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Roedd bron i chwarter yr holl bobl yng
Nghymru (23%) yn byw mewn tlodi incwm
cymharol (ar ôl costau tai) rhwng 2017 a
2020.

Rhwng Ionawr a Mawrth 2021, dywedodd
51% o fenywod eu bod yn teimlo’n ddiogel o
gymharu ag 84% o ddynion.

Pobl iau sydd fwyaf tebygol o deimlo'n unig,
er yn ystod y pandemig roedd oedolion 45 i
64 oed yn teimlo'n fwy unig nag yn y
blynyddoedd blaenorol. Y rhai 65 oed a hŷn
oedd yn dal i deimlo’r lleiaf unig.

Mae Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru ym mis
Mai yn rhoi’r cyfle i ni greu’r dyfodol yr ydym ei
eisiau ar gyfer ein cymunedau. Mae hefyd yn
arwyddocaol gan y bydd pobl ifanc 16 ac 17
oed yn pleidleisio dros eu cynghorwyr am y tro
cyntaf.
 
Wrth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus*
ledled Cymru ddatblygu eu hasesiadau
diweddaraf, mae’n amlwg bod heriau lleol
allweddol yn dod i’r amlwg yn ymwneud â
lefelau uchel o incwm ac anghydraddoldeb
iechyd, tlodi tanwydd, iechyd meddwl ac
ynysigrwydd cymdeithasol, a cholli
bioamrywiaeth a’r argyfwng costau byw.

Nawr yw’r amser i awdurdodau lleol fabwysiadu
pecyn beiddgar o fesurau i fynd i’r afael â’r
heriau hyn mewn ffyrdd sy’n dod â manteision
llesiant i bawb. Mae gwneud mynediad at
drafnidiaeth gyhoeddus yn haws, buddsoddi
mewn cartrefi sy’n defnyddio tanwydd yn
effeithlon, gwella mynediad i fannau gwyrdd i
gyd yn ffyrdd o wella iechyd a llesiant tra hefyd
yn mynd i’r afael ag argyfyngau lluosog.

Gyda llunio polisïau call, gellir mynd i’r afael â
phroblemau’r presennol a’r dyfodol ar yr un
pryd, ac mae gwneud y cysylltiadau hyn yn
hollbwysig. 

Mae ein cymunedau ledled Cymru yn parhau i
wynebu heriau lluosog y mae'n rhaid i
awdurdodau lleol a phartneriaid eraill fynd i'r
afael â nhw. 

Mae’r golygfeydd trasig yn Wcráin a’r
argyfyngau hinsawdd a natur parhaus yn
darparu cefndir anodd i’r etholiadau hyn, ond
yn ein hatgoffa o’r rôl y gall ein cymunedau a’n
sefydliadau democrataidd ei chwarae wrth
ymdrechu am fyd gwell i genedlaethau’r
dyfodol.

*Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yn

gwella cydweithio ar draws yr holl wasanaethau

cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Rhaid i bob bwrdd gynnal asesiad llesiant a chyhoeddi

cynllun llesiant lleol blynyddol. Mae’r cynllun yn nodi sut y

byddant yn cyflawni eu cyfrifoldebau o dan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae

Awdurdodau Lleol yn aelodau o Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus.

#CymruEinDyfodol

https://llyw.cymru/byrddau-gwasanaethau-cyhoeddus


Datblygu'r Maniffesto hwn
 

02

Ym mis Mai 2020, cyhoeddais fy adroddiad
statudol - Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol,
sy’n nodi’r cynnydd a wnaed gan gyrff
cyhoeddus tuag at gyflawni eu dyletswyddau
a’m disgwyliadau o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol. Daw cynnwys yr
Adroddiad o’m hymwneud â dros 5,000 o
unigolion a sefydliadau yng Nghymru, gan
wneud argymhellion i wneud y mwyaf o
gyfraniadau cyrff cyhoeddus tuag at Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
 
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys argymhellion
allweddol y credaf y dylai pleidiau gwleidyddol
eu hystyried yn eu gwaith maniffesto a
thrafodaethau â'r cyhoedd. Dylid darllen
Adroddiad llawn Cenedlaethau’r Dyfodol (a’i
argymhellion) ar y cyd â’r ddogfen hon.

Mae lleisiau pobl ifanc yn bwysig wrth lunio’r
dyfodol yr ydym ei eisiau. Croesewais y cyfle i
weithio mewn partneriaeth ag Omidaze i
gynyddu ymwybyddiaeth o Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol, fel rhan o’n gwaith
symud dros newid.

Mae Omidaze yn arbenigo mewn cyfathrebu
gwybodaeth am ddemocratiaeth trwy
ddiwylliant, gan ddefnyddio theatr a’r
celfyddydau i rymuso, hysbysu, herio ac
ysbrydoli newid cymdeithasol cadarnhaol.

Mae The Democracy Box yn brosiect
Omidaze sy’n gweithio gyda phobl ifanc 16-
26 oed, a aned neu sydd wedi’u lleoli yng
Nghymru, fel cyd-grewyr cyflogedig i geisio
cynyddu cyfranogiad democrataidd a
darparu gwybodaeth am system a
strwythurau democrataidd y DU. Mae fy
mhartneriaeth gyda The Democracy Box yn
cynnwys cyd-greu adnoddau difyr sy’n
esbonio’r Ddeddf, gyda phobl ifanc, i bobl
ifanc.

Croesewais y cyfle i weithio gyda’r bobl ifanc
i lywio argymhellion y Maniffesto hwn. 

Rydym wedi cyd-greu podlediad a chân.

#CymruEinDyfodol

https://futuregenerations2020.wales/
https://www.omidaze.co.uk/the-democracy-box/
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/manifesto-y-dyfodol-ein-hetholiadau-lleol/
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/manifesto-y-dyfodol-ein-hetholiadau-lleol/


"Mae lleisiau pobl ifanc yn bwysig oherwydd ni
yw'r dyfodol. Ymhen 50 mlynedd, bydd Deddf
LLCD yn sicrhau y bydd Cymru'n wlad fwy
cyfartal, sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n
bwysig. Boed hynny'n amgylcheddol, yn
economaidd neu'n iechyd corfforol a meddyliol
pawb.

Mae’r etholiadau lleol yr un mor hanfodol ag
unrhyw etholiad arall oherwydd mae’r ffocws ar
ble rydym yn byw yn unig a’r gobaith yw y bydd
ein cynghorwyr yn sicrhau ein bod yn gallu
teimlo’n ddiogel ac yn cael gwrandawiad boed
yn gofyn am oleuadau stryd newydd neu’n
gwella adnoddau ar gyfer ysgolion.”
Emily Mae Jones, 19, Cei Connah, Glannau
Dyfrdwy

Mae Fy Llais yn Bwysig
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Helo! Eva ydw i, rwy’n 16 oed ac rwy’n gyd-
grëwr ifanc gyda’r Democracy Box. 

Mae ein lleisiau fel pobl ifanc mor bwysig
oherwydd ni yw’r dyfodol, felly dylem godi
llais am faterion er mwyn llunio’r dyfodol
gorau i ni ei etifeddu.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
yn hanfodol i sicrhau bod y rhai sy’n gwneud
penderfyniadau yn paratoi’r llwybr gorau
posibl i ni ei gymryd drosodd. Cymru yw’r
unig wlad yn y byd sydd â’r ddeddf hon yn ei
lle sy’n fy ngwneud yn falch o fod yn
Gymraes! 

Byddaf yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn
yr etholiadau lleol sydd ar ddod ac mae’n
hollbwysig bod pobl ifanc fel fi yn cyrraedd y
polau piniwn ac yn dweud ein dweud
oherwydd dyma’r ffordd fwyaf uniongyrchol i
gael eich lleisiau wedi’u clywed.
Eva Franklin, 16, Caerffili

#CymruEinDyfodol



Gan Tess Wood, 26, Abertawe a Chaerdydd

This shared engagement, 
This is our community,
This is what matters.

Getting the answers,
They’re gathering voices heard. 
In this open space.

A conversation,
Now we’re open for debate.
Searching for changes.

Asking your questions,
In this space its encouraged,
Together we share.

This space is open, 
Provided with the answers,
Our voices are heard.

I felt confusion.
Now, expressing together...
I feel clarity

Open for Debate
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Open for debate,
How can I communicate?
Gentle but fighting.

This community,
Is open for discussion.
A network for change.

Our voices are heard. 
Now, expressing together.
Gentle but fighting.

This invitation,
Provided us with answers.
Our voices are heard.

Getting the answers,
We’re open for discussion.
Power in numbers.

Radical at heart,
We’re looking to make changes. 
This space is open.

Our community,
Is looking for the answers.
Together we stand.

Mae Haiku yn fath o farddoniaeth heb odl o Siapan, sy'n
cynnwys dau ar bymtheg o sillafau. Dyma ymateb creadigol
Tess i'r Maniffesto.

#CymruEinDyfodol



Yn y cyd-destun heriol iawn hwn, rwy’n

annog pleidiau gwleidyddol a’r rhai sy’n

sefyll mewn etholiadau i weithredu’n eofn i

greu dyfodol gwell gan ddefnyddio

ymagwedd at ysgogiad economaidd sy’n

cefnogi swyddi gwyrdd, sy’n atal tlodi ac

anghydraddoldeb, ac sy’n mynd i’r afael ag

argyfyngau hinsawdd, natur a chostau

byw. Rhaid i ni achub ar y foment hon i

ddechrau gwneud pethau'n wahanol.

Annog y newid i economeg
llesiant, gan ddefnyddio’r
economi fel modd o wella
iechyd pobl, cymdeithas a’r
blaned, ac nid dim ond fel
nod ynddo’i hun.

Argymhelliad 4
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Creu adferiad
cyfiawn a gwyrdd
 

Buddsoddi mewn sgiliau a
hyfforddiant, gan gynnwys
trwy gyfrwng y Gymraeg, i
gefnogi’r trawsnewid i
ddyfodol gwell, gan greu
swyddi newydd mwy
gwyrdd.

Argymhelliad 2 

Buddsoddi yn niwydiannau
a thechnolegau’r dyfodol,
gan gefnogi busnesau a
fydd yn helpu Cymru i
arwain y chwyldro carbon
isel a chloi cyfoeth a swyddi
i ardaloedd lleol.

Argymhelliad 5

Ym mis Mai 2020, cyhoeddais gynllun 5

pwynt ar y meysydd y dylai Cymru ystyried

eu buddsoddi a’u blaenoriaethu fel rhan o’i

hadferiad gwyrdd ar ôl COVID.

Buddsoddi mewn ffyrdd
gwell o gysylltu a symud pobl
drwy wella trafnidiaeth
gyhoeddus, teithio llesol a
chysylltedd digidol.

Argymhelliad 3

Buddsoddi mewn natur a
blaenoriaethu cyllid a chymorth
ar gyfer adfer cynefinoedd
bywyd gwyllt ar raddfa fawr
ac adfer tirwedd, creu a
chysylltedd.

Argymhelliad 1
Gosod cynllun ar gyfer
ymateb i dueddiadau’r
dyfodol mewn ffyrdd sy’n
lleihau
anghydraddoldebau yn
hytrach na’u parhau.

Argymhelliad 6

#CymruEinDyfodol

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-22-Wellbeing-economy-Supplementary-Budget-Statement.pdf


Bod yn dryloyw wrth
ddangos effaith carbon
pob polisi a phenderfyniad
gwariant.

Argymhelliad 7
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Cymryd camau
cadarnhaol i fynd i’r
afael ag anghyfiawnder
hinsawdd a’r argyfwng
natur

Buddsoddi mewn ymateb
i’r argyfyngau hinsawdd a
natur ac ymrwymo i
gynyddu gwariant
flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Argymhelliad 10

Sefydlu targedau adfer
natur lleol ac adfer
cynefinoedd.

Argymhelliad 8

Sicrhau bod pobl yn gallu
cael mynediad i fannau
gwyrdd naturiol o fewn
300 metr i'w cartref.

Argymhelliad 9

Ymrwymo i wneud eich
cymunedau’n wyrdd drwy
ddarparu 20% o orchudd
canopi coed ym mhob tref a
dinas yng Nghymru erbyn
2030.

Argymhelliad 11

Ei gwneud yn ofynnol i
seilwaith gwyrdd gael ei
ddarparu fel rhan o bob
datblygiad newydd megis
gwella ysgolion, adeiladu
cyfleusterau cymunedol ac
iechyd ac ati.

Argymhelliad 12

Mae ein hamgylchedd naturiol yn hanfodol ar

gyfer ein llesiant. Gall tirweddau gwyllt a

naturiol ein cynnal; rhoi dŵr glân i ni i’w yfed

ac awyr iach i’w anadlu, maen nhw’n storio

carbon ac yn amddiffyn ein cartrefi rhag

llifogydd, a gallant helpu i’n gwneud ni’n

hapus ac yn iach.

Mae natur yn rhoi’r sylfeini i ni ar gyfer ein

heconomi, ein system ynni a’n bwyd a’n

ffermio. Rhaid i ni ymateb i argyfyngau

hinsawdd a natur mewn ffordd sy’n gwella

ansawdd bywyd i bawb, gan sicrhau bod

gweithredu i fynd i’r afael â’r argyfyngau hyn

hefyd yn helpu i godi’r llawr cymdeithasol a

lleddfu effeithiau anghydraddoldeb.

Pasiodd Dinas Efrog Newydd fargen newydd werdd,

yn gofyn am ‘doeon gwyrdd’ ar adeiladau newydd fel

rhan o’i Ddeddf ‘Toeau Gwyrdd’. Mae’r Ddeddf $14

biliwn yn gweithio tuag at nod unigol: gostyngiad o

40% yn allyriadau nwyon tŷ gwydr Efrog Newydd

erbyn 2030, a niwtraliaeth carbon erbyn 2050.

Mae menter yn Denver, Colorado yn ei gwneud yn

ofynnol i adeiladau sy'n dalach na 25,000 troedfedd

sgwâr gael toeau gwyrdd neu baneli solar - gan

gynnwys prosiectau tai fforddiadwy.

#CymruEinDyfodol



07

Mynd i'r afael ag
achosion sylfaenol
tlodi

Dod yn gyflogwr Cyflog Byw
Gwirioneddol.

Argymhelliad 17

Buddsoddi mewn adferiad a
arweinir gan ofal i gynyddu
swyddi o ansawdd mewn
gofal (sector carbon isel) a
blaenoriaethu anghenion
gofalwyr di-dâl.

Argymhelliad 16

Gweithio gyda Llywodraeth
Cymru, y sector preifat a’r
sector gwirfoddol i fynd i’r
afael â thlodi data a digidol.

Argymhelliad 13

Ystyried cyfleoedd ar gyfer
wythnos waith fyrrach a
chefnogi cyflogwyr lleol i
archwilio hyn ymhellach.

Argymhelliad 15Roedd bron i chwarter yr holl bobl yng
Nghymru (23%) yn byw mewn tlodi incwm
cymharol (ar ôl costau tai) rhwng 2017 a
2020.
Plant sydd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi
cymharol (31% o blant o gymharu â 18% o
bensiynwyr).
Roedd bron i hanner (49%) y rhieni sengl
mewn amddifadedd materol yn 2019-20 a
dywedodd 1% o gartrefi eu bod wedi
derbyn bwyd gan fanc bwyd yn ystod
2020-21. 

Mae angen newid systematig nid yn unig i
helpu’r rhai sy’n cael trafferth heddiw, ond i
atal y posibilrwydd o syrthio i dlodi yn y lle
cyntaf.

Mae materion yn ymwneud â’r gadwyn
gyflenwi, argyfwng costau byw a thlodi
tanwydd yn peri problemau uniongyrchol a
difrifol iawn i fynd i’r afael â hwy yn y tymor
byr. Fodd bynnag, rhaid mynd i'r afael ag
achosion sylfaenol y rhain gydag atebion
hirdymor. Cryfhau mesurau cymunedol i

fynd i’r afael ag ansicrwydd
bwyd, fel prosiectau tyfu a
choginio cymunedol, hybiau
gwybodaeth a gweithdai.

Argymhelliad 18

Cefnogi mesurau i fynd i'r
afael â thlodi tanwydd, gan
gynnwys ôl-osod stoc tai lleol.
Argymhelliad 14

Lliniaru effaith yr argyfwng
costau byw; megis haneru
prisiau trafnidiaeth gyhoeddus
i bawb a chryfhau rhaglenni
tyfu bwyd lleol.

Argymhelliad 19

#CymruEinDyfodol
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Hyrwyddo a
buddsoddi mewn
teithio cynaliadwy

Yn ystod y cyfnodau clo COVID-19, mae byd

natur a’r awyr agored wedi cael eu

gwerthfawrogi gan gynifer o gymunedau.

Fodd bynnag, nid yw pawb wedi gallu

mwynhau ac wedi cael mynediad at y

mannau gwyrdd hyn a all gynyddu iechyd

meddwl cadarnhaol, hybu bioamrywiaeth a

hybu balchder yn y gymuned.

Gosod targedau lleol ar gyfer
newid moddol i alluogi pobl i
fabwysiadu dulliau teithio
carbon isel, yn unol â
thargedau cenedlaethol.

Argymhelliad 20

Cyflwyno trafnidiaeth
gyhoeddus am ddim i bobl
ifanc yng Nghymru.

Argymhelliad 21

Cynnwys pobl anabl wrth
ddylunio atebion teithio
cynaliadwy a chynhwysol i
sicrhau eu bod yn gwbl
hygyrch i bawb.

Argymhelliad 22

Buddsoddi mewn
darpariaeth trafnidiaeth
carbon isel ar gyfer
gwasanaethau Awdurdodau
Lleol, e.e. bysiau lleol,
cerbydau'r Cyngor.

Argymhelliad 23

Talinn, Estonia oedd y cyntaf yn y byd i

gynnig trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i’w

thrigolion yn 2013, sydd wedi’i chyflwyno

wedi hynny mewn 11 o’r 15 sir yn Estonia yn

2018.

Lansiodd Miami, UDA, ap newydd sy'n

gwobrwyo trigolion am ddefnyddio trafnidiaeth

werdd. Trwy feicio, rhannu car neu ddefnyddio

trafnidiaeth gyhoeddus, gall defnyddwyr gasglu

pwyntiau i dalu am deithiau yn y dyfodol.

Gwnaeth yr Iseldiroedd drenau am ddim ar

Ddiwrnod Cenedlaethol y Llyfr i bobl sy'n

dangos llyfr yn lle tocyn.

#CymruEinDyfodol



Mae ein GIG yn aml ar flaen y gad mewn

argyfyngau. Mae'r pandemig wedi gwaethygu'r

pwysau ac wedi dangos ein diolchgarwch. Mae

angen i ni ddatblygu system llesiant

genedlaethol, sy’n ddull cyfannol o gadw pobl

yn iach a chanolbwyntio ar y penderfynyddion

iechyd ehangach.

Fel y dangosir gan y diagram, mae adroddiad

statws Ecwiti Iechyd Sefydliad Iechyd y Byd yn

dangos i ni pa feysydd sydd bwysicaf i leihau

anghydraddoldebau iechyd. Mae angen

cynllun clir ar gyfer buddsoddi yn y meysydd

hyn fel rhan o system llesiant genedlaethol.

Mae 25% yn ymwneud ag Amodau Byw a 19%

yn ymwneud â Chyfalaf Cymdeithasol a Dynol.

Dim ond 10% sy'n ymwneud â Gwasanaethau

Iechyd, a 7% yn ymwneud â Chyflogaeth ac

Amodau Gwaith.

Cefnogi mentrau anfeddygol a
elwir yn 'ragnodi cymdeithasol'
(e.e. chwaraeon, gwirfoddoli,
gweithgareddau diwylliannol) i
hybu iechyd a lles mewn
cymunedau.

Argymhelliad 24
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Galluogi mynediad
da at wasanaethau
llesiant ac iechyd
meddwl allweddol
 Creu cymdogaethau 20 munud o

hyd i sicrhau bod pobl yn gallu
cael mynediad at wasanaethau
allweddol yn nes at eu cartrefi;
creu cymunedau iachach,
gwyrddach a hapusach.

Argymhelliad 25

Penodi Aelod Cabinet dros
Atal a chyllidebau
brigdorri i wario ar
bolisïau ataliol.

Argymhelliad 26

Buddsoddi a gwerthfawrogi’r
rôl bwysig y mae mannau
gwyrdd a glas bioamrywiol
yn ei chwarae wrth gefnogi
iechyd a llesiant cymunedol
pobl.

Argymhelliad 27

Cynhaliodd Brwsel yng Ngwlad Belg dreial yn

2021 lle gallai meddygon ragnodi ymweliadau

ag amgueddfeydd â chleifion mewn ymdrech i

ailadeiladu iechyd meddwl a lliniaru llwyrlosgi

yng nghanol y pandemig.

#CymruEinDyfodol



Yn anffodus, nid yw cymdeithas Cymru yn

gyfartal ac mae'n edrych yn debyg y bydd

tueddiadau'r presennol a'r dyfodol yn

gwaethygu hyn os na wneir newidiadau. Er

enghraifft, rydym yn gwybod bod newid yn yr

hinsawdd yn debygol o daro’r tlotaf galetaf os

na fyddwn yn sicrhau bod newid cyfiawn i

Gymru carbon isel. Mae anghydraddoldeb

hiliol ac anghydraddoldeb rhyw yn dal i fod yn

endemig yn ein cymdeithas, yn ogystal â

ffactorau economaidd-gymdeithasol wrth

bennu canlyniadau iechyd ac addysgol. Mae

pobl o grwpiau lleiafrifol hefyd yn dal i gael eu

tangynrychioli wrth wneud penderfyniadau.

Rhaid mynd i'r afael ag anghydraddoldebau

cymdeithasol a sefydliadol presennol tra'n

sicrhau eu bod yn paratoi ar gyfer y dyfodol,

gan lunio polisi nawr sy'n ceisio lleihau

anghydraddoldebau yn y dyfodol.

 

Creu Strategaeth Hawliau
Anabledd a Chynllun
Gweithredu i fynd i’r afael â’r
ableddiaeth a’r
anghydraddoldebau a brofir
gan bobl anabl yng
Nghymru.

Creu Strategaeth
Cydraddoldeb Hiliol i fynd i'r
afael â'r anghydraddoldebau
a brofir gan gymunedau Du,
Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig
yng Nghymru.

Argymhelliad 28
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Cydraddoldeb i
bawb

Gosod targedau uchelgeisiol
ar gyfer recriwtio menywod,
cymunedau Du, Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig a phobl
anabl ar draws y sector
cyhoeddus.

Argymhelliad 29

Mae’r pandemig wedi amlygu a

gwaethygu’r anghydraddoldebau

presennol mewn cymdeithas, gydag

effaith ddinistriol ar gymunedau tlotaf

Cymru, yn ôl Pwyllgor Cydraddoldeb,

Llywodraeth Leol a Chymunedau’r

Senedd.

Argymhelliad 30

Enillodd Jönköping, dinas o tua 120,000 yn Sweden,

Wobr Dinas Fynediad 2021 am ei hagwedd

hollgynhwysol at hygyrchedd. Mae hyn yn cynnwys

cymorth wedi'i deilwra i gael mynediad at swyddi

lleol, cydweithredu parhaus â busnesau a

sefydliadau i wella hygyrchedd gwasanaethau

cyhoeddus ac adeiladau, cyfranogiad chwaraewyr

allweddol fel sefydliadau anabledd ym mhob cam o

brosiectau newydd a phenderfyniadau cynllunio.

#CymruEinDyfodol
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Creu mannau
diogel a
diwylliannol
mewn llefydd
 
Darparu trafnidiaeth
gyhoeddus hyblyg (e.e.
llwybrau ac amseroedd ar-
alw) i annog pobl i deithio’n
gynaliadwy ac yn fwy
effeithlon.

Argymhelliad 31

Buddsoddi mewn canolfannau
cymunedol a sefydliadau
angori, gan sicrhau bod
cyfleusterau a gwasanaethau
yn diwallu anghenion lleol.
 

Argymhelliad 32

Annog creu mannau LHDTQ+
hygyrch y gellir ymddiried
ynddynt i bobl ifanc, yn
enwedig mewn ardaloedd
gwledig.

Argymhelliad 34

Rhwng Ionawr a Mawrth 2021, dywedodd

51% o fenywod eu bod yn teimlo’n ddiogel

o gymharu ag 84% o ddynion.

Cofnodwyd 763 o droseddau casineb gan

yr heddlu lle ystyriwyd bod cyfeiriadedd

rhywiol yn ffactor ysgogol yn 2019-20, er

bod ymchwil Stonewall Cymru yn

awgrymu nad yw llawer o ddigwyddiadau

o’r fath yn cael eu hadrodd i’r heddlu.

Pobl iau sydd fwyaf tebygol o deimlo'n

unig, er yn ystod y pandemig roedd

oedolion 45 i 64 oed yn teimlo'n fwy unig

nag yn y blynyddoedd blaenorol. Y rhai 65

oed a hŷn oedd yn dal i deimlo’r lleiaf

unig.

Amlygwyd rôl diwylliant a chreadigrwydd gan

y pandemig, yn ogystal â phwysigrwydd

cysylltiad dynol. Teimlwyd hyn yn arbennig

ymhlith pobl ifanc, a oedd wedi'u torri i

ffwrdd oddi wrth ffrindiau, rhwydweithiau

cymorth, cyfleoedd addysgol, ac allfeydd

mynegiant. Mae’r effaith ar iechyd meddwl

wedi bod yn ddifrifol, gyda phobl ifanc mewn

perygl arbennig o unigrwydd ac iselder.

Mae’n hollbwysig bod gan bob person ifanc -

waeth beth fo’u cefndir - y modd a’r gofodau i

ddatblygu’n iach ac yn ddiogel fel rhan

ganolog o’n cymunedau, a democratiaeth.

Argymhelliad 33

Dod o hyd i ffyrdd o
ymgysylltu a chynnwys pobl
ifanc mewn prosesau gwneud
penderfyniadau trwy grwpiau
lleol, rhwydweithiau a
chynghorau ieuenctid, a
gweithio i wella llythrennedd
gwleidyddol.

#CymruEinDyfodol



Creu dinasyddiaeth fyd-eang a
chyfleoedd eco-lythrennedd i
bob oed, gan gynnwys ar
gyfer y gweithlu presennol
(e.e. gefeillio ysgolion
rhyngwladol, casglu data
natur gymunedol).

Argymhelliad 35
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Arddangos
dinasyddiaeth fyd-
eang ac
arweinyddiaeth
Mae Cymru yn rhan o gymuned fyd-eang.

Wrth i faterion byd-eang effeithio fwyfwy ar

ein bywydau beunyddiol - boed y pandemig

neu'r argyfyngau hinsawdd a natur - mae'n

hanfodol bod pobl yn cael digon o gyfleoedd

i'w deall yn llawn a sut maent yn cydgysylltu.

Mae angen iddynt allu datblygu'r sgiliau a'r

hyder i lywio trwy effeithiau materion byd-

eang a chydweithio i wneud gwahaniaeth

cadarnhaol.

Mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl ifanc y

mae COVID-19 wedi amharu ar eu haddysg,

eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol a’u bywydau

heb gael digon o gyfleoedd i ddylanwadu ar

y penderfyniadau enfawr sy’n effeithio ar eu

dyfodol.

Er bod Cymru ar flaen y gad o ran ailgylchu

cartrefi, rydym yn parhau i ddefnyddio

adnoddau’n gyflymach nag y gellir eu

hailgyflenwi.

Boed yn ddadleoli pobl o Wcráin neu’r

argyfwng hinsawdd, mae gennym rôl

hanfodol i’w chwarae o ran bod yn genedl

sy’n gyfrifol yn fyd-eang.

Cydnabod pobl sy'n cael eu
dadleoli gan drychinebau
naturiol a newid hinsawdd fel
ffoaduriaid ac eirioli dros roi
statws ffoadur iddynt.

Argymhelliad 39

 

Dargyfeirio oddi wrth bob
ffynhonnell o niwed, e.e.
tanwyddau ffosil, llygryddion,
a nwyddau sy'n gyrru
datgoedwigo a masnach
arfau.

Argymhelliad 36

Sefydlu caffis atgyweirio,
canolfannau ailddefnyddio a
chefnogi siopau cyfnewid
gwisg ysgol.

Argymhelliad 37

Argymhelliad 38

Gweithredu yn unol ag
egwyddorion Cenedl Noddfa
Llywodraeth Cymru a dangos
sut y bydd gwasanaethau a
darpariaethau allweddol lleol
fel trafnidiaeth, addysg a thai
yn cefnogi’r weledigaeth hon.

#CymruEinDyfodol
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Adeiladu cartrefi
priodol,
fforddiadwy a
chynaliadwy
 

Ei gwneud yn ofynnol i bob
adeilad a ariennir yn
gyhoeddus (gan gynnwys
datblygiadau tai) fod yn
garbon niwtral.

Argymhelliad 42

Annog y defnydd o
gontractwyr lleol, cadwyni
cyflenwi a chyfleoedd
cyflogaeth.

Argymhelliad 41

Argymhelliad 43

Sicrhau bod penderfyniadau
cynllunio yn cyd-fynd ag
anghenion y gymuned leol
gan gynnwys yr angen i
hwyluso a hyrwyddo’r
defnydd o’r Gymraeg fel
iaith gymunedol.

Mae tai yn her fawr, ond yn un sydd hefyd

yn cyflwyno cyfleoedd. Gallai

datgarboneiddio ac ôl-osod y stoc dai olygu

miloedd o swyddi newydd ac uwchsgilio’r

gweithlu presennol.

Mae gan Gymru rai o’r stoc dai hynaf a lleiaf

effeithlon yng Ngorllewin Ewrop. Mae ôl-

osod inswleiddio a datgarboneiddio nid yn

unig yn gyfle i fynd i’r afael â thlodi

tanwydd, ond gallai greu miloedd o swyddi

newydd.

Yn ogystal, mae cynllunio cynaliadwy a

sensitif yn golygu diwallu anghenion ein

cymunedau a darparu'r amodau i rai

newydd ffynnu.

Mabwysiadu dull creu
lleoedd ar gyfer pob
penderfyniad polisi a chyllid
cymunedol.

Argymhelliad 40

Ym Mrwsel, mae 350 o gartrefi rhwng

cenedlaethau yn cael eu creu i alluogi

rhannu cartref - person hŷn sy'n

cynnig ystafell sbâr am gost isel i

berson ifanc yn gyfnewid am gymorth

a chwmnïaeth.

Mae rheolau morgais yr Iseldiroedd yn

caniatáu i aelwydydd fenthyg hyd at

€25,000 yn ychwanegol i brynu neu

adnewyddu cartref ynni sero net.

#CymruEinDyfodol



Mae diwylliant a chreadigrwydd yn rhan

annatod o'n bywydau a'n cymdeithasau. Fodd

bynnag fel sector mae’n un o’r rhai mwyaf

agored i niwed, yn cael ei daro’n arbennig o

galed gan y pandemig a chan gyni.

Bydd angen meddwl yn greadigol i ailosod

Cymru ar ôl COVID. Mae gan weithwyr

proffesiynol creadigol a diwylliannol rôl

unigryw i’w chwarae wrth greu cymunedau

bywiog, a thynnu sylw at faterion mawr fel

newid yn yr hinsawdd, unigrwydd ac iechyd

meddwl.

Sicrhau cyllid digonol i’r
Gymraeg gyrraedd y
targed o filiwn o siaradwyr
Cymraeg erbyn 2050, gan
weithio gyda’r sector
gwirfoddol a sefydliadau
angori cymunedol.

Argymhelliad 45
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Ehangu mynediad at
ddiwylliant a
darparu
gwasanaethau trwy
gyfrwng y Gymraeg
ac ieithoedd
cymunedol eraill

Sicrhau mynediad a
chyfranogiad fforddiadwy a
chynhwysol i’r celfyddydau,
diwylliant a chwaraeon, a
chynnwys pob llais yr
effeithir arno wrth wneud
penderfyniadau ar
leoliadau, mannau ymarfer
ac ati.

Argymhelliad 44

Gwneud strydoedd mawr yn
fwy deniadol i siopwyr a
busnesau drwy weithio gyda
gweithwyr proffesiynol
diwylliannol a gweithwyr
llawrydd.

Argymhelliad 46

Gweithio gyda
chymunedau ffydd,
cymunedau alltud a’r
sector gwirfoddol i gefnogi
a dathlu diwylliannau ac
ieithoedd amrywiol o fewn
cymunedau.

Argymhelliad 47

Dinas Mecsico - 'Laboratorio para la Ciudad' yw

labordy arloesi trefol cyntaf America Ladin, a

gynlluniwyd i helpu i ddiwygio'r ddinas. Mae'n

cynnwys 20 o bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol

(trefol, y gwyddorau gwleidyddol, y dyniaethau, y

gwyddorau cymdeithasol, celf, gweithrediaeth,

gwneud ffilmiau, a chynghorydd ar gyfer dinasoedd

a sefydliadau). Maent yn darparu creadigrwydd a'r

gallu i ddychmygu dyfodol gwahanol, gwell a mwy

cyfranogol i'r ddinas.

#CymruEinDyfodol



Creu gweledigaeth a
strategaeth hirdymor ar
gyfer yr Awdurdod Lleol sy’n
addas ar gyfer y dyfodol.

Argymhelliad 50
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Sector Cyhoeddus
yn y Dyfodol

Hyrwyddo caredigrwydd
ar bob lefel o'r Awdurdod
Lleol ac mewn
penderfyniadau polisi
cyhoeddus a chyllid.

Argymhelliad 51

Cyflwyno rhaglen llwybr
carlam o fewn
Awdurdodau Lleol i
recriwtio pobl o grwpiau
nas clywir yn aml i rolau
datblygu polisi uwch.
Argymhelliad 52

Gwneud gwybodaeth ac
arbenigedd ar fuddiannau
cenedlaethau’r dyfodol yn
un o ofynion allweddol o
leiaf un swydd ar bob
bwrdd sector cyhoeddus.

Argymhelliad 49

Sicrhau bod pob contract
caffael yn cynnwys a bod
angen lleihau allyriadau
carbon.

Argymhelliad 48

Mae Cincinnati yn yr Unol Daleithiau yn dangos i

ddinasyddion sut mae polisïau'r llywodraeth yn

effeithio ar ble maen nhw'n byw. Mae porth

CincyInsights yn caniatáu i ddefnyddwyr olrhain

gwariant cyhoeddus, gweithgaredd busnes,

galwadau ambiwlans, a gwasanaethau sy'n

berthnasol i'w cymdogaeth gan gynnwys casgliadau

sbwriel. Mae'r platfform wedi cynyddu'n sylweddol y

defnydd o ddata cyhoeddus a'r galw amdano, yn

ogystal â gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Mae Llywodraeth yr Alban wedi gosod caredigrwydd

o fewn eu gwerthoedd craidd ac wedi adlewyrchu

hyn yn y Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol.

Maent wedi dechrau cydnabod y newid hwn mewn

gweithredoedd yn ogystal â geiriau trwy fesur ac

archwilio caredigrwydd, cynllunio polisi

caredigrwydd a rheoleiddio ar gyfer caredigrwydd.

Mae ymchwil Ymddiriedolaeth Carnegie yn gosod yr

Alban uwchben Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr

am ganfyddiadau’r cyhoedd o ba mor garedig y

cawsant eu trin.

Beth yw eich gweledigaeth ar gyfer sector

cyhoeddus addas yn y dyfodol? Pa brosesau,

polisïau a strategaeth sydd gennych ar waith i

sicrhau bod llywodraeth leol yn ymateb i

anghenion y presennol a’r dyfodol?

#CymruEinDyfodol



Gallwch ddod o hyd i Adroddiad Cenedlaethau’r
Dyfodol llawn gyda’r holl argymhellion a
chanfyddiadau ar ein gwefan neu os ydych yn
edrych ar y ddogfen hon yn electronig gallwch
gael eich cyfeirio at yr adroddiad trwy glicio yma.

Maniffesto y Dyfodol

Ar gyfer pob ymholiad e-bostiwch:
contactus@futuregenerations.wales.

#CymruEinDyfodol

https://futuregenerations2020.wales/

