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Disgwyliadau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol:Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'r ail gylch o Asesiadau Llesiant 

Lleol (2021-22) 

Negeseuon cyffredinol 

 Mae hyn yn ymwneud â diben yn hytrach na phroses.Mae eich asesiadau o 
arwyddocâd am eu bod yn chwarae rôl bwysig yn y broses o benderfynu pa 
flaenoriaethau y dylai eich byrddau eu pennu, a beth fydd yn y cynllun llesiant 
lleol.  
 

 Hoffem weld byrddau yn gweithredu yn unol ag ysbryd y Ddeddf ac rydym am i'ch 
dull gweithredu fod yn uchelgeisiol ond yn gyflawnadwy. Rydym am i'ch 
BGCau anelu at baratoi asesiad rhagorol, ond rydym hefyd yn cydnabod y gall yr 
amser a'r data sydd ar gael ichi gyfyngu ar yr hyn y gallwch ei gyflawni. Disgwylir, 
o leiaf, y canlynol: 
 

o Mae'r asesiad yn cwmpasu pedwar dimensiwn llesiant (h.y. llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol) yn hytrach na 
chanolbwyntio gormod ar un agwedd, ac yn tynnu sylw at y cysylltiadau 
rhwng darnau o ddata yn hytrach na'u hystyried ar wahân.  

o Mae'r asesiad yn ystyried anghenion hirdymor yr ardal yn ogystal â'i 
hanghenion byrdymor. 

o Mae'r asesiad yn ystyried ardal y BGC yn ei chyfanrwydd a hefyd gymunedau 
ac ardaloedd lleol llai o faint o fewn ardal y BGC. 

o Mae'r ffordd y paratoir yr asesiad yn adlewyrchu'r pum ffordd o weithio1. 
 

 Yr asesiad yw'r sylfaen y caiff popeth arall ei adeiladu arni. Dylai fod gan 
fyrddau ddealltwriaeth wrthrychol a chadarn o'u hardal er mwyn llywio 
penderfyniadau ynglŷn â ble y dylent ganolbwyntio eu hymdrechion ar y cyd. 
Dyma'r adeg rydych yn ystyried popeth sy'n eich helpu i flaenoriaethu yn hytrach 
na chwmpasu popeth yn eich cynllun llesiant lleol.  
 

 Hoffem weld arweinyddiaeth a chefnogaeth gan sefydliadau ym mhob rhan o'r 
BGC, a chydweithio a chysylltiadau clir rhwng aelodau gweithredol/uwch-
aelodau'r BGC a thimau/swyddogion cymorth. 

 

 Yn ddelfrydol, byddai aelodau'r BGC yn cydweithio i lywio'r gwaith o ddatblygu'r 
asesiad.  

 

 Mae'r asesiadau yn bwysig fel adnodd mwy cyffredinol i bartneriaid, 
cymunedau ac eraill ei ddefnyddio dros y pum mlynedd nesaf. Rydym yn eich 
annog i feddwl am hyn wrth eu dylunio, eu defnyddio a phennu eu swyddogaeth.  

 

 Dylech ystyried yr asesiadau yn rhan o daith sy'n mynd rhagddi ar ddefnyddio 
tystiolaeth a dadansoddi – a pharhau i adeiladu ar eu hasesiad o'ch ardal y tu 
hwnt i gyhoeddi cynnyrch yn ffurfiol i fodloni'r gofyniad cyfreithiol. 

 

 Ceir hyblygrwydd lleol (neu ranbarthol) llwyr ynglŷn â'r ffordd y bydd 
BGCau (ynghyd â BPRhau a phartneriaethau eraill) yn mynd ati i baratoi'r 

                                                           
1Hirdymor, Atal, Integreiddio, Cydweithio, Cynnwys 
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asesiadau a'r cynlluniau hyn a'r ffordd y byddant yn eu rhoi ar waith. Er 
enghraifft, efallai y byddai defnyddio'r asesiad diwethaf fel man cychwyn ar gyfer 
diweddaru ac ailfireinio yn rhesymol, pe bai'n ymgorffori ac yn adeiladu ar yr holl 
wersi a ddysgwyd o'r cylch cyntaf.  
 

 Rydym yn cydnabod yr heriau yn lleol o ran gwneud synnwyr o'r gofynion ar yr un 
sefydliadau i baratoi asesiadau a chynlluniau tebyg o dan wahanol ddeddfwriaeth 
genedlaethol e.e. yr Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth. Byddem yn annog 
partneriaethau i geisio cydgysylltu ac osgoi dyblygu gwaith. 
 

 Yng nghyd-destun amserlen ddisgwyliedig bresennol etholiadau llywodraeth leol, 
mae'n rhaid i'ch Bwrdd gyhoeddi ei asesiad erbyn 5 Mai 2022 fan bellaf. 

 

 

Gwahaniaethau allweddol ers y cylch cyntaf o asesiadau 

 Dylai gwersi gael eu dysgu o'r iteriad cyntaf. Rydym yn eich annog i fyfyrio ar 
eich cylch cyntaf o'r broses asesu a'ch profiadau eich hunain, a gweithio fel 
Bwrdd i benderfynu ar y cyd ar yr hyn y byddwch yn ei wneud a'r hyn y byddwch 
yn canolbwyntio arno fwyaf. Dylech ystyried unrhyw adborth ar y cylch cyntaf o 
asesiadau llesiant gan aelodau o'r cyhoedd, sefydliadau eraill yn eich ardal, 
adborth ffurfiol Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, er 
mwyn ystyried beth yr hoffech ei wella neu ei wneud yn wahanol y tro hwn. 
 

 Mae cyfle i fyfyrio ar y ffynonellau newydd o ddata a gwybodaeth sydd ar 
gael i'r Bwrdd ers i'r asesiadau diwethaf gael eu paratoi, e.e.: 

o Eich profiad o roi'r Ddeddf ar waith; 
o Ymarferion lleol i gynnwys pobl;  
o Data a gwybodaeth genedlaethol, e.e. setiau data craidd gan Data Cymru; 

Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru; Catalog data Data Cymru; 
papurau briffio cenedlaethol ac adroddiadau Archwilio Cymru ac 
arolygiaethau eraill.  
 

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y ffynonellau 
sydd ar gael i'ch helpu. 
 

 Rydym yn parhau i annog amrywio lleol o ran sut yr eir ati i baratoi'r asesiadau. 
Mae gan eich Byrddau hyblygrwydd (bwriadol) o ran sut maent yn cael eu 
strwythuro, ar yr amod eu bod yn bodloni'r gofynion craidd a nodir yn y Ddeddf a'r 
canllawiau statudol. Efallai y byddwch am strwythuro a chyflwyno'r asesiad mewn 
ffordd wahanol y tro hwn yn seiliedig ar eich barn am y cylch diwethaf. 

 

 

Heriau a chyfyngiadau 

 Rydym yn cydnabod bod heriau a chyfyngiadau yn codi o bosibl mewn perthynas 
â'r asesiadau a byddem yn annog hunanfyfyrio gonest ar y rhain yn yr asesiad. 
Mae'n well bod yn onest ynglŷn â rhwystrau y daethpwyd ar eu traws yn y broses 
asesu yn hytrach na'u celu. Drwy ddweud wrthym am broblemau o'r fath, efallai y 
bydd modd inni eich helpu i'w goresgyn.  

 

 Os oes cyfyngiadau, hoffem ichi fyfyrio ar y ffordd y gallech eu goresgyn – naill ai 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/FGCW_Well-being_in_Wales-Planning_today_for_a_better_tomorrow_2017FINALENG.pdf
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ar eich pen eich hun, neu gyda chymorth gan BGCau eraill a ninnau. 
 

Beth sy'n gwneud asesiad llesiant yn un cadarn 
 

Data a dadansoddi 

Wrth fyfyrio ar y cylch diwethaf o asesiadau ac adborth, gwelsom, ar y cyfan, fod 
asesiadau llesiant cadarnach yn: 
 

 Dadansoddi ac yn dehongli'r data mewn ffordd feirniadol yn lle'r nodi'r data a 
gasglwyd yn unig. 
 

 Rhoi asesiadau ‘gonest’, ac yn agored/myfyriol ynglŷn â'r hyn nad yw'n asesiad 
yn ei ddweud wrthych yn ogystal â'r hyn y mae yn ei ddweud. Er enghraifft, os 
nad oes data ar gael neu os nad yw'r goblygiadau'n glir.  

 

 Rhoi tystiolaeth o'r ffordd roeddent yn defnyddio ac yn deall y setiau data a 
baratowyd gan Data Cymru.  

 

 Mynd ati i ddehongli'r data a'r dystiolaeth mewn ffordd gydweithredol, gan 
ddefnyddio adnoddau ac arbenigedd aelodau'r BGC.  

 

 Deall ac yn dehongli'n dda yr hyn y mae data/tystiolaeth ar lefel genedlaethol a 
rhanbarthol yn ei olygu i'r ardal leol.   

 
Ar gyfer yr ail gylch, mae gennych wybodaeth a thystiolaeth o'r Datganiadau Ardal a'r 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol i lywio'r asesiadau erbyn hyn. Gall eich 
cynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru eich helpu i ddehongli'r rhain ar gyfer eich ardal.  
 
Canllawiau ynghylch y defnydd o dystiolaeth a dadansoddiad 
 

 Mae'r Canllawiau ynghylch y defnydd o dystiolaeth a dadansoddiad ar gael i 
helpu BGCau i baratoi asesiadau.  
 

 Disgwylir y bydd yr asesiadau yn defnyddio data meintiol yn bennaf, wedi'u 
hategu gan ddata ansoddol.  

 

 Gellir gwneud asesiadau yn fwy cadarn drwy symud y tu hwnt i ddadansoddiad 
disgrifiadol cyffredinol, a thrwy nodi blaenoriaethau i'w dadansoddi'n fanylach yn 
ddiweddarach er mwyn llywio cynlluniau llesiant lleol. 

 

 

Ffyrdd o weithio – Meddwl yn yr hirdymor 

Mae gwaith dadansoddi gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Archwilio Cymru ac 
eraill (e.e. Prifysgol Caerdydd) wedi nodi bod meddwl am y dyfodol a meddwl yn yr 
hirdymor yn faes nad yw wedi ei ddatblygu'n ddigonol ar y cyfan. Bydd asesiadau 
llesiant lleol cadarnach yn: 
 

 Ymgymryd â gwaith cynllunio soffistigedig ar gyfer y dyfodol, wedi'i lywio gan 
ddealltwriaeth gytbwys o anghenion presennol, tueddiadau yn y dyfodol a heriau 

https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/?lang=en
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/state-of-natural-resources-report-sonarr-for-wales-2020/sonarr2020-our-assessment/?lang=en
https://gov.wales/public-services-boards-guidance-use-evidence-and-analysis
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/FGCW_Well-being_in_Wales-Planning_today_for_a_better_tomorrow_2017FINALENG.pdf
https://www.audit.wales/publication/findings-auditor-generals-sustainable-development-principle-examinations
https://www.researchgate.net/publication/343017065_A_shift_in_governance_policy_and_delivery_for_future_generations_Well-being_Planning_in_Wales
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polisi aml-genhedlaeth. Gall technegau'r dyfodol helpu o ran hyn. 
 

 Gwneud defnydd o ail Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol, gan ddehongli'r hyn y 
mae'r rhain yn ei olygu i'ch ardal leol. Bydd sesiynau cymorth ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru ar hyn yn 2021.  

 
Mae hwn yn faes lle rydym yn gobeithio rhoi cymorth rhwydwaith wedi'i deilwra drwy 
gydol 2021-22, ar y cyd ag ail Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol ac adeiladu ar y weminar 
gyda chydgysylltwyr ar y dyfodol/hirdymor a gynhaliwyd gennym ym mis Rhagfyr 2020.  
 

 

Ffyrdd o weithio – Cynnwys 

Oherwydd y pandemig, mae gweithgarwch cynnwys y gymuned yn edrych ac yn teimlo'n 
wahanol i'r hyn a welwyd gynt. Fodd bynnag, mae hyn wedi arwain at gyfleoedd newydd 
a ffordd i sefydliadau a phobl fel ei gilydd ddysgu sgiliau newydd. Bydd asesiadau 
llesiant cadarn yn:  
 

 Adeiladu ar yr ymarferion cynnwys llinell sylfaen a gynhaliwyd yn ystod y 
cylch cyntaf a geisiodd gadarnhau pa faterion a oedd yn codi (yn hytrach na 
dechrau o'r newydd). Er enghraifft, drwy gynnwys pobl yn eich amcanion 
presennol gyda ffocws ar yr hyn sydd wedi gwella a'r hyn y mae angen ei wneud 
o hyd. 

   

 Cymhwyso amrywiaeth o ddulliau ac adnoddau i gynnwys pobl – fel y 
trafodwyd yn ystod y gweminarau ‘cynnwys’ ym mis Hydref 2020 a mis 
Chwefror/Mawrth 2021.   

 

 Dangos tystiolaeth o'r gwaith o wnaed gyda sefydliadau a rhwydweithiau 
eraill sydd wedi helpu i ddylanwadu ar eich gweithgarwch i gynnwys pobl a'i 
lywio.  

 

 Adeiladu ar rai o'r enghreifftiau gwych o gydweithio â'r sector gwirfoddol a 
chymunedau lleol a welsom drwy gydol y pandemig, a sut rydych yn defnyddio'r 
wybodaeth honno i lywio'r ffordd rydych yn meddwl, yn cynllunio ac yn cyflawni. 
Er enghraifft, defnyddiodd gwasanaeth Ymateb Ardal Leol Blaenau Gwent staff o 
adrannau ym mhob rhan o'r awdurdod lleol i gydlynu ymateb brys mewn 
partneriaeth â sefydliadau yn y trydydd sector, gan sicrhau y gallai pobl gael 
gafael ar y cymorth roedd ei angen arnynt yn eu cymuned. 

 
Mae pob rhyddid ichi fynd ati mewn ffordd greadigol i gynnwys pobl yn eich ardal. Er 
enghraifft, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi bod yn 
defnyddio Minecraft fel adnodd i gynnwys pobl yn y gwaith o baratoi ei gynllun ar gyfer 
canol y dref.  
 
Fel yr amlinellir isod, byddwn yn defnyddio cyfarfodydd rhwydwaith, bwletinau, 
gweminarau ar-lein a ffyrdd eraill o rannu arferion da/gorau ar y thema hon. Mae 
edrych ar ffyrdd creadigol o gynnwys pobl hefyd yn faes y gallwn ei ystyried os bydd hyn 
yn fuddiol.  
 

http://www.wlga.wales/locality-response-service-to-support-vulnerable-people-blaenau-gwent-cbc
https://www.beacons-npa.gov.uk/planning/minecraft/
https://www.beacons-npa.gov.uk/planning/minecraft/
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Cymorth gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol 

Amserlen 

Yr hyn y byddwn yn ei wneud: 
Rydym wedi ystyried yn fanwl eich adborth o gyfarfodydd â Chydgysylltwyr, Arolwg 
Asesu BGCau a sesiynau ar-lein a gynhaliwyd ym mis Tachwedd (‘Cynnwys’) ac ym mis 
Rhagfyr (‘Dyfodol/hirdymor’) 2020.  
 
Drwy'r rhain, gwnaethoch rannu'r prif heriau a chyfleoedd i weithio'n well gyda'n gilydd, 
yn eich barn chi, wrth inni nesáu at yr ail gylch o asesiadau llesiant. Er mwyn eich helpu i 
ddatblygu'ch ail asesiad llesiant, rydym yn:  

 Parhau i gynnal cyfarfodydd y rhwydwaith cenedlaethol, gweminarau sy'n 
canolbwyntio ar bynciau penodol a chyfarfodydd ar-lein drwy gydol 2021 ar y 
cyd â sefydliadau a rhwydweithiau eraill, gan adeiladu ar y digwyddiadau 
‘cynnwys’ a ‘hirdymor’ a gynhaliwyd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020 
(Llywodraeth Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol) 
 

 Cynnal digwyddiad cyfnewid ar Genedlaethau'r Dyfodol ym mis Mawrth 2021 
er mwyn rhannu arferion gorau a dangos effaith BGCau (Llywodraeth Cymru). 
 

 Defnyddio cyfarfodydd y rhwydwaith, bwletinau, gweminarau ar-lein a ffyrdd eraill 
o rannu arferion da/gorau ar themâu megis ‘dadansoddi data’, ‘cynnwys y 
gymuned’ a ‘dyfodol a hirdymor'. Mae hyn yn arbennig o bwerus wrth glywed gan 
BGCau sy'n teimlo eu bod yn cyflawni agweddau megis y rhain yn dda 
(Llywodraeth Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol). 
 

 Cynnig ‘clinigau galw heibio’ rheolaidd i gynnig cyngor (gan gynnwys comisiynu 
gwaith dadansoddi data llesiant), profi syniadau ac egluro gofynion ar yr 
asesiadau llesiant a'r cynlluniau llesiant (Llywodraeth Cymru).  
 

 Paratoi set ddata graidd, drwy Data Cymru, sy'n cynnwys tua 75 o 
ddangosyddion a gâi eu defnyddio gan y rhan fwyaf o'r BGCau, os nad pob un, 
fel rhan o'r asesiadau llesiant (Llywodraeth Cymru).  
 

 Paratoi catalog data, drwy Data Cymru, a fydd yn nodi data a gwybodaeth nad 
ydynt ar gael yn hawdd e.e. gan gyrff cyhoeddus a enwyd yn y Ddeddf a 
sefydliadau cenedlaethol eraill megis Chwaraeon Cymru, Cyngor Celfyddydau 
Cymru, Amgueddfa Cymru, Heddluoedd a Chomisiynwyr. Yna, gallai Data Cymru 
gefnogi a symleiddio'r ceisiadau am ddata er mwyn osgoi llethu'r ffynonellau 
hynny (Llywodraeth Cymru).  
 

 Gweithio gyda thîm Llywodraeth Cymru sy'n arwain y gwaith ar Adroddiad 
Tueddiadau'r Dyfodol er mwyn sicrhau cysondeb ac integreiddio rhwng eich 
gwaith chi a'u gwaith hwythau, wrth iddo ddatblygu. Rydym am wella amseroldeb 
yr adroddiad i'w ddefnyddio yn yr asesiadau (Llywodraeth Cymru/Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Mae Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cydnabod yr 
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heriau sy'n gysylltiedig â datblygu'r asesiadau hyn o dan yr amgylchiadau 
presennol. Mae cymorth Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyllid 
rhanbarthol, wedi cael ei gynllunio ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod drwy gynnwys 
cydgysylltwyr ac ymgynghori â nhw. 

 
Rydym hefyd yn ystyried: 
 

 Gweithio gydag arbenigwyr ymchwil i baratoi briffiadau cenedlaethol ar bynciau â 
blaenoriaeth uchel sydd o ddiddordeb i bawb e.e. effeithiau Brexit a phobl â 
nodweddion gwarchodedig (Llywodraeth Cymru).  
 

 Potensial cymunedau ar-lein, bach o ymarfer BGCau (rhwydweithiau o 
gymheiriaid) ar themâu penodol (e.e. dyfodol, cynnwys, data, ac ati), os 
credwch y byddai hyn yn fuddiol (Llywodraeth Cymru/Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Teilwra ein dull gweithredu er mwyn rhoi cyngor a gwybodaeth ymarferol ac 
adborth byrrach, gan adeiladu ar y sylwadau a roddwyd gennych ar ein cyngor 
a'n cymorth yn ystod y cylch diwethaf o asesiadau llesiant (Llywodraeth 
Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Rhannu'r ffordd orau i chi gael cysylltiadau uniongyrchol a chlir o fewn 
swyddfeydd ein gilydd. Mae eich adborth wedi nodi hyn yn gyson (Llywodraeth 
Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol).  
 

 Rhannu'r gwaith y mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei wneud i 
geisio gwneud y dirwedd y mae cyrff cyhoeddus a BGCau yn gweithredu 
ynddi yn llai cymhleth a cheisio gwneud y broses o roi'r Ddeddf ar waith yn 
haws, drwy gyhoeddi llythyrau Gweinidogol a darparu trawsgrifiadau o 
wrandawiadau tystiolaeth Pwyllgorau Senedd Cymru ac ati) (Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol). 
 

 Nodi sut y gallem ni (a Data Cymru) eich helpu o bosibl i ddadansoddi a 
dehongli data, gan gynnig mwy na darparu data yn unig (Llywodraeth 
Cymru/Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol). 

 

 

Rolau 

 Mae gan Lywodraeth Cymru rôl weithredol o ran helpu BGCau i gynnal yr 
asesiadau, gan roi eglurder ynglŷn â'r gofynion; hwyluso'r broses o rannu dysgu 
rhwng BGCau, gan roi cymorth penodol i sicrhau y gall BGCau gyflawni eu 
nodau'n effeithiol. Anfonwch unrhyw ymholiadau i LGPartnerships@llyw.cymru  
 

 Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (yn ogystal â 
gwneud sylwadau ar asesiadau unigol) yn chwarae rôl strategol o ran nodi 
materion cyffredin a cheisio mynd i'r afael â nhw/tynnu sylw at y gwersi ehangach 
a ddysgwyd o'r ymarfer er mwyn cyflawni uchelgeisiau'r Ddeddf e.e. heriau neu 
fylchau cyffredin. Ar hyn o bryd, anfonwch unrhyw ymholiadau 
icysywlltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru gan ddefnyddio'r cyfeirnod: 
‘Asesiadau Llesiant BGC’ a chaiff ei gyfeirio at yr aelod o staff perthnasol.  

 

mailto:lgpartnerships@gov.wales
mailto:contactus@futuregenerations.wales
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Adnoddau 

Adroddiadau allweddol 
 

• Llesiant yng Nghymru:Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory 
• Archwilio Cymru:Felly, beth sy'n wahanol? 
• Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol: Pennod 2 - Llywodraeth Cymru a chyrff 

cyhoeddus a Phennod 3 Nodau Llesiant. 
• Implementing the Sustainable Development Principle: Lluniodd Iechyd 

Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Kingston adroddiad ar y pum ffordd o weithio. 
• Taith tuag at Ymgyfraniad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. 
• Asesiad 2020 o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru 

 
Rhoi gwaith cynllunio a phenderfyniadau ar waith yn y tymor hwy 
 

• Swyddfa Wyddoniaeth Llywodraeth y DU  a'r ‘Futures toolkit for policy 
makers and analysts’. Adnoddau i helpu i ymgorffori syniadau strategol hirdymor 
yn y broses bolisi, sy'n esbonio sut i sicrhau eu bod yn cael effaith wirioneddol. 

• Pecyn Cymorth Tri Gorwel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: i'ch helpu i 
feddwl a chynllunio yn yr hirdymor. 

• Adroddiad Dyfodol Cymru (2018) Mae'r adroddiad hwn, mewn partneriaeth ag 
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