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Sut mae mesur cynnydd cenedl? 
Cynigion ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol i fesur a yw  

Cymru’n cyrraedd y saith nod llesiant yn Neddf Llesiant  
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Y Gymru a Garem 

Ein diben cyffredin – y saith nod llesiant ar gyfer Cymru 

Cymru 
Lewyrchus 

(1) 

Cymru 
Gydnerth 

(2) 

Cymru 
Iachach 

(3) 

Cymru sy’n 
Fwy Cyfartal 

(4) 

Cymru o 
Gymunedau 

Cydlynus 
(5) 

Cymru â 
Diwylliant 

Bywiog Lle 
Mae’r 

Gymraeg yn 
Ffynnu 

(6) 

Cymru sy’n 
Gyfrifol ar 
Lefel Fyd-

eang 
(7) 

Y ffordd y byddwn yn mesur cynnydd 

Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol Arfaethedig 1 2 3 4 5 6 7 

01 Babanod a enir yn iach o ran eu pwysau        

02 Disgwyliad oes iach i bawb        

03 Mae pobl yn dewis ffyrdd iach o fyw        

04 Plant ifanc sy’n datblygu’r sgiliau iawn        

05 Pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol â sgiliau a chymwysterau        

06 Poblogaeth addysgiedig a medrus        

07 Pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant        

08 Pobl mewn gwaith        

09 Gweithlu cynhyrchiol        

10 Busnesau arloesol        

11 Lefelau incwm aelwydydd        

12 Pobl sy’n byw mewn tlodi        

13 Pobl sy’n gallu fforddio nwyddau a gweithgareddau pob dydd        

14 Pobl sy’n fodlon yn eu gwaith        

15 Pobl sy’n fodlon ar yr ardal y maent yn byw ynddi        

16 Naws cymuned        

17 Mae pobl yn teimlo y gallant gyfrannu at benderfyniadau lleol        

18 Pobl sy’n gwirfoddoli        

19 
Pobl sy’n fodlon ar eu gallu i gael at gyfleusterau a 
gwasanaethau 

       

http://thewaleswewant.co.uk/
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20 Pobl sy’n teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau        

21 Pobl sy’n teimlo’n unig        

22 Llesiant meddyliol cadarnhaol i bawb        

23 Ansawdd tai        

24 Lefelau digartrefedd        

25 Pobl sy’n ymwneud â’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth        

26 Pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau beunyddiol        

27 Pobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon        

28 Gofalu am ein treftadaeth ddiwylliannol        

29 Eiddo mewn perygl o ddioddef llifogydd        

30 Effeithlonrwydd ynni adeiladau        

31 Allyriadau nwyon tŷ gwydr        

32 Ecosystemau iach        

33 Amgylchedd naturiol fioamrywiol        

34 Ansawdd y dŵr        

35 Ansawdd yr aer        

36 Ansawdd y pridd        

37 Gwastraff na chaiff ei ailgylchu        

38 Ôl troed byd-eang        

39 Dinasyddion gweithgar ar lefel fyd-eang        

40 Cyfrifoldebau rhyngwladol        

Crynodeb 

Yn gynharach eleni fe basiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 (‘y Ddeddf’), sy'n gosod allan pwrpas rhanedig a’r ffactorau sy’n effeithio ar ein 
galluogi i gyflawni ansawdd bywyd gwell a pharhaol i ni i gyd - y Gymru a garem.  Cynrychiolir y 
pwrpas rhanedig hwn gan gyfres integredig o saith gôl lles (gweler uchod). 
 
Er mwyn inni gyrraedd y nodau llesiant hyn ar y cyd mae arnom angen ffordd o fesur cynnydd er 
mwyn i bawb ohonom allu gweld a yw pethau’n gwella i Gymru gyfan.  Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cyhoeddi rhestr o 40 o ddangosyddion ar gyfer y dyfodol sy'n cael eu hymgynghori arno yn awr 
rhwng 19 Hydref 2015 a 11 Ionawr 2016. Mae'r ddogfen hon yn grynodeb o'r dangosyddion, gall y 
cynigion llawn eu darganfod o fewn y ddogfen ymgynghori. 

Dogfen Ymgynghori 
http://gov.wales/consultations/people-and-communities/future-
generations-act-how-do-you-measure-a-nations-progress   

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-
generations-bill  

Animeiddiad 
https://www.youtube.com/watch?v=rFeOYlxJbmw&feature=play
er_embedded  

Y Gymru A Garem http://thewaleswewant.co.uk/ 
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