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Rhagair 

Mae’n rhaid i leisiau rhai o gymunedau mwyaf tangynrychioledig Cymru fod wrth wraidd 

penderfyniadau ynghylch sut rydym yn mynd i ’r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur.  



Fel arall, rydym mewn perygl o fynd ag anghydraddoldebau presennol i'r dyfodol.  

 

Yn Nhŷ Pawb yn Wrecsam, cynhaliais ddosbarth meistr ochr yn ochr ag Iechyd Cyhoeddus Cymru 

(ICC) ac ymchwilwyr Llythrennedd y Dyfodol (FLiNT) i lansio ail gam fy ngwaith ar 

anghydraddoldebau a newid yn yr hinsawdd, Cymunedau a Newid Hinsawdd yng Nghymru’r Dyfodol. 

Roedd y dosbarth meistr ar gyfer llunwyr polisi ledled Cymru ar sut i ddefnyddio dulliau arloesol i 
gynnwys pobl a chymunedau mewn meddwl hirdymor. 

Er mwyn sicrhau nad yw’r anghydraddoldebau presennol yn cael eu trosglwyddo i genedlaethau ’r 

dyfodol, rwyf wedi bod yn gweithio gydag ICC a FLiNT i dreialu ffordd o gynnwys pobl nad ydynt yn 

cael eu clywed fel arfer, ond yr effeithir arnynt waethaf yn aml, ym meddwl hirdymor y llywodraeth 
a chyrff cyhoeddus; yn benodol, pan ddaw'n fater o fynd i'r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur.  

Aeth cynllun peilot ein prosiect ati i ddefnyddio dulliau amgen a chreadigol i ddod o hyd i ffyrdd 

newydd o gael dealltwriaeth ddyfnach o’r materion hyn yn y cymunedau hyn sydd wedi ’u 

camgynrychioli, casglu data ansoddol craff ac ystyrlon ar y pwnc ac atal ‘blinder arolwg’. 

 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cymunedau-a-newid-hinsawdd-yng-nghymrur-dyfodol/


 

 

“Mae gennym ni i gyd ddyletswydd i leihau anghydraddoldebau ym mhopeth a wnawn, gan gynnwys 

newid hinsawdd.  

Mae hyn yn dechrau gyda’r angen i feddwl yn hirdymor a chynnwys y bobl a’r cymunedau yr effeithir 

arnynt, gyda ffocws ar lai o glywed gan grwpiau.” 

Tracey Cooper, Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Y pum grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol a nodwyd gennym oedd; 

• cymunedau sydd eisoes wedi'u heffeithio gan argyfyngau hinsawdd a natur 

• rhentwyr cymdeithasol 

• Merched Du a Lleiafrifoedd Ethnig a ffoaduriaid 

• grwpiau anabl 

• cymunedau gwledig a ffermio 



 

Canfu’r peilot fod adrodd straeon a defnyddio naratifau a darluniau wedi ysgogi sgyrsiau craff â 

chymunedau am yr hinsawdd ac anghydraddoldebau ac wedi helpu i ddatgelu pa broblemau y gallai 
fod angen mynd i’r afael â hwy yn y dyfodol na fyddai wedi dod i ’r amlwg fel arall. 

Roedd y ffordd hon o gynnwys cymunedau yn caniatáu iddynt rannu a throsglwyddo'r strategaethau 

a'r strategaethau y maent eisoes wedi'u datblygu ar gyfer byw bywydau sy'n 'wyrddach' ac yn fwy 

cost-effeithiol - gan ddangos sut mae gan y rhai na chlywir yn aml yr atebion yr ydym yn chwilio 
amdanynt eisoes! 

Fe wnaethom hefyd nodi nad yw pryderon cyfranogwyr yn bodoli ar eu pen eu hunain, bod eu 

pryderon am eu hiechyd a’u lles yn y dyfodol mewn perthynas ag argyfyngau hinsawdd a natur yn 

croestorri ag amrywiaeth o faterion eraill a bod ‘hinsawdd yn golygu cartref’. 

 

 



Roedd canfyddiadau allweddol eraill o’r peilot yn ymwneud â sut mae mynd i’r afael â’r argyfwng 

hinsawdd yn ‘cymryd pentref’, gyda chyfranogwyr yn cydnabod ac yn dathlu gwerth eu cymunedau, 

a’u hymwybyddiaeth o ymgysylltu â byd naturiol ar gyfer eu hiechyd a’u lles. 

Er bod y peilot wedi’i gynnal drwy lens newid yn yr hinsawdd, gellir cymhwyso’r dull hwn o gynnwys 

mewn meysydd polisi eraill ac mae’n arf gwerthfawr i lunwyr polisi sicrhau bod penderfyniadau ’n 

adlewyrchu anghenion pawb a sicrhau bod y polisïau beiddgar ac effeithiol sydd eu hangen arnom ar 

frys o fudd gwirioneddol i bawb yng Nghymru. 

Yn ystod y digwyddiad ddoe ochr yn ochr ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, FLiNT a Phrifysgol Glyndŵr fe 

wnaethom rannu ein profiadau o ddefnyddio pŵer straeon a naratifau i gynnwys pobl ac arwain 

dosbarth meistr ar ddulliau Adrodd Storïau a Arweinir gan Gymeriad fel y gall llunwyr polisi o bob 

rhan o Gymru fynd â’r ffordd hon o weithio yn ôl at eu sefydliadau a’u cymunedau eu hunain. 

A ydych yn ceisio cynnwys cymunedau yn ystyrlon yn eich gwaith a'ch penderfyniadau? Dysgwch fwy 

am ein dull cynnwys newydd yma ac yn ein digwyddiad ar-lein y mis nesaf - mwy o wybodaeth i ddod. 

 

Cefnogi cyrff cyhoeddus – ein digwyddiadau rhanbarthol 

Ers 2021 rwyf wedi treialu strwythur newydd ar gyfer cefnogi cyrff cyhoeddus a Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus, drwy benodi aelodau staff (Arweinwyr Cyrff Cyhoeddus) i ’w cefnogi 

gyda’u cyfrifoldebau o dan y Ddeddf. Mae ’r arweinwyr cyrff cyhoeddus hyn wedi ’u neilltuo ar sail 

ranbarthol, gan sicrhau bod gan gyrff cyhoeddus Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, De-

ddwyrain Cymru a Gwent eu cyswllt eu hunain. 

Yn dilyn diwedd y cynllun peilot hwn, ym mis Mai cynheliais gyfarfod â chyrff cyhoeddus a 
rhanddeiliaid eraill i rannu canfyddiadau a chynlluniau ar gyfer y camau nesaf. 



Canfu adborth, o’r peilot a’r cyfarfod, fod cyrff cyhoeddus yn hoffi ’r ffordd hon o weithio ac y 

byddent yn gwerthfawrogi digwyddiadau rhanbarthol i helpu i feithrin cysylltiadau, dysgu arfer 

gorau a datblygu eu dulliau gweithredu. 

Mewn ymateb, rwyf wedi cadw’r strwythur hwn yn ei le ac wedi bod yn trefnu digwyddiadau 

rhanbarthol i gyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill ddod at ei gilydd i gynorthwyo cydweithio. Hyd 
yma, mae tri o’r rhain wedi’u cynnal ac, yn dilyn adborth cadarnhaol, mae mwy ar y gweill. 

Gwent 

Fe'i cynhaliwyd yng Nghasnewydd ganol mis Medi, ac roedd ein digwyddiad yng Ngwent yn 

canolbwyntio ar y cyfranogiad a rhoddodd le i'r cyfranogwyr loywi eu ffordd o feddwl am yr hyn y 
mae cyfranogiad da yn ei olygu a sut y gall edrych yn ymarferol. 

Clywsom gan: 

• Naureen Blanluet o Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ar gyfranogiad nad yw'n “un ateb i 

bawb” a phwysigrwydd nid yn unig gofyn cwestiynau ond ymddiried yn wirioneddol mewn 

pobl wrth glywed eu barn a'u profiadau byw; 

• Patience Bentu, Partner Cynhwysiant a Gwrth-hiliaeth FGC ei hun ar ddeinameg pŵer a 

gwahaniaethu wrth ddylunio a darparu gwasanaethau a sut y gallwn ni fel penderfynwyr 
hyrwyddo anghenion y rhai sy'n cael eu heithrio amlaf o'r sgwrs yn well.  

 

Yn ogystal â sgyrsiau gwych Naureen a Patience, rhannodd y cyfranogwyr yn grŵp llai i gymhwyso’r 

hyn a ddysgwyd a thrafod sut y gallent fod wedi gwneud cyfraniad gwell at brosiect diweddar. Yr 

oedd yr ymddiddanion yn oleuedig a chyffrous ; gan ysgogi egni i ddeall sut y gall cyfranogiad gefnogi 

ein holl waith bob dydd. 

Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys yr angen i ymddiriedaeth lifo dwy ffordd, manteision rhoi 

pwysau lle mae gennym eisoes egni, sut y gall “dangos y dynol” a dod yn fwy hygyrch fel sefydliadau 

gynyddu ymgysylltiad ystyrlon, ochr yn ochr â dadbacio rhwystrau cyffredin i gyfranogiad gan 

gynnwys cyllid tymor byr a blinder ymgynghori. 



 

Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Cynhaliwyd ein digwyddiad Canolbarth a Gorllewin Cymru ddiwedd mis Medi yng Nghaerfyrddin 

gyda – fel Gwent – yn canolbwyntio ar gyfranogiad. Clywsom eto gan Patience Bentu am 
bwysigrwydd deall a chydnabod gwahaniaethau pŵer yn ystod cyfranogiad ond hefyd gan: 

• Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru ar sut y gall cydweithredu ystyrlon 

gefnogi arferion cynnwys ar draws Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

• Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar sut roedd ymwneud â 

chyflenwyr wedi llywio eu harferion caffael, a oedd yn golygu eu bod yn gallu contractio 
busnesau bach, lleol 

• Trafododd BIP Bae Abertawe bwysigrwydd defnyddio celf fel ffordd o ymgysylltu â chleifion, 

ond hefyd i wella eu canlyniadau iechyd 

Yn bwysig, cynhaliwyd y digwyddiad cyn i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fynd allan i 

ymgynghoriad ar eu hailadroddiad diweddaraf o’u Cynlluniau Llesiant, sy’n golygu y gallai’r hyn a 



ddysgwyd o’r digwyddiad helpu i lywio sut maent yn hyrwyddo cyfranogiad a chydgynhyrchu unigol 
a chymunedol yn ystod y camau olaf hyn. 

 

De-ddwyrain Cymru 

Gyda ffocws ar rwydweithio a rhannu arfer da, cynhaliwyd digwyddiad De Ddwyrain Cymru yng 

Nghaerdydd ym mis Hydref. Yn ogystal â ‘chyfarfod cyflym’, rhannu diolchgarwch dyddiol a thrafod 
ein ‘uwchbwerau’, roedd y siaradwyr yn cynnwys: 

• Andrew Mogford o Gyngor Merthyr Tudful ar eu hymagwedd a'u gwaith hyd yn hyn i 

ddiweddaru eu cynllun llesiant corfforaethol; 

• Dr Tom Porter o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a siaradodd am y Siarter Teithio 

Iach, pam fod ei hangen a beth sydd nesaf nawr bod rhai rhanbarthau yn cwblhau'r cam 
cyntaf; 

• Siaradodd Emily Reddy, Mike Corcoran a Nina Ruddle am Bartneriaeth Mewnwelediad 

Gogledd Cymru a rhoi cipolwg ar eu gwaith yn y rhanbarth a gweithio mewn partneriaeth; a 

• Siaradodd Russell De’ath o Cyfoeth Naturiol Cymru am Natur a Ni, y sgwrs genedlaethol yn 
gofyn “sut ydych chi eisiau i amgylchedd naturiol Cymru fod yn 2050?”. 

Adlewyrchiad allweddol o’r diwrnod oedd “Os ydych am fod yn arweinydd, byddwch yn bont” ac 

ystyriodd pawb a oedd yn bresennol bwysigrwydd integreiddio a sut y gall gwahanol sefydliadau 

gefnogi ei gilydd, yn enwedig o ran cyfranogiad. 

 

 

 

Gogledd Cymru 



Y mis nesaf, byddwn yn cynnal digwyddiad ar y cyd yng Ngogledd Cymru gyda Chwmpas i edrych ar 

sut y gall cyrff cyhoeddus adolygu eu harferion caffael i alinio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol. Rwyf wedi amlygu o’r blaen sut mae pŵer gwario cyrff cyhoeddus yn gyfle sylweddol i 
gefnogi economïau lleol, lleihau allyriadau carbon, a hyrwyddo gwaith teg a gweddus. 

Cadwch lygad allan mewn cylchlythyr yn y dyfodol am ddiweddariad ar ein digwyddiad yng Ngogledd 
Cymru. 

 

Cwrdd â'r Tîm: Rhiannon 

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 Rhiannon Hardiman, Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio). 

Mae Rhiannon yn cefnogi cyrff cyhoeddus yng Nghymru i fynd yn sero net erbyn 2030 ac i gymryd 

camau i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. Ei phrif feysydd diddordeb yw 

datgarboneiddio tai a thrafnidiaeth gan gynnwys cael ei bywyd ei hun ar y trywydd iawn i sero net!  

 

Pryd ddechreuais di gyda'r swyddfa? 

Gorffennaf 2022. 

  

Beth yw dy flaenoriaethau presennol? 

Rwy’n Ysgogwr Newid gyda ffocws ar hinsawdd, natur a datgarboneiddio. Ar hyn o bryd, rw y’n 
canolbwyntio ar ddatgarboneiddio ym meysydd trafnidiaeth, tai a chyllideb Llywodraeth Cymru. 

Rwyf hefyd yn archwilio maes diddordeb cynyddol i mi sef yr argyfwng natur, sut mae ’n croestorri â’r 

argyfwng hinsawdd a sut mae’n mapio ar draws y nodau llesiant. Mae angen gwneud llawer mwy i 

gymryd yr argyfwng natur a bioamrywiaeth yn fwy difrifol, gan gynnwys sefydlu targedau statudol 

Cymreig a byd-eang. Byddaf yn cadw llygad ar ddatblygiadau yn COP15 Bioamrywiaeth yn 
ddiweddarach eleni! 



 

Beth fu dy foment balchaf hyd yn hyn? 

Er mai dim ond ychydig fisoedd sydd wedi mynd er i ddechrau yn y rôl, rwyf wedi bod yn falch o 
gynrychioli’r Swyddfa mewn dau o Bwyllgorau’r Senedd. 

Ym mis Medi rhoddais sesiwn friffio i Bwyllgor Cyllid y Senedd ar gyllidebu hinsawdd. Mae hon yn 

broses o edrych ar effaith net cyllideb Llywodraeth Cymru ar yr argyfyngau hinsawdd a natur. Bydd 

pob penderfyniad gwariant yn cael effeithiau da a drwg, felly mae’n bwysig inni ddeall sut y bydd 
penderfyniadau gwariant mawr fel cyllideb Llywodraeth Cymru yn ein helpu ar ein llwybr i sero net.  

Y mis hwn rhoddais dystiolaeth hefyd ym Mhwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith y 

Senedd ar ddulliau o ddatgarboneiddio tai sy’n eiddo preifat neu’n cael eu rhentu’n breifat – y 

ddeiliadaeth tai fwyaf a mwyaf heriol o bell ffordd i ’w datgarboneiddio. Nid yw’r argyfwng costau 

byw parhaus ynghyd â’r cynnydd digynsail hwn mewn prisiau ynni ond yn amlygu pwysigrwydd 

sicrhau bod gennym stoc dai sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, a’n bod yn lleihau ein dibyniaeth ar 

danwydd ffosil cyn gynted â phosibl. 



 

1 - Cyfarfod Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith Senedd Cymru ar ddulliau o ddatgarboneiddio tai  

Beth oedd dy ddarn mwyaf o ddysgu yn dy amser gyda'r swyddfa? 

Rydw i wir wedi mwynhau mynd o dan groen y Ddeddf, ei thorri i lawr, deall y ffordd orau o'i 

chymhwyso. Rwy’n dal i ddysgu sut beth yw daioni mewn gwirionedd o ran gweithredu ar hinsawdd 
a natur o dan y Ddeddf. Pa mor bell y dylem fod yn gwthio’r uchelgais hwnnw nawr? 

Mae rhai astudiaethau achos gwych ar draws gwaith cyrff cyhoeddus yng Nghymru ac mae’n wych 

gweld y Ddeddf yn cael cymaint o effaith ar sut rydym yn gwneud pethau yma. Rwy'n meddwl bod 

hyn yn rhywbeth y gallwn ni weiddi amdano mewn gwirionedd i ysbrydoli ac ysgogi eraill i wneud yr 
un peth. 

https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/bb241cee-0dbb-4352-98b7-752e77e1bd50?autostart=True


 

Beth yw dy obaith pennaf wrth i waith y swyddfa barhau i'r dyfodol? 

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y diwrnod pan allwn weld yn amlwg y gwahaniaeth yr ydym yn ei 

wneud i bethau fel dirywiad rhywogaethau a chynefinoedd, allyriadau carbon, ansawdd aer. Dim 

ond un rhan o’r pos mawr a chymhleth iawn hwnnw yw’r Ddeddf ond eisoes rydym yn gweld dyhead 

i fabwysiadu egwyddor a dull gweithredu’r Ddeddf y tu hwnt i’r sector cyhoeddus, fel y sector preifat 

yn gweithio gyda ni ar gynaliadwyedd a chynlluniau datgarboneiddio, arweinwyr ifanc ar draws pob 

sector yn hyrwyddo’r negeseuon allweddol a’r gweithredu ar yr hinsawdd sy’n digwydd ym 

mhobman o’n cwmpas gan genedlaethau’r dyfodol ein hunain. Mae hyn i gyd yn fy llenwi â gobaith. 

 

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i aelodau newydd o'r tîm? 

Anadlwch yn ddwfn ac yna plymiwch ar eich union. 

  

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



Prysur! 

Cymru i’r Byd 

Mae Cymru yn feiddgar ac yn ddiymddiheuriad yn ymdrechu i fod yn Genedl sy ’n Gyfrifol yn Fyd-

eang a dyna pam mae rhan o’m gwaith yn arddangos Cymru i’r Byd ac yn gweithio gyda gwledydd 
eraill i ddysgu oddi wrthynt am heriau a chyfleoedd tebyg sy ’n wynebu Cymru. 

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rwyf wedi gweithio gyda Gweinidogion Cymru a thîm Cysylltiadau 

Rhyngwladol Llywodraeth Cymru i hyrwyddo datblygu cynaliadwy yn fyd-eang, arddangos ein ffyrdd 

o weithio a sicrhau partneriaethau â rhanddeiliaid rhyngwladol. 

Dyma rai o’r sgyrsiau diddorol, ffyrdd arloesol o weithio, ac enghreifftiau o arfer da o bob rhan o’r 
Byd rydw i wedi cael fy ysbrydoli ganddynt... 

 



 

Tra'n mynychu cyfarfod bord gron a gynhaliwyd gan Vancouver Economic, cyfarfûm â Chymunedau'r 

Cenhedloedd Cyntaf o British Columbia a rannodd eu hymagwedd at lesiant. Gyda ffocws cynhenid 

ar ddiogelu buddiannau cenedlaethau'r dyfodol, mae Cenhedloedd Cyntaf yn arwain y ffordd o ran 

ystyried llesiant a mynd i'r afael ag argyfyngau byd-eang. 

Rwy’n falch bod gan Gymru Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ond gallwn ei defnyddio i fynd 

ymhellach, gan ganiatáu i feddylfryd y Cenhedloedd Cyntaf a phrofiadau pobl sy ’n byw mewn 
cydymdeimlad â’u hamgylchedd arwain ein llwybr at ddyfodol gwell. 

Yn arbennig o ysbrydoledig oedd Egwyddor y Seithfed Genhedlaeth, yn seiliedig ar athroniaeth 

hynafol Haudenosaunee (Iroquois) sy'n dweud y dylai'r penderfyniadau a wnawn heddiw arwain at 

fyd cynaliadwy saith cenhedlaeth i'r dyfodol. Roedd yn ein hatgoffa sut y gallwn, ac y dylem, gymryd 

yr awenau gan bobl y Cenhedloedd Cyntaf, a phobl frodorol eraill sydd eisoes â llawer o’r atebion, i 
amddiffyn ein plant a’n hwyrion rhag argyfyngau byd-eang. 



 

Roeddwn yn ddigon ffodus i fynychu Gŵyl Furthr yn Nulyn, Iwerddon yr wythnos diwethaf i  roi 

anerchiad cyweirnod ar bwysigrwydd technoleg wrth gyflawni ein nodau llesiant ond sut mae ’n rhaid 
i ni hefyd sicrhau ein bod yn creu technoleg ar gyfer ‘byd llesiant’. . 

Tra yn  bûm mewn darlith Meddwl y Dyfodol a gynhaliwyd gan Goleg Prifysgol Dulyn a Choleg y 

Drindod Dulyn i drafod llywodraethu er lles a sut mae Cymru eisoes yn arwain y ffordd gyda ’n Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Rhoddais ddarlith hefyd yng Nghanolfan Hinsawdd a Chymdeithas 
Prifysgol Dinas Dulyn i siarad am ein ffordd o weithio ac agwedd Cymru at ddeddfwriaeth llesiant.  

Roedd yn anrhydedd i mi hefyd gyfarfod â Gweinidogion Llywodraeth Iwerddon Simon Coveney 

(Gweinidog dros Faterion Tramor a’r Gweinidog Amddiffyn) ac Eamon Ryan (Gweinidog dros 

Drafnidiaeth, Hinsawdd, Amgylchedd a Chyfathrebu) i drafod sut y gallent ddeddfu i ddiogelu 

buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yn eu gwlad eu hunain, gan gymryd ysbrydoliaeth o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. 

https://furthr.ie/event/furthr-festival-2022-agenda/
https://twitter.com/sophiehowe/status/1583410688416190467?s=20&t=TXVunRwW-e3aysDFf1Zpyg
https://twitter.com/DCUClimate/status/1584449057434763266
https://twitter.com/DCUClimate/status/1584449057434763266


 

Tra'n mynychu cynulliad mwyaf y byd o ddyfodolwyr, cefais gyfle i drafod gydag ysgogwyr newid y 

byd sut maent yn gweithio i baratoi ar gyfer y dyfodol a datrys problemau'r dyfodol nawr, a dysgu 

am eu syniadau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol - rhai ohonynt yn cynnwys syniad a allai “haneru 

traffig Efrog Newydd”, un arall a allai “gynhyrchu system gwresogi ardal di-garbon ar gyfer Helsinki” 
ac un arall ar “robotiaid sy’n gweinyddu meddyginiaeth”. 

Cefais fy ysbrydoli’n arbennig gan leisiau pobl ifanc drwy gydol y gynhadledd gan gynnwys nod 

personol myfyriwr 10 oed o Ysgol Ddynoliaeth Dubai i helpu i reoleiddio a chefnogi arloesedd 

technolegol, a chefais fy atgoffa am bwysigrwydd dod â phobl ynghyd i drafod beth a ddaw yn y 
dyfodol a sut y gallwn lunio'r dyfodol yr ydym ei eisiau gyda'n gilydd.  

Dysgwch fwy am sut rydw i'n cynrychioli ac yn dathlu Cymru yn rhyngwladol yn fy  adroddiad 
blynyddol diweddaraf. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/public_info/adroddiad-blynyddol-2021-2022/
https://www.futuregenerations.wales/cy/public_info/adroddiad-blynyddol-2021-2022/


 

Beth sy’n mynd ymlaen? 

• Pint of Nature 

Peidiwch â methu digwyddiad ‘Peint o Natur’ nesaf Grŵp Amgylcheddol Pont-y-clun gyda siaradwyr 

gwadd o Cyfoeth Naturiol Cymru ar fioamrywiaeth, cynefinoedd ac ansawdd dŵr yn Afon Elái a sut 

maen nhw’n gweithio i wella’r rhain. Dydd Llun 14 Tachwedd ym Mhont-y-clun, cofrestrwch trwy'r 

cod QR. 

  

• Cynhadledd Gwir Bwyd a Ffermio Cymru 

Mae’r gynhadledd annibynnol ar fwyd a ffermio cynaliadwy, Cynhadledd Gwir Bwyd a Ffermio 

Cymru, yn cael ei chynnal yn bersonol yn Llanbedr Pont Steffan ar 23-25 Tachwedd 2022 ac mae’n 

archwilio sut y gellir gwireddu gweledigaeth newydd ar gyfer bwyd a chymdeithas drwy weithredu 

lleol. 

A oes gennych ddiddordeb mewn mapio sut y gallai system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif 

yng Nghymru edrych a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu? Ymunwch â'r sgwrs a mynychu'r 
gynhadledd mis nesaf: tocynnau ar gael . 



 

• Prosiect Symud Tŷ 

Mae Canolfan Ganser Felindre yn symud yn yr ychydig flynyddoedd nesaf ac yn chwilio am awdur ac 

artist i’w helpu i gofnodi mewn geiriau a delweddau eu Canolfan bresennol, ysbryd Felindre a 
straeon gweithle pobl fel y gellir eu dathlu a’u cadw ar gyfer y dyfodol. 

Maent yn cymryd ceisiadau unigol neu ar y cyd a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i 
wneud cais ar eu gwefan .  

 

• Dweud eich dweud - TGAU Newydd i Gymru 

Yn gynharach y mis hwn, lansiwyd ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar gymwysterau TGAU ac 

rydym yn falch o weld ein cyngor a’n hargymhellion yn cael eu hadlewyrchu yn y cynigion gan 



gynnwys lleihau’r ffocws ar arholiadau gyda 28% yn cael ei gyflwyno fel asesiadau arholiad 
mwyafrifol! 

Helpwch Cymwysterau Cymru i wireddu uchelgais y Cwricwlwm newydd i Gymru a diwallu 

anghenion dysgwyr drwy eu hymgynghoriad newydd. Yn dod i ben ar 14 Rhagfyr, lleisiwch eich barn 
ar gymwysterau TGAU newydd a dyfodol sgiliau yng Nghymru nawr. 

 

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

