
Dechrau ar y broses pedair
blynedd o baratoi CDS

Rhoi CDLl ar 
waith yn llawn

Cyhoeddi Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 
gan Gomisi ynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol 

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar y graddau 
y mae cyrff cyhoeddus wedi gweithredu’n unol 
â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a 

chyflawni eu hamcanion llesiant. 
(dyma’r dyddiad olaf gall adrodd arno)

2019
Cyhoeddi’r Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol

Y Gwasanaeth Ymchwil

Medi
2015

Cynlluniau ac Adroddiadau Bil yr Amgylchedd
Llinell Amser Ddangosol 2016-2026

Erbyn Gorffennaf 2019
Adroddiadau blynyddol BGS ar y 

cynnydd gyda’r cynlluniau  llesiant 

2016 2019

2019 2021

Bil yr 
Amgylchedd

Deddf 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol

Deddf
Cynllunio

Gweinidogion
Cymru

Cyrff 
Cyhoeddus

Cyrff 
Cynghori

Cyfoeth 
Naturiol Cymru Allwedd Allwedd

Dim ond llinell amser ddangosol yw hon ac nid yw’n rhoi dyddiadau pendant ar gyfer pryd y bydd dogfennau’n cael eu cyhoeddi. Lle nad oes dyddiad pendant yn y ddeddfwriaeth, rydym wedi tybio y bydd yr adroddiadau neu’r cynlluniau’n cael eu cyhoeddi ar y 
dyddiad olaf posibl o fewn y cyfnod adrodd neu gynllunio.

2017
Dechrau ar y broses pedair blynedd o baratoi CDS

(Yn dibynnu ar awdurdodau cynllunio lleol)

2018
Rhoi CDLl ar  waith yn llawn

(Rhagolwg yn dibynnu ar 
awdurdodau cynllunio lleol)

Mai 2016

Etholiad y Cynulliad

Erbyn Medi 2016 Erbyn diwedd 
Mawrth 2017

Mai - Mehefin 2017

Erbyn diwedd 2018 Erbyn diwedd 2018
Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn cyhoeddi'r Adroddiad 

cyntaf ar Gyflwr 
Adnoddau Naturiol

Llywodraeth Cymru yn 
cyhoeddi Polisi Adnoddau 

Naturiol Cenedlaethol 

Llywodraeth Cymru yn 
cyhoeddi'r ddwy gyllideb 

garbon gyntaf (2016 - 
2020 a 2021 - 2025)

Cynigion a pholisïau LlC 
ar gyfer cyflawni'r 

gyllideb garbon gyntaf 
(2016 - 2020)

Erbyn diwedd 2019 Mai 2021

Erbyn Mai 2020Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2018-19 Adroddiad Blynyddol gan gyrff 
cyhoeddus ar gynnydd yn erbyn 

amcanion llesiant

Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2018-19

Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2019-20

Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2019-20

Erbyn Gorffennaf 
2020

Adroddiadau 
blynyddol BGS ar y cynnydd 

gyda’r cynlluniau llesiant 

Adroddiad cyntaf cyrff 
cyhoeddus ar gydymf-
furfio â'r ddyletswydd 

bioamrywiaeth

Etholiad y Cynulliad
Adroddiad Cynnydd y 

Corff Cynghori ar Newid 
Hinsawdd

Llywodraeth Cymru yn 
gosod y drydedd  
gyllideb carbon 
(2026 - 2030)

CNC yn cyhoeddi'r ail 
Adroddiad ar Gyflwr 
Adnoddau Naturiol

Ymateb Llywodraeth Cymru i 
Adroddiad Cynnydd y Corff 

Cynghori ar Newid 
Hinsawdd

Erbyn diwedd 2020 Erbyn diwedd 2020 Erbyn diwedd 2020 Erbyn diwedd mis 
Mawrth 2021

Mai 2017Erbyn Mai 2017 Erbyn Mai 2018Erbyn Tachwedd 2016

Gweinidogion Cymru yn 
gosod amcanion llesiant am 

2016-2021. 
Gallant adolygu ar 

unrhyw amser ond rhaid 
gwneud hynny wrth baratoi’r 
adroddiad cynnydd bynyddol

Etholiad Llywodraeth
Leol Adroddiad Tueddiadau’r 

Dyfodol Llywodraeth 
Cymru

Ebrill 2016
(Amcan)

Cyhoeddi dangosyddion 
llesiant cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru

Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2016-17

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd Blynyddol 
cyntaf Llywodraeth Cymru yn 

erbyn amcanion llesiant
Cyhoeddi 

asesiadau llesiant lleol

Erbyn Mai 2017

Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2017-18

Adroddiad Blynyddol gan gyrff 
cyhoeddus ar gynnydd yn erbyn 

amcanion llesiant

Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn cyhoeddi 

cynlluniau a  datganiadau 
llesiant, ynghyd â chyngor gan 
Gomisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol Cymru

Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2017-18

Adroddiad Blynyddol cyntaf gan 
gyrff cyhoeddus ar gynnydd yn 

erbyn amcanion llesiant

Cyn gynted â phosibl ar ôl 
diwedd blwyddyn ariannol 

2016-17

Adroddiad Blynyddol gan gyrff 
cyhoeddus ar gynnydd yn erbyn 

amcanion llesiant

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd Blynyddol 
cyntaf Llywodraeth Cymru yn 

erbyn amcanion llesiant

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd Blynyddol 
cyntaf Llywodraeth Cymru yn 

erbyn amcanion llesiant

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd Blynyddol 
cyntaf Llywodraeth Cymru yn 

erbyn amcanion llesiant



2023 2026

2021 2023

Cynlluniau ac Adroddiadau 
heb llinell derfyn

Datganiadau Ardal 
(Y Bil Amgylchedd)

Rhestr Bioamrywiaeth
(Y Bil Amgylchedd)

Y Gwasanaeth Ymchwil

Medi
2015

Cynlluniau ac Adroddiadau Bil yr Amgylchedd
Llinell Amser Ddangosol 2016-2026

Bil yr 
Amgylchedd

Deddf 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol

Deddf
Cynllunio

Gweinidogion
Cymru

Cyrff 
Cyhoeddus

Cyrff 
Cynghori

Cyfoeth 
Naturiol Cymru Allwedd Allwedd

Dim ond llinell amser ddangosol yw hon ac nid yw’n rhoi dyddiadau pendant ar gyfer pryd y bydd dogfennau’n cael eu cyhoeddi. Lle nad oes dyddiad pendant yn y ddeddfwriaeth, rydym wedi tybio y bydd yr adroddiadau neu’r cynlluniau’n cael eu cyhoeddi ar y 
dyddiad olaf posibl o fewn y cyfnod adrodd neu gynllunio.

Gorffennaf  2021

Adroddiadau blynyd-
dol BGC ar y cynnydd 

gyda’r cynlluniau 
llesiant 

Adroddiad 
Tueddiadau’r 

Dyfodol 
Llywodraeth 

Cymru

Cyhoeddi 
Cynlluniau 

Llesiant Lleol 
Newydd

Mai 2022

Erbyn Mai 2022

Asesiadau llesiant 
lleol

Erbyn Mai 2022

Etholiadau 
Llywodraeth Leol 

Erbyn Gorffennaf 2022 Mai 2023Erbyn Tachwedd 2021

Ôl yr etholiad Diwedd 2021

LlC  yn adolygu'r Polisi 
Adnoddau Naturiol 

Cenedlaethol 

Cyngion â pholisïau LlC ar 
gyfer cyflawni'r ail gyllideb 

carbon (2021 - 2025)

Erbyn Diwedd 2022 Erbyn Diwedd 2022
Ail adroddiad Cyrff 

Cyhoeddus ar gydymf-
furfio â'r ddyletswydd 

bioamrywiaeth

Llywodraeth Cymru yn 
cyhoeddi'r datganiad 

terfynol ar gyfer y gyllideb 
garbon gyntaf

Cyn gynted ag y bo’n 
ymarferol ar ôl gosod y 

datganiad terfynol 

Cynigion i wneud iawn am 
yr allyriadau ychwanegol

Diwedd Mehefin 2023

Adroddiad Cynnydd y 
Corff Cynghori ar Newid 

Hinsawdd

2021
CDS yn cael 

eu mabwysiadu

Gweinidogion Cymru yn 
gosod amcanion llesiant am 

2021-2026. 
Gallant adolygu ar 

unrhyw amser ond rhaid 
gwneud hynny wrth baratoi’r 
adroddiad cynnydd bynyddol

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2021-22

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd 

Blynyddol Llywodraeth 
Cymru yn erbyn amcanion 

llesiant

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2021-22

Adroddiad Blynyddol gan 
gyrff cyhoeddus ar 
gynnydd yn erbyn 
amcanion llesiant

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2022-23

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd 

Blynyddol Llywodraeth 
Cymru yn erbyn amcanion 

llesiant

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2022-23

Adroddiad Blynyddol gan 
gyrff cyhoeddus ar 
gynnydd yn erbyn 
amcanion llesiant

Adroddiadau 
blynyddol BGC ar y 

cynnydd gyda’r 
cynlluniau llesiant 

2024

Erbyn diwedd 2025 Erbyn diwedd 2025

Gorffennaf 2024 Erbyn Gorffennaf
2025

Diwedd Medi 2023 Mai 2026
Ymateb Llywodraeth 

Cymru i Adroddiad 
Cynnydd y Corff Cyng-

hori ar Newid Hinsawdd

Etholiad y Cynulliad

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2023-24

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd 

Blynyddol Llywodraeth 
Cymru yn erbyn amcanion 

llesiant

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2023-24

Adroddiad Blynyddol gan 
gyrff cyhoeddus ar 
gynnydd yn erbyn 
amcanion llesiant.

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2024-25

Adroddiad Llesiant ac 
Adroddiad Cynnydd 

Blynyddol Llywodraeth 
Cymru yn erbyn amcanion 

llesiant

Cyn gynted â phosibl 
ar ôl diwedd blwyddyn 

ariannol 2024-25

Adroddiad Blynyddol gan 
gyrff cyhoeddus ar 
gynnydd yn erbyn 
amcanion llesiant

Adroddiadau 
blynyddol BGC ar y 

cynnydd gyda’r 
cynlluniau llesiant 

CNC  yn cyhoeddi'r 
trydydd Adroddiad ar 

Gyflwr Adnoddau 
Naturiol

Trydydd Adroddiad Cyrff 
Cyhoeddus ar gydym-
furfio â'r ddyletswydd 

bioamrywiaeth

2024
Adolygiad Pum Mlynedd o’r 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Adroddiadau blynyddol BGC 
ar y cynnydd gyda’r 
cynlluniau llesiant 

(oni bai bod cynlluniau 
llesiant newydd i gael eu 

cyhoeddi o fewn blwyddyn i’r 
adroddiad  diwethaf)

Cynlluniau ac Adroddiadau lle 
nad yw’r dyddiad yn hysbys eto

Targedau Interim
Ar ôl pennu’r targedau, bydd yn ofynnol i 
Weinidogion Cymru gyhoeddi datganiad 

ar gyfer blwyddyn pob targed interim.

Amcanion a Datganiadau Llesiant 
Cyrff Cyhoeddus

Byddant yn cael eu cyhoeddi erbyn 
dechrau’r flwyddyn ariannol ar ôl 

cychwyn adran 9 o Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Cyhoeddi Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 
gan Gomisi ynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol 

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar y graddau 
y mae cyrff cyhoeddus wedi gweithredu’n unol 
â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a 

chyflawni eu hamcanion llesiant. 
(dyma’r dyddiad olaf gall adrodd arno)

Erbyn Mai 2025


