r dyfodol
i ffynnu
Sicrhewch fod ein cadwyni cyflenwi yn deg, yn foesegol ac yn gynaliadwy
Sicrhewch ein bod yn defnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon, gan gydnabod
terfynau'r amgylchedd byd-eang, a chyfrannu at les byd-eang 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar  Gymru
sy'n Gyfrifol ar lefel fyd-eang ym Mhennod  3: Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant o Adroddiad
Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Ar ddechrau'r broses, camwch yn ôl a

byddwch yn glir ar: 

Beth ydych chi wir yn ceisio'i gyflawni? Pa

effaith ydych chi ei eisiau? 

Beth yw'r broblem rydych chi'n ceisio'i

datrys? 

Beth mae'r dystiolaeth (gan gynnwys

asesiadau llesiant) yn ei ddweud wrthych

chi? Dyma beth ddysgon ni o Asesiadau

Llesiant 2017 yma. 

Beth ydych chi eisoes yn ei wneud yn

dda? A oes cyfleoedd i adeiladu arno, a

throsglwyddo dysgu ar draws y sefydliad? 

Ble allech chi wella/ neu wneud mwy o

bosib? 

Ble mae'r cyfleoedd i wneud cysylltiadau

cryfach?

 

 

 

 

 

 

Meddyliwch am y pethau hyn trwy gydol y

broses.

O'r cychwyn cyntaf, defnyddiwch y pum

ffordd o weithio i herio sut y gellid cyflawni

hyn:

 

 

2. Gweithredwch y 5 ffordd

o weithio

Hirdymor: dechreuwch o ddealltwriaeth o

sut y gallai Cymru a'ch ardal fod yn

wahanol ymhen sawl cenhedlaeth o nawr,

a beth yw eich gweledigaeth hirdymor

(gan gyfeirio'n ôl at y nodau). 

Atal: ystyriwch y mathau o broblemau y

gallech chi helpu i'w hatal yn y dyfodol e.e.

rhai cymdeithasol, economaidd,

diwylliannol, amgylcheddol neu rywbeth

penodol.

Integreiddio: ystyriwch sut y gallai eich

amcanion effeithio ar bob un o'r nodau

llesiant, ar eich amcanion eraill, ac ar

amcanion cyrff cyhoeddus/ Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus eraill ar gyfer

eich ardal a thu hwnt. 

Cydweithio: deall pwy yw'r rhanddeiliaid

allweddol o amrywiaeth o sectorau a

disgyblaethau cysylltiedig a allai gefnogi

cyflawni eich amcanion 

Cynnwys: ystyriwch ba mor dda rydych

chi'n deall amrywiaeth anghenion, a

phrofiadau byw dinasyddion a fydd yn cael

eu heffeithio gan eich amcanion, sut y

byddwch chi'n estyn allan at y grwpiau

amrywiol yr effeithir arnynt a sut y

byddwch yn defnyddio hyn i lywio'ch

amcanion. Ystyriwch ba ddulliau y gallech

eu defnyddio i dynnu ar brofiadau byw a

phwy allai helpu gyda hyn. 

 

 

 

 

Cyfeiriwch at ein Fframweithiau

Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer prosiectau

a dylunio gwasanaethau i gael mwy o

wybodaeth. 

1. Cyn i chi ddechrau, 

cymerwch gam yn ôl... 
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Ceiswch gynnwys pobl ar draws eich

sefydliad mor eang a phosib ac ar draws

sefydliadau eraill a phobl sydd yn defnyddio

eich gwasanathau.

3. Dewch â phobl ynghyd

Sicrhewch fod gennych bobl sy'n cynrychioli

llesiant cymdeithasol, amgylcheddol,

economaidd a diwylliannol yn yr ystafell, a

chynnwys y rhai na fyddent fel arfer yn

cymryd rhan. Cyflwynwch a rhannu'r

dystiolaeth rydych chi'n ei defnyddio, gan

nodi unrhyw fylchau. Yna, meddyliwch ynglŷn

perthnasau â'r weledigaeth ehangach,

hirdymor ar gyfer yr ardal. Gall hyn fod yn

bwerus gyda grŵp eang ac amrywiol o bobl.

Cyfeiriwch at ein 'Taith tuag at

Gynnwys  am ragor o wybodaeth. 

Yna, archwiliwch y cysylltiadau y gallwch eu

gwneud ar draws eich amcanion a'ch camau

eraill. Ail-aseswch s gwnewch brawf a oes

mwy y gallwch ei wneud i gynyddu eich

cyfraniad at bob un o'r 7 nod llesiant.

 

Ystyriwch sut y gallai hyn ddylanwadu neu

adlewyrchu'r hyn rydych chi'n ceisio'i

gyflawni, o ran eich amcan/ amcanion, yn

ehangach fel sefydliad, a gwaith

gwasanaethau cyhoeddus eraill yn eich ardal

(e.e. Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus neu

Gyrff Cenedlaethol). 

4. Cysylltwch y dotiau

Os ydych chi'n datblygu amcan ar bwnc

penodol, ceisiwch ei gyfuno â 3-5 pwnc arall

yn nhabl 1 isod i archwilio'r effaith ehangach

y gallwch chi ei chael.  

Cofleidiwch ansicrwydd, camwch y tu allan i'r

hyn sydd yn gyffyrddus a gwiriwch eich bod

yn chwilio am atebion (neu gynnydd) yn erbyn

y cwestiynau anodd. Gofynnwch: 

5. Byddwch yn ddewr ac

yn heriol

A oes rhannau o'r system yn gweithio'n

dda? 

Pa rwystrau sy'n atal cynnydd? 

Ydych chi'n ceisio newid neu

drawsnewid?  

A yw'ch mesurau'n addas i gyflawni'r

diben?  

A allech chi wneud mwy? 

 

 

 

 

6. Profwch a rhannwch

wrth i chi fynd ymlaen

Mae tryloywder ac chynnwys yn bwysig. Mae

profi eich syniadau wrth fynd yn eich blaenau

yn adeiladu ymddiriedaeth, yn helpu i sicrhau

eich bod yn cydweithio ac yn cynnwys pobl,

yn gallu helpu i egluro beth rydych chi'n ei

bwriadu ei wneud, ac yn gwerthfawrogi barn

pobl. Tynnwch sylw at sut rydych chi'n

ymgorffori adborth.
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8. Defnyddiwch iaith a

chynllun sy'n hawdd ei

ddeall

7. Defnyddiwch ein

hadnoddau

Deall a diffinio beth mae geiriau'n ei olygu i'ch

cynulleidfa a'ch cydweithwyr. Er enghraifft,

byddwch yn glir beth yw ystyr termau

penodol yn eich cyd-destun, megis

'gwytnwch', 'bregusrwydd', 'ffyniant' ac ati.

Sicrhewch fod pobl yn deall y gwahaniaeth

rhwng eich amcanion a'ch camau. 

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

amrywiaeth o adnoddau rhagorol ac mae

Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru yn

cynnal digwyddiadau dysgu a rhannu,

gweminarau a phodlediadau ar bynciau sy'n

gyffredin ar draws gwasanaethau cyhoeddus. 

Ein hadnoddau allweddol: 

Y teithiau i lesiant (7 nod llesiant ac

ymyfraniad). 

Fframweithiau Cenedlaethau'r Dyfodol ar

gyfer prosiectau, dylunio gwasanaethau a

chraffu.

Pecyn cymorth Tri Gorwel. 

Offeryn hunan-fyfyrio. 

Llesiant yng Nghymru: cynllunio heddiw ar

gyfer gwell yfory- ein dysgu o'r Asesiadau

Llesiant yn 2017. 

Llesiant yng Nghymru: y siwrnai hyd yn

hyn- ein dadansoddiad o amcanion llesiant

a chyngor ar adrodd ar gynnydd. 

Adnoddau eraill
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Rhannwch enghreifftiau o wneud pethau'n

wahanol ac annog hunan-fyfyrio'n onest.

9. Gosodwch amcanion a

chamau clir

Ydych chi wedi pennu amcanion a chamau

clir?

A all pobl deall y gwahaniaeth rhwng eich

amcanion a'ch camau?

Ydych chi'n glir sut a phryd y byddwch yn

cyflawni'r camau a'r amcanion hyn? 

A all pobl deall yr hyn rydych chi'n ceisio'i

gyflawni, a pham? 

A allwch chi ddisgrifio'n glir sut rydych

chi'n sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl tuag

at y 7 nod llesiant? 

Allwch chi ddangos sut rydych chi wedi

defnyddio'r 5 ffordd o weithio? 

 

 

 

 

 

Ystyriwch yr effaith yr oeddech am ei

chyflawni yng ngham 1. Rhowch fesurau a

gwiriadau ar waith i ddangos sut rydych chi'n

dangos cynnydd ac yn gweithredu'ch

amcanion a'ch camau, yn ogystal â sut rydych

chi'n cyfrannu tuag at y 7 nod llesiant, y tu

hwnt i fusnes fel arfer. Ystyriwch safbwyntiau

tymor byr, canolig a hir, e.e. lle hoffech chi fod

yn 5, 10, 15, 25 mlynedd neu fwy. 

10. Gwnewch y

gwahaniaeth

Cyflwynwch eich mesurau ansoddol a'ch

gwiriadau ochr yn ochr â dangosyddion

llesiant cenedlaethol Cymru i roi darlun

cyflawn o'r hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni.  

 

Byddwch yn glir pwy sy'n cymryd cyfrifoldeb

am bob un mesur, a ydynt yn eich helpu i

sefydlu camau ataliol, a sut maent yn cysylltu

ar draws gyda mesurau ac amcanion eraill.
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Tabl 1

Mae'r pynciau a amlygir yn nhabl 1 yn feysydd ffocws allweddol a gymerwyd o'n teithiau i lesiant, sy'n deillio o'r

diffiniad o bob nod llesiant.

Caffael teg a lleol

Ynni cymunedol

Gwaith teg / addas

Dealltwriaeth o natur

Cenedl llesol

Cyfleoedd addysgol i bawb

Pobl sy'n weithgar yn eu

cymunedau

Cymdeithas garbon isel

(datgarboneiddio)

Sgiliau ar gyfer y dyfodol

Ecosystemau iach gweithredol

(bioamrywiaeth a phridd)

Ansawdd dŵr ac aer

Creu lleoedd

Cyfranogiad dinasyddion a

chymuned

Cymunedau cysylltiedig a

diogel

Effeithlonrwydd adnoddau ac

'economi gylchol'

Economi leol/ sylfaen

Mannau gwyrdd naturiol

Cenedl dosturiol

Sefydliadau a gwasanaethau

ataliol

Cydraddoldeb canlyniadau

iechyd

Mynediad i wasanaethau

llesiant allweddol

Sefydliadau angor cymunedol

Hyrwyddo a gwarchod

diwylliant, treftadaeth a'r

Gymraeg

Diwylliant, treftadaeth a'r

Gymraeg fel mecanwaith ar gyfer

newid

Cymryd rhan yn y celfyddydau,

chwaraeon ac hamdden

Cadwyni cyflenwi teg,

moesegol a chynaliadwy

Cyfran deg o adnoddau naturiol

Diwylliant ar gael i bawb

Dinasyddiaeth ac

arweinyddiaeth fyd-eang

Buddsoddi  a gwaredu'n deg  a

moesegol

Gwerthfawrogi creadigrwydd

Undod a heddwch

Cyfranogiad ystyrlon

dinasyddion a rhanddeiliaid
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Pennod 5 - Cynllunio defnydd tir a chreu

lleoedd

Argymhellion Polisi

Mae'r ffordd yr ydym yn cynllunio, dylunio ac adeiladu ein cymunedau a'n seilwaith ar gyfer y dyfodol

yn hanfodol wrth fynd i'r afael â heriau hirdymor a sicrhau llesiant yn genedlaethol ac yn lleol. Gall

cael cynllunio’n iawn ein helpu i gyflawni nifer o’n nodau llesiant, trwy amddiffyn a gwella ein

hecosystemau, sicrhau bod cymunedau’n gallu cyrchu’r gwasanaethau a’r cyfleusterau cywir i’w

cadw’n iach ac yn egnïol a chefnogi newid moddol a nodi tir ar gyfer cynhyrchiad ynni glân.

 

Bydd yr hyn y mae cymunedau ei eisiau a'i angen yn y dyfodol yn newid yn sylfaenol wrth i'n planed o

fyn am ddatgarboneiddio ac adfer natur yn gyflym, ac wrth i dueddiadau demograffig fel trefoli

a phoblogaeth sy'n heneiddio barhau, ac mae technoleg yn parhau i newid ein ffordd o fyw a

gweithio.

Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r cynsail fel y nodwyd gan y system gynllunio a ail-lunwyd yn

fanwl i gysoni meysydd polisi eraill megis addysg a thai, â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

(Cymru) 2015.

Dylai Llywodraeth Cymru....

Adolygu'r effaith,

ymhen pum mlynedd, y

mae Polisi Cynllunio

Cymru 10 a Deddf

Llesiant

Cenedlaethau'r

Dyfodol (Cymru) 2015

yn ei chael ar newid y

rhagdybiaeth y mae

cyfraith cynllunio yn

seiliedig arni. Dylid

adolygu hyn fel bod y

bar yn cael ei godi

uwchben 'gwneud dim

niwed' i sicrhau mai

dim ond datblygiadau

sy'n gwneud y mwyaf

o gyfraniad at y nodau

sy'n cael eu

hawdurdodi.

 

Parhai i archwilio sut y

gellir defnyddio

ysgogiadau ariannol

(gan gynnwys y dreth

stamp sydd newydd ei

datganoli a chanfyddiad

cyllid gwyrdd ar gyfer

prosiectau seilwaith

mawr) i ddod ag

adnoddau digonol o

fewn cynllunio.

 

Rhoi mecanweithiau ar

waith i fonitro'n well y

canlyniadau a

ddarperir gan y system

gynllunio sy'n cyd-fynd

â'r Ddeddf.

 

Sicrhau bod Asesiad

Effaith Cydraddoldeb

cynhwysfawr yn cael ei

gynnal wrth ddatblygu

Cynlluniau Datblygu Lleol

a bod unrhyw

ddatblygiad newydd yn

dangos sut mae'n mynd

i'r afael ag ystyriaeth

cydraddoldeb a nodwyd

yn yr Asesiad Effaith

Cydraddoldeb.

Darparu adnoddau

ychwanegol i

Gomisiwn Dylunio

Cymru i gynyddu nifer

y ceisiadau y gallant

ddarparu cyngor

arnynt; yn benodol ar

gymhwyso Deddf

Llesiant

Cenedlaethau'r

Dyfodol (Cymru) 2015,

yn ogystal ag ar

ddiwygiadau a

chynhyrchu Cynlluniau

Datblygu Lleol

newydd. Dylai

Llywodraeth Cymru

hefyd ystyried gosod

gofynion bod

datblygiadau dros faint

penodol yn mynd

trwy'r broses hon.

 

Adolygu'r cynnydd o

ran mabwysiadu

Cynlluniau Datblygu

Strategol ac ystyried ei

wneud yn orfodol os

na chaiff ei symud

ymlaen o fewn

amserlen rhesymol.

 

Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy adroddiad

llawn neu ei benodau unigol.
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Cyngor ar gyfer gosod amcanion llesiant ar gyfer pob

corff cyhoeddus a bwrdd a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

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

benodol mewn perthynas â chynllunio, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Sicrhau bod amcanion llesiant sy'n ymwneud â 'chynllunio' yn seiliedig ar 'creu lleoedd'

a'u hintegreiddio ag amcanion eraill fel bod buddion ehangach yn cael eu cyflawni. 

Deall y cysylltiadau rhwng tai, yr amgylchedd, technoleg, trafnidiaeth, mynediad at

wasanaethau, diwylliant ac iaith heddiw ac i genedlaethau i ddod er mwyn helpu cyrff

cyhoeddus i gyflawni amcanion a chamau lluosog. 

Dod o hyd i ffyrdd newydd o fesur llwyddiant penderfyniadau cynllunio yn erbyn eu

hamcanion llesiant a mabwysiadu mesurau ehangach i helpu yn eu tro i ehangu eu

hamcanion a galluogi llesiant ehangach. Er enghraifft, byddai dylunio mesurau llwyddiant

o amgylch llesiant - yn hytrach na chyfrif ceisiadau cynllunio neu edrych ar ba mor hir y

mae'n ei gymryd i'w cymeradwyo - yn helpu pobl i wneud penderfyniadau mwy cyflawn

am leoedd. Yn ddiweddar, comisiynodd RTPI ymchwil ar gyfer y Deyrnas Unedig ac

Iwerddon, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru ar fesur canlyniadau cynllunio. Bydd

angen i gyrff cyhoeddus ac yn benodol Llywodraeth Cymru ystyried y canfyddiadau.

 

 

 

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

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent: 

Rhoi trefniadau ar waith i sicrhau bod creu lleoedd yn cael ei ystyried ym mhob fforwm

gwneud penderfyniadau strategol.

Sicrhau bod adnoddau a hyfforddiant yn cael eu darparu gan awdurdodau cynllunio i

wella cynnwys wrth ddylunio eu cynlluniau lleol.

Gofyn am fwy gan ddatblygwyr a chynnwys cymunedau'n well i sicrhau fod prosiectau, yn

amodol ar ganiatâd cynllunio, yn sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl at y nodau ac amcanion

llesiant.

 

 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb
100



Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o gynllunio a chreu lleoedd

yng Nghymru:

Mae cyhoeddi Polisi Cynllunio Cymru 10 yn

gam sylweddol i'r cyfeiriad cywir, ond rhaid

canolbwyntio nawr ar sicrhau ei fod yn cael

ei weithredu'n gyson.  

Yr agwedd fwyaf arwyddocaol ar Bolisi

Cynllunio Cymru oedd cyflwyno gofynion yn

ymwneud â chreu lleoedd, a ddyluniwyd i

ddatgloi pŵer cynllunio wrth gyflawni pob un

o'r materion llesiant. Gwneud lleoedd a fydd yn

ein helpu i fynd i'r afael ag amodau byw sy'n

cael yr effaith fwyaf ar ein llesiant, fel tai,

mynediad at natur, mynd i'r afael â llygredd aer

a gwella cydlyniant cymdeithasol. Mae angen i

gynllunio a chreu lleoedd fod yn sail i'r holl

strategaethau corfforaethol ac amcanion

llesiant. Mae angen ei werthfawrogi a'i

flaenoriaethu ar lefel arweinyddiaeth uwch.

 

Er bod ffocws pwysig ar leihau carbon ym

Mholisi Cynllunio Cymru 10,

mae polisïau cynllunio defnydd

tir cysylltiedig yn brin o ddadansoddiad

penodol ar sut y byddant yn cyfrannu at

leihau carbon.

Nodwedd allweddol o Bolisi Cynllunio Cymru

10 yw cyflwyno hierarchaethau ar gyfer

trafnidiaeth, ynni a gwastraff. Dylai cyrff

cyhoeddus ddilyn yr hierarchaethau hyn wrth

lunio cynlluniau datblygu strategol a lleol

ond hefyd wrth ddelio â cheisiadau cynllunio;

dylai'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

atgyfnerthu hyn hefyd.

 

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn gweld

cynllunio fel galluogwr wrth ddarparu

atebion arloesol i gyflawni'r nodau llesiant

ond mae angen i hyn fod yn fwy cyson ar

draws pob corff cyhoeddus yng Nghymru.

Er enghraifft, mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol

Cwm Taf amcan i: 'Weithio gyda chymunedau

i atal afiechyd, amddiffyn iechyd da a hybu

iechyd a llesiant gwell' ac mae'r camau'n

cynnwys: 'Trwy'r Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus rydym yn gweithio gyda Cyfoeth

Naturiol Cymru i archwilio sut y gellid

defnyddio'r amgylchedd adeiledig a naturiol i

hyrwyddo byw egnïol a hybu iechyd a llesiant.'

 

“Y ffordd rydyn ni'n cynllunio dinasoedd heddiw

mae'n cymryd tua 4-5 mlynedd i gynhyrchu

cynllun, ond erbyn i'r cynlluniau hyn gael eu

gwneud, mae'r cynlluniau hyn wedi dyddio.

Rydyn ni'n rhagweld bod system well yn

seiliedig ar ganlyniadau - yn hytrach na chyfrif

dim ond nifer y cartrefi, nifer y swyddi, gallwn ni

ddechrau mesur iechyd, llesiant a hapusrwydd

mewn gwirionedd.” 

Euan Mills, Future Cities Catapult

“Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn disgwyl inni

wneud yn union hynny, yn wir mae'n dweud

wrth ACLl [awdurdodau cynllunio lleol] y dylent

drafod i wella datblygiadau gwael neu

gyfartaledd. Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 a

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn annog

cydweithredu rhwng datblygwyr, ACLlau a

chymunedau yn esblygiad prosiectau a lle mae

hynny'n gweithio'n dda ni ddylai fod angen troi

at apelio. Mewn achosion lle nad yw hynny’n

gweithio, mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn rhoi

caniatâd i ACLl osod y bar uwchben ‘gwneud

dim niwed’. Bydd honno’n diriogaeth newydd i

bob un ohonom, gan gynnwys Arolygwyr.”

Tony Thickett, Cyfarwyddwr 

Arolygiaeth Cynllunio Cymru,

Cylchlythyr RTPI Cymru, 

Gaeaf 2019
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Er bod gennym ffordd bell i fynd i atal colli

natur a bioamrywiaeth, mae sawl Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus a chyrff

cyhoeddus unigol yn cydnabod y cyfleoedd

i gefnogi natur wrth reoli eu hasedau a

chynllunio a dylunio cymunedau. Mae cyrff

cyhoeddus yn dangos gwell dealltwriaeth a

gweithrediad o atebion sy'n seiliedig ar

natur, ond mae angen i hyn barhau ar

gyflymder i fynd i'r afael â'r argyfwng

hinsawdd a natur. 

Mae defnydd cynyddol o seilwaith gwyrdd

mewn prosiectau seilwaith, adeiladau a

systemau draenio ac mae rhai cyrff

cyhoeddus hefyd yn cydnabod y buddion i

bobl a natur trwy gynyddu nifer y coed yn eu

hardaloedd. Ar lefel strategol, mae Polisi

Cynllunio Cymru yn gofyn am ystyried

nodweddion a rhinweddau amgylcheddol

lleoedd ledled Cymru, a'u treftadaeth naturiol

neu ddiwylliannol benodol. Er enghraifft, yn

ychwanegol at gynyddu eu canopi coed, mae

Cyngor Sir Ddinbych, a chyrff cyhoeddus

eraill yn datblygu strategaethau ar y cyd i

sicrhau bod seilwaith gwyrdd yn cael ei

gynnwys mewn arferion rheoli tir, ac mae

Cyngor Abertawe yn gwneud y cysylltiadau

rhwng cyfleoedd cynllunio i wella natur â

grisiau i 'Baratoi Strategaeth Seilwaith

Gwyrdd ar gyfer Canol y Ddinas.

Mabwysiadu'r cynllun datblygu lleol sy'n

cefnogi adfywio Abertawe ac yn hyrwyddo

cymunedau cynaliadwy.' (Gweler yr adran ar

Gymru Gydnerth ym Mhennod 3 i gael mwy o

wybodaeth). 

Mae hefyd yn amlwg bod amddiffyn

asedau naturiol , fel coed, mewn 

ardaloedd trefol yn benodol, yn fater o

bwysigrwydd cynyddol ymhlith

cymunedau. 

Weithiau, mae yna ddatgysylltiad rhwng yr

hyn y mae pobl ei eisiau o ran seilwaith

gwyrdd ac amddiffyn coed lleol, a'r hyn maen

nhw'n credu y mae cyrff cyhoeddus yn ei

wneud. Mae cydnabyddiaeth gynyddol hefyd

ar lefel leol a chenedlaethol, o fanteision

cynyddu gorchudd coed. Mae'n galonogol

gweld gwerth a buddion canopi coed yn cael

ei gydnabod fwyfwy, ac mae rhai cyrff

cyhoeddus yn cymryd camau i wella

gorchudd coed ar draws eu hardal. Mae

Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i

greu coedwig genedlaethol i Gymru. (Gweler

yr adran ar Gymru Gydnerth ym Mhennod 3 i

gael mwy o wybodaeth). 

 

Mae'r gofynion i bob  datblygiad newydd

gynnwys Systemau Draenio Trefol 

Cynaliadwy yn ddatblygiad blaengar, sydd

â'r potensial i gynyddu seilwaith gwyrdd a

gwella bioamrywiaeth. 

Yn wahanol i Loegr, lle anogir gweithredu

Systemau Draenio Cynaliadwy, mae Safonau

Systemau Draenio Cynaliadwy Cymru yn rhan

orfodol o'r broses gynllunio ar gyfer pob

datblygiad dros 100m2 yng Nghymru. Mae'r

ddeddfwriaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i

ddŵr gael ei reoli ar, ac mor agos at, arwyneb

a ffynhonnell y dŵr ffo â phosibl, gan sicrhau

bod llygredd yn cael ei atal yn y ffynhonnell a

lleihau'r risg llifogydd i lawr yr afon. Dylai cyrff

cyhoeddus ddefnyddio'r gofyniad hwn

i fanteisio ar bob cyfle i gwrdd â'u llesiant - sef

amcanion ac i gyflawni'r nodau llesiant

cenedlaethol.

 

'Friends of Falkland and Fairfax Open Space'
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Mae angen i'r system gynllunio ddangos sut

mae'n ystyried tueddiadau'r dyfodol ac, yn

benodol, anghenion ein poblogaeth sy'n tyfu

ac yn heneiddio. Mae angen i awdurdodau

cynllunio sicrhau eu bod yn ystyried yr

ystyriaethau cynwysoldeb hyn yn eu gwaith. 

Ar hyn o bryd, mae tua chwarter y bobl anabl

yng Nghymru, ac wrth i'r boblogaeth

heneiddio, bydd y nifer yn tyfu. Wrth gynllunio

datblygiad ar gyfer y dyfodol, mae angen

ystyried pob agwedd ar gynhwysiant. Mae’r

cyngor a gyhoeddwyd gan y Sefydliad

Cynllunio Tref Frenhinol ar ‘Dementia a

Chynllunio Tref’ yn dangos sut mae gan

gynllunio tref ran hanfodol i’w chwarae os yw

polisïau iechyd a gofal cymdeithasol i lwyddo.

Os ydych chi'n cael ardal yn iawn i bobl â

dementia, rydych chi'n ei gael yn iawn i bobl

hŷn, i bobl ifanc anabl, i deuluoedd â phlant

bach, ac i bawb yn y pen draw. (Gweler yr

adran ar Cymru sy’n Fwy Cyfartal ym

Mhennod 3 i gael mwy o wybodaeth.) 

Mae pryder ynghylch effeithiolrwydd y Polisi

Eithrio Gwledig.

Mae'r polisi eithriad gwledig y cyfeirir ato ym

Mholisi Cynllunio Cymru yn caniatáu ar gyfer

tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol ar

safleoedd bach, o fewn neu'n gyfagos i

aneddiadau, na fyddai fel arall yn cael ei

ddyrannu mewn Cynlluniau Datblygu Lleol

nac yn cael caniatâd cynllunio. Fodd bynnag,

mae adroddiad Cymru’r Sefydliad Cynllunio

Tref Frenhinol ‘Cyflenwi Tai Gwledig yng

Nghymru: Pa mor effeithiol yw polisi safle

eithriad gwledig?’ 2019 yn dangos ei fod wedi

cael effaith gyfyngedig.

 

Mae'n ymddangos bod dadansoddiad

cynnar o ddiwygiadau o Gynlluniau

Datblygu Lleol yn codi cwestiynau am

ansawdd yr Asesiadau effaith Cydraddoldeb

a gynhaliwyd. 

Mae dadansoddiad cynnar o'r rhai sydd wedi

diweddaru eu cynlluniau ers Deddf Llesiant

 Cenedlaethau'r Dyfodol yn codi cwestiynau

am ansawdd yr asesiadau hyn. Er

enghraifft, mae rhai asesiadau yn

gwneud datganiadau cyffredinol fel 'dylai'r

Cynllun Datblygu Lleol hyrwyddo cynhwysiant

cymdeithasol pob rhan o'r gymdeithas ac ni

ddylai wahaniaethu yn erbyn unrhyw un grŵp'

neu y 'Dylai Cynlluniau Datblygu Lleol hwyluso

datblygiad cyfleusterau iechyd a mynediad i'r

cyfleusterau hynny ar gyfer pob rhan o'r

gymdeithas'. Er ei bod yn ymddangos bod

rhywfaint o gynnydd o ran mynd i'r afael

ag ystyriaethau cydraddoldeb, mae'n

ymddangos bod diffyg dadansoddiad manwl o

anghenion gwahanol grwpiau, a sut y dylai

Cynlluniau Datblygu Lleol fod yn mynd i'r afael

â hwy. Mae hwn yn faes a fyddai'n deillio

o ystyriaeth bellach gan Lywodraeth Cymru,

y sector cynllunio a'r Comisiwn Cydraddoldeb

a Hawliau Dynol.

Parkmerced2016

Mae anghysondeb wrth gymhwyso

asesiadau Cymraeg a gallai'r system

gynllunio wneud mwy o ddefnydd o

arbenigedd ar asesiadau effaith iechyd. 

Trwy Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, daeth y

Gymraeg, am y tro cyntaf, yn ystyriaeth mewn

deddfwriaeth gynllunio. Fodd bynnag,

dangosodd adolygiad gan weithdrefnau

Comisiynydd y Gymraeg awdurdodau

cynllunio Cymru fod anghysondebau yn y

ffyrdd y mae asesiadau effaith iaith yn cael eu

cynnal, a bod angen arweiniad clir ar asesu

effaith iaith a diffinio meysydd sensitifrwydd

ieithyddol.
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Rhaid i Gynlluniau Datblygu Lleol

ystyried tueddiadau technolegol yn y

dyfodol. 

Mae gan dwf dinasoedd craff y potensial i

leihau amseroedd cymudo , troseddau,

allyriadau a chynyddu ansawdd aer. Mae

angen i gyrff cyhoeddus gofleidio'r rhain ac

rwy'n falch o weld ymdrechion yn cael eu

gwneud, er enghraifft, gan fap ffordd Smart

City a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Gyngor

Caerdydd. Bydd technoleg hefyd yn newid

ein patrymau a'n harferion bywyd. Mae angen

i gynllunio ragweld a chynllunio ar gyfer y

rheini, yn enwedig ar y lefel genedlaethol , yn

y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol sydd ar

ddod ac ar y lefel leol mewn Cynlluniau

Datblygu Lleol.

 

Gall cytundebau adran 106 helpu

i gyflawni nodau llesiant ond mae angen

iddynt fod yn fwy tryloyw a hygyrch

i'r cyhoedd a dangos yn glir sut y maent yn

cyflawni amcanion llesiant.   

Gallai buddion cymunedol, os cânt eu

gwneud mewn ffordd i gynyddu eu cyfraniad

at y nodau a'r amcanion da, fod yn

effeithlon. Gallai hyn olygu’r ddarpariaeth

seilwaith cymunedol, tai fforddiadwy,

gwelliannau i'r priffyrdd, llwybrau beicio, 

lleoedd ysgol cyllido, ac ati. Fodd bynnag,

mae angen mecanwaith priodol i alinio i

amcanion llesiant ac ar gyfer monitro

gweithredu. Clywais gan Aelodau’r Senedd,

nad yw cytundebau o'r fath (gan y datblygwr i

ddarparu seilwaith cymunedol) weithiau'n cael

eu gweithredu. Efallai y bydd angen i

awdurdodau cynllunio hefyd ail-flaenoriaethu

cyfraniad Adran 106 a wneir gan ddatblygwyr

i sicrhau ei fod yn unol â Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'u

hamcanion llesiant.

 

Mae ail-lunio'r system gynllunio yng

Nghymru yn llwyr yn gam cadarnhaol,

angenrheidiol ac uchelgeisiol a fydd yn

gofyn am amser, buddsoddiad

ac adnoddau sylweddol.

Mae angen adnoddau digonol ar dimau

cynllunio i weithredu creu lleoedd a

gweledigaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol. Mae angen cryn newid diwylliannol,

gyda hyfforddiant a chefnogaeth ar bob lefel ac

ar draws sectorau, er mwyn sicrhau newid

ystyrlon yn y ffordd yr ydym yn cynllunio

lleoedd. Mae angen i arweinwyr yn Llywodraeth 

Cymru ac mewn awdurdodau lleol newid y

diwylliant o ffafrio'r ffordd rataf o weithredu

neu ddatblygu a awdurdodir, i wneud y

mwyaf o'u cyfraniad at y nodau llesiant

a fyddai'n dod â'r buddion mwyaf yn y tymor hir.

.

Mae'r gwahanol gamau y mae diwygiadau i'r

Cynllun Datblygu Lleol yn digwydd ledled

Cymru yn her.

Mae'r sefyllfa bresennol yn her rhan fwyaf o

Gynlluniau Datblygu Lleol a fabwysiadwyd cyn

bodolaeth y Ddeddf. Mae rhai Cynlluniau

Datblygiadau Lleol yn cael eu hadolygu, a

disgwyliaf i'r cynlluniau diwygiedig alinio ag

amcanion llesiant lleol, fod yn seiliedig ar y

dystiolaeth a gynhwysir yn yr Asesiad Llesiant

ar gyfer eu hardal a Datganiadau Ardal

Cyfoeth Naturiol Cymru. Rwyf hefyd yn disgwyl

i'r awdurdod ddefnyddio'r pum ffordd

o weithio i'w hadolygu.
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Rhaid i'r system gynllunio ddod o hyd i ffyrdd

o addasu a diwygio Cynlluniau Datblygu Lleol

cyfredol er mwyn eu gwneud yn unol â'r

Ddeddf a bydd yn rhaid iddi ymateb i'r heriau

o ran camlinio polisi tra bod y system ail-

 lunio yn parhau. 

 

Mae'n her sylweddol i gynllunwyr gydbwyso

buddiannau cystadleuol a gweithredu sawl

polisi, deddfwriaeth a chanllawiau newydd

gyda chyllid sy'n lleihau ac adnoddau llai. 

Mae haneru defnydd tir cynllunio ynghylch

ffynonellau yn y degawd diwethaf eisoes

wedi effeithio ar allu'r system i drin ei

weithgareddau bob dydd. Ac mewn llawer

o gynghorau, nid yw'r Prif Gynlluniwr bellach

ar y tîm gweithredol. Felly, mae'n heriol

i awdurdodau lleol gynnal y status quo, heb

sôn am ddod o hyd i'r amser a'r lle i

gefnogi'r newid trawsnewidiol sydd ei angen i

wreiddio creu lleoedd a'r Ddeddf. Gwelwyd

tystiolaeth o hyn yn adroddiad yr Archwilydd

Cyffredinol ar yr Effeithiolrwydd Awdurdodau

Cynllunio yng Nghymru.

 

 

Nid yw buddsoddiad mewn cynllunio bob

amser yn cael ei weld yng nghyd-destun

yr arbed costau y gall ei gyflawni yn ei

gwasanaethau.

Er enghraifft, ym maes iechyd, gwastraff a

bioamrywiaeth. Amcangyfrifodd y Sefydliad

Cynllunio Tref Frenhinol y byddai gwerth

cynllunio yng Nghymru oddeutu £2.3 biliwn.

Mae'r Arolygiaeth Gynllunio yn

dechrau atgyfnerthu gofynion Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Pholisi

Cynllunio Cymru 10 yn eu hymagwedd. Fodd

bynnag, roedd angen mwy o waith i sicrhau

gweithredu.  

Tra bod yr ail-lunio yn digwydd, yr wyf yn

disgwyl i gyrff cyhoeddus a'r Arolygiaeth

Gynllunio i fod yn feiddgar ac yn manteisio ar

bob cyfle i fynnu mwy o gyfraniad gan

ddatblygwyr; defnyddio eu holl bwerau

wrth reoli datblygu. Er enghraifft, dylent fynnu

bod datblygwyr yn dangos sut mae eu

cynigion yn cyfrannu at amcanion a nodau

llesiant a thystio eu defnydd o'r pum ffordd o

weithio cyn rhoi caniatâd cynllunio. 

“Mae Awdurdodau Cynllunio Lleol wedi gorfod

addasu i oroesi yn yr amgylchedd hwn, gan

fabwysiadu arferion gwaith y sector preifat yn

aml a safiadau ymosodol o blaid datblygu i

ddenu’r cyllid sydd ei angen arnynt i ddarparu

adnoddau ar gyfer eu timau cynllunio...

gweithdrefniaeth’ - hynny yw, diwylliant brwd -

wedi cau llawer o'r cynllunwyr gofod yn

draddodiadol oedd ar gyfer myfyrio, disgresiwn

proffesiynol a chynllunio rhagweithiol.

[Eithriadau - prosiectau mawr yn aml mewn

ardaloedd trefol].”

Ymateb y Sefydliad Cynllunio Tref

Brenhinol i ymholiad y Pwyllgor

Cyfrifon Cyhoeddus 

Sefydliad Cynllunio Tref Brenhinol

“Dim ond rhan fach o’r stori yw ffioedd cynllunio

ac incwm arall o reoli datblygu. Gall cynllunio a

chreu lleoedd hefyd godi incwm trwy ddatblygu

gofod diwydiannol a chyflogaeth newydd, sy'n

dod gyda chyfraddau busnes uwch. Gall wneud

lle yn fwy deniadol i ymweld ag ef, sy'n dod ag

incwm i'r economi leol. A gall helpu i ddarparu

cartrefi newydd mewn lleoedd y mae pobl eisiau

byw ynddynt, sy'n dod â mwy o dreth gyngor i

mewn [...] Mae buddsoddi mewn cynllunio yn

fuddsoddiad a fydd yn dod nid yn unig ag

enillion cymdeithasol, ond yn cynyddu refeniw

treth i awdurdodau lleol trwy ddod â phobl a

gweithgaredd economaidd i feysydd a thrwy

leihau costau cymdeithasol ... gellid gwneud

codiadau cymharol fawr mewn adnoddau heb

fawr o effaith gyffredinol ar gyllidebau ... awdur

cynllunio lleol gallai helpu i sicrhau canlyniadau

cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd

sy'n gwneud cymdeithas yn fwy gwydn,

hapusach a thecach. " 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb
105

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/public-accounts-committee/planning-and-the-broken-housing-market/written/100170.pdf


Mae angen gwella'r broses o fonitro

canlyniadau cynllunio. Mae angen i'r

ffordd bresennol o fesur perfformiad wrth

gynllunio wella er mwyn cefnogi monitro

canlyniadau tuag at gyflawni amcanion a

nodau llesiant.  

Mae arnom angen dull mwy ansoddol, llesol,

sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. 

 

Hyd yn hyn, nid oes rhaid i unrhyw un

gynhyrchu mapiau o ddatblygiad

gwirioneddol yn erbyn y cynllun, ac nid oes

unrhyw un yn gyfrifol am asesu ansawdd

canlyniadau'r penderfyniadau cynllunio ar

gyfer yr ardal, yn erbyn y Cynllun Datblygu

Lleol, Polisi Cynllunio Cymru a'r Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Yn

galonogol, mae Archwilio Cymru wedi canfod

bod rhai awdurdodau lleol wedi dechrau

adolygu eu trefniadau llywodraethu i sicrhau

bod y broses o wneud penderfyniadau

a'u trefniadau cymorth yn adlewyrchu'r Ddeddf

Gynllunio ac yn cyd-fynd yn well â'r

dyletswyddau llesiant ehangach o dan

y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Maent yn nodi rhai enghreifftiau da o sut

mae pwyllgorau cynllunio ystyried materion

llesiant; yn fwyaf nodedig yn y

tri awdurdod parc cenedlaethol, Cyngor Dinas

Casnewydd a Chyngor Sir y Fflint.

Mae angen cefnogaeth gynhwysfawr, cyngor

a her adeiladol i wella ceisiadau unigol

arfaethedig.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae llawer o

ymgynghorwyr ac awdurdodau lleol wedi codi

eu hangen am gyngor ar y Ddeddf wrth

ystyried ceisiadau cynllunio penodol. Mae'r

awgrymiadau wedi amrywio o benodi panel

penodol o arbenigwyr, mewnbwn gan fy

swyddfa neu gefnogaeth gan Gomisiwn

Dylunio Cymru, i'w helpu i adolygu'r

prosiectau o'u blaenau. Mae cyfle i

Lywodraeth Cymru ddarparu adnoddau

ychwanegol i gynorthwyo'r Comisiwn Dylunio

i ddatblygu'r tri maes hyn a allai wneud

cyfraniad parhaol, strategol a systemig. Dylai

Llywodraeth Cymru ystyried cyhoeddi

canllawiau a threfniadau addas ar gyfer

defnyddio'r gwasanaeth hwn (ar yr amod bod

ganddo adnoddau digonol) ar gyfer pob cais

datblygu mawr.
 

Mae angen hyfforddiant cynhwysfawr

ar Bwyllgorau Cynllunio i ddeall

 gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol. 

Rwy'n cytuno ag Archwilio Cymru bod angen

hyfforddiant ar gynghorwyr i ddeall 

canlyniadau eu penderfyniadau, a all helpu neu

rwystro cyflawni'r nodau a'r amcanion llesiant,

ac i sicrhau bod ail-lunio polisi cynllunio yn

cael ei gyflawni ar lawr gwlad.
 

Er bod Llywodraeth Cymru yn annog 

cydweithredu rhwng  awdurdodau lleol , nid

yw awdurdodau yn bachu ar yr holl

gyfleoedd i gydweithio. 

Nid oes Cynllun Datblygu Strategol wedi'i

fabwysiadu hyd yma ond mae rhai cyrff

cyhoeddus wedi dechrau creu Cynlluniau

Datblygu Lleol ar y cyd (Gwynedd ac Ynys

Môn) gan ffurfioli cydweithredu rhwng

awdurdodau cynllunio. Mae trafodaethau

rhagarweiniol hefyd rhwng cynghorau, yn

enwedig ar lefel Rhanbarth y Ddinas, i

ddatblygu fframweithiau  llywodraethu

a seiliedig ar dystiolaeth y gellir hyrwyddo

Cynlluniau Datblygu Strategol oddi mewn

iddynt.. 
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Er enghraifft, yn Ne Ddwyrain

Cymru (awdurdodau yng Nghymoedd De

Cymru, Caerdydd, y Fro, a Chasnewydd),

a chlwstwr arall o amgylch dinas-ranbarth

Abertawe, gan gynnwys Sir Benfro. Yn

seiliedig ar brofiad cynhyrchu Cynlluniau

Datblygu Lleol, gallai'r Cynlluniau Strategol

hyn gymryd blynyddoedd i'w gwireddu. 

 

Mae integreiddio polisïau a gwasanaethau 

sy'n ymwneud â'r amgylchedd adeiledig yn

achosi dryswch a gellid ei wella.

Mae'r cyhoedd yn aml yn tybio bod rheoli

datblygu cynllunio yn gyfrifol am bob

datblygiad a phob elfen o bob datblygiad, ond

nid yw hyn yn wir. Mae penderfyniadau

cynllunio yn rhyngweithio â llu o wahanol

ddarnau o ddeddfwriaeth, rheoliadau a

pholisïau sy'n ymwneud â phriffyrdd,

tai, rheoliadau adeiladu, gwastraff, ynni, 

addysg, cyfleusterau iechyd, llygredd

a llifogydd. Mae'n gofyn am gysylltiadau

cymhleth â chyrff eraill fel datblygwyr, 

ymgynghorwyr statudol ac asiantaethau

fel byrddau dŵr a'r Grid Cenedlaethol. Gall

hyn fod yn ddryslyd ac mae Llywodraeth

Cymru wedi bod yn gweithio ar Fap Data

Cymru i gymryd lle Lle, gan anelu at agregu'r

holl haenau seilwaith yn un platfform 

(demograffeg: poblogaeth, cyflogaeth, sgiliau;

datblygu: masnachol, preswyl; cyd-destun:

ardaloedd cyfle, ffiniau bwrdeistref, yr

amgylchedd ac ati; isadeiledd; cludo dŵr

ynni).

 

Mae rhai pobl yn teimlo nad ydyn nhw'n

cael cyfle i lunio dyfodol eu cymuned

uniongyrchol. 

I lawer o'r bobl sy'n cysylltu â mi, mae eu

Cynllun Datblygu Lleol yn rhy anghysbell ac

yn rhy dechnegol iddynt ymgysylltu ag ef. Pan

maen nhw eisiau cymryd rhan yn y cam

ymgeisio, mae'n rhy hwyr.

Mae canfyddiad nad yw 'llesiant' yn

cael ei ystyried yn ddigonol yn y ffordd y

mae'r system yn gweithredu ar hyn o bryd. 

Mae pobl sy'n cysylltu i mi yn aml yn

mynegi pryder nad yw cynigion cynllunio

yn cymryd i ystyriaeth eu llesiant. Mae eu

pryderon yn aml yn ymwneud â'u llesiant

unigol (eu hiechyd yn benodol), yn hytrach

na llesiant y boblogaeth yn ehangach, y mae'r

Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff

cyhoeddus wella. Mae'n amlwg bod

dealltwriaeth wahanol o'r term llesiant rhwng

cyrff cyhoeddus a'r cyhoedd, sy'n esbonio'n

rhannol y gwahaniaethau mewn disgwyliadau.

 

Mae rhywfaint o arfer dda yn dod i'r

amlwg ar gynnwys dinasyddion ond

mae angen i bob corff cyhoeddus ddod o hyd

i ffyrdd gwell o gynnwys eu cymunedau

yn natblygiad eu hardal. 

Er enghraifft, mae Cyngor Sir Gaerfyrddin

wedi cychwyn ar raglen i gynnwys

trigolion Llanelli wrth adfywio ward Tyisha, fel

rhan o ddatblygiad Pentref Llesiant Llanelli

Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Fel rhan o

hyn, mae plant ysgol wedi gwneud modelau

3D o'r ardal, cynhaliwyd nifer o

ddigwyddiadau cynnwys, sefydlwyd grŵp

cymunedol i ddweud eu dweud ar

y buddsoddiad yn yr ardal, ac mae cymaint

o bobl â phosibl wedi cael gwahoddiad i roi eu

syniadau a'u barn ar adfywio eu cymuned; ac

mae 'Shape my Brecon Beacons' yn ganllaw

ymarferol a phecyn cymorth a ddatblygwyd

mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc

Cenedlaethol Bannau

Brycheiniog a Chomisiwn Dylunio Cymru. Ei

nod yw helpu pobl a chymunedau i

chwarae rhan wrth lunio'r lleoedd sy'n

bwysig iddyn nhw, gan roi offer, adnoddau a

syniadau i archwilio, newid a gwella

trefi, pentrefi neu gymdogaethau.

 

Mae diffyg eglurder terminoleg a

disgwyliadau p gynnwys yn y system

gynllunio.
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Isod mae'r pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar:

Sicrhau bod Polisi Cynllunio Cymru 10 yn cael ei weithredu'n iawn 

Cynllunio ar gyfer lleoedd mwy gwyrdd 

Lleihau anghydraddoldebau trwy gynllunio 

Buddsoddwch amser ac adnoddau mewn cynllunio gwasanaethau a chreu lleoedd 

Cynyddu cydweithredu 

Ailgysylltu pobl â chynllunio 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar

 Gynllunio a Chreu Lleoedd ym Mhennod 5: Meysydd Ffocws o Adroddiad Cenedlaethau'r

Dyfodol. 

Yn Rotterdam, yn yr Iseldiroedd, helpodd

'Humankind'' y cyhoedd i adfer y strydoedd

gyda'r prosiect 'Happy Streets', llun lliwgar,

chwareus ac adfywiol wrth ddylunio ar

gyfer pobl yn lle ceir.

 

Adeiladwyd chwarter Vauban Freiburg fel

“ardal fodel gynaliadwy” ar safle hen

ganolfan filwrol ac fe’i gelwir yn rhan

wyrddaf yr Almaen. Mae'n cyfuno

adeiladau cynaliadwy a thrafnidiaeth yn

bennaf ar droed a beic.

Mae Merthyr Tudful hefyd yn gweithio gyda Comisiwn Dylunio Cymru ar 'Merthyr Heritage

Charette', sy'n cynnwys pobl wrth lunio dyfodol Cyfarthfa a chynllun ehangach Merthyr Tydfil,

yng nghyd-destun y ddinas-ranbarth ac am hir-tymor. Y gwaith cyfredol ag arweinir gan

ddylunio, gyda thîm rhyngwladol wedi'i benodi trwy'r Comisiwn Dylunio, yn gynhenid yn

gwreiddio'r Ddeddf. 

Defnyddiodd Awdurdod Parc Cenedlaethol

Bannau Brycheiniog ddull arddull

‘Minecraft’ i ymgysylltu â phlant wrth

gynllunio eu cymunedau ar gyfer y dyfodol. 
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Trafnidiaeth

Argymhellion Polisi

Mae ffyrdd newydd o gynllunio ar gyfer trafnidiaeth a symudedd yng Nghymru yn sylfaenol i

gyflawni'r nodau llesiant - yn enwedig Cymru Gydnerth, Cymru Lewyrchus, Cymru o

Gymunedau Cydlynus, Cymru sy'n Fwy Cyfartal a Chymru Iachach. Mae symudedd yn rhan

bwysig o fywydau pawb. Os ydym yn ei gael yn iawn i'n dinasyddion mwyaf bregus, byddwn

yn ei gael yn iawn i bawb, gydag effaith gadarnhaol sylweddol ar ein gallu i leihau llygredd aer

a chyrraedd targedau lleihau carbon. 

 

Bydd cwrdd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn darparu opsiynau teithio

sy'n isel neu'n ddi-garbon, gan leihau llygredd aer a hyrwyddo gwytnwch amgylcheddol. Mi

fydd hefyd yn helpu i gydraddoli cyfleoedd i bawb a chwarae rôl wrth gefnogi ffyrdd iach o

fyw, gwella cydlyniant cymunedol, a chreu Cymru sydd â chysylltiad da.

Dylai Llywodraeth Cymru osod targed cenedlaethol ar gyfer newid moddol i alluogi pobl i

fabwysiadu dulliau teithio carbon isel dros y degawd nesaf. Dylai'r targed hwn fod yn

gysylltiedig â'r cerrig milltir a ddatblygwyd i gefnogi'r dangosyddion cenedlaethol.

Mabwysiadu dull o

gynllunio trafnidiaeth

sy'n cefnogi

cymdogaethau 20

munud, hynny yw,

gydag opsiynau

trafnidiaeth leol,

cynaliadwy a theithio

llesol da.

Dylai Gwasanaethau

Rheilffordd

Trafnidiaeth Cymru

sicrhau eu bod yn

cynnal asesiad effaith

cydraddoldeb

cynhwysfawr yn y

camau cynllunio a

dylunio ar gyfer

unrhyw seilwaith

trafnidiaeth newydd.

Dylai hyn ystyried

mynediad at

wasanaethau cyfredol

ynghyd â deall sut y

bydd trafnidiaeth

newydd yn effeithio ar

wahanol ofynion

patrwm symudedd

gwahanol grwpiau.

Integreiddio cynllunio

trafnidiaeth, tai a

defnydd tir yn llawn er

mwyn lleihau'r angen i

bobl deithio.

 

Defnyddio pwerau

ariannol a chodi treth i

archwilio pob

ysgogiad i gyfyngu ar

batrymau trafnidiaeth

cyfredol a chyflawni

newid moddol

uchelgeisiol gan

gynnwys: cynyddu

treth tanwydd a threth

car cwmni; cyfyngu ar

barcio yng nghanol

dinasoedd; a

chyflwyno tâl ar sail

pellter am yrru o fewn

pum milltir mewn

ardaloedd trefol.

 

Dylai Llywodraeth Cymru...

Archwilio yr achos

busnes dros gyflwyno

trafnidiaeth

gyhoeddus am ddim i

bobl ifanc yng

Nghymru.

 

Archwilio potensial

Symudedd fel

Gwasanaeth (MaaS) i

ddarparu datrysiadau

trafnidiaeth amgen

hyblyg.

 

Dyrannu o leiaf 50%

o'r gwariant ar

gludiant cyfalaf ar

wella gwasanaethau

bysiau a threnau, gan

ddarparu cyllid

hirdymor lle bynnag y

bo modd.
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Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

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

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

Cymru): 

Cydweithio a chynnwys set ehangach o bobl i adolygu a dylunio amcanion llesiant fel

defnyddwyr bysiau a thrafnidiaeth gyhoeddus; cerddwyr a beicwyr; ysgolion; busnesau

lleol; grwpiau cymunedol ac eraill. Gallai hyn arwain at gyrff cyhoeddus yn deall y buddion a'r

camau ehangach y gallant eu cymryd i wella pob agwedd ar lesiant trwy drafnidiaeth. 

Gosod amcanion llesiant ar gludiant sy'n cael eu llunio tuag at gwrdd yr holl nodau llesiant,

yn enwedig y nod o Gymru Iachach, Cymru sy’n fwy Cyfartal a Cymru o Gymunedau

Cydlynus. 

Dangos yn glir sut maen nhw'n integreiddio eu hamcanion ar drafnidiaeth â'u hamcanion

eraill. 

Symud y tu hwnt i osod amcanion a chamau llesiant sy'n ymateb i broblemau trafnidiaeth

heddiw; ac yn lle hynny, defnyddiwch sganio gorwel tymor hir i fowldio'r ffordd y bydd angen

i ni symud yn y dyfodol. 

Nodwch yn glir sut mae eu hamcanion ar drafnidiaeth a symudedd yn cyd-fynd â thargedau

lleihau carbon. 

Ceisio newid ymddygiad o amgylch symudedd ac ystyried cysylltedd yn ei ystyr ehangaf, yn

hytrach na gwella seilwaith yn unig. 
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Symud i ffwrdd o gynllunio trafnidiaeth draddodiadol (megis seilwaith ffyrdd) ac ymlaen

i gyfuniad o atebion amgen sy'n cefnogi lleihau allyriadau carbon. 

Ymrwymo fel corff cyhoeddus a/neu Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i weithredu Siarter

Teithio Llesol yn eu hardal i annog staff i ddefnyddio dulliau trafnidiaeth gynaliadwy wrth

deithio i'r gwaith ac o fewn gwaith. Dylent hefyd annog cyrff cyhoeddus lleol eraill (nad ydynt

yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) a busnesau preifat i arwyddo hefyd. 

Canolbwyntiwch fwy ar newid diwylliannol ac ymddygiadol trwy hyrwyddo dulliau trafnidiaeth

cynaliadwy yn barhaus a mabwysiadu strategaethau i annog a chyfyngu ar ddefnydd ceir. 

Cynnwys pobl i ddeall y rhesymau pam mae angen eu cysylltu â rhai mwynderau a beth

fyddai'n cymell cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Ceisio gyrru newid moddol ac allyriadau trafnidiaeth carbon isel yn eu sefydliadau eu hunain

yn ogystal â cheisio newid ymddygiad y cyhoedd 

 

 

 

 

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

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

meysydd a ganlyn a dylent:

 

"Mae gan bob un ohonom ddiddordeb, a

dyletswydd i genedlaethau'r dyfodol, i sicrhau

nad yw'r buddion symudedd yr ydym bellach yn

eu cymryd yn ganiataol, yn rhoi baich

annioddefol ar ein hamgylchedd."

 Elliot Morley

Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o Drafnidiaeth yng

Nghymru

Dangosodd y penderfyniad i beidio â bwrw

ymlaen â ffordd lliniaru’r arfaethedig yr M4

arweinyddiaeth sylweddol ac annog

cydnabyddiaeth o'r angen am weithredu ar

frys i ffrwyno allyriadau sy'n gysylltiedig â

thrafnidiaeth.

Mae cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar

leihau allyriadau o deithio’u gweithwyr ond

mae angen mynd ymhellach .

Er enghraifft, sicrhau bod eu gwasanaethau'n

hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus a thrwy

ystyried allyriadau sy'n gysylltiedig â

thrafnidiaeth yng nghyd-destun sut maent yn

caffael nwyddau a gwasanaethau.
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Nid yw'r amcanion llesiant sy'n ymwneud â

thrafnidiaeth a'r camau a gymerir i'w

cyflawni yn cyfateb i'r uchelgais ar leihau

carbon.

Er eu bod yn gwerthfawrogi bod

gan awdurdodau lleol gyfrifoldebau statudol i

gynnal rhwydwaith priffyrdd diogel a bod

bysiau hefyd yn defnyddio ffyrdd, mae deg o'r

37 amcan llesiant ar drafnidiaeth yn cynnwys

gwella seilwaith ffyrdd neu gyflwyno

cynlluniau ffyrdd newydd, gan fethu pwynt

Deddf yr Amgylchedd, y Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Teithio

Llesol. 

 

Mae cymunedau’n gweithio gyda

chyrff cyhoeddus i gynnig atebion gwell, 

megis gorsaf Magor Walkway lle mae’r

gymuned leol wedi datblygu cynlluniau

uchelgeisiol i ailagor eu gorsaf reilffordd leol er

mwyn mynd i’r afael â thagfeydd ffyrdd yn yr

ardal, 

ond mae angen i hyn fynd ymhellach i

sicrhau newid moddol sy'n ystyried angen

lleol.

 

 
Mae diweddariad yr Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru yn 2017 yn gam

cadarnhaol a gymerwyd gan Lywodraeth

Cymru, ond mae diffyg gweithredu effeithiol.

Dylid ei ddefnyddio i nodi'r ateb symudedd

gorau ar gyfer ardal, gan ystyried nodau

llesiant ac amcanion lleol yn hytrach na chael

eu hôl-osod i benderfyniad presennol  i

adeiladu ffyrdd newydd. 

 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid

heb wirio a yw’r Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru wedi'i gymhwyso'n

gywir ac yn absenoldeb trosolwg o effaith

gyfunol cynlluniau ar leihau carbon. 

Ar hyn o bryd mae 62% o'r cyllid trafnidiaeth

cyfalaf yng Nghynllun Buddsoddi Seilwaith

Cymru wedi'i ddiweddaru ar gyfer ffyrdd

newydd, gan atgyfnerthu'r farn bod man

cychwyn proses o’r Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru eisoes wedi'i ddiffinio gan

y cyllid a ddyrannwyd.

 

Nid oes digon o gynnydd yn cael ei wneud

ar nifer o ddangosyddion trafnidiaeth

allweddol fel allyriadau carbon a newid

moddol, ac mewn rhai achosion maent yn

mynd tuag yn ôl megis ar gyfer teithio

llesol ac ansawdd aer. Bydd hyn yn rhwystro

gallu Cymru i gwrdd â nifer o nodau llesiant. 

Rhwng 2003-2017 dirywiodd cerdded a

theithiau bws.

Dywedodd tua 57% o’r rhai a arolygwyd yn

ddiweddar gan RAC y byddent yn barod i

ddefnyddio eu ceir yn llai pe bai ansawdd

trafnidiaeth gyhoeddus yn gwella. 

 

Mae teithio ar drên wedi cynyddu, ond mae

boddhad y cyhoedd yn fater o bwys. 

 

 

Mae gan Gymru un o'r gwariant isaf y pen ar

drafnidiaeth gyhoeddus yn y Deyrnas

Unedig. 

Mae hyn wedi gostwng o £74.7 miliwn yn

2012-13 i £45.4 miliwn yn 2016-17. 
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Mae diffyg gweithredu'r Ddeddf Teithio

Llesol. Mae tua 24% o'r holl deithiau car

ledled y Deyrnas Unedig o dan 2 filltir, sy'n

golygu y gellid gwneud cyfran fawr o'r

teithiau hyn trwy gerdded, beicio neu

sgipio. 

Mae targed Llywodraeth Cymru o gael 10% o

bobl i feicio unwaith yr wythnos erbyn 2026

yn ddigamsyniol. Mae angen i Lywodraeth

Cymru fabwysiadu targed mwy uchelgeisiol.

Yn dilyn degawdau o fuddsoddiad, mae'r

gyfran foddol o feicio yn yr Iseldiroedd

oddeutu 27% o'r holl deithiau, gyda 24% o

boblogaeth yr Iseldiroedd yn beicio bob dydd. 

 

Nid yw'r strategaeth drafnidiaeth gyfredol

wedi'i diweddaru ers 2008 ac felly nid oes

gan Gymru weledigaeth a strategaeth

drafnidiaeth sydd wedi'i chynllunio i

gyflawni ei nodau llesiant. 

 

Mae ein system drafnidiaeth gyfredol yn

seiliedig ar ymagweddau yn y 20fed ganrif

at symudedd ac nid yw'n addas ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol. 

Yn y tymor canolig, gallai tramwy carbon isel

(gan gynnwys ceir hydrogen a threnau

trydan) ein helpu i ddelio â rhai o'n heriau

uniongyrchol, megis allyriadau carbon a

llygredd. 

 

Ychydig o dystiolaeth a welais o gyrff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth

Cymru, yn cymhwyso tueddiadau a senarios

yn y dyfodol - 

megis argyfwng trenau hunan-yrru, trenau

hypergyswllt a danfon gan dronau -

i osod a chwrdd â'u hamcanion llesiant ar

drafnidiaeth.

Mae rhai cyrff cyhoeddus wedi dechrau

buddsoddi mewn gwella seilwaith gwefru

cerbydau trydan ond mae angen gwneud

mwy. 

Mae cynnydd cadarnhaol yn cynnwys gwaith

yn ardal Gwent. Mae prosiect ar draws y pum

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn

darparu'r dystiolaeth ar gyfer dull rhanbarthol

o ymdrin â seilwaith gwefru cerbydau trydan.

 

Mae arwyddion addawol o gyrff cyhoeddus

yn gwneud y cysylltiad rhwng trafnidiaeth a

llesiant ehangach, ond mae angen inni weld

hyn yn gyffredinol. 

Wrth osod amcanion, mae cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

cydnabod pwysigrwydd cysylltedd ag

agweddau eraill ar lesiant; fodd bynnag, mae

eu dehongliad o gysylltedd yn dal i

ganolbwyntio gormod ar drafnidiaeth

ffordd fel y modd. Er enghraifft, mae rhai yn

cydnabod yr angen i gysylltu cymunedau

ond mae'r mwyafrif o amcanion yn disgrifio

trafnidiaeth fel ateb i gysylltu pobl â swyddi,

canol trefi neu wasanaethau yn aml gan

anwybyddu gwahanol anghenion menywod,

pobl hŷn a phobl anabl. Ychydig o amcanion a

chamau sy'n cyfeirio at agweddau eraill fel

addysg, tai, datgarboneiddio, cydlyniant

cymunedol, cysylltedd digidol a llwybrau

cerdded/beicio.

 

Nid yw'r penderfyniadau cynllunio

trafnidiaeth gyfredol yn adlewyrchu

gwahanol batrymau teithio ar gyfer

gwahanol grwpiau yn gynhwysfawr. 

Yn aml mae problemau hygyrchedd i bobl ag

anableddau a phobl hŷn yn enwedig ar

drafnidiaeth gyhoeddus, a dangoswyd bod

diffyg opsiynau trafnidiaeth yn cynyddu

unigrwydd ac arwahanrwydd. 

 

Nid ydym yn gweld penderfyniadau

trafnidiaeth yn cael eu gosod yng nghyd-

destun creu lleoedd, fel sy'n ofynnol gan

Bolisi Cynllunio Cymru 10. 

(Gweler yr adran ar Gynllunio ym Mhennod 5 i

gael mwy o wybodaeth).
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Isod mae'r meysydd yr wyf yn eu hargymell y dylai pob

corff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio arnynt:

Rhaid i benderfyniadau ar drafnidiaeth adlewyrchu'r argyfwng hinsawdd

Cyflawni newid moddol a lleihau ein dibyniaeth ar geir

Cofleidio technoleg

Ystyriwch symudedd fel llwybr i lesiant ehangach 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Caerdydd a Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Bro Morgannwg wedi ymrwymo i

Siarter Teithio Llesol, sy'n cynnwys

ymrwymiadau i gefnogi cerdded, beicio,

trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio cerbydau

allyriadau uwch-isel. Mae yna gynlluniau i

ymestyn y dull gweithredu ledled Cymru yn

ystod 2020-21, gan ddechrau gyda Gwent,

Bae Abertawe a Gogledd Cymru. Mae dros

20 o brif sefydliadau'r sector cyhoeddus, gan

gynnwys fy swyddfa, wedi ymuno â'r Siarter

Teithio Iach hyd yma. 

 

Mae Siarter Busnes hefyd wedi'i lansio, gyda

Siarteri Addysg Uwch ac Addysg Bellach, a’r

Trydydd Sector hefyd yn cael eu datblygu. 

Mae Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r

Gorllewin wedi cyflwyno cerbydau a beiciau

trydan sy'n cael eu pweru gan hydrogen i

annog staff i gerdded, beicio neu fynd ar

drafnidiaeth gyhoeddus trwy gymhellion fel

“Siarteri Teithio Llesol”. 

Mae gan Trafnidiaeth Cymru gynlluniau

uchelgeisiol i drawsnewid y ddarpariaeth o

wasanaethau rheilffyrdd ledled Cymru, ac

mae Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth

Cymru yn bwriadu datblygu Hybiau

Trafnidiaeth Cymunedol, ond bydd hyn yn

cymryd amser, ac rydym yn annhebygol o

weld yr effaith lawn am sawl blwyddyn. Fodd

bynnag, amlinellodd yr ymarfer caffael sut

roedd y fasnachfraint reilffyrdd newydd yn

dangos sut y byddai hyn yn cyfrannu at y

saith nod llesiant. 
Mae Sir Fynwy yn sir lled-wledig, lle mae

unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar

iechyd a llesiant pobl a lle mae diffyg

trafnidiaeth hefyd yn cyfyngu ar allu pobl i

gael mynediad at hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gweithio gyda

Gwasanaethau Digidol y Llywodraeth i ddod

o hyd i ateb arloesol i fynd i'r afael â'r mater

hwn.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Tai

Mae'n hanfodol cael cartref o ansawdd da sy'n diwallu ein hanghenion. Mae'n dylanwadu ar

ein llesiant corfforol a meddyliol, ein cymunedau a'r amgylchedd o'n cwmpas. Mae cysylltiad

cryf rhwng tai o ansawdd da ag anghydraddoldeb, tlodi a chyfleoedd bywyd cyfyngedig.Mae'r

adeiladau rydyn ni'n byw ynddynt fel arfer yn bodoli am ganrif neu fwy, ac felly bydd y

penderfyniadau rydyn ni'n eu gwneud heddiw yn cael effaith ddwys ar les cenedlaethau'r

dyfodol - yn uniongyrchol ar eu hamodau byw ac yn ehangach allyriadau carbon Cymru, ein

tirwedd, economi a chymunedau.

 

Mae'r ffocws o'r newydd ar dai ar draws y Deyrnas Unedig, ac mae'n cael ei yrru gan y

cyhoedd yn ogystal ag arweinyddiaeth wleidyddol. Mae hyn oherwydd yr angen, yn amlwg, i

ddatgarboneiddio ein cartrefi i gyrraedd targedau allyriadau. Ond hefyd oherwydd bod prinder

tai yn effeithio ar lawer mwy o bobl nag o'r blaen - mae anfforddiadwyedd, diffyg tai

cymdeithasol, y sector rhentu preifat ansicr a digartrefedd yn faterion sydd wedi dod yn fwy

gweladwy a gellir dadlau eu bod wedi codi oherwydd bod cynllunio a meddwl hirdymor a

ffocws ar atal problemau rhag digwydd wedi bod yn absennol neu heb ei wneud yn effeithiol.

Argymhellion Polisi

Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy

adroddiad llawn neu ei benodau unigol.

Dylai Llywodraeth Cymru ddod o hyd i ffordd o ymgorffori'n llawn egwyddorion hawl y

Cenhedloedd Unedig i gael tai digonol mewn polisi tai yng Nghymru.

Gweithio gyda sefydliadau a

chymunedau i osod

gweledigaeth a strategaeth

hirdymor ar gyfer dyfodol tai

yng Nghymru.

 

Fel rhan o'r weledigaeth a'r

strategaeth hon, gweithredu

argymhellion yr Adolygiad

Tai Fforddiadwy, yr

Adolygiad Annibynnol ar

Ddigarboneiddio Cartrefi

Cymreig a'r adroddiad gan y

Grŵp Gweithredu ar

Ddigartrefedd.

 

Yn ystod y flwyddyn nesaf,

nodwch sut y bydd cynllun

hirdymor ar sut y byddant yn

ariannu datgarboneiddio

cartrefi yn unol â thargedau

allyriadau carbon.

 

Archwilio'r defnydd o

ysgogiadau ariannol trwy'r

grant Tai Cymdeithasol a'r

rhaglen Arloesi Tai i annog

arloesedd wrth ddatblygu tai

rhwng cenedlaethau, a

chymunedau a defnyddio

ysgogiadau trethiant i gymell

rhannu tai rhwng

cenedlaethau.

 

Sicrhau bod gofynion

Ansawdd Dylunio yn

adlewyrchu'r dyfodol o ran

cartrefi craff a thechnoleg

byw â chymorth.

 

Gwneud yn ofynnol i bob

datblygiad tai a ariennir yn

gyhoeddus fod yn niwtral o

ran carbon a dangos sut y

maent yn cwrdd â gofynion

ehangach Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.

 

Cefnogi a graddio

datblygiad mentrau

cymdeithasol i ddarparu

swyddi a sgiliau mewn

dulliau adeiladu newydd yn

seiliedig ar fodelau a

sefydlwyd gan Down to

Earth a Chartrefi Conwy.

Dylai Llywodraeth Cymru...

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)    

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â thai, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Sicrhewch eu bod yn adlewyrchu tueddiadau'r dyfodol yn enwedig newidiadau

demograffig a'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'u camau ar dai, a meysydd

eraill, megis mynd i'r afael ag anghydraddoldeb a thlodi, yr amgylchedd naturiol, gwaith teg,

sgiliau, iechyd a llesiant.  

Ystyriwch argymhellion yr Adolygiad Tai Fforddiadwy, yr Adolygiad Annibynnol ar

Ddatgarboneiddio Cartrefi Cymreig a'r adroddiad gan y Grŵp Gweithredu ar

Ddigartrefedd.    

 

 

Nodwch sut y gall eu camau i gyflawni eu hamcanion ar dai alinio â'u hamcanion ar sgiliau,

yn enwedig mewn perthynas â'r diwydiant adeiladu, a datblygu sgiliau mewn dulliau

adeiladu modern, gan gynnwys adeiladu carbon isel.

 

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

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

meysydd a ganlyn a dylent:

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o dai yng Nghymru  

Oddi ar Twitter

"Weithiau pan rydyn ni'n siarad am dai, rydyn ni'n

cael ein dal yn y pethau technegol - y rheoliadau,

y cynllunio a'r manylion penodol, rydyn ni'n

anghofio mae'r hyn rydyn ni'n siarad amdano

mewn gwirionedd yw cartref" @sophiehowe

#annualconf17 #housinghorizons

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Mae gweithredu ar ddod ag eiddo gwag yn

ôl i ddefnydd wedi'i arafu ac mae angen

gwneud mwy i gynorthwyo awdurdodau

lleol i fynd i'r afael ag eiddo gwag fel ffordd

o gyflawni eu hamcanion llesiant a'r nodau

cenedlaethol.

 

Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio

ysgogiadau ariannol trwy'r grant tai

cymdeithasol a'r Rhaglen Tai Arloesol i

annog arloesedd wrth ddatblygu tai a

chymunedau rhwng cenedlaethau a

defnyddio ysgogiadau trethiant i gymell

rhannu tai rhwng cenedlaethau. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi

datblygu cyfres o ddeddfwriaeth flaengar,

ond erys heriau.

Mae polisi tai datganoledig, ynghyd â'r

gofynion a'r uchelgeisiau a nodir yn Neddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn rhoi cyfle i

Gymru fod yn arloesol ac yn feiddgar wrth

oresgyn yr argyfwng tai a dewis dull sy'n

addas ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, mae

heriau'r argyfwng tai yn parhau i achosi

anawsterau - i'r rheini sydd angen cartref

addas, fforddiadwy a'r rheini sy'n adeiladu

cartrefi.

Adolygiadau polisi diweddar wedi nodi sut

y gall Llywodraeth Cymru wneud mwy o

gynnydd o ran cyflawni'r dyheadau yn

Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Maent yn darparu cyfres bwysig o gamau y

dylai'r Llywodraeth eu cymryd i gyflawni

ystod eang o amcanion a nodau llesiant.

Er enghraifft, yr Adolygiad Annibynnol o

Gyflenwad Tai Fforddiadwy, adroddiad

Datgarboneiddio Cartrefi Presennol yng

Nghymru a'r adroddiad diweddar gan y Grŵp

Gweithredu ar Ddigartrefedd,

 

Mae digartrefedd yn parhau i fod yn

broblem sylweddol ond mae gan gamau

sy'n cael eu cymryd o dan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol y potensial i'w

hatal.

Mae Strategaeth Digartrefedd Llywodraeth

Cymru ac adroddiad y Grŵp Gweithredu

Digartrefedd yn atgyfnerthu gofynion Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ffordd

bwysig i'r llywodraeth a chyrff cyhoeddus

fynd i'r afael ag achosion sylfaenol

digartrefedd yw iddynt gymhwyso'r diffiniad o

wariant ataliol.
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Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod yn

gynyddol y cysylltiadau rhwng tai a llesiant

trwy eu hamcanion llesiant, ond gellid

gwneud mwy i gysylltu’n well. Yn benodol,

gellid gwneud mwy i wneud y cysylltiad

rhwng tai a sgiliau.

44% o adeiladwyr tai bach a chanolig eu

maint yn dweud bod prinder gweithwyr

medrus yn rhwystr mawr i'w gallu i adeiladu

mwy o dai newydd  ac eto ychydig amcanion

llesiant ar sgiliau yn cydnabod y cyfleoedd i

ddatblygu sgiliau i gwrdd galw, yn enwedig

mewn termau dulliau adeiladu modern a thai

carbon isel.

 

Mae'r sector tai yn croesawu arloesedd ac

yn gwneud cyfraniad ehangach at lesiant

trwy lens Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol yn ei gwaith.

Mae enghreifftiau da yn cynnwys, y cynllun

adfywio yn ystâd Tre Cwm yn Llandudno, y

prosiect partneriaeth 'Croeso i'n Coedwig' yn

Rhondda a phartneriaeth 'The Old School

Masters House' yn Llanrwst. 

 

Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn

darparu'r cyd-destun cywir i adeiladu

cymunedau nid tai yn unig.

Nid oes unrhyw gwestiwn, os ydym am newid

arferion teithio pobl a lleihau ein hallyriadau

carbon, mae arnom angen cartrefi mewn

cymunedau sy'n addas ar gyfer y dyfodol, felly

dylai amcanion llesiant 'tai' ymwneud ag

amgylcheddau â chysylltiad da, sy'n helpu

pobl i symud o amgylch eu cymunedau yn

gynaliadwy.

 

Mae'r Rhaglen Tai Arloesol yn darparu

fframwaith ar gyfer ffyrdd newydd o

adeiladu tai yn unol â Deddf Cenedlaethau’r

Dyfodol.

Fe wnes i gynghori Llywodraeth Cymru eu

bod yn colli cyfleoedd ar gyfer arloesi

ehangach i fynd i'r afael â nifer o faterion ar yr

un pryd, ac o ganlyniad fe wnaethant addasu'r 

meini prawf i geisio syniadau arloesol a

fyddai'n 'cynyddu eu cyfraniad i'r holl nodau

i'r eithaf.'

 

Mae rhannau o'r diwydiant adeiladu yn

croesawu gofynion y Ddeddf.

Er enghraifft, mae Adeiladu Arbenigrwydd

yng Nghymru wedi casglu'r sector at ei gilydd

i gytuno ar Ddatganiad a fyddai'n eu gweld yn

mabwysiadu'r egwyddor o ddod yn

45fed corff/sector i ystyried y Ddeddf o fewn

ei gweithrediadau.  

 

Mae angen i'r sector cyhoeddus ddangos

sut mae'n defnyddio'r holl ysgogiadau sydd

ar gael iddo i gefnogi ‘dim gwastraff’ gan

gynnwys adeiladwaith.

Mae'r sector cyhoeddus yn gyfrifol am rhwng

45-55% o'r gwariant adeiladu blynyddol, felly

mae rôl cyrff cyhoeddus wrth yrru arfer gorau

o ran gwastraff mewn adeiladu yn sylweddol.

 

Mae tystiolaeth o well cydweithio rhwng y

sector gyhoeddus a chwmnïau adeiladu

ond mae lle o hyd i well cydweithredu.

Enghraifft dda yw prosiect a gyflwynwyd gan

Gyngor Sir y Fflint, Wates Residential,

Gogledd Ddwyrain Cymru, Comisiwn Dylunio

Cymru a chynghorau tref a chymuned

lleol. Roedd y prosiect yn cynnwys disodli

maisonettes mynediad dec o'r 1950au gyda

92 o gartrefi fforddiadwy, effeithlon o ran

ynni, yng nghanol y Fflint.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Cydnabyddir bod tai yn faes allweddol lle

mae'n rhaid cymryd camau i atal addasu a

lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Yng Nghymru, mae ein 1.4 miliwn o gartrefi yn

gyfrifol am 27% o'r holl ynni a ddefnyddir a

15% o'r holl nwyon tŷ gwydr ar ochr y

galw allyriadau. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi

ymrwymiadau polisi a deddfwriaethol ar

waith, sy'n gofyn am ddatgarboneiddio

cartrefi,

megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

a Deddf yr Amgylchedd, ynghyd â'r

blaenoriaethau a amlinellir yn 'Ffyniant i

Bawb'.

 

Mae'r adolygiad annibynnol o

Ddatgarboneiddio Cartrefi Presennol yng

Nghymru yn nodi cyfres o argymhellion y

dylid eu mabwysiadu,

megis Llywodraeth Cymru yn gosod targedau

tai uchelgeisiol i gyflawni ei huchelgais o

gyflawni sero carbon net erbyn 2050, a rhoi'r

system ansawdd gywir ar waith a

mecanweithiau cyflenwi ar draws pob

deiliadaeth i helpu i gyflawni'r targedau.

 

Mae oedran a chyflwr stoc dai Cymru yn

cyflwyno her benodol ar gyfer

datgarboneiddio.

Mae gan Gymru'r stoc dai hynaf a lleiaf

effeithlon yn thermol yn y DU, gyda dros

chwarter y cartrefi wedi'u hadeiladu cyn 1919.

Er gwaethaf gwelliannau mewn

effeithlonrwydd ynni ar gyfartaledd, dim ond

47% o gartrefi yng Nghymru yr ystyriwyd bod

ganddynt berfformiad ynni digonol. 

 

Yn 2020, mae Cymru yn dal i adeiladu

cartrefi, nad ydynt yn cefnogi ein targedau

allyriadau carbon.

Mae'r gost o gwrdd â datgarboneiddio tai yn

sylweddol ond bydd sicrhau manteision

sylweddol ar draws nifer o nodau llesiant.

Mae Sefydliad Materion Cymru yn amcangyfrif

bod angen £5 biliwn dros 15 mlynedd, ond y

byddai hyn yn cynhyrchu cynnydd o £2.2

biliwn yn y Gwerth Ychwanegol Gros i

economi Cymru, gan arbed oddeutu £67

miliwn mewn arbedion i'r gwasanaeth iechyd.

 

Mae enghreifftiau rhagorol ledled Cymru o'r

hyn y gellir ei gyflawni yn y sector tai

cymdeithasol,

megis cydweithrediad Cymdeithas Tai

Arfordirol â Chyngor Abertawe i ddarparu

datblygiad di-garbon o bron i 150 o gartrefi

newydd ar gyrion Abertawe. 

 

Cymdeithas Tai Arfordirol a ‘Pobl Living’,

Gwynfaen: Bydd y cynllun yn darparu

datblygiad deiliadaeth gymysg o 165 o

gartrefi carbon isel/sero sy'n edrych dros

Aber Lwchwr. Bydd y datblygiad yn gwella'r

cyfleoedd i'r gadwyn gyflenwi gyflawni

arbedion sylweddol ar gyfer y deunyddiau

a'r cydrannau sy'n angenrheidiol i gyflawni

cartrefi carbon sero. Bydd yn cynnwys

cymdogaeth newydd, wedi'i dylunio o

amgylch egwyddorion dylunio gwledig cryf

gan wneud y mwyaf o fuddion

amgylcheddol a iechyd wrth seilwaith a

thirwedd werdd. Bydd strydoedd a lleoedd

yn ymgorffori planhigion a thirlunio meddal

ac yn cynnig lleoliad i breswylwyr a fydd yn

annog cerdded, beicio a gweithgareddau

awyr agored. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Sefydliadau partner sy'n rhan o'r Cynllun hwn: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ‘Purcell UK’ a

Cadw.
 

Pwrpas y prosiect hwn oedd gwarchod a datblygu Yr Ysgwrn, sef cartref Hedd Wyn - un o

safleoedd diwylliannol mwyaf sensitif ac arwyddocaol Cymru - yn gyrchfan gynaliadwy i

ymwelwyr. Lladdwyd Hedd Wyn, un o feirdd mwyaf adnabyddus Cymru mewn brwydr, a

dyfarnwyd y gadair farddol iddo ar ôl ei farwolaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 1917.
 

Roedd Cadw a’r cynllunwyr yn cymryd rhan gref o'r dechrau i'r diwedd. Roedd y fewnbwn

cadwraeth yn amlwg yn allweddol i'r broses gyfan. Roedd ei leoliad yn y Parc Cenedlaethol yn

golygu bod y tim eisiau dangos ateb enghreifftiol i'r hyn sy'n bosibl mewn Parc Cenedlaethol trwy

gyfuno dulliau traddodiadol â modern. Roedd ymgorffori'r datblygiad yn y tirwedd yn allweddol

i'w lwyddiant. Roedd profiad pobl wrth wraidd dyluniad y prosiect, nid yn ychwanegiad. Roedd

ennill a chynnal ymddiriedaeth y teulu a'r gymuned leol yn allweddol i lwyddiant y prosiect hwn

ac mae'n parhau i fod felly. Mae'r gymuned yn parhau i gymryd rhan heddiw trwy wirfoddoli yn y

caffi, plant yn cael dosbarthiadau yn Yr Ysgwrn, diwrnodau agored blynyddol - mae yna wir

ymdeimlad o berchnogaeth gymunedol.

Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn

Isod mae'r pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, ganolbwyntio ar:

Cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy, y math cywir o dai fforddiadwy

Yn ymateb i her yr argyfwng tai

Gweld tai fel gyrrwr llesiant

Gwella'r ffordd yr ydym yn cynllunio ac yn dylunio tai

Datgarboneiddio ein cartrefi 

 I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar Dai ym

Mhennod 5: Meysydd Ffocws o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys partneriaeth rhwng: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar

Ogwr, 'ABA Holdings Ltd' (datblygwr), 'WYG', 'Austin Partnership', 'Ellis Williams Architects' a

Cadw. Sicrhaodd y cynllun hwn ddefnydd cynaliadwy ar gyfer adeilad rhestredig Gradd II

adnabyddus ond nad oedd yn cael ei ddefnyddio - y cyn wedi'u gadael 'Jennings Warehouse'.

Mae'r adeilad wedi'i ailddatblygu i ddarparu bwyty, caffi ac unedau gwaith byw i ffurfio

canolbwynt gweithredol ar lan y môr ym Mhorthcawl. Ethos y prosiect oedd dod â'r adeilad hwn

yn ôl i ddefnydd gweithredol i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ac ers iddo agor ym mis Medi

2017. Mae bellach hefyd yn gatalydd ar gyfer adfywio'r ardal hon yn y dyfodol. Mae'r Jennings yn

enghraifft dda o gydweithio rhwng y datblygwr, tîm y prosiect, y Cyngor a rhanddeiliaid. Her

arbennig oedd statws rhestredig y Jennings ynghyd â natur weithredol gyfagos Canolfan Bad

Achub yr RNLI. Felly roedd perthynas waith dda yn hanfodol ac fe'i sefydlwyd yn gynnar rhwng y

datblygwr, yr Harbwr Feistr a'r RNLI. Cafwyd trafodaeth sylweddol cyn ymgeisio rhwng Cyngor

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Cadw. Roedd yr Ymddiriedolaeth Ddinesig hefyd yn

chwarae rhan fawr. 

 

Adeilad Jennings, Porthcawl

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Datgarboneiddio

Newid yn yr hinsawdd yw un o'r heriau mwyaf sy'n gwynebu cenedlaethau'r dyfodol.

Rhybuddiodd adroddiad pwysig gan Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar

Newid yn yr Hinsawdd a gyhoeddwyd yn 2018 fod gennym lai na 12 mlynedd i osgoi chwalu

yn yr hinsawdd. Mae angen i ni leihau ein hallyriadau yng Nghymru gan o leiaf 95% erbyn

2050, yn ddelfrydol yn gynt, sy'n golygu bod angen i ni leihau ein hallyriadau yn ddramatig yn y

degawd nesaf i gyflawni'r targed o ostyngiad o 45% erbyn 2030.

 

Mae adroddiad Risgiau Byd-eang Fforwm Economaidd y Byd 2020 yn dangos yn glir mai

newid yn yr hinsawdd yw'r risg hirdymor mwyaf y mae'r byd yn ei hwynebu, gyda'r methiant i

liniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd fel pryder allweddol. Mae datgarboneiddio yn fater

trawsbynciol sy'n ganolog i'n holl waith ac yn hanfodol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Bydd

angen addasu i effeithiau hinsawdd fod yn flaenoriaeth gan gynnwys sut rydym yn ymateb i

risg mwy o lifogydd, tywydd garw a codiad yn y tymheredd ar bobl, ecosystemau a'r

amgylchedd adeiledig. 

 

Erbyn 2050 bydd busnesau, gwasanaethau cyhoeddus, y sector gwirfoddol, a llywodraeth

wedi cydweithio i gyrraedd y targed o leihau allyriadau i sero wrth gyfrannu at yr holl nodau

llesiant cenedlaethol. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy

adroddiad llawn neu ei benodau unigol.

Asesi effaith carbon

ar eu gwariant, yn

enwedig gwariant

cyfalaf, a dylent hefyd

gyhoeddi manylion

am effaith garbon

cyffredinol eu cyllideb

a phenderfyniadau

mawr ar fuddsoddi /

seilwaith.

Argymhellion Polisi

Dylai Llywodraeth Cymru nodi cynllun buddsoddi hirdymor o sut y byddant yn ariannu'r

argyfwng hinsawdd ac yn cefnogi ymrwymiadau a thargedau mwy uchelgeisiol ar gyfer

sectorau sydd o fewn eu rheolaeth. (gweler yr argymhellion cysylltiedig ym Mhennod 5:

Trafnidiaeth a Phennod 5: Tai)

Sicrhau bod y

“Strategaeth

Genedlaethol ar gyfer

Rheoli Risg Llifogydd

ac Erydiad Arfordirol”

newydd yn darparu

cynllun cynhwysfawr

a chyfannol ar gyfer

ymateb i lifogydd ac

erydiad arfordirol,

gyda chyllid digonol

sy'n canolbwyntio ar

fesurau ataliol gan

gynnwys datrysiadau

ar sail natur.

 

Dylai Llywodraeth Cymru...

Ei gwneud yn ofynnol

i bob adeilad a

ariennir yn gyhoeddus

fod yn carbon niwtral:

diwygio'r rheoliadau

adeiladu ar frys (Rhan

L a Rhan F) a gorfodi

safonau adeiladu ac

isadeiledd llymach i

sicrhau nad ydym yn

adeiladu “hen”

ysgolion, ysbytai a

seilwaith newydd arall

a fydd yn cyfrannu at

newid yn yr hinsawdd

a pheidio â bod yn

addas ar gyfer

cenedlaethau'r

dyfodol.

 

Cefnogi a

blaenoriaethu

hyfforddiant carbon

ac eco-lythrennedd i

bob gwleidydd, aelod

etholedig ac uwch

swyddogion o fewn

cyrff cyhoeddus yng

Nghymru i sicrhau

bod gennym y sgiliau

a'r ddealltwriaeth

angenrheidiol i

wneud y

penderfyniadau cywir

ar gyfer yr hinsawdd.

 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Sicrhau bod yr holl amcanion llesiant, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â swyddi,

sgiliau ac iechyd, yn ceisio cyfleoedd i gyfrannu at leihau allyriadau ac ystyried

effeithiau newid yn yr hinsawdd. 

Wrth osod amcanion llesiant, dylai cyrff cyhoeddus sicrhau bod ganddynt ffocws

sylweddol ar ddatgarboneiddio. Dylent hefyd sicrhau bod datgarboneiddio yn

ystyriaeth allweddol ym mhob amcan a osodwyd, ac wrth gymryd camau i gyflawni'r

holl amcanion llesiant. 

Cyflymu eu gweithredoedd ar leihau allyriadau, gan helpu i gyrraedd targed Cymru o

sector cyhoeddus carbon-niwtral erbyn 2030. Mae hyn yn golygu mapio'r ardaloedd y

mae gennych reolaeth drostynt, ac sydd â'r allyriadau mwyaf, a bod â chynllun ar

waith i'w lleihau. Dylai'r meysydd ffocws ar unwaith gynnwys lleihau carbon trwy

gaffael, cerbydau allyriadau ultra-isel (fflyd), adeiladau, dadgyfeirio tanwydd ffosil,

datgarboneiddio gwres, trafnidiaeth a thwristiaeth. ( Hefyd argymhelliad yn yr adran ar

Gymru Lewyrchus ym Mhennod 3). 

 

 

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

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

meysydd a ganlyn a dylent:

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu mecanwaith ar gyfer asesu effaith carbon

penderfyniadau a dyraniadau cyllideb. 

Adeiladu ar y cynnydd mewn perthynas â lleihau allyriadau o ddefnydd ynni ac adeiladau,

a chynyddu ffocws eu hymdrechion datgarboneiddio ar drafnidiaeth, tai, defnydd tir a

chaffael yn unol â'r uchelgais o gyflawni sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030.

(Gweler yr argymhellion penodol mewn penodau eraill) 

Ei gwneud yn ofynnol i bob adeilad a ariennir yn gyhoeddus fod yn niwtral o ran carbon. 

Meddu ar ddealltwriaeth o'u hallyriadau cyfredol er mwyn cynllunio sut y gellir lleihau'r

rhain. 

 

 

 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â datgarboneiddio dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru): 
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o Ddatgarboneiddio yng

Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn monitro lefel a

ffynonellau allyriadau yng Nghymru

ar lefel genedlaethol, ond nid

oes ffocws digonol ar sut y gall pob sector,

sefydliad ac unigolyn ledled Cymru gefnogi

ein targedau lleihau carbon. 

 

Nid yw allyriadau o sector trafnidiaeth yn

lleihau'n ddigon cyflym, felly mae angen

cael mwy o gefnogaeth a buddsoddiad

mewn teithio llesol a thrafnidiaeth

gyhoeddus, 

gan fod y sector trafnidiaeth yn cyfrif am 14%

o allyriadau nwyon ty gwydr Cymru, a’u lleihau

tua 3% yn unig ers 1990.

 

Mae llawer o gyrff cyhoeddus yn mapio

allyriadau mewn perthynas â defnyddio

ynni a llawer o ran eu hystâd a'u

gweithrediadau yn fwy cyffredinol, ond dim

ond cyfran o'u hallyriadau y mae hyn yn

cyfrif ac mae angen ehangu'r rhain i

gwmpasu trafnidiaeth, caffael a defnydd tir.

 

Er enghraifft cyfrifodd Cyfoeth Naturiol Cymru

a Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

fod rhwng 50 a 60% o'u hallyriadau yn

ganlyniad i gaffael nwyddau a gwasanaethau.

 

Bu datblygiadau cadarnhaol yn y sector tai

cymdeithasol gyda dulliau arloesol o

adeiladu cartrefi carbon isel ond rydym yn

dal i adeiladu cartrefi yng Nghymru nad

ydynt yn carbon niwtral sy'n golygu nad yw

ein huchelgais ar ddatgarboneiddio cartrefi

yn cael ei gyfateb gan gamau gweithredu.

 

Mae cyhoeddi Polisi Cynllunio Cymru 10 yn

gam sylweddol i'r cyfeiriad cywir, ond rhaid

canolbwyntio nawr ar sicrhau gweithredu

cyson er mwyn sicrhau bod cynllunio

defnydd tir yn cefnogi targedau i leihau

allyriadau.

Gweler yr adran gynllunio ym Mhennod 5 am

ragor o wybodaeth.

"Mewn eiliadau o argyfwng, dim ond dychymyg

sy'n bwysicach na gwybodaeth."

Albert Einstein

Ffynhonnell: Wikipedia

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Mae pobl ifanc wedi cael effaith sylweddol ar

sicrhau gweithredu ar newid yn yr

hinsawdd yng Nghymru.

Mae symudiadau Dydd Gwener Cymru ar

gyfer y Dyfodol a streiciau hinsawdd ochr

yn ochr â gwaith y Senedd Ieuenctid a llawer

o blant a phobl ifanc eraill sy'n ymgyrchu ac

yn lobïo gwleidyddion wedi bod yn un o'r

meysydd mwyaf arwyddocaol lle mae

cenedlaethau'r dyfodol eu hunain yn dwyn

gwleidyddion i gyfrif ac yn gorfodi

gweithredu. 

 

Pobl ifanc yn awr yn mynnu camau mwy a

chyfiawnder hinsawdd, gan alw ar

arweinwyr byd-eang i weithredu ar fyrder. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn dechrau

gweithredu i fynd i’r afael â’r argyfwng

hinsawdd a natur gyda’i gilydd.

Er enghraifft eu hymrwymiad diweddar i

ddatblygu Coedwig Genedlaethol i Gymru a’r

cynllun Plant! wedi'i sefydlu yn 2008. 

 

Rhaid i amcanion llesiant a chamau a osodir

gan gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus gyd-fynd ag

ymwybyddiaeth a disgwyliad cynyddol y

cyhoedd ynghylch argyfyngau natur a

hinsawdd.

Er enghraifft mae 68 o amcanion neu gamau

llesiant (allan o gyfanswm o 295) wedi'u

gosod gan 33 cyrff cyhoeddus sy'n ymwneud

yn fras â'r amgylchedd naturiol ond nid

yw'r amcanion hyn bob amser yn trosi i

feysydd polisi eraill megis datgarboneiddio. 

 

Ar hyn o bryd mae dros hanner allyriadau

Cymru yn deillio o'r sectorau pŵer a

diwydiant felly bydd datgarboneiddio'r

sectorau hyn yn cael effeithiau sylweddol ar

bobl a chymunedau.

Er enghraifft er yr amcangyfrifir ar hyn o bryd

bod economi carbon isel Cymru yn cynnwys

9,000 o fusnesau sy'n cyflogi 13, 000 o

bobl mae'n werth cofio canlyniadau 

'trawsnewidiadau anghyfiawn' blaenorol

megis cau meysydd glo De Cymru yn yr

1980au.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud

ymrwymiad pwysig i sefydlu Grŵp Cynghori

ar Gyfiawnder Hinsawdd ond mae angen

gwneud hyn ar frys. 

 

Mae'r cysylltiadau rhwng newid yn yr

hinsawdd ac iechyd y cyhoedd yn dod yn

fwyfwy eglur ac yn cael eu cydnabod gan

rai cyrff iechyd. 

Er enghraifft mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a

Llywodraeth Cymru yn ystyried effaith newid

yn yr hinsawdd ar iechyd.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Mae arwyddion addawol o gynnydd ar y

newid i ynni glân, ond dylid croesawu pob

cyfle os yw Cymru am gyrraedd ei

thargedau. Bydd angen cynyddu graddfa a

chyflymder cynnydd Llywodraeth Cymru a

Chyrff Cyhoeddus yn sylweddol yn ystod y

degawd nesaf os ydym am gyflawni

cynnydd tuag at ein targedau mwy

uchelgeisiol, gan gynnwys cyflawni sector

cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030.

Mae annog cynnydd yn cynnwys allyriadau’r

DU wedi gostwng tua 38% er 1990 - yn

gyflymach nag unrhyw wlad ddatblygedig

fawr arall, a thrawsnewidiad yn ein system

drydan i ffwrdd o danwydd ffosil i ynni

adnewyddadwy; ond nid yw ein hallyriadau yn

dirywio’n ddigon cyflym mewn sectorau fel

trafnidiaeth a thai. 

 

Er gwaethaf yr ymrwymiad i sector

cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030, mae

gan lai na hanner y cyrff cyhoeddus amcan

llesiant penodol neu gam ar

ddatgarboneiddio neu leihau eu

hallyriadau. Mewn cyferbyniad, mae

mwyafrif llethol y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn.

Er enghraifft, mae datgarboneiddio yn cael ei

adlewyrchu ar draws 34 o amcanion

llesiant neu gamau 20 o'r 44 corff cyhoeddus

ac 13 o'r 19 Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus. 

 

Dylai penderfyniadau a wneir fel rhan

o'r broses gyllidebol flynyddol gael eu

cefnogi gan asesiadau tryloyw o effaith

carbon fel y gall pobl ddeall yn glir a yw

cyllid yn arwain at gynnydd neu ostyngiad

mewn allyriadau. 

Er enghraifft dylai Llywodraeth Cymru fynegi

sut mae gweithredoedd mewn cynlluniau

allweddol fel 'Ffyniant i bawb: Cymru Carbon

Isel' yn cael ei ariannu a'r buddsoddiad sydd

ei angen mewn perthynas â chyflawni

targedau i leihau allyriadau o sectorau fel

trafnidiaeth ac adeiladau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu

cyllid uniongyrchol ar gyfer yr argyfwng

hinsawdd a natur gan £140 miliwn ond

mae'n amlwg y bydd angen iddynt

fuddsoddi mwy mewn gweithredu cyllido os

ydynt am gyrraedd eu targedau lleihau

carbon. 

 

Roedd diffyg gweithredu sy'n adlewyrchu'r

brys o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

ond mae hyn wedi bod yn fwy amlwg yn

ystod y flwyddyn ddiwethaf ers i

Lywodraeth Cymru a nifer o awdurdodau

lleol ddatgan argyfwng hinsawdd. Fodd

bynnag, mae'n destun pryder nad yw

Llywodraeth Cymru yn dal i allu egluro

effaith carbon eu penderfyniadau gwariant

yn gynhwysfawr.

Mae'n dal yn wir nad yw Llywodraeth Cymru

yn asesu effaith carbon net penderfyniadau

cyllidebol.

 

Mae angen i bob corff cyhoeddus weithredu

i wyro eu cronfeydd pensiwn oddi wrth

danwydd ffosil. 

Mae rhai cynghorau gan gynnwys cynghorau

Abertawe, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Sir

Fynwy a Powys wedi pleidleisio dros wyro eu

cronfeydd o danwydd ffosil, ond mae angen i

Ymddiriedolwyr y Gronfa wneud y

penderfyniad terfynol.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Deall ein hallyriadau a ble i flaenoriaethu gweithredu

Mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur trwy ddull cyfannol, gan fanteisio ar rôl pobl

ifanc

Cyflwyno trosglwyddiad cyfiawn

Gweithredu datrysiadau ar raddfa i sicrhau nifer o fuddion

Buddsoddwch fwy i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran

ar Ddatgarboneiddio ym Mhennod 5: Meysydd Ffocws o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol.

Isod mae'r pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar: 

Cyfarfod gyda Extinction Rebellion

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Cyllideb Hinsawdd Oslo:

Pan gyhoeddodd Oslo ei chyllideb yn 2017 dechreuodd y ddinas fynd i’r afael â’i hallyriadau

hinsawdd ynghyd â’i chyllid. Dyma'r cyntaf o'i fath; dull arloesol y mae'r ddinas yn ei ystyried

fel yr arf pwysicaf ar gyfer cyflawni ei thargedau hinsawdd.

“Trwy gyflwyno Cyllideb Hinsawdd ynghyd â'r gyllideb ariannol, ein nod yw cyfrif gostyngiadau

carbon yn yr un ffordd ag yr ydym yn cyfrif arian."

Raymond Johansen, Maer Llywodraethol Oslo

Mae cyllideb hinsawdd Oslo yn enghraifft dda o sut y gall rhanbarth flaenoriaethu, mesur ac

ariannu'r camau sydd eu hangen i sicrhau ei fod yn cwrdd â'i dargedau hinsawdd. Mae gan

Oslo nod uchelgeisiol o fod yn ddi-garbon erbyn 2030. Mae Llywodraethau a busnesau lleol

yn gweithio ar y cyd ac yn gyfrifol am weithredu'r mesurau yn y gyllideb ac yn adrodd

deirgwaith mewn blwyddyn.
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Sgiliau

Argymhellion Polisi

Mae'r byd yn newid, efallai'n gyflymach nag ar unrhyw adeg er cof byw. Caiff y newidiadau

goblygiadau difrifol i ddyfodol gwaith, y cymuned ac ar ein llesiant. Mae rhoi addysg i bobl a'r

cyfle i ddatblygu set cywir o sgiliau ar gyfer eu dyfodol yn cael ei dderbyn yn eang fel agwedd

sylweddol o ganlyniadau bywyd gan gynnwys iechyd, sefyllfa economaidd-gymdeithasol a

disgwyliad oes. Mae angen inni ymateb yn gadarnhaol i'r newidiadau hyn er mwyn sicrhau

bod gan bobl y sgiliau cywir ar gyfer ein dyfodol yng Nghymru.       

Gweithredu argymhellion

yr Adolygiad

Cydraddoldeb Rhywiol

gan ganolbwyntio'n

benodol ar oblygiadau

tueddiadau'r dyfodol yn

ogystal â'r heriau cyfredol. 

Dylai Llywodraeth Cymru ddod â phob sector ynghyd fel rhan o genhadaeth genedlaethol

gydlynol i ddarparu addysg sy'n addas ar gyfer y dyfodol. Dylai hyn gael ei ariannu trwy greu

Treth Addysg Gymreig, wedi'i hanelu at drosglwyddo i'r Cwricwlwm newydd i Gymru a

darpariaeth ar gyfer dysgu gydol oes.

Ailfeddwl yn radical

gymwysterau ol 16 oed

tuag at asesiadau sy'n

canolbwyntio ar

amrywiaeth ac sy'n

canolbwyntio ar

ddisgyblion a ddim profion,

gan adlewyrchu dyheadau'r

Cwricwlwm newydd ar

gyfer Cymru 2022.

 

Blaenoriaethu addysg

iechyd meddwl a llesiant

wrth gyflwyno Cwricwlwm

Cymru i helpu i feithrin

cenhedlaeth o blant sy'n

wydn yn emosiynol.

 

Cynyddu ymarferwyr

addysgu a chynorthwyo

athrawon i gael mynediad

at ddysgu proffesiynol

parhaus, gan gynnwys

mynediad at gynnwys a

ddatblygwyd yn briodol ac

ymagweddau arfer gorau

ledled a thu allan i Gymru, i

wneud y mwyaf o botensial

y Cwricwlwm newydd ar

gyfer Cymru.

 

Dylai Llywodraeth Cymru...

Defnyddio bwerau trethu

a'r contract economaidd i

gymell entrepreneuriaid,

busnesau mawr, micro-

fusnesau a Busnesau Bach

a Chanolig i weithio'n

uniongyrchol gydag

ysgolion fel rhan o raglen

ledled Cymru. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Creu gweledigaeth a

chynllun i sicrhau bod

Cymru yn dod y wlad

fwyaf eco-lythrennog yn y

byd.

 

Creu cynllun gweithredu i

ddatblygu'r sgiliau yn y

dyfodol sydd eu hangen i

ddarparu gwasanaethau

cyhoeddus yn 2050.

 

Sefydlu rhaglen cyfnewid

sgiliau rhwng

cenedlaethau.

 

Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

Cyfarwyddo'r Comisiwn

Addysg ac Ymchwil

Trydyddol newydd i

gynhyrchu gweledigaeth

genedlaethol ar gyfer dysgu

gydol oes sy'n ein helpu i

gyflawni'r nodau llesiant

cenedlaethol. Dylai'r

Comisiwn gael ei sefydlu

mewn ffordd sy'n adlewyrchu

egwyddorion Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) 2015. Dylai'r

weledigaeth genedlaethol

gynnwys datblygu Fframwaith

Sgiliau newydd ar gyfer

Cymru, fel yr argymhellwyd

gan 'Cymru 4.0 Cyflawni

Trawsnewid Economaidd ar

gyfer Gwell Dyfodol Gwaith' i

baru swyddi yn well â phobl a

phobl â swyddi.

 

Mewn cydweithrediad ag

Awdurdodau Addysg

Lleol, symud eu ffocws

tuag at atal ar draws

ysgolion yng Nghymru i

leihau nifer y plant sy'n

cael eu gwahardd o'r

ysgol, gan helpu i wella

llwybrau bywyd plant sydd

â risg uwch o gael eu

cynnwys oherwydd

anghydraddoldeb; a helpu

i dorri cylchoedd gydol

oes o anfantais,

unigrwydd ac adfyd.

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

benodol mewn perthynas â sgiliau, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Cydweithio a chynnwys set ehangach o bobl i adolygu a dylunio amcanion llesiant,

megis: ysgolion (disgyblion, llywodraethwyr, penaethiaid); Sefydliadau Addysg Bellach

ac Uwch; busnesau lleol; grwpiau cymunedol; Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ac

eraill. Gallai hyn arwain at gyrff cyhoeddus yn deall y buddion a'r camau ehangach y

gallant eu cymryd i wella pob agwedd ar lesiant trwy sgiliau. 

Gosod amcanion llesiant ar sgiliau sydd wedi’u siapio tuag at gyflawni’r holl nodau

llesiant yn hytrach na dim ond canolbwyntio ar ‘Cymru Lewyrchus.’ 

 

Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy

adroddiad llawn neu ei benodau unigol.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent:    

Cydnabod y gwahanol setiau sgiliau y bydd eu hangen arnom i gyrraedd ein targedau i

leihau allyriadau carbon a manteisio ar gyfleoedd mewn economi ‘werdd’ a chylchol;

gydag ynni adnewyddadwy, llai o wastraff a busnesau mwy cyfrifol. 

Mabwysiadu rhaglenni rhwng cenedlaethau yn ehangach i'n helpu i addasu i

newidiadau demograffig. 

Ceisio lleihau anghydraddoldebau trwy gynnwys pobl yn y ‘stori y tu ôl i’r data’ a

chydweithio ag eraill. 

Datblygu sgiliau, hyrwyddo ein diwylliant, ein treftadaeth a'n statws fel cenedl

ddwyieithog - yn enwedig gan y bydd creadigrwydd yn un o'r sgiliau mwyaf deniadol ar

gyfer y dyfodol. 

 

 

 

Dangos yn glir sut maen nhw'n integreiddio eu hamcanion ar sgiliau â'u hamcanion

eraill. 

Symudwch y tu hwnt i osod amcanion a chamau llesiant sy'n ymateb i gyfleoedd

economaidd a diwydiannau heddiw ac, yn lle hynny, defnyddiwch sganio gorwel

hirdymor i fowldio economi'r dyfodol - nid dim ond sicrhau bod gan fusnesau cyfredol

y gweithlu sydd ei angen arnyn nhw nawr ac yn y tymor byr. 

Cynnal eu harchwiliadau gweithlu eu hunain a'u dadansoddiadau bwlch sgiliau, gan

edrych trwy lens y saith nod llesiant, gan gynnwys anghenion sgiliau'r iaith Gymraeg, i

nodi unrhyw fylchau i'w llenwi. 

 

 

“Felly, beth ddylen ni ddweud wrth ein plant? Er

mwyn aros ar y blaen, mae angen i chi

ganolbwyntio ar eich gallu i addasu'n barhaus,

ymgysylltu ag eraill yn y broses honno, ac yn

bwysicaf oll cadw'ch synnwyr craidd o hunaniaeth

a gwerthoedd. I fyfyrwyr, nid yw'n ymwneud â

chaffael gwybodaeth yn unig, ond sut i ddysgu. Ar

gyfer y gweddill ohonom, dylem gofio nad yw

hunanfoddhad deallusol yw ein cyfaill a bod dysgu

- nid dim ond pethau newydd ond ffyrdd newydd o

feddwl - yw bywyd hir yn ymdrechu."

Blair Sheppard Arweinydd Byd-eang, Datblygu

Strategaeth ac Arweinyddiaeth, PwC 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble rydym ni nawr? Fy asesiad o Sgiliau ar gyfer y

Dyfodol yng Nghymru

Mae potensial mawr i'r cwricwlwm newydd,

ond bydd ei bŵer wrth ei weithredu.

Bydd Cwricwlwm Cymru yn cael ei gyflwyno

ledled y sector ysgolion cynradd erbyn 2022.

Mae ei chenhadaeth yn cydnabod yn glir

bwysigrwydd y system addysg o ran creu

dinasyddion cytbwys a fydd, yn eu tro, yn rhan

o greu'r Gymru a ddymunwn ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol, mynd i'r afael ag

argyfwng hinsawdd, gwrthdroi colli natur,

ymdrin â phrofiadau niweidiol yn ystod

plentyndod, gwella iechyd a chadw pobl yn

iach am gyfnod hwy. 

 

Mae'r cwricwlwm newydd yn darparu

fframwaith cadarn ar gyfer gwireddu lesiant

unigolion yng Nghymru. Fodd bynnag, bydd

angen cefnogi athrawon i gyflwyno

ymagwedd ysgol gyfan tuag at llesiant a

bydd angen i'r drefn arolygu i adlewyrchu

hyn hefyd. 

Mae'n hanfodol bod datblygiad ac addysgu'r

cwricwlwm newydd yn gydweithredol ac yn

cynnwys y sector cyhoeddus, busnesau,

elusennau, sefydliadau ac aelodau o'r

gymuned. Bydd angen cefnogi a pharatoi

athrawon hefyd (yn bersonol ac yn

broffesiynol) i ddarparu dulliau sy'n gosod

llesiant yng nghanol yr ysgol a'r gymuned.

 

Mae llawer o gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn meddwl am

wella sgiliau mewn ystyr gul - sy'n colli

cyfleoedd i yrru llesiant ehangach a

chanolbwyntio yn unig ar wella llesiant

economaidd eu hardal neu wella eu gweithlu

i addasu i ofynion newidiol. Dylent fynd

ymhellach gan ddangos yn glir sut y maent

yn integreiddio eu hamcanion o ran sgiliau

â'u hamcanion eraill. 

“Sgiliau a dysgu” yw'r pwnc aml a grybwyllid ar

draws amcanion llesiant a chamau a bennir

gan gyrff cyhoeddus o dan y Ddeddf. 

Mae'r rhain yn cwmpasu themâu fel: addysg

orfodol mewn ysgolion; lleihau tlodi a

chryfhau'r economi trwy ddysgu gydol oes a

chreu swyddi; grymuso pobl trwy wirfoddoli; a

datblygu gweithlu'r sefydliad. Mae'r mesurau

cynnydd cyffredin a ddefnyddir gan gyrff

cyhoeddus i gyd yn economaidd; naill ai

cyrhaeddiad addysgol, nifer y swyddi a

grëwyd neu dwf economaidd. Mae llawer o

gyrff cyhoeddus yn ceisio gwella'r economi

leol, ond wedi methu â gwneud cysylltiadau

penodol â'u hamcanion eraill ar wella'r

cyflenwad o dai fforddiadwy, creu seilwaith

trafnidiaeth newydd neu gynyddu siaradwyr

Cymraeg yn yr ardal - a sut y gellid gyrru'r

rhain trwy wella sgiliau lleol. Mae angen i gyrff

cyhoeddus gymhwyso pum ffordd o weithio’r

Ddeddf yn well, er mwyn osgoi gosod

amcanion llesiant cul ar sgiliau sydd yn

canolbwyntio’n llwyr ar wella llesiant

economaidd a cholli cyfleoedd i wella lles

ehangach.  

 

Mae'r system addysg (a gwasanaethau

cyhoeddus eraill) yng Nghymru yn cymryd

camau i ddod yn ymwybodol 'o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod' ac yn

cefnogi iechyd meddwl.

Mae'n gadarnhaol, yn dilyn argymhellion a

wnaed gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac

Addysg ym 2019-20, fod Llywodraeth Cymru

wedi buddsoddi £7m arall i wella iechyd

meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae'n parhau i fod yn bwysig bod

buddsoddiad yn cael ei wneud i greu

amgylcheddau sy'n ymwybodol yn seicolegol

ac yn eu meithrin ar gyfer plant a phobl ifanc.     
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Dylai addysg iechyd meddwl a llesiant chael

eu blaenoriaethu wrth gyflwyno'r cwricwlwm i

helpu i feithrin cenhedlaeth o blant cydnerth

yn emosiynol. Bydd addysgu'r sgiliau

hanfodol hyn yn arwain at fwy o blant yn aros

yn yr ysgol. Bydd yn gwella trywyddion bywyd

llawer o blant ac yn helpu i atal plant rhag

cael eu trapio mewn cylchoedd o

anghydraddoldeb gydol oes ac adfyd. 

 

Mae angen mwy o waith gan Lywodraeth

Cymru i gynllunio a pharatoi ar gyfer effaith

newid technolegol ar waith a sgiliau. 

Gallai datblygiadau arloesol mewn technoleg

olygu dadleoli swyddi, creu swyddi a

newidiadau i'r ffordd yr ydym yn profi gwaith.

Ym Merthyr Tudful, mae DVD Iechyd

Meddwl a gynhyrchwyd gan bobl ifanc, a

oedd wedi ennill y wobr 'High Sheriffs' ac,

ochr yn ochr â phecyn cymorth, yn awr yn

cael ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl

gyda phobl ifanc eraill ar draws y

fwrdeistref. 

 

Mae hefyd gan Merthyr y rhaglen Ysgolion

sy'n Parchu Hawliau (y mae hanner eu

hysgolion yn cymryd rhan ynddynt), sy'n

ceisio hyrwyddo ethos o barch at ei gilydd

fel bod staff a disgyblion yn teimlo bod

rhywun yn gwrando arnynt ac yn cael eu

gwerthfawrogi. Hoffwn weld mwy o gyrff

cyhoeddus ac ysgolion yn meddwl am sut y

gellir cyflwyno addysg a thrafodaethau

iechyd meddwl i bobl ifanc ac ysgolion.    

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Wrecsam wedi sefydlu Senedd yr Ifanc;

cynnwys pobl ifanc mewn penderfyniadau

sy'n effeithio arnyn nhw. Mae'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi defnyddio

ein canllaw ar y cyd ar Confensiwn y

Cenhedloedd Unedig Hawliau Plant a

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) i helpu Senedd yr Ifanc i lansio eu

hymgyrch ieuenctid eu hunain: 'Ein Llesiant'. 

Mae rhai ymchwil yn awgrymu bod 46.4% o'r

swyddi cyfredol yn debygol o newid ac, o'r

rhain, mae 65% yn swyddi sydd gan fenywod.

Gall awtomeiddio hefyd ehangu'r bwlch

rhwng yr ardaloedd cyfoethocaf a thlotaf,

trefol a gwledig Cymru. Fodd bynnag, "Nid yw

technoleg yn dynged". Gall wella ein llesiant,

ansawdd swyddi a darparu gwasanaethau

cyhoeddus os ydym yn cydnabod yr heriau ac

yn gweithredu nawr. O ganlyniad i'r achosion

o COVID-19, rydym yn profi gwaith cartref o

bell ac addysg gartref ar raddfa fawr. Mae

rhywfaint o'r newid hwn wedi dod â buddion

cadarnhaol i lesiant a gallai ddarparu gwersi

inni ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, mae llai o

bobl sy'n cymudo yn golygu gwell ansawdd

aer a buddion ar gyfer llesiant amgylcheddol.

Mae pobl sy'n treulio amser gyda'u teuluoedd

a'u cymuned agos yn meithrin llesiant

cymdeithasol a diwylliannol. Er eu fod yn

amser dinistriol i lawer o fusnesau, mae rhai

wedi dod o hyd i arfer newydd trwy

ailgyflenwi ac addasu eu model busnes er

mwyn manteisio'n well ar dechnoleg. 

 
Yn genedlaethol, mae diffyg meddwl

hirdymor o ran cynllunio sgiliau, sy'n

canolbwyntio ar ymateb i fylchau mewn

sgiliau yn hytrach na mynd ati'n

rhagweithiol i baratoi a chynllunio ar gyfer

sgiliau'r dyfodol a bodloni nodau llesiant

Cymru.

Er enghraifft, mae’r tair Partneriaethau Sgiliau

Rhanbarthol yng Nghymru yn gyfrifol am

gyhoeddi Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau

Rhanbarthol, ond mae'r rhain yn

canolbwyntio'n bennaf ar fylchau sgiliau

cyfredol ac yn methu â gwneud cysylltiadau

ag amcanion llesiant ehangach cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yr ardal, nid buddsoddiad

hirdymor a galw. Byddai Llywodraeth Cymru,

wrth weithredu argymhellion "Cymru 4.0

Cyflawni Trawsnewidiad Economaidd ar

Gyfer Gwell Dyfodol Gwaith", yn helpu i fynd

i'r afael â'm canfyddiad bod angen mwy o

gefnogaeth a chymorth ar gyrff cyhoeddus a
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phartneriaethau sgiliau rhanbarthol wrth

feddwl am y hirdymor, sganio'r gorwel a

chynllunio senario ar gyfer y dyfodol (gweler

Pennod 2 am ragor o wybodaeth).

 

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus symud ymlaen o

osod amcanion llesiant a chamau sy'n

ymateb i gyfleoedd a diwydiannau

economaidd tymor byr heddiw, ac yn lle

hynny, defnyddio sganio gorwel hirdymor i

fowldio ein heconomi yn y dyfodol.

Er enghraifft, yn hytrach nag amcanion

annelwig i 'barhau i godi cyrhaeddiad

addysgol disgyblion', mae angen i gyrff

cyhoeddus ehangu ar yr hyn y mae'r sgiliau

hyn yn y dyfodol yn ei olygu yn ymarferol i

blant a phobl ifanc sy'n dysgu yn yr ysgol neu

ddysgu gydol oes. 

 

Mae tystiolaeth bod awdurdodau lleol a

Llywodraeth Cymru yn colli cyfleoedd i

gynnwys ac ymgyfrannu ag arweinwyr

addysg a staff addysgu wrth gyflawni'r

weledigaeth llesiant genedlaethol a nodir yn

y Ddeddf trwy'r system addysg.

Mae hyn yn golygu nad yw'r cysylltiadau'n

cael eu gwneud yn glir ynglŷn â gallu'r

ysgolion, athrawon a'r system addysg

ehangach i gyflawni amcanion lleol fel

'Dewisiadau Iach mewn Amgylchedd Iach' ac

'Mae plant a phobl ifanc yn cael y dechrau

gorau i fywyd ac yn meddu ar y sgiliau sydd

eu hangen arnynt i fod yn ddysgwyr

llwyddiannus ac yn unigolion hyderus.'  

 

Mae anghysondeb yn y ddarpariaeth

ddysgu y tu hwnt i'r cwricwlwm addysgu

traddodiadol, gan gynnwys gweithio gyda

chyflogwyr a busnesau lleol i ddarparu

addysgu a dysgu sgiliau meddalach a

phrofiad gwaith.

Mae tueddiadau'r dyfodol yn dangos sut bydd

cymdeithas a datblygiadau technolegol

arloesol yn sbarduno'r galw am sgiliau megis

creadigrwydd, datrys problemau a

chyfathrebu, sy'n anodd eu hawtomeiddio. Y

Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 2022 

yw'r cam cyntaf, ond dylai ysgolion a

cholegau wneud mwy o ddefnydd o'r sector

cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i roi

profiadau gwerthfawr ar gyfer bywyd a

gwaith. Drwy gymryd rhan mewn ysgolion,

colegau a phrifysgolion, gallai busnesau elwa

ar fwy o weithlu lleol a chynhyrchiant.

Yn fy mhapur cydweithredol gydag Ysgol

Busnes Prifysgol Caerdydd, Addysg Addas

ar gyfer y dyfodol yng Nghymru, rwyf wedi

argymell y dylid bod dysgu yn cael eu creu

a chyflwyno mewn partneriaeth â busnesau,

elusennau ac eraill. Bydd hyn nid yn unig o

fudd i blant a phobl ifanc ond i aelodau

ehangach y gymuned hefyd.  

Mae angen alinio ein system gymwysterau â

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) a'r weledigaeth ar gyfer addysg yng

Nghymru.

Ni fydd y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn

cael eu haddysgu i basio arholiadau ar hyn o

bryd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth iddynt

ddiwallu anghenion y dyfodol. Dylai asesu

adlewyrchu gwerthoedd ac egwyddorion y

cwricwlwm newydd: ffocws ar adborth

naratif, symud i ffwrdd o asesu ar sail oedran

a'r angen i wahanu asesiad disgyblion o'r

ffordd yr ydym yn dwyn athrawon ac ysgolion

i gyfrif. Yn Addysg Addas ar gyfer y dyfodol

yng Nghymru, rwyf wedi galw ar Lywodraeth

Cymru i wneud y canlynol: ailfeddwl

cymwysterau yn 16 oed yn sylweddol - nid yw

TGAU bellach yn addas at y diben a dylent

adlewyrchu dyheadau'r Cwricwlwm ar gyfer

Cymru 2022; a chyflwyno asesiadau sy'n

canolbwyntio ar amrywiaeth ac sy'n

canolbwyntio ar ddisgyblion, nid profi, gan

ddarparu mwy o werth a budd academaidd.

 

Ar hyn o bryd nid oes gweledigaeth

genedlaethol ar gyfer dysgu gydol oes sy'n

cyfateb i Gwricwlwm Cymru 2022 ar gyfer

ysgolion ac nid oes digon o flaenoriaeth o

bwys ynghlwm wrth ddysgu gydol oes.  
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Mae creu Comisiwn Addysg Drydyddol ac

Ymchwil newydd yn rhoi cyfle sylweddol i

ddatblygu gweledigaeth a chwricwlwm

tymor hir ar gyfer dysgu ôl-16 a'r system

sgiliau yng Nghymru, gan ddefnyddio

egwyddorion y Ddeddf.

Bydd y Comisiwn, pan gaiff ei sefydlu yn

2023, yn cymryd cyfrifoldeb am addysg ôl –

orfodol, hynny yw addysg bellach ac uwch,

prentisiaethau, dysgu oedolion, ymchwil a

ariennir gan y llywodraeth, ac addysg ac

hyfforddiant ôl-orfodol mewn ysgolion.

 

Mae angen i gyrff cyhoeddus gofleidio'r

uchelgais ar gyfer dysgu gydol oes a dylent

gynnig pob cyfle i'w staff ddarparu

cyfleoedd dysgu yn y gweithle. Mae'n

gadarnhaol bod rhai cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi

dechrau ystyried eu hanghenion gweithlu

tymor hir eu hunain,

megis:  

 

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi

cyflwyno 'Destination GIG' a 'Rhaglen

Meithrin Nyrsys' fel ffyrdd o ddatblygu eu

gweithlu trwy ddenu talent leol. Mae

'Destination GIG' yn bartneriaeth gyda

Choleg Sir Benfro a Phrifysgol Abertawe i

greu eu gweithlu ar gyfer y dyfodol, gyda

phobl ifanc 16-18 oed yn yr ardal leol. Mae

'Rhaglen Meithrin Nyrsys' wedi'i anelu at

gynyddu nyrsys cofrestredig trwy gyfuniad

o fesurau, megis graddau rhan amser gyda

Phrifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored,

yn ogystal â chyfleoedd i bobl sy'n

dychwelyd i nyrsio.

Yn Rhondda Cynon Taf, mae yna nifer o

fentrau, megis y "llwybr cyflogaeth RCT",

sy'n cefnogi pobl i ddatblygu sgiliau yn

unol â'r sectorau twf ac anghenion

cyflogwyr lleol , gan gynnwys: prentisiaeth

leol a chynlluniau graddedigion, profiad

gwaith a lleoliadau ar amryw o lefelau, gan

gynnwys preswyl prifysgol, gan ddarparu

cyfleoedd i bobl ifanc sy'n gadael gofal

cymdeithasol y cyngor drwy'r rhaglenni

'Care2work' a 'Cam yn y Cyfeiriad Cywir'. 

Er bod pethau'n gwella, mae

anghydraddoldebau parhaus yng Nghymru

o ran addysg a chyflogaeth. 

O oedran ifanc, mae plant Indiaidd a Gwyn yn

fwy tebygol o gyflawni eu cerrig milltir addysg

na phlant Du neu Sipsiwn/Roma/Teithwyr

Gwyddelig. Mae merched yn perfformio'n well

na bechgyn mewn ysgolion yn gyson. Mae'r

gwahaniaethau mwyaf amlwg mewn

cydraddoldeb rhwng plant sy'n tyfu i fyny

mewn ardaloedd cyfoethog a phlant yn y rhai

mwyaf difreintiedig. Mae plant cyfoethocach

nid yn unig yn gwneud yn well yn

academaidd, ond mae plant sy'n byw mewn

tlodi yn sylweddol fwy tebygol o gael eu

gwahardd o'r ysgol, sy'n cael effaith andwyol

ar eu haddysg a'u cyfleoedd bywyd. Trwy

gwricwlwm newydd Llywodraeth Cymru a

chyrff cyhoeddus sy'n gweithio gydag

awdurdodau addysg lleol, mae angen i ni

symud ein ffocws o ddiffodd tân i atal ar

draws ysgolion yng Nghymru i leihau nifer y

plant sy'n cael eu gwahardd o'r ysgol, gan

leihau'r costau economaidd, cymdeithasol ac

yn bwysicaf oll, dynol.
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Mae diwydiannau sy'n tyfu ac sy'n dod i'r

amlwg yng Nghymru ag

anghydraddoldebau rhywedd hynny gallai

gynyddu os na eir i'r afael â hwy nawr.

Diwydiannau megis seilwaith; ynni;

symudedd; a thechnoleg gwybodaeth,

technoleg cyfathrebu yn nodi cyfranogiad

menywod o dan un rhan o bump.

 

Mae cyfalaf cymdeithasol heb ei gyffwrdd

yn ein cymunedau a allai fod yn ychwanegu

gwerth at y system addysg a sgiliau. Mae

pobl yn aros mewn gwaith ac yn dysgu am

gyfnod hwy, wrth i boblogaeth Cymru

heneiddio. Mae angen i'n system addysg a

sgiliau addasu a manteisio ar hyn ar gyfer y

gymdeithas a'r economi.

Er enghraifft, mae'n galonogol bod

Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno bwrsarïau

i'r rhai dros 60 oed i ymgymryd â Graddau

Meistr. Gallai mentrau eraill gynnwys cefnogi

gweithio mwy hyblyg a gwella'r hyfforddiant

sydd ar gael i bobl yn nes ymlaen yn eu

bywydau a chynllunio sut rydym yn cipio

sgiliau a phrofiad y bobl hynny sy'n dewis

ymddeol i genedlaethau iau.

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fabwysiadu

rhaglenni rhwng cenedlaethau i'n helpu ni i

addasu i newidiadau demograffig.

Mae pocedi o arfer da yn dod i'r amlwg mewn

gwaith rhwng cenedlaethau yng Nghymru

ond mae'r rhain yn cael eu darparu'n bennaf

mewn ffordd 'ad-hoc' ac yn ddibynnol ar

gyllid tymor byr. 

 

Rhaid i'n system addysg a sgiliau geisio ein

cael yn agosach at filiwn o siaradwyr

Cymraeg erbyn 2050 a 'Chymru â Diwylliant

Bywiog lle mae'r iaith Gymraeg yn Ffynnu'.

Mae’r gweithle, lleoliadau Addysg Bellach ag

Uwch yn lleoedd pwysig a gall sicrhau parhad

mewn dysgu a chadw sgiliau Cymraeg ôl-16.

Dylai Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus, a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus annog a

hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru trwy

gyfleoedd prentisiaeth, recriwtio a dysgu yn y

gwaith. 

 

Mae cyfleoedd i Gymru fod ar flaen y gad o

ran economeg sy'n dod i'r amlwg, fel

economïau 'gwyrdd,' digidol a charbon isel

y dyfodol, os ydym yn cydnabod nawr y

bydd angen sgiliau gwahanol arnom i

fanteisio ar hyn.

Bydd angen i bob sector gydnabod y

gwahanol setiau sgiliau sydd eu hangen i

gyrraedd ein targedau lleihau carbon a

manteisio ar gyfleoedd mewn economi

'werdd' a chylchol, gydag ynni

adnewyddadwy, llai o wastraff a busnesau

mwy cyfrifol. Wedi'i ddisgrifio fel “eco-

lythrennedd” (dealltwriaeth o'n

hecosystemau), mae pobl Cymru yn teimlo ei

bod hi'n bwysig bod plant a phobl ifanc yn

dysgu am newid yn yr hinsawdd i ddylanwadu

ar newid ymddygiad a'u paratoi ar gyfer

swyddi yn y dyfodol. (Gweler yr adran Gymru

Gydnerth ym Mhennod 3 am fwy o

wybodaeth) Mae Cwricwlwm Cymru 2022 yn

rhoi cyfle i roi mwy o ffocws i lesiany

amgylcheddol.

Astudiaeth Achos: nodiadau o Seland

Newydd 

 

Yn Seland Newydd, mae 78% o bobl 55-64

oed a 43% o bobl dros 65 oed mewn

cyflogaeth. Gallai cynyddu'r ganran yn y

DU o 64% i 21% yn y drefn honno gael

enillion cynnyrch domestig posibl o tua

£182 biliwn. 

 

Sbardunau allweddol o gyflogi gweithwyr

hŷn yw polisïau pensiwn cyhoeddus,

disgwyliad oes a'u cyfrifoldebau gofalu.

Mae mesurau polisi llwyddiannus yn

cynnwys: cynyddu oedran ymddeol,

cefnogi gweithio hyblyg, gwella

hyblygrwydd pensiynau a chynnig

hyfforddiant a chefnogaeth bellach i

weithwyr hŷn ddod yn 'fabwysiadwyr

digidol.' 
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Isod mae'r pum maes rwy'n argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar y canlynol: 

Rhaid ystyried sgiliau fel gyrrwr ehangach llesiant 

Cynllunio a pharatoi ar gyfer sut y bydd datblygiadau technolegol arloesol yn newid ein ffordd

o fyw a gweithio

Hyrwyddo'r galw cynyddol am 'sgiliau meddal'

Ail-feddwl cymwysterau i adlewyrchu sgiliau ar gyfer y dyfodol  

Cofleidio dysgu gydol oes fel y norm newydd 

Sicrhau fod ein system addysg a sgiliau yn hyblyg i newid demograffig ac yn gweithio i bawb 

Manteisio ar ddiwydiannau amgylcheddol newydd yng Nghymru 

Am y dystiolaeth lawn, yr asesiad, y canfyddiadau allweddol a'r cyngor, darllenwch yr adran ar

Sgiliau ar gyfer y Dyfodol ym Mhennod 5: Meysydd Ffocws o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Astudiaeth achos: cysylltu hen ac ifanc trwy dechnoleg  

 

Mae awdurdodau lleol ledled Gwent wedi partneru gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan i

ddatblygu Rhaglen “Ffrind i Mi” sy'n eu helpu i fynd i'r afael â'u hamcanion llesiant ar y cyd,

gan gynnwys mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, gan roi'r dechrau gorau mewn

bywyd i bob plentyn a rhagweld newid technolegol. 

 

Un o'r mentrau yw cydweithrediad â Chymunedau Digidol Cymru, gyda'r nod o gysylltu pobl

iau a hŷn gyda'i gilydd er budd cyffredin a rennir trwy dechnoleg. Mae'r plant wedi'u hyfforddi

fel 'Arwyr Digidol' ac yn treulio amser gyda'r bobl hŷn, yn deall eu diddordebau a'u hanes, wrth

ddefnyddio sbectol rhithwirionedd, iPads a chynorthwywyr technoleg bersonol i ddysgu beth

sy'n bosibl gyda thechnoleg.  

 

Mae'r plant dan sylw yn dod yn fwy gwybodus yn foesegol ac mae'r bobl hŷn sy'n cymryd rhan

yn elwa o ddefnyddio technoleg fel dewis arall yn lle meddyginiaeth wrth ddelio â chyflyrau fel

dementia, pryder, unigrwydd. Dangoswyd bod hyn hefyd yn cael effaith well ar atal

cwympiadau hefyd. 
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Buddsoddi fwy yn y

gwaith 1000 diwrnod cyntaf,

gan sicrhau bod tystiolaeth

o ymyriadau a bod monitro

effaith yn gyfannol.

 

Sicrhrau fod gwaharddiadau

ysgolion yn dod yn rhywbeth

o'r gorffennol gyda gwaith

mwy penodol ac ymroddedig

ar sut rydyn ni'n gwneud i

hyn ddigwydd.

 

Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar raglenni, fel Dechrau'n Deg, i fynd i’r afael â Phrofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod; i wneud ymyrraeth gynnar ac adfyd plentyndod yn

flaenoriaeth. Dylai Llywodraeth Cymru nodi strategaeth genedlaethol glir i rymuso ac annog yr

holl wasanaethau cyhoeddus allweddol i ddarparu ymyrraeth gynnar effeithiol, gynaliadwy

sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Cysoni buddsoddiad

hirdymor mewn

gwasanaethau â

strategaethau hirdymor ar

gyfer atal Profiadau

Niweidiol yn ystod

Plentyndod.

 

Adeiladu gallu a capasiti o

fewn gwasanaethau lleol i

gynhyrchu tystiolaeth o

ansawdd uchel o'r hyn sy'n

gweithio wrth dorri

cylchoedd rhwng

cenedlaethau. Dylai

defnydd arferol y

dystiolaeth hon ddod yn

rhan o ‘fusnes fel arfer’

ochr yn ochr â buddsoddi

mewn a chynyddu’r hyn

sy’n gweithio gyda mwy o

ddefnydd o wyddoniaeth

gweithredu i sicrhau

llwyddiant.

Dylai Llywodraeth Cymru...

Digwyddiadau trawmatig penodol sydd wedi digwydd i rywun o dan 18 oed yw Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod. Maent yn cynnwys problemau fel camdriniaeth gorfforol,

emosiynol a rhywiol, magwraeth mewn cartref lle mae pobl yn cam-drin cyffuriau neu

alcohol, trais domestig, a rhieni sydd wedi gwahanu, sydd yn y carchar neu’n dioddef o

salwch meddwl.

 

Mae atal a lliniaru effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn thema drawsbynciol,

ac mae'n hanfodol i iechyd a llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

 

Mae'r rhain yn faterion cymhleth y mae angen mynd i'r afael â hwy gyda'i gilydd, gan na all

unrhyw un ddatrys nac ymateb yn effeithiol i brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod a'u

heffaith, ar wahân. 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Argymhellion Polisi

Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy

adroddiad llawn neu ei benodau unigol.
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Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)  

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, dylai'r holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan

gynnwys Llywodraeth Cymru):  

Cydweithio â rhanddeiliaid ehangach gan gynnwys sefydliadau angor cymunedol a Hwb

Cymorth ACE.   

Gosod amcanion llesiant ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod sy'n bachu

cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid y tu hwnt i wasanaethau traddodiadol ac i ystyried

sut maen nhw'n gwneud hyn gallwch chi gyflawni amcanion a nodau llesiant eraill.   

Byddwch yn barod i ddiwygio'r gwasanaethau presennol yn sylfaenol.  

 

 

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

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

meysydd a ganlyn a dylent:    

Nodi arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth o bob rhan o Gymru a thu hwnt a'i fabwysiadu'n

lleol.    

Safoni hyfforddiant ar gyfer Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a dylid sicrhau

ansawdd ar draws pob corff cyhoeddus trwy werthuso ffurfiol; ac wedi'i wreiddio mewn

sefydliadau felly mae edrych trwy 'lens Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod' yn dod

yn norm diwylliannol. Dylai Hyb Cefnogi ACE archwilio achrediad, neu restr gymeradwy

yng Nghymru. 

Edrychwch ar y system gyfan a rhoi tosturi yn lle cystadleuaeth - dylai ymyriadau fod yn

delio â'r unigolyn, nid y mater penodol.  
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“Mae Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod a’u heffeithiau ar fywyd ac

ymddygiad unigolyn yn cael eu deall yn

well gan amryw o asiantaethau gwahanol

a’r cyhoedd ar led. Rwy'n credu bod hwn yn

gam cadarnhaol i gyfeiriad lleihau nifer y

bobl sy'n dioddef o Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod. Fy ngobaith yw y

byddwn ni’n parhau i symud i'r cyfeiriad

hwn ac yn codi ymwybyddiaeth bellach am

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a'u

heffeithiau."

Alexandra Fitzgerald, Academi

Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol

Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod yng Nghymru

Mae gan Gymru gyd-destun pwerus ar

gyfer blaenoriaethu meithrin gwytnwch ar

draws y cwrs bywyd, cysylltu systemau ac

atal Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod.   

 

Mae rhannau o'r system yng Nghymru wedi

manteisio ar hyn gan gryfhau eu ffocws ar

ymyrraeth gynnar ac atal, yn enwedig yn y

blynyddoedd cynnar . 

Er enghraifft, Dechrau'n Deg, Rhaglen Plentyn

Iach Cymru, y Rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf a

ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy'n

anelu at gefnogi'r system blynyddoedd cynnar

i sicrhau ein bod gyda'n gilydd yn gwneud

popeth o fewn ein gallu i gefnogi teuluoedd ar

yr adeg ganolog hon yn natblygiad plentyn.

Ond, mae bylchau wrth weithredu.

Er enghraifft, beirniadwyd dull Dechrau'n Deg

fel un sydd yn golli rhai teuluoedd, yn enwedig

y rhai â Phrofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. 

Gall gweithredu ar sail dull iechyd

cyhoeddus,

trwy integreiddio gwasanaethau a

darparu ymateb amlasiantaethol ar sail

trawma sy'n galluogi ymyrraeth gynnar ac atal

achosion sylfaenol,

helpu i sbarduno’r newid sydd ei angen a

sicrhau bod unrhyw newid yn seiliedig ar

dystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio.  

 

Nid ydym bob tro’n cysylltu’r dotiau rhwng

ymyraethau ar sail tystiolaeth sy’n bodoli

eisoes, sut maen nhw’n helpu gyda’r agenda

i atal Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod, a sut y dylid ei graddio ledled

Cymru.

Er enghraifft, mae'r fenter Adnabod a

Chyfeirio i Wella Diogelwch wedi'i chyflwyno'n

llwyddiannus ar draws dwy ardal bwrdd

iechyd yn Ne Cymru o ganlyniad i gyllid

cychwynnol gan yr heddlu. Mae'r rhaglen hon

wedi bod yn weithredol ers pum mlynedd ac

mae'n enghraifft dda o rywbeth sy'n

gweithio. Gwelwyd tystiolaeth ei fod yn rhoi

gwerth am arian ac eto, nid yw wedi cael ei

gynyddu ledled Cymru.
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Bu ffocws ar hyfforddi a chodi

ymwybyddiaeth am Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod yng Nghymru sydd wedi

arwain at wybodaeth dda ar draws rhai

sectorau,

gan gynnwys tai, addysg, y system cyfiawnder

troseddol, iechyd a gofal cymdeithasol.

Ond mae angen i gyrff cyhoeddus fynd

ymhellach i ddangos sut y maent yn

ymgorffori hyfforddiant Profiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod yn eu gwaith.

Er enghraifft, mae data Llywodraeth Cymru yn

dweud wrthym fod gwaharddiadau ysgolion

yn parhau i fod ar lefel uchel ledled

Cymru. Mae ymchwil yn dweud wrthym fod yr

ymddygiad aflonyddgar y tu ôl i waharddiadau

yn aml yn gysylltiedig â Phrofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod. Mae ysgolion fel Ysgol

Uwchradd Prestatyn yng Ngogledd Cymru yn

cefnogi disgyblion agored i niwed yn

rhagweithiol trwy Gynlluniau Cymorth

Bugeiliol. Mae rhieni a llawer o asiantaethau

perthnasol yn ymwneud â chreu ac adolygu

parhaus y Cynlluniau Cymorth Bugeiliol ac

fe'u defnyddir mewn ffordd ataliol.   

 

Mae iaith llesiant yn amlwg mewn polisi a

deddfwriaeth ond gallai'r Llywodraeth fynd

ymhellach i roi caredigrwydd a thosturi wrth

galon polisi cyhoeddus a darparu

gwasanaethau yng Nghymru.

Er bod yna dystiolaeth sy'n awgrymu bod

'perthyn' i gymuned a chael oedolyn

sefydlog dibynadwy yn eich bywyd yn

ffyrdd o atal a lliniaru effaith Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod mae cyrff

cyhoeddus yn canolbwyntio'n bennaf ar y

ddarpariaeth gwasanaeth bresennol,

sy'n cynnwys gweithio gyda phartneriaid mwy

traddodiadol fel ysgolion, clybiau ieuenctid a

chanolfannau cymunedol. Mae'r cynllun

heddlu bach, a gychwynnwyd gan heddlu

Gwent, yn enghraifft gref o gynnwys plant yn

eu cymuned, dysgu sgiliau cymdeithasol ac

emosiynol a datblygu perthnasoedd iechyd

plant/oedolion.

Mae angen dealltwriaeth fwy cyson a

gweithredu penodol i ddatblygu

cymunedau ‘ymwybodol o brofiadau

niweidiol yn ystod plentyndod' 

gan gydnabod y rôl bwysig y gall sefydliadau

cymunedol, clybiau chwaraeon, ysgolion,

ffrindiau a chymdogion ei chwarae wrth fynd

i'r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod

plentyndod.

 

Mae'r cyd-destun polisi a deddfwriaethol

cyfredol yn cefnogi dyhead ataliol hirdymor,

ond mae’r buddsoddiad mewn

gwasanaethau a all gefnogi'r dyheadau hyn

yn aml yn rhai tymor byr ac o botiau arian ar

wahân.

Er enghraifft mae Hwb Cymorth ACE yn

enghraifft dda o sut y gellir cyfuno cyllidebau

a rhannu adnoddau. Fodd bynnag, ni

fwriadwyd i'r Hwb fod yn strwythur parhaol,

ond i gefnogi datblygiad ac yna ymgorffori

newid systemig ar draws pob sector a

chymdeithas yng Nghymru. Cyflogir llawer o

bartneriaid yn y sector gwirfoddol gyda

photiau bach o arian i gyflawni mentrau tymor

byr, prosiectau, ymyrraeth yn unig er mwyn i

gyllid sychu a chau'r prosiect. 

 

Mae cylchoedd cyllido tymor byr

Llywodraeth Cymru yn dwysáu'r broblem o

gynyddu arferion a gwasanaethau ar sail

tystiolaeth. 

 

Mae gan Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus rôl hanfodol i’w chwarae wrth

gefnogi a gweithio gyda chymunedau ac nid

yw'r cysylltiad bob amser yn cael ei wneud

rhwng yr amrywiol amcanion llesiant ar sut

mae atal a lliniaru Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod yw'r llinyn euraidd

drwyddynt i gyd.  
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Isod mae'r pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar:

Mae'r ysgol arobryn hon yn defnyddio dull

meithrin cyffredinol ac wedi targedu

cefnogaeth i ddisgyblion sy'n agored i

niwed, gan alluogi pawb i lwyddo i gyrraedd

eu nodau personol. Mae ymchwil barhaus yr

ysgol a chanlyniad cryf ar Brofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod wedi bod yn allweddol

i'r llwyddiant hwn. Mae staff ar bob lefel wedi

cymryd rhan mewn hyfforddiant ac ymchwil

'ymwybodol o brofiadau niweidiol yn ystod

plentyndod' a thrawma. Mae siarter llesiant

ysgol gyfan, sy'n cefnogi'r holl staff i sicrhau

eu bod yn defnyddio'r dull cywir ar gyfer

plentyn mewn angen yn gyson. Mae staff yn

cydnabod pwysigrwydd perthnasoedd

cadarnhaol wrth liniaru effaith trawma. Mae'r

ysgol yn cynnig pecyn pwrpasol o

gefnogaeth ar gyfer llesiant disgyblion a

theuluoedd, fel hyfforddi emosiynol,

cefnogaeth llythrennedd emosiynol, a

sesiynau meithrin ymyrraeth gynnar dan

arweiniad.

Ysgol Gynradd Millbrook, Casnewydd

Creu system cydgysylltiedig sy'n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal    

Sicrhewch fod pob gweithiwr proffesiynol gwasanaeth cyhoeddus yn ymwybodol o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod

Sicrhau bod cymunedau'n cael eu cefnogi trwy berthynas gyfartal/ddwyochrog â

gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu blociau adeiladu gwytnwch 

Gwariant ataliol tymor hir 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ym Mhennod 5: Meysydd Ffocws  o Adroddiad

Cenedlaethau'r Dyfodol.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Mae enghreifftiau o waith rhwng

cenedlaethau fel rhan o ddatrysiad i fynd i’r

afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn dechrau dod i’r amlwg yng

Nghymru ond gallai cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn

fwy clir wrth wneud y cysylltiad.

Er enghraifft, trwy fentrau fel Ffrind i Mi. Ar

draws y rhan fwyaf o amcanion llesiant y corff

cyhoeddus yr wyf wedi'u dadansoddi, mae

camau wedi'u nodi ar gyfer mynd i'r afael ag

unigrwydd ymhlith pobl hŷn ac ar gyfer

cefnogi pobl ifanc, ac eto nid yw'r rhain yn

cael eu dwyn ynghyd trwy waith rhwng

cenedlaethau a fyddai â buddion ehangach

na bod mynd i'r afael ag ef ar ei ben ei hun.  
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Mae yna hefyd gorgyffwrdd sylweddol gyda

fy ngwaith o fonitro ac asesu broses

cyllideb Llywodraeth Cymru, gan

ganolbwyntio ar atal sy’n cael ei amlinellu

yn fanylach ym Mhennod 2 -

Rhan 2: Rôl Llywodraeth Cymru wrth weithr

edu'r Ddeddf.

System lles a iechyd

Ffyrdd gwell o gadw pobl yn

iach

Mae dod o hyd i ffyrdd gwell o gadw pobl

yn well wedi bod yn un o fy meysydd ffocws

yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf,

gan fod iechyd da yn un hanfodol ar gyfer

llesiant a chyfle.

 

Manylir ar fy ngwaith yn y maes hwn yn yr

adran 'Cymru Iachach'  ym Mhennod

3, gydag ystod o ganfyddiadau ac

argymhellion allweddol sy’n ymwneud â

system llesiant genedlaethol, iechyd

meddwl, gweithgaredd corfforol a'r angen

am ddulliau lle sy'n seiliedig ar les.
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Pennod 6 - Cip sydyn yn ôl

blwyddyn o’m

gweithgareddau rhwng

Mai 2017 – Mai 2020

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. 

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

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.

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. 

Blwyddyn Tri
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https://futuregenerations.wales/cy/public_info/annual-report-2016-2017/
https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/FGCW_Llesiant_yng_Nghymru_cynllunio_heddiw_ar_gyfer_gwell_yfory_2017FINALWELSH.pdf
https://futuregenerations.wales/cy/news/comisiynydd-herio-cynlluniau-ffordd-m4-gwerth-1bn/
https://futuregenerations.wales/cy/public_info/annual-report-2017-2018/
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://futuregenerations.wales/cy/public_info/adroddiad-blynyddol-2018-2019/


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. 

Blwyddyn Pedwar

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflawniadau mwyaf

arwyddocaol 
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https://futuregenerations.wales/cy/the-art-of-the-possible/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cynllun-10-pwynt-i-ariannu-argyfwng-hinsawdd-cymru/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/adroddiad-addysg-addas-ar-gyfer-y-dyfodol-yng-nghymru/
https://futuregenerations.wales/cy/leadership-academy/
https://www.ft.com/content/86d32314-86ca-11e9-a028-86cea8523dc2
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-50100016
https://www.youtube.com/watch?v=wBfL0CQb9x4


Adeiladu proffil yng

Nghymru a’r byd

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. 
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https://www.bigissue.com/latest/social-activism/the-big-issues-top-100-changemakers-2019-campaigns-and-campaigners/
https://medium.com/@hiutdenim/100-makers-and-mavericks-2019-2f9a6be1c0b2
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


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:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweler yr Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol

llawn i gael mwy o fanylion am y gwaith hyd

yma.
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