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Mae fy ngweledigaeth i ar gyfer Cymru’n un sy’n 
cael ei chysylltu drwy goed. Lle mae llwybrau wedi 
eu palmantu o Amlwch i Aberdâr, Rhyl i Rossilli, nid 
gan ffyrdd, ond gan ffrwd barhaus o goetir collddail 
wedi ei goleuo gan sêr yr awyr dywyll. Cymru lle’r 
ydym yn bwyta ffrwythau’r ddaear, a lle mae gan 
ein plant foliau llawn a chalonnau cynnes. Cymru 
lle’r ydym yn cael ein harwain gydol y nos nid gan 
lygaid cathod ond llygaid draenogiaid a cheirw. 
Cymru lle’r ydych yn clywed hwtian yn hytrach na 
chyrn, yn ogleuo pinwydd yn hytrach na llygredd a 
lle mae’r Gymraeg yn atseinio uwch y tonnau berw. 
Cymru lle’r ydym yn cyfrif gwenau yn hytrach na 
darnau o arian ac yn cydnabod ac yn gweithredu 
ar ein diffygion wrth greu Cymru sydd mewn 
gwirionedd yn gwasanaethu pawb. Cymru lle’r 
ydym yn tyfu coed yn hytrach na’u torri i lawr mewn 
gwledydd pellennig ac yn agor ein breichiau i’n 
brodyr a’n chwiorydd o gwmpas y Byd sydd angen 
cartref. Cymru lle’r ydym yn gweithio a dysgu yn ein 
mannau gwyrdd ac yn croesawu pawb i fwynhau 
ein diwylliant a rhannu’r ddaear o dan ein traed.

Mae’r weledigaeth wedi bod gyda mi 
ers cychwyn fy nhymor fel Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, ac 
nid yw hynny wedi newid wrth i mi 
symud i mewn i fy mlwyddyn olaf fel 
gwarcheidwad y rhai sydd eto i’w geni.

Wrth i ni ddod allan o gyfnod pandemig COVID-19 
ac ail flwyddyn o aflonyddwch digynsail a chynnydd 
mewn anghydraddoldebau, mae gennym deimlad 
newydd o undod ac awydd i symud ymlaen yn 
hytrach na mynd yn ôl i’r status quo. Drwy ymdrech 
a chaledi, gwnaethom ddarganfod arloesedd 
a chydweithredu tu hwnt i’r hyn yr wyf wedi ei 
weld o’r blaen.  Ac rwyf o’r farn fod yr ymagwedd 
wahanol a fabwysiadwyd gennym ni yma yng 
Nghymru drwy’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, un o bartneriaeth a chydweithrediad, 
un o ymgyfraniad dinasyddion ac un o ystyried 
llesiant ehangach, wedi bod yn ffactor arwyddocaol 
yn yr ymagweddau gwahanol a mwy effeithiol 
a fabwysiadwyd gennym yn ystod y pandemig. 
Gwnaethom weithio gyda’n gilydd ar Brofi, Olrhain 
a Diogelu, ar fabwysiadu ymagwedd ‘gadael neb ar 
ôl’, ar ddileu digartrefedd bron yn gyfangwbl, ac ar 
gaffael offer angenrheidiol gyda’r bwriad o gyflawni 
gwerth cymdeithasol ehangach.

Tra’n bod yn gwybod bod y pandemig hefyd wedi 
amlygu methiannau polisi hirdymor, er enghraifft 
mynd i’r afael â’r niwed ehangach i iechyd, ac 
wedi’n gadael â heriau enfawr i’w hwynebu mae’n 
rhaid i ni ffocysu ar ddiwallu awydd a thanio’r rhai 
sydd ag archwaeth am newid gwirioneddol er 
mwyn cwrdd â’r heriau ac achub ar y cyfleoedd sy’n 
ein hwynebu. 

Un o’r heriau mwyaf yw’r bygythiad i’n planed a’n 
llesiant. Rydym yn parhau i fod mewn sefyllfa cod 
coch i ddynoliaeth ac rydym yn rhedeg allan o 
amser i atal niwed na ellir ei wrthdroi.

Yr hyn sydd wedi newid yw nifer y bobl sydd wedi 
ymuno â mi ac eraill yn y weledigaeth hon a’r 
daith hon i Gymru well i’n pobl a’n planed. Dros yr 
ychydig flynyddoedd diwethaf, mae llawer o bobl 
wedi teimlo’n angerddol am genedlaethau’r dyfodol 
ond wedi darganfod bod eu hangerdd wedi ei 
lyffetheirio gan sefydliadau’n gwrthod newid. Yn 
awr, rydym mewn sefyllfa gyda eiriolwyr sy’n llai 
rhwystredig ac mae’r nodau llesiant yn treiddio i 
mewn i’n DNA.

Eleni rydym hefyd wedi gwneud cynnydd gyda 
sefydliadau tu allan i gyrff cyhoeddus. Mae 
busnesau wedi ailddiffinio’r hyn y mae datblygu 
cynaliadwy a llesiant yn ei olygu i’r sector preifat 
drwy wneud y fframweithiau llesiant yn rhan 
annatod o benderfyniadau a wneir ganddynt o 
ddydd i ddydd. Rydym eto i argyhoeddi pawb 
ein bod wedi darganfod y llwybr tuag at wir 
hapusrwydd i bawb, ond ni ellir nacáu bod yna 
fudiad dros newid, ac mae lleisiau’r bobl yn profi i 
fod yn bwerus.

Mae gennym 8 mlynedd ar ôl i achub y blaned, 
ac yn seiliedig ar ragfynegiannau presennol mae 
Gweinyddiaeth Hinsawdd newydd Llywodraeth 
Cymru’n dangos bod y Llywodraeth yn gwella’n 
tasg o fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn 
sylweddol. Ond maen nhw’n chwarae dal i fyny. Er 
gwaethaf yr ymrwymiad cryf iawn, penderfyniadau 
dewr, a’r newid mewn penderfyniadau polisi ac 
adnoddau, yn seiliedig ar ymrwymiadau presennol, 
mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd wedi dweud nad 
ydym yn mynd i gyflawni ein targedau 2030 ac nad 
yw Cymru ar hyn o bryd ar y trywydd iawn i gyflawni 
lleihad o 80% mewn allyriadau erbyn 2050, heb son 
am sero-net.

Ac mae’r darlun yn fwy gofidus mewn cyrff 
cyhoeddus eraill. Mae bron i bob rhan o Gymru 
wedi datgan amrywiad o argyfwng hinsawdd neu 
natur, sydd i’w groesawu, ond dim ond amnaid 
yw hyn o gofio bod 80% o’n cyrff cyhoeddus heb 
gynlluniau datgarboneiddio yn eu lle. Dywed hyn 
wrthyf, yn syml iawn, nad ydym yn symud yn ddigon 
cyflym. Mae’r offer gyda ni, ac mae gennym yr ysfa, 
yn awr mae arnom angen cyflymu ein gweithredu 
i sicrhau bod y cyfeiriad newydd clir oddi wrth y 
Llywodraeth yn cael ei gyflawni ar lawr gwlad. 

Golyga hyn ddargyfeirio ein tanwydd ffosil, ail-lunio 
sut a phryd i deithio, ail-wylltio’n tiroedd, ac ymladd 
anghydraddoldeb ym mhob man. Oherwydd nid 
ein planed yn unig sy’n dioddef, ond ein pobl hefyd. 
Rydym yn gweld effeithiau ein diffyg gweithredu, a 
diffyg meddwl am atal yn yr hirdymor.

Mae costau byw yn aros yn her sy’n debygol o 
waethygu.
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Ond nid digwyddiad alarch-ddu yw’r argyfwng 
costau byw. Cafodd ei ragweld yn glir, a gellid bod 
wedi ei atal. Petaem wedi bod yn fwy penderfynol 
a dewrach yn ein buddsoddiad mewn ynni 
adnewyddol ac wedi ail-osod ein cartrefi, wedyn 
mae’n debygol na fyddem yn gweld yr un argyfwng 
costau byw ag yr ydym yn awr; byddai gennym lai o 
bobl yn poeni am wresogi eu cartrefi a rhoi bwyd ar 
y bwrdd.

Mae angen i hyn fod yn ein hatgoffa o ddifri bod 
y penderfyniadau a wnawn - neu na fyddwn yn eu 
gwneud - yn cael effaith uniongyrchol ar fywydau 
ein cymunedau ac iechyd ein planed. Mae hefyd 
yn ein hatgoffa bod angen i ni weithredu’n awr i 
atal problemau rhag codi yn sgil natur newidiol 
gwaith. Gwyddom na fydd angen llawer o’r 
swyddi sydd gennym heddiw yn y dyfodol wrth 
i ni newid i economi gwyrdd sy’n cael ei arwain 
gan dechnoleg, ond ni allwn adael pobl ar ôl yn y 
cyfnod pontio. Rydym mewn perygl o ddwysáu’r 
anghydraddoldebau presennol oherwydd y bwlch 
sgiliau a’r bwlch rhywedd mewn swyddi sy’n addas 
ar gyfer y dyfodol.

Wrth i’n poblogaeth heneiddio, rydym hefyd 
yn gwybod y bydd yna faich gofal ychwanegol, 
y rhan fwyaf ohono’n disgyn ar fenywod yn ein 
cymunedau. Felly, rhaid i ni edrych ar y nodau 
llesiant a’r dulliau o weithio i greu datrysiadau 
cysylltiedig sy’n cyrraedd ein targedau. Mae hynny’n 
golygu deall manteision iechyd ac amgylcheddol 
cartrefi sy’n effeithlon mewn ynni a chaffael, lleihau 
costau trafnidiaeth a mynd i’r afael â’r argyfwng 
costau byw, i gyd tra’n bod hefyd yn uwchsgilio 
ein gweithlu a chyfeirio adnoddau at bobl ifanc, 
menywod a phobl o liw, pobl anabl, a’r rhai sydd 
bellaf o’r farchnad swyddi. Gwyddom y gall y bydd 
yna golli swyddi ac amseroedd caled o’n blaenau, 
ac felly rhaid i ni barhau i gefnogi ein cymunedau 
gydag incwm sylfaenol cyffredinol ac wythnosau 
gwaith byrrach a allai greu miloedd o swyddi.

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
wedi troi’r hyn a wyddom wyneb i waered, ac wedi 
gofyn i ni newid rheoliadau, newid fframweithiau 
polisi a newid y modd yr ydym yn dyfarnu cyllid. Am 
amser mor faith rydym wedi cael ein gwobrwyo 
am weithredu yn y tymor byr ac wedi tyfu i fyny 
gydag atebion cyflym i’n problemau. Byddai’n naïf i 
feddwl y gallai hyn i gyd newid dros nos o ystyried 
ei fod wedi ei wreiddio mor ddwfn yn ein diwylliant. 
Ond mae’r Ddeddf wedi bod gyda ni am saith 
mlynedd yn awr. Nid oes unrhyw esgus dros ddiffyg 
gweithredu.

Wrth symud ymlaen mae’n rhaid i ni ymladd yn 
erbyn y status quo a herio’r pethau arferol yr ydym 
wedi eu dysgu am y ffordd y dylai’r Byd redeg. Bydd 
hyn yn anghysurus ar adegau, ond yr hyn sy’n fwy 
anghysurus yw’r rhagolygon ar gyfer dyfodol ein 
planed.

Mae’n well gen i fy rhagolygon i fy hunan ar gyfer 
ein planed - un sy’n gyfartal, llewyrchus, cysylltiedig, 
iach, cydnerth, yn llawn o ddiwylliant, ac yn 
wirioneddol fyd-eang.

Crynodeb o’r hyn a wneuthum
yn 2021-2022 

�n�� �Ym mis Mai 2021, cyhoeddais Rhaglen 
Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol i 
drwytho’r Rhaglen Lywodraethu newydd a 
gwneud sylwadau ar ddatganiad ac amcanion 
llesiant y Llywodraeth newydd.

n���Aliniwyd 51% o’r ymrwymiadau yn y Rhaglen 
Lywodraethu i fy argymhellion ar faterion 
megis tai, sgiliau, natur, trafnidiaeth, bwyd, 
ailgylchu a’r Gymraeg.

1. Dylanwadu ar y Rhaglen Lywodraethu newydd:

Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
13 Gorffennaf 2022

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  Yng Nghymru, mae gwastraff bwyd o 22 o awdurdodau lleol yn cael ei anfon i un o bump o 
weithfeydd treulio anaerobig a’i drawsnewid yn 7 MW o ynni, digon i bweru tua 12,000 cartrefi.

https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
https://llyw.cymru/sites/default/files/pdf-versions/2021/12/2/1640098388/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/comisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-yn-croesawu-cynllun-llywodraeth-cymru-ar-gyfer-y-pum-mlynedd-nesaf-ond-dywed-bod-yna-ddiffyg-yn-y-manylion-ar-llinell-amser/
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Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i 
£150m ychwanegol i ail-osod cartrefi 
cymdeithasol gyda thechnolegau ac 
insiwleiddio i help i leddfu allyriadau 
Cymru.

n��  Gwahardd ynni ffosil i gynhesu tai 
cymdeithasol newydd, gyda’r uchelgais 
o weld y sector preifat yn efelychu hyn 
erbyn 2025.

n��  Ymrwymiad i adeiladu 20,000 o gartrefi 
cymdeithasol carbon isel i’w rhentu dros y 
pum mlynedd nesaf.

n��  Bydd yn ofynnol i bob adeilad ysgol a 
choleg newydd ailwampio ar raddfa eang, 
ac i brosiectau ehangu gwrdd â’r targedau 
Carbon Sero Net o’r 1af Ionawr, 2022.

2. Llunio polisi cenedlaethol:
�

n�� �Cynghori a dylanwadu ar y strategaeth 
drafnidiaeth genedlaethol ac Adolygiad 
Ffyrdd - gyda’r bwriad o’n dwyn tuag at newid 
moddol a lleihau allyriadau trafnidiaeth.

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  55 o gynlluniau ffyrdd wedi eu hatal.

n��  Lleihau gwariant ar ffyrdd o ddau draean i 
draean o gyllid Llywodraeth Cymru.

n��  Cynyddu buddsoddi mewn teithio llesol o 
2016-2021 o 5 miliwn i 75 miliwn.

n��  Llywodraeth Cymru’n gwthio am £8.1bn 
o fuddsoddiad mewn seilwaith gwyrdd 
erbyn 2025.

n��  Mae gan Gymru ymrwymiad i sicrhau bod 
o leiaf 45% o deithiau’n cael eu gwneud 
drwy ddefnyddio dulliau cynaliadwy o 
deithio erbyn 2040.

n���Cynllunio cynllun clir ar y modd y gallai’r 
her ail-osod tai gael ei hariannu. Mae dau 
o Bwyllgorau’r Senedd wedi defnyddio’r 
dystiolaeth hon ar ddatgarboneiddio tai i 
wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru.

�n�� �Dylanwadu ar bolisi a phenderfyniadau cyllidebol cynllun Sero Net Llywodraeth Cymru. Roedd y 
gyllideb newydd yn cynnwys cynnydd yn y gwariant ar newid hinsawdd. Mae fy nghyngor a her wedi 
cyfrannu tuag at ddatganiad argyfwng natur yng Nghymru, targedau datgarboneiddio newydd, a 
sefydlu Gweinyddiaeth Hinsawdd newydd.

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  Darparodd cyllideb Llywodraeth Cymru becyn penodol o £140m o arian cyfalaf i helpu i frwydro 
yn erbyn yr argyfwng hinsawdd. Yn 2021-22 yn ychwanegol at gynnal y mwyafrif o’r arian hwn 
mewn cyllid sylfaenol adrannol, cafodd bron i £80m ei ddyfarnu mewn cyfalaf ychwanegol i 
gyflwyno ymyriadau sy’n hybu datgarboneiddio a gwella bioamrywiaeth ymhellach, ochr yn ochr â 
£17m ychwanegol o gyllid refeniw. 

�n�� �Ynghyd ag eraill, gwneuthum alw am 
adolygiad o TGAU yng Nghymru, gan 
adlewyrchu ein her bod angen i’r system 
arholi gael ei hail-ddylunio yn unol â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a thueddiadau 
hirdymor.

�n�� �Dylanwadu ar Genhadaeth i Gryfhau ac 
Ailadeiladu’r Economi sydd yn awr yn 
canolbwyntio ar economi llesiant. 

n���Cyhoeddi tystiolaeth newydd yn amlinellu 
sut mae tueddiadau’r dyfodol yn effeithio 
ar anghydraddoldebau yng Nghymru, 
yr ymgymerwyd ag ef ar y cyd ag iechyd 
Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Caerdydd.

n���Darparu ymatebion statudol i’r dangosyddion 
llesiant a cherrig milltir a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Ni fu erioed mor bwysig i 
ddeall y Byd o’n cwmpas a’r byd a ragwelir ar 
gyfer yfory.

n���Cynhyrchu’r sylfaen dystiolaeth gynhwysfawr 
gyntaf yng Nghymru ar sut y gallai Incwm 
Sylfaenol Cyffredinol ddileu tlodi a’n helpu 
i gyrraedd ein nodau llesiant. Trwythodd 
hyn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynnal 
cynllun peilot ar incwm sylfaenol i’r rhai sy’n 
gadael gofal.

https://llyw.cymru/pob-ysgol-choleg-newydd-yng-nghymru-i-fod-yn-garbon-sero-net?_ga=2.252896329.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://llyw.cymru/pob-ysgol-choleg-newydd-yng-nghymru-i-fod-yn-garbon-sero-net?_ga=2.252896329.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021?_ga=2.11224436.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021?_ga=2.11224436.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://llyw.cymru/adolygiad-ffyrdd?_ga=2.215633367.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://llyw.cymru/adolygiad-ffyrdd?_ga=2.215633367.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://llyw.cymru/buddsoddiad-o-75-miliwn-i-gael-mwy-o-bobl-i-gerdded-beicio?_ga=2.219734105.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://www.edie.net/welsh-government-pushing-for-8-1bn-investment-in-green-infrastructure-by-2025/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cartrefi-addas-ar-gyser-y-dyfodol-yr-her-ol-osod/
https://llyw.cymru/gweithio-gydan-gilydd-i-gyrraedd-sero-net-cynllun-cymru-gyfan?_ga=2.252896329.1123717690.1657207978-1330031444.1653051266
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-02/genhadaeth-i-gryfhau-ac-ailadeiladur-economi.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-02/genhadaeth-i-gryfhau-ac-ailadeiladur-economi.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/anghydraddoldeb-yng-nghymrur-dyfodol/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/adroddiad-newydd-yn-datgelu-byddai-incwm-sylfaenol-cyffredinol-yng-nghymru-yn-torri-tlodi-yn-ei-hanner/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/adroddiad-newydd-yn-datgelu-byddai-incwm-sylfaenol-cyffredinol-yng-nghymru-yn-torri-tlodi-yn-ei-hanner/
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n���Gweithredu argymhellion Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Senedd drwy sefydlu pwyntiau 
cyswllt ar gyfer pob corff cyhoeddus a 
gwmpesir gan y Ddeddf.

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  Bydd Cymru yn awr yn cynnal cynllun peilot ar incwm sylfaenol y mis o £1600 i rai sy’n gadael 
gofal gan gychwyn ar 1 Gorffennaf 2022.

n��  Mae fy adroddiad a gomisiynwyd drwy’r felin drafod flaengar Autonomy, yn cynnwys pôl piniwn 
yn dangos y byddai 69% o bobl yng Nghymru yn cefnogi treialu Incwm Sylfaenol Cyffredinol. Mae 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i incwm sylfaenol yn hynod o arwyddocaol - mae’n foment fawr i’r 
ymgyrch, yr wyf yn falch fy mod wedi bod yn rhan ohoni.

�n�� �Cynhyrchu tystiolaeth i ddangos manteision 
llesiant Wythnos Waith Fyrrach, gan wneud 
cyfres o argymhellion ar sut y gellid ei threialu 
yng Nghymru a’i threialu yn fy swyddfa fy hun. 
Cafodd yr adroddiad sylw eang yn y cyfryngau 
gan gynhyrchu diddordeb cyhoeddus enfawr.

3. Sicrhau newidiadau yn y modd y mae cyrff 
cyhoeddus ac eraill yn gweithredu’r Ddeddf:

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  Helpodd y cynnydd mewn ymgysylltu a 
chynghori gan fy nhîm i greu newidiadau 
yn y modd y mae cyrff cyhoeddus yn mynd 
i’r afael â chaffael, iechyd, systemau bwyd, 
profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, 
datgarboneiddio, gwerth cymdeithasol, 
ymgysylltu cymunedol a fframweithiau mesur.

Darganfu Chwaraeon 
Cymru bod y cymorth, 
adnoddau a chyngor oddi 
wrth fy nhîm wedi bod yn 
amhrisiadwy

“ “
Mae ein perthynas gyda 
swyddfa’r Comisiynydd yn 
ardderchog. Rwyf o’r farn 
eu bod yn wybodus iawn, 
yn hynod frwdfrydig a 
chefnogol.

Velindre NHS Trust

“ “
Cawsom lawer o 
ymgyfraniad a chymorth 
ymarferol… Roeddent yn 
barod i deithio i ogledd 
Cymru i roi gwybodaeth 
ychwanegol i ni, 
cyflwyniadau, cymorth 
ar sut i sefydlu’r dulliau 
gweithredu.

Cyngor Ynys Môn

“
“

n���Cynghori byrddau gwasanaethau cyhoeddus ar eu hasesiadau llesiant drafft, a arweiniodd at 
newidiadau ymarferol yn y modd y maent yn defnyddio technegau meddwl am y dyfodol i ddeall 
tueddiadau hirdymor megis newid hinsawdd a newid demograffig.

n���Gweithio’n agos gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru ar feysydd o ddiddordeb i’r ddau 
ohonom.

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/dyfodol-addas-i-gymru-wythnos-waith-fyrrach-i-bawb/
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Proffil y garfan:

�n�� �Gweithredu’n bersonol gannoedd o 
ymrwymiadau lle gwneuthum roi cyngor i 
arweinwyr a staff rheng flaen. 

�n�� �Fe wnes i waith dilynol ar yr argymhellion yn fy 
Adolygiad Adran 20 ar gaffael a gyhoeddwyd 
ym mis Chwefror 2021. Codi ymwybyddiaeth 
a herio cyrff cyhoeddus (gan gynnwys y 
Llywodraeth) parthed y modd y mae cafffaell 
yn dai i fethu cyflawni targedau sero net.

�n�� �Lansio Adolygiad statudol o’r modd y 
mae peirianwaith Llywodraeth Cymru’n 
gweithredu datblygu cynaliadwy. Y bwriad 
yw sicrhau newidiadau gweithdrefnol sy’n 
diogelu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu 
eu hanghenion. Mae arweinyddiaeth oddi 
wrth Lywodraeth Cymru’n arbennig o bwysig 
oherwydd eu bod yn gorff cyhoeddus o bwys 
a gwmpesir gan y Ddeddf ac oherwydd p’un 
ai ydynt yn dangos egwyddorion y Ddeddf ai 
peidio yn cael effaith arwyddocaol ar yr hyn y 
mae cyrff cyhoeddus eraill yn ei wneud.

4. Lansio ail garfan fy Academi Arweinyddiaeth 
Cenedlaethau’r Dyfodol:

n���Recriwtio 32 o arweinwyr newydd ifanc y dyfodol o’r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i fy 
Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol, a’u hyfforddi mewn arweinyddiaeth i wireddu’r 
Ddeddf.

n��  58% benyw

n��  33% gwryw

n��  3% anneuaidd

n��  73% Prydeinwyr gwyn a rhai o gefndir gwyn arall

n��  6% yn dewis peidio dweud

n��  27% pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae’r garfan ddiweddaraf o gyfranogion amrywiol Cymreig yn cynnwys
peirianyddion, ffeminyddion, biolegwyr morol, myfyrwyr, graddedigion, gweithwyr 
mân-werthu, amgylcheddwyr, gweision sifil, cyfreithwyr a llawer mwy.

58%

33%

3%

6%

73%

27%

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  Dadansoddiad o 65 contract 
‘GwerthwchiGymru, oddi wrth 20 
corff cyhoeddus yn 2022 nad ydyw, 
ymddengys, yn dangos unrhyw ofynion 
i leihau allyriadau carbon, er gwaethaf y 
ffaith bod llawer o’r cyrff hyn yn datgan 
‘argyfwng hinsawdd’. 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/CYM-Section-20-Procurement-Review.pdf
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Credyd: Matt Horwood

�n�� �Mae dros 30 o Brif Weithredwyr (gan 
gynnwys Noel Mooney - Prif Weithredwr 
Cymdeithas Pêl-droed Cymru; Dr Andrew 
Goodall - Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth 
Cymru; Sarah Rees - Pennaeth Oxfam Cymru, 
a Shavanah Taj - Ysgrifennydd Cyffredinol TUC 
Cymru) wedi ymrwymo i gael eu mentora o 
chwith gan ein harweinwyr ifanc.

n���Creu rhwydwaith cyn-fyfyrwyr ar gyfer 
Graddedigion yr Academi i’w helpu i ymuno 
â byrddau cynghori cyrff cyhoeddus neu 
ymrwymo i siarad yn gyhoeddus ar lefel byd-
eang, gan gynnwys fforwm Rhyngweinidogol 
Iwerddon-Cymru, COP26, a Chynulliad 
Amgylchedd Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig.

5. Llysgennad balch dros Gymru yn y Byd
n���Llwyddo yn fy adfocatiaeth i Ysgrifennydd 

Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i 
fabwysiadu ymagwedd cenedlaethau’r 
dyfodol yn cynnwys datganiad y Cenhedloedd 
Unedig ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, creu 
Cennad arbennig y Cenhedloedd Unedig i 
Genedlaethau’r Dyfodol ac Uwchgynhadledd y 
Cenhedloedd Unedig ar gyfer y Dyfodol. 

Mae ein gweledigaeth o Gennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cenedlaethau’r 
Dyfodol wedi ei ysbrydoli gan y cynnydd sy’n cael ei wneud mewn rhai gwledydd, yn 
cynnwys Cymru, sy’n dangos ei bod yn bosibl deddfu a gweithredu i wneud buddiannau 
cenedlaethau’r dyfodol yn ganolbwynt llywodraeth.

Jayathma Wickramanayake, Llysgennad Ysgrifennydd Cyffredinol y  Cenhedloedd 
Unedig dros Ieuenctid.

“ “
n���Codi proffil Cymru a’r Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol gan gynnwys yn 
COP26, Un Byd Ifanc ac Uwchgynhadledd 
Expo’r Byd, a rhannu dysgu ar draws y Byd 
gan gynnwys yn yr Almaen, Senedd Ewrop a’r 
Cenhedloedd Unedig.

 n���Sicrhau bod lleisiau pobl ifanc Cymru’n cael 
eu clywed yn Uwchgynhadledd Hinsawdd 
COP26. Cyfranogodd tri aelod o fy academi 
arweinyddiaeth yn nigwyddiadau COP26, gan 
godi proffil Cymru yn y byd a’r angen am gamau 
pellach hyd yn oed i gyrraedd sero net.

n���Cefnogi datblygiad a chynnydd deddfwriaeth 
cenedlaethau’r dyfodol yn Senedd y DU, 
ymrwymiad rhaglen lywodraethu Llywodraeth 
yr Alban i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
yr Alban a gweithio gyda llywodraethau a 
chymdeithas ddinesig yn Iwerddon ymhlith 
eraill, i gyflwyno’r achos dros ddeddfwriaeth yn 
eu gwledydd.

Mae’r holl gysyniad o arweinwyr
y dyfodol ac yn wir deddfu i
sicrhau llesiant cenedlaethau’r 
dyfodol yn rhywbeth yr hoffwn
ei drosglwyddo’n uniongyrchol ar 
draws Môr Iwerddon

Simon Coveney, Dyfyniad Gweinidog 
Tramor Iwerddon 

“ “

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/
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n���Cadarnhaodd llywodraeth yr Alban fod 
comisiwn newydd ar y ffordd yn eu Rhaglen 
Lywodraethu. Dywedodd Prif Weinidog 
Llywodraeth yr Alban, Nicola Sturgeon MSP, 
y bydd Gweinidogion yr Alban yn “ystyried 
dull newydd o sicrhau bod buddiannau 
cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu hystyried 
wrth wneud penderfyniadau heddiw, drwy 
gomisiwn cenedlaethau’r dyfodol.” 

n���Cynghori llywodraethau cenedlaethol, 
rhanbarthol a dinesig, a grwpiau cymdeithas 
sifil ar greu systemau llywodraethu 
cenedlaethau’r dyfodol yn Ffrainc, yr Eidal a’r 
Iseldiroedd ac Awstralia. Mae hyn wedi arwain 
at ddatblygu ystod o glymbleidiau cenedlaethol 
ac ymrwymiadau’r llywodraeth gan gynnwys 
addewidion gan gynghorwyr yn yr Iseldiroedd i 
weithredu er budd Cenedlaethau’r Dyfodol, ac 
ymgyrch dros Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn yr Eidal.

n���Cydweithio gyda Sefydliad y Cenhedloedd 
Unedig a’r Sefydliad Yfory i gefnogi 
arweinwyr ieuenctid o bob rhan o’r byd i 
ddysgu am lywodraethu cenedlaethau’r 
dyfodol a’u hyrwyddo.

6. Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo’r egwyddor  
datblygu cynaliadwy

n���Wedi sicrhau 200 darn o sylw yn y cyfryngau 
o bob rhan o’r byd a chynyddu ein proffil 
cyfryngau cymdeithasol yn sylweddol.

n���Cefnogi pobl ifanc i greu adnoddau ar 
gyfer pobl ifanc eraill am y Ddeddf, trwy fy 
mhartneriaeth â Omidaze Productions a Blwch 
Democratiaeth.

n���Wedi ennyn ymgyfraniad mwy o bobl, 
rhwydweithiau a sefydliadau i amlygu 
gwahanol safbwyntiau a phrofiadau o fewn 
ein gwaith – bod yn rhan o fudiad dros newid 
ledled Cymru i adeiladu’r Gymru a garem.

n���Sicrhau ymrwymiadau yn ymwneud â 
gweithredu’r Ddeddf a gwaith fy swyddfa, 
o ganlyniad i ymddangos gerbron chwech 
o bwyllgorau’r Senedd. Rwyf wedi gweld fy 
nhystiolaeth yn cael ei hadlewyrchu yn eu 
hargymhellion, yn enwedig ymchwiliad y 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i weithrediad 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

n���Darparu hyfforddiant ar y Ddeddf i’r Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
ac i Uned Ymchwil yr Aelodau sydd wedi ei 
gofnodi ac sydd bellach yn cael ei rannu yn y 
Senedd.

Credyd: Matt Horwood

Mae 30 o gyd-grewyr wedi creu fideos, 
caneuon, cerddi sy’n egluro pam mae’r 
Ddeddf o bwys iddynt hwy. Mae’r rhain 
wedi cael eu datblygu gan y bobl ifanc 
ei hun sydd wedi cael eu talu am eu 
hamser ac wedi cael cefnogaeth fy nhîm. 

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  Ymgeisiodd dros 800 o arweinwyr ifanc 
i’r rhaglen hyfforddi drwy bartneriaid y 
Cenhedloedd Unedig, roedd 80% o ran 
ddeheuol y byd. Darparodd arweinwyr 
ifanc oedd yn cymryd rhan yn yr 
hyfforddiant fewnbwn i neges o’r enw 
‘Contract for the Future’ i’w gyflwyno gan 
UN Stockholm+50Earth Summit.

https://unfoundation.org/
https://unfoundation.org/
https://thefoundationfortomorrow.org/
https://www.omidaze.co.uk/the-democracy-box/
https://www.omidaze.co.uk/the-democracy-box/
https://senedd.cymru/senedd-nawr/newyddion/adroddiad-deddf-llesiant-cenedlaethau-r-dyfodol/
https://senedd.cymru/senedd-nawr/newyddion/adroddiad-deddf-llesiant-cenedlaethau-r-dyfodol/
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n���Wedi dod o hyd i ffyrdd newydd a chreadigol 
o gyfleu nodau’r Ddeddf trwy fy Mardd 
Preswyl, Taylor Edmonds. Mae gwaith y bardd 
a’r hwylusydd creadigol 26 mlwydd oed wedi 
archwilio’r thema ‘Cymru i’r Byd’.

n���Wedi nodi bylchau allweddol yn ymagwedd 
Llywodraeth Cymru at fusnes ar Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Wedi 
ymgysylltu â Chydffederasiwn Diwydiant 
Prydain (CBI) Cymru, Ffederasiwn Busnesau 
Bach (FSB) Cymru, Busnes yn y Gymuned 
a Chyngor Busnes Cymru - pob un ohonynt 
yn cytuno bod angen cynnull rhwydweithiau 
busnes yn rheolaidd o amgylch y Ddeddf i 
rannu a hyrwyddo arfer da.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn dylanwadu ar drafodaethau 
o Ynys Môn a’r Mwmbwls i Gaeredin, y 
Ffindir, Efrog Newydd ac India!

7.  Gweithredu’r Geiriau – bod y newid rwy’n dymuno ei 
weld mewn eraill

n�� �Cyflwyno cynllun gwarantu cyfweliad lle byddai 
ymgeiswyr Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a 
phobl anabl sy’n gwneud cais am unrhyw swyddi 
yn fy swyddfa yn sicr o gael cyfweliad pe byddent 
yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd.

n�� �Cynyddu amrywiaeth fy ngweithlu, o 15% i 24%, 
gan gyflogi 16% o gydweithwyr o gefndiroedd 
Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a 
lansio ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 
Hiliol ein hunain. Mae cyfanswm o 12 iaith yn cael 
eu siarad gan fy nhîm ac mae dau aelod o’r tîm 
yn y broses o ddysgu iaith newydd, gan gynnwys 
Iaith Arwyddion Prydain.

n�� �Parhau i gryfhau fy mherthynas ag ystod eang 
o sefydliadau trydydd sector a chymunedol, 
grwpiau nas clywir yn aml, busnesau a 
rhanddeiliaid rhyngwladol.

n�� �Wedi ymuno ag eraill, yn cynnwys 
Cynyrchiadau Omidaze, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Celfyddydau 
Rhyngwladol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Sefydliad y Cenhedloedd Unedig, Prifysgol 
Caerdydd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
ac Ynys Blastig i enwi dim ond rhai! Mae’r 
partneriaethau hyn yn ein galluogi i ymhelaethu 
ar ein cydamcanion, cyfleu’r materion sy’n 
wynebu cenedlaethau’r dyfodol, a gwerthfawrogi 
arbenigedd a sgiliau allanol. Rwy’n ddiolchgar 
am gefnogaeth a phartneriaeth gan sefydliadau 
ledled Cymru a thu hwnt.

n���Cefnogi’r ymgyrchwyr o Gynghrair Brechlyn 
y Bobl (a ganddo dros 100 o aelodau gan 
gynnwys y Gynghrair Affricanaidd, Oxfam ac 
UNAIDS), sy’n galw ar gwmnïau fferyllol i rannu 
eu gwyddoniaeth a thechnoleg brechlyn yn 
agored. Rwy’n falch bod Prif Weinidog Cymru 
wedi mabwysiadu gofynion adfocatiaeth 
yr ymgyrch sy’n galw ar Lywodraeth y DU i 
gefnogi brechlynnau ar gyfer gwledydd y de 
byd-eang.

n���Hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwaith. 
Rwyf wedi cymryd amrywiaeth o gamau i 
annog siarad Cymraeg yn ddi-rwystr yn ein tîm. 
Rwyf wedi talu am wersi Cymraeg i staff ac 
mae traean o’n tîm yn hyddysg yn y Gymraeg.

n���Treialu llai o oriau gwaith. Fe wnes i ddechrau 
lleihau’r diwrnod gwaith safonol i chwe awr, i 
ddechrau er mwyn ymateb i’r heriau plant yn 
cael eu haddysgu gartref yn ystod y cyfnod clo 
ac oriau hir o flaen sgrîn y cyfrifiadur.

n���Drwy symud i lawr i Tramshed Tech, rwyf wedi 
lleihau fy ôl troed carbon gan ddefnyddio gofod 
llai gyda llai o ddefnydd o ynni.

Beth ddigwyddodd fel canlyniad?

n��  DylaI caffael y sector cyhoeddus, Busnes 
Cymru, y Contract Economaidd, cymorth 
masnach ac allforio, Band Datblygu 
Cymru a chyllid her Llywodraeth Cymru 
sy’n cynorthwyo ac ariannu busnes yng 
Nghymru ymrwymo i gyrraedd sero net 
a dylent osod targedau a safonau i gael 
busnesau i ymrwymo i lwybr sero net.

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/taylor-edmonds-ywr-bardd-preswyl-newydd-i-gomisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-cymru/
https://www.cbi.org.uk/
https://www.cbi.org.uk/
https://smallbusiness.co.uk/tag/federation-of-small-businesses/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=smallbiz%20(dynamic)&utm_term=smallbusiness%20co&utm_content=Generic%20DSA
https://smallbusiness.co.uk/tag/federation-of-small-businesses/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=smallbiz%20(dynamic)&utm_term=smallbusiness%20co&utm_content=Generic%20DSA
https://www.bitc.org.uk/business-in-the-community-cymru/
https://businesswales.gov.wales/boss/cy
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Yr argymhellion a wneuthum  i  
Lywodraeth Cymru Ymrwymiadau dilynol yn y Rhaglen Lywodraethu:

Buddsoddi mewn natur a blaenoriaethu 
cyllid a chymorth i adfer a chreu 
cynefinoedd a bywyd gwyllt ar raddfa 
fawr.

n���Sefydlu Corff Llywodraethu Amgylcheddol, dyletswydd statudol 
a thargedau i warchod ac adfer bioamrywiaeth.

n���Cefnogaeth i gymunedau greu 30 o goetiroedd newydd a 
chysylltu ardaloedd cynefin.

n���Sefydlu cynllun i gefnogi adfer morwellt a chynefinoedd morfa 
heli ar hyd ein harfordir.

Buddsoddi mewn sgiliau a 
hyfforddiant i gefnogi’r trawsnewid 
i ddyfodol gwell, gan greu swyddi 
newydd gwyrddach.

n���Helpu meysydd allweddol o’n heconomi i arloesi, tyfu a lleihau 
eu hôl troed carbon.

n���Cyflwyno’r Warant Pobl Ifanc, gan gynnig gwaith, addysg, 
hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o dan 25 mlwydd oed.

n���Cefnogi cynigion TUC Cymru i aelodau undeb ddod yn 
Gynrychiolwyr Gwyrdd yn y gweithle.

Datblygu strategaeth system fwyd i 
Gymru gan gysylltu pob rhan o’r system 
fwyd o’r fferm i’r fforc.

n���Datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol Cymru i annog 
cynhyrchu a chyflenwi bwyd o ffynonellau lleol yng Nghymru.

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

n���Ehangu trefniadau i greu neu wella mannau gwyrdd yn 
sylweddol.

n���Datblygu cronfa llwybrau mawr newydd i wella atyniad 
a bioamrywiaeth ardaloedd ochr yn ochr â phrif lwybrau 
trafnidiaeth Cymru.

n���Creu mwy o fannau gwyrdd cymunedol yng nghanol trefi.

Ymrwymo i wyrddio cymunedau drwy 
ddarparu 20% o orchudd canopi coed 
ym mhob tref a dinas yng Nghymru 
erbyn 2030.

n���Creu Coedwig Genedlaethol i ymestyn o Ogledd Cymru i’r De.

n���Dynodi Parc Cenedlaethol newydd ar gyfer Bryniau Clwyd a 
Dyffryn Dyfrdwy.

Treialu Incwm Sylfaenol. n���Treialu ymagwedd at yr Incwm Sylfaenol.

Gwneud tai yn hawl ddynol. n���Cyhoeddi Papur Gwyn i gynnwys cynigion ar gyfer hawl i dai 
digonol gan gynnwys rhenti teg a dulliau newydd o wneud 
cartrefi’n fforddiadwy i’r rhai ar incwm lleol.

Gosod targed cenedlaethol ar 
gyfer newid moddol i alluogi pobl i 
fabwysiadu dulliau teithio carbon isel.

n���Gweithio tuag at ein targed newydd o 45% o deithiau trwy 
ddulliau cynaliadwy erbyn 2040, gan osod nodau mwy 
ymestynnol lle bo modd.

8.  Olrhain sut mae’r argymhellion yn fy Adroddiad 
Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Mai 2020 yn newid yr hyn y 
mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud a sut mae’n ei wneud.

Yr argymhellion a wneuthum  i  
Lywodraeth Cymru Ymrwymiadau dilynol yn y Rhaglen Lywodraethu:

Ei gwneud yn ofynnol i bob datblygiad 
tai a ariennir yn gyhoeddus fod yn 
garbon niwtral.

n���Datgarboneiddio mwy o gartrefi drwy ôl-osod, darparu swyddi 
o ansawdd, hyfforddiant ac arloesedd gan ddefnyddio cadwyni 
cyflenwi lleol.

n���Adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel newydd i’w 
rhentu.

Parhau i arwain y ffordd ar ailgylchu 
a gweithredu eu huchelgais i ddod yn 
wlad ddiwastraff, ddi-garbon.

n���Datblygu cyfleusterau ailgylchu cymunedol yng nghanol trefi 
a hyrwyddo cyfleusterau atgyweirio ac ailddefnyddio i annog 
siopa diwastraff.

n���Cefnogi 80 o ganolfannau ailddefnyddio ac atgyweirio yng 
nghanol trefi.

n���Cyflwyno cynllun cyfrifoldeb cynhyrchwyr estynedig i gymell 
busnesau i leihau gwastraff.

n���Deddfu i ddileu’r defnydd o blastig untro sy’n creu’r gwastraff 
mwyaf.

n���Dod â rhwydwaith o sefydliadau seiliedig ar le at ei gilydd i 
gefnogi newid diwylliannol mewn busnesau a chymunedau 
drwy herio pobl i fod yn ddiwastraff.

Sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei phrif 
ffrydio’n llawn i holl bolisïau, canllawiau 
a strategaethau Llywodraeth Cymru.

n���Symleiddio’r broses gweithredu safonau’r Gymraeg.

n���Cefnogi cynnydd mewn gofodau Cymraeg, gan gynnwys 
gweithleoedd.

Dywedodd Jane Hutt, AS, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, sy’n gyfrifol am 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o fewn Llywodraeth Cymru:

Mae Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 yn 
ddogfen ddofn, drawiadol ac eang ei chwmpas, 
sydd hefyd yn cydnabod y camau niferus a 
gymerwyd eisoes…

Dangosodd yr Adroddiad a’r dystiolaeth a 
gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus fod 
y Ddeddf yn newid sgyrsiau a’r ffyrdd y mae cyrff 
cyhoeddus yn gweithio.

“ “

“ “

https://futuregenerations2020.wales/welsh
https://futuregenerations2020.wales/welsh
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Mudiad cynyddol
dros newid…
Yn ogystal â’r cynnydd sy’n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru 
(uchod) rwyf hefyd yn gweld arfer ardderchog yn ymddangos 
ymhlith cyrff cyhoeddus.
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithredu ar aer glân 
drwy strategaeth drafnidiaeth arloesol, teithio 
llesol a chynlluniau seiliedig ar le, fel Grangetown 
Wyrddach. Mae ganddyn nhw fenter Un Blaned, 
cynllun pum mlynedd diweddar a gyhoeddwyd 
iddi fod yn ddinas lân, werdd, ddiogel. Mae 
Parthau Aer Glân yn arwain at fuddion gwerth £27 
am bob £1 sy’n cael ei wario.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n parhau i fwrw 
’mlaen â’u gwaith carbon positif – gan ffocysu 
ar gaffael, fflyd, ac asedau i gyd wedi’u hastudio 
mewn ymdrechion i ddatgarboneiddio.

Mae Amgueddfa Cymru wedi ymuno â byrddau 
iechyd i gael celf mewn ysbytai maes pandemig, 
wedi mabwysiadu presgreibio cymdeithasol yn 
cynnig, er enghraifft, gasgliadau amgueddfa i rai 
sy’n dioddef o ddementia.

Fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog ennyn ymgyfraniad pobl mewn ffyrdd 
arloesol newydd – Llunio Fy Mannau Brycheiniog – 
drwy Minecraft, gan fabwysiadu cynllun datblygu 
lleol cymdogaeth 20-munud.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi 
cytuno i droi darn o dir fel menter ddim-am-elw i 
dyfu amrywiaeth o gnydau. Mae fferm solar hefyd 
wedi’i sefydlu yn ysbyty Treforys (Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Bae Abertawe) a fydd yn diwallu tua 
26% o bŵer Treforys (ar gyfartaledd yn ystod 
y flwyddyn). Bydd y fferm 4MW yn cyflenwi tua 
chwarter pŵer Treforys, gan dorri tua £500.000 y 
flwyddyn o’r bil trydan.

Ehangodd Amgueddfa Cymru ymgysylltiad 
â phobl ifanc i greu amgueddfa decach a 
datblygu eu sgiliau a’u creadigrwydd, trwy 
gyflogi ‘Cynhyrchwyr’ ifanc sy’n cyd-gynhyrchu 
arddangosfeydd, yn ail-fframio polisïau ac 
yn cymryd drosodd lwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol.

Mae Cyngor Abertawe wedi dod o hyd i gartrefi 
hirdymor ar gyfer cannoedd o bobl yn ystod y 
pandemig drwy ailddefnyddio eiddo gwag. Maen 
nhw hefyd wedi torri oddeutu 60% o ôl troed 
carbon eu cronfa bensiwn, ac yn anelu at fod yn 
ddi-garbon erbyn 2037 drwy leihau faint o arian 
sy’n cael ei fuddsoddi mewn cwmnïau olew a 
sefydliadau eraill sydd ag ôl troed carbon uchel.

Rhannodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwent a Chyfoeth Naturiol Cymru arferion 
da gan gydweithio i fynd i’r afael â newid yn yr 
hinsawdd. Maent wedi datblygu hyfforddiant 
llythrennedd carbon, cydosod hinsawdd ac wedi 
gosod seilwaith cerbydau trydan.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru wedi cyflwyno cerbydau wedi’u 
pweru gan hydrogen a beiciau trydan i annog 
staff i gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus trwy gymhellion fel ‘Siarteri Teithio’n 
Iach’.

Bu Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 
cydweithio gyda Choed Cadw ar brosiect i blannu 
8,000 o goed brodorol a 1,800 metr o wrychoedd. 
Bydd y coed yn dod o feithrinfa goed Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol ym Mhlas Tan y Blwch.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cynnull 
disgyblion o 15 ysgol i gefnogi Nodau Datblygu 
Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Mae disgyblion 
yn cynnal digwyddiadau, yn codi ymwybyddiaeth 
o newid hinsawdd, yn arwain gweithredu yn eu 
cymunedau ac yn rhannu dysgu gyda’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau, sydd wedi arwain at greu 
Maniffesto Gweithredu Hinsawdd Sir Gaerfyrddin.
Mae Ysgol Bro Dinefwr, Sir Gaerfyrddin hefyd yn 
ymdrechu i ddod yn garbon niwtral.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi 
edrych ar fanteision amgylcheddol a chymunedol 
posibl eu hystadau ac ysbyty newydd.

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi hyfforddi 
staff mewn ‘sganio’r gorwel’, wedi ymgorffori 
cwestiynau’n ymwneud â meddwl am y dyfodol 
yn eu harolwg, ac wedi datblygu ‘Gorwel’ gyda 2 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus cyfagos i helpu 
i bontio bylchau data tymor canolig-hwy.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi uwchgylchu ac 
ailddefnyddio dodrefn i’w ddodrefnu eu pencadlys 
newydd yn Llys Cadwyn.

Mae Cyngor Cymuned y Mwmbwls wedi cynnwys 
trigolion mewn cynllun cymunedol, yn seiliedig 
ar nodau’r Ddeddf. Maent wedi datgan Argyfwng 
Hinsawdd ac wedi plannu blodau gwyllt, wedi 
datblygu perllan gymunedol a gwarchodfa natur, ac 
yn sicrhau bod ynni adnewyddol a lleihau gwastraff 
yn ganolbwynt gwyliau a digwyddiadau.

Mae cynghorau tref eraill fel Pontypridd, Creunant, 
Pennard, Criccieth a Llandrindod yn gwneud 
pethau tebyg gyda chymorth Un Llais Cymru.

Rwyf wedi hyrwyddo gwaith Fforwm Arfordirol Sir 
Benfro, Aber Food Surplus, GwyrddNi, Cymuned 
Carbon, Y Gymdeithas Cadwraeth Morol a Mudiad 
2025 yn fy nghylchlythyr misol.

https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
https://www.aberfoodsurplus.co.uk/
https://www.gwyrddni.cymru/
https://www.carboncommunity.org/
https://www.carboncommunity.org/
https://mcsshop.org.uk/?msclkid=a143e66dbeea1a0426c584e162fe8d7b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=IMP%20%7C%7C%20UK%20%7C%7C%20EN%20%7C%7C%20Search%20%7C%7C%20Marine%20Conservation&utm_term=mcsshop&utm_content=Marine%20Conservation
https://www.2025movement.org/?lang=cy
https://www.2025movement.org/?lang=cy
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2022-2023 fydd fy mlwyddyn olaf fel Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru. Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint i fod wedi 
cael fy mhenodi i’r rôl saith mlynedd hon; y gyntaf yng Nghymru.

Yr hyn y byddaf yn ei
wneud yn y 12 mis nesaf

Fy nod pennaf yw sicrhau safle Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gweld cenedlaethau’r dyfodol yn 
meddwl a gweithredu yng Nghymru. Byddaf yn gwneud hyn trwy:

Amlygu a gweithredu ar y materion polisi a’r heriau 
allweddol sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. 
Bydd Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol yn parhau i 
fod wrth wraidd fy ngwaith ac yn sylfaen iddo. Mae’r 
argymhellion a wneir ym Mhennod 2 yn arbennig o 
bwysig wrth i mi ymgymryd ag Adolygiad Adran 20 
o’r modd y mae Llywodraeth Cymru’n gweithredu’r 
Ddeddf. Gan weithio gyda Phrifysgol Caerdydd, 
rydym yn mabwysiadu dull ‘amser byw’ gyda’r 
Adolygiad hwn i roi cyngor wrth i ni symud ymlaen 
mewn ffordd sy’n ddefnyddiol, yn hytrach na gadael 
y cyfan i adroddiad ar y diwedd. Cyhoeddir set 
derfynol o ganfyddiadau ym mis Tachwedd 2022.

Caffael, datgarboneiddio a chyllideb strategol 
Llywodraeth Cymru fydd y meysydd pwysicaf o’m 
gwaith polisi a byddaf yn parhau i hyrwyddo adferiad 
gwyrdd, cyfartal a chyfiawn yn dilyn COVID.

Bydd materion cyhoeddus (yn cynnwys gyda’r 
Senedd, Gweinidogion a chyrff etholedig eraill) yn 
allweddol i helpu i ledaenu fy negeseuon, gwrando 
a deall y cyd-destun gwleidyddol. Byddaf yn cadw 
llygad ar Ymchwiliad annibynnol y DU i bandemig 
COVID.

Eleni, bûm yn cynnal arolwg o fusnesau 
Cymru i ddeall yr enghreifftiau o arfer da yn eu 
hymgysylltiad a’u cefnogaeth i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol – a hynny er mwyn rhannu 
arfer da gyda mwy o gwmnïau ledled Cymru.

Dŵr Cymru  

Dŵr Cymru wedi cyhoeddi strategaeth a 
gweledigaeth 30 mlynedd ar gyfer 2050 – gan alinio 
ei hun â’r nodau llesiant – y busnes mawr cyntaf 
yng Nghymru i wneud yr ymrwymiad hwnnw. Mae 
ei Grŵp Her Cwsmeriaid yn adolygu cynnydd bob 
chwe mis ac yn gwneud argymhellion i’r bwrdd ar yr 
hyn y dylid ei symud ymlaen.

Arup 

Mae holl brosiectau Arup wedi’u mapio yn erbyn 
Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd 
Unedig ac, yng Nghymru, mae Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael ei defnyddio ar 
lefel prosiect. Mae cleientiaid Arup yn cynnwys 
cyrff sector cyhoeddus sydd â’u hamcanion eu 
hunain o dan y Ddeddf sy’n cael eu cynnwys mewn 
cynlluniau cyflawni prosiectau.

Bu Arup yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i 
ddatblygu strategaeth gwefru cerbydau trydan 
i Gymru. Roedd yn amlwg o gwmpasu cynnar y 
prosiect fod mynediad cyfartal a chynwysoldeb 
yn amcanion cymdeithasol allweddol. Gwnaeth 
defnyddio’r Ddeddf roi i bobl ar y timau prosiect 
o ystod o wahanol gefndiroedd a disgyblaethau 
technegol fframwaith cyffredin a holistig i weithio 
tuag ato.

Bluestone 

Mae’r busnes wedi bod yn defnyddio fframwaith 
busnes cyfrifol Busnes yn y Gymuned Cymru ac 
yn gweithio ar fabwysiadu cynllun cynaliadwyedd 
sy’n cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r 
Cenhedloedd Unedig a’r saith nod llesiant yn 
y Ddeddf. Yn ddiweddar, maent wedi cwblhau 
archwiliad o’u gweithrediadau busnes yn erbyn y 
nodau llesiant. 

https://www.futuregenerations2020.wales/welsh
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chapter-2-WG.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/section-20/
https://covid19.public-inquiry.uk/cy/
https://covid19.public-inquiry.uk/cy/
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Dros y chwe blynedd diwethaf, rwyf wedi sefydlu 
sylfaen gadarn ar gyfer polisïau blaengar a chefnogi 
llesiant staff mewn amgylchedd lle mae pethau’n 
symud yn gyflym.

Mae adleoli fy swyddfa i Tramshed Tech yn rhoi 
cyfle i mi adolygu ac ailfywiogi polisïau mewnol i 
sicrhau eu bod yn adlewyrchu arferion cyfredol, 
nad ydynt yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi 
dyddio a macsimeiddio fy nghyfraniad i fy hun i’r 
nodau llesiant.

Bydd fy ffocws arfaethedig ar 
gyfer 2022-23 yn cynnwys:

n��  Parhau i flaenoriaethu amrywiaeth, 
cynhwysiant a gwrth-hiliaeth – cynyddu 
ein capasiti mewnol yn y maes hwn 
fel rhan o’n Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol

n��  Ystyried addewid ar symudedd 
cymdeithasol

n��  Adolygiad partner elusen

n��  Cyfranogiad cymunedol yn gysylltiedig â’n 
cartref newydd yn Grangetown/Glan yr 
Afon

n��  Cynyddu’r defnydd o gyd-gynhyrchu fel 
ymagwedd yn fy ngwaith.

n��  Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn ein 
rhyngweithiadau mewnol ac allanol, yn 
cynnwys cefnogaeth ychwanegol i staff 
sydd eisiau dysgu Cymraeg.

n��  Blaenoriaethu cynhwysiant digidol & 
llesiant yn ein byd hybrid newydd

n��  Mesur ein hôl troed ni ein hunain – 
archwilio lwfansau carbon personol

n��  Rhannu’r ffyrdd o weithio yr ydym fwyaf 
balch ohonynt fel y gall eraill eu dilyn. Mae 
hyn yn cysylltu â’m gwaith ar gefnogi cyrff 
cyhoeddus i sbarduno newid.

Gweithredu’r Geiriau – bod y newid yr wyf yn
dymuno ei weld mewn eraill

Cefnogi a herio cyrff cyhoeddus 
i ddefnyddio Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol
Byddaf yn dwyn yn ei flaen model newydd ar gyfer 
sut yr ydym yn cefnogi cyrff cyhoeddus i weithredu’r 
Ddeddf. Mae pob un o’r 48 corff cyhoeddus 
eisiau rhyw fath o gymorth parhaus – strategol 
a gweithredol – yn manylu ar y modd y mae hyn 
yn cael ei gwmpasu a byddaf yn ceisio gweithio’n 
agos gydag eraill yn y maes hwn megis Archwilio 
Cymru, Academi Wales, Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru a Llywodraeth Cymru. Ym mis Mai 
2022, byddwn yn rhannu ein canfyddiadau ac yn 
cyd-greu’r camau nesaf gyda’r cyrff cyhoeddus a 
phartneriaid.

Yn 2022/23, mae gennyf ddyletswyddau statudol 
yn ymwneud â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. 
Yn 2021-22, rhoddais gyngor unigol i’r asesiadau 
llesiant drafft. Yn awr mae’n rhaid i Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus baratoi amcanion a 
chynlluniau llesiant. Rwy’n rhagweld y byddant 
yn ymgynghori â mi rhwng Ebrill 2022 ac Ionawr 
2023. Rhaid i gyngor fod yn ysgrifenedig ac o fewn 
cyfnod o 14 wythnos. Byddaf yn bwrw ymlaen 
â’n dyletswyddau monitro ac asesu ar y cyd ag 
Archwilio Cymru.

Byddaf yn parhau i weithio gyda thîm Cysylltiadau 
Rhyngwladol Llywodraeth Cymru i godi 
ymwybyddiaeth a chefnogaeth i syniadau 
cenedlaethau’r dyfodol ar draws rhannau eraill o’r 
DU a’r Byd. Bydd hyn yn cynnwys nodi cyfleoedd i 
hyrwyddo cyfrifoldeb byd-eang Cymru a gweithio 
gydag arweinwyr ifanc a sefydliadau ieuenctid i 
arddangos ymagwedd Cymru at gynaliadwyedd.

Bod yn rhan o Fudiad
dros Newid
Rhan bwysig o’r strategaeth i sicrhau sefyllfa’r 
Ddeddf yw bod yn rhan o fudiad dros newid sy’n 
cynnwys pob sector yng Nghymru a’r cyhoedd, ond 
sydd hefyd yn ymestyn ymhellach na Chymru. Mae 
hyn oherwydd bod angen i newid cenedlaethol 
fod yn draws-sectoraidd, lle mae ystod eang o 
sefydliadau a chymunedau’n cydweithio.

I wneud hyn, byddaf yn parhau i gynyddu fy mhroffil 
yn y cyfryngau, cyflawni’r gwaith creadigol, meithrin 
perthynas newydd gyda’r wasg a gwneuthurwyr 
newid y tu allan i’r swyddfa, a ffocysu ar sianeli 
cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol i gyrraedd 
cynulleidfaoedd newydd. Byddaf yn ffocysu ar droi 
geiriau ac adroddiadau yn ddelweddau a fideos 
cyffrous a dangos y newid sy’n digwydd trwy 
astudiaethau achos ac enghreifftiau da.

Byddwn yn macsimeiddio gallu cyn-fyfyrwyr a phobl 
ifanc yr Academi Arweinyddiaeth ledled Cymru 
i hyrwyddo’r Ddeddf a dal arweinwyr presennol i 
gyfrif, gan gynnwys drwy ein gwaith gyda’r Blwch 
Democratiaeth.

Eirioli dros adnoddau digonol ar 
gyfer fy swyddfa 
Mae cyrff cyhoeddus wedi nodi bod angen mwy o 
gymorth arnynt i roi’r Ddeddf ar waith, gan gynnwys 
o fy swyddfa. Mae Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y 
Senedd a chyrff cyhoeddus wedi cydnabod nad 
oes gennyf ddigon o adnoddau ac nid yw lefelau 
presennol y gyllideb wedi fy ngalluogi i ddarparu’r 
lefel o gymorth y mae cyrff cyhoeddus ei eisiau 
a’i angen. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi 
cydnabod lefel enfawr y galw a’r pwysau sydd ar fy 
Swyddfa ac wedi datgan eu parodrwydd i weithio 
gyda mi i unioni hyn. 

https://www.tramshedtech.co.uk/
https://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/gweithio-ag-eraill
https://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/gweithio-ag-eraill
https://academiwales.gov.wales/
https://www.wlga.cymru/home
https://www.wlga.cymru/home
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/public-service-boards/
https://www.omidaze.co.uk/the-democracy-box/
https://www.omidaze.co.uk/the-democracy-box/
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My Magnolia Tree
Gan Taylor Edmonds, Bardd Preswyl  

Yn y gerdd hon, mae Taylor wedi dychmygu dyfodol lle mae’r lleoedd rydyn ni’n byw yn cael eu colli am 
byth, gan archwilio rolau creadigrwydd a meddwl ymaddasol wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

All I have left of my great-grandmother is her letters.
While I was taking my first breath
she was watching the storm roll in,
lining the house with an army of sandbags,
willing the river to shush. It had given warning
in the bloat of it, with plastic bags and Stella cans
thrown up onto the grass. I know this
because my grandmother never had secrets.
She began writing me letters long before I existed,
so that I might grow into something good,
something brave.
I know of all her firsts.
First school, with the haunted bell tower
and the boys that cornered her in the playground.
First pet, a tan Labrador that uprooted
the floor tiles when left alone.
First fear, of being swallowed by the moon.
First home, council estate, a magnolia tree
that shed petals of pink snow in spring.
Her first kiss, between the rocks at the water’s edge,
incoming tide snaking up her legs.
There are lessons here.
I dream of Cardiff, where I chase
my grandmother’s outline through the back streets,
seek fingerprints on shop windows,
a flash of her on the top deck of a bus.
Sometimes, I find her on the green of Bute Park
picking wild garlic, sheltering
from a shower at Central Station,
or clasping a blue bag of fruit on City Road.
She tells me nothing was an accident.
The leaders, the people, they rolled
over like spent dogs, yawned above the warnings.
All my great-grandmother wanted was to die
an honest woman, on honest land.
I will never re-live her firsts,
never see the garden
where she planted magnolia
so that I too could hold pink petals of snow.
Her underwater city is a skeleton, a shipwreck;
but still, I ache for it.
I read her letters to the sky
while the storm rolls in, I line
the house with an army of sandbags.

Ydych chi eisiau ymgyfrannu?

Byddwn i wrth fy modd yn clywed gan, 
a gweithio gyda grwpiau ac unigolion a 
ganddynt fewnwelediad, arbenigedd, 
syniadau, pryderon neu brofiad bywyd ar 
unrhyw un o’r materion uchod.

Cysylltwch drwy ebost, Trydar, llythyr, ffôn 
neu drwy gyfrwng
cysywlltwchani@cenedlaethaurdyfodol.
cymru. 

Os hoffech wybod mwy ewch i’m gwefan 
neu cofrestrwch ar gyfer fy nghylchlythyr 
rheolaidd.

Murlun gan: Spike Clark

https://twitter.com/futuregencymru
https://www.futuregenerations.wales/cy/ 
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