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Rhagair 

Dros y 12 mis diwethaf, mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus (BGCau) wedi bod yn gweithio’n 

galed i baratoi a chyhoeddi eu hasesiadau lleol o lesiant. Mae ’r asesiadau hyn yn edrych ar y 

materion cymdeithasol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol sy ’n ein hwynebu nawr ac yn 
ystyried sut y gallent chwarae allan yn y dyfodol. 

O ystyried yr heriau digynsail rydym wedi’u hwynebu dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf am 
gydnabod yr ymrwymiad y mae BGCau wedi’i ddangos wrth gydweithio i baratoi eu hasesiadau. 

Rhwng Ionawr ac Ebrill 2022, dadansoddais yr asesiadau hyn a rhoddais adborth unigol i bob un o’r 

14 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn unol â’m dyletswyddau statudol fel Comisiynydd. 

Er nad oes unrhyw ofyniad statudol na gofyn i mi roi trosolwg o ’r holl asesiadau llesiant, mae fy nhîm 

wedi paratoi dau grynodeb byr yn amlinellu rhai o’r cryfderau a’r heriau allweddol a welwyd yn ein 
dadansoddiad. 

Maent yn rhoi cipolwg ar lesiant yng Nghymru o safbwynt y BGCau ac ymdeimlad o ’r materion y 

maent yn mynd i’r afael â hwy i wella eu hardaloedd lleol. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/llesiant-yng-nghymru-yr-hyn-a-ddarganfyddais-wrth-ymateb-i-asesiadau-drafft-byrddau-gwasanaethau-cyhoeddus-o-lesiant-yn-2022/


 



 

Gallwch ddarllen yr adroddiadau cryno a’u canfyddiadau isod: 

• Crynodeb darluniadol 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-27-Illustrative-summary_PSB-WB-Assessments_CYM.pdf


• Adroddiad cryno 

  

Mae’n amlwg o ddadansoddiad fy nhîm bod cynnydd yn y wybodaeth a’r awydd gan Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus i ddeall a mynd i’r afael â’r heriau mawr sy’n ein hwynebu yng 

Nghymru. 

Er enghraifft, mae BGCau yn dangos gwell dealltwriaeth o’r argyfwng hinsawdd a natur ac yn 

cydnabod yr angen i gynyddu eu huchelgais. Ac mae rhywfaint o ’r cydweithio rwy’n ei weld yn 

tawelu fy meddwl, yn enwedig lle mae dulliau rhanbarthol yn cael eu mabwysiadu mewn ardaloedd 

fel Gogledd Cymru, Gorllewin Cymru a Gwent. 

 

Fodd bynnag, erys rhai heriau clir. 

Er enghraifft, nid yw pob BGC yn cysylltu â rhai o bolisïau allweddol Llywodraeth Cymru fel ‘Polisi 
Cynllunio Cymru’, ‘Llwybr Newydd’ a ‘Tu Hwnt i Ailgylchu’. 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-27-Report_PSB-WB-Assessments_CYM.pdf


 



 

Ac er ein bod wedi gweld gwelliant yn y ffordd y mae BGCau yn defnyddio ac yn ymgorffori 

gwybodaeth am dueddiadau’r dyfodol yn eu hasesiadau, mae llawer i ’w wneud o hyd i wreiddio a 



phrif ffrydio meddwl a chamau gweithredu hirdymor mewn cynllunio llesiant, yn enwedig wrth 
ymateb i’r heriau sy’n wynebu ni yn y presennol. 

  

Y camau nesaf: cynlluniau llesiant 

Mae asesiadau llesiant yn arwyddocaol oherwydd dyma’r sylfaen i Fyrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus (a sefydliadau lleol a chenedlaethol eraill) weithio gyda’i gilydd i gytuno ar y camau 

gweithredu sydd eu hangen i wella llesiant mewn ardaloedd lleol ledled Cymru. Mae ’r cam 

gweithredu hwn wedyn yn cael ei nodi mewn cynllun llesiant, a disgwylir i ’r iteriad nesaf gael ei 

gyhoeddi gan y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Mai 2023. 

Cytuno ar y gweithredu ar y cyd hwn yw’r cam nesaf i BGCau. Ynghyd â Llywodraeth Cymru a 

sefydliadau eraill, bydd fy swyddfa’n gweithio’n agos gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i 

helpu i sicrhau bod yr amcanion a’r camau y maent yn eu datblygu yn briodol ac yn uchelgeisiol i 

helpu i wella llesiant ac ysgogi newid ledled Cymru. 

Graddio FGLA 

Ym mis Mehefin, graddiodd grŵp amrywiol o 32 o arweinwyr ifanc 18-30 oed o bob rhan o sectorau 
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol Cymru o Academi Arwain Cenedlaethau ’r Dyfodol (FGLA). 

Dros yr 8 mis diwethaf, mae’r bobl ifanc hyn wedi bod yn cymryd rhan yn y rhaglen sy’n eu hyfforddi 

yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac i ddatblygu eu sgiliau arwain – roedd y rhaglen yn 
cynnwys modiwlau ar: 

• ddatblygu arweinyddiaeth 

• ddysgu sut i ddylanwadu ar eraill  

• arweinyddiaeth mewn gwlad ddwyieithog 

• fentora o chwith arweinwyr Cymreig amlwg 

 



 

"Mae’r Academi wedi bod yn gyfle gwych i gysylltu ag arweinwyr eraill y dyfodol ledled Cymru i 

ddysgu a hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Fel cenedl gyntaf y Byd i gyflwyno’r ddeddfwriaeth hon, mae gennym gyfle unigryw nid yn unig i 

feddwl am genedlaethau’r dyfodol ond hefyd i wneud gwahaniaeth gweithredol ac ymarferol nawr 

fel y gallwn adeiladu dyfodol gwell i bawb. Rwy’n gobeithio parhau i feithrin perthynas ag eraill yn y 

garfan a defnyddio egwyddorion y Ddeddf mewn sesiynau Mentora o’r Chwith a dysgu mwy am 

fecanweithiau’r ddeddfwriaeth i’w chymhwyso o fewn gofodau rwy’n rhan ohonynt.” 

 

Nirushan Sudarsan, Caerdydd, 22  



 



Rwyf wedi bod yn falch iawn o groesawu peirianwyr, ffeministiaid, biolegwyr morol, artistiaid,  

myfyrwyr, graddedigion, gweithwyr manwerthu, amgylcheddwyr, gweision sifil, cyfreithwyr a llawer 

mwy, i ffurfio’r garfan eleni. 

Mae'r Academi yn rhan hanfodol o'n mudiad dros newid ac mae'n datblygu arweinwyr y dyfodol a 

fydd yn mynd ymlaen i fod yn hyrwyddwyr y Ddeddf. Rwyf wedi fy syfrdanu gan eu harloesedd a ’u 

hagwedd adfywiol ar y weledigaeth o Gymru yn y dyfodol, ac rwy ’n cael llawer o ysbrydoliaeth o’u 

straeon. 

Maen nhw eisoes yn bencampwyr cenedlaethau’r dyfodol – does dim angen eu perswadio, pregethu 

i’r côr ydw i. Yr hyn y mae angen inni ei wneud yw harneisio eu pŵer, eu lleisiau a'u caredigrwydd, 
gwrando, a gweithredu ar yr hyn y maent yn ei ddweud wrthym. 

Roeddwn yn falch o groesawu llawer o arweinwyr blaenllaw i ’r seremoni raddio gan gynnwys 

Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Andrew Goodall; Rheolwr Partneriaeth Porth Cymunedol 

Prifysgol Caerdydd, Ali Abdi; Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru, Graeme Farrow; a 
llawer mwy, i ddathlu llwyddiannau’r garfan. 

 

 

“Mae’n gyffrous gweld talent, ymrwymiad ac angerdd Academi Arwain Cenedlaethau ’r Dyfodol – 

rwyf wedi fy ysbrydoli gan y potensial i arweinwyr y dyfodol hyn sicrhau y gall cyrff cyhoeddus, 

busnesau a gall sefydliadau’r sector gwirfoddol ein helpu ni i gyd i gyflawni nodau llesiant Cymru.” 

 



Andrew Goodall 

Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru 

 



Roedd y seremoni hefyd yn cynnwys trafodaethau panel gyda’r cyfranogwyr, noddwyr a phartneriaid 

ar eu hoff brofiadau, eu dysgu a’r hyn y maent yn ei gymryd o hyn yn ôl i’w sefydliadau a’u 

cymunedau eu hunain. 

Bydd yr arweinwyr ifanc nawr yn ymuno â rhwydwaith Alumni Academi Arweinyddiaeth 

Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn parhau i helpu i siapio fy ngwaith. Hyd yn hyn, mae ’r cyfleoedd wedi 

cynnwys cyfleoedd i siarad mewn cynadleddau rhyngwladol fel COP26 ac Un Byd Ifanc, yn ogystal ag 

aelodaeth i fyrddau a phwyllgorau gwleidyddol. Mae aelodau ein cyn-fyfyrwyr hefyd wedi bod yn 
bwydo i mewn i Fesur Cenedlaethau’r Dyfodol San Steffan. 

Bydd fy nhîm yn parhau i hwyluso arweinyddiaeth, ymgysylltu a chyfleoedd rhwydweithio i 

gyfranogwyr ynghylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ac mae sawl corff cyhoeddus wedi 

trefnu sesiynau gyda’r cyn-fyfyrwyr eisoes. 

Diolch i bawb a fynychodd y seremoni; y rhai a gefnogodd ein harweinwyr ifanc dros yr 8 mis 

diwethaf; a'r rhai a noddodd y rhaglen i sicrhau bod pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cael y 
cyfleoedd i lunio ein dyfodol. 

Gallwch ddarganfod mwy am yr Academi Arweinyddiaeth ar ein gwefan yma. 

 

 

"Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol wedi bod yn brofiad anhygoel hyd yn hyn. 

Rwy'n gobeithio gwneud gwell cysylltiadau ledled Cymru. Roedd cyfarfod â phawb wyneb yn wyneb 

yn wych - y cyfle i gymryd ysbrydoliaeth gan eraill yn ystod cyfleoedd rhwydweithio a chreu 

partneriaethau newydd. Roeddwn i'n caru clywed yr heriau gwirioneddol y mae sectorau eraill yn eu 

https://twitter.com/futuregencymru/status/1537064372014657537
https://www.futuregenerations.wales/cy/leadership-academy/


hwynebu a phwysigrwydd cyd-gynhyrchu. Rwyf wedi dysgu cymaint am sut rydw i'n gweithio a fy 

arddull arwain a fydd yn amhrisiadwy i mi wrth symud ymlaen.” 

 

Sabiha Azad, Caerdydd, 26 

Sbotolau ar Gorff Cyhoeddus: Cyngor Bro Morgannwg 

Gyda phrisiau bwyd yn codi a chostau tanwydd cynyddol, mae mwy o bobl nag erioed yn gorfod 

gwneud y penderfyniad anodd o roi bwyd ar y bwrdd neu dalu'r biliau.  

Mae tlodi yn costio £29 biliwn y flwyddyn i system iechyd y DU ac mae effaith tlodi bwyd yn 

hollgynhwysol gyda plant yn dioddef yn arbennig. 

Ledled Cymru, dywedodd Ymddiriedolaeth Trussell ei bod wedi dosbarthu 131,232 o barseli bwyd 

brys rhwng mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022, gan gynnwys mwy na 48,500 o barseli i blant. 

Felly, beth ydym ni'n ei wneud yn ei gylch? Dyma sut mae Cyngor Bro Morgannwg mewn 

cydweithrediad â The Big Fresh Catering Company yn gweithio i fynd i’r afael â’r materion hyn. 

 

Fis diwethaf fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd disgyblion Derbyn yn cael prydau ysgol yn 

rhad ac am ddim o fis Medi ymlaen, gyda disgyblion yn y ddau grŵp blwyddyn nesaf yn ymuno â nhw 

ym mis Ebrill. 



Ond mae Cyngor Bro Morgannwg mewn partneriaeth â The Big Fresh Catering Company yn cyflymu’r 

broses hon. Byddant yn cynnig prydau ysgol am ddim i bob un o’r tri grŵp blwyddyn o ddechrau’r 

flwyddyn ysgol newydd – Medi 2022. 

Mae’r Big Fresh Catering Company yn darparu prydau ysgol i ysgolion partner ac yn gweithredu 
gwasanaeth arlwyo masnachol a bar a chaffi ym Mhafiliwn Pier Penarth.  

Er eu bod yn gweithredu fel endid masnachol, mae eu model busnes arloesol hefyd yn golygu bod yr 
holl warged yn cael ei ddychwelyd i ysgolion neu ei ddefnyddio i gynnal y busnes ei hun.  

Yn unol â'u hethos di-elw, nid oes unrhyw un o gyfarwyddwyr y cwmni yn gyflogedig ac nid yw'r 

Cyngor, fel yr unig gyfranddaliwr, wedi tynnu unrhyw arian oddi wrth y cwmni.  

Yn lle hynny, mae arian yn cael ei fuddsoddi yn ôl i: 

• gefnogi ysgolion a phrosiectau cymunedol e.e. ardaloedd bwyta awyr agored, mentrau lles, 
rhaglenni dysgu newydd 

• gael cynhwysion o ansawdd gwell 

• noddi grwpiau cymunedol megis timau pêl-droed a chlybiau celf 

 

"Rydym wrth ein bodd y bydd y ddarpariaeth ar gyfer y ddwy flynedd olaf ar gael yn sylweddol 

gynharach nag mewn rhannau eraill o Gymru oherwydd perfformiad rhagorol y Big Fresh Catering 

Company. 

https://www.bigfreshcatering.co.uk/
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/press_and_communications/latest_news/2022/June/Three-years-groups-to-receive-free-school-meals.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/press_and_communications/latest_news/2022/June/Three-years-groups-to-receive-free-school-meals.aspx


Mae amseroedd yn galed ar hyn o bryd, gyda phrisiau ynni, tanwydd a bwyd i gyd yn cynyddu a 

llawer yn wynebu tlodi bwyd. Gobeithio y gall hyn helpu i leddfu’r pwysau y mae teuluoedd yn ei 

deimlo a helpu i sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn llwglyd tra yn yr ysgol." 

 

Cyng Rhiannon Birch 

Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Addysg, y Celfyddydau a ’r Gymraeg 

 

 

Mae’r Big Fresh Catering Company wedi ymrwymo i gyrraedd safonau maeth Llywodraeth Cymru ac 

wedi creu bwydlenni heb alergenau, mwy o opsiynau fegan a llysieuol a mwy o brydau wedi ’u 
gwneud o’r newydd. 



Ym mis Mehefin buont yn cymryd rhan yn ‘Eat Them to Defeat Them’, cystadleuaeth arlwyo 

genedlaethol sy’n herio timau arlwyo ysgolion i “wneud llysiau’n arwr cinio” a hyrwyddo bwyta’n 

iach trwy brydau cinio arloesol. 

Rhoddodd Tracey Smart (Rheolwr Cegin) a Shirley Curnick (Cynorthwyydd Arlwyo) yn Ysgol Gynradd 
Palmerston, ysgol bartner, “berfformiad trawiadol ar waith” a chyrraedd Oriel yr Anfarwolion! 

Yn unol â menter Prosiect Sero Cyngor Bro Morgannwg sy’n anelu at wneud y sefydliad yn garbon 

niwtral erbyn 2030, mae The Big Fresh Catering Company hefyd yn gweithredu polisi dim plastig 

untro. 

Mae cynghorwyr yn credu bod y “buddiannau mae plant ysgol yn eu cael o’r prosiect yn 

anfesuradwy” gydag arlwyo yn un agwedd yn unig o waith gwych Cyngor Bro Morgannwg a The Big 
Fresh Catering Company. 

 

Mae rhaglenni tebyg yn cael eu rhedeg ledled Cymru gan gynnwys: 

• Well-Fed, partneriaeth rhwng Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Tai ClwydAlyn a Can Cook sy'n 
cynnig opsiynau prydau ffres i'r plant ieuengaf, pobl hŷn a phawb yn y canol. 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/press_and_communications/latest_news/2022/June/Big-Fresh-Catering-Company-excels-at-national-catering-challenge.aspx
https://eatthemtodefeatthem.com/en/galleries
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/Climate-Change/Project-Zero.aspx
https://www.cancook.co.uk/about-well-fed/


• O ganlyniad i’r pandemig, dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili weithio ar y cyd â’r 

cyflenwr lleol Woosnam Dairies, Castell Howell Foods ac W R Bishop i gyflenwi llaeth, bara, 

ffrwythau a llysiau ffres a phrif fwydydd eraill i blant ysgol a theuluoedd fe l rhan o’u rhaglen 
prydau ysgol am ddim. 

• Mae'r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol, Bwyd a Hwyl yn rhaglen aml-asiantaeth wobrwyog 

sy'n darparu prydau o ansawdd da, sgiliau maeth, addysg chwaraeon a gweithgareddau 

cyfoethogi i blant sy'n byw mewn ardaloedd o angen yng Nghymru. Wedi ’i dreialu yng 

Nghaerdydd yn 2015, mae bellach yn cael ei gyflwyno ledled Cymru dan oruchwyliaeth CLlLC 
a’i gefnogi gan Bwyd Caerdydd. 

https://www.caerphilly.gov.uk/News/News-Bulletin/July-2020/Local-suppliers-help-ensure-free-school-meal-servi?lang=cy-gb
https://www.wlga.cymru/food-and-fun-school-holiday-enrichment-programme


 



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 yw Najma Hashi, ein Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid ar Ryngwladol ac Academi 

Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. 

 

Pryd ddechreuoch chi gyda'r swyddfa? 

Mawrth 2020! Yn bendant ddim yn amser delfrydol i ddechrau swydd newydd ond roedd pawb yn y 
swyddfa mor hyfryd a chroesawgar, oedd yn gwneud y cyfan gymaint yn haws! 

  

Beth yw eich blaenoriaethau presennol? 

Rwy’n cefnogi cyflwyno Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae’r garfan bresennol 

newydd raddio! Mae wedi bod yn anhygoel gweld gwybodaeth y cyfranogwr am Ddeddf Llesi ant 

Cenedlaethau’r Dyfodol yn tyfu, yn ogystal â’u hyder a’u sgiliau arwain – rwy’n hynod gyffrous i weld 
datblygiad y Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr hefyd. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/leadership-academy/


Rwyf hefyd yn cefnogi’r gwaith o gyflawni cytundeb cysylltiadau rhyngwladol y Comisiynydd â 

Llywodraeth Cymru sy’n gyfle gwych i arddangos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar lwyfan 

rhyngwladol a hyrwyddo Cymru fel Cenedl sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/making-it-happen/international/


 

Pa newidiadau ydych chi wedi sylwi arnynt dros y blynyddoedd? 



Mae wedi bod yn wych gweld ymwybyddiaeth o’r Ddeddf yn cynyddu, yn enwedig yn rhyngwladol! 
Mae llawer o wledydd yn dod atom eisiau deall y Ddeddf a sut y gallant ddatblygu eu rhai eu hunain.  

  

Beth fu eich moment balchaf? 

Llwyddiant Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol eleni. Dyma’r tro cyntaf i mi fod yn 

rhan o brosiect fel hwn, a’r holl ffordd o recriwtio i raddio, mae wedi bod yn gymaint o brofiad 
dysgu! 

Hefyd roedd siarad yn Fforwm Rhyngweinidogol Iwerddon-Cymru gyda’r Prif Weinidog a Gweinidog 
Tramor Iwerddon yn brofiad gwych! 

 

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

Mae pobl wir eisiau gwneud y peth iawn. Mae'n hawdd teimlo'n ddadrithiedig a theimlo nad oe s 

cynnydd yn cael ei wneud yn y cynllun mawr o bethau, ond mae fy amser yn y swyddfa wedi fy 

ngalluogi i sylweddoli bod unigolion a sefydliadau yn edrych i wneud cynnydd gwirioneddol ar 

faterion fel newid yn yr hinsawdd a cydraddoldebau. Mae gennym ni ’r Ddeddf fel fframwaith gwych 
yng Nghymru i fynd i’r afael â’r materion hyn hefyd. 

  

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

Dim ond trochi eich hun! Yn bendant, gall fod yn llethol ar y dechrau gan fod cymaint i ’w ddysgu, 
ond taflwch eich hun i mewn i’r gwaith a daliwch ati i ofyn cwestiynau! 

  

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

Roller-coaster! 



 



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

