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Rhagair 

Mae ein plant yn cael eu magu mewn byd tra gwahanol i'r un y ces i fy magu ynddo. Mewn sawl 

ffordd roeddwn i'n lwcus na ches i fy magu gyda phryder hinsawdd, pwysau'r cyfryngau 

cymdeithasol a'r pryder cynyddol am gostau byw a mynediad i waith gweddus.  

Wnes i ddim tyfu i fyny yn meddwl am y perygl cyson yr oedd ein planed ynddo, neu a fyddai fy 

mlynyddoedd yn yr ysgol yn dysgu’r sgiliau cywir i mi ar gyfer y dyfodol, neu a fyddai gennyf lais am 
yr hyn sy’n digwydd yn fy nghymuned. Ond dyma'r realiti i bobl i fanc heddiw. 

Y mis hwn gwelwyd diwrnod canlyniadau Lefel A a TGAU i filoedd ledled Cymru a chydag 

arholiadau’n cael eu canslo y ddwy flynedd ddiwethaf oherwydd y pandemig, mae ’r rhai sy’n sefyll 

eu harholiadau eleni wedi bod dan anfantais gynhenid; nid yn unig oherwydd y tarfu ar eu haddysg, 
ond hefyd oherwydd mai dim ond rhan fach o'ch sgiliau y mae arholiadau'n ei phrofi.  

Yn syml, mae ein hobsesiwn ag arholiadau yn methu ag arfogi pobl ifanc â’r sgiliau cywir i sicrhau 

adferiad gwyrdd a chyfiawn i Gymru. 

 

1 - Plant ysgol yn astudio yn 1947. 

 

2 - Neuadd arholiad heddiw. Ydyn ni wir wedi newid sut rydyn ni'n addysgu cenedlaethau'r dyfodol?  

Ers 2019 rwyf wedi bod yn galw am ddiwygio arholiadau gan symud i asesiadau mwy seiliedig ar 

sgiliau gyda mwy o ffocws ar faterion lleol a byd-eang gan gynnwys democratiaeth, undod a newid 

yn yr hinsawdd. Rwy’n falch bod newidiadau i’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn darparu rhai atebion 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/adroddiad-addysg-addas-ar-gyfer-y-dyfodol-yng-nghymru/


ac mae fy nhîm yn cynghori Cymwysterau Cymru ar Gymwys ar gyfer y Dyfodol: ail-ddychmygu 
TGAU, ond mae angen i ni wneud mwy ac yn gyflymach. 

Fis Mai diwethaf, dangosodd fy ngwaith gyda NEF a TUC Cymru fod dyfodol carbon isel, bioamrywiol 

a chyfartal yn dibynnu ar gael y sgiliau a’r hyfforddiant iawn ar waith ar gyfer swyddi a sgiliau 

gwyrdd. Wrth i’r economi a’n hymddygiad newid, ni fydd y galw am lawer o sgiliau traddodiadol yng 
Nghymru yn bodoli mwyach a bydd diwydiannau sydd wedi cadw Cymru i fynd yn dra gwahanol.  

Rhaid i ni sicrhau bod pobl Cymru yn barod ar gyfer y chwyldro gwyrdd mewn cyflogaeth a fydd nid 

yn unig yn gwella ansawdd bywyd ond hefyd yn helpu i fynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a 
natur. 

 

Mae fy nhîm wedi bod yn cynghori Llywodraeth Cymru ar Gynllun Gweithredu Sgiliau Sero Net 

Cymru sydd ar ddod. Gan weithio gyda phanel arbenigol o sefydliadau cydraddoldeb a chynghorwyr 

carbon sero net, rydym yn annog prosesau llunio polisïau cydweithredol ac integredig sy’n ceisio 
creu dyfodol gwyrdd a chyfartal. 

Rydym hefyd yn cynghori’r Llywodraeth ar sut y gall y Warant Pobl Ifanc a rhaglenni cyflogaeth a 
hyfforddiant eraill ganolbwyntio ar sgiliau sy’n addas ar gyfer dyfodol bywyd a gwaith. 

Yn ddiweddar, cyhoeddodd UK Research and Innovation adroddiad, Insights for urban systems, lle 

buont yn ymgysylltu â 250 o bobl ifanc o bob rhan o’r DU i glywed eu barn am y newidiadau a oedd 
yn bwysig iddynt ac y maent yn meddwl y byddent yn helpu eu hardal i gyflawni sero net. 

Pobl ifanc a chenedlaethau’r dyfodol yw etifeddion ein trefi, ein dinasoedd a’n cymunedau. Ac maen 
nhw'n haeddu cael eu cynnwys a chael eu lleisiau wedi'u clywed wrth i ni eu datblygu.  

https://qualificationswales.org/cymraeg/cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol---dweud-eich-dweud/
https://qualificationswales.org/cymraeg/cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol---dweud-eich-dweud/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/
https://cymrungweithio.llyw.cymru/sut-y-gallwn-ni-helpu/gwarant-i-bobl-ifanc
https://www.ukri.org/blog/an-urban-futures-lab-a-net-zero-vision-from-18-to-24-year-olds/


 

Dyna pam yr wyf wedi bod yn gofyn i’r Llywodraeth i wneud y canlynol: 

• Sicrhau bod pobl ifanc ac oedolion yn eco-lythrennog 

• Defnyddio dull sy'n seiliedig ar ddiwylliant ar gyfer adfywio dinasoedd, trefi a chymunedau 

• Creu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol a buddsoddi mewn prosiectau seilwaith allweddol 

mewn diwydiannau gwyrdd ac adfer natur 

• Buddsoddi a chynyddu cyfleoedd ar gyfer ailhyfforddi, ailsgilio a thrawsnewid i ddiwydiannau 

sy'n newid 

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


 

Fel rhan o sicrhau fy mod yn gweithredu yn ogystal â thrafod ac yn cynnwys pobl ifanc yn fy ngwaith, 

rwyf wedi cyflogi pedwar o bobl ifanc fel interniaid cyflogedig i weithio gyda mi dros yr Haf ar:  

• Fy ngwaith Adran 20 yn ymwneud â sut mae Llywodraeth Cymru yn rhoi Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol ar waith; a 



• Fy ngwaith yn cydweithio ag Un Llais Cymru i nodi enghreifftiau o sut mae Cynghorau Tref a 
Chymuned wedi gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  

Cadwch lygad allan yng nghylchlythyr mis nesaf am ddarn ganddyn nhw ar yr hyn maen nhw wedi 

bod yn gweithio arno! 

Ac os ydych chi’n Gynghorydd Plwyf a Thref, neu â diddordeb mewn sut y gall Cynghorau a 

chymunedau lleol wreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ym mhopeth a wnânt, 

cofrestrwch i ymuno â ‘Playing a Key Role in Creating Green and Resilient Communities’. Cwrs ar-lein 

dros 3 noson, byddwch yn dysgu sut y gall strwythurau llywodraeth leol wneud cymdogaethau a 

chartrefi yn fwy cynaliadwy a meithrin cydnerthedd cymunedol. Dysgwch fwy, gan gynnwys sut i 
brynu tocynnau, yma. 

Mudiad dros Newid 

Y mis hwn siaradodd fy nhîm â Rhiannon Freshney o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre am eu 

gwaith presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd gyda Ray of Light Cancer Support a sut maent yn galluogi 

cymunedau lleol i gysylltu â byd natur, datblygu eu heco-lythrennedd ac ymgysylltu â’u cymunedau 

lleol. 

 

Ray of Light Cancer Support 

https://www.eventbrite.co.uk/e/councillors-creating-green-resilient-communities-across-3-evenings-tickets-287871490377
https://www.eventbrite.co.uk/e/councillors-creating-green-resilient-communities-across-3-evenings-tickets-287871490377


Mae Canolfan Ganser Felindre a Ray of Light Cancer Support wedi ffurfio partneriaeth i ddarparu 

sesiynau presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd wythnosol am ddim mewn gofod anfeirniadol i unrhyw 

un sydd wedi’i effeithio gan ganser. Mae’r mynychwyr yn amrywio o staff, cleifion, gofalwyr a 

theuluoedd sydd i gyd yn cael eu galluogi i gysylltu â natur a’u cymuned leol, gyda phob sesiwn yn 
gorffen gyda gweithgaredd ymwybyddiaeth ofalgar. 

Mae’r grwpiau wythnosol yn rhai adferol ac yn darparu gofod cefnogol i ymwneud â chrefftau gyda 

deunyddiau naturiol a darganfyddedig, gan wreiddio’r economi gylchol trwy weithgareddau megis 

gweithio gyda phaent wedi’u gwneud o lysiau, chwibanu pren a ddarganfuwyd a basgedi gwehyddu 
gyda changhennau a ddarganfuwyd ar daith natur. 

Nod y bartneriaeth yw gwreiddio pob nod llesiant, yn arbennig Cymru Iachach gyda Chymunedau 

Cydlynus, trwy adeiladu cymuned gefnogol newydd ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sydd â’u 
profiadau eu hunain gyda chanser. 

Mae’r sesiynau i gyd yn yr awyr agored, wedi ’u hamgylchynu gan natur ac yn hwyluso defnyddwyr 

gwasanaeth i gwrdd â phobl wyneb yn wyneb, ffactor pwysig yn ystod cyfnod arbennig o straen yn 
dilyn mesurau ynysig COVID-19. 

Elfen allweddol arall o’r prosiect oedd cynwysoldeb, gan gyfrannu at Cymru Fwy Cyfartal. Yn ystod 

triniaeth canser, bydd llawer o gleifion yn dioddef anawsterau ariannol a thrwy weithio mewn 

partneriaeth ag elusen, gellir darparu’r sesiynau am ddim, gan leihau rhwystrau economaidd i 

gymryd rhan. Nid oes angen atgyfeiriad gan feddyg teulu neu feddyg ac mae pob gweithgaredd yn 

gwbl addasadwy i ddiwallu unrhyw anghenion, gan sicrhau bod y sesiynau mor gynhwysol â phosibl. 

Un o nodau craidd y prosiect yw addysgu am fioamrywiaeth, gan gyfrannu at Gymru Gydnerth. 

Mae’r sesiynau’n darparu gwybodaeth a ffeithiau diddorol am fflora a ffawna lleol ac yn cynnal a 
gwella bioamrywiaeth trwy weithgareddau, yn unol ag Adran 6 Deddf Amgylchedd Cymru. 



 

Drwy gyflwyno sesiwn rhagnodi cymdeithasol gwyrdd pwrpasol ar gyfer pobl y mae canser yn 

effeithio arnynt yn benodol, mae’n mynd i’r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol ond hefyd yn 
mynd i’r afael ag ofnau ynysu oddi wrth bobl nad ydynt wedi profi ’r un peth â chi. 



Nododd Rhiannon fod yr ymateb a’r adborth gan fynychwyr “wedi bod yn emosiynol, yn wylaidd ac 

yn llethol ar adegau” gyda’r mynychwyr yn agor i fyny am eu profiadau personol neu eu profiad yn 

cefnogi eraill. 

Mae ymgysylltu â grwpiau cymunedol Hybs lleol, ysgolion cynradd, siopau ochr yn ochr â hyrwyddo 
parhaus ar gyfryngau cymdeithasol a gwefannau wedi hyrwyddo’r sesiynau’n llwyddiannus. 

"Roedd un o’r mynychwyr wedi colli ei gŵr yr wythnos flaenorol a dyma’r tro cyntaf iddi adael y tŷ, 

roedd hi wedi gweld ein poster ac mae bob amser wedi cysylltu â byd natur o dan straen ac mae’n 

dod o hyd i adfywiad mewn creadigrwydd.  

O fewn pum munud i ddod yn emosiynol, roedd y mynychwr yn chwerthin eto, sy'n dangos pam  

mae'r bartneriaeth hon mor bwysig.  

Er bod llawer o emosiwn o bosibl, mae cefnogaeth a chysylltiad ag eraill yn anochel bob amser yn 

dod i ben gyda chwerthin a mwynhad.” 



 

Bu ymgysylltu sylweddol hefyd â thimau clinigol ar draws yr Ymddiriedolaeth. Yn dilyn 

cymeradwyaeth frwd gan yr Uwch Dîm Arwain bu ymgysylltu helaeth ag uwch dimau meddygol, 

nyrsio, iechyd galwedigaethol ac yn bwysicaf oll ein Grŵp Cyswllt Cleifion a’n Grŵp Urddas, pob un â 
chynrychiolwyr cleifion ac undebau. 



Mae’n gadarnhaol gweld bod adborth gan fynychwyr wedi bod yn hynod gadarnhaol, gyda llawer yn 

gwneud sylwadau ar y gwahaniaeth y mae wedi ’i wneud i’w llesiant cyffredinol tra’n cysylltu ag eraill 

sy’n rhannu profiadau tebyg. 

“Mae llawer i ffrind wedi cael ei wneud dros baned o de!” 

Dysgwch fwy am waith Felindre gyda Ray of Light Cancer Support a sut y gallwch chi gymryd rhan ar 

eu gwefan neu drwy eu cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook ac Instagram. 

 

Sbotolau ar Gyrff Cyhoeddus 

 

Mae’r pandemig wedi dangos i ni pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd hygyrch o ansawdd 

uchel i’n cymunedau a’n llesiant gyda’i effaith gadarnhaol ar ansawdd aer, buddion i ’n hiechyd 
meddwl a chorfforol a helpu i leihau anghydraddoldeb. 

Yn gynharach y mis hwn cyhoeddwyd Enillwyr Gwobr y Faner Werdd gyda nifer o awdurdodau lleol a 
chyrff cyhoeddus Cymru yn derbyn gwobr. 

Y meincnod ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yn y DU a thu hwnt, mae Gwobr y Faner Werdd yn 

cael ei dyfarnu ar gyfer parciau a mannau gwyrdd eithriadol. Rhoddir baneri ar gyfer ardaloedd sydd 

https://rayoflightwales.org.uk/cy/cymraeg/
https://twitter.com/rayoflightwales
https://www.facebook.com/rayoflightwales/
https://www.instagram.com/ray_of_light_cancer_support/


â chyfleusterau ymwelwyr rhagorol, safonau amgylcheddol uchel ac ymrwymiad i ddarparu mannau 
gwyrdd o ansawdd gwych. 

Dyna pam ei bod yn wych gweld ALlau o bob rhan o Gymru yn derbyn gwobrau i gydnabod eu gwaith 

caled. Mae cyfanswm o 248 o safleoedd ledled Cymru wedi ’u dyfarnu gyda 145 o’r rheini’n safleoedd 
Dyfarniad Cymunedol.  

Mae Cymru yn dal i ddal mwy na thraean o safleoedd cymunedol Baner Werdd y DU, sy’n cael eu 
cynnal a’u rhedeg gan wirfoddolwyr. 

 

Mae Cyngor Sir y Fflint bellach wedi ennill 3 Baner a fydd yn chwifio ym Mharc Gwepra, Bryn y Beili 

a Dyffryn Maes Glas i gydnabod eu cyfleusterau gwych i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel, a ’u 

hymrwymiad i ddarparu mannau gwyrdd o safon uchel. 

“Mae’r ystod amrywiol o fywyd gwyllt a nodweddion hanesyddol y parciau hyn o ddiddordeb mawr i 

drigolion a thwristiaid ac yn glod i Sir y Fflint ac yn rhywbeth i fod yn falch ohono. Maent wedi dod 

yn ganolbwynt i bobl leol ac ymwelwyr, ac mae parch mawr iddynt yn ein cymuned leol ac mae 

derbyn y Wobr hon ar gyfer 2022/23 yn anrhydedd.” 

Cynghorydd David Healey, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Cefn Gwlad a'r Economi 

https://youtu.be/Nd-sMLZZgc4


 

3 - Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Mae wyth ardal yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cadw eu Gwobr Baner Werdd 

chwenychedig. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys: 

• Parc Gwaunyterfyn 

• Parc Gwledig Dyfroedd Alun 

• Parc Bellevue 

• Parc y Ponciau 

• Parc Gwledig Tŷ Mawr 

• Mynwent Wrecsam 

• Maes y Pant (Gwobr Cymunedol) 

• Plas Pentwyn (Gwobr Cymunedol) 

Mae deg o’u parciau gwledig hefyd wedi’u diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol o dan y fenter 

Mannau Gwyrdd Agored a weithredir gan Fields in Trust sy ’n sicrhau y byddant yn parhau i fod yn 
ardaloedd y gall y cyhoedd eu mwynhau am genedlaethau i ddod. 



 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ennill gwobr y Faner Werdd ar gyfer 10 safle, gan ddod i ’r amlwg 
fel un o’r awdurdodau sy’n perfformio orau yng Nghymru. 

Derbyniodd parciau gwledig Cosmeston a Phorthceri  y clod, ynghyd â Pharc Romilly, Parc Alexandra 

a Gerddi Windsor, Glan Môr Ynys y Barri a Friars Point, Parc Belle Vue, Central Park, Gerddi ’r Cnap, 
Parc Fictoria a Pharc Gladstone. 

 

Mae 16 Baner Werdd fawreddog wedi’u dyfarnu i barciau a mannau gwyrdd a reolir gan Gyngor 

Caerdydd. Gyda 19% o’r ddinas bellach yn fannau gwyrdd sy’n hygyrch i’r cyhoedd, mae Caerdydd yn 
gartref i lawer o safleoedd hardd y Faner Werdd. 

Dywedodd y Cynghorydd Jennifer Burke-Davies, Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a 

Digwyddiadau “Mae’r ffaith bod gan Gaerdydd fwy o fannau Baner Werdd nag unrhyw le arall yng 

Nghymru yn glod i waith caled, angerdd ac ymrwymiad ein timau, a ’r holl grwpiau Cyfeillion a 
gwirfoddolwyr sy’n helpu i ofalu am ein mannau gwyrdd gwych.” 

https://youtu.be/qDdfUZP_sTs


 

4 - Gerddi Grange, Cyngor Caerdydd 

Derbyniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wobrau ar gyfer saith man gwyrdd ar 

draws y fwrdeistref sirol i gydnabod eu cyfleusterau gwych i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel, 
a'u hymrwymiad i ddarparu mannau gwyrdd o ansawdd gwych. 

Yn drawiadol, enillodd Amlosgfa Llangrallo ei Baner Werdd am y 13eg flwyddyn yn olynol, tra bod 

Coedwig Tremaen wedi derbyn y clod am yr ail flwyddyn yn olynol ac wedi derbyn canmoliaeth gan y 

beirniaid am safon uchel eu gwaith mewn cyfnod byr o amser, ar ôl dim ond dechrau ar y prosiect yn 

2019. 

  

Dyfarnwyd y nifer uchaf erioed o Faneri Gwyrdd i Gyngor Merthyr Tudful ar gyfer parciau a gerddi 

sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor a’r gymuned, gan ei osod yn chweched yn y tabl o 22 ardal 
awdurdod lleol ledled Cymru ar hyn o bryd! 

Cafodd cyfanswm o 16 o fannau gwyrdd – tri pharc y Cyngor Bwrdeistref Sirol a Mynwent Aberfan a 

12 prosiect cymunedol pellach – y gwobrau mawreddog neu eu cadw. 

 

Gallwch ddod o hyd i'r rhestr lawn o safleoedd a ddyfarnwyd yng Nghymru yma a dysgu mwy am 
bwysigrwydd mannau gwyrdd hygyrch o ansawdd uchel yma. 

https://keepwalestidy.cymru/wp-content/uploads/2021/10/listofallawardwinners2021english.pdf
https://www.futuregenerations.wales/news/green-spaces-are-important-thats-why-were-asking-welsh-government-to-ensure-people-can-access-nature-within-a-four-minute-walk/


 

5 - Coedwig Tremain, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

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 mae'n Colleen Cluett, ein Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid. Fel y Pwynt Cyswllt ar gyfer 

nifer o gyrff cyhoeddus cenedlaethol a chyrff cyhoeddus lleol yn Ne Ddwyrain Cymru, mae Colleen yn 

cefnogi ein gwaith gyda chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn ogystal â’i gwaith yn ymateb i’r ceisiadau 

niferus y mae ein swyddfa yn eu derbyn. 



 

Pryd ddechreuoch chi gyda'r swyddfa? 

Mehefin 2021 

 

Beth yw eich blaenoriaethau presennol? 



Rwy’n rhan o’n Tîm Cyrff Cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). O fewn y tîm hwn 

mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar ddarparu a chydlynu ein cyngor a chymorth i gyrff cyhoeddus a 

byrddau gwasanaethau cyhoeddus; bod yn gyswllt penodol i sefydliadau yn Ne -ddwyrain Cymru ac 

yn genedlaethol a chyfrannu at ein gwaith ymgynghori â BGCau ar eu cynlluniau llesiant. Rwyf hefyd 
yn cefnogi ein gwaith pobl a diwylliant. 

 

Pa newidiadau ydych chi wedi sylwi arnynt dros y blynyddoedd? 

Yn ystod fy mlwyddyn yn y Swyddfa, rwyf wedi sylwi ar y newid wrth i ni edrych tua diwedd tymor 

Sophie, gan fyfyrio ar effaith y Ddeddf, etifeddiaeth Sophie a gwaith y Swyddfa, a pharatoi ar gyfer y 
comisiynydd nesaf. 

 

Beth fu eich moment balchaf? 

Mae gweld a chlywed am sut mae cyrff cyhoeddus ac eraill yn cofleidio ’r Ddeddf i wneud pethau sy’n 

gwella bywyd i bobl yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol yn fraint. Mae'n fy ngwneud yn falch iawn o 
gyfrannu at hynny. 

 

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

Ewch yn ôl at y pum ffordd o weithio bob amser! 



 

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

Ein bod yn gweld y sector cyhoeddus yng Nghymru, y cyhoedd yng Nghymru ac eraill yn parhau i gael 

eu hysbrydoli gan y Ddeddf a’i defnyddio i newid eu busnes yn ôl yr arfer a chyflawni datblygu 
cynaliadwy a bod hwn yn esiampl ar gyfer newid yn fyd-eang. 



 

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

Byddwch yn chwilfrydig, cofiwch estyn allan at gydweithwyr a phrosiectau sydd o ddiddordeb i chi 

neu sy'n eich ysbrydoli a byddwch yn amyneddgar! Mae'n cymryd amser i gael eich pen o gwmpas 

popeth sy'n digwydd yn y Swyddfa ar unrhyw adeg (dwi'n dal i ddarganfod hynny 14 mis yn 
ddiweddarach!). 

 

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

Cyffrous 

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

