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Recriwtio Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
 
Crynodeb o’r swydd wag: 
 
Yng Nghymru, mae gennym gyfraith sy’n ein helpu ni i gyd i weithio gyda’n gilydd i 
wella ein hamgylchedd, ein heconomi, ein cymdeithas, a’n diwylliant. Er mwyn ein 
pobl, er mwyn ein planed. Ar gyfer nawr, ac ar gyfer ein dyfodol. Ei henw yw Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf).   
 
Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol nesaf Cymru yn darparu’r arweinyddiaeth 
sydd ei hangen i arwain datblygu cynaliadwy yng Nghymru dros y cyfnod 2023-2030. 
 
Mae’r Ddeddf yn parhau i fframio a llunio sut mae polisi a gwasanaethau yn cael eu 
cyflawni yng Nghymru, a chyda chyrff newydd yn cael eu hychwanegu at y Ddeddf, a 
cherrig milltir hirdymor yn cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru, mae yna gyfle 
newydd i ymgysylltu ac ysbrydoli sector gwasanaethau cyhoeddus Cymru a sectorau 
eraill fel bod Cymru yn datblygu mewn modd cynaliadwy sy’n cyflawni ar gyfer pobl a’r 
blaned. 
 
Penodir y Comisiynydd am gyfnod o 7 mlynedd. Bydd gan y swydd gyflog o tua 
£95,000. Mae’r cyflog yn destun treth ac yswiriant gwladol ac mae’n bensiynadwy. 
 
Cefndir: 
 
Drwy’r Ddeddf, mae Cymru wedi nodi saith nod llesiant uchelgeisiol sy’n sefydlu 
gweledigaeth hirdymor ar gyfer Cymru gynaliadwy ac sy’n disgrifio datblygu 
cynaliadwy fel y ffordd y cyflawnir y nodau hyn. Mae hyn yn ymwneud â diwallu 
anghenion y cenedlaethau presennol heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i 
ddiwallu eu hanghenion eu hunain. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i arwain 
Cymru o ran cyflawni’r nodau llesiant hyn a newid y ffordd y mae Cymru’n gweithio, 
fel mai datblygu cynaliadwy yw’r egwyddor graidd sy’n llywio ein camau gweithredu i 
wella llesiant pobl yn awr ac yn y dyfodol. Er mwyn cynorthwyo, cefnogi ac ysbrydoli’r 
trawsnewid hwn, sefydlwyd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol annibynnol i Gymru 
(‘y Comisiynydd’) i roi cyngor a chymorth ar ddatblygu cynaliadwy a bod yn eiriolwr 
dros genedlaethau’r dyfodol. 
 
Crynodeb cyhoeddusrwydd: 
 
Dosbarthwyd manylion y penodiad gan Lywodraeth Cymru drwy restrau 
rhanddeiliaid a ddelir gan yr Uned Cyrff Cyhoeddus a hysbysebwyd y swydd wag ar 
wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a gwefan Swyddfa Cabinet y DU. 
 
Hysbysebwyd y swydd wag gan y sianeli cyfryngau cymdeithasol canlynol ac fe’i 
hysbysebwyd drwy’r cyfryngau a restrir isod: 
 
Cyhoeddiadau/ gwefannau recriwtio 

• Guardian Jobs; 
• Fish4Jobs; 
• Y platfform ar-lein ar gyfer The Western Mail a’r Daily Post; 
• Diversity Jobsite Network; 

https://llyw.cymru/llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru?_ga=2.197071724.1510206538.1667896646-2056178735.1665134417
https://llyw.cymru/llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru?_ga=2.197071724.1510206538.1667896646-2056178735.1665134417


2 
 

• Golwg; 
• Y Cymro; 
• Indeed. 

Yn benodol i’r sector 
• Green Jobs;  
• Sustainability Job; - Sustainability Job | Advertise with us 
• SDG.careers; Find social impact jobs around the Sustainable Development 

Goals - SDG.careers  
• Environment Jobs. Environmental jobs | Environmentjob.co.uk  

Hysbyseb wedi’i thargedu  
• I sefydliadau cydraddoldeb ac amrywiaeth; 
• Drwy gylchlythyr Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol; 
• Drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol y Cymunedau. 

Sianeli cyfathrebu Llywodraeth Cymru 
• Blog Llunio Dyfodol Cymru;  
• Bwletin y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus; 
• Cylchlythyr Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol;  
• Bwletin Newid Hinsawdd;  
• Cylchlythyr Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol;  
• Rhwydwaith Diversity in Sustainability; 
• Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy;  
• Cylchlythyr Foresight Ewrop;  
• OECD Futures;  
• Head of Horizon Scanning.  

 
Crynodeb o’r broses recriwtio:  
 
Hysbysebwyd y swydd wag ar wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Cabinet rhwng 
15 Gorffennaf a 15 Awst 2022 
Sifft – 25 Awst 2022 
 
Sesiwn rhanddeiliaid gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer –rhan o'r broses ddethol  
cynhaliwyd llwyfan sesiwn rhanddeiliaid ar  gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer ar 26, 
27 a 29 Medi. Tynnwyd y rhanddeiliaid o Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Parhaodd pob sesiwn rhanddeiliaid gyfanswm o 30 munud a gofynnwyd i 
ymgeiswyr arwain trafodaeth ar  ‘’Promoting the sustainable development principle – 
how to accelerate action. 
 
Cyfweliadau – rhwng 17 a 20 Hydref 2022 
 
Aelodaeth y panel cynghori ar asesu: 
 
Jane Hutt MS AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (Cadeirydd) 
Jane Dodds, MS AS 
Peredur Owen Griffiths, MS AS 
Sam Rowlands, MS AS 
Aaqil Ahmed, Uwch Aelod Annibynnol o’r Panel 

https://www.sustainabilityjob.co.uk/advertise-with-sustainability-job/
https://sdg.careers/
https://sdg.careers/
https://www.environmentjob.co.uk/jobs
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Cafwyd cyfanswm o 55 cais am y rôl newydd. Ymgymerwyd â phroses cyn sifftio gan 
uwch weision sifil gyda chefnogaeth Cadeirydd y Panel Cynghori ar Asesu a 
daethpwyd â 25 o geisiadau i sylw’r Panel. Yn dilyn y sifft, awgrymwyd deg 
ymgeisydd ar gyfer cael cyfweliad. Roedd y Panel Cynghori ar Asesu yn ystyried 
bod pum ymgeisydd y gellir eu penodi. 
 
 
 
Yr ymgeisydd a ffefrir gan y Prif Weinidog: Derek Walker 
 
Gwrthdaro buddiannau 
 
Dim 
 
Gweithgarwch gwleidyddol 
 
Roedd yn asiant ar gyfer ymgeiswyr y Blaid Lafur yn ward Butetown yn ystod 
etholiadau llywodraeth leol 2022. 
 
Yn y gorffennol mae Derek Walker wedi dal swydd yng nghangen y Blaid Lafur yn 
Butetown er nad yw’n dal y swydd mwyach. 
 
Bu’n canfasio ar ran y Blaid Lafur ond nid yw erioed wedi cymryd proffil uchel mewn 
unrhyw ymgyrch.  
 


