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Gweithredol

Gadewch i ni greu'r dyfodol gyda'n gilydd



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)
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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. 

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

Argymhellion Polisi
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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...

www.cenedlaethaurdyfodol.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.”

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb

https://futuregenerations.wales/cy/aotp/global-resonsibility-cy/
https://llyw.cymru/strategaeth-ryngwladol-i-gymru?_ga=2.5085811.1538285325.1591617118-309466817.1591101668
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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. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/adroddiad-atodol-i-adolygiad-y-du-o-gynnydd-tuag-at-y-nodau-datblygu-cynaliadwy-2030_1.pdf


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. 
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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.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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http://eyst.org.uk/index.php


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.
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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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