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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
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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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