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Gwybodaeth tendr  

Gweithredu’n ogystal â thrafod   

Storïau am ein taith bersonol - ysgwyddo’r newid yr ydym am ei weld mewn 

eraill. 

 

Pwy ydym ni 

Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (y ‘Ddeddf’) yw gwella llesiant cymdeithasol, 
diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd Cymru. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i 
Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yng Nghymru ymddwyn mewn ffordd sy’n ymroi i sicrhau bod 
anghenion y presennol yn cael eu gwireddu heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni 
eu hanghenion hwythau.  

 
Mae’r Ddeddf yn ymgorffori ymrwymiad hanesyddol Cymru i ddatblygu cynaliadwy ac mae wedi 
sefydlu saith nod llesiant, gan gynnwys nod ‘Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang’. Mae’r Ddeddf yn rhoi 
‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ ar waith, sy’n cynnwys pum dull o weithio y mae’n ofynnol i gyrff 
cyhoeddus eu hystyried wrth ddatblygu eu polisïau a’u buddsoddiadau: Hirdymor; Integreiddio; 
Cydweithio; Ymgyfrannu ac Atal. 
 

Rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yw gweithredu fel gwarcheidwad buddiannau 

cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, a chynorthwyo cyrff cyhoeddus i weithio tuag at gyflawni’r 

nodau llesiant trwy’r egwyddor datblygu cynaliadwy, gan amddiffyn yfory rhag gweithrediadau 

heddiw. 

Gellir dod o hyn i wybodaeth bellach ar Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru drwy gyfrwng y 

ddolen ganlynol: https://futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-commissioner/ 

 

Gwybodaeth am y prosiect  

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n bwriadu tendro contract tymor byr i 

gynorthwyo’r tîm i becynnu a chyflwyno enghreifftiau o’n taith bersonol i ‘weithredu’n ogystal â 

thrafod’ y Ddeddf ac ysgwyddo’r newid yr ydym am ei weld mewn eraill. 

 

Pam 

Ochr yn ochr â’n gwaith gyda chyrff cyhoeddus ac eraill i sbarduno cynnydd yn y dasg o gyflawni ein 

nodau llesiant, rydym yn benderfynol bod Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn 
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arwain drwy esiampl. Mae ein tîm yn gwneud yr ymddygiad yr ydym yn eu hybu mewn eraill yn rhan 

annatod gynyddol o’u gwaith o ddydd i ddydd. Gan gadw hyn mewn golwg, rydym wedi bod yn 

datblygu polisïau cyflogaeth sy’n llywio’n harferion gwaith, yn hytrach na llunio rheolau ar gyfer pob 

digwyddiad posibl. Mae’r polisïau hyn sy’n adeiladu ar yr arweiniad a gyhoeddais mewn prosiect o’r 

enw y Gallu i Greu yn addas ar gyfer diwylliant gweithle sy’n hybu ac yn gwerthfawrogi gwaith sy’n 

cyfrannu at effaith strategol. 

Yn yr ysbryd hwn, ein bwriad yw pecynnu rhai o’r storïau o’n taith bersonol dros yr ychydig 

flynyddoedd nesaf. 

Mae peth o’r wybodaeth hon wedi ei gynnwys yn ein hadroddiadau blynyddol statudol (ar gael drwy 

gyfrwng gwefan Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol) ond nid yw’n bellgyrhaeddol, ac heblaw am 

nifer bach o adroddiadau i’r cyfryngau, nid oes gwybodaeth bellach wedi ei chynnwys ar ein gwefan. 

Mae tasgau dangosol yn cynnwys:  

1. Bydd cydweithwyr Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn gyfrifol am ganfod ble mae’r 

storïau yn fewnol. Ond bydd yn ofynnol i’r cynigydd adolygu gwybodaeth a gedwir ar hyn o 

bryd (Adroddiadau Blynyddol ac ati) a chynghori Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am yr 

eitemau sy’n dod yn amlwg fel y rhai mwyaf effeithiol. 5% o’r contract 

2. Cydweddi â negeseua strategol. 5% o’r contract 

3. Datblygu cynnwys ac asedau. Mae’n ofynnol i’r cynigydd gynhyrchu storïau, astudiaethau 

achos a chynnwys sy’n dangos y modd y mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi 

Gweithredu’n ogystal â thrafod (ysgrifenedig ac ar fideo) 30% o’r cynnwys 

4. Canfod cyfleoedd i rannu:  

(a) Mae’n ofynnol i’r cynigydd becynnu’r storïau uchod ar gyfer ein gwefan a’n llwyfannau 

cyfryngau digidol, fel bod gennym ar lefel sylfaenol enghreifftiau ar-lein y gallwn gyfeirio 

cyrff cyhoeddus tuag atynt a siarad am ein taith barhaol. 20% o’r contract 

(b) Mae’n ofynnol i’r cynigydd becynnu’r storïau uchod i’w gwerthu fel rhaglenni nodwedd a 

datganiadau i’r cyfryngau gan dîm Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Y Cynigydd i 

ganfod cyfleoedd posibl (llwyfannau cyfathrebu a chyhoeddiadau rhanddeiliaid) a 

darparu pecyn o ddeunyddiau i dîm cyfathrebu Comisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol ar 

gyfer eu defnyddio yn y dyfodol drwy gydol 2022/23. Darparu cyfleoedd ar unwaith, os 

ydy capasiti’n caniatáu. 20% o’r contract. 

5. Canfod cynlluniau gwobrwyo y gallem gymryd rhan ynddynt i rannu gwybodaeth am 

ymagwedd cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru. Cynghori ar wneud ceisiadau os bydd 

amser yn caniatáu. 20% o’r contract 

DS Bydd yn ofynnol i rai o’r deunyddiau a gyhoeddir (e.e. cynnwys ein llwyfannau digidol) fod 
yn ddwyieithog. Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ymgymryd â chyfieithu 
cynnwys ysgrifenedig, neu ar fideo gyda chyflenwir cyfredol, gan weithio’n agos gyda’r 
cynigydd. 

Allbynnau   

• Pecyn cymorth (yn cynnwys o leiaf 5 stori ac astudiaethau achos, yn ysgrifenedig ac ar fideo) 
yn dangos sut mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi Gweithredu’n ogystal â 
thrafod y Ddeddf. Wedi'i becynnu i alluogi eu gwerthu i gyfathrebiadau a chyhoeddiadau 
rhanddeiliaid. 



 

3 
 

• Yn seiliedig ar yr asedau uchod, cynnwys dwyieithog wedi'i lanlwytho i wefan Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol a llwyfannau cyfryngau digidol. 

• Rhestr o lwyfannau cyfathrebu / cyhoeddiadau rhanddeiliaid posibl (gyda manylion cyswllt) y 
gall y tîm cyfathrebu fynd atynt i werthu straeon yn 2022/23. 

• Rhestr o gynlluniau dyfarnu posibl y gallai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol eu 
defnyddio i rannu gwybodaeth am y Gymraeg a chenedlaethau'r dyfodol (yn cynnwys 
amserlenni’n nodi pryd y byddai angen gwneud ceisiadau). 

 

Cyllideb y prosiect: £5,000 - £7,500  

Aelodau tîm y prosiect: Helen Nelson (Arwres Gorfforaethol); Louisa Neale (Ysgogydd Arweiniol 

Newid Pobl a Diwylliant); Claire Rees (Arweinydd y Cyfryngau); a Marie Brousseau Navarro (Prif 

Swyddog Gweithredol).  

Hyd y Contract  

Bydd y contract yn parhau hyd 1-31 Mawrth 2022 

Gwybodaeth allweddol sydd ei hangen oddi wrth Gynigwyr 
 

Rhaid i gynnig cynigwyr gynnwys y wybodaeth ganlynol: - 
 

1. Proffil cwmni (strwythur, manylion cyswllt, gweithgareddau busnes cyffredinol, 
cymwysterau cynaliadwyedd) 
 

2. Profiad blaenorol o gyfathrebu strategol (negeseua, adnabod cynulleidfa, profiad blaenorol 
a phrosiectau y gweithiwyd arnynt) 
 

3. Gwybodaeth a phrofiad o gyd-destun polisi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn 
benodol, gwybodaeth am yr agenda cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol 

 
4. Beth fyddai eich ymagwedd tuag at y gwaith a graddfeydd amser dangosol 

 
5. Cwblhau cais am Gyflenwyr (Tabl 1)  

 
6. Costau eitem a bod ar gael i ymgymryd â’r gwaith ym mis Mawrth 2022 

 

Amserlen tendro a chyfarwyddiadau cyflwyno 
 

Dyddiad Digwyddiad Sylw 

Mercher  16/2/2022 Gwahoddiad i dendro a 
hysbysebwyd ar 
lwyfannau digidol 
Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol  

Gwybodaeth tendro ar gael ar y wefan. Os 
gwelwch yn dda cyflwynwch ymholiadau drwy 
contactus@futuregenerations.wales 

Iau 24/2/2022 Dyddiad cau ar gyfer 
tendro 

Cynigion i’w gwneud drwy 
contactus@futuregenerations.wales erbyn 
17:00 ar y man pellaf.  
 

Llun 28 /2/2022 – 
Mawrth 1/3/2022  

Gwerthuso cynigion Tîm prosiect Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol  
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Wythnos gyntaf 
Mawrth 

Hysbysu dyfarniad y 
contract 

Ebost a galwad oddi wrth Gomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol  

Wythnos gyntaf 
Mawrth  

Dyddiad cychwyn y 
contract 

Dyddiad i’w gadarnhau cyn gynted â phosib 

 

Asedau sydd ar gael  

Mae peth gwybodaeth wedi'i hysgrifennu mewn adroddiadau blynyddol (ar gael yma - cliciwch ar 
adroddiadau blynyddol a sgroliwch at Pwrpas 4); datganiadau i'r wasg (cyfyngedig, ar gael yma); 
banc o ffotograffiaeth broffesiynol a fedr sicrhau mynediad i’r comisiynydd, staff. 
 

Cwestiynau pellach 

Bydd cwestiynau’r cynigydd yn cael eu hateb trwy e-bost neu alwad ffôn. Dylid cyfeirio ymholiadau 
at contactus@futuregenerations.wales, a dylai aelod o'r tîm eu derbyn. 
 
Hysbysiad Preifatrwydd 
 
Bydd data mewn cynnig am y tendr hwn yn cael ei gadw’n unig mewn perthynas â’r ddogfen hon.  
Os yn llwyddiannus byddwn yn parhau i gadw'r wybodaeth ofynnol yn ddiogel o fewn gofynion 
statudol ac yswiriant am gyfnod y contract. Bydd data pob ymgeisydd arall oni wneir cais i’r 
gwrthwyneb yn cael ei waredu’n ddiogel ac ni chaiff ei gadw at unrhyw ddiben arall. 
Atebir cwestiynau oddi wrth y cynigydd drwy e-bost neu alwad ffôn. Dylid cyfeirio ymholiadau drwy 

contactus@futuregenerations.wales a chânt eu derbyn gan aelod o’r tîm. 

 

Cais i gyflenwyr 
 
Er mwyn helpu i sgorio adolygiadau prisiau neu dendrau neu ddethol o ddyfynbrisiau, bydd angen i 
ni ystyried cyfraniad y sefydliadau tendro posibl at lesiant fel y’u nodi yn y Ddeddf a'r nodau. 
 
Tabl 1 – i'w gwblhau gan y cynigydd 
 

Topic Answer Information/Evidence 

A ydych yn dilyn cyflogaeth foesegol 
ac arferion cynaliadwy yn eich 
gweithrediadau ac yn eich cadwyni 
cyflenwi?  
Yn arbennig: 
  

    

A oes gennych ardystiadau sefydliadol 
cynaliadwy?  

    

A yw eich sefydliad yn sefydliad di-
garbon a sut ydych chi’n cyfyngu ar 
eich allyriadau yn eich teithio, ynni, 
pensiynau a chaffael?  

    

A yw eich sefydliad yn ddi-bapur ac yn 
sefydliad dim gwastraff?  

    

 A yw eich cynhyrchion neu 
ddeunyddiau yn dod o ffynonellau lleol 
a chynaliadwy, yn cael eu 
hailddefnyddio neu eu hailgylchu?  
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A yw eich deunyddiau yn cael eu 
cydnabod fel rhai sy’n rhydd o 
wrthdaro gan gynlluniau ardystio 
annibynnol fel electronicswatch.com a 
Greenpeace Guide to Electronics?  

    

A ydych yn sicrhau bod eich sefydliad 
yn dilyn arferion teg a moesegol gan 
gynnwys arferion gwrth-gaethwasiaeth 
a thraffig dynol, masnach deg, 
stiwardiaeth forol a stiwardiaeth 
coedwigaeth, B-Corp neu achrediad y 
Ddraig Werdd? A ydych wedi ymuno â 
Nodyn Cyngor Caffael Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng 
Nghymru (sy’n cwmpasu nifer o’r 
elfennau hyn).  

    

A yw eich sefydliad yn gweithredu i 
leihau tlodi? 

    

A ydych chi’n Gyflogydd Cyflog Byw?   

A ydych chi’n sicrhau gwaith gweddus?    

A ydych chi’n cefnogi ac y ymgymryd â 
caffael teg a lleol? 

    

A ydych chi’n hybu twf cynhwysol      

A yw eich sefydliad neu gyfarwyddwyr 
yn perthyn i unrhyw bleidiau 
gwleidyddol, neu unrhyw fuddiannau 
eraill y dylid eu datgelu fel rhai a allai 
achosi risg negyddol (canfyddedig neu 
real) i enw da neu ragfarn yn erbyn y 
Comisiynydd?  

     

  
Am wybodaeth bellach, yn y lle cyntaf cysylltwch â: cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru  
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