
Mynd i'r afael ag
anghydraddoldebau 
Yr hyn y mae Adroddiad Cenedlaethau'r
Dyfodol 2020 a chanfyddiadau’r
adroddiad Anghydraddoldeb yng
Nghymru’r Dyfodol yn ei olygu i gyrff
cyhoeddus yng Nghymru



Bydd pawb yng Nghymru’n

cael cyfle teg mewn bywyd i

ffynnu a llwyddo, waeth beth

fo'u cefndir neu eu

hamgylchiadau. Bydd pobl

yn cael eu gwerthfawrogi ac

yn cael cynnig cyfleoedd i

hunan gyflawni drwy gydol

eu bywyd. Bydd pobl yn cael

eu grymuso gan ymdeimlad

o bwrpas i wneud y pethau

sy'n bwysig iddyn nhw.

Beth yw gweledigaeth y Comisiynydd?

Adran ar: Cymru Fwy Cyfartal

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Equal-.pdf


Sut fedr y weledigaeth hon gyfrannu at y 7 nod llesiant?

Gwaith hyblyg a theg sydd wedi ei baratoi ar

gyfer y dyfodol mewn economi byd-eang

Mae tlodi sy’n pontio cenedlaethau’n perthyn

i’r gorffennol ac nid yw cyflogau bellach yn

cael eu hystyried yn ddull o fesur ein gwerth

Bydd cyflogwyr yn gwerthfawrogi dysgu gydol

oes a bydd mynediad cyfartal i bob gyrfa

System drafnidiaeth integredig, hyblyg ac yn

amlfodd, sy'n gwbl hygyrch ac yn fforddiadwy

Bydd technolegau yn galluogi pawb i fod yn

gysylltiedig â’i gilydd.

Bydd pobl yn teimlo’u bod wedi'u grymuso i wella eu hiechyd a'u

llesiant eu hunain ac yn profi llai o lygredd

System lesiant cenedlaethol sy'n cynorthwyo pobl i gadw'n iach ac

sy’n lleihau anghydraddoldebau iechyd

Bydd technoleg yn helpu i gadw pobl yn iachach am gyfnod hwy

Bydd ysgolion hefyd wedi mynd i'r afael ag

anghydraddoldebau sydd wedi'u hen sefydlu trwy

raglenni atal a thrwy fynd i'r afael â bylchau

cyrhaeddiad sy’n bodoli ar hyn o bryd.

Bydd arweinwyr ar bob lefel yn amrywio o ran

rhyw, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhyw, anabledd

ac oedran

Cymru Gydnerth

Cymru â diwylliant bywiog lle

mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru Iachach

Cymru fwy

Cyfartal 

Cymru Lewyrchus

Cymru Gyfrifol ar

lefel Byd-eang

Cymru o gymunedau

cydlynus 

Cymru fwy

Cyfartal 

Byddwn yn treulio mwy o amser i fod yn greadigol ac yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy

Bydd amrywiaeth ddiwylliannol yn cael ei hystyried a'i defnyddio fel ased, a bydd

cyfleoedd diwylliannol ar gael i bawb, yn cynnwys y ffordd o gadw'n iach a delio â

thrawma

Mynediad teg i fannau agored ac

amgylcheddau o ansawdd da i fyw ynddynt

Addysg sy'n integreiddio llythrennedd eco

a natur

Bydd gan gymunedau fwy o fynediad i

fannau gwyrdd a byddant yn teimlo

agosrwydd rhyngddynt a’r amgylchedd

Bydd Cymru’n groesawgar, yn ddiogel ac yn

deg i bawb

Byddwn yn gweithredu i liniaru materion byd-

eang negyddol, a thrwy gamau sy’n creu undod

Bydd Cymru’n croesawu ei chyfran deg o

ffoaduriaid sydd wedi'u dadleoli oherwydd

newid yn yr hinsawdd neu wrthdaro



iGan adeiladu ar yr argymhellion uchod a
helpu cyrff cyhoeddus i fabwysiadu
ymagwedd hirdymor yn nhermau mynd i’r
afael ag anghydraddoldeb, mae fy nhîm,
mewn cydweithrediad â Phrifysgol
Caerdydd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru,
wedi cynnal ymchwil i dri thueddiad mawr
sy’n effeithio ar ein cenedlaethau
presennol a chenedlaethau’r dyfodol.
Pwrpas yr ymchwil hwn oedd archwilio
tueddiadau’r dyfodol hyn ac ystyried sut y
gall polisïau cyfredol a rhai’r dyfodol sy'n
gysylltiedig â hwy, fynd, gyda’i gilydd, i'r
afael ag anghydraddoldebau.

Newid Hinsawdd

Newid Demograffig

Argymhellodd Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020:

Y dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gall ymateb i

dueddiadau'r dyfodol mewn ffyrdd sy'n lleihau

anghydraddoldebau yn hytrach na'u dwysáu. 

Mae anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol hirdymor wedi ymwreiddio
yng nghymdeithas Cymru trwy ddad-ddiwydiannu a dirwasgiad ariannol 2008.
Dangosodd ymchwil ar COVID-19 sut yr arweiniodd yr anghydraddoldebau
strwythurol presennol at ddosbarthiad anwastad o ddioddefaint yn nhermau
salwch, tlodi, diweithdra, tai gwael, a mynediad i fannau gwyrdd. Heb ymyrraeth,
bydd yr argyfwng hinsawdd yn dwysáu anghydraddoldebau yn yr un modd.

Awtomeiddio a dyfodol gwaith

Tueddiadau’r Dyfodol a adolygwyd gennym oedd:

Dylai cyrff cyhoeddus ffocysu ar atal anghydraddoldebau. 

Argymhellion Adroddiad

Cenedlaethau'r Dyfodol

Ymchwil ar Dueddiadau’r

Dyfodol

Llywodraeth Cymru a

chyrff cyhoeddus yn

defnyddio canfyddiadau yn

eu hymagwedd at bolisi

Y ffyrdd y gall y budd technoleg lunio dulliau, rolau a

lleoliadau swyddi yn y dyfodol

Y ffyrdd mae newid hinsawdd yn gallu effeithio ar draws

gwahanol feysydd thematig, a gwahanol grwpiau o bobl yn y

dyfodol

Y ffyrdd mae ein poblogaeth yn debygol o newid yn y dyfodol,

gan ffocysu ar boblogaeth sy'n heneiddio



Gweithwyr medrus yn bennaf

sydd wedi ymgymryd â

gweithio o bell, ond mae bron

i 40% o swyddi

na ellir eu

cyflawni gartref

Mae'n bosib gall y newid i

economi digidol

a’r 60,000 o

'swyddi gwyrdd’  gynyddu

anghydraddoldebau gan mai

dynion yw mwyafrif y

prentisiaid yn y meysydd hyn

Nid yw'r ffaith bod swyddi'n rhai

y gellir eu hawtomeddio’n

golygu y byddant yn

cael eu hawtomeiddio

Roedd y sectorau a gafodd eu

taro'n galetaf gan COVID-19

yn fwy tebygol o

gyflogi

menywod, pobl

anabl a phobl

o leiafrifoedd

ethnig 

Yr hyn a wyddom:

Awtomeiddio a dyfodol gwaith

Mae chwyldroadau

diwydiannol blaenorol wedi

gwaethygu

anghydraddoldebau

Ystyriaeth annigonol i bobl

anabl wrth feddwl am y

dyfodol

Felly mae angen i weithredu ganolbwyntio: 

Ar gynyddu nifer y menywod, lleiafrifoedd ethnig, a phobl anabl yn yr economi ddigidol a ‘gwyrdd’ er

mwyn lleihau ac atal yr anghydraddoldebau presennol.

Ar gynorthwyo cyflogwyr i ail-ddylunio swyddi i ystyried mwy o awtomeiddio a digideiddio tasgau,

fel eu bod yn amddiffyn ac yn gwella ansawdd swyddi pobl, diogelwch, ymreolaeth, a chydbwysedd

rhwng bywyd a gwaith, ac yn ennyn ymgyfraniad gweithwyr yn y broses.

Ar dargedu a gwella hygyrchedd cymorth busnes, rhaglenni entrepreneuriaeth a chyfleoedd

ailhyfforddi / sgiliau i sicrhau eu bod yn agored i bawb.

Ar greu strategaeth dyfodol gwaith, wedi'i seilio ar egwyddorion cydraddoldeb a Gwaith Teg, i

integreiddio polisi a gweithredu ar yr economi sylfaenol, y newidiadau i'r strategaeth ddigidol, yr

economi werdd a menter.



Y poblogaethau tlotaf yw’r

rhai lleiaf cyfrifol am y newid

yn yr hinsawdd, ond nhw yw'r

mwyaf tebygol o gael eu

heffeithio ganddo, yn fwy

tueddol o gael eu difrodi, a

ganddyn nhw mae’r

nifer lleiaf o

adnoddau i

ymateb,

ymdopi ac adfer

Gallai rhannau helaeth o

Gaerdydd, Casnewydd,

Abertawe,

Prestatyn a

Llandudno

fod o dan

ddŵr erbyn 2100

Newid Hinsawdd 

Yng Nghymru, mae

newid yn yr

hinsawdd wedi

arwain at gynnydd

mewn llifogydd

rhanbarthol,

gwyntoedd, sychder, ac

amrywiadau mewn tymheredd,

gydag effeithiau uniongyrchol ar

drafnidiaeth, amaethyddiaeth, tai,

busnes, a gweithgareddau

cymdeithasol a diwylliannol

Yr hyn a wyddom:

Felly mae angen gweithredu i ganolbwyntio ar:

Sicrhau bod yr holl strategaethau newid hinsawdd / datgarboneiddio hefyd yn lleihau

anghydraddoldebau  nawr ac yn y dyfodol trwy ystyried sut y gallant effeithio ar wahanol grwpiau a

chymunedau cyn i benderfyniadau gael eu gwneud, gan gynnwys ym meysydd polisi tai, trafnidiaeth,

ynni, gwledigrwydd, a mynediad i fannau gwyrdd.

Sicrhau ymgyfraniad y rhai y mae newid hinsawdd a datgarboneiddio’n effeithio arnynt wrth wneud

penderfyniadau polisi, naill ai trwy lwyfannau presennol neu drwy dreialu rhai newydd e.e., creu

Fforymau Dinasyddion fel rhan o ymagwedd Pontio Cyfiawn.

http://futuregenerations.wales/inequalityinafuturewales
http://futuregenerations.wales/inequalityinafuturewales


Mae poblogaeth ‘Cymru’ yn uwch

nag y bu erioed, ond

mae hefyd yn heneiddio

oherwydd bod

cyfraddau

genedigaeth yn

gostwng ac oherwydd ymfudo

Nid yw gwelliannau

i ddisgwyliad oes

wedi'u dosbarthu'n

gyfartal ar draws

gwahanol grwpiau

poblogaeth

Rhagwelir y bydd gan y

cenedlaethau iau llai o

gyfoeth na'r

genhedlaeth flaenorol

Mae menywod, gan gynnwys

y rhai hynny o gymunedau

lleiafrifoedd ethnig, yn fwy

tebygol na dynion

o orfod darparu

gofal, neu i beidio

â chael

gofalwyr a

chefnogaeth
Erbyn hyn mae pobl 65 oed a

hŷn yn cyfrif am 45%

o aelwydydd person

sengl

Newid demograffig 

Yr hyn a wyddom:

Felly mae angen i weithredu ffocysu:

Ar roi cydraddoldeb oedran wrth wraidd datblygu polisi newydd, yn enwedig ym maes iechyd a gofal

cymdeithasol, iechyd meddwl, cydlyniant cymunedol, cynhwysiant digidol, a gofal plant. Un dull fyddai creu

fforwm sy’n pontio cenedlaethau ar gyfer llunio polisïau gyda ffocws ar weithio integreiddiol.

Gwneud gofal yn gyfrifoldeb a rennir ar y cyd sy'n diwallu anghenion demograffig sy’n newid. Un dull

fyddai blaenoriaethu adferiad a arweinir gan ofal yn y cyfnod pontio gwyrdd.



Mae Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol hefyd yn argymell:

Weithredu argymhellion yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhyw gan ffocysu ar oblygiadau

tueddiadau'r presennol a'r dyfodol.

Osod targedau heriol ar gyfer recriwtio yn y sector cyhoeddus, gan sicrhau bod pobl â

nodweddion amrywiol yn cael eu cynrychioli yn y llywodraeth ar bob lefel, gan

gydnabod pwysigrwydd profiad o anfanteision bywyd fel maen prawf recriwtio. Dylid

cyflwyno Llwybr Carlam Bywyd Go Iawn fel rhan o recriwtio'r llywodraeth.

Sicrhau eu bod yn defnyddio pob lifer sydd ar gael i leihau anghydraddoldebau a dod â

thlodi i ben yng Nghymru, gan facsimeiddio cyfleoedd ar draws yr holl nodau llesiant.

Defnyddio’r diffiniad o atal i newid y dull cyffredinol o ddod â thlodi i ben a lleihau

anghydraddoldeb a chefnogi pobl sy'n profi anfantais.

Ei gwneud yn ofynnol i bawb sy'n derbyn cyllid gan y llywodraeth ddarparu hyfforddiant

cydraddoldeb, amrywiaeth, rhagfarn anymwybodol i'w gweithlu a’r rhai sy'n cyfarch y

cyhoedd.

Ennyn ymgyfraniad pobl yn y ‘stori y tu ôl i’r data’ a chydweithio ag eraill.

Mynd i'r afael â'r argymhellion sydd wedi'u cynnwys yn adroddiad Archwilio Cymru:

'Cynnydd wrth Weithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais

Rhywiol.'

Y dylai Llywodraeth Cymru:



Argymhellion mae Llywodraeth Cymru eisoes yn eu hyrwyddo:

•Sicrhau eu bod yn defnyddio ysgogiadau fel Dyletswydd

Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus; dyletswydd

economaidd-gymdeithasol a Bil Partneriaethau

Cymdeithasol (Cymru) mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â

gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

2015 - yn enwedig gosod, cyflawni ac adrodd ar

amcanion llesiant.

Mynd i'r afael â'r anghydraddoldebau a brofir gan

gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yng

Nghymru - gan gynnwys trwy Strategaeth Cydraddoldeb

Hiliol.

Sicrhau bod y cwricwlwm ysgol newydd yng Nghymru yn

arfogi plant yn ddigonol i fod yn ddinasyddion gwybodus

moesegol mewn Cymru amrywiol ei natur.

Yr hyn a argymhellwyd gennym: Yr hyn maen nhw wedi'i wneud:

Daeth y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol i

rym ym mis Mawrth 2021 ac mae'n mynd i’r afael ag

anghydraddoldeb yn ganolbwynt y broses o wneud

penderfyniadau. Gweithiodd Llywodraeth Cymru

gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’n

swyddfa i gynhyrchu canllawiau sy’n sicrhau aliniad

rhwng y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol a’r

ddyletswydd llesiant.

Mae drafft Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol :

Cymru Wrth-hiliol wedi'i gyhoeddi ac wedi mynd

drwy’r broses ymgynghori.

Yn amodol ar gymeradwyo terfynol, bydd dysgu am

amrywiaeth cymunedau, yn enwedig storïau pobl

Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, yn cael ei

gynnwys yng Nghwricwlwm newydd Cymru, sy'n

ddisgwyliedig i'w gyflwyno yn 2022

https://inews.co.uk/news/education/black-history-month-wales-first-uk-nation-teaching-black-histories-compulsory-1225755
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cymru-sy%E2%80%99n-fwy-cyfartal.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2021-03/race-equality-action-plan-an-anti-racist-wales_2.pdf


Beth allwch chi ei wneud i gyfrannu at y weledigaeth hon o’r dyfodol?
Dyletswydd Cyrff Cyhoeddus yw:

Ffocysu ar atal anghydraddoldebau, gan gynnwys trwy addysg a

thrwy harneisio sgiliau a gwytnwch pobl sydd wedi profi materion

perthnasol yn eu bywydau.

Mabwysiadu mesurau rhagweithiol wrth osod amcanion a chamau

llesiant, megis gosod targedau heriol ar gyfer recriwtio, cadw ac

annog blaengarwch menywod, grwpiau pobl dduon, Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl; sicrhau eu bod yn weladwy ac yn

cael eu cynrychioli ar bob lefel yn eu sefydliad.

Mabwysiadu gweithredoedd y Strategaeth Amrywiaeth a

Chynhwysiant ar gyfer penodiadau cyhoeddus, gyda'r nod o

ddarparu cyfle cyfartal i bawb, megis hyfforddiant cydraddoldeb

gorfodol a hyfforddiant mewn rhagfarn anymwybodol.

Gweithredu i annog arweinwyr ac uwch reolwyr i gael meddylfryd

ecwiti sy'n treiddio trwy eu timau.

Creu aliniad rhwng gosod, cyflawni ac adrodd ar eu hamcanion

llesiant ar gydraddoldeb, â’u hamcanion cydraddoldeb strategol.



Yr hydref hwn bydd Awdurdod Parc

Cenedlaethol Eryri yn cydweithredu â

Coed Cadw i blannu mwy o goed a

gwrychoedd mewn ardal ddynodedig o'r Parc.

Bydd Coed Cadw yn ariannu gwaith ffensio i

amddiffyn y coed a'r gwrychoedd newydd. Bydd

y coed yn cael eu cyflenwi o feithrinfa goed yr

Awdurdod yn Plas Tan y Blwch, gyda'r nod o

blannu 8,000 o goed brodorol a 1,800 metr o

wrychoedd. Mae ardal y prosiect yn cwmpasu 27

o Gynghorau Cymunedol ac yn rhedeg o

Feddgelert i'r gogledd, yr holl ffordd i'r de i

Pennal ac Aberdyfi, ac yn ymestyn i'r dwyrain cyn

belled â Rhydymain a Mawddwy.

Enghreifftiau o arfer da

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn

gweithio i gynyddu bioamrywiaeth a mynd i'r

afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur trwy eu

hystad, tra hefyd yn gwella iechyd meddwl a

llesiant eu staff, cleifion a'r gymuned. Yn amrywio

o ddatblygu gofodau arloesol fel Ein Dôl Iechyd

lle maen nhw'n cydweithredu â phartneriaid i

sefydlu parc iechyd cymunedol ecolegol i blannu

coed gan eu hunedau Gofal Critigol i wneud

iawn am allyriadau carbon, a chlinigwyr yn lleihau

allyriadau trwy'r gadwyn gyflenwi; maent yn dod

o hyd i ffyrdd newydd a beiddgar o fynd i'r afael

â'r heriau sy'n wynebu ein cenedlaethau

presennol a chenedlaethau'r dyfodol.

Bydd miloedd o goed brodorol yn cael

eu plannu yr hydref hwn mewn pum rhan

wahanol o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar

dir sy’n eiddo i’r Cyngor fel rhan o fenter Canopi

Gwyrdd y Frenhines ‘Plannwch goeden ar gyfer y

Jiwbilî’. Trefnir 'Diwrnod Gwyrdd' cydweithredol lle

gwahoddir ysgolion a'r gymuned leol i ymuno, i

helpu i blannu'r coed a dysgu mwy am yr effaith

hirdymor y bydd hyn yn ei gael ar ddal carbon, atal

llifogydd, lleihau llygredd ac agweddau llesiant

ehangach natur a bioamrywiaeth. Bydd awdurdod

lleol yn ennyn ymgyfraniad cymunedau lleol i gael

eu barn ar gynlluniau'r prosiect a'r ardaloedd sydd

i'w plannu.

Fe wnaeth hanner cant o feiciau

ymddangos ar strydoedd

Caerdydd yr wythnos hon wrth i

gynllun Beiciau OVO y ddinas, a

weithredir gan nextbike, ddod yn

fwy hygyrch nag erioed.

Dechreuodd Amgueddfa Cymru

ennyn ymgyfraniad pobl ifanc ym

mhob agwedd ar eu gwaith fel

ffordd o greu llwybrau i'r gwaith -

gan ddatblygu eu creadigrwydd a

sgiliau a fydd yn addas ar gyfer 

economi'r dyfodol. Yn awr, mae eu hymgyfraniad yn

cael ei ystyried yn hanfodol ar gyfer creu amgueddfa

fwy teg sy'n berthnasol i fywydau pobl ifanc, yn awr ac

i'r dyfodol - maen nhw'n ymgyfrannu mewn nifer o

brosiectau: yn amrywio o gyd-gynhyrchu

arddangosfeydd newid hinsawdd a pholisïau ail-

fframio i feddiannu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Nod y Fenter Effaith

Cymunedol yw adfywio

cymunedau trwy adnewyddu

eiddo gwag. Fel cwmni budd

cymunedol, mae FEC yn prynu

eiddo gwag sydd wedi dirywio

ac yn goruchwylio eu

hadferiad trwy ennyn

ymgyfraniad a hyfforddi gweithlu o bobl leol. Yn

aml, cyfranogwyr y prosiect yw'r rhai pellaf o'r

farchnad lafur, gyda llawer wedi wynebu rhwystrau

i gyflogaeth fel salwch meddwl, digartrefedd, cam-

drin domestig a dibyniaeth ar sylweddau.

Cynhaliodd Cyngor Blaenau Gwent Gynulliad

Hinsawdd, gan ddarparu llwyfan ar gyfer

cydweithredu a sgwrsio ar bwnc sy'n gofyn am

atebion ataliol hirdymor.

Gallwch ddod o hyd i ragor o enghreifftiau o arfer da ar ein tudalen Astudiaethau Achos.

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/Amgueddfa-Cymru-Involvement.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/06/Case-studies-Finalised-1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/astudiaethau-achos/


Adnoddau ac offer defnyddiol, a all eich helpu i ddilyn yr

argymhellion hyn:

Mae adroddiad

Tueddiadau'r

Dyfodol yn nodi'r

tueddiadau

cymdeithasol,

economaidd,

amgylcheddol a

diwylliannol

allweddol a allai

effeithio ar Gymru

yn y dyfodol.

Adroddiad

unwaith mewn

pum mlynedd yw

hwn, sy'n nodi

asesiad y

Comisiynydd o'r

cynnydd a wnaed

wrth weithredu'r

Ddeddf o fewn y

cyfnod adrodd.

Datblygwyd y

pecyn cymorth

hwn gan Iechyd

Cyhoeddus Cymru

a Swyddfa

Comisiynydd

Cenedlaethau'r

Dyfodol i helpu

cyrff cyhoeddus i

osgoi gwneud

penderfyniadau

nad ydynt yn sefyll

prawf amser.

Adolygiad cynhwysfawr

o sut mae Cymru’n

perfformio ar

gydraddoldeb a hawliau

dynol. Mae'n edrych ar

draws bywyd yn ei

gyfanrwydd, gan

gynnwys addysg,

gwaith, safonau byw,

iechyd, cyfiawnder a

diogelwch a chymryd

rhan mewn cymdeithas.

Adroddiad am effaith

y pandemig COVID-

19 ar bobl anabl.
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-10/Tueddiadaur-dyfodol-2017-2.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2021-03/race-equality-action-plan-an-anti-racist-wales_2.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Equal-.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-07/cynllun-gweithredu-lhdtc%2B-cymru_0.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/02/PHW-Three-Horizons-welsh_FINAL.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-06/hawdd-e-ddeall.pdf

