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Rhagair 

Mae'r cloc yn tician, nawr yw’r amser! 

Roedd yn newyddion i’w groesawu bod Cymru wedi cyrraedd ei thargedau hinsawdd 2020, fodd 

bynnag, yn sicr ni allwn fforddio bod yn hunanfodlon o ystyried nad ydym ar y trywydd iawn ar gyfer 
2050. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y mis hwn fod allyriadau wedi gostwng 40% yn 2020, gan ragori ar y 
targed o ostyngiad o 27% yn 1990. 

Mae Cymru hefyd yn debygol o fod wedi cyrraedd ei chyllideb garbon gyntaf (2016-2020), a osododd 

darged cyfreithiol o sicrhau gostyngiad cyfartalog o 23% o gymharu â 1990. Mae’r data diweddaraf 

yn cadarnhau ein bod yn debygol o fod wedi perfformio ’n well na’n cyllideb garbon gan gyflawni 
gostyngiad cyfartalog o 28%. 

Mae hyn yn galonogol i'w glywed ac mae'n dyst i sut mae cymaint o unigolion, busnesau, 

asiantaethau a grwpiau wedi gweithio'n galed i roi newid hinsawdd ar eu hagenda. Fodd bynnag, 
mae llawer i'w wneud o hyd, ar lefel leol a byd-eang. 

Ar hyn o bryd nid ydym ar y trywydd iawn i gyrraedd sero net o gryn dipyn erbyn 2050.  

Ac yr un mor bryderus yw, os nad ydym yn ofalus i wneud mwy i ddeall canlyniadau anfwriadol, 

rydym mewn perygl o waethygu anghydraddoldebau. 



 

Archwiliodd fy adroddiad Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol effaith tueddiadau’r dyfodol fel 

newid yn yr hinsawdd ar gydraddoldeb, a thynnodd sylw at nifer o faterion brawychus:  

• Y poblogaethau tlotaf a mwyaf ymylol sydd leiaf cyfrifol am newid yn yr hinsawdd ond eto 

maent yn fwyaf tebygol o fod yn agored i'w effeithiau negyddol a bod â'r lleiaf o adnoddau i 
ymateb, ymdopi ac adfer. 

• Mae 245,000 o eiddo yng Nghymru mewn perygl o lifogydd. Pobl yn ein cymunedau tlotaf, 

llawer o’r rhai sydd wedi cael eu taro galetaf gan Covid-19, sydd leiaf abl i fforddio yswiriant 
a’r gost o unioni pethau ar ôl llifogydd. 

• Gyda llifogydd yn digwydd yn amlach ac yn amlach, mae angen cynllun i sicrhau nad yw'r 

baich ariannol yn disgyn ar y rhai lleiaf abl i dalu, a dull gweithredu cytunedig Cymru gyfan i 
sicrhau y gall gwasanaethau cyhoeddus ymateb yn y ffordd gywir. 

• Os ydym yn anelu at fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd o fewn yr amserlen angenrheidiol, 

rhaid i ni ailddyfeisio polisïau i fynd i'r afael â'r anfanteision i'r rhai sydd fwyaf agored i 

niwed. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod uwchsgilio ar gyfer swyddi gwyrdd newydd y 

dyfodol yn cael ei dargedu at y rhai sydd bellaf oddi wrth y farchnad swyddi, gan gynnwys 

menywod a Phobl o Liw. 

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


Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn dweud, yn ôl y gyfraith, bod yn rhaid i’r ffordd yr 

ydym yn cyrraedd sero net wella llesiant yn ei gyfanrwydd, i bawb. Dyma pam yr wyf wedi gofyn i 

gyrff cyhoeddus wneud y mwyaf o’u cyfraniad at y nod llesiant, Cymru Fwy Cyfartal, i fynd i ’r afael 

â’r cysylltiad a anwybyddir rhwng newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb. Ac mae'n rhaid i 

gynllunio ar gyfer y dyfodol gynnwys y bobl sy'n debygol o gael eu heffeithio fwyaf, trwy gynulliadau 

dinasyddion er enghraifft. 

Rhaid i gyrff cyhoeddus a’r rhxai sy’n gwneud penderfyniadau weithredu nawr i atal y rhai yr effei thir 
arnynt gan effeithiau dinistriol newid yn yr hinsawdd rhag bod dan anfantais am genedlaethau.  

Mae'r cloc yn tician, nawr yw’r amser! 

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn Anghydraddoldeb yng Nghymru ’r Dyfodol, yn Gymraeg, yma, ac 
yn Saesneg, yma. 

 

Mudiad dros Newid 

Y mis hwn siaradodd fy nhîm â Babs Lewis, Uwch Reolwr Cymru Nesta – People Powered Results 
(PPR), am Raglen Drawsnewid a Arweinir gan y Gymuned WCVA. 

“Beth sydd ei angen i adeiladu a chynnal y cymunedau cydnerth, bywiog, cydlynol a ragwelir yn 

Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru?" 

Dyma’r cwestiwn y cynlluniwyd Rhaglen Drawsnewid a Arweinir gan y Gymuned Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru (WCVA), a lansiwyd ym mis Mehefin 2021 i ’w archwilio gyda chymorth tri thîm a 
arweinir gan y gymuned. 

Y llynedd, bu WCVA ac arweinwyr y sector gwirfoddol yn gweithio gyda People Powered Results - 

menter sy'n arloesi gyda dulliau newydd o gyflawni newid ac arloesi - i archwilio sut y gall 

sefydliadau gwirfoddol a gwasanaethau statudol weithio gyda chymunedau i ddatblygu'r gallu sydd 
ei angen arnynt i helpu i adeiladu’r dyfodol tecach, gwyrddach ac iachach a ragwelir yn y Ddeddf. 

Mae gan Gymru hanes o weithredu cymunedol, traddodiad sydd wedi cael ei daflu i ’r amlwg yn 

ddiweddar gyda’r llifogydd a’r pandemig byd-eang. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/anghydraddoldeb-yng-nghymrur-dyfodol/
https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/inequality-in-a-future-wales/
https://wcva.cymru/cy/views/rhyddhau-egni-cymunedol-gwaith-i-ni-i-gyd/
https://peoplepoweredresults.org.uk/
https://youtu.be/tl1ifLnAxAI


Treuliodd tri thîm chwe mis yn myfyrio ar yr hyn a fyddai ’n helpu gweithredu cydweithredol, dan 
arweiniad y gymuned, i ffynnu. Roedd gan bob un safbwynt unigryw: 

• Bu Credu ym Mhowys yn gweithio gyda gofalwyr i gyd-ddylunio gofal arloesol 

• Nod Llanrhian yn Sir Benfro oedd cysylltu cymunedau amrywiol trwy weithredu ymarferol  

• Roedd Cwmbwrla yn Abertawe yn diwallu anghenion lleol trwy drefnu digwyddiadau a 

gweithgareddau 

Roedd yr angen am berthnasoedd ymddiriedus gyda phartneriaid yn y sector statudol a gwirfoddol 

yn hollbwysig. Roeddent yn cydnabod angen gwirioneddol i leisiau cymunedol gael eu clywed er 
mwyn i gydweithio fod yn effeithiol. 

 

 

“Os gallwn rymuso cymunedau i gymryd mwy o reolaeth dros eu bywydau bydd pethau ’n newid. 

Mae gwrando wedi gwneud i ni sylweddoli'r potensial sydd gennym ni i gyd..” medden nhw. 

Gall grwpiau ymateb i flaenoriaethau lleol gyda chapasiti lleol, gan bontio’r bwlch rhwng yr hyn sydd 

ei angen a’r hyn y gall y sectorau gwirfoddol a statudol ei ddarparu. Ond mae'r grwpiau hyn yn 

wynebu heriau sylfaenol o ran sut mae rhai systemau, gan gynnwys cyll idwyr a gwasanaethau 
statudol, yn rheoli gweithredu a arweinir gan y gymuned. 

Yn aml mae'n ofynnol i'r cysylltiadau rhydd hyn o bobl sy'n meddwl y gymuned addasu eu dulliau 

cydweithredol i systemau a phrosesau cyfyngol sy'n teimlo'n feichus. Mae rhai grwpi au'n addasu i 

https://www.gofalwyr.cymru/


ofynion ariannu, llywodraethu a gweithredol, ond nid oes gan lawer ohonynt yr amser, yr adnoddau 
na'r awydd i gydymffurfio, ac maent yn methu. 

Nodwyd hefyd y diffyg cymorth, amser ac adnoddau i fyfyrio ar weithgareddau ac ar gyfer cynllunio 

at y dyfodol fel rhwystr. 

 

 

Roeddent yn teimlo bod cyllid llai cyfyngedig sy’n galluogi grwpiau a arweinir gan y gymuned i 
archwilio eu potensial yn hanfodol, ynghyd â chymorth i: 

• Ddatblygu perthnasoedd hirdymor, dibynadwy, yn seiliedig ar wrando, fel syl faen ar gyfer 

cydweithio 

• Gyd-ddylunio perthnasoedd ariannu sy'n creu gallu mewn cymunedau i weithio ar 
flaenoriaethau lleol mewn partneriaeth â sectorau eraill 

• Adeiladu rhwydweithiau cydweithredol i rannu profiadau a chydweithio ar weledigaeth ar 
gyfer y dyfodol 

Mae gan gamau gweithredu a arweinir gan y gymuned y gallu i greu gwytnwch, mynd i ’r afael ag 

anghydraddoldeb ac i gefnogi’r cymunedau iachach, bywiog a chydlynol a ragwelir yn y Ddeddf, ac 

felly mae angen eu cefnogi. 

Gallwch ddarganfod mwy yma ar wefan WCVA ac yma ar wefan PPR. 

https://wcva.cymru/views/releasing-community-power-a-job-for-us-all/
https://wcva.cymru/views/releasing-community-power-a-job-for-us-all/


Dull arloesol o Glinig y Gyfraith Abertawe wedi'i ysgogi gan 

egwyddorion y Ddeddf 

Siaradodd yr Athro Richard Owen â ni am y meddylfryd y tu ôl i’r clinig cyfreithiol arloesol. 

Mae Clinig y Gyfraith Abertawe, sy’n rhan o Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol 

Abertawe, yn darparu cyngor a chymorth cyfreithiol am ddim i aelodau ’r cyhoedd, ac mae’n ceisio 
gwneud hyn drwy dynnu ar egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Ymagwedd y Clinig yw gweld y gymuned fel ei chleient neu mewn geiriau eraill nid yn unig i 

wasanaethu anghenion cleientiaid ond hefyd nodau mwy, mwy cyfunol. Mae hon yn her i foeseg 

broffesiynol gyfreithiol bresennol, sy'n mynnu eich bod yn gweithredu er lles gorau eich cleient 

unigol. Os ydych yn gweithredu dros gymuned, sut gallwch chi nodi buddiant cymunedol pan allai 
buddiannau o fewn cymuned wrthdaro? 

Eisoes mae cyfreithwyr yn dechrau arloesi mewn ymateb i hyn. Er enghraifft, mae'r elusen 

ClientEarth yn gwmni cyfreithiol llesiant y cyhoedd amgylcheddol. Yn hytrach na gweithredu ar ran 
unigolion, mae'n gweld y ddaear fel ei chleient. 

Ar lefel gymunedol, os yw asiantaeth gynghori wedi'i gwreiddio o fewn cymuned, ac yn ei gweld fel 

ei chleient, gall nodi problemau cyffredin a mynd i'r afael â hwy. Wrth wneud hynny, mae'n fwy 

tebygol o fynd i'r afael nid yn unig â'r problemau a gyflwynir ond hefyd eu hachosion sylfaenol. 

Mae'r Clinig yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cofleidiol gan gydnabod pwysigrwydd atebion 

cyfreithiol ac angyfreithiol. Mae hyn yn golygu gweithio'n agosach ag asiantaethau eraill - boed yn 
addysgol neu'n feddygol - nag sy'n draddodiadol ar gyfer asiantaethau cyngor cyfreithiol.  

Mae’r dull cydweithredol hwn yn un o’r “ffyrdd o weithio” o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol. 

Cyn bo hir bydd y Clinig yn lansio ap atgyfeirio ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol Abertawe a 

Chastell-nedd Port Talbot, a ariennir gan Coordinated Community Support. Bydd hyn yn ei gwneud 
yn haws i asiantaethau cynghori atgyfeirio achosion rhyngddynt eu hunain. 

Bydd yr ap atgyfeirio yn ehangu’r rhwydweithiau arferol y mae gwasanaethau cynghori ’n gweithredu 

oddi mewn iddynt fel arfer. Mae sawl ysgol wedi cofrestru eu diddordeb yn yr ap. Os oes gan ysgol 

bryderon, er enghraifft, nad yw gofalwr ifanc yn cael yr holl gymorth sydd ei angen arno a’i fod yn 

effeithio ar ei astudiaethau, bydd yn gallu cyfeirio’r achos at asiantaeth gynghori. Yna gellir gwneud 

gwaith dilynol i sicrhau bod y gofalwr ifanc yn cael asesiad gofalwr.  

Yn yr un modd, gallai practis meddygol sy'n teimlo bod gan salwch sy'n gysylltiedig â straen mewn 

claf achos sylfaenol o wahaniaethu neu aflonyddu yn y gweithle atgyfeirio'r claf at asiantaeth 
gynghori. 

Wrth ddefnyddio technoleg i dynnu gwasanaethau meddygol, addysgol a chynghori yn nes at ei 

gilydd mae cyfle i wella canlyniadau iechyd, addysgol a chydraddoldeb. Drwy fynd i'r afael â'r 

achosion sylfaenol yn ogystal â symptomau problemau, mae gwell siawns o atal problemau hirdymor 
rhag digwydd. 

https://www.swansea.ac.uk/cy/y-gyfraith/clinigygyfraith/
https://www.clientearth.org/?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1KmwuMk4eYwbrql5IV29ijliOI7P-nnktISYq1dSyL3EzN0jll9UupY9RoC1UsQAvD_BwE


Am ragor o wybodaeth ewch i'w gwefan.  

Sbotolau ar Gorff Cyhoeddus: Clwb Blodau Haul Cyngor Caerdydd 

Y mis hwn cynhaliwyd Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd (13 - 17 Mehefin) ac Wythnos Llesiant y 

Byd (27 Mehefin - 1 Gorffennaf). 

Mae Ymddiriedolaeth Marmalade yn coffau Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd bob blwyddyn i 
godi ymwybyddiaeth o unigrwydd ac annog pobl i siarad amdano. 

Wythnos Llesiant y Byd yw “ymennydd” WellBeing World yn Jersey ac mae’n dathlu’r agweddau 

niferus ar lesiant, o waith ystyrlon i sicrwydd ariannol, iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol, 

gwytnwch cymdeithasol, cydlyniant cymunedol a gofal am yr amgylchedd. 

Yng Nghymru mae gan lawer o gyrff cyhoeddus fentrau i fynd i ’r afael ag unigrwydd a gwella llesiant, 
y mis hwn rydym yn edrych ar un yn fwy manwl – Clwb Blodau’r Haul Cyngor Caerdydd. 

 

https://www.swansea.ac.uk/cy/y-gyfraith/clinigygyfraith/
https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29190.html


 

Mae Jane Clemence, un o swyddogion cynhwysiant cymunedol ymroddedig Cyngor Caerdydd,  yn 
esbonio sut y tarddodd y Clwb Blodau Haul: 

 

“Fe ddaethon ni at ein gilydd trwy’r rhwydwaith Hybiau ar draws Caerdydd cyn y pandemig,” meddai 

Jane, y mae ei gwaith fel rhan o’r Gwasanaeth Cefnogi Llesiant yn cynnwys trefnu gweithgareddau i 
ddod â’r henoed a’r ynysig ynghyd. 

“Roeddwn i’n arfer cynnal sesiynau amrywiol yn Hyb Partneriaeth Tredelerch yn Heol Llansteffan ac 

mewn hybiau eraill yn Llanrhymni, Llaneirwg a Llanedern i gadw pobl yn actif ac i’w cael allan o’u 
cartrefi ac i gymdeithasu,” meddai. 

“Roedd llawer o bobl ar eu pen eu hunain, wedi colli eu gwragedd neu eu gwŷr, a phan ddaethon 
nhw atom roedd yn gyfle iddyn nhw gwrdd ag eraill mewn awyrgylch braf a chyfeillgar.” 

Yna, yng Ngwanwyn 2020, fe wnaeth y cyfnod clo cyntaf eu dwyn o'r achubiaeth gymdeithasol hon. 

https://www.facebook.com/rumneyhub/


 

 

“Tua wythnos ynghynt, fe ges i lawdriniaeth ar fy mhen-glin ac roeddwn i’n gaeth i’r tŷ hefyd,” 

meddai Jane, “felly roedd yn rhaid i ni feddwl sut i gadw pobl gyda ’n gilydd – yn rhithiol, os nad yn 

gorfforol." 

“Gweithiais gyda Joanne Davies, un o fy nghydweithwyr yn nhîm Gwasanaethau Byw’n Annibynnol y 
cyngor, a oedd mor benderfynol ag yr oeddwn innau.” 

Ein hateb ar y dechrau oedd defnyddio pŵer WhatsApp i gadw pawb mewn cysylltiad â’i gilydd ond 

pan roddodd Ymddiriedolaeth Neuadd Llanrhymni 100 o gyfrifiaduron tabled i ’r Hyb, a’r cyngor yn 

cynnig cymorth TG, dechreuodd Jane redeg sesiynau ymarfer corff rhithwir y gallai pobl fewngofnodi 
iddynt. 

“Yn 2021, fel rhan o Ŵyl Llesiant y Gwanwyn, fe benderfynon ni roi ychydig o hadau blodyn yr haul i’r 
holl fynychwyr,” meddai Jane.  

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28768.html


 

 

“Fe wnaethon ni annog pawb i’w plannu gartref a phob dydd Iau, trwy Teams, byddem yn eu 

cymharu, yn mesur eu taldra ac yn gweld sut roedd pawb yn gwneud ... aeth hyn ymlaen am saith 
mis.” 

Gyda llacio’r cyfyngiadau, fe ailymddangosodd y grŵp – a elwir bellach yn Glwb Blodau’r Haul – yn 

araf bach a, gyda chymorth cyllid y cyngor, grant gan y Bartneriaeth Lefelau Byw, ynghyd â gwerth 

£7,000 o blanhigion ac offer gan y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) fel rhan o'i raglen 

Natur ar Eich Carreg Drws, fe wnaethant ymgynnull yn Nhredelerch i roi'r sgiliau garddio yr oeddent 

wedi'u dysgu yn ystod y cyfyngiadau symud ar waith. 

“Tredelerch oedd yr unig Hyb gyda gofod awyr agored gweddus – roedd yn berffaith ar gyfer y Clwb 
Blodau’r Haul,” meddai Jane.  

“Yn gyntaf oll, fe wnaethom drawsnewid ychydig o ardal patio a ’i wneud yn lle braf i gael te. Roedd 

chwech neu wyth ar y dechrau, gan fod pobl yn dal braidd yn wyliadwrus o fynd allan, ond tyfo dd 

niferoedd a dechreuodd pobl ddod o bob rhan o Gaerdydd i ymuno â ni, ar ôl clywed amdano gan eu 
ffrindiau." 



 

 

"Gyda chymorth yr RSPB, fe wnaethon ni greu gwelyau wedi’u codi, tŷ gwydr, silffoedd a chasgen 
ddŵr ac fe wnaethon nhw roi llawer iawn o blanhigion a hadau i ni i helpu gyda’n prosiectau. 

Yn yr ail gyfnod clo roedden ni’n gallu cyfarfod yn yr awyr agored felly wnaeth hynny ddim ein 

rhwystro a nawr mae ein niferoedd hyd at tua 16 o fynychwyr rheolaidd. Mae’r rhan fwyaf yn 

oedrannus ac yn byw ar eu pen eu hunain, ond daw rhai o ganolfan leol i bobl ag anableddau dysgu, 
ynghyd â’u gweithwyr cymorth." 

“A dydyn ni ddim yn gofalu am yr ardd fan hyn yn unig,” meddai Jane. “Rydym yn cynnal sesiynau 

iechyd rheolaidd ac mae pobl yn dod i chwarae gemau, gwneud celf a chrefft neu eistedd a 

chwerthin.” 

Mae'r rhan fwyaf o Glwb Blodau'r Haul yn ddiamau, heb ymroddiad Jane a'i chydweithwyr, y byddai 

eu bywydau'n anfesuradwy o waeth. “Collais fy ngwraig ym mis Mehefin y llynedd,” meddai Colin 
Fleming, 77, cyn bostmon o Lanedern. 



 

 

“Roedd fy ngalar bron yn annioddefol, ond dechreuais ddod yma chwe mis yn ôl ac mae wedi rhoi 
rheswm i mi godi yn y bore. 

Rwy’n gwneud Tai Chi, yn ‘Cyfarfod Dydd Llun’ yn Llanrhymni, yn cyrlio ac ar ddydd Mawrth mae 

Jane yn arwain taith gerdded o amgylch parciau ac ardaloedd hyfryd eraill o ’r ddinas. Hebddi hi a’r 

clwb hwn, dwi wir ddim yn meddwl y byddwn i yma o hyd.” 

Ac mae wedi trawsnewid Jane, hefyd. Yn 55, gyda mwy na 35 mlynedd yn y cyngor o dan ei gwregys 
a gyda'i gŵr eisoes wedi ymddeol, roedd hi'n ystyried rhoi'r gorau i'w gwaith ei hun cyn y pandemig.  

“Mae hyn i gyd wedi fy newid yn llwyr er gwell,” meddai. “Mae wedi bod yn eithaf gwylaidd gweld y 

daith y mae’r holl bobl hyn wedi bod arni a sut rydyn ni wedi bod yn rhan ohoni. Mae wedi gwneud i 

mi syrthio mewn cariad â fy swydd eto ac ni allaf aros i fwrw ati gyda’r gwaith.” 



 

Cwrdd â'r Tîm 

Bob mis byddwn yn cyhoeddi sesiwn holi-ac-ateb gydag aelod o'm tîm a fydd yn rhannu ei 

fewnwelediad i'w amser gyda fy Swyddfa.  

Y mis hwn, Jacob Ellis, Arweinydd Ysgogi Newid. 

 

https://youtu.be/SVmFlqej4AY


Pryd wnaethoch chi ddechrau gyda'r swyddfa? 

Ymunais â’r swyddfa fel Cynghorydd Materion Cyhoeddus yn 2018.  

Yng nghysgod ethol Arlywydd newydd yn America a refferendwm yr UE, rhoddais fy ffidl 
newyddiadurol yn y to. Roedd y cyfan yn newid!  

Fe wnaeth y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newydd hon fy nghyfareddu. Yn wir, dim ond 

ychydig ddyddiau cyn y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am y rôl newydd cefais gyfle i gyfweld â 
Sophie i gael stori newyddion yr oeddem yn ei rhedeg ar newid hinsawdd.  

Ychydig a wyddwn, byddwn yn gweithio iddi ychydig fisoedd yn ddiweddarach! Rwyf wedi dal 
amrywiaeth o rolau yn y swyddfa ac rwyf bellach yn Arweinydd Ysgogi Newid! 

Beth yw eich blaenoriaethau presennol? 

Yn ogystal â’m cyfrifoldebau fel aelod o’r Uwch Dîm Rheoli, rwy’n ymwneud ag ystod eang o feysydd 

ar draws ein cynllun gwaith – o faterion cyhoeddus, rhyngwladol i ymyriadau polisi Llywodraeth 
Cymru.  

Ar hyn o bryd rwy’n arwain Adolygiad Adran 20 y Comisiynydd o sut mae Llywodraeth Cymru yn 

gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o fewn ei pheirianwaith llywodraethu. Gallwch 

ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gwmpas yr adolygiad yma. Mae Adolygiad Adran 20 yn 

fecanwaith i roi cipolwg i’r Comisiynydd ar sut mae cyrff cyhoeddus yn cymhwyso’r ddeddfwriaeth.  

Ar ddiwedd adolygiad, gall y Comisiynydd wneud argymhellion ar sut y dylai ’r corff cyhoeddus 

gymhwyso’r Ddeddf yn y dyfodol. Lansiwyd y gwaith hwn ym mis Ionawr 2022 a bydd yn dod i ben 
ym mis Tachwedd 2022.  

Gwyliwch y gofod! 

Pa newidiadau ydych chi wedi sylwi arnynt dros y blynyddoedd? 

Fel llawer, cyflwynodd y pandemig ffyrdd newydd o weithio a meysydd blaenoriaeth newydd i'w 

harchwilio. Rwy’n falch ac yn ddiolchgar ein bod wedi llwyddo i barhau â’n hymdeimlad o gymuned a 
dylanwad ar draws y sector cyhoeddus a thu hwnt yn ystod y cyfnod digynsail hwn.  

Er gwaethaf hynny, mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd i ni i gyd, mae gennym lawer i ymfalch ïo 
ynddo fel swyddfa am ein hymateb.  

Mae newidiadau eraill yn cynnwys symud swyddfa, a'r llu o wynebau sydd wedi mynd a dod. Bloedd 

mawr i Abby, Rebecca, Helen V, Clare Johnson, Cathy, Eurgain, Eleri ac i ’r nifer o secondiadau a 
lleoliadau rydym wedi’u cael dros y blynyddoedd! 

Efallai mai'r newid mwyaf yw un allanol! Gallwn weld bod y ddeddfwriaeth yn gwneud gwaith gwych 

ac yn gwneud gwahaniaeth. Mae mudiad cynyddol o gymunedau, sefydliadau gwirfoddol, 

academyddion, cyrff cyhoeddus, busnesau, ffermwyr, ffeministiaid, peirianwyr, newyddiadurwyr a 
phobl greadigol – yn dod at ei gilydd i wella Cymru! 

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


 

Beth fu eich moment balchaf? 

Mae dwy foment falch sy'n sefyll allan i mi!  

Ers ymuno â’r swyddfa, rwyf wedi ceisio codi ymwybyddiaeth o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau ’r 

Dyfodol yn fyd-eang. Mae hyn wedi cynnwys cefnogi Sophie fel cadeirydd Rhwydwaith Sefydliadau 

Cenedlaethau’r Dyfodol, curadu digwyddiad ochr yn COP26, cynnull sefydliadau rhyngwladol a siarad 
mewn digwyddiadau byd-eang.  

Fodd bynnag, daeth fy eiliad balchaf ym mis Rhagfyr 2021 pan gyhoeddodd y Cenhedloedd Unedig 

eu bod yn dymuno sefydlu Llysgennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cenedlaethau ’r 

Dyfodol, Uwchgynhadledd y Dyfodol yn 2023 a Datganiad ar Genedlaethau’r Dyfodol. Roedd y 
gwaith wedi talu ar ei ganfed!  

Roedd y papurau briffio i swyddogion y Cenhedloedd Unedig, ein presenoldeb yn Fforymau 

Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig, y cyfarfodydd gyda Llysgennad Arbe nnig y 
Cenhedloedd Unedig ar Ieuenctid ac uwch swyddogion oll wedi arwain at y foment arloesol hon!  

Roedd Cymru wir yn arwain y ffordd! 

 

Fy ail foment fwyaf balch yw sefydlu Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol.  

Bellach yn ei hail flwyddyn ac yn cael ei harwain gan fy nghydweithwyr Jonathan Tench a Najma 

Hashi mewn cydweithrediad ag UpRising – ganed yr Academi o sgwrs i gefnogi arweinwyr ifanc yng 

Nghymru gyda’r offer a’r sgiliau ar gyfer y dyfodol.  

Yn 2019 sefydlais yr Academi gyda phartneriaid ledled Cymru – a charfan gyntaf wych o 20 o 

arweinwyr ifanc! Mae’n gyffrous ac yn galonogol gwybod bod awydd ac awydd ymhlith ein pobl ifanc 
i hyrwyddo’r Ddeddf ar draws sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol Cymru. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/cymrun-arwain-y-ffordd-gyda-deddfwriaeth-cenedlaethaur-dyfodol-maer-cenhedloedd-unedig-yn-bwriadu-mabwysiadu-dull-cymreig/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/cymrun-arwain-y-ffordd-gyda-deddfwriaeth-cenedlaethaur-dyfodol-maer-cenhedloedd-unedig-yn-bwriadu-mabwysiadu-dull-cymreig/
https://www.futuregenerations.wales/cy/leadership-academy/
https://uprising.org.uk/


 

Beth yw eich darn mwyaf o ddysgu yn eich amser gyda'r swyddfa? 

Ein bod ni ar daith - ond fel marathon mae yna adegau pan fydd angen i ni symud yn gyflymach ac 

adegau eraill sy'n gofyn i ni gymryd amser i anadlu’n araf a myfyrio. Mae'n hawdd iawn colli'ch hun 

yn y foment, yn yr heriau a'r bygythiadau eithafol sydd o'ch blaen.  

Gwyddom fod yn rhaid i ni wneud mwy, ond mae cyflymder, ansawdd a myfyrdod yn eiriau yr ydym 
yn eu hanghofio. 

Efallai, dyma pam yr wyf wedi gwerthfawrogi pwysigrwydd ein harweinwyr ifanc – y rhai y bydd 
angen iddynt barhau i hyrwyddo’r newid angenrheidiol.  

Mae cymryd yr amser i rymuso eraill, i uwchsgilio ac i ddod o hyd i ’r amser i godi ymwybyddiaeth o’r 
Ddeddf ymhlith cymunedau yn elfen angenrheidiol o ddyfodol a hirhoedledd y Ddeddf! 

Beth yw eich gobaith penaf wrth i waith y swyddfa barhau i'r dyfodol? 

Nad ydym byth yn mynd yn hunanfodlon, byth yn colli ein dychymyg, yn cymryd amser i fyfyrio ar 

bob negyddol a'n bod yn dathlu pob buddugoliaeth fach a mawr! 

  

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i aelodau newydd o'r tîm? 

Cymerwch yr amser i amsugno'n llawn y rôl sydd gennych a'r effaith y gallwch ei chyflawni. 

Mae gennych ganiatâd i archwilio, i chwarae ac i fethu. 

Mae hwn yn weithle hwyliog, gwerth chweil a dylanwadol. Cymrwch bwyll.  

Croeso! 

Un gair sy’n crynhoi eich amser yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: 

Di-fap 



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 

 

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

