Maniffesto y
Dyfodol

#CymruEinDyfodol

"Gadewch i ni Greu’r Dyfodol
Gyda’n Gilydd"
Gan Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
Mae Etholiadau Seneddol 2021 yn rhoi’r cyfle i
Gymru greu’r dyfodol yr ydym ei eisiau. Mae
hefyd yn etholiad arwyddocaol, gan ei fod yn
caniatáu cyfle i bobl 16 ac 17 mlwydd oed
bleidleisio am y tro cyntaf.
Rydyn ni’n byw drwy amseroedd anodd; o’r

Mae’r Adroddiad yn nodi’r argymhellion y

profiad argyfyngus o golli bywyd, pwysau ar

dylai cyrff cyhoeddus eu mabwysiadu wrth

wasanaethau cyhoeddus, cael ein gwahanu oddi

osod eu hamcanion llesiant ac wrth wneud

wrth y rhai rydyn ni’n eu caru, i’r dinistr posibl

penderfyniadau polisi ar ystod o feysydd

hirdymor i’r economi, swyddi a bywoliaethau. Nid

blaenoriaeth, er mwyn macsimeiddio eu

yw’r angen i feddwl a chynllunio ar gyfer y

cyfraniadau i’r nodau llesiant cenedlaethol.

dyfodol erioed wedi bod mor berthnasol. Mae
llawer o ganfyddiadau ac argymhellion y
ddogfen hon yn ceisio amlygu sut y gallwn
wneud hynny’n well. Ym mhob argyfwng mae

“Pan fydd gwleidyddion yn methu edrych tu
hwnt i’r etholiad nesaf – maent yn esgeuluso
hawliau cenedlaethau’r dyfodol.”
Roman Krznaric

yna ddau gyfnod: yn y cyntaf rydych chi’n
ymateb, ac yn yr ail, yn dysgu. I fod yn

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys argymhellion

llwyddiannus mae’n rhaid i chi brofi’r ddau.

allweddol y dylai pleidiau gwleidyddol, yn fy

Ym Mai 2020, cyhoeddais fy adroddiad statudol
– Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol (Yr

marn, eu hystyried o fewn eu gwaith
maniffesto.

Adroddiad), sy’n mynegi’r cynnydd a wnaed gan

Dylid darllen yr Adroddiad Cenedlaethau’r

gyrff cyhoeddus tuag at gyflawni eu

Dyfodol llawn (a’i argymhellion) ar y cyd â’r

dyletswyddau a fy nisgwyliadau innau o dan y

ddogfen hon. Mae’r argymhellion a amlygir o

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

fewn y Maniffesto hwn yn cyfrannu tuag

Mae cynnwys Yr Adroddiad wedi manteisio ar fy

gyflawni’r saith nod llesiant.

nghysylltiad â dros 5,000 o unigolion a
sefydliadau yng Nghymru.
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#CymruEinDyfodol

Galwad i weithredu
Mae technoleg wedi helpu i gadw pobl yn
iachach am amser hwy, ac mae cynnydd
mewn genomeg yn ein helpu i ragweld ac atal
salwch cyn iddo ddigwydd.

Mae ein cenedlaethau iau yn tynnu sylw at
fethiannau penderfyniadau’r gorffennol, ac yn
anffodus, mae hyn yn aml iawn yn cynnwys
penderfyniadau’r presennol sy’n methu ystyried eu
dyfodol – rhywbeth sy’n creu embaras, efallai, ond
sy’n angenrheidiol. A gyda mudiadau ieuenctid yn
tyfu ledled y byd, ochr yn ochr â’r gostyngiad
mewn oedran pleidleisio yma yng Nghymru, ni fedr
gwneuthurwyr polisi bellach anwybyddu materion
sy’n berthnasol i genedlaethau’r dyfodol.
Gyda’ch help a’ch ymrwymiad chi dyma gipolwg
o’r hyn y gallai Cymru fod petaem yn gwireddu’r
nodau llesiant:

Mae'r cwricwlwm dysgu gydol oes yn golygu
bod pobl yn parhau i ddysgu sgiliau newydd,
sy'n berthnasol i'w byd, sy'n newid yn gyflym.
Mae ein busnesau, gwasanaethau cyhoeddus, y
sector gwirfoddol 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 lles holistig. Mae
gennym o hyd ysbytai, gwasanaethau
damweiniau ac achosion brys a chanolfannau
ar gyfer trin damweiniau ac afiechydon, ond
mae'r prif ffocws ar atal a chadw pobl yn iach.

Mae tai yng Nghymru’n hawl dynol sylfaenol.
Mae ein cartrefi’n effeithlon mewn ynni, gyda
mwy o ofod a strwythurau mewnol haws eu
haddasu, ac sy’n medru goresgyn y newid yn
yr hinsawdd.
Mae technoleg wedi ei integreiddio yn ein
cartrefi drwyddi draw, gan wneud bywyd yn
haws, yn arbennig i’r rhai ag angen cymorth
ychwanegol. Yn gyffredinol mae ein hiechyd
a’n llesiant yn well oherwydd y gwelliant hwn
mewn tai, ac mae ein cymunedau’n fwy
bywiog a chydlynus.
Mae diwylliant, y celfyddydau, a chwaraeon
hamdden yn rhan o'n bywydau bob dydd; yn
helpu i gyfoethogi ein bywydau a'n cadw'n
iach. Mae'r Gymraeg yn ffynnu, gyda dros 1
miliwn o bobl yng Nghymru’n siarad Cymraeg
yn ddyddiol.
Mae ein system gynllunio’n caniatáu mannau
gwyrdd, cynhyrchu ynni adnewyddadwy a
rheoli dŵr, gan ganiatáu i’n cynefinoedd
naturiol ffynnu. Mae bioamrywiaeth yng
Nghymru’n ffynnu, ac mae gan bawb fynediad
i fannau gwyrdd.
Drwy ymagwedd creu lleoedd, nid yw
cynllunio bellach yn cael ei weld fel rhywbeth
sy’n dod i stop ger ffin awdurdod lleol arall, ac
mae’r system yn integredig.
Yn nhermau ein gwastraff, rydyn ni wedi
symud o fodel defnyddio a gwaredu at un lle’r
ydym yn lleihau, ailbwrpasu, adfer ac
ailgynhyrchu mewn dulliau newydd, i greu
cynnyrch newydd.
Ymunwch â’r mudiad dros newid ac ymrwymwch i
greu Cymru well ar gyfer cenedlaethau’r presennol
a’r dyfodol. #CymruEinDyfodol
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Adferiad Gwyrdd
Ym Mai 2020, cyhoeddais gynllun 5 pwynt
ar y meysydd y dylai Llywodraeth Cymru
ystyried buddsoddi ynddynt a’u
blaenoriaethu fel rhan o’i hadferiad gwyrdd
yn dilyn COVID.

Yn y cyd-destun hynod heriol hwn rwy’n
annog pleidiau gwleidyddol i weithredu’n

Argymhelliad 2

Buddsoddi mewn dulliau
gwell o gysylltu a symud
pobl drwy wella
cysylltedd digidol, teithio
llesol a thrafnidiaeth
gyhoeddus.
Argymhelliad 3

afael â’r argyfwng hinsawdd a natur.

Datblygu pecyn ysgogiad
economaidd sy’n arwain
at greu swyddi ac sy’n
cynorthwyo
datgarboneiddio cartrefi.

Dangosir bod gan lawer o feysydd sy'n

Argymhelliad 4

allweddol i'r trawsnewidiad di-garbon

Buddsoddi mewn sgiliau
a hyfforddiant i gefnogi'r
newid i ddyfodol gwell,
gan greu swyddi gwyrdd
newydd.

eofn i greu gwell dyfodol drwy ddefnyddio
ymagwedd tuag at ysgogiad economaidd
sy’n cynorthwyo swyddi gwyrdd, sy’n atal
tlodi ac anghydraddoldeb ac sy’n mynd i’r

botensial sylweddol hefyd i roi hwb i'r
economi ar ôl y cyfnod clo - mae'r rhain yn
cynnwys inswleiddio cartrefi, buddsoddi
mewn ynni glân, gwresogi a thrafnidiaeth
carbon isel, plannu coed, adfer
cynefinoedd a mawndiroedd ynghyd â
ffocws parhaus ar sgiliau a dysgu gydol
oes.

Argymhelliad 1

Buddsoddi mewn natur a
blaenoriaethu ariannu a
chymorth ar gyfer adfer
cynefinoedd graddfa-fawr,
bywyd gwyllt, creu a
chysylltedd ledled Cymru.

Argymhelliad 5

Buddsoddi mewn
diwydiannau a
thechnolegau'r dyfodol, a
chefnogi busnesau a fydd
yn helpu Cymru i arwain
y chwyldro carbon isel a
chloi cyfoeth a swyddi
mewn ardaloedd lleol
gyda buddsoddiad yn yr
economi sylfaenol.
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Cymru Gydnerth

Ymateb i’r
Argyfwng
Hinsawdd a Natur
Mae ein hamgylchedd naturiol (ar dir a môr) yn
hollbwysig i’n llesiant. Mae tirweddau gwyllt a

Argymhelliad 7

Buddsoddi mewn ymateb
i’r Argyfwng Hinsawdd a
Natur. Ymrwymo i
gynyddu gwariant
flwyddyn ar ôl blwyddyn.

naturiol yn ein cynnal; maent yn rhoi dŵr glân i

Argymhelliad 8

ni i’w yfed ac aer ffres i ni ei anadlu; maent yn

Datblygu strategtaeth
system fwyd ar gyfer
Cymru gan gysylltu holl
rannau’r system fwyd o’r
fferm i’r fforc.

storio carbon ac yn amddiffyn ein cartrefi rhag
llifogydd, a gallant helpu i’n gwneud yn hapus
ac iach. Mae natur yn rhoi sylfeini i’n heconomi,
ein system ynni a’n bwyd a’n ffermio. Rydyn ni
yng nghanol argyfwng ecolegol ac argyfwng
bioamrywiaeth sydd ar yr un raddfa â’r

Argymhelliad 9

argyfwng hinsawdd. Rydyn ni’n gwybod bod

Sefydlu targedau adfer
natur ar dir a môr yn
cynnwys cwblhau’r
rhwydwaith safleoedd
gwarchodedig.

60% o rywogaethau yn dirywio.
Mae angen gweithredu ar frys i sbarduno
cyflenwi ar raddfa a chyflymder a fydd yn
gwyrdroi dirywiad natur ac yn gwyrdroi’r
argyfwng hinsawdd.
Mae angen diwygio sylfaenol i helpu i reoli’r

Mae COVID-19 yn rhagflaenu’r argyfwng mwy

newid i systemau rheoli tir a chynhyrchu bwyd

sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol;

yn gynaliadwy, gan sbarduno cadwyni cyflenwi

argyfwng hinsawdd a natur. Mae'n bwysig,

cynaliadwy a system fwyd sy’n darparu bwyd

wrth i ni ddechrau ar gyfnod adferiad yn

iach, fforddiadwy a chynaliadwy i bawb.

dilyn un argyfwng, nad ydym yn colli golwg ar
heriau'r dyfodol a'r camau ariannol a

Argymhelliad 6

Bod yn dryloyw wrth
ddangos effaith carbon
holl bolisïau a
phenderfyniadau
gwariant y Llywodraeth.

pholisïau angenrheidiol sy’n rhaid i ni eu
gwneud i'w hatal.
Dylid dyrannu cyllid i gynyddu cyflymder
datblygu coedwig genedlaethol Cymru ac
adfer natur gan gynnwys mewn trefi a
dinasoedd lle gellid cynllunio i gynorthwyo
gyda phellháu cymdeithasol.
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Mannau gwyrdd ar
garreg y drws

Argymhelliad 10

Sicrhau fod pobl yn
medru cael mynediad
at fan gwyrdd naturiol
o fewn 300 metr i’w
cartref.
Argymhelliad 11

Ymrwymo i wneud ein
cymunedau’n
wyrddach drwy sicrhau
20% o orchudd coed
ym mhob tref a dinas
yng Nghymru erbyn
2030.
Argymhelliad 12

Yn ystod COVID-19, mae cymunedau wedi
gwerthfawrogi’r awyr agored yn lleol. Fodd
bynnag, nid pawb sydd wedi medru
mwynhau neu gyrchu mannau gwyrdd.
Gwyddom fod y fath leoedd yn medru
cynyddu iechyd meddwl cadarnhaol, hybu
bioamrywiaeth a hybu balchder yn y
gymuned.

Ei gwneud yn ofynnol i
seilwaith gwyrdd gael
ei gyflwyno fel rhan o
bob datblygiad
newydd a chynlluniau a
ariennir gan
Lywodraeth Cymru
megis gwella ysgolion,
cymunedau a
chyfleusterau iechyd
ayyb.
Dylai pawb yng Nghymru fedru byw
mewn byd naturiol iach, cyfoethog
mewn bywyd gwyllt, a chymryd rhan yn
y gwaith o lunio’r modd y gallant
gyrchu a defnyddio mannau yn yr awyr
agored.
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Cymru Iachach

#CymruEinDyfodol

System Lles
Genedlaethol
Mae ein GIG yn brwydro yn erbyn argyfyngau

Argymhelliad 13

yn gyson oherwydd y gofal sydd ei angen ar

Sefydlu System Lles
Genedlaethol i wella iechyd
y genedl a lleihau’r galw ar
wasanaethau.

ein poblogaeth afiach a'r straen y mae hyn yn
ei roi ar wasanaethau. Mae angen i ni newid y
system i flaenoriaethu cadw pobl o bob oed
yn feddyliol ac yn gorfforol iach, i'w galluogi i
fyw bywydau iach a chyflawn. Er mwyn
cyflawni hyn, mae angen i ni ddatblygu
system llesiant cenedlaethol sy'n rhoi
blaenoriaeth i gadw pobl yn iach ac sy'n
canolbwyntio ar benderfynyddion ehangach

Argymhelliad 14

Penodi Gweinidog Atal a
brigdorri cyllidebau i wario
ar bolisïau ataliol.

iechyd.
I wneud hyn mae arnom angen Gweinidog
Atal penodol i arwain y Llywodraeth a fydd yn
cydlynu gweithgareddau ataliol ar draws y
Llywodraeth, yn cael mynediad i gyllideb
benodol ar gyfer polisïau atal integredig ac a
fydd yn monitro sut mae adrannau eraill yn
mabwysiadu agwedd ataliol yn eu meysydd
polisi.
Mae adroddiad statws Ecwiti Iechyd Sefydliad
Iechyd y Byd yn dangos i ni beth sydd
bwysicaf ar gyfer lleihau anghydraddoldebau
iechyd. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru nodi
cynllun clir ar gyfer buddsoddi yn y meysydd
hyn sy’n rhan o system llesiant cenedlaethol.
Mae 25% yn ymwneud ag Amodau Byw; 19%
yn ymwneud â Chyfalaf Cymdeithasol a
Dynol; dim ond 10% sy’n ymwneud â
Gwasanaethau Iechyd; 7% yn ymwneud â
Chyflogaeth ac Amodau Gwaith.
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Cymru sy'n fwy
Cyfartal

Lleihau
anghydraddoldebau
presennol a rhai’r
dyfodol
Mae cymdeithas Cymru’n anghyfartal. Ond gallai
anghydrddoldebau presennol gael eu gwaethygu
pe bai rhai tueddiadau a senarios y dyfodol yn
datblygu yn y dull anghywir. Gallai awtomeiddio
effeithio ar swyddi ac incwm menywod os wnawn
ni adael iddo ddatblygu heb ymyrryd, neu, gallai
roi cyfle i bobl gael gwell cydbwysedd rhwng
bywyd a gwaith. Gallai’r boblogaeth sy’n
heneiddio leihau argaeledd swyddi i
genedlaethau ifanc a gallai gynyddu’r galw ar
fenywod fod yn ofalwyr, wedi eu caethiwo’n
gynyddol rhwng gofalu am blant a pherthnasau
hŷn. Gallai’r newid yn yr hinsawdd effeithio’n fwy
ar y tlotaf os na wnawn ni sicrhau bod yna
drawsnewid teg i Gymru carbon isel.
Rhaid i Lywodraeth ymroi i fynd i’r afael ag
anghydraddoldebau sy’n bodoli yn ein
cymdeithas ac anghydraddoldebau sefydliadol
tra’n sicrhau ei bod yn paratoi ar gyfer y dyfodol –
gan wneud polisi yn awr sy’n ymroi i leihau
anghydraddoldebau yn y dyfodol.
I wneud hyn mae'n rhaid i weithlu'r gwasanaeth
sifil a'r sector cyhoeddus werthfawrogi
amrywiaeth a phrofiad bywyd go iawn - gwneud
pwynt o recriwtio pobl â phrofiad o'r system ofal i
ddatblygu polisi ar blant mewn gofal, denu pobl o
gymunedau gwledig i ddatblygu polisi
amaethyddol neu agor y drws i entrepreneuriaid
ddod i weithio ar bolisi sgiliau.

Argymhelliad 15

Creu cynllun ar gyfer
ymateb i dueddiadau’r
dyfodol*mewn ffordd sy’n
lleihau anghydraddoldebau yn hytrach na’u
gwaethygu.
*megis awtomeiddio cynyddol, ein
poblogaeth sy’n heneiddio a’r newid yn yr
hinsawdd.

Argymhelliad 16

Creu targedau heriol ar
gyfer recriwtio menywod,
pobl Ddu, Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig, a phobl
anabl ar draws y sector
cyhoeddus.
Argymhelliad 17

Creu Strategaeth
Cydraddoldeb Hiliol i fynd
i’r afael ag anghydraddoldebau sy’n cael eu profi
gan gymunedau Du,
Asiaidd a lleiafrifoedd
ethnig yng Nghymru.
Mae Coronafirws wedi tynnu sylw at
anghydraddoldebau mewn cymdeithas
ac wedi cael effaith “ddinistriol” ar y
cymunedau tlotaf yng Nghymru, yn ôl
Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol
a Chymunedau’r Senedd. Mae angen
mawr i ni ddeall yr effaith y gallai heriau
yn y dyfodol ei gael ar amrywiol
ddemograffeg yng Nghymru.
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Strategaeth
Genedlaethol ar
gyfer Ymyrraeth
Gynnar
Argymhelliad 18

Gwneud mynd i’r afael ag
adfyd plentyndod yn
flaenoriaeth a chreu
strategaeth genedlaethol i
rymuso holl wasanaethau
cyhoeddus allweddol i
gyflwyno ymyrraeth gynnar
effeithiol, gynaliadwy
seiliedig ar dystiolaeth.

oroesodd brofiad o gamdriniaeth a
ddatgelodd bod ganddynt blant yn
chwarter 1 yn 2020.
Yn debyg iawn i amlygiad anghydraddoldebau, mae Covid yn debygol o ddatgelu
ymhellach y breuder yn ein systemau ar
gyfer atal ac ymateb i Brofiadau Niweidiol
yn ystod Plentyndod (ACEs).
Mae 14% o oedolion Cymru wedi profi
pedwar neu fwy o adfydau yn ystod eu
plentyndod. Maent yn debycach o lawer o
ddatblygu afiechydon sy'n cyfyngu ar fywyd,
ac ymddygiadau sy'n niweidio iechyd, o
ddioddef iechyd meddwl gwael, bod yn
ddioddefwyr neu'n gyflawnwyr cam-drin

Argymhelliad 19

domestig neu, yn y pen draw, ddod yn rhan

Gwneud gwahardd
disgyblion o’r ysgol yn
rhywbeth o’r gorffennol.

o’r system cyfiawnder troseddol.
Gallwn atal y cylch ACEs drwy ymyrryd yn
gynnar ond ar hyn o bryd nid oes strategaeth
genedlaethol drosfwaol sy’n targedu ACEs,

Gwnaeth llinell gymorth yr NSPCC ymateb i

ymyrraeth gynnar ac atal. Ymddengys bod

dros 22,000 o alwadau oddi wrth bobl yn

yna nifer o fentrau a grwpiau’n gweithredu

poeni am blentyn rhwng Ebrill a Mehefin

ledled Cymru heb fawr o fonitro, integreiddio

2020. Mae hyn yn gynnydd o draean ar y 3

a chydweithio.

mis cyn cyfyngiadau’r pandemig.
Mae Cymorth i Fenywod Cymru’n adrodd
bod cynnydd o hyd at 49% mewn
cysylltiadau’r â’r Llinell Gymorth ‘Byw Heb
Ofn’ wedi digwydd yn ystod y pandemig.
Mae’r llinell gymorth yn rhoi cymorth ar
gyfer pob math o Drais yn erbyn Menywod,
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. O ran
plant – nododd y llinell gymorth gynnydd o
54% mewn galwadau oddi wrth rai a
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Cymru sy’n Gyfrifol ar
Lefel Fyd-eang

Dinesydd sy’n
gyfrifol yn fyd-eang

Argymhelliad 20

Sefydlu gweledigaeth
genedlaethol fel y gall
Cymru ddod y genedl fwyaf
eco-lythrennog a chyfrifol
ar lefel byd-eang yn y byd.
Dylid cefnogi pobl Cymru i gael gwybodaeth a
sgiliau i ganfod sut mae’r hyn yr ydym yn ei
wneud yma yng Nghymru’n effeithio ar weddill
y Byd, fel y gallant wneud penderfyniadau sy’n

Mae COVID-19 wedi cael effaith enfawr ar bob
un ohonom - mater byd-eang yr ydym efallai'n

cael effaith cadarnhaol, neu o leiaf, yn osgoi
gwneud niwed.

ei deimlo'n fwy uniongyrchol a dwys na

Mae hyn yn golygu system addysg a sgiliau sy’n

bygythiadau eraill fel argyfyngau’r hinsawdd a

sicrhau bod pobl ifanc Cymru’n deall effaith eu

natur oherwydd nad oes unrhyw un wedi

hymddygiad ar weddill y byd, ac yn gwneud y

dianc rhag yr effeithiau. Wrth i faterion byd-

peth iawn.

eang effeithio fwyfwy ar ein bywydau, mae'n

Mae’n golygu fod pawb, drwy’r ysgol, gwaith

hanfodol bod pobl yn cael digon o gyfleoedd
i'w deall yn llawn, a sut maen nhw'n cysylltu
â'i gilydd.

neu fywyd cyhoeddus yn derbyn yr un
cyfleoedd i ddatblygu eu gwybodaeth am
faterion byd-eang, mewn perthynas á meysydd

Mae angen iddynt allu datblygu'r sgiliau a'r

megis adnoddau naturiol, masnach,

hyder i lywio trwy effeithiau materion byd-

democratiaeth, heddwch, undod a’r newid yn yr

eang a chydweithio i wneud gwahaniaeth

hinsawdd.

cadarnhaol. Mae hyn yn arbennig o bwysig i

Er mwyn cyflawni’r nod hwn, rhaid i Lywodraeth

bobl ifanc y mae COVID-19 wedi torri ar draws
eu haddysg, eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol
a'u bywydau a hynny heb iddynt gael digon o
gyfleoedd i ddylanwadu ar y penderfyniadau
enfawr sy'n effeithio ar eu dyfodol. Os yw
Cymru wir yn gobeithio adeiladu’n ôl yn well, a
bod yn barod ar gyfer heriau a chyfleoedd yn
y dyfodol, bydd cenedl o ddinasyddion ecolythrennog, byd-eang yn hanfodol.

Cymru ymrwymo i ddod â hyn yn fyw yn y
modd y maent yn defnyddio deunyddiau
cynaliadwy wrth adeiladu ein hysgolion, ein
hysbytai a’n seilwaith cyhoeddus, yn y modd y
maent yn cyrchu bwydydd a nwyddau a
gwasanaethau eraill ac yn y modd y maent yn
mabwysiadu ymagwedd foesol a theg tuag at
gaffael cyhoeddus a phenderfyniadau gwariant.
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Cymru
Groesawgar
Er mwyn i Gymru sefydlu ei hunan fel Cenedl
Gyfrifol ar lefel Byd-eang, rhaid i ni sicrhau
bod Cymru’n ymgysylltu â chadwyni cyflenwi
moesegol, yn defnyddio’i rhan deg o
adnoddau naturiol y ddaear, yn addasu i’r
newid yn yr hinsawdd, yn gweithio i wneud
Cymru’n lle croesawgar i bawb, yn gwneud y
penderfyniadau ariannol iawn ac yn addysgu
eraill am bwysigrwydd cyfrifoldeb byd-eang.
Mae angen i Gymru leihau ei hôl troed
carbon yn sylweddol fel ei bod yn byw o fewn
ffiniau planedol. Mae hyn yn hanfodol ar
gyfer goroesiad cenedlaethau’r dyfodol. Elfen
allweddol o hyn yw sicrhau bod ein cadwyni
cyflenwi’n deg, yn foesegol ac yn gynaliadwy.
Mae’r mwyafrif o gronfeydd y sector
pensiynau cyhoeddus yn dal i fuddsoddi hyd
at £1 biliwn yn flynyddol mewn tanwydd ffosil
nad yw’n gynaliadwy yng ngoleuni’r argyfwng
hinsawdd a natur, ac nad yw’n cydfynd â
datganiadau llawer o gyrff cyhoeddus.
Fel canlyniad i’r newid yn yr hinsawdd, mae
Banc y Byd wedi amcangyfrif y bydd 143
miliwn o bobl yn cael eu dadleoli erbyn 2050.
Mae gan Gymru ddyletswydd nid yn unig i
fynd i’r afael â’n cyfraniad i’r newid yn yr
hinsawdd ond hefyd i gynorthwyo’r rhai a
effeithir ganddo, drwy eu cydnabod a chynnig
iddynt yr un amddiffyniadau ag a gynigir i

Argymhelliad 21

Gosod canllawiau
moesegol clir i bensiynau’r
sector cyhoeddus yng
Nghymru’n cynnwys
ymrwymiadau i ymwrthod
â holl ffynonellau
niweidiol, tanwydd ffosil,
llygredd, gyrru nwyddau,
datgoedwigo dramor ac
arfau.
Argymhelliad 22

Adeiladu ar y Genedl
Noddfa; cydnabod pobl
sy’n cael eu dadleoli yng
nghyd-destun trychinebau
a’r newid yn yr hinsawdd
fel ffoaduriaid, ac eirioli
drostynt i gael cynnig yr un
amddiffyniad ag a gynigir i
ffoaduriaid.

ffoaduriaid ar hyn o bryd.
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Cymru Lewyrchus

Dyfodol Addysg
Mae COVID-19 wedi datgelu’r her a gyflwynir
gan newid diwylliannol yn y sector addysg a'r
pellter sydd eto i'w deithio os yw'r Cwricwlwm
ar gyfer Cymru 2022 i gael ei weithredu'n
effeithiol. Mae'n ymddangos bod ymateb i
heriau'r pandemig wedi datgelu gwendidau yn
system bresennol addysg a chymwysterau, a
diffygion yn y cynlluniau i gyflawni'r cwricwlwm
newydd.
Mae ysgolion yn ei chael hi’n anodd darparu
dysgu arlein sy’n ddigonol. Yn ôl astudiaeth
gan Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain,
mae un o bob pump o ddisgyblion yng
Nghymru yn ystod y pandemig nad ydynt yn

Argymhelliad 23

Sefydlu gweledigaeth ar
gyfer dysgu gydol oes.
Argymhelliad 24

Sefydlu ac ariannu
cenhadaeth genedlaethol a
rennir ar gyfer addysg gan
ddod â sgiliau busnes, y
trydydd sector,
gweithredwyr cymunedol,
pobl hŷn a'r sector
gwasanaeth ieuenctid i fod yn
rhan canolog o gyflawni
gofynion y cwricwlwm
newydd.

gwneud unrhyw waith ysgol o gwbwl, tra mae’r

Argymhelliad 25

mwyafrif mawr, 63.4% yn gwneud rhwng un a

Sefydlu truth addysg i
ariannu'r dull uchod a
gweithredu'r cwricwlwm
newydd yn ehangach.

phedair awr y dydd. Dim on 15% sy’n gwneud
mwy na phedair awr y dydd.
Darganfu Estyn safonau isel cyson mewn TGCh
mewn ysgolion – yn 2028/19 dim ond pedair o
bob deg ysgol gynradd a gafodd raddfa ‘dda’

Mae arnom angen gweledigaeth genedlaethol ar

neu ‘well’ mewn TGCh a dim ond chwarter

gyfer addysg, sy’n rhoi sgiliau bywyd i bobl i fyw

ysgolion uwchradd. Yn gyffredinol mae

yn dda mewn cymunedau cydlynus, sicrhau

safonau TGCh lawer yn is na llythrennedd a

gwaith gweddus a gwella eu hiechyd.

rhifyddeg.

Bydd angen i genedlaethau’r dyfodol barhau i

Mae yna hefyd gyfleoedd a gollwyd i ysgogi

ddysgu i gwrdd â sialensiau technolegol,

busnes i gyflwyno’u maes arbenigedd

ecolegol, a demograffig y dyfodol – gan ein

perthnasol ar, er enghraifft, ddysgu digidol

helpu i leihau anghydraddoldebau, atal

neu’r economi gwyrdd drwy becynnau cymorth

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, ymroi i

Llywodraeth Cymru i ysgolion.

atal y newid yn yr hinsawdd, atal colli
bioamrywiath a dod yn Gymru lwyddiannus y
dyfodol.
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Ail-feddwl
Cymwysterau

Mae'r newidiadau yn y cwricwlwm newydd
yn gadarnhaol ac yn arwyddocaol ac mi
fydd yn ofynnol i bawb yng Nghymru
chwarae eu rhan.
Dylai'r Llywodraeth gefnogi athrawon trwy
sefydlu dull cydlynol o ymgysylltu â
busnesau, cymunedau a sefydliadau
gwirfoddol ledled Cymru, yn ogystal â'r
gwasanaeth ieuenctid i fod yn rhan o brif
ffrwd o ddarparu'r cwricwlwm.
Bydd angen adnoddau ychwanegol i
ariannu'r cydgysylltu ac i gyflawni hyn; rhoi
gwasanaethau ieuenctid ar sylfaen
gynaliadwy ac i gefnogi hyfforddiant a
datblygiad athrawon a chyflwyno'r dull
hwn ar draws dysgu gydol oes. Gellid
ariannu hyn trwy treth addysg.

Argymhelliad 26

Cyflwyno cymwysterau
seiliedig ar asesiad i
ddisgyblion 16 mlwydd
oed sy’n ffocysu ar
amrywiaeth ac sydd wedi
eu canoli o gwmpas
disgyblion nid
arholiadau.
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.
Rhaid inni ailfeddwl am gymwysterau yn 16
oed ac archwilio ffyrdd newydd o asesu pobl
ifanc mewn ffyrdd sy'n cyfrannu at eu lles
ehangach a'u rhagolygon bywyd ehangach.
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Cydbwysedd rhwng
gwaith a bywyd sy’n
addas ar gyfer y
dyfodol

Archwilio cyfleoedd am
wythnos waith fyrrach.
Argymhelliad 28

Cyflwyno peilot Incwm
Sylfaenol.
Mae byd gwaith yn newid ac mae cyflogaeth yn
dod yn fwy ansicr. Mae ein system lles yn
methu â chadw i fyny â'r tueddiadau hyn. O
ganlyniad, mae mwy nag un o bob pump o
bobl yng Nghymru (23% o'r boblogaeth) yn byw
mewn tlodi ar hyn o bryd, sef y lefel uchaf o
holl genhedloedd y DU. Ar ben hynny roedd
cyfran y bobl o oedran gweithio sy'n byw mewn
tlodi yn 23% yn 2017/18, yn ôl y Swyddfa
Ystadegau Gwladol.

Mae COVID-19 wedi rhoi’r cyfle i ni adeiladu
nôl yn ‘wahanol’ – gan arbrofi ac arloesi i
ddarganfod y datrysiadau sy’n caniatáu i bobl
barhau i weithio gwell oriau neu o gartref, ac
sy’n caniatáu i weithwyr gynorthwyo eu llesiant
a’u cymunedau. Dylai Llywodraeth Cymru
ystyried pa gamau sydd eu hangen i ‘gloi i
mewn’ fanteision gweithio o gartref neu
gweithio o bell a threfniadau gweithio hyblyg,
ac ystyried sut y gallai wythnos waith fyrrach
gydag Incwm Sylfaenol gynorthwyo cyflogwyr i
gadw eu staff er gwaethaf y dirywiad.
Mae undeb mwyaf yr Almaen 'IG Metall' yn
cynnig wythnos waith 4 diwrnod i arbed

Mae angen dirfawr am ailwampio'r system sy'n
tynnu pobl allan o dlodi ac yn cefnogi eu lles yn
ehangach. Gallai incwm sylfaenol ddarparu
hyn. Gallai cefnogi incwm sylfaenol ochr yn
ochr ag wythnos waith byrrach arwain at
fuddion lluosog i unigolion - gwella eu hiechyd
meddwl, darparu cyfleoedd iddynt ddod yn fwy
llesol, gwirfoddoli, archwilio dysgu gydol oes a
dilyn hobïau neu syniadau busnes newydd.
Dangosodd treial UBI y Ffindir welliannau i
lesiant pobl ac maent bellach yn ystyried
wythnos waith pedwar diwrnod i hybu
cynhyrchiant a lleihau allyriadau carbon. Canfu
un astudiaeth pe byddem yn treulio 10% yn llai
o amser yn gweithio, y byddai ein hôl troed
carbon yn lleihau 14.6%, a phe byddem yn
torri’r oriau rydym yn gweithio 25% byddai ein
hôl troed carbon yn dirywio 36.6%.
Dylai Llywodraeth nesaf Cymru weithio gyda
chenhedloedd eraill y DU i gyflawni hyn.

swyddi yn ystod y pandemig.
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Blaenoriaethau
gwariant
Argymhelliad 29

Ystyried economeg
llesiant ym mhob
penderfyniad polisi,
trefniadau ariannu a
rhyngweithio gyda’r
sector cyhoeddus,
preifat a gwirfoddol.
Mae defnyddio twf economaidd (neu
Werth Ychwanegol Gros) fel y prif ddull o
fesur llwyddiant wedi dyddio. Mae pôl
piniwn YouGov wedi darganfod y
byddai’n well gan wyth o bob deg o bobl
weld y llywodraeth yn rhoi blaenoriaeth i
iechyd a llesiant yn hytrach nag i dwf
economaidd yn ystod yr argyfwng
coronafirws, a chwech o bob deg yn dal i
fod eisiau i’r llywodraeth flaenoriaethu
iechyd a llesiant yn hytrach na thwf pan
fydd y pandemig wedi lleihau.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i’n
Llywodraeth (a chyrff cyhoeddus eraill)
ddefnyddio lens llesiant yn eu holl
benderfyniadau ond rhaid i’r
Llywodraeth fynd ymhellach i ddangos
sut y maent yn gwneud hyn, gan weithio
gyda Llywodraethau blaengar eraill
drwy’r Gynghrair Llesiant Llywodraethau.
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Cymru â Diwylliant
Bywiog lle mae’r
Gymraeg yn ffynnu

Defnyddio
creadigwrydd i
ddatrys heriau mawr

Argymhelliad 30

Sicrhau bod asiantaethau
diwylliannol Cymru’n
cydweithio ac yn gweithredu i fynd i’r afael ag
argyfyngau’r hinsawdd a
natur.
Argymhelliad 31

Sefydlu Incwm
Cyfranogiad Creadigol
Argymhelliad 32

Datblygu ac ariannu
‘coridorau diwylliannol’
ledled Cymru sy’n annog
y sectorau cyhoeddus,
preifat a gwirfoddol i
gysylltu safleoedd
diwylliannol a chreadigol,
rhaglenni a sefydliadau.
Er gwaetha’r heriau i’r diwylliant yn ystod y
cyfnod clo ac yn y dyfodol agos, rwyf wedi cael
fy nghalonogi i weld ymarferwyr creadigol yn
cynorthwyo eu cymunedau h.y. yn dawnsio ar
garreg y drws gyda’r henoed, yn cynnal
dosbarthiadau meistr gyda phobl ifanc neu
sesiynau corau rhithwir gyda phobl unig.
Trwy sefydlu incwm cyfranogiad creadigol mae
yna gyfleoedd i wasanaethau cyhoeddus
weithio’n agosach gyda phobl greadigol tu
hwnt i COVID-19 i fynd i’r afael ag ystod o
faterion cymdeithasol yn cynnwys adfywio
canol trefi a dinasoedd.

Bydd angen meddwl yn greadigol i ailosod
Cymru yn dilyn COVID. Nid yw strategaeth
datgarboneiddio Llywodraeth Cymru
'Cymru Carbon Isel’ yn cynnwys fawr o
gyfeiriad at y rôl sy’n rhaid i weithwyr
proffesiynol diwylliannol ei chwarae yn y
frwydr yn erbyn yr argyfwng newid
hinsawdd a natur.
Dylai unrhyw weithredu yn y dyfodol, sydd
wedi ei anelu at newid ymddygiad er mwyn
mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a
natur, ystyried ymyriadau diwylliannol a
dylid gweithio ar y cyd â’r sector diwylliannol
i ysbrydoli newid positif.
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Cymru o Gymunedau
Cydlynus

Cysylltu pobl

Argymhelliad 33

Creu cymdogaethau 20
munud i alluogi pobl i
gael mynediad at
wasanaethau craidd yn
agosach at eu cartrefi;
gan greu cymunedau
iachach, gwyrddach ac
hapusach.
Argymhelliad 34

Gwneud band eang yn
wasanaeth cyhoeddus
allweddol.
Mae hyn yn golygu cymdogaethau cryf, gyda
chysylltiadau da lle mae pobl yn gallu
cerdded o’u cartref o fewn 20 munud i
wasanaethau allweddol bob dydd, ac sy’n
blaenoriaethu datblygiad o wahanol fathau,
sy’n cyfuno tai, cysylltiadau teithio,
gwasanaethau cyhoeddus, gweithleoedd a
chymwysterau hamdden.

Rydyn ni wedi gweld cynnydd mewn gweithio
o gartref ac o bell fel canlyniad i COVID-19. Yn
awr mae’n bwysicach nag erioed bod
Llywodraeth Cymru’n llwyddo i sicrhau bod
band eang ar gael i bawb, oherwydd os gwnânt
fe fydd yna nifer o fanteision yn cynnwys y
potensial i bobl adleoli i Gymru, aros yng
Nghymru a lleihau’r angen i deithio, gan arwain
at lai o allyriadau carbon.
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Creu gwell
cymunedau

Argymhelliad 35

Mabwysiadu ymagwedd
sy’n creu lleoedd ar gyfer
pob penderfyniad polisi
cymunedol ac ariannol.
Bwriad Cynllunio Polisi Cymru 10 yw
sicrhau bod y penderfyniadau cynllunio
sy’n cael eu cymryd yng Nghymru yn
mynd i wella bywydau cenedlaethau
presennol a chenedlaethau’r dyfodol.
Mae’n nodi’r cysyniad ‘creu lleoedd’ a
ddisgrifir fel “ymagwedd holistig tuag at
gynllunio a dylunio datblygu a safleoedd,
wedi ei ffocysu ar ganlyniadau
cadarnhaol. Mae creu lleoedd yn
ychwanegu gwerth cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol a
diwylliannol at gynigion datblygu, gan
arwain at fanteision sy’n mynd tu hwnt i
ffin datblygu corfforol ac sy’n gwneud
cydnerthedd ehangach yn rhan annatod
o benderfyniadau cynllunio”.
Yng Nghymru mae arnom angen i gyllid
ar gyfer rhaglenni cymunedol gael eu
sefydlu mewn dull dealladwy. Dylai pob
partner fod yn buddsoddi mewn
gwasanaethau cymunedol sy’n
adlewyrchu’r ymagwedd creu lleoedd, a
fydd yn trefnu cynllunio a dylunio
seilwaith cymunedol.
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Cartrefi i
Ddynoliaeth
Argymhelliad 36

Gwnewch dai yn hawl
dynol.

"Dylai’r hawl i dai gael ei ddiffinio fel
yr hawl i fyw mewn cartref mewn
heddwch, diogelwch ac urddas, a
chynnwys sicrwydd daliadaeth,
argaeledd gwasanaethau,
fforddiadwyedd, trigiadwyedd,
hygyrchedd, lleoliad priodol a
digonolrwydd diwylliannol.”
Cyngor Hawliau Dynol
Byddai’r fath hawl yn tanategu nifer o
fuddiannau ehangach a amlinellir
drwyddi draw yn Adroddiad
Cenedlaethau’r Dyfodol a ddeuai i
iechyd, cydlyniad cymunedol,
cydraddoldeb a ffyniant petai
digartrefedd yn cael ei ddileu.
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Blaenoriaethu’r
modd yr ydym yn
symud

Argymhelliad 37

Gosod targed
cenedlaethol ar gyfer
newid moddol i alluogi
pobl i fabwysiadu dulliau
carbon isel o deithio.
Argymhelliad 38

Cyflwyno trafnidiaeth am
ddim i bobl ifanc Cymru.
Argymhelliad 39

Dyrannu o leiaf 50% o
wariant cyfalaf
trafnidiaeth ar wella
gwasanaethau bysiau a
threnau.
Yn ystod y cyfnod clo, rydyn ni wedi gweld
llawer mwy o bobl yn teithio’n ddyddiol ar
droed neu ar feic. Mae’n bwysig i roi’r hyder i
bobl barhau i gerdded a beicio ac osgoi mynd
yn ôl i batrymau teithio cyn-COVID.
Dylid estyn mesurau trafnidiaeth a theithio i

Mae targed presennol Llywodraeth Cymru
o gael 10% o bobl i feicio unwaith yr
wythnos erbyn 2026 yn ddiffygiol mewn
uchelgais. Yn dilyn degawdau o
fuddsoddiad, mae’r gyfran foddol o feicio
yn yr Iseldiroedd yn oddeutu 27% o holl
deithiau, gyda 24% o boblogaeth yr

annog pobl i ymatal rhag defnyddio eu ceir.

Iseldiroedd yn beicio bob dydd.

Mae cymudwyr a thrigolion wedi

Mae gweithrediad y Ddeddf Teithio Llesol

gwerthfawrogi aer glanach yn ystod y cyfnod
clo – a dylai pleidiau gwleidyddol gymryd
camau pellach i ddarparu dulliau mwy
cynaliadwy o deithio.

yn ddiffygiol. Er i’r Ddeddf gael ei
chyflwyno yn 2013, mae lefelau cerdded a
beicio yng Nghymru wedi aros yn eu
hunfan neu wedi lleihau dros y 6 blynedd
diwethaf.
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Byw yn Dda
Argymhelliad 40

Annog arloesedd mewn
datblygu tai a
chymunedau sy’n
pontio’r cenedlaethau.
Argymhelliad 41

Ei gwneud yn ofynnol i
bob datblygiad tai a
ariennir yn gyhoeddus
fod yn garbon niwtral.

Mae angen i genedlaethau’r dyfodol
weld Llywodraeth Cymru’n gweithio
gyda’r holl gyrff tai i ymrwymo i
ddatgarboneiddio stoc gyfredol, sicrhau
bod holl gartrefi newydd, waeth beth
fo’u daliadaeth, yn garbon niwtral, ac yn
ddelfrydol yn garbon bositif, a bod pob
cartref newydd yn cael ei adeiladu yn
unig os yw’n medru gwrthsefyll effaith y
newid yn yr hinsawdd yn awr ac yn y
dyfodol.
Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol yn rhoi caniatâd i awdurdodau
lleol, datblygwyr a Llywodraeth Cymru i
feddwl yn greadigol am y modd y mae’n
cymunedau’n cael eu dylunio – yn
cynnwys darganfod dulliau arloesol o
ddwyn cenedlaethau ar ei gilydd.
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Llywodraethu ar
gyfer Cenedlaethau’r
Dyfodol
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Amrywio
datblygiad polisi
cyhoeddus
Argymhelliad 42

Cyflwyno rhaglen ‘Trac
Cyflym Bywyd Go Iawn’
o fewn y Gwasanaeth
Sifil a’r Sector
Cyhoeddus i ennyn
ymgyfraniad pobl â
phersbectifau a
phrofiadau ehangach
mewn datblygiad polisi.
Argymhelliad 43

Gwneud gwybodaeth
ac arbenigedd mewn
buddiannau
cenedlaethau’r dyfodol
yn ofyniad allweddol
mewn o leiaf un swydd
ar bob bwrdd sector
cyhoeddus.
Er mwyn dwyn amrywiaeth o sgiliau,
persbectifau a phrofiadau i wasanaethau
cyhoeddus y dyfodol, dylai Llywodraeth
Cymru weithio gyda chyrff cyhoeddus i
gyflwyno rhaglen ‘Trac Cyflym Bywyd Go
Iawn’ gan geisio recriwtio pobl sy’n
arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain.
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Sector Cyhoeddus
y Dyfodol
Argymhelliad 44

Creu gweledigaeth
hirdymor a strategaeth ar
gyfer sector cyhoeddus
Cymru’r dyfodol.
Argymhelliad 45

Hyrwyddo caredigrwydd
ar bob lefel o lywodraeth
ac ym mholisi cyhoeddus
a phenderfyniadau
ariannol.
Mae yna ddiffyg gweledigaeth hirdymor
ynglŷn â’r math o lywodraeth a
gwasanaethau cyhoeddus sydd arnom eu
hangen yng Nghymru’r dyfodol. Mae
angen gweledigaeth hirdymor ar gyfer
gwasanaethau cyhoeddus 2050 yng
Nghymru sy’n ystyried tueddiadau’r
dyfodol, senarios posibl ac sy’n nodi sut y
gall gwasanaethau cyhoeddus ymateb i’r
rhain mewn ffordd sy’n cyflawni orau bob
un o’n nodau llesiant cenedlaethol.
Mae angen i wasanaethau cyhoeddus y
dyfodol fod yn gydweithredol ac mae
arnynt angen timau amlddisgyblaethol
wedi eu cysylltu â sefydliadau ond heb fod
ynghlwm wrthynt, gan gasglu sgiliau at ei
gilydd i ddatrys problemau cymhleth.

30

#CymruEinDyfodol

Cyfleoedd i brofi,
arloesi a
gweithredu

Argymhelliad 46

Sefydlu ‘Gweinidogaeth o
Bosibiliadau’ ac ennyn
ymgysylltiad y disgleiriaf
a’r gorau o bob lefel o
lywodraeth a
gwasanaeth cyhoeddus i
gydweithio ochr yn ochr
â’r sector preifat a’r
sector gwirfoddol, i greu
datrysiadau arloesol i
heriau’r presennol a’r
dyfodol.
Mae angen i Gymru gyd-gynhyrchu syniadau ond
hefyd i gydweithio'n gyson ar weithredu er mwyn
osgoi creu bwlch gweithredu.
Mae'r OECD wedi nodi 'Gweinidogaeth o
Bosibiliadau' yr Emiraethau Arabaidd Unedig fel
un o'r datblygiadau arloesol mwyaf arwyddocaol
llywodraethau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Mae'r gweinidogaeth rithwir gyntaf y byd yn
dwyn ynghyd y thai 'mwyaf disglair a gorau' gan
dimau llywodraeth genedlaethol a lleol, y
sectorau preifat a gwirfoddol i gymhwyso
ddylunio ac arbrofi i ddatblygu atebion
rhagweithiol ac aflonyddgar i fynd i'r afael â
materion allweddol.
Gallai model tebyg yng Nghymru adeiladu ar y
model partneriaeth gymdeithasol sydd yn cael ei
ddatblygu a dylai fod ganddi cylch gwaith
penodol, nid yn unig wrth ddatblygu polisi ond ar
weithredu polisi yn bwrpasol ledled Cymru.
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Penodi
Gweinidog Atal
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Penodi Gweinidog Atal
gyda’r cyfrifoldeb am
fabwysiadu ymagwedd
llywodraeth-gyfan tuag
at fuddsoddi mewn atal.

Mae angen gwneud rhagor o waith ar
draws Llywodraeth Cymru i sicrhau
bod pob adran yn deall ac yn
defnyddio’r diffiniad o atal a gwariant
ar atal y cytunwyd arnynt. Er gwaethaf
y nifer o raglenni ag atal fel egwyddor
craidd, nid yw’n glir sut mae
ymagweddau ataliol yn cael eu
cymhwyso’n gyson ar draws
Llywodraeth neu o fewn adrannau.
Rhaid i bob Gweinidog Cymru ddangos
sut maen nhw'n defnyddio'r diffiniad o
atal yn eu portffolio ond mae angen
gweithredu cydgysylltiedig â ffocws ar
draws lefel cabinet i ariannu a darparu
ymyriadau ataliol mawr.
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Caffael ar gyfer y
Dyfodol
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Rhoi arweiniad clir ac
arweinyddiaeth i gyrff
cyhoeddus eraill ar y
modd y maent yn ystyried
ac yn cymhwyso’r Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol yn eu
gweithgareddau caffael.
Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n gwario
dros £6 biliwn bob blwyddyn yn caffael
ystod o 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.
Dylai Llywodraeth ddangos arweinyddiaeth
drwy sicrhau ei bod yn macsimeiddio
cyfraniad i bob nod llesiant fel rhan o holl
benderfyniadau ar gaffael a gwariant
cyhoeddus i gynorthwyo cyflogaeth leol,
cyfleoedd sgiliau a hyfforddiant, gwaith teg
a gweddus, yr economi sylfaenol a
chadwyni cyflenwi lleol, lleihau ein heffaith
ar yr amgylchedd, gwarchod
bioamrywiaeth, adlewyrchu amrywiaeth a
diwylliant pob un o’n cymunedau ac annog
cynnydd mewn dinasyddiaeth foesegol a
byd-eang.
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