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1. Sail yr Amcangyfrif 

Cyflwynir yr amcangyfrif hwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21 yn unol â pharagraff 
19 o Atodlen 2 i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel y'i diwygiwyd 
gan Reoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau 
Canlyniadol) 2015. Mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru archwilio'r amcangyfrif hwn a'i 
osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol gydag unrhyw addasiadau y maent o'r farn eu 
bod yn briodol. Paratoir yr amcangyfrif ar sail adnoddau ac mae'n cynnwys gwariant 
refeniw a chyfalaf a ragwelir gan gynnwys eitemau nad ydynt yn arian parod. Mae hefyd 
yn cynnwys cysoni â'r gofyniad net am arian parod neu gymorth grant yr wyf yn disgwyl 
ei dderbyn gan Weinidogion Cymru. 

 

2. Fy Nyletswydd Gyffredinol a’m Swyddogaethau Statudol 

Fel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol mae gen i dasg aruthrol. Fy nyletswydd 
gyffredinol yw:  

(a) hyrwyddo'r egwyddor datblygu cynaliadwy, yn arbennig er mwyn-  

(i) gweithredu fel gwarchodwr gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion, ac  

(ii) annog cyrff cyhoeddus i roi rhagor o ystyriaeth i effaith hirdymor yr hyn a wnânt, a  

(b) at y diben hwnnw, monitro ac asesu i ba raddau y mae amcanion llesiant a osodir 
gan gyrff cyhoeddus yn cael eu cyflawni.  

Fy swyddogaethau statudol yw:  

(1) Caiff y Comisiynydd, wrth gyflawni dyletswydd gyffredinol y Comisiynydd-  

(a) ddarparu cyngor neu gymorth i gorff cyhoeddus (gan gynnwys darparu cyngor ar 
newid hinsawdd);  

(b) darparu cyngor i Archwilydd Cyffredinol Cymru ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy;  

(c) darparu cyngor neu gymorth i fwrdd gwasanaethau cyhoeddus ynghylch paratoi ei 
gynllun llesiant lleol;  

(ch) darparu cyngor neu gymorth i unrhyw berson arall y mae'r Comisiynydd o'r farn eu 
bod yn cymryd camau (neu'n dymuno cymryd camau) a allai gyfrannu at gyrraedd y 
nodau llesiant;  

(d) hybu ymarfer gorau ymhlith cyrff cyhoeddus wrth iddynt gymryd camau i gyflawni eu 
hamcanion llesiant yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy;  

(dd) hyrwyddo ymwybyddiaeth ymhlith cyrff cyhoeddus o'r angen i gymryd camau i 
gyflawni eu hamcanion llesiant yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy;  



(e) annog cyrff cyhoeddus i gydweithio â’i gilydd ac i weithio gyda phersonau eraill os 
gall hynny eu cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion llesiant;  

(f) ceisio cyngor gan banel cynghori mewn perthynas ag arfer unrhyw un neu ragor o 
swyddogaethau'r Comisiynydd. 

(2) Caiff y Comisiynydd ymgymryd â gwaith ymchwil neu astudiaethau eraill mewn 
perthynas â’r canlynol—  

(a) i ba raddau y mae’r nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol yn gyson â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy,  

(b) i ba raddau y mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn cael ei hystyried yn y 
dangosyddion cenedlaethol,  

(c) yr egwyddor datblygu cynaliadwy ei hun (gan gynnwys sut y cymhwysir yr egwyddor 
i osod a chyflawni amcanion llesiant), ac  

(ch) unrhyw beth sy’n gysylltiedig ag unrhyw un neu fwy o’r pethau hynny ac sy’n 
effeithio ar lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru (neu 
unrhyw ran o Gymru). 

3. Cefndir Gweithredol a Sefyllfa Ariannol CDC ar 30 Medi 2019 

Rwyf wedi gwybod o'r cychwyn cyntaf bod fy lefelau cyllido hanesyddol yn seiliedig ar 
Asesiad Effaith Rheoleiddio pan nad oedd dyletswyddau'r Comisiynydd mor eang â'r 
rhai uchod. 

Am nad oedd y cyfan o gyllideb blwyddyn wedi ei wario (y rheswm pennaf am hyn oedd 
yr oedi wrth recriwtio staff i'm swyddfa) roedd arian dros ben i gefnogi gweithgarwch 
blynyddoedd dau a thri. Yn 2019-20 mae'r diffyg cyllid hwn wedi dechrau brathu ac rwyf 
wedi gorfod gwneud rhai penderfyniadau anodd ynghylch adnoddau. Y gwir amdani yw 
fy mod yn gwario ychydig yn fwy flwyddyn ar ôl blwyddyn dim ond ar gostau swyddfa 
sylfaenol a chostau staff: Gan ganiatáu ar gyfer costau pensiwn uwch, mae dyfarniad 
cyflog cymedrol yn unol â lefelau Llywodraeth Cymru a chodiadau cynyddrannol 
blynyddol i gyfraddau talu yn cyfrif am gynnydd o £35k bob blwyddyn. Mae hyn yn 
llyncu mwy a mwy o'm cyllid blynyddol sy'n parhau yr un fath o flwyddyn i fllwyddyn ac 
yn gadael pot sy’n mynd yn llai ac yn llai  ar gyfer cynnal lefel y gefnogaeth a'r cyngor a 
gwasanaethau eraill y mae Cyrff Cyhoeddus a Gweinidogion wedi dod i'w disgwyl gan 
fy swyddfa flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

Mae’r pwysau i gyflawni dyletswyddau statudol i fonitro ac asesu tua 350 o amcanion 
llesiant wedi bod yn sylweddol ac yn amlwg roeddent wedi'u tanamcangyfrif wrth sefydlu 
fy swyddfa. Mae rhai cyrff cyhoeddus gan gynnwys y Llywodraeth wedi gofyn am gael 
gweithio gyda mi i ddatblygu dull gweithredu sydd mwy addas i’r maes hwn o fy ngwaith 
ac mae hynny’n ddymunol ond yn amhosibl o fewn fy sefyllfa gyllidebol gyfredol. 



Mae'n amlwg,ein bod bellach yn symud y tu hwnt i ddatblygu asesiadau a chynlluniau a 
thuag at eu rhoi ar waith ac mae angen sylweddol am gefnogaeth i gyrff cyhoeddus, 
darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus a sectorau a diwydiannau penodol i sicrhau nad oes 
bwlch gweithredu. Ni allaf weld y gefnogaeth hon yn cael ei darparu gan y Llywodraeth 
ac nid yw‘r cyllid yn fy nghais presennol yn ddigonol i ddiwallu'r angen hwn. 

Mewn termau real, gallaf wneud llai tra bod disgwyliadau a galwadau am gefnogaeth a 
chyngor yn tyfu. I ddangos y duedd mewn termau ariannol: 

• Mae fy natganiad o Wariant Net Cynhwysfawr 2018-19 yn dangos gwariant o 
£1.690 miliwn am y flwyddyn, cynnydd o 18 y cant ar 2017-18 (£1.433 miliwn hyd 
31.3.18). 

• Gostyngodd balans fy nghronfa gyffredinol ar 31 Mawrth 2019 58 y cant i 
£291,000 (£501,000 ar 31.3.18). 

• Ar 30 Medi 2019 rwy'n rhagweld cynnydd pellach o 11 y cant mewn gwariant 
(£1.875m) ar gyfer 2019-20 a fydd yn cael ei ariannu o falans fy nghronfa 
gyffredinol £0.292m, £1.564m o gymorth grant ac incwm o £0.177m a gynhyrchir 
o ffynonellau eraill. 

• Rwy'n rhagweld gostyngiad pellach o 35 y cant ym malans fy nghronfa 
gyffredinol ar 31 Mawrth 2020 i £188,000 felly mae’r arian dros ben o danwariant 
blwyddyn 1 bron wedi gorffen. 

• Fy mholisi fu cadw lefel resymol o gronfeydd wrth gefn i ganiatáu ar gyfer 
unrhyw faterion heb eu cynllunio, brys a phwysig a ddygir i'm sylw. Gall y dull 
darbodus hwn fod yn y fantol heb arian pellach o 2020-21 ymlaen. 

 

 

4 Fy nghais am gyllid 2020-21 

Rwyf wedi paratoi fy Amcangyfrif 2020-21 yn seiliedig ar lefel ariannu ddangosol wastad 
o £1,509m. 

Hoffwn ofyn am gydraddoldeb yn barhaus o leiaf yn unol â'r Comisiynydd Plant a 
fyddai'n cynyddu fy nghyllid i £1,592m (yn seiliedig ar wybodaeth ariannu 2019-20). Fe 
grynhowyd uchod yr heriau gweithredol presennol ac yn y dyfodol rwy'n eu hwynebu ac 
mae'r rhesymau hanesyddol wedi'u nodi'n llawn yn fy nghyflwyniad amcangyfrif 2019-
20. Nid wyf yn ystyried bod y lefel hon o gyllid yn ddigonol i fodloni disgwyliadau wrth 
gyflawni fy nyletswyddau statudol ac i roi cefnogaeth ddigonol i newid diwylliannol 
mewn cyrff cyhoeddus sy'n dweud wrthyf yr hoffent i'm swyddfa ddarparu: 

• Un pwynt cyswllt dibynadwy ar gyfer pob un ohonynt yn y Swyddfa CDC i 
ddarparu cyngor ar faterion penodol 



• gwasanaeth sy'n hwyluso rhannu arfer da 

• Fframweithiau neu ganllawiau ychwanegol a mwy penodol i'r sector 

• Darparu hyfforddiant LlCD i sefydliadau a phartneriaethau 

• Cyngor a chefnogaeth ynghylch sut maent yn monitro ac yn adrodd ar gynnydd 
o dan y Ddeddf 

• Gwasanaethau sy'n hwyluso digwyddiadau dysgu o amgylch meysydd 
blaenoriaeth ac yn sicrhau cynrychiolaeth fyd-eang 

• Cefnogaeth a her fwy dwys i helpu cyrff cyhoeddus i ystyried polisïau neu 
faterion penodol o safbwynt Deddf LlCD 

• Gweithio gyda Swyddfa Archwilio Cymru a chyrff archwilio eraill i sicrhau bod y 
dull archwilio yn cefnogi yn hytrach nag yn cyfyngu ar gynnydd o dan y Ddeddf 

Yn ogystal â hyn, rwyf hefyd yn cynnig pum opsiwn i ariannu ystod o gefnogaeth, 
cyngor a chymorth adnoddau: 

Opsiwn 1 Lefel uwch o gefnogaeth a chyngor i weision sifil Llywodraeth Cymru 
sy'n arwain ar y newid diwylliannol sy'n ofynnol i wreiddio egwyddorion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Hyd yn hyn, mae fy swyddfa wedi darparu cefnogaeth sylweddol ym meysydd 
trafnidiaeth, cynllunio, cynllunio iechyd, cyllid Llywodraeth Cymru a datgarboneiddio yn 
ogystal ag ymgymryd yn uniongyrchol â rhaglen ymgysylltu enfawr lle rydym wedi 
cyrraedd dros 8,000 o bobl newydd. Fodd bynnag, mae'r newid diwylliannol sydd ei 
angen yn gofyn am lawer mwy na chodi ymwybyddiaeth. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae mwyafrif helaeth y ceisiadau am gyngor a gawsom 
wedi dod gan y Llywodraeth. Mae fy swyddfa wedi ceisio darparu cymorth lle bynnag y 
bo modd ond mae hyn yn mynd yn fwyfwy anodd anghynaliadwy. Dros y flwyddyn 
ddiwethaf gofynnwyd i ni ddarparu cyngor trwy gyfarfodydd, gweithdai, cyfranogi ar 
Fyrddau Cynghori Gweinidogion a thrwy lawer o ddulliau eraill ar y materion canlynol: 

Mae'n amlwg, er bod cefnogaeth tîm Llywodraeth Cymru sy'n gweithio ar ddiwylliant a'r 
tîm sy'n gweithio ar weithredu Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael ei gwerthfawrogi, 
mae'r ddau dîm hyn yn dibynnu ar fewnbwn gan fy swyddfa i gyflawni'r newid y maent 
yn gweithio tuag ato. Rwy'n croesawu'r bartneriaeth hon ond mae'r angen am 
gefnogaeth gan fy swyddfa a thimau mewnol y gwasanaeth sifil yn sylweddol fwy na’r 
adnoddau sydd ar gael i'w darparu. Adlewyrchir hyn o ran y cyngor a'r gefnogaeth y 
gofynnwyd amdanynt a'r heriau a wynebodd y Llywodraeth wrth ymateb i adrodd ar 
gynnydd eleni. Mae fy ngwaith monitro ac asesu eleni wedi dangos heriau sylweddol 
wrth weithredu o fewn y Llywodraeth a heb gefnogaeth ychwanegol ar gyfer newid 
credaf y bydd y Llywodraeth yn ei chael yn anodd cyflawni ei dyletswyddau statudol yn 
y Ddeddf. 



Byddai £70k ychwanegol yn golygu y gallai fy swyddfa ddarparu cefnogaeth bwrpasol i 
Lywodraeth Cymru gan dynnu ar sgiliau ac arbenigedd ar draws fy swyddfa i ddarparu 
cyngor a chefnogaeth bwrpasol i'r Llywodraeth yn ogystal â gweithio i ddatblygu dull 
pwrpasol o asesu cynnydd. Er mwyn i hyn gael ei ddatblygu a'i ymgorffori'n ddigonol, 
byddai angen i hyn fod yn ymrwymiad dwy flynedd o leiaf. Pe bawn i'n llwyddiannus 
byddwn i a fy nhîm yn gweithio gyda swyddogion y llywodraeth i gytuno ar y 
paramedrau ar gyfer gwaith cymorth a chyngor ar gyfer 2020-21 a 2021-22. 

Opsiwn 2 Hybu enw da Cymru yng ngolwg y byd ehangach 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf roeddwn yn falch o allu gweithio gyda’r Llywodraeth i 
hybu enw da Cymru yng ngolwg y byd ac i helpu i gyflwyno’r Adolygiad Cenedlaethol 
Gwirfoddol i’r Cenhedloedd Unedig ac Adroddiad Atodol Cymru. Mae hyn wedi 
cynhyrchu buddion sylweddol o ran enw da  ac wedi cael effaith mewn nifer o wledydd 
sydd, yn dilyn cyngor a mewnbwn gan fy swyddfa, yn mabwysiadu elfennau o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrth ddatblygu deddfwriaeth neu bolisïau yn eu 
gwledydd. 

Gwelir adroddiad llawn ar fy ngwaith rhyngwladol yma. 

Yr Emiradau Arabaidd Unedig - Gan adeiladu ar ein hymweliad ag Uwchgynhadledd 
Llywodraethau’r Byd yn Dubai ym mis Chwefror, mae fy swyddfa wedi cynnal 
cysylltiadau ag H.E. Ohood al Roumi, y Gweinidog Gwladol dros Hapusrwydd a 
Llesiant. Rwyf hefyd wedi cyfarfod â'r Gweinidog yn ystod fy ymweliad â'r OECD 
(Hydref) a'r Cenhedloedd Unedig (Gorffennaf). Dywedodd y Gweinidog Hapusrwydd a 
Llesiant, “Mae Cymru yn gyfrannwr amlwg ac yn genedl flaenllaw ym maes llesiant, 
mae wedi bod yn un o’r esiamplau niferus a ddefnyddiwyd” wrth ddatblygu Strategaeth 
Llesiant Emiradau Arabaidd Unedig 2030. Mae'r Strategaeth yn cynnwys cyfeiriadau fel 
mae 'cymunedau cydlynus sy'n cyd-fyw', ‘cenedl lewyrchus sy’n cynnig cyfleoedd', 
'byw'n gynaliadwy a ffordd o fyw i amddiffyn adnoddau cenedlaethol' a 'thirwedd 
ddiwylliannol fywiog sy'n adlewyrchu hunaniaeth ac amrywiaeth genedlaethol.' Mae ein 
hymgysylltiad parhaus â'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi helpu i lunio'r strategaeth 
hon. Rydym hefyd yn cefnogi tîm rhyngwladol Llywodraeth Cymru i sicrhau presenoldeb 
o Gymru yn EXPO 2020, a gynhelir yn Dubai ym mis Hydref 2020. 

De Korea - Ym mis Medi 2019, cyflwynais nodyn allweddol i Sefydliad Dyfodol y 
Cynulliad Cenedlaethol, lle llofnodais Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng ein 
sefydliadau hefyd. Bydd hyn yn datblygu meddwl tymor hir a rhagweledol, gyda 
chyfleoedd i rannu ac i archwilio cyfleoedd igydweithio yn y dyfodol. Rwy'n credu y bydd 
cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn elwa o'r cynnydd hwn mewn meithrin gallu dyfodol. 

Y DU a Gibraltar - Dros y flwyddyn, rwyf wedi cefnogi ymgyrch yr Arglwydd John Bird i 
basio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer y DU. Gallwch ddod o hyd i ragor 
o wybodaeth am yr ymgyrch yma. Dywedodd yr Arglwydd Bird yn y Big Issue: “Fe wnes 
i wyro tuag at y syniad o gymryd esiampl Cymru, a’r syniad arloesol o’u Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, a cheisio gwneud iddo weithio ar draws pob rhanbarth; gan 



ddechrau gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer y DU, ac yna gobeithio 
byddai hynny’n cael ei efelychu mewn rhannau eraill o'r wlad.” Ychwanegodd, “… rwy’n 
credu bod yr hyn rydych yn ei wneud yng Nghymru yn un o’r newidiadau mwyaf  a 
wnaed erioed. Rwyf am helpu Deddf (Llesiant) Cenedlaethau'r Dyfodol i fynd ar led i 
bob man. Rwyf am ei dyrchafu. Rydw i eisiau ei gweld yn yr Alban, rydw i eisiau i'n 
ffrindiau yn Iwerddon ei chael, rydw i eisiau i'n ffrindiau yn Ffrainc, a'r Eidal, a'r Almaen 
ei chael oherwydd mae pawb yn ei haeddu, o ble bynnag maen nhw'n dod. Mae’r 
gwaith sy'n cael ei wneud yma (yng Nghymru), gan y Comisiynydd yn amhrisiadwy. 
Rhaid ei ledaenu i bob man ac mae'n rhaid iddo fynd yn brif ffrwd. Mae ein Mesur 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn y DU wedi’i ysbrydoli gan Sophie Howe, mae’r Cymry yn 
arloeswyr, ac rydym yn falch o ddilyn yn ôl eu traed.” 

Rwyf hefyd wedi cefnogi ymgyrch Daniela Tilbury (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
ar gyfer Gibraltar) i gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn Gibraltar. 

Y Cenhedloedd Unedig - cefais wahoddiad i siarad yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel 
y Cenhedloedd Unedig yn ystod cyfarfod segment lefel uchel y Cyngor Economaidd a 
Chymdeithasol i drafod ein dull o hybu datblygu cynaliadwy a chenedlaethau'r dyfodol. 
Yn ystod y sesiwn hon, canmolodd sawl un o gynrychiolwyr y Cenhedloedd Unedig y 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a diolch i ni am fod yn bresennol. “Rwy’n 
arbennig o falch o weld cynrychiolydd o Gymru yma heddiw. Oherwydd bod fy 
nghwestiynau’n ymwneud â’r cysylltiad rhwng y cynllunio ar lefel genedlaethol a’r hyn 
sy’n digwydd ar y lefel genedlaethol a rhanbarthol ac roeddwn i eisiau clywed ychydig 
mwy am eich profiadau o dryloywder rhwng cynllunio cenedlaethol ac actorion a 
grwpiau adborth rhanbarthol a lleol ,” (Cynrychiolydd UDA yn y Cenhedloedd Unedig ) 

Yn ystod yr ymweliad hwn, gwnaethom hefyd gwrdd â Chennad Arbennig y 
Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd, a oedd â diddordeb mawr yn y ddeddfwriaeth 
ac mae fy swyddfa yn ceisio trefnu cyfarfod dilynol gydag ef yn y flwyddyn newydd. 
Cytunodd y gall Cymru ddarparu fframwaith cyfreithiol y gallai eraill yn y byd ei ddilyn. 

OECD - Rhoddais anerchiad yn ddiweddar yng nghynhadledd yr OECD ar fesur llesiant 
a gweithredu polisi. Ymhlith y siaradwyr eraill roedd Grant Robertson (Gweinidog Cyllid, 
Seland Newydd) a Gary Gillespie (Prif Economegydd, Llywodraeth yr Alban). 
Cymeradwywyd dull Cymru gan sawl siaradwr gan gynnwys Jeffrey Sachs (Cyn 
gynghorydd i 3 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig) a ddywedodd, “Os 
ydych chi am edrych ar bwy sy’n gwneud y pethau da, edrychwch ar y gwledydd llai.” 

One Young World - Ym mis Hydref, siaradais yn Uwchgynhadledd One Young World lle cefais 
gyfle i drafod Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r angen i wledydd eraill fabwysiadu 
deddfwriaeth debyg. Mae'r fforwm byd-eang ar gyfer arweinwyr ifanc yn denu cynrychiolaeth o 
dros 190 o wledydd a siaradwyr fel J.K. Rowling, Syr Richard Branson, Mary Robinson ac Ellie 
Goulding. Roeddwn yn falch o allu partneru â 10 sefydliad arall yng Nghymru i anfon y 
ddirprwyaeth Gymraeg gyntaf i One Young World eleni. Fe wnaethom hefyd drefnu bwrdd crwn 
gyda'r Arglwydd Bird i lansio'i ymgyrch ar gyfer Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn y DU. 



Rwyf hefyd wedi cynghori'r Swyddfa Datblygu Cynaliadwy yn yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd 
Canada ar eu Strategaeth Datblygu Cynaliadwy Ffederal (FSDS) ddiwygiedig, wedi cyfarfod â 
Phwyllgor Cynulliad Deddfwriaethol Gorllewin Awstralia ar y Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc, 
wedi cefnogi'r Open SDGclub.Berlin a’u galwad i weithredu yn HLPF y Cenhedloedd Unedig. Yn 
dilyn fy ymweliad ag Uwchgynhadledd Llywodraeth y Byd, gofynnwyd i fy swyddfa gyfrannu at 
bapur rhyngwladol ar ‘Llesiant a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy’ lle amlygwyd dull Cymru fel 
esiampl flaenllaw. Cyflwynwyd hwn i'r Cenhedloedd Unedig ym mis Medi. Rwyf hefyd wedi 
cefnogi gwaith y Cyngor InterAction wrth annog gwledydd yn y byd i gyhoeddi argyfwng 
hinsawdd ac i weithredu. Gwelir copi o'u maniffesto y gwnaethom helpu i'w siapio yma yma. 
Mae fy swyddfa wedi adeiladu rhwydwaith cryf o arbenigwyr rhyngwladol sy'n cynorthwyo i 
ddatblygu fy Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf, a fydd yn tynnu ar arfer gorau ac 
arloesedd rhyngwladol . 

Yn y flwyddyn nesaf, byddwn yn dathlu 5ed Pen-blwydd y Ddeddf , ac yn gweld 
cwblhau Strategaeth Ryngwladol newydd y Llywodraeth, sy'n debygol o gynnwys ffocws 
ar y rôl y gall Cymru ei chwarae o ran yr arweinyddiaeth o ran syniadau a geir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ar ben hynny, mae 2020 yn nodi 70 mlynedd ers 
sefydlu'r Cenhedloedd Unedig a 10 mlynedd tan ddiwedd Agenda 2030 (yr ymgyrch 
ynglŷn â Nodau Datblygu Cynaliadwy). Bydd hefyd yn cynnwys COP26, a gynhelir yn 
Glasgow. Mae‘n debygol y bydd angen cyfraniad parhaus gan fy swyddfa nad oes 
ganddo ar hyn o bryd yr adnoddau i wneud hynny. 

Byddai £70k yn caniatáu i mi neilltuo adnoddau i gefnogi a chynghori'r llywodraeth yn y 
maes cynyddol amlwg hwn. Pe bawn i'n llwyddiannus byddwn i a fy nhîm yn gweithio 
gyda swyddogion y llywodraeth i gytuno ar y paramedrau ar gyfer gwaith cymorth a 
chyngor ar gyfer 2020-21. 

Diogelu cenedlaethau'r dyfodol: sut mae Cymru yn arwain y ffordd ar gyfiawnder hinsawdd: 

https://theelders.org/news/safeguarding-future-generations-how-wales-leading-way-climate-
justice  

Cwrdd â 'gweinidog cenedlaethau'r dyfodol' cyntaf y byd: 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/02/meet-the-worlds-first-future-generations-
commissioner 

Reasons to be Cheerful: Back to the Future – Representing the coming generations: 
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/106-back-to-the-future-representing-the-coming-
generations/id1287081706?i=1000451689457  

Gweinidog Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf yn y Byd: 

https://www.positive.news/uk/the-worlds-first-minister-for-future-generations/  

BBC Future: 
https://www.bbc.com/future/article/20190705-bbc-future-at-hay-festival-how-to-think-longer-term  

Syr Jerry Mateparae: https://youtu.be/kq7lriy1LaM 



Jonathon Boston: https://youtu.be/NBfnTlDjPRM 

Peter McKinley: https://youtu.be/CX339C7jpHI  

Daniella Tilbury: https://youtu.be/wrGpAAJzvqo 

Opsiwn 3 Cwrdd â’r ‘gofynion’ gan gyrff Cyhoeddus am gyngor a chefnogaeth 
fanylach 

Datblygiad pellach o'r cysyniad labordy byw sy'n darparu cefnogaeth ddwys i gorff 
cyhoeddus i ddiwygio gwasanaeth neu bolisi o safbwynt y Ddeddf. 

Mae “Labordy Byw” yn ofod diogel i gyrff cyhoeddus gymryd agwedd greadigol tuag at 
ddatrys problemau cymhleth gan ddefnyddio’rDdeddf i brofi ffyrdd o gyflawni 
gwelliannau sylweddol mewn dylunio polisi, darparu gwasanaethau a llesiant. Mae 
labordai wedi'u cyd-ddylunio i ddatblygu mewnwelediad i faterion, gan arwain at gamau 
gweithredu ac sy'n cynnwys dysgu parhaus a fydd yn cael ei rannu ledled Cymru. 

Ar hyn o bryd mae fy Swyddfa yn defnyddio dull labordy byw mewn dau faes – yn DGC 
Nghwm Taf  lle rydym yn gweithio’n fanwl gyda nhw i ystyried 'beth' y mae angen iddynt 
ei wneud i gyflawni eu hamcan llesiant wrth ddarparu’r ‘gwasanaethau iawn ar yr adeg 
iawn'. Mae cam cyntaf y Labordy Byw wedi'i gwblhau ac mae'r adborth wedi bod yn 
gadarnhaol iawn. 

Mae’r ail Labordy Byw yn gweithio gydag Adran Dai Llywodraeth Cymru gan 
ganolbwyntio fwy ar ‘sut’ maent yn gweithredu cyfres o argymhellion polisi (yr 
Adolygiad Tai Fforddiadwy a Datgarboneiddio tai yn ogystal ag ymrwymiadau i ddarparu 
cartrefi fforddiadwy 20k) gan ddefnyddio Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae galw cynyddol am y math hwn o gymorth dwys a chredaf y byddai'n helpu i fynd i'r 
afael â'r bwlch gweithredu sy'n bodoli ar hyn o bryd. 

Byddai £85k yn caniatáu i mi neilltuo adnoddau i gyflymu datblygiad yr offeryn cymorth 
dwys hwn ar gyfer Cyrff Cyhoeddus. Pe bawn i'n llwyddiannus byddwn i a fy nhîm yn 
gweithio gyda swyddogion y llywodraeth i gytuno ar y paramedrau ar gyfer gwaith 
cymorth a chyngor yn y maes hwn ar gyfer 2020-21. 

 

Opsiwn 4 Hyfforddiant i roi'r Ddeddf ar waith yn briodol mewn Trafnidiaeth 

Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi gwneud cryn dipyn o waith gyda'r Llywodraeth ac 
eraill ar ddiwygio cynlluniau trafnidiaeth a defnydd tir. Er bod canllawiau newydd 
WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru) yn ymgorffori Deddf 
Cenedlaethau'r Dyfodol, wrth adolygu amryw o achosion WelTAG gwelais nad yw'r 
canllawiau'n cael eu defnyddio yn ôl y bwriad ac nad oes llawer o gefnogaeth na her yn 
y system i sicrhau bod y meini prawf yn cael eu dilyn. Mae hyn yn tynnu sylw at fwlch 
gweithredu arall nad yw'n cael sylw ar hyn o bryd. 



Byddai £70k yn caniatáu i mi ddarparu cefnogaeth ddwys i swyddogion trafnidiaeth yn y 
Llywodraeth a Chyrff Cyhoeddus eraill ochr yn ochr â gwaith gydag ymgynghoriaethau i 
wella’r sefyllfa ac i sicrhau bod canllawiau a dyheadau’r Llywodraeth ei hun ar gyfer 
newid moddol yn cael eu gwireddu. 

Pe bawn i'n llwyddiannus byddwn i a fy nhîm yn gweithio gyda swyddogion y 
llywodraeth i gytuno ar y paramedrau ar gyfer gwaith cymorth a chyngor ar gyfer 2020-
21. 

Opsiwn 5 Cefnogaeth i'r Ddeddf yn ymarferol ac uwchsgilio ar gyfer Swyddogion 
Cynllunio 

Rydym wrthi’n ailwampio’n sylweddol ein dull cynllunio yng Nghymru . Mae newid 
sylweddol yn y ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â phenderfyniadau cynllunio ac mae 
Gweinidogion Cymru wedi nodi bwlch gweithredu y mae angen ei lenwi i sicrhau bod y 
rhai hynny sy'n gweithredu'r broses yn teimlo’n rhan o’r broses ailwampio. Mae 
gweinidogion hefyd yn galw am well arweiniad ar y Ddeddf a hyfforddiant i'r rhai sy'n 
ymwneud â'r broses fel y gellir osgoi'r cymhlethdodau a'r costau yn nes ymlaen yn y 
broses benderfynu. Gweler detholiad o gwestiynau i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
ar Hydref 9 eleni: 

 

Detholiad o Gwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 09 
Hydref 2019 

4. Hefin David (Caerffili) Sut mae polisi cynllunio ar gyfer tai newydd yn cymryd i ystyriaeth 
ddarpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015? 

Dywedodd y Gweinidog fod y Polisi Cynllunio Cenedlaethol wedi'i ddiwygio i adlewyrchu'r 
Ddeddf a rhoi creu lleoedd wrth galon y system gynllunio ac mae'n canolbwyntio ar greu lleoedd 
cynaliadwy sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at lesiant. 

Dywedodd Hefin David AC fod Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi mynychu 
Cynhadledd Flynyddol y DGC yng Nghaerffili yn ddiweddar a chanmolodd y gwaith ym mharc 
Lansbury a phwysleisiodd y dylid diogelu mynediad i fannau gwyrdd i breswylwyr. Gofynnodd a 
oedd hi'n cytuno bod adeiladu tai drud newydd ar fannau gwyrdd ger cymunedau yn peryglu 
hyn ac yn nodwedd o ddatblygu anghynaliadwy oedd yn groes i Ddeddf LlCD. 

Dywedodd y Gweinidog ei bod yn cytuno’n gyffredinol â'r Comisiynydd ynghylch pwysigrwydd 
mynediad i fannau gwyrdd i bob cymuned er mwyn hybu llesiant a bod hyn yn cael ei 
adlewyrchu ar hyn o bryd yn y polisi cynllunio ac y mae angen ei adlewyrchu ym 
mhenderfyniadau pwyllgorau cynllunio ac arolygiaeth. 

Dywedodd Nick Ramsay AC bod cais cynllunio ar gyfer 111 o dai newydd yn ei etholaeth a 
oedd wedi’i gymeradwyo gan yr Awdurdodau Lleol cyn cael ei alw i mewn gan Lywodraeth 
Cymru, wedi ei wrthod yr wythnos diwethaf gan Lywodraeth Cymru ar sail y ffaith ei fod yn mynd 
yn groes i Ddeddf LlCD. Dywedodd fod y ddeddfwriaeth yn cael effaith gynyddol ar gynllunio a 



gofynnodd am well arweiniad ar y Ddeddf a chynnig hyfforddiant i'r rhai sy'n rhan o'r broses fel y 
gellid osgoi'r cymhlethdodau a'r costau yn nes ymlaen yn y broses. 

Dywedodd y Gweinidog fod y Gweinidog Economi a hithau wedi mynychu cyfarfod o’r 
Ffederasiwn Adeiladu Tai heddiw lle gwnaethon nhw ymrwymo i weithio gyda’r arweinwyr ar 
gyfer cynllunio a phriffyrdd yn y CLlLC i wneud yr union beth yma. Dywedodd fod hwn yn bolisi 
cynllunio newydd a gyflwynwyd gan Lesley Griffiths AC wrth iddi adael y portffolio a'i fod yn 
newid sylweddol yn y ffordd y maent yn edrych ar gynllunio ond bod angen iddynt sicrhau bod y 
rhai hynny sy'n gweithredu'r broses yn teimlo eu bod yn rhan o’r broses ailwampio. 

Gofynnodd Llyr Gruffydd AC a ddylai pwyllgorau cynllunio gyfrif Deddf LlCD yn ystyriaeth 
berthnasol wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau ac na ddylid rhoi mwy o bwys ar CDLlau a 
gynhyrchwyd cyn y Ddeddf na gofynion y Ddeddf mewn penderfyniadau a wneir gan bwyllgorau 
heddiw.  

Dywedodd y Gweinidog fod Polisi Cynllunio Cymru yn nodi hynny ac y dylid ei gymryd i 
ystyriaeth mewn penderfyniadau. 

6. Lynne Neagle (Torfaen) Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwella cydweithio rhwng y 
sectorau tai ac iechyd? 

Dywedodd y Gweinidog ei bod yn cyfarfod yn rheolaidd â'r Gweinidog a dywedodd fod 
gweithio ar y cyd yn hanfodol i Gymru iachach 

Dywedodd Lynne Neagle AC fod gan etholwyr sy'n dod ati gyda phroblemau tai bron 
yn ddieithriad broblemau iechyd ac felly mae ei fyrddau iechyd hanfodol yn gweithio 
gyda darparwyr tai i ddiwallu anghenion cymunedau, a all fod yn dameidiog ac nad 
ydynt o reidrwydd yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar. Gofynnodd iddi drafod hyn 
gyda'r Gweinidog Iechyd i sicrhau bod pob Bwrdd Iechyd Lleol  yn cefnogi anghenion tai 
cymunedau yn rhagweithiol. 

Dywedodd y Gweinidog eu bod yn gwneud hyn yn rheolaidd a’u bod yn ddiweddar 
wedi hwyluso cydweithio rhwng iechyd a thai trwy wneud cynrychiolwyr y sector tai yn 
aelodau statudol o'r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a bod ganddyn nhw'r Gronfa 
Gofal Integredig sydd bellach yn dechrau profi ei gwerth gyda chynigion arloesol. 

Byddai £70k yn caniatáu i mi ddarparu cefnogaeth ddwys i'r Llywodraeth, swyddogion 
cynllunio mewn cyrff cyhoeddus eraill ar weithredu Polisi Cynllunio Cymru 10 / cefnogi'r 
Agenda Creu Lleoedd a gweithio gyda RCTPI i gefnogi uwchsgilio’r proffesiwn i fynd i'r 
afael â'r bwlch gwybodaeth a dealltwriaeth. Pe bawn i'n llwyddiannus byddwn i a fy 
nhîm yn gweithio gyda swyddogion y llywodraeth i gytuno ar y paramedrau ar gyfer 
gwaith cymorth a chyngor ar gyfer 2020-21. 

 

 

 



6 Fy Amcangyfrif Blynyddol 2020-21  

Mae'r tabl isod yn dangos sut y byddai fy nghyllid 2020-21 yn cael ei ddyrannu 

 Amcangyfrif  
2020-21 
£000 

Costau Cyflog 1,179 
Llety 97 
Costau swyddfa 31 
Hyfforddiant a recriwtio 35 
Teithio a chynhaliaeth 36 
Archwilio mewnol ac allanol 30 
Cyfathrebu 51 
TG  50 
Costau prosiect 153 
Wrth gefn 30 
Cyfanswm gwariant refeniw 1,692 
  
Llai o symud arian heb fod yn arian 
parod 

-8 

  
Llai o danwariant wedi ei ddwyn ymlaen 
o'r flwyddyn flaenorol 

-175 

Gofyniad arian parod net 1,509 
  
Gofyniad arian parod net os bydd 
cydraddoldeb â Chomisiynydd Plant yn 
cael ei ganiatáu (byddai lefel ariannu 
ychwanegol o £83k @ 2019-20 yn cael 
ei ddefnyddio ar gyfer costau cyflog, 
hyfforddi a recriwtio) 
 

 
 
 
 
1,592 

 Amcangyfrif 
Gwasanaethau 
Ychwanegol £ 
 

Opsiwn 1 Lefel uwch o gefnogaeth a 
chyngor i weision sifil Llywodraeth 
Cymru 
 

70,000 

Opsiwn 2 Hybu enw da Cymru yng 
ngolwg y byd yn ehangach 
 

70,000 



Opsiwn 3 Cwrdd â gofynion  cyrff 
Cyhoeddus am gyngor a chefnogaeth 
fanylach 
 

85,000 

Opsiwn 4 Hyfforddiant i roi'r Ddeddf 
ar waith yn briodol ym maes 
Trafnidiaeth 
 

70,000 

Opsiwn 5 Hyfforddiant ar y Ddeddf yn 
ymarferol ar gyfer Swyddogion 
Cynllunio 
 

70,000 

 

Nodiadau i’r bwrdd: 

Costau cyflog 

Mae'r gost hon yn talu cost lawn cyflogi neu secondio staff gan gynnwys costau 
Yswiriant Gwladol cyflogwr a chostau pensiwn. Mae hefyd yn talu fy nghostau cyflog fy 
hun (fel y penderfynir gan Weinidogion Cymru) a chost tâl i'r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg. 

Treuliau llety a swyddfa 

Mae costau llety a swyddfa yn cynnwys gwariant ar rent, ardrethi, atgyweirio a chynnal 
a chadw, diogelwch, cyfleustodau, deunydd ysgrifennu ac yswiriant. Eleni mae fy 
nghostau llety wedi cynyddu x y cant. Mae hyn o ganlyniad i benderfyniad Llywodraeth 
Cymru i sicrhau prydles tymor byr pan ddechreuais yn y swydd. 

Cost TG (refeniw) 

Y costau refeniw parhaus sy'n gysylltiedig â TG yw costau gwasanaeth a chymorth 
misol ar gyfer galluogi gwasanaeth data diogel i'r holl ddefnyddwyr staff ac offer TG nad 
ydynt yn gost cyfalaf. 

Cyfathrebu 

Mae'r costau ar gyfer cynnal a chynnal gwefannau, cyfieithu a digwyddiadau a 
gweithdai sy'n gysylltiedig ag ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

Costau prosiect 

Am gyngor a chymorth arbenigol yn ystod y flwyddyn sydd eu hangen i arfer fy 
Nyletswydd Gyffredinol. 

Wrth gefn 

Mae arian wrth gefn o £30,000 at ddibenion gweithredol cyffredinol ac ar gyfer gwaith 
heb ei gynllunio wedi'i gynnwys yn yr amcangyfrif. Gallai costau ychwanegol o'r fath fod 



yn gysylltiedig ag adnoddau staff ychwanegol dros dro, er enghraifft, a sicrhau cyngor a 
chymorth ar gyfer digwyddiadau annisgwyl. 

Llif arian nad yw'n arian parod 

Mae hyn yn gysylltiedig â'r costau hynny lle mae tâl o’r cyfrif gwariant ond dim taliad 
arian parod e.e. symudiad ar gredydwyr a dyledwyr, yn ogystal â thaliadau dibrisiant ac 
amorteiddio. 

Gofyniad arian parod net 

Dyma'r arian y bydd angen i mi ei dynnu gan Weinidogion Cymru i dalu fy nghostau 
disgwyliedig ar gyfer 2020-21. 

Sophie Howe 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru 

Hydref 2019 

 

 


