
 

Cyfle i weithio gyda ni  
Manyleb: ymchwil i effaith posibl tueddiadau’r dyfodol ar 

anghydraddoldebau cyfredol yng Nghymru 
 
Cyflwyniad 
  
Mae’r fanyleb hon yn agored i unrhyw un â diddordeb mewn gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac a fedr ein helpu i ddeall ein llwyfan yn well a’i ddefnyddio i 
gynyddu ymwybyddiaeth o effeithiau tueddiadau’r dyfodol ar anghydraddoldebau cyfredol yng Nghymru.  
 
Rydyn ni’n awyddus i drwytho a dylanwadu ar gyrff cyhoeddus a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ymateb i 
dueddiadau’r dyfodol yn awr, gyda’r nod o fynd i’r afael ag anghydraddodeb yng Nghymru dros y tymor hwy. 

 
Ein nod yw rhannu canfyddiadau’r ymchwil yn ystod Gwanwyn 2021 mewn pryd i drwytho ail Adroddiad 
Tueddiadau’r Dyfodol Gweinidogol Cymru ac Asesiadau Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (rhagor o 
fanylion yn yr adran cyd-destun isod). 
 
Rydyn ni hefyd eisiau i’r gwaith hwn drwytho ymateb Cymru ar y cyd i adferiad yn dilyn y pandemig coronafeirws. 
 
Dylid anfon cynigion at cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru ‘At Sylw Eleri Williams’ erbyn 5yp ar 
Chwefror 8fed. Os wnewch chi gyrraedd y rhestr fer, byddwch yn cael gwahoddiad i gwrdd â ni i drafod eich 
syniadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 22ain Chwefror 2021, a disgwylir i chi gychwyn y gwaith ym mis 
Mawrth 2021.  
 
Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion neu gonsortia â diddordeb. 
 

Am wybodaeth bellach, os gwelwch yn dda cysylltwch ag Eleri Williams ar: 
eleri.williams@futuregenerations.wales  

 
Cyd-destun  

  
Cyhoeddodd y Comisiynydd ei Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol statudol ym mis Mai 2020, gan olrhain 
cynnydd pob corff cyhoeddus sy’n dod o dan y Ddeddf ac asesu i ba raddau y maent wedi croesawu’r Ddeddf.  
Mae’r adroddiad yn cynnwys dros 100 o argymhellion gyda’r nod o gyflymu newid.  

 
Argymhelliad allweddol y Comisiynydd yn y bennod ‘Cymru fwy Cyfartal’ yn yr Adroddiad yw: 
  

https://www.futuregenerations2020.wales/


 

• ‘Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gall ymateb i dueddiadau’r dyfodol (megis cynyddu awtomeiddio, 
ein poblogaeth sy’n heneiddio a’r newid yn yr hinsawdd) mewn ffyrdd sy’n lleihau anghydraddoldebau yn 
hytrach na’u dwysáu.’ 

 
Credwn y bydd y ffordd y mae Cymru’n dewis ymateb i dueddiadau’r dyfodol yn cael effaith cadarnhaol neu 
negyddol ar anghydraddoldeb. Mae dadansoddiad y Comisiynydd yng Nghymru’n dangos tra bod cyrff cyhoeddus 
yn ystyried tueddiadau’r dyfodol yn gynyddol mewn ffordd nad oedd yn digwydd cyn i’r Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol ddod i rym, nid ydynt eto’n cymryd y cam cyflawn a fyddai’n eu symud o ddeall 
tueddiadau tuag at eu hymgorffori yn eu penderfyniadau. Rydyn ni eisiau helpu’r newid hwn, fel bod tueddiadau’r 
dyfodol yn dod yn rhan annatod o bolisi a’r broses benderfynu. 
  
Rydyn ni’n gwybod bod perygl i bolisïau a gweithrediadau ehangu anghydraddoldeb os na chânt eu hystyried yn 
ofalus. Credwn pan fydd polisi a datblygu gwasanaethau’n cael eu datgysylltu oddi wrth brofiadau bywyd y bobl y 
maent wedi eu dylunio i’w helpu, bod hyn yn gallu arwain at waeth canlyniadau. Rydyn ni eisiau archwilio hyn a 
dangos sut mae ystyried profiadau bywyd yn gwella’r broses o wneud penderfyniadau ac felly’n annog 
gwneuthurwyr polisi i fabwysiadu’r ymagwedd hon yn y dyfodol.  
 
Er enghraifft, gallai ymagwedd tuag at leihau allyriadau carbon a achosir gan drafnidiaeth ffocysu ar anogaeth i 
brynu cerbydau trydan. Fodd bynnag, gallai’r canlyniad anfwriadol hwn olygu bod y rhai hynny nad ydynt yn 
medru fforddio prynu eu cerbyd eu hunain o bosib yn profi anfantais bellach. I’r grwpiau hyn, byddai buddsoddi 
mewn trafnidiaeth gyhoeddus yn well dewis yn nhermau cyflawni’r nod ddwbl o leihau’r mynediad anghyfartal i 
symudedd a lleihau allyriadau carbon.  
  
Mae'r Comisiynydd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystyried bod adferiad Cymru’n dilyn y pandemig coronofeirws 
yn gyfle i weithredu newid: mae gennym gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i wneud penderfyniadau sy'n herio 
anghydraddoldebau strwythurol ac yn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol i 
bawb yng Nghymru. 
  
Disgwylir i etholiad nesaf y Senedd yng Nghymru gael ei gynnal ddydd Iau 6 Mai 2021, gan ethol 60 aelod i Senedd 
Cymru. Hwn fydd yr etholiad cyntaf lle caniateir i bobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed a gwladolion tramor sy'n 
preswylio'n gyfreithiol bleidleisio yng Nghymru. 
 

O fewn deuddeg mis o’r etholiad hwn, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi ‘Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol’ yn 
cynnwys: a) rhagwelediad o dueddiadau’r dyfodol tebygol mewn llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru; a b) unrhyw ddata dadansoddol perthnasol a gwybodaeth a ystyrir yn 
briodol gan Weinidogion Cymru. Dyma hefyd yr amserlen ar gyfer ail rownd Asesiadau Llesiant Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau). 
 

Bydd canfyddiadau’r ymchwil yn helpu i drwytho’r Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol ac Asesiadau Llesiant. Bydd 
yn ategu mewnbwn parhaus Swyddfa’r Comisiynydd i’r meysydd gwaith hyn. Bwriedir hefyd i’r adnodd helpu i 
drwytho ymateb Cymru ar y cyd i adferiad yn dilyn y pandemig coronafeirws.  



 

Y Gwaith 
 

Cyfnod 1  
Nodi a dadansoddi tueddiadau’r dyfodol a fydd yn debygol o gael yr effaith mwyaf ar anghydraddoldebau cyfredol 
yng Nghymru. Tra bydd hyn yn cynnwys rhestru heriau allweddol  pob un o Dueddiadau’r Dyfodol, rydyn ni’n 
edrych am ddadansoddiad a fydd yn pwysleisio ac yn amlygu’r cyfleoedd a’r datrysiadau sy’n rhaid i gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru (a sefydliadau eraill) weithredu arnynt. 
 
Rydyn ni eisiau archwilio ac amlinellu tueddiadau’r dyfodol sy’n debygol o gael yr effeithiau mwyaf arwyddocaol 
ar y nodweddion gwarchodedig canlynol: 
 

• Oed; Anabledd; Rhywedd; Hil; Cyfeiriadedd rhywiol; ac Ethnigrwydd (tra’n cydnabod pwysigrwydd 
rhyngblethedd rhwng nodweddion, a allai o bosib arwain at fwy o effeithiau ar rai unigolion). 

 
Rydyn ni hefyd eisiau gwybod am effaith tueddiadau’r dyfodol ar y canlynol: 
 

• Ffoaduriaid, chwilwyr lloches ac ymfudwyr eraill  

• Gofalwyr 

• Pobl mewn tlodi, y rhai sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol, neu sy’n ddi-waith 

• Pobl sy’n profi digartrefedd 

• Grwpiau eraill sy’n agored i niwed 

 
Cyfnod 2 
Bydd eich dadansoddiad yng nghyfnod 1 yn cael ei rannu gyda sefydliadau anghydraddoldeb a rhanddeiliaid fel 
rhan o ail gyfnod y gwaith hwn. Bydd hyn yn ein helpu i ddangos sut mae ystyried profiadau bywyd yn gwella’r 
broses o lunio polisi; yn rhoi llais ffres i’r mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac yn helpu i ddatblygu 
glasbrint newydd i’r rhai sy’n llunio polisi i fabwysiadu’r ymagwedd hon yn y dyfodol. 
 

Eich cynnig  

Bydd eich cynnig yn ffocysu ar gyfnod 1 a dylai gynnwys:  
 

• Gorolwg o dueddiadau allweddol y dyfodol yr ydych yn eu rhagweld fel y rhai mwyaf perthnasol i’ch 
gwaith.  

 

• Gwybodaeth ar y ffordd y byddech yn casglu eich tystiolaeth ac yn cyflwyno eich canfyddiadau i ni, mewn 
paratoad ar gyfer Cyfnod 2. Rydyn ni eisiau i’r gwaith hwn gael effaith, newid y ddadl ynghylch 
anghydraddoldeb, a helpu’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ymrwymo i newidiadau ymarferol a fydd 
yn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn awr a’i atal rhag digwydd yn y dyfodol.  

 



 

• Gwybodaeth ar unrhyw gynlluniau ar gyfer cydweithredu, gweithio mewn partneriaeth ac os/sut y 
byddech yn ymgysylltu ag amrywiol gymunedau ac yn ymgorffori profiadau bywyd pobl yn eich gwaith. 
Rydyn ni’n awyddus i annog hyn. 
 

• Eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r cyd-destun Cymreig. Er enghraifft, deddfwriaeth a pholisi, y 
Gymraeg a diwylliant.  

 

• Eich awydd i weithio ar ail gyfnod y prosiect hwn, os yr ydych yn teimlo bod hyn yn briodol ar eich cyfer. 
 

• Dadansoddiad o gostau a’r amser a ragwelir y bydd yn ofynnol ar gyfer gwneud y gwaith. Ein disgwyliad 
yw i’ch canfyddiadau cychwynnol gael eu rhannu gyda ni erbyn diwedd Ebrill 2021 (ar y man pellaf). 

 
Gwybodaeth am 

• Eich profiad o ddadansoddi llawer iawn o wybodaeth i ffurfio casgliadau cyffredinol  

• Eich profiad o weithio ar Dueddiadau’r Dyfodol  

• Eich gwybodaeth a’ch profiad o Lywodraeth Cymru a datganoli yng Nghymru  

• Eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r dirwedd polisi a chyflawni yng Nghymru 

• Unigolion a fydd yn gweithio ar y prosiect hwn  
 
 

 

Gwybodaeth bellach  
 
Cyn cyflwyno cynnig, efallai y buasech yn hoffi ymgyfarwyddo â: 
 

• Gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).  

• ‘Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol’ statudol a gyhoeddwyd ym mis Mai 2020. Yn arbennig, ‘Ein 
gweledigaeth’ ym Mhennod 1 a ‘Cymru sy’n fwy Cyfartal’ ym Mhennod 3. 

• Datganiad y Comisiynydd ar ei meddyliau cynnar am gyfleoedd allweddol i Lywodraeth Cymru adeiladu nôl 
yn well wrth ennill adferiad yn dilyn Covid-19. 

• Gwaith Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

• Canfyddiadau ‘A yw Cymru’n Decach?’ a gyhoeddwyd yn 2018. 
 

 

 
 

https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/adroddiad-cenedlaethaur-dyfodol-2020/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/rhaid-i-gyllideb-llywodraeth-cymru-nodi-newid-cyfeiriad-i-ailosod-ein-heconomi/
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf

