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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 
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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
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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. 
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