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Trwy e-bost 

15fed Medi 2021 

Annwyl Jayne, 
 
Hoffwn ddiolch i chi am y cyfle i ymateb i'r ymgynghoriad ar feysydd blaenoriaeth y Pwyllgor yn ystod tymor 
nesaf y Senedd. 
 
Mae nifer o fy argymhellion a sylwebaethau isod yn berthnasol i Bwyllgorau Senedd eraill, ond roeddwn i 
eisiau tynnu eich sylw chi atynt hefyd oherwydd dylid ymdrechu ar draws Pwyllgorau i integreiddio gwahanol 
feysydd gwaith. Bydd integreiddio meysydd polisi yn well yn sicrhau craffu ar y cyd, y gallu i nodi bylchau 
gweithredu a chynnig atebion ar draws gwaith y Senedd. Gallwch ddod o hyd i'm llythyrau at Bwyllgorau 
eraill yma. 
 
Hoffwn hefyd awgrymu i chi ac i Bwyllgorau eraill faes trawsbynciol, y gellir edrych arno ar y cyd ac mewn 
cydweithrediad gan rai, neu yn ddelfrydol pob un, o Bwyllgorau'r Senedd: Sgiliau ar gyfer Adferiad Gwyrdd. 
Mae hwn yn faes y mae fy nhîm fy hun wedi'i archwilio yn ddiweddar, a gallwch ddod o hyd i'n cyhoeddiad 
diweddaraf yma. Mae adferiad gwyrdd llewyrchus, cyfartal, o effeithiau COVID-19 yn golygu darparu 
bywoliaethau o ansawdd da i bawb, wrth gefnogi datgarboneiddio cyflym a gwella bioamrywiaeth. Mae hyn 
yn dechrau gyda chael yr addysg, y cwricwlwm a'r profiadau bywyd cywir ar waith i blant a phobl ifanc gael y 
sgiliau cywir ar gyfer byd sy'n newid yn gyflym. Yn ystod tymor diwethaf y Senedd, edrychodd y Pwyllgor hwn 
yn eithaf manwl ar ganfyddiadau fy adroddiad Addysg Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru. 
 
Ym mis Mai 2020, cyhoeddais yr Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf erioed, a oedd yn ystyried y 
cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus wrth weithredu'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Roedd 
hefyd yn nodi'r camau a'r argymhellion y dylai cyrff cyhoeddus eu mabwysiadu wrth iddynt roi'r 
ddeddfwriaeth ar waith ymhellach. Rwyf wedi tynnu sylw i'r Pwyllgor isod at ganfyddiadau mwyaf perthnasol 
yr adroddiad i'w hystyried (gweler Atodiad 1 am argymhellion perthnasol). Byddwn yn annog holl Aelodau'r 
Pwyllgor i ystyried yr adroddiad ac yn benodol yr adrannau ar Sgiliau ar gyfer y Dyfodol a Phrofiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod, yn ogystal â'm dadansoddiad diweddar o'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer 
adferiad gwyrdd, Sgiliau trwy Argyfwng: Uwchsgilio ac (Ail) Hyfforddi am Adferiad Gwyrdd yng Nghymru. 
 
Byddwn hefyd yn awgrymu eich bod yn ystyried yr ail iteriad o'r Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol sydd ar 
ddod, a gyhoeddir yn ddiweddarach eleni gan Lywodraeth Cymru. Mae Atodiad 2 isod yn rhoi rhai o'r 
tueddiadau perthnasol i chi yn y dyfodol a allai effeithio ar gylch gwaith y Pwyllgor. 
 
Byddwn hefyd yn cynghori pob Pwyllgor i ystyried sut mae'r meysydd blaenoriaeth o'u dewis yn cyd-fynd â'r 
amcanion a'r camau yn y Rhaglen lywodraethol gyhoeddedig. 
 
Byddwn i a fy nhîm yn hapus i gwrdd ag Aelodau'r Pwyllgor neu glercod i drafod hyn ymhellach, os credwch y 
byddai hynny'n ddefnyddiol. 
 
 
 

https://www.futuregenerations.wales/cy/public_info/cyngor-ar-feysydd-blaenoriaeth-y-pwyllgorau/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2019/10/WELSH-2019-10-16-Fit-for-the-Future-Education-in-Wales-1.pdf
https://futuregenerations2020.wales/welsh?category=public-sector
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-Skills.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-ACEs.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-ACEs.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/
https://lluniodyfodolcymru.blog.llyw.cymru/
https://lluniodyfodolcymru.blog.llyw.cymru/
https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu
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Addysg 

 

Mewn byd sy'n newid yn gyflym, mae darparu addysg i'n plant a'n pobl ifanc a'r cyfle i ddatblygu'r set gywir o 
sgiliau ar gyfer eu dyfodol yn cael ei dderbyn yn eang fel penderfynydd arwyddocaol ar ganlyniadau bywyd 
gan gynnwys iechyd, sefyllfa economaidd-gymdeithasol a disgwyliad oes. Mae angen i ni ymateb yn 
gadarnhaol i'r newidiadau hyn er mwyn sicrhau bod gan bobl y sgiliau cywir ar gyfer ein dyfodol yng 
Nghymru. 
 
Dyna pam mae ‘sgiliau ar gyfer y dyfodol’, sy’n cynnwys addysg, yn un o’r meysydd polisi â ffocws yr wyf 
wedi’u dewis ar gyfer fy swyddfa yn dilyn ymarfer cynnwys helaeth. Mae gan ddarparu'r sgiliau cywir i bobl ar 
gyfer eu dyfodol a'n byd yn y dyfodol y potensial i fynd i'r afael â sawl her y mae ein cenedlaethau presennol 
a chenedlaethau'r dyfodol yn eu hwynebu a chyfrannu at nifer o'r nodau llesiant a nodir yn y Ddeddf. 
 
Mae'r canfyddiadau a ddaeth i'r amlwg trwy fy ngwaith ar sgiliau ac addysg dros y blynyddoedd yn cynnwys y 
canlynol: 
 

• Mae bwlch rhwng y sgiliau, y cymwysterau a'r profiadau a enillir ar hyn o bryd gan blant a phobl ifanc 
a'r byd technolegol, amgylcheddol, cymdeithasol a gwleidyddol sy'n newid yn gyflym. Heb well 
cynllunio tymor hir a gweithredu cyflymach, ni fydd plant a phobl ifanc yng Nghymru yn barod ar 
gyfer eu dyfodol na'r heriau sy'n wynebu ein planed. 

• Mae'r cwricwlwm newydd yn darparu fframwaith cadarn ar gyfer gwireddu llesiant unigolion yng 
Nghymru, ond bydd angen cefnogi athrawon i ddarparu dull ysgol gyfan o lesiant a bydd angen i'r 
drefn arolygu adlewyrchu hyn hefyd. 

• Bydd angen cynnydd sylweddol yn nifer y staff addysgu a'r adnoddau i gyflawni'r cwricwlwm 
newydd, os yw am gyrraedd ei botensial. 

• Mae’r adolygiad ‘Ail-greu Addysg’ yn nodi cam cadarnhaol tuag at well dealltwriaeth o sut y gall 
ysgolion gyfrannu at lesiant yn ei ystyr ehangaf. 

• Mae awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn colli cyfleoedd i gynnwys ac ymgysylltu ag arweinwyr 
addysg a staff addysgu wrth gyflawni'r weledigaeth llesiant genedlaethol a nodir yn y Ddeddf trwy'r 
system addysg. 

• Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi ysgolion i ddarparu dysgu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth addysgu 
draddodiadol. Dylai cyrff cyhoeddus wneud mwy o ddefnydd o gyflogwyr a busnes yn eu hardal i 
gefnogi addysgu a dysgu mewn sgiliau meddalach a phrofiad gwaith. 

• Er bod pethau'n gwella, mae anghydraddoldebau parhaus yn parhau yng Nghymru o ran addysg a 
chyflogaeth. 

• Rhaid i'n system addysg a sgiliau geisio ein cael yn agosach at filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 
a Chymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus. 

• Mae Cwricwlwm Cymru 2022 yn rhoi cyfle i roi mwy o ffocws i lesiant amgylcheddol yn y system 
addysg. 

 
Yn seiliedig ar fy nghyngor a'm gwaith presennol, byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried canolbwyntio eu 
gwaith ar addysg o amgylch y themâu canlynol: 
 

- Rhaid ystyried sgiliau fel sbardun llesiant ehangach. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/priority_areas/skills-2/
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- Hyrwyddo’r galw cynyddol am ‘sgiliau meddalach’ fel creadigrwydd, datrys problemau a 
chyfathrebu. 
- Ail-feddwl arholiadau a chymwysterau i adlewyrchu sgiliau ar gyfer y dyfodol. 
- Mae angen i'n system addysg a sgiliau fod yn hyblyg i newid demograffig a gweithio i bawb. 
- Manteisio ar ddiwydiannau amgylcheddol newydd yng Nghymru. 

 
Mae mwy o fanylion a chyngor mewn perthynas ag addysg i'w gweld yn yr Adran ar Sgiliau ar gyfer y Dyfodol 
yn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol; fy nadansoddiad diweddar o Sgiliau; fy mhapur gwyn, adroddiad 
Addysg Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru; a fy mhapur, Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol. 
Ym mis Medi, byddaf hefyd yn cyhoeddi adroddiad ar dueddiadau'r dyfodol sy'n ymwneud yn benodol ag 
anghydraddoldebau, a allai fod o ddiddordeb i'r Pwyllgor gan ei fod yn cynnwys tueddiadau a fydd yn cael 
effaith ar blant a phobl ifanc. 
 

Iechyd a Llesiant Plant 

 
Mae atal a lliniaru effaith Profiadau Niweidiol Plentyndod yn thema drawsbynciol ac mae'n hanfodol i iechyd 
a llesiant cenedlaethau'r dyfodol ac, o'r herwydd, mae'n un o fy meysydd ffocws. 
 
Trwy atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs), byddem yn lleihau ymddygiadau niweidiol yn 
sylweddol yng nghenedlaethau'r dyfodol. Mae'r rhain yn faterion cymhleth y mae angen mynd i'r afael â hwy 
ar y cyd, gan na all unrhyw un ddatrys nac ymateb yn effeithiol i Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a'u 
heffaith ar eu pennau eu hunain. 
 
Mewn perthynas ag iechyd a llesiant plant, gellir dod o hyd i'm cyngor, canfyddiadau ac argymhellion yn yr 
Adrannau ar Brofiadau Plentyndod Niweidiol a Chymru Iachach yn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Mae fy nghanfyddiadau yn cynnwys: 
 

• Mae’r system addysg yng Nghymru yn cymryd camau i ddod yn ‘ymwybodol o ACE’ a chefnogi iechyd 
meddwl. 

• Mae rhannau o'r system yng Nghymru wedi cryfhau eu ffocws ar ymyrraeth gynnar ac atal, yn 
enwedig yn y blynyddoedd cynnar, ond mae bylchau gweithredu. 

• Gall cymryd agwedd iechyd cyhoeddus helpu i ddechrau'r newid sydd ei angen a sicrhau bod unrhyw 
newid yn seiliedig ar dystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio. 

• Nid ydym bob amser yn ymuno â'r dotiau rhwng ymyriadau ar sail tystiolaeth sydd eisoes ar waith, 
sut maent yn cefnogi atal agenda ACE, a sut y dylid eu graddio ledled Cymru. 

• Mae yna enghreifftiau sy’n dod i’r amlwg o wasanaethau cyhoeddus yn dod at ei gilydd i greu system 
gymorth gynnar i deuluoedd, ond mae rhai yn dal i weithio mewn seilos heb i unrhyw un gael golwg 
‘hofrennydd’ ar sut mae popeth yn cyd-fynd. 

• Nid yw'n ymddangos bod ffordd gyfannol o fesur effaith ymyrraeth gynnar ac atal yn y system 
gyfredol. 

• Gallai'r Llywodraeth fynd ymhellach i roi caredigrwydd a thosturi wrth galon polisi cyhoeddus a 
darparu gwasanaethau yng Nghymru. 

• Mae iechyd meddwl yn bryder dybryd i genedlaethau'r dyfodol, gydag iechyd meddwl gwael yn 
cynyddu ar draws ein cymdeithas. 

 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-Skills.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2019/10/WELSH-2019-10-16-Fit-for-the-Future-Education-in-Wales-1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
https://www.futuregenerations.wales/cy/priority_areas/adverse-childhood-experiences/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-ACEs.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Healthier-.pdf


 

 4 

Yn seiliedig ar fy nghyngor a'm gwaith presennol, byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried canolbwyntio eu 
gwaith ar gymunedau cydlynus o amgylch y themâu canlynol: 
 

- System gydgysylltiedig sy'n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal. 
- Rhaid i bob gweithiwr proffesiynol gwasanaeth cyhoeddus fod yn ymwybodol o Brofiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod. 
- Cefnogaeth i gymunedau trwy berthynas gyfartal / ddwyochrog â gwasanaethau cyhoeddus i 
ddarparu blociau adeiladu gwytnwch. 
- Gwariant ataliol tymor hir. Cytunais ar ddiffiniad o ataliaeth a gwariant ataliol gyda Llywodraeth 
Cymru a pharhau i'w herio pan fyddant yn gosod cyllidebau ar ei ddefnydd a'i hyrwyddo ymhlith 
cyrff cyhoeddus eraill. 

 
Yn olaf, efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein cynnyrch cryno ar gyfer Sgiliau, sydd ar gael yma, yn 
ogystal â rhai o'r astudiaethau achos o arfer da yr wyf wedi bod yn eu casglu, sydd ar gael yma. 
 
Unwaith eto, hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am y cyfle i fwydo i'w blaenoriaethau ar gyfer telerau nesaf y 
Senedd. Os hoffech drafod unrhyw un o'r pwyntiau uchod yn fwy manwl, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'm 
tîm ar ContactUs@futuregenerations.wales. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 

   
 
 
 

Sophie Howe 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

 

  

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/03/CYM-Bitesize-WG-Education-Schools-1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/08/ENG-Bitesize-WG-Education-Schools-NEW.pdf
https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/case-studies/
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Atodiad 1 
Argymhellion Perthnasol o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 
 
Sgiliau ar gyfer y Dyfodol 

 
Argymhelliad Allweddol 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ddod â phob sector ynghyd fel rhan o genhadaeth genedlaethol gydlynol i ddarparu 
addysg sy'n addas ar gyfer y dyfodol. Dylai hyn gael ei ariannu trwy greu Treth Addysg Gymraeg, wedi'i 
hanelu at drosglwyddo i'r Cwricwlwm newydd i Gymru a darpariaeth ar gyfer dysgu gydol oes. 
 
Argymhellion Polisi 
 
Dylai Llywodraeth Cymru wneud y canlynol: 

• Defnyddio’i bwerau trethu a'r contract economaidd i gymell entrepreneuriaid, busnesau mawr, 
micro-fusnesau a mentrau bach a chanolig i weithio'n uniongyrchol gydag ysgolion fel rhan o raglen 
ledled Cymru. 

• Creu gweledigaeth a chynllun i sicrhau bod Cymru'n dod yn wlad fwyaf eco-lythrennog y byd. 
• Ail-feddwl yn radical gymwysterau yn 16 oed, tuag at asesiadau sy'n canolbwyntio ar amrywiaeth ac 

sy'n canolbwyntio ar ddisgyblion, nid profi, gan adlewyrchu dyheadau'r Cwricwlwm newydd ar gyfer 
Cymru 2022. 

• Sefydlu rhaglen switsh sgiliau rhwng cenedlaethau. 
• Blaenoriaethu addysg iechyd meddwl a llesiant wrth gyflawni'r Cwricwlwm ar gyfer Cymru, er mwyn 

helpu i feithrin cenhedlaeth o blant sy'n wydn yn emosiynol. 
• Mewn cydweithrediad ag awdurdodau addysg lleol, symud eu ffocws tuag at atal ar draws ysgolion 

yng Nghymru i leihau nifer y plant sy'n cael eu gwahardd o'r ysgol, gan helpu i wella trywydd bywyd 
plant sydd mewn mwy o berygl o gael eu cynnwys oherwydd anghydraddoldeb, a helpu i dorri 
cylchoedd gydol oes o anfantais, unigrwydd ac adfyd. 

• Cynyddu ymarferwyr addysgu a chynorthwyo athrawon i gael mynediad at ddysgu proffesiynol 
parhaus, gan gynnwys mynediad at gynnwys a ddatblygwyd yn briodol ac ymagweddau arfer gorau 
ledled a thu allan i Gymru, i wneud y mwyaf o botensial y Cwricwlwm newydd. 

 
Argymhellion Proses: 
 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddod â’r canlynol i ben: 

• Gwerthfawrogi cymwysterau traddodiadol sy'n seiliedig ar wybodaeth dros sgiliau meddalach fel 
creadigrwydd, datrys problemau a chyfathrebu. 

• Darparu cyllid i fusnesau heb ei gwneud yn ofynnol iddynt gyfrannu tuag at y genhadaeth 
genedlaethol ar addysg a sgiliau ar gyfer y dyfodol. 

• Mesur perfformiad ysgolion a phrifysgolion ar werth economaidd a chanlyniadau asesu ac yn lle 
hynny symud tuag at fesurau llesiant. 

 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 

• Annog pob ysgol i gydweithio â chyrff cyhoeddus, busnes, elusennau ac aelodau o'r gymuned yn eu 
hardal. 
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• Cyfathrebu'n glir sut mae'r Ddeddf yn cysylltu â chyflawni'r cwricwlwm newydd i sicrhau bod y sector 
addysg yn helpu Cymru i gyflawni'r nodau llesiant. 

• Dod o hyd i ffyrdd o osod eco-lythrennedd yng nghanol addysg a dysgu gydol oes. 
 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

 
Argymhelliad Allweddol 
 
Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar raglenni, fel Dechrau’n Deg, i fynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod; i wneud ymyrraeth gynnar ac adfyd plentyndod yn flaenoriaeth. Dylai Llywodraeth Cymru 
nodi strategaeth genedlaethol glir i rymuso ac annog yr holl wasanaethau cyhoeddus allweddol i ddarparu 
ymyrraeth gynnar effeithiol, gynaliadwy sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 
Argymhellion Polisi: 
 
Dylai Llywodraeth Cymru wneud y canlynol: 

• Buddsoddi mwy yn y 1000 diwrnod cyntaf o waith, gan sicrhau bod tystiolaeth o ymyriadau a bod 
monitro effaith yn gyfannol. 

• Sicrhau bod gwaharddiadau ysgolion yn dod yn rhywbeth o'r gorffennol gyda gwaith mwy penodol ac 
ymroddedig ar sut rydym yn gwneud i hyn ddigwydd. 

• Alinio buddsoddiad tymor hir mewn gwasanaethau â strategaethau tymor hir ar gyfer atal Profiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod. 

• Adeiladu gallu a chynhwysedd o fewn gwasanaethau lleol i gynhyrchu tystiolaeth o ansawdd uchel 
o'r hyn sy'n gweithio wrth dorri cylchoedd rhwng cenedlaethau. Dylai defnydd arferol y dystiolaeth 
hon ddod yn rhan o ‘fusnes fel arfer’, ochr yn ochr â buddsoddi mewn a chynyddu’r hyn sy’n gweithio 
gyda mwy o ddefnydd o wyddoniaeth gweithredu i sicrhau llwyddiant. 

 
Argymhellion Proses: 
 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddod â’r canlynol i ben: 

• Potiau cyllido tymor byr ar gyfer darparu gwasanaethau hanfodol wrth ymyrryd yn gynnar ac atal 
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. 

• Cyfrifoldeb gwasgaredig ar draws y llywodraeth am ymyrraeth gynnar ac atal Profiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod. 

• Mentrau tymor byr ar gyfer enillion cyflym. 
 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 

• Blaenoriaethu cyllid tymor hir ar gyfer gwasanaethau system gyfan sy'n seiliedig ar dystiolaeth a all 
dorri'r cylch rhwng cenedlaethau. 

• Datblygu cyllideb ac adnodd cyfun ac ymroddedig i ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal 
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod heb greu seilo arall. 

• Darparu monitro cyfannol o effaith ymyrraeth gynnar ac atal Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod. 

• Cyflwyno rhaglen ‘Llwybr Carlam Go Iawn’ o fewn y gwasanaeth sifil a’r sector cyhoeddus. Er mwyn 
dod ag amrywiaeth o sgiliau, safbwyntiau a phrofiadau i wasanaethau cyhoeddus y dyfodol, dylai 
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Llywodraeth Cymru weithio gyda chyrff cyhoeddus i gyflwyno rhaglen ‘Real Life Fast Tack’, gan geisio 
recriwtio pobl sy’n arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain. 

 
Efallai y byddwch hefyd yn gweld yr argymhellion mewn perthynas ag arweinyddiaeth a newid diwylliannol 
yn Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus o ddiddordeb. Gallwch ddod o hyd i'r argymhellion hyn yma ac 
yma. 
  

https://futuregenerations2020.wales/welsh?category=government
https://futuregenerations2020.wales/welsh?category=public-sector


 

 8 

Atodiad 2 
Tueddiadau’r Dyfodol i Gadw Llygaid Arnynt 
 

Tueddiadau cyfredol 

• Mae cyrhaeddiad mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru wedi cynyddu yn gyffredinol yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, er bod anghydraddoldebau'n parhau gyda phlant o grwpiau ethnig 
penodol a phlant o gefndiroedd difreintiedig yn methu â chyflawni'r un canlyniadau â'u cyfoedion. 

• Plant yw'r rhai mwyaf tebygol o fod mewn tlodi cymharol (29% o blant o gymharu â 19% o 
bensiynwyr). 

• Mae nifer y plant mewn gofal ac ar gynlluniau amddiffyn plant yn y DU wedi cynyddu ers 2013 ar 
gyfradd sy'n fwy na thwf y boblogaeth plant. 

• Yng Nghymru, mae nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant oherwydd cam-drin rhywiol wedi 
gostwng 28% rhwng 2007/08 a 2017/18. 

• Yng Nghymru, mae nifer y plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol oherwydd cam-drin neu 
esgeulustod emosiynol neu gorfforol yn 2019 wedi cynyddu 6% o'i gymharu â 2018. 

• Mae mynychder problemau iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc ar gynnydd. 
• Mae chwarter y plant o Gymru sy'n dechrau yn yr ysgol bob blwyddyn dros eu pwysau neu'n ordew, 

ac mae'r lefelau hyn ar eu gwaethaf yn ein cymunedau tlotaf. 
 

Rhagfynegiadau yn y Dyfodol: 
• Bydd 65% o blant sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd heddiw yn mynd ymlaen i wneud swyddi nad ydyn 

nhw'n bodoli eto. 
• Sgiliau fel creadigrwydd, deallusrwydd emosiynol a datrys problemau fydd rhai o'r pwysicaf yn y 

dyfodol. Bydd ymddygiad a sgiliau meddal yn fwy gwerthfawr na chymwysterau. 
• Rhagwelir y bydd tlodi cymharol plant yn y DU yn codi i 36% yn 2021-22 
• Bydd cyllidebau gofal cymdeithasol yn parhau i fod yn annigonol i ateb y galw, gan achosi llai o 

ddarpariaeth o wasanaethau sy'n atal argyfwng teulu. 

https://llyw.cymru/llesiant-cymru?_ga=2.173649635.1303909101.1631718992-324586681.1621422692
https://llyw.cymru/llesiant-cymru?_ga=2.173649635.1303909101.1631718992-324586681.1621422692
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcomloc/1638/1638.pdf
https://www.csacentre.org.uk/documents/scale-and-nature-update-2019/
https://www.csacentre.org.uk/documents/scale-and-nature-update-2019/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/childabuseextentandnatureenglandandwales/yearendingmarch2019
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/state-generation-preventing-mental-health-problems-children-and-young-people
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/170505-future-trends-report-2017-en.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-46362871
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/social-care-crisis-uk-children-figures-day-a7995101.html

