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Rhagair 

"Beth mae Cymru yn ei wneud heddiw - bydd y byd yn ei wneud yfory." 

Ers fy mhenodi yn 2016, rwyf wedi gweithio gyda swyddogion y Cenhedloedd Unedig i adrodd y stori 

unigryw ac ysbrydoledig o Gymru gyda'n hymrwymiad i ystyried effeithiau tymor hir 
penderfyniadau.  

Yn gynharach y mis hwn cyhoeddodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António 

Guterres ei adroddiad 'Our Common Agenda' a chyhoeddodd sefydlu Llysgennad Arbennig y 

Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol ac Uwchgynhadledd y Dyfodol yn 2023. Wedi'i 

ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ei hun, mae'r Cenhedloedd Unedig wedi 

ymrwymo i feddwl yn y tymor hir ac ystyried yr effaith ar genedlaethau olynol gyda Chennad 

Arbennig sydd â'r dasg o gynrychioli buddiannau'r rhai y mae disgwyl iddynt gael eu geni dros y 
ganrif i ddod. 

 

Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous ac yn gam mawr ymlaen wrth fynd â chenedlaethau’r dyfodol 

Cymru tuag at y Byd. Edrychaf ymlaen at adeiladu ar y cyngor a'r partneriaethau yr wyf eisoes wedi'u 
datblygu a'u rhannu gyda'r Cenhedloedd Unedig, wrth roi'r cynigion hyn ar waith.   

Mae’r adroddiad ‘Our Common Agenda’ yn cynrychioli gweledigaeth yr Ysgrifennydd Cyffredinol ar 

gyfer dyfodol y Cenhedloedd Unedig ac yn gosod ei brif flaenoriaethau ar gyfer y pum mlyned d 

nesaf. Gan adeiladu ar ymrwymiadau blaenorol a wnaed, mae'r adroddiad hwn yn nodi 

gweledigaeth ar gyfer y Cenhedloedd Unedig i sicrhau bod buddiannau cenedlaethau'r dyfodol yn 

cael eu rhoi wrth wraidd y ffordd yr ydym yn llywodraethu ein cymdeithasau ar lefel genedlaethol a 
byd-eang. Gweledigaeth yn seiliedig ar yr hyn y mae Cymru eisoes yn ei roi ar waith.   

Mae gan bob un ohonom ddyletswydd i amddiffyn cenedlaethau'r dyfodol rhag y niwed y byddant 

yn ei ddioddef o benderfyniadau annoeth a ffôl a gymerir heddiw. Heb weithredu, bydd problemau 

fel tlodi, yr hinsawdd ac argyfyngau natur, ac anghydraddoldebau iechyd yn gwaethygu i'n plant a'n 
hwyrion. 

https://www.un.org/en/un75/common-agenda
https://youtu.be/QKqoKVhJBKQ


 

 



 

Gyda COP26 yn Glasgow yn nesáu, ni fu erioed yn bwysicach rhoi pwysau ar arweinwyr byd-eang i 

weithredu ar frys ac yn angenrheidiol ar yr argyfyngau hinsawdd a natur.  

Fel Gwarcheidwad Cenedlaethau'r Dyfodol, credaf y dylai lleisiau pobl ifanc fod yn glir ac yn uchel yn 

COP. Nid yn unig y maent wedi cyfrannu leiaf at achosion newid yn yr hinsawdd, ond eu dyf odol, a 
dyfodol cenedlaethau sydd eto i'w geni, sy'n mynd i gael eu heffeithio fwyaf.   

A thra bod Cymru yn gwneud pethau gwych, mae gennym ffordd bell i fynd, a rhaid  i ni beidio â 

llaesu dwylo. Cyn COP, rwy'n annog Llywodraeth Cymru a llywodraethau eraill y byd i amddiffyn ein 
llesiant presennol a chenedlaethau'r dyfodol.  

Rwy'n galw arnoch chi - cymerwch weledigaeth y Ddeddf a rhowch bwysau ar eich llywodraethau, 

eich ffrindiau a'ch teulu i gymryd gweithredu yn yr hinsawdd o ddifrif. Dewch yn Gomisiynwyr 

Cenedlaethau'r Dyfodol o'ch teuluoedd, cymunedau a chenhedloedd eich hun.   

Mae bywydau a bywoliaethau cenedlaethau cyfredol pawb yng Nghymru, a'r blaned, yn y fantol - 
heb sôn am y rhagolygon i genedlaethau'r dyfodol oroesi a ffynnu. 

“Rydyn ni’n disgwyl i 10.9 biliwn o bobl gael eu geni erbyn diwedd y ganrif.  

Mae angen eu doniau, eu syniadau a'u hegni, mae angen mwy na chefnogaeth ar bobl ifanc.  

Mae angen sedd wrth y bwrdd."  

António Guterres  



Mudiad dros Newid 

Deddf pobl Cymru, ar gyfer pobl Cymru a'r cenedlaethau sydd eto i ddod, yw Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Yn ganolog i gyflawni'r saith nod llesiant yn y Ddeddf, mae symudiad amrywiol sefydliadau heddiw 

yn dal i ymgyrchu ar brosiectau sy'n cwrdd â dyheadau'r Ddeddf ac yn eu cyflawni. Mae llawer 

ohonynt hefyd wedi cyfrannu at waith y swyddfa hon dros y pum mlynedd diwethaf, gan helpu i lunio 
ein gwaith a'n hargymhellion. 

Rydym yn cyfeirio at y mudiad ehangach hwn fel y 'Mudiad dros Newid' ac yng nghylchlythyr y mis 

hwn, roeddem am daflu goleuni ar rai o'r sefydliadau a'r rhwydweithiau sy'n rhan o'r ecosystem 
amrywiol hon o wneuthurwyr newid: Community Leisure UK (Wales) a Ffilm Cymru Wales. 

Ymddiriedolaethau Hamdden a Diwylliant Cymru fel Ysgogwyr Newid Cymunedol 

Cymdeithas aelodaeth yw Community Leisure UK (Wales) sy'n cynrychioli Ymddiriedolaethau 

elusennol (elusennau, cymdeithasau neu gwmnïau budd cymunedol) sy'n rheoli ac yn darparu 

gwasanaethau hamdden cyhoeddus, chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant i gymunedau ledled 

Cymru.  

Maent yn gweithio’n agos gyda llywodraeth leol, gan reoli eu gwasanaethau hamdden cyhoeddus a 

diwylliant a chyfrannu’n sylweddol at ddyletswyddau awdurdodau lleol o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  

Mae eu model busnes ymddiriedolaeth elusennol yn sicrhau bod gan bobl fynediad (â chymhorthdal) 

i ystod eang o raglenni gweithgaredd diwylliannol a chorfforol, ac yn cynnig dewisiadau hygyrch yn 
seiliedig ar ddewisiadau personol, anghenion a'r gallu i ymgysylltu.  

Mae ymddiriedolaethau yn rheoli 50% o'r holl hamdden cyhoeddus yng Nghymru, llyfrgelloedd 

cyhoeddus mewn pedair ardal awdurdod lleol yng Nghymru ac ystod o leoliadau celfyddydol a 

diwylliannol o bwys yn lleol ac yn genedlaethol, gan gynnig llwybr hygyrch i  bob oedran fwynhau 

diwylliant a bod yn egnïol.  

Mae hyn yn cynnwys:  

• rhaglen nofio am ddim a dosbarthiadau dysgu nofio  

• dangosiadau sinema isdeitlau a hamddenol   

• rhaglenni datblygu chwaraeon cymunedol  

• amser odli mewn llyfrgelloedd  

• adfer ac atal cwympiadau  

• Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol  

• dosbarthiadau theatr ieuenctid  

Gwneir eu holl waith gyda'r nod o ddarparu lle diogel i'r gymuned, lleihau arwahanrwydd 

cymdeithasol ac unigrwydd, mynd i'r afael ac atal cyflyrau iechyd tymor hir, a gwella iechyd meddwl 

https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/movement-for-change/
https://communityleisureuk.org/
http://ffilmcymruwales.com/


a llesiant. Maent wedi canfod bod eu rhaglenni gwaith wedi lleihau pryder aelodau, wedi cynyddu 
hyder pobl, ac wedi cefnogi dysgu a datblygiad personol ym mhob oedran.  

 

Llun: Cyfranogwyr yn y Gystadleuaeth Tenis â Nam ar eu Golwg a gynhaliwyd gan Newport Live, 

mewn partneriaeth â Lawn Tennis Association yn ystod haf 2021. Fel sefydliad elusennol, mae 

Newport Live yn buddsoddi unrhyw elw a gynhyrchir yn ôl yn y gwasanaethau a'r cyfleusterau y 
maent yn eu cynnig - felly mae cwsmeriaid Newport Live yn helpu i gefnogi eu cymuned leol.  

*** 

Mae Community Leisure UK (Wales) yn cyflawni yn erbyn y nodau llesiant a'r ffyrdd o weithio gyda'u 

hethos a'u gweledigaeth. Maent hefyd yn cefnogi eu haelodau i alinio â'r Ddeddf, gan helpu eu 

haelodau i weithredu fel gwir ysgogwyr newid cymunedol.  

Gan gefnogi ‘Cymru Gydnerth’, maent wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu Newid Hinsawdd yn 

ddiweddar, gan helpu ymddiriedolaethau hamdden a diwylliant i ddeall sut y gallant ymateb i’r 
argyfwng newid yn yr hinsawdd, ac i gyfleu eu cyfraniad ar y cyd at dargedau amgylcheddol.  

https://communityleisureuk.org/work/climate-change/


Fel partneriaid arwyddocaol i lywodraeth leol a bod wrth galon cymunedau lleol, gall 

ymddiriedolaethau hamdden a diwylliant wneud cyfraniad sylweddol at y targedau hinsawdd a 

osodir gan lywodraethau lleol a chenedlaethol.  

Maent hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth addysgu staff a'r cyhoedd, ymdrechion ailgylchu lleol, 

annog teithio cynaliadwy a llesol, a buddsoddi mewn cyfleusterau heneiddio i wella eu hôl troed 
amgylcheddol.  

Er enghraifft, yn ddiweddar mae Freedom Leisure sy'n rheoli dros 30 o gyfleusterau yng Nghymru, 

wedi buddsoddi dros hanner miliwn o bunnoedd mewn gosodiadau arbed ynni yng Nghanolfan 
Hamdden Penlan, Abertawe. Mae'r gosodiadau'n cynnwys:  

• system drydan panel solar  

• gwres a phŵer cyfun  

• goleuadau LED  

• gwell unedau trin aer pwll  

Mae'r buddsoddiadau hyn wedi arwain at ostyngiad o 75% mewn trydan, amcangyfrif o ostyngiad o 

16% yn y defnydd o nwy, ac amcangyfrif o ostyngiad o 40% mewn CO2 - sy'n gyfwerth ag arbed 
digon o nwy i bweru 44 o dai a lleihau allyriadau CO2 sy'n cyfateb i 172 o geir.   

Maes arall sy'n canolbwyntio ar Community Leisure UK yw cefnogi ei aelodau 

ynghylch cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (ED&I), gan drafod a mynd i'r afael â rhwystrau 

cyfranogi mewn hamdden a diwylliant cyhoeddus, o ran cyflogaeth a gweithgareddau. Trwy'r gwaith 

hwn, maen nhw wedi cyfrannu at ‘Gymru Fwy Cyfartal’ lle maen nhw'n gweithio gyda phartneriaid 

ac aelodau ar hyrwyddo'r sectorau hamdden a diwylliant fel dewis gyrfa i unigolion o bob cefndir a 
chefnogi aelodau i ddatblygu eu polisïau ED&I eich hun.  

Yn eu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2021, nodwyd tair ffordd i 

gyflawni eu hymrwymiadau o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sy'n cynnwys: “gweithio 

gyda'n haelodau, ymgysylltu â'n partneriaid, ac addysgu ein hunain fel sefydliad.”  

I gael mwy o wybodaeth am eu gwaith ewch i'w gwefan communityleisureuk.org. 

 

Ffilm Cymru Wales yn gweithio tuag at ddiwydiant ffilm gynhwysol, teg a gwyrdd  

https://communityleisureuk.org/work/equality-diversity-and-inclusion/
https://communityleisureuk.org./


Ffilm Cymru Wales yw'r asiantaeth datblygu sector ar gyfer ffilmiau Cymreig sy'n ymroddedig i 
hyrwyddo a chynnal diwydiant ffilm gynhwysol, teg a gwyrdd i Gymru.  

Maen nhw'n gwneud hyn trwy: 

• darparu cyllid a hyfforddiant i wneuthurwyr ffilmiau Cymreig sy'n dod i'r amlwg ac wedi'u 

sefydlu 

• cynnig profiadau sinematig cyffrous i gynulleidfaoedd ledled Cymru 

• ennyn diddordeb pobl o bob oed a gallu mewn dysgu creadigol  

• datblygu sgiliau a llwybrau gyrfa trwy ystod o raglenni hyfforddi 

• cyd-ddatblygu dulliau sy'n helpu pobl yn y sector i weithio'n wahanol 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gwahodd dull  nodedig ac unigryw i gwmnïau o Gymru 
ystyried cynaliadwyedd a chyfrifoldebau cyhoeddus mewn ffordd ddychmygus a blaengar.   

Wedi'i fframio o amgylch y Ddeddf a'r saith nod llesiant, mae eu gwaith yn amrywio o ddarparu 

dewisiadau amgen cynhwysol i ddulliau recriwtio, i gefnogi cwmnïau cynhyrchu i gynyddu gwerth eu 

heiddo deallusol i'r eithaf, gan helpu i sicrhau bod cwmnïau'n gynaliadwy a bod ganddynt 
gyrhaeddiad byd-eang.  

Maent yn cefnogi ‘Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Fyd Eang’ trwy fynd i’r afael â heriau amgylcheddol o 

fewn y diwydiant ffilm gyda’u rhaglen Cymru Werdd. Nod y rhaglen yw cefnogi gweithwyr 
proffesiynol a chwmnïau sector sgrin yng Nghymru i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050.  

 

 



“Mae gwaith Ffilm Cymru yn cael ei danategu gan Ddeddf LlCD, gan hyrwyddo datblygu cynaliadwy, 

a chyfrannu at lesiant amgylcheddol.  

Mae'n darparu fframwaith a rennir i ni i gyd weithio tuag ato.  

Er enghraifft, mae rhaglen Cymru Werdd yn ceisio hwyluso diwydiant ffilm cynaliadwy yng Nghymru 

sydd nid yn unig mewn gwell sefyllfa i frwydro yn erbyn heriau sy'n dod i'r amlwg yn sgil newid yn yr 

hinsawdd a materion amgylcheddol eraill ond sydd hefyd yn parhau i ffynnu a thyfu'n gynaliadwy”.  

 

Chris Hill, Rheolwr Cymru Werdd 

Mae'r rhaglen eisoes wedi llwyddo i:  

• Sefydlu Cronfa Her Cymru Werdd (cronfa arloesi mewn partneriaeth â Clwstwr gan sicrhau 

bod cyllid sbarduno ar gael i unigolion, sefydliadau a chydweithrediadau ar draws sawl 

sector i ymchwilio a datblygu ffyrdd cynaliadwy newydd o weithio ym myd ffilm a theledu) 

sy'n ceisio dod â dealltwriaeth ac ymarfer ynghyd ar draws meysydd fel trafnidiaeth, ynni, a 

thechnoleg, yn ogystal â'r diwydiannau creadigol, i helpu i ddatblygu cynhyrchion a 
gwasanaethau sy'n cefnogi'r sector creadigol i fod yn wyrddach  

• Sicrhau cyllid o £600,000 i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd sy'n cefnogi 

sector sgrin wyrddach, fel rhan o'r rhaglen aml-bartner Media.Cymru Cryfder mewn 

Lleoedd.  

• Taflu goleuni ar adnoddau ac arfer gorau i ysbrydoli eraill i wneud eu gwaith yn sector sgrin 

Cymru yn fwy cynaliadwy a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau a rhwydweithiau 

gwyrdd (gan gynnwys Green Regio, Albert BAFTA, Sustain Cymru a Cymru 

Greadigol Llywodraeth Cymru)  

Mae Ffilm Cymru hefyd yn cefnogi ‘Cymru Lewyrchus’ gyda’u rhaglen newydd Troed yn y Drws, 

rhaglen hyfforddi newydd-ddyfodiad gynhwysol newydd sy’n helpu i gysylltu pobl leol â swyddi 

cynhyrchu sgrin, gan ganolbwyntio ar eu sgiliau trosglwyddadwy o waith coed ac arlwyo, i yrru a 

gweinyddu. Mae'r cynllun yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithasau Tai, canolfannau swyddi 
a sefydliadau llawr gwlad i ddatblygu gweithlu hyblyg a gwydn.  

I ddysgu mwy am waith ysbrydoledig Ffilm Cymru Wales, ewch i'w gwefan 
www.ffilmcymruwales.com/cy. 

http://ffilmcymruwales.com/cy


 

Cymru i’r Byd – Y Byd i Gymru  

COP26 - Côd Coch ar gyfer Dynoliaeth  

Ym mis Tachwedd, bydd arweinwyr y byd yn dod ynghyd i gyflymu gweithredu tuag at nodau 
Cytundeb Hinsawdd Paris.  

Gydag adroddiad diweddaraf y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd yn ei alw ’n ‘gôd coch ar 

gyfer dynoliaeth’, rydym yn gwybod nad ydym yn gwneud digon i gyfyngu ar gynhesu byd-eang a 
bod ein gweithgaredd yn newid ein hinsawdd yn anadferadwy.    

Ond gallwn newid ein dyfodol.  

Gall Cymru, fel cenedl fach, ddangos arweiniad ar weithredu yn yr hinsawdd ac amddiffyn 

cenedlaethau'r dyfodol rhag y niwed y byddan nhw'n ei ddioddef heb weithredu i gyfyngu ar 

effaith argyfwng yr hinsawdd.  

Nid yn unig y mae pobl ifanc wedi cyfrannu leiaf at achosion yr hinsawdd ac argyfyngau natur, ond 
eu dyfodol nhw, a dyfodol cenedlaethau sydd eto i'w geni, sy'n mynd i gael eu heffeithio fwyaf.  

Canfu astudiaeth fyd-eang ddiweddar o fwy na 10,000 o bobl ifanc ar draws 10 gwlad fod “pryder a 

thrallod hinsawdd” yn effeithio ar 45% o ieuenctid byd-eang gyda 75% o’r ymatebwyr yn credu bod 
“y dyfodol yn frawychus”.  

Bydd y Comisiynydd yn mynychu COP yn Glasgow ac yn gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys 

Maint Cymru a'r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid i ymhelaethu ar leisiau ieuenctid a chyn bo hir 

byddwn yn gofyn i Lywodraeth Cymru am yr hyn sydd ei angen arnynt i weithredu ar frys i amddiffyn 
ein dyfodol.  

https://sizeofwales.org.uk/cy/
https://sizeofwales.org.uk/cy/addysg/llysgenhadon-hinsawdd-ieuenctid-cymru/


 

Ein gwaith a’n hadnoddau diweddaraf  

• Rydyn ni'n recriwtio 2 rôl newydd - gweithiwch gyda ni!  

Ydych chi'n siaradwr Cymraeg sydd ag angerdd am fanylion a chefnogi eraill? Fe allech chi fod ein 
Gweinyddwr Cymorth Tîm nesaf!  

Neu a ydych chi'n storïwr gweledol, yn llawn syniadau arloesol sydd ag angerdd am ddod o hyd i 

ffyrdd newydd o gyfleu negeseuon pwysig a chymhleth weithiau? Efallai y bydd gennych 

ddiddordeb yn ein swydd Crëwr Cynnwys!  

Darganfyddwch fwy am y rolau ar ein gwefan: 

◦ Gweinyddwr Cymorth Tîm  - dyddiad cau 4 Hydref  

◦ Crëwr Cynnwys  - dyddiad cau 4 Hydref  

https://www.futuregenerations.wales/cy/careers/9013/
https://www.futuregenerations.wales/cy/careers/crewr-cynnwys/


 

• Cofeb Betty Campbell  

Heddiw, dydd Mercher 29ain Medi, perfformiodd ein Bardd Preswyl Taylor Edmonds ei cherdd 

ddiweddaraf wrth ddadorchuddio Cofeb Betty Campbell yng Nghaerdydd: When I Speak of Bravery | 
A poem for Betty Campbell.  

Ar ôl i filoedd o bleidleisiau gael eu bwrw ym mhleidlais Monumental Welsh Women, dewiswyd 

Betty Campbell fel y gyntaf allan o bum merch hanesyddol o Gymru y byddent yn dymuno eu gweld 

yn cael eu hanfarwoli â cherflun. Fel pennaeth du cyntaf Cymru ’, bu Betty Campbell yn hyrwyddo 

treftadaeth amlddiwylliannol ei chenedl trwy gydol ei hoes. Helpodd Betty i greu Mis Hanes Pobl 

Dduon, daeth yn aelod o'r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, gwasanaethodd fel cynghorydd i Butetown 

rhwng 1999 a 2004 a dyfarnwyd MBE iddi yn 2003 am ei gwasanaethau i addysg a bywyd 
cymunedol.  

I ddathlu ei bywyd a'i gwaith, dadorchuddiwyd yr Heneb y tu allan i adeilad newydd Cyllid a Thollau 
EM yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd ddydd Mercher, Medi 29. 

https://www.walesartsreview.org/when-i-speak-of-bravery-a-poem-for-betty-campbell/
https://www.walesartsreview.org/when-i-speak-of-bravery-a-poem-for-betty-campbell/


 

• Cyflwyno Llesiant gyda recordio digwyddiadau Economeg Donut   

A wnaethoch chi ymuno â’r Comisiynydd, Kate Raworth a Katherine Trebeck (Cyd-sylfaenydd WEAll) 

yn nigwyddiad WEAll’s yn gynharach y mis hwn ar ‘beth yw“ economeg donut  ”a sut mae’n 

ymwneud â Deddf LlCD”? Os gwnaethoch ei fethu, fe allech chi ddal i fyny trwy eu sianel 
YouTube yma. 

 

https://youtu.be/lkbk8HLx63M
https://youtu.be/lkbk8HLx63M


• Lluniwch Eich Dyfodol: Prosiect Ffotograffiaeth Gyfranogol i Bobl Ifanc ar yr Amgylchedd 
yng Nghymru 

Sut gall pobl ifanc fynegi eu barn am yr amgylchedd, a'u dyheadau i fod yn gyfryngau newid? Sut y 

gellir troi'r safbwyntiau hynny'n argymhellion ar gyfer gweithredu ar y cyd ystyrlon? 

I fynd ar drywydd y cwestiynau hyn, rydym yn gweithio gyda'r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn 

Gwlad a Sefydliad Berggruen o'r UDA i gynnal 'Picture your Future' - prosiect ffotograffiaeth 

cyfranogol sy'n dod â lleisiau ifanc amrywiol i'r bwrdd, gan ennyn diddordeb gweithredwyr ifanc 

mewn a proses drafod yn ymwneud â gweithredu amgylcheddol tymor hir ar lefelau personol, lleol a 

chenedlaethol. Rydym yn gwahodd pobl ifanc (18-25 oed) o bob rhan o Gymru i wneud cais am y 

cyfle unigryw hwn i ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau trwy ddogfennu'ch pryderon 

a'ch uchelgeisiau ar gyfer yr amgylchedd a'r dyfodol rydych chi am ei greu. 

Darganfyddwch fwy am y prosiect yma. 

 

Cysylltwch â ni 

Am ddal i fyny ar rifynnau blaenorol y cylchlythyr? Dewch o hyd iddynt ar ein gwefan yma. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy:  

cenedlaethaurdyfodol.cymru / cenedlaethaurdyfodol2020.cymru 

@futuregencymru 

https://futuregenerationswales.sharepoint.com/:w:/s/CommunicationsTeam/EbXbx47pKsNMjhNXOfKLp1ABWslsUf20y9cKUFMF6k0eHg?e=chxWEd
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/ein-cylchlythyrau/
https://cenedlaethaurdyfodol.cymru/
https://cenedlaethaurdyfodol2020.cymru/


Sylwch fod y swyddfa ar gau ar hyn o bryd a'r ffordd orau i gysylltu â ni yw trwy ein cyfeiriad e-
bost uchod. 

 


