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Rhagair 

Croeso i'n cylchlythyr cyntaf yn 2022, gobeithio y bydd yn eich cyrraedd chi a'ch anwyliaid yn 
ddiogel. 

Mae eleni’n un arwyddocaol i’n swyddfa gan ei bod yn nodi fy mlwyddyn lawn ddiwethaf fel 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ac yn un lle rydym yn pwyso a mesur ein cyflawniadau 

a’n dysgu hyd yma wrth edrych ymlaen at y blaenoriaethau hynny y byddwn yn eu gosod ar gyfer y 

dyfodol. 

O ran yr hyn rydym wedi’i gyflawni, yn 2021 cafwyd nifer o gyhoeddiadau gan gynnwys ein 

hadroddiad Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol, ein Maniffesto y Dyfodol (parhad o 2020) a 
chanfyddiadau ein Hadolygiad Caffael Caffael Llesiant yng Nghymru. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cartrefi-addas-ar-gyser-y-dyfodol-yr-her-ol-osod/
https://www.futuregenerations.wales/cy/manifesto-for-the-future/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/caffael-llesiant-yng-nghymru/


 

1 - Sgiliau drwy Argyfwng: Uwchsgilio ac (Ail)Hyfforddi ar gyfer Adferiad Gwyrdd yng Nghymru 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/


 

2 - Caffael Llesiant yng Nghymru 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/caffael-llesiant-yng-nghymru/


 

3 - Maniffesto y Dyfodol 

https://www.futuregenerations.wales/cy/manifesto-for-the-future/


 

4 - Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol 

https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/


 

5 - Cartrefi sy’n addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cartrefi-addas-ar-gyser-y-dyfodol-yr-her-ol-osod/


 

6 - Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/anghydraddoldeb-yng-nghymrur-dyfodol/


 

7 - Dyfodol Teilwng i Gymru: incwm sylfaenol i bawb 

Fe wnaethom hefyd gwblhau Cam 1 o’n gwaith Cydraddoldeb a chyhoeddi Anghydraddoldeb yng 

Nghymru’r Dyfodol – ein pedwerydd adroddiad a gyhoeddwyd yn 2021 – lle gwnaethom dynnu sylw 

at y ffaith bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd camau yn awr i atal y rhai yr effeithir arnynt 

fwyaf gan effeithiau newid yn yr hinsawdd, megis llifogydd, rhag bod dan anfantais am genedlaethau 

oherwydd tueddiadau’r dyfodol. 

Dywedodd yr adroddiad hefyd, oni bai ein bod yn gwneud pethau ’n wahanol ac yn gweithredu’n awr 

wrth fynd i’r afael â materion fel newid yn yr hinsawdd, awtomeiddio a phoblogaeth sy ’n heneiddio, 
bydd anghydraddoldebau presennol yn gwaethygu a bydd rhai newydd yn ymddangos.  

Mae angen ystyried y tueddiadau hyn wrth fynd i'r afael â thlodi, iechyd meddwl a dadansoddiad 

pellach o gydlyniant cymdeithasol. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/dyfodol-teilwng-i-gymru-incwm-sylfaenol-i-bawb/
https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/inequality-in-a-future-wales/
https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/inequality-in-a-future-wales/


Fel rhan o'r ffordd ymlaen mae angen i ni gynnwys y tlotaf a'r mwyaf ymylol, y rhai sydd leiaf cyfrifol 

am newid yn yr hinsawdd, mewn penderfyniadau polisi. Mae'r bobl hyn yn fwyaf tebygol o ddod i 

gysylltiad ag effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd a bod ganddynt y lleiaf o adnoddau i allu 
ymateb ac adfer felly mae'n rhaid i'w lleisiau gael eu clywed. 

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, mae tlodi yn farwol. Mae cadw pobl yn iach yn golygu 
gwneud pethau newydd i fynd i'r afael â'r mater hwn. 

Byddai tlodi yng Nghymru yn cael ei haneru pe bai Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i Incwm 

Sylfaenol Cyffredinol (UBI) blaengar - system lle mae llywodraeth yn talu cyflog penodol i bob 
unigolyn yn rheolaidd waeth beth fo'i fodd neu ei statws cyflogaeth. 

Byddai’n gostwng cyfraddau tlodi cyffredinol 50% a thlodi plant yn gostwng 64%, gan ddod ag ef i 
gyfradd o lai na 10% yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae ar 28% - y gwaethaf yn y DU. 

Gallai drawsnewid cymdeithas yn llwyr drwy sicrhau Cymru fwy cyfartal, llewyrchus a chynnig y cyfle 

i ni gynyddu ffyniant pob person unigol, gan roi rhwyd ddiogelwch iddynt pan fyddant hwy a ’u 
teuluoedd ei hangen fwyaf – yn ddiau yw dilysnod unrhyw gymdeithas wâr? 

 

 

Yn ogystal â’r adroddiadau allweddol hyn, sy’n anelu at nodi’n annileadwy yr heriau sy’n ein 

hwynebu a’r camau gweithredu y mae angen i ni eu cymryd, lansiodd y swyddfa hefyd yr Academi 

Arweinyddiaeth ddiweddaraf gyda 35 o gyfranogwyr – yr Academi yw lle rydym yn nodi arweinwyr 
dyfodol Cymru a’u harfogi i hyrwyddo lles. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/adroddiad-newydd-yn-datgelu-byddai-incwm-sylfaenol-cyffredinol-yng-nghymru-yn-torri-tlodi-yn-ei-hanner/


Aethom hefyd i Gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP26.  

Yn dilyn ymlaen o gynhadledd COP26, fe wnaethom nodi bod Cymru ar flaen y gad o ran 

cenhedloedd blaengar ond bod llawer o waith i ’w wneud o hyd i gyflawni’r nodau a hefyd o ran sut 

mae arian yn cael ei wario i gefnogi a mynd i'r afael â'r materion y mae ein swyddfa yn gweithio i'w 
hamlygu. 

Er bod ffeithiau, ffigurau ac adroddiadau yn elfennau hanfodol wrth amlygu ein gwaith i ’r cyhoedd 

yn gyffredinol, yr edefyn aur sy’n helpu i ddod â’r holl waith hwn yn fyw yw ymdrechion creadigol ein 

Bardd Preswyl, Taylor Edmonds. 

 

Mae Taylor wedi cynhyrchu llawer o gerddi i amlygu a rhoi llais i ’r elfen ddynol o faterion fel newid 

hinsawdd gyda’r darn Emerging from Winter sy’n amlygu effeithiau llifogydd. Cyd-gynhyrchwyd y 
gerdd hon gyda thrigolion Llanrwst a’i darllen gan blant ysgol o Ysgol Bro Gwydir. 

Perfformiodd hi hefyd 'When I Speak of Bravery' yn nathliad o gerflun Betty Campbell yng 
Nghaerdydd y llynedd. 

Mae gwaith Taylor wedi bod yn rhan annatod o roi bywyd i ’n hymdrechion ac wrth roi cyseiniant 

dynol iddynt – diolchwn yn fawr iddi am bopeth y mae wedi ’i wneud. 

Gan edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod, rydym yn bwriadu parhau i wthio ymlaen a thynnu sylw at y 

negeseuon o’n gwaith blaenorol, gan gynnwys Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 – yr oedd 

Pennod 2 ohono’n edrych ar y newid diwylliant sydd ei angen ar draws gwasanaethau cyhoeddus 

yng Nghymru er mwyn gwireddu’r weledigaeth Y Gymru a Garem. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/y-comisiynydd-yn-cop26/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/taylor-edmonds-ywr-bardd-preswyl-newydd-i-gomisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-cymru/
https://futuregenerations2020.wales/english
https://youtu.be/rQwkNz-TCnc


 

 



 

Rwyf hefyd heddiw (Ionawr 31ain) wedi lansio adolygiad o sut mae Llywodraeth Cymru yn 

gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (ceir rhagor o fanylion yn yr erthygl Adolygiad 
Adran 20 sy’n cyd-fynd). 

Mae’r Ddeddf yn un o’r rhaglenni newid diwylliannol mwyaf y mae sector cyhoeddus Cymru wedi’i 

chael erioed. 

Ni ellir cyflawni hyn oni bai bod gwaith mewnol cyrff cyhoeddus – eu prosesau, eu datblygu a’u 

darpariaeth polisi, a’u gweithluoedd – yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy ac yn 

hyrwyddo a galluogi datblygu cynaliadwy ar draws eu sefydliadau fel sy’n ofynnol gan y Ddeddf 

Llesiant. 

Prif ffocws fy mlwyddyn olaf fydd cadarnhau’r Ddeddf yng Nghymru: parhau i gefnogi a herio cyrff 

cyhoeddus; i amlygu'r hyn sy'n newid o ganlyniad; ac i atgyfnerthu'r gymuned o gefnogaeth o'i 

chwmpas, o fewn busnes, hyrwyddwyr mewn cyrff cyhoeddus, y sector gwirfoddol hefyd a'r 

penderfyniadau gwleidyddol dewr hefyd. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/section-20/


Adolygiad i sut mae peirianwaith Llywodraeth Cymru yn gweithredu 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

 

Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, rwyf am sicrhau bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol sy’n arwain y byd yn cael ei defnyddio i ’r eithaf ac annog cyrff cyhoeddus i wneud 

penderfyniadau polisi sy’n gynaliadwy ac sy’n cael effaith gadarnhaol ar fywydau beunyddiol y 

presennol cenedlaethau a'r rhai sydd eto i'w geni. Mae hyn yn cynnwys sut mae polisïau tai yn mynd 

i’r afael â thlodi tanwydd, a sut yr ydym yn sicrhau bod y rhai y mae llifogydd ac erydu arfordirol yn 

fwyaf tebygol o effeithio arnynt yn cymryd rhan mewn mynd i ’r afael ag argyfyngau hinsawdd a 
natur.  

Credaf fod pa bolisi sy'n cael ei greu yn dibynnu ar sut mae'r polisïau'n cael eu datblygu. Rwy’n credu 

bod y fecanwaith y tu ôl i’r llenni, (sy’n cael ei hanwybyddu’n aml) yn hanfodol i gymhwyso Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  

Mae’r Ddeddf yn un o’r rhaglenni newid diwylliannol mwyaf y mae sector cyhoeddus Cymru wedi’i 

chael erioed. Ni ellir cyflawni hyn oni bai bod gwaith mewnol cyrff cyhoeddus – eu prosesau gan 

gynnwys eu datblygu a’u darpariaeth polisi; a’u gweithluoedd yn gweithredu’n unol â’r egwyddor 

datblygu cynaliadwy ac yn hyrwyddo a galluogi datblygu cynaliadwy fel sy ’n ofynnol gan Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae gan Lywodraeth Cymru rôl arbennig o bwysig i’w chwarae fel 
arweinydd cyrff cyhoeddus ac wrth iddynt osod polisïau cenedlaethol i bawb yng Nghymru.   

Ar 31 Ionawr 2022, lansiais adolygiad o’r modd y mae peirianwaith Llywodraeth Cymru yn 

gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. (Adolygiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol i sut mae peirianwaith Llywodraeth Cymru yn cyflawni datblygu cynaliadwy ac yn diogelu 

gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion). Gallwch ddarllen mwy am yr adolygiad hwn 

ac adolygiadau adran 20 yma. 

Rwyf wedi defnyddio amrywiaeth o dystiolaeth i bennu bod angen adolygiad ar hyn o bryd, gan 

gynnwys fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol fy hun (2020), adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, 

‘Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ (2019) ac adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus 'Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y Stori Hyd Yma' (2021) a oedd i gyd yn tynnu 

sylw at rwystrau a meysydd i'w gwella sy'n gysylltiedig â gweithredu'r Ddeddf o fewn Llywodraeth 
Cymru. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/section-20/
https://www.futuregenerations.wales/cy/section-20/
https://www.futuregenerations.wales/cy/section-20/
https://www.futuregenerations2020.wales/
https://archwilio.cymru/sites/default/files/2020-11/implementing_wfg_act_wg_welsh.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s500006899/Adroddiad%20y%20Pwyllgor%20-%20Cyflawni%20ar%20gyfer%20Cenedlaethaur%20Dyfodol%20Y%20stori%20hyd%20yma%20Mawrth%202021.pdf


 

Drwy’r Adolygiad hwn, byddaf yn archwilio ‘sut’ y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ei 

phrosesau, ei phobl a’i diwylliant ac arweinyddiaeth y sector cyhoeddus yn hybu eu hamcanion 

llesiant, ac yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy drwy roi mwy o ystyriaeth i 

effaith hirdymor y pethau a wnânt, gyda’r bwriad o nodi arfer da a’r posibilrwydd o wneud 

argymhellion ar sut y gellid gwella prosesau yn y dyfodol.  

Bydd yr adolygiad yn canolbwyntio yn bennaf ar tri cam sydd wedi ’u cynnwys yn Rhaglen 

Lywodraethu sy’n ymwneud â phrentisiaethau fel y prif astudiaeth achos. Bydd yr adolygiad hefyd yn 

tynnu ar nifer gyfyngedig o feysydd polisi eraill, yn ôl yr angen, i dynnu ar arferion presennol (a chan 

gynnwys yr arfer da yr ydym eisoes wedi’i weld) i ddeall prosesau ar gyfer integreiddio ar draws y 

llywodraeth ac i fy alluogi i wneud argymhellion potensial sy ’n berthnasol i Lywodraeth Cymru yn ei 
gyfanrwydd.  

Wrth weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ogystal â’i thrafod, gan ddefnyddio’n 

benodol ymglymiad, integreiddio a chydweithio, byddaf yn ceisio gweithio mewn modd 

cydweithredol â Llywodraeth Cymru wrth gynnal yr adolygiad o’r modd y mae peirianwaith 

Llywodraeth Cymru yn cyflawni datblygu cynaliadwy ac yn diogelu gallu cenedlaethau ’r dyfodol i 

ddiwallu eu hanghenion. Mae Llywodraeth Cymru a minnau wedi ymrwymo ar y cyd i ddysgu 

parhaus a gwneud gwelliannau yn y ffordd y caiff y Ddeddf ei rhoi ar waith, gan nodi arfer da a 
rhannu’r hyn a ddysgwyd â’r sector cyhoeddus ehangach.  

Bydd yr adolygiad yn cael ei arwain gan Grŵp Llywio o amrywiaeth o gefndiroedd gan gynnwys 

academyddion, y rhai sydd â phrofiad o sgiliau a pholisi prentisiaethau, a’r rhai sydd â phrofiad o 

weithio o fewn Llywodraeth Cymru a’r DU. Byddwn yn ymgysylltu’n eang â rhanddeiliaid ac yn 
cynnwys y rheini sydd â phrofiad byw perthnasol i lywio’r adolygiad.   



Fy nod yw cyhoeddi ein canfyddiadau ym mis Tachwedd 2022. Edrychwch am fwy o wybodae th yng 
nghylchlythyr y mis nesaf am sut y gallwch chi gymryd rhan.  

Mudiad dros Newid 

Y llynedd lansiwyd Adran ‘Mudiad dros Newid’ ein cylchlythyr i dynnu sylw at brosiectau a 

sefydliadau ledled Cymru sy’n cyfrannu at gyflawni’r Nodau Llesiant ac yn ymgyrchu’n gyffredinol ac 
yn gweithredu dros newid tuag at Gymru fwy cynaliadwy.  

Ers hynny rydym wedi rhoi sylw i nifer o brosiectau a sefydliadau ysbrydoledig – yn bennaf yn y 

sector gwirfoddol a chymunedol – wedi’u pweru gan unigolion sy’n hyrwyddwyr llesiant 
cenedlaethau’r dyfodol. 

Mae rhai o’r sefydliadau rydym wedi clywed ganddynt yn cynnwys Give Your Best (GYB) sy ’n fudiad 

dielw sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr ac sy’n canolbwyntio ar rymuso menywod yn y gymuned 

ffoaduriaid. Gall menywod sy'n ffoaduriaid, sy'n ceisio lloches, neu'n amddifad siopa o gatalog o 

ddillad a roddir trwy lwyfan ar-lein, heb unrhyw gost. Gallwch ddarllen mwy amdanynt o'n 
cylchlythyr mis Mehefin yma. 

 

8 - Give Your Best 

 

9 - Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/ein-cylchlythyrau/
https://sway.office.com/gQb1oaO3M2PANgp6
https://giveyourbest.uk/
https://sizeofwales.org.uk/cy/addysg/llysgenhadon-hinsawdd-ieuenctid-cymru/


Rydym hefyd wedi clywed gan Kate o’r Youth 7 (Rhwydwaith Arweinwyr y Dyfodol) a’r Llysgenhadon 

Hinsawdd Ieuenctid am eu gwaith a’u gweledigaeth ar gyfer ein dyfodol yng Nghymru. Gallwch 

ddarllen mwy yn ein cylchlythyr mis Awst yma. 

Os oes gennych chi brosiect i’w rannu â ni sy’n dangos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) ar waith, os hoffech chi ddweud wrthym sut mae eich sefydliad wedi gwreiddio ’r Ddeddf yn 

y ffordd y mae’n gweithio, neu os hoffech chi rannu eich stori bersonol am wneud newidiadau ar 

gyfer datblygu cynaliadwy, cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych a rhannu'r hyn 
yr ydych yn ei wneud fel rhan o'r Mudiad dros Newid. 

Rydym wedi llunio canllaw arddull cyflym ar yr hyn yr ydym yn chwilio amdano yn y nodweddion 

hyn, ond mae croeso i chi anfon gair atom trwy e-bostio cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru 

a byddem yn hapus i gael sgwrs gyda chi am eich profiad. 

Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru 

Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd y camau mentrus i roi’r gorau i adeiladu ffyrdd 

newydd a cheisio cyngor Panel arbenigol ar ba waith ffordd y gellir ei gyfiawnhau mewn gwirionedd 

mewn argyfwng hinsawdd. 

Rwy’n gweld gwaith y Panel fel enghraifft bwysig iawn o Lywodraeth Cymru yn “cerdded y sgwrs” o 

ran trafnidiaeth gynaliadwy. Dylai gyflymu’r broses o roi Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 

Llywodraeth Cymru ar waith, a lifodd yr hierarchaeth fodd i roi cerdded a beicio yn flaenoriaeth, yna 

trafnidiaeth gyhoeddus a rhannu symudedd, a dim ond wedyn ceir preifat.  

Mae un o’n tîm, Dr Eurgain Powell, yn aelod o’r Panel, yn gweithio gydag arbenigwyr trafnidiaeth a 

hinsawdd eraill i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch pa rai o’r “piblinell” o gynlluniau 
ffyrdd presennol y dylid eu canslo, eu haddasu neu eu parhau.  

Bydd y Panel hefyd yn cynghori’r Llywodraeth ar ddyfodol ffyrdd, a sut y gellir eu defnyddio ’n 

wahanol i gyflawni datgarboneiddio a newid moddol i ddull iau mwy cynaliadwy, gyda’r manteision 

lles trawsbynciol niferus a ddaw yn sgil hynny. 

 

10 - Strategaeth Drafnidiaeth Cymru Llywodraeth Cymru  - Llwybr Newydd  

Ym mis Hydref mae’r Panel wedi rhoi cyngor cynnar ar ffordd osgoi Llanbedr a gwnaeth Llywodraeth 

Cymru benderfyniad beiddgar i ganslo cymorth i ’r Awdurdod Lleol adeiladu’r ffordd. Mae’n bwysig 

iawn bellach bod y gymuned leol yn cael ei chefnogi i ddatblygu dewisiadau amgen i’r prosiect 

ffyrdd, mewn ffordd debyg i’r hyn a awgrymodd yr Arglwydd Burns ddewisiadau amgen aml-foddol, 
cynaliadwy i Ffordd Liniaru’r M4 o amgylch Casnewydd. 

https://sway.office.com/D2Olz66d6cXCCsst
mailto:cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/mae-comisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-yng-nghymru-yn-gofyn-am-esboniad-i-eithriadau-rhewi-ffyrdd/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/mae-comisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-yng-nghymru-yn-gofyn-am-esboniad-i-eithriadau-rhewi-ffyrdd/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/datganiad-gan-sophie-howe-comisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-ar-llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-newydd-20-mlynedd-llywodraeth-cymru/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/datganiad-gan-sophie-howe-comisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-ar-llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-newydd-20-mlynedd-llywodraeth-cymru/
https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021


Disgwylir i adroddiad cychwynnol y Panel gael ei gyhoeddi’n fuan a bydd yn nodi’r rhestr o 

brosiectau sy’n cael eu hadolygu a’r meini prawf ar gyfer eu hystyried, a fydd, rwy’n siŵr, yn seiliedig 

yn helaeth ar y nodau llesiant. 

Ym mis Ionawr cyfarfûm â Chadeirydd y Panel, Dr Lynn Sloman a rhoddodd sicrwydd iddi y byddwn 

yn cefnogi gwaith y Panel ac yn dwyn y Llywodraeth i gyfrif i weithredu ar yr argymhellion terfynol 
pan gânt eu cyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Sbotolau ar Gorff Cyhoeddus 

“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi bod yn ysgogiad i’n hannog i feddwl yn wahanol 

am sut rydym yn defnyddio ein hystâd. 

“Drwy ddweud nad yw tir yn rhywbeth i adeiladu arno’n unig, gallwn gefnogi pobl yn ein cymuned 

trwy gynyddu mynediad at fwyd iach, fforddiadwy.”  

_____________________________________________ 

Amanda Davies 

Rheolwr Gwella Gwasanaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

Y mis hwn fe ddywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe sut mae ganddyn nhw gynlluniau i 
ddatblygu “fferm” ar dir ger Ysbyty Treforys. 

Mae’r bwrdd iechyd wedi cytuno i droi darn o dir drosodd yn fenter ddielw i dyfu amrywiaeth o 

gnydau – gyda’r gymuned ehangach a chleifion ysbyty o bosibl yn helpu i ’w redeg. 

Er ei fod yn cael ei redeg yn annibynnol, mae'r prosiect yn cael ei gefnogi gan Fae Abertawe fel rhan 
o'i ymrwymiad ehangach i ddyfodol mwy cynaliadwy. 

Mae mentrau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (CSA) yn bartneriaethau rhwng ffermwyr 
a defnyddwyr lle rhennir cyfrifoldebau, risgiau a gwobrau ffermio. 

Cânt eu rhedeg gan un neu fwy o brif dyfwyr gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr sy'n gallu dysgu 
sgiliau newydd a mwynhau'r buddion therapiwtig sy'n gysylltiedig â gweithgareddau garddio. 

Daw'r arian o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys grantiau a gwerthu blychau llysiau organig 

wythnosol i danysgrifwyr lleol. 

Dechreuodd CSAs yn Japan a Gogledd America ac maent bellach wedi ’u sefydlu ledled Ewrop a’r DU 
– gan gynnwys dau ym Mhenrhyn Gŵyr. 

Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i gymryd rhan ar ôl darganfod bod Rhwydwaith Tlodi 
Bwyd Abertawe yn chwilio am gyfleoedd i sefydlu CSAs pellach ar draws ardal ehangach o'r ddinas. 

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Gwella Gwasanaeth y bwrdd iechyd, fod trigolion Bae Abertawe 

yn byw yn hirach nag erioed o'r blaen. 



“Fel llawer o rannau eraill o Gymru, rydyn ni’n wynebu heriau cynyddol ynghylch sut i gadw ein 

poblogaeth yn iach,” meddai. “Rydym hefyd yn parhau i fod ag anghydraddoldebau iechyd ar draws 

gwahanol rannau o’r ardal. Rydyn ni’n gwybod bod gan bobl sy’n byw yn Nwyrain Abertawe 

ddisgwyliad oes o 12 mlynedd yn llai na’r rhai sy’n byw yng ngorllewin Abertawe. Mae angen i ni 

feddwl yn wahanol am sut rydym yn mynd i’r afael â’r heriau hyn os ydym am gael gwasanaeth 

iechyd a gofal cynaliadwy yn y dyfodol.” 

Beth amser yn ôl, prynodd y bwrdd iechyd dir ger Ysbyty Treforys ar gyfer datblygiad posibl yn y 
dyfodol. Fodd bynnag, mae topograffeg un rhan o'r tir hwn yn ei gwneud yn anaddas i adeiladu arno. 

Ond, fel mae'n digwydd, mae'r pridd yn ddelfrydol ar gyfer tyfu cnydau. 

 

 

Cysylltodd Bae Abertawe â Cae Tan, CSA llwyddiannus sydd wedi’i leoli yn Parkmill, Gŵyr, a Chyfoeth 

Naturiol Cymru i archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu’r safle 7.6 erw hwn, sy’n cynnwys ei ffrwd ei 
hun. 

Mae'r bwrdd iechyd bellach wedi ymrwymo i brydlesu'r safle, am rent rhad, i CSA newydd am 10 
mlynedd, gan ddechrau ganol mis Mawrth. 

Bydd yn cael ei reoli gan y prif dyfwr Rob Hernando sydd wedi bod yn ymwneud â phrosiectau 
cymunedol yn ardal Abertawe ers 2014. 

Yn 2017 dechreuodd astudio am radd Meistr mewn cynaliadwyedd ac addasu gyda’r Ganolfan 

Dechnoleg Amgen ym Machynlleth, a feithrinodd ddiddordeb mewn rhwydweithiau cyflenwi bwyd 
ac amaethyddiaeth amgen. 

Dechreuodd Rob wirfoddoli yng Nghae Tan, a daeth yn angerddol am greu mynediad at brosiectau 

tebyg yn nwyrain y ddinas, a arweiniodd yn y pen draw at weithio gyda’r bwrdd iechyd i ddatblygu 

CSA Treforys. 

“Byddwn yn treulio’r flwyddyn gyntaf yn datblygu’r safle. Mae hyn yn cynnwys tasgau amrywiol fel 

gwella mynediad, llawr caled ar gyfer parcio a gwella ffrwythlondeb y tir,” meddai Rob, sydd ei hun 

yn byw yn nwyrain Abertawe. “Y cynllun yw plannu cnydau tail gwyrdd dros y cae i adeiladu 

ffrwythlondeb ar gyfer y tymor tyfu cyntaf, yna gwneud yr holl waith arall fel ffensio, gwrychoedd, 



plannu coed a gwella bioamrywiaeth. Bydd y gwaith o gynhyrchu bwyd yn dechrau tua mis Mawrth 
2023 ac rydym yn gobeithio gallu darparu blychau bwyd rheolaidd o fis Mehefin y flwyddyn honno. ” 

Bydd manylion ynghylch sut y gall pobl wirfoddoli, a thanysgrifio i focsys ll ysiau, yn cael eu cyhoeddi 

yn ddiweddarach. Ac er na fydd Bae Abertawe yn ymwneud yn uniongyrchol â'r ADGP, mae rhai 
cynlluniau partneriaeth eisoes yn cael eu trafod. 

Dywedodd Amanda: “Un o’r cynigion yw i’r CSA ddarparu cyflenwad o lysiau i ni’n rheolaidd. 

Siaradais â’n hadran arlwyo a dywedasant fod hynny’n rhywbeth y gallent ymchwilio iddo. Mae yna 

gyfle y gallai ein cleifion gael cawl organig ffres, yn rheolaidd, gan wella eu hiechyd a hefyd lleihau 
ein hôl troed carbon. Bydd y bwyd yn dod o ochr arall y ffordd. 

 

 

Gall fod cyfle hefyd i ddefnyddio gwastraff bwyd yr ysbyty ar gyfer compost. Mae yna ganllawiau 

DEFRA i’w dilyn, felly rydym yn cynnal trafodaethau ynglŷn â sut y gallwn wneud hynny.” 

Bydd cyfleoedd hefyd i gleifion gymryd rhan, ynghyd â gwirfoddolwyr o bob rhan o'r gymuned 
ehangach. 

Ychwanegodd Amanda: “Mae byrddau iechyd eraill yng Nghymru wedi gwneud prosiectau garddio 

ond CSA Treforys yw’r cyntaf ar y raddfa hon. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi bod 

yn ysgogiad i’n hannog i feddwl yn wahanol am sut rydym yn defnyddio ein hystâd. Drwy ddweud 

nad yw tir yn rhywbeth i adeiladu arno’n unig, gallwn gefnogi pobl yn ein cymuned trwy gynyddu 

mynediad at fwyd iach, fforddiadwy. Bydd y CSA yn helpu i gysylltu ein cymuned, gwella sgiliau, 

lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd, a gwella iechyd a llesiant pobl. A heb unrhyw gost i’r bwrdd 
iechyd.” 

Dywedodd Rob, pan ddechreuodd feddwl am ei CSA ei hun am y tro cyntaf, nad oedd ganddo 
unrhyw syniad y byddai'n gweithio gyda'r bwrdd iechyd yn y pen draw. 

“Mae’n teimlo fel perthynas eithaf unigryw ond hefyd un sy ’n gwneud synnwyr rhesymegol,” 

ychwanegodd. “Rydym yn ceisio darparu bwyd iach o ffynonellau lleol, nid yn unig i helpu'r 

amgylchedd ond i helpu ein pobl. Os gallwn ddarparu cyfleoedd i bobl wella eu hiechyd a ’u llesiant 



trwy eu gweithredoedd dyddiol a thrwy hynny leihau’r pwysau ar y gwasanaeth iechyd mae’n 

ymddangos yn rhesymegol, a dyna sy’n wirioneddol gyffrous i mi. Os yw’n llwyddiannus, ac rwy’n 

llwyr ddisgwyl iddo fod yn llwyddiannus, mae’n rhywbeth y gellir o bosibl ei ailadrodd mewn man 
arall.” 

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Emma Woollett:“Rwyf wrth fy modd ein 

bod wedi gallu cefnogi menter mor werth chweil. Mae’r bwrdd yn cymryd eu cyfrifoldebau o dan 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o ddifrif. Dyma gyfle perffaith i gefnogi ein cymunedau, 
cynyddu llesiant ac annog mwy o fynediad at fwyd iach, fforddiadwy."  

Llongyfarchiadau i’r Comisiynydd Plant newydd 

Hoffwn achub ar y cyfle i longyfarch Rocio Cifuentes y cyhoeddwyd ei benodiad yn Gomisiynydd 

Plant newydd Cymru y mis hwn. 

Rocio, a fydd yn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Ebrill 2022, yw prif weithredwr y Tîm Cymorth 

Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid - prif sefydliad Cymru sy’n cefnogi cymunedau Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig. 

Rwy’n hyderus y bydd yn llwyddiant ysgubol yn ei rôl newydd yn hyrwyddo ac amddiffyn hawliau 

plant yng Nghymru. 

Hoffwn hefyd dalu teyrnged i’r Comisiynydd Plant presennol Sally Holland am ei holl ymdrechion i 
ymgorffori hawliau plant yn ystod ei chyfnod yn y swydd. 

https://www.thenational.wales/news/19831639.rocio-cifuentes-new-childrens-commissioner-wales/
https://www.complantcymru.org.uk/
https://www.complantcymru.org.uk/


 

Arolwg Senedd Ieuenctid Cymru 

Mae aelodau newydd Senedd Ieuenctid Cymru (WYP) yn gofyn i bobl gwblhau arolwg a'u helpu i 
benderfynu pa faterion i'w cymryd. 

Cafwyd ymateb da i’w harolwg cyntaf gan grybwyll amrywiaeth o faterion, o ffermio i faterion iechyd 

meddwl, LGBTQ+, ffoaduriaid, democratiaeth, cyfleoedd i gadw ’n heini a gwneud chwaraeon, i 

newid hinsawdd ac addysg. 

Mae’r rhestr o 22 o faterion y soniodd pobl ifanc amdanynt yn yr arolwg cyntaf i’w gweld yma. 

Wrth gwblhau’r arolwg gofynnir 3 chwestiwn i chi gan gynnwys ble rydych yn byw yng Nghymru, eich 
oedran a’ch 3 phrif fater o’r 22 rhifyn. 

Ar ôl i chi ddweud eich dweud, bydd yr atebion wedyn yn cael eu rhannu ag Aelodau newydd Senedd 
Ieuenctid Cymru a fydd yn pleidleisio ar ba faterion y gall y WYP nesaf eu datblygu. 

Mae’r arolwg – sy’n ddienw – i’w weld yma: https://forms.office.com/r/aeSnk9sbrZ  

https://seneddieuenctid.senedd.cymru/
https://seneddieuenctid.senedd.cymru/blog/dywed-wrthym-dy-dri-phrif-flaenoriaeth-sydd-bwysicaf-i-ti/
https://forms.office.com/r/aeSnk9sbrZ


 

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 

cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru  

@futuregencymru 

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. 

 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/ein-cylchlythyrau/
https://cenedlaethaurdyfodol.cymru/
https://cenedlaethaurdyfodol2020.cymru/
mailto:cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru

