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Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar ein 
hymgynghoriad gyda 447* o blant 4 i 11 oed ar draws 
y DU, ac 19 o weithwyr proffesiynol sydd yn gweithio 
ym maes polisi, addysg a gwasanaethau plant.  Mae’r 
canlyniadau yn seiliedig ar yr ymgynghoriadau hyn yn 
unig.

Hoffem ddiolch i’r ysgolion a’r grwpiau cymunedol 
canlynol a fu mor garedig â chymryd rhan yn y 
gwaith ymchwil hwn: Central and West Integration 
Network, Yr Alban; Ysgol Gynradd Cliftonville, Lloegr; 
Ysgol Gynradd Coedffranc, Cymru; Ysgol Gynradd 
Cwmclydach, Cymru; Cymorth i Fenywod Manceinion, 
Lloegr; Ysgol Gynradd Millbrook, Cymru; Ysgol 
Gynradd Riverbank, Cymru; Canolfan Ieuenctid St 
John Vianney, Gogledd Iwerddon; Ysgol Gynradd St 
Malachy, Lloegr. 

Hoffem hefyd ddiolch i’r gweithwyr proffesiynol 
canlynol sydd yn gweithio ym maes polisi, addysg a 
gwasanaethau plant wnaeth, yn garedig iawn, rannu 
eu safbwyntiau fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn: Craig 
Astley, Ysgol Gynradd Coedffranc, Cymru; Owen 
Evans, Plant yng Nghymru; yr Athro Jane Williams, 
Arsyllfa Hawliau Dynol Plant, Prifysgol Abertawe, 
Cymru; Claire Kemp, Canolfan Cyfraith Plant, Gogledd 
Iwerddon; Ellen Finlay, Children in Northern Ireland; 
Jerome Finnegan, Achub y Plant y DU, Gogledd 
Iwerddon; Trasa Canavan, Barnardo’s Gogledd 
Iwerddon; Cathy McCulloch, Senedd Plant, Yr Alban; 
Caroline Methven, Ysgol Gynradd Pitteuchar East, Yr 
Alban; Judith Young, Ysgol Gynradd Queensferry, Yr 
Alban; Marguerite Hunter Blair, Play Scotland; Chloe 

Darlington, Children England; Haroon Chowdry, 
Swyddfa Comisiynydd Plant, Lloegr; Louise Kind a 
Natalie Williams, Cynghrair Hawliau Plant Lloegr; 
Hannah Aldridge a Kate Anstey, Grwp Gŵeithredu 
ar Dlodi Plant, y DU; Kirsten Amussen, Sefydliad 
Ymyrraeth Gynnar, y DU; Mike Brewer, Resolution 
Foundation, y DU; Rebecca Jacques, Cymdeithas y 
Plant, y DU; Tracy Jackson, Achub y Plant y DU. 

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan Rasha Daya. 

Ysgrifennwyd fersiwn cyfeillgar i blant o’r adroddiad 
hwn gan Haneefah Pervez, sydd ar gael yn:              
www.savethechildren.org.uk/future-of-childhood

Cafodd prosiect Dyfodol Plentyndod ei arwain gan 
Beth Stout, gyda chymorth Alpa Lad-O’Connell, 
Anna Rahilly, Becca Lawson, Christine Bradley, Claire 
Masson, Emmet Norris, Haneefah Pervez, Hannah 
Greer, Ingrid O’Reilly, Ivy Lahon, Jennie Magness, 
Jerome Finnegan, Kayte Lawton, Laura Feeney, 
Rachel Wrathall, Randi Lawrence, Rasha Daya a Ruth 
McDonald. 

Cwblhawyd dadansoddiad o ddata’r plant gan Ros 
Walling-Wefelmeyer.  Cwblhawyd dadansoddiad 
o gyfweliadau gyda gweithwyr proffesiynol gan 
Mandy Youell a Richard Newton o Richard Newton 
Consulting. 

Cyfieithiwyd yr adroddiad hwn gan Adnod Cyf a’i 
ddylunio gan Maria Grist & Munyaradzi Chidakwa.  
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Dyfodol plentyndod:                               
beth mae plant ei eisiau? 
Gofynnwyd i 447* o blant 4 i 11 oed ar draws y            
DU sut byddent eisiau i blentyndod fod i blant sydd 
yn tyfu i fyny yn 2040.  Fe wnaethant rannu eu pum 
dyhead pennaf: 

• Dyfodol sydd yn bodloni anghenion sylfaenol 
pawb o fwyd, lloches a chariad

• Dyfodol cyfartal heb wahaniaethu 

• Rôl gadarnhaol i dechnoleg yn y dyfodol 

• Dyfodol lle mae plant yn gallu cysylltu â’r 
amgylchedd a gofalu amdano 

• Dyfodol yn llawn hwyl gyda chyfleoedd i        
chwarae ac ymlacio

Mae’r plant siaradodd â ni yn breuddwydio 
am ddyfodol lle mae gan bawb deulu gofalgar, 
amgylchedd glân, a mynediad at yr un adnoddau.  
Maent eisiau dyfodol heb anghydraddoldeb a 
gwahaniaethu – yn rhydd rhag hiliaeth, homoffobia, 
tlodi a digartrefedd – a mwy o gysylltiad â natur 
a’i gilydd.  Maent yn gyffrous am y ffordd y gallai 
technoleg wella’r dyfodol, ond hefyd yn gobeithio, 
yn 2040, y bydd plant yn cael cyfleoedd i roi eu 
dyfeisiadau i lawr a mwynhau’r awyr agored.  Maent 
eisiau sicrhau ein bod yn diogelu ac yn gofalu am y 
byd naturiol a’n gilydd, ac eisiau i blant yn y dyfodol 
gael llawer o gyfleoedd i chwarae ac ymlacio.  

Dyfodol plentyndod:                                     
i ble rydym yn mynd? 
Gofynnwyd i 19 o weithwyr proffesiynol sydd yn 
gweithio ym maes polisi, addysg a gwasanaethau plant 
sut gallwn ddisgwyl i blentyndod fod mewn 20 mlynedd 
os nad oes unrhyw beth yn newid.  Cyfunwyd eu 
safbwyntiau i greu darlun o’r ffordd y gallai plentyndod 
edrych yn 2040, ym mhob cenedl yn y DU. 

Rhagfynegodd y gweithwyr proffesiynol y gwnaethom 
siarad â nhw ym mhob cenedl yn y DU genhedlaeth 
o blant yn 2040 fydd wedi eu galluogi a’u grymuso 
gan dechnoleg a’r cyfryngau cymdeithasol.  Gallai’r 
genhedlaeth hon fod â mwy o fynediad at fannau 
gwyrdd a gallant fod yn gysylltiedig â gweithredu yn 
ymwneud ag anghydraddoldeb a’r argyfwng hinsawdd.  
Roedd gweithwyr proffesiynol yn teimlo y bydd 
dealltwriaeth cymdeithas o bwysigrwydd chwarae yn 
parhau i gynyddu, yn yr un modd â’n dealltwriaeth o 
iechyd meddwl plant.  I blant sydd yn tyfu i fyny mewn 
gwledydd sydd yn rhoi blaenoriaeth i hawliau’r plentyn 
neu’n gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn, rhagfynegodd gweithwyr proffesiynol 
fod plant yn debygol o gael llais ar y materion sydd yn 
bwysig iddyn nhw.

Roedd y gweithwyr proffesiynol hyn hefyd yn poeni y 
byddai mwy o blant yn profi tlodi yn y dyfodol, yn unol 
â’r cynnydd diweddar mewn tlodi plant ar draws y DU, 
ac efallai na fyddai anghenion sylfaenol plant yn cael 
eu bodloni yn y dyfodol.  Roeddent yn poeni am effaith 
y newid yn yr hinsawdd ar blant sydd yn tyfu i fyny yn 
2040 ac yn arbennig o bryderus am iechyd meddwl plant 
a’r cymorth fydd ar gael mewn 20 mlynedd, yn seiliedig 
ar ddarpariaeth heddiw.  Yn dibynnu ble yn y DU y mae’r 
plentyn yn tyfu i fyny, roedd gweithwyr proffesiynol 
yn poeni am allu plant i lunio’r penderfyniadau a’r 
gwasanaethau sydd yn effeithio ar eu bywydau. 

Adlewyrchu
Mae’r plant a gymerodd ran yn y prosiect hwn wedi 
nodi gweledigaeth fentrus: dyfodol cyfartal lle mae 
technoleg yn cael ei ddefnyddio’n dda, gyda’r blaned 
yn cael ei diogelu, a lle gall plant chwarae ac ymlacio.  
Plant yw’r arbenigwyr o ran beth sydd yn gwneud 
plentyndod gwych.  Dyma pam mae angen i ni nawr 
ofyn i ni ein hunain sut gallwn newid ein llwybrau 
presennol, er mwyn cyd-fynd yn well â’u gweledigaeth 
nhw ar gyfer y dyfodol.   

Sut mae plant yn y DU eisiau i’r dyfodol fod?  Sut 
gallwn weithio tuag at blentyndod gwell ar gyfer plant 
yn y dyfodol?

Gwyddom fod penderfyniadau a wneir heddiw yn 
llywio’r hyn sydd yn digwydd yn y dyfodol.  Gwyddom 
hefyd mai plant yw’r arbenigwyr o ran yr hyn sydd yn 
gwneud plentyndod gwych.  Dyma pam yr ydym wedi 
ceisio deall gobeithion a breuddwydion plant o ran y 
ffordd y gallai plentyndod fod yn y dyfodol.  Ffurfiwyd 
partneriaethau gydag ysgolion a grwpiau cymunedol 
yn yr ardaloedd lle’r ydym yn gweithio ar draws y DU 
a gofyn i blant ddefnyddio ystod o ddulliau creadigol 
i rannu eu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.  Rydym 
eisiau rhannu’r weledigaeth hon i roi mwy o lais 
iddynt, er mwyn i ni gyd herio ein hunain ac eraill i 
weithio tuag at eu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol o 
ran y penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud heddiw.  

Roeddem hefyd eisiau clywed gan weithwyr 
proffesiynol sydd yn gweithio ym maes polisi, 
addysg a gwasanaethau plant, i ddeall y ffordd 
y mae plentyndod yn debygol o fod yn 2040, os 
na fydd unrhyw beth yn newid.  Gan ddefnyddio’r 

mewnwelediadau hyn, byddwn yn cyflwyno dyfodol 
posibl ar gyfer pob gwlad yn y DU, i’n helpu i ddeall 
yr hyn sydd yn gweithio’n dda a’r hyn y mae angen i 
ni ei newid i wneud gweledigaeth plant o’r dyfodol yn 
realaeth. 

Ariannwyd y prosiect hwn gan Gronfa Gymunedol 
y Loteri Genedlaethol fel rhan o’u rhaglen ariannu 
‘Datblygu’r Dyfodol’.  Gyda’r cyllid hwn, gweithiodd 
sefydliadau a chymunedau ar draws y DU gyda’i 
gilydd i ddychmygu dyfodol yr oeddent eisiau ei greu.  
Datblygwyd y gweledigaethau hyn i’r dyfodol gan 
gymunedau yn ystod y pandemig, fel ffordd o nodi’r 
dyfodol yr oeddent eisiau gweithio tuag ato, a sut y 
gallant gyrraedd yno.  

Mae adran gyntaf yr adroddiad hwn yn archwilio 
gweledigaeth plant ar gyfer dyfodol plentyndod, 
ac mae’r ail yn archwilio dyfodol posibl i blentyn 
dychmygol ym mhob gwlad yn y DU, yn seiliedig ar 
yr hyn a wyddom nawr.  Mae’r adran olaf yn dod 
â’r canfyddiadau ynghyd ac yn gofyn i’r darllenwyr 
adlewyrchu ar y ffordd y gallwn weithio tuag at 
ddyfodol gwell, wedi ei ddylunio gan blant. 

CRYNODEB GWEITHREDOL CYFLWYNIAD 

CyflwyniadCrynodeb gweithredol 
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Dyfodol lle mae anghenion sylfaenol yn 
cael eu bodloni: 

 

Mae’r holl blant sydd yn gysylltiedig â’r prosiect hwn 
yn gobeithio am ddyfodol lle mae bwyd a lloches ar 
gael yn eang ac yn cael eu rhannu’n gyfartal. 

Mae llawer o bethau y maent eisiau i bob plentyn eu 
cael yn y dyfodol.  I ddechrau, dylai pob plentyn gael 
lloches, bwyd iach, a dŵr ac aer glân.  Dylai pob 
plentyn gael teulu, ysgol a chymuned ofalgar.  
Dylai pob plentyn hefyd allu mynegi eu hunain a’u 
hunigrywder, a dylent, ar yr un pryd, gael eu trin 
yn gyfartal a theimlo eu bod yn perthyn. 

GWELEDIGAETH PLANT AR
GYFER DYFODOL PLENTYNDOD 

Adran 1: Gweledigaeth plant ar gyfer dyfodol plentyndod 

Fel rhan o brosiect Dyfodol Plentyndod, 
rhoddodd 447* o blant 4 i 11 oed ar draws 
pedair gwlad y DU, eu safbwyntiau ar y 
ffordd y dylai plentyndod fod yn y dyfodol.  
Adlewyrchwyd ar faterion yn cynnwys bod 
yn hapus ac yn iach, dysgu a chwarae, a’r 
byd o’u hamgylch, gan ddefnyddio pecyn 
gweithgaredd ac ystod o ddulliau creadigol.  
Daethom â’u holl safbwyntiau ynghyd i nodi’r 
blaenoriaethau allweddol oedd yn dod i’r 
amlwg o’u mewnwelediadau ar y cyd. 

Mae gan y plant hyn bum gobaith pennaf ar            
gyfer y dyfodol: 

• Dyfodol sydd yn bodloni anghenion sylfaenol 
pawb o fwyd, lloches a chariad 

• Dyfodol cyfartal heb wahaniaethu 

• Rôl gadarnhaol i dechnoleg yn y dyfodol 

• Dyfodol lle gall plant gysylltu â’r amgylchedd a 
gofalu amdano 

• Dyfodol yn llawn hwyl gyda chyfleoedd i 
chwarae ac ymlacio
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Adran 1

‘Hoffwn i bob
plentyn gael

cartref’



Maent hefyd eisiau dyfodol yn rhydd rhag clefyd a salwch, 
gan enwi canser, HIV/AIDS, a COVID-19 yn benodol.  Maent 
yn breuddwydio am fyd lle mae gan bob plentyn ‘fwyd glân 
a ffres’, ‘ffrwythau a llysiau’, ‘opsiynau iach’, ‘pryd cynnes’ a 
‘dŵr glân’.  Maent eisiau i bawb gael mynediad cyfartal i’r 
pethau hyn hefyd.  

Mae’r plant hyn hefyd yn poeni y bydd pethau yn ddrutach 
yn y dyfodol.  Maent eisiau plant sydd yn tyfu i fyny yn 2040 
i gael ‘[yr] holl bethau’ sydd eu hangen arnynt.  Iddyn nhw, 
gallai hyn olygu rhoi ‘miliwn o bunnau’, ‘arian am ddim’ neu 
‘goed arian’ i bobl. 

Bodloni anghenion pawb:                           
prydau cynnes a chartrefi i bawb
Mae llawer o blant yn dymuno y bydd gan bawb gartref yn 
y dyfodol.  Mae un plentyn yn dymuno i ‘bob plentyn gael 
cyfle cyfartal ac incwm cynaliadwy’ – gan gydnabod nad yw 
hyn yn rhywbeth sydd gan bawb heddiw. 

Amgylcheddau gofalgar:                         
cartrefi, ysgolion a chymunedau  
Mae’r plant siaradodd â ni eisiau i bob plentyn yn 
y dyfodol gael teulu caredig a gofalgar, sydd yn 
dangos pa mor bwysig yw hyn i blant.  Rhannodd un 
plentyn, ‘fy nheulu yw’r hyn sy’n fy ngwneud yn hapus.  
Maent yn gwneud i mi wenu bob dydd.  Rwyf hefyd 
yn gobeithio y bydd pawb yn cael teulu cariadus fel             
fy un i.’ 

Maent hefyd eisiau i bob plentyn gael ysgol i fynd 
iddi, lle gallant ganfod athrawon cefnogol a dysgu 
pethau diddorol neu ddarllen ‘llyfrau doniol’.  Mae eu 
cymuned yn bwysig iawn hefyd, gydag un plentyn yn 
ysgrifennu, ‘Hoffwn i bob plentyn gael mynediad at 
glybiau cymunedol.’ 

Dyfodol cyfartal: 

Bod yn ‘normal’ ond teimlo’n                  
‘unigryw’: pwysigrwydd cynhwysiant 
Mae’r plant oedd yn gysylltiedig â’r prosiect hwn yn 
gobeithio y bydd plant yn 2040 yn hapus ac yn rhydd 
rhag pryder.  Mae teimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn 
bwysig iawn iddynt.  Maent eisiau gweld diwedd i hiliaeth 
a gwahaniaethu ar sail rhywioldeb.  Rhannodd un 
plentyn eu bod yn gobeithio y bydd ‘bod yn rhan o LGBTQ+ 
yn cael ei normaleiddio’, ac roedd un arall yn glir y dylai 
fod ‘dim mwy’ o hiliaeth. Maent hefyd yn gobeithio am lai 
o bwysau ar ferched, yn cynnwys pwysau i ymddwyn yn 
yr ysgol, i fod gyda ffrindiau drwy’r amser, ac i fod ar gael i 
gymdeithasu bob amser.

Mae cael cyfleoedd i chwarae fel rhan o archwilio pwy 
ydynt mor bwysig i’r plant a gymerodd ran yn y prosiect 
hwn.  Maent eisiau i blant yn y dyfodol berthyn i grwpiau 
cyfeillgarwch a chwarae fel tîm ond i deimlo’n unigryw 
hefyd – p’un ai drwy’r gemau y maent yn eu chwarae, 
y rheolau y maent yn eu torri, neu’r dillad y maent                                                                                                                                      
yn ei wisgo.

Dyfodol cyfartalDyfodol lle mae anghenion sylfaenol yn cael eu bodloni: ‘Hoffwn i bob plentyn gael cartref ’
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‘Rwy’n gobeithio y bydd
bod yn rhan

o LGBTQ+ yn cael ei normaleiddio’



Mae’r plant hyn hefyd yn gweld technoleg fel offeryn i wneud y dyfodol yn fwy cyfleus.  Gallai hyn olygu ‘drôn yn 
dod â’ch McDonalds’ neu drenau sydd yn hedfan er mwyn i blant allu symud o gwmpas yn gyflym.  Iddyn nhw, 
gallai datblygiadau mewn technoleg wneud pethau’n ‘haws’, datrys salwch a bydd yn galluogi plant yn y dyfodol i 
wneud ‘unrhyw beth’ neu fynd ‘unrhyw le’ y maent yn dymuno.

Cyffro am dechnoleg yn y dyfodolDefnyddio technoleg yn dda:

Defnyddio technoleg yn dda:
‘rydym wrth ein bodd gyda dyfeisiadau’, 
ond gallent ‘feddiannu ein hapusrwydd’
Mae’r gan y plant hyn ffocws mawr ar dechnoleg.  
Mae ganddynt weledigaeth o ddyfodol ar arddull 
ffuglen wyddonol o fyrddau hofran a reality rhithwir 
(VR).  Maent yn gweld sut y gallai technoleg helpu 
a niweidio plentyndod da yn 2040.  Er eu bod yn 
croesawu mwy o ddyfeisiadau (a rhai newydd) yn eu 
bywydau, maent yn poeni na fydd dyfeisiadau ‘yn eich 
gwneud yn hapus’ nac yn ‘iach’.

Pryderon am dechnoleg yn y dyfodol:    
                                                                              
‘Gallai dyfeisiadau feddiannu ein 
hapusrwydd ac iechyd meddwl’
Er gwaethaf hyn, mae’r plant wnaeth siarad â ni 
yn poeni y gallai technoleg effeithio ar lesiant 
plant yn y dyfodol.  Iddyn nhw, gallai mwy o 
ddefnydd o dechnoleg effeithio ar hapusrwydd a 
gweithgaredd corfforol.  Maent yn poeni y gallai 
technoleg symud y rhan fwyaf (os nad y cyfan) o 
weithgareddau o dan do, a allai leihau’r cyfleoedd 
i fynd allan a chysylltu â natur.  Gallai hyn hefyd 
gyfyngu cyfleoedd i chwarae a threulio amser gyda 
phlant eraill.  

Cysylltu â’r amgylchedd a gofal amdano: 

Mae’r plant wnaeth gymryd rhan yn gwaith ymchwil hwn yn poeni tipyn am yr amgylchedd a’r byd o’u cwmpas.  
Maent yn poeni am y newid yn yr hinsawdd ac eisiau i blant yn y dyfodol gael cyfleoedd i gysylltu ag 
anifeiliaid, planhigion a mannau gwyrdd.
Meddyliau plant am y newid yn yr hinsawdd: mwy o goed a moroedd glân
Mae llawer o’r plant hyn yn poeni am ddyfodol coed.  Maent eisiau atal coed rhag cael eu torri i lawr, ac i sicrhau 
bod mwy o goed yn cael eu plannu fel bod plant yn y dyfodol yn gallu eu mwynhau.  Maent hefyd eisiau amddiffyn 
gwenyn mêl ac i gadw’r môr, traethau, a’r aer yn lân.  Maent yn awgrymu yn y dyfodol y dylai pawb wneud mwy o 
ailgylchu a cherdded yn lle gyrru, er mwyn bod yn garedig i fyd natur. 

Cyffro am dechnoleg yn y dyfodol: 
‘rydym wrth ein bodd gyda dyfeisiadau’
Mae’r plant hyn yn gweld sut gallai technoleg chwarae 
rôl gadarnhaol i genedlaethau o blant yn y dyfodol, 
yn eu helpu i ddysgu a chwarae.  Maent yn teimlo 
y gallai hologramau a VR helpu plant yn y dyfodol i 
ddeall digwyddiadau’r gorffennol a hanes y byd fel 
rhyfeloedd, neu i ddychmygu sefyllfaoedd yn y dyfodol, 
fel canlyniadau’r newid yn yr hinsawdd.  Maent 
yn gobeithio y bydd technoleg, yn arbennig VR, yn 
gwneud dysgu yn fwy o hwyl ac y bydd yn diddanu 
plant a’u galluogi i gadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau. 
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‘Hoffwn gael llawer
mwy o goed yn y byd’



Cyfleoedd i ymlacio:                               
sachau ffa, llyfrau a chŵn cwtsho
Er bod y weledigaeth ar gyfer y dyfodol a rannodd 
y plant hyn yn aml yn cynnwys byw bywydau prysur 
yn llawn chwarae, technoleg a gweithgareddau awyr 
agored, mae llawer o blant hefyd eisiau amser a 
gofod i ddarllen ac ymlacio.  Mae rhai o’r plant a 
gymerodd ran yn y prosiect hwn yn gobeithio y bydd 
gan blant yn y dyfodol sachau ffa yn eu hystafelloedd 
dosbarth, y cyfle i ddarllen ac ysgrifennu mwy o 
straeon, a’r gallu i gysgu’n dda.  

Mae’r plant hyn eisiau i blant y dyfodol gael cyfle i 
ymlacio yn yr ysgol.  Roeddent yn gobeithio y byddant 
yn cael ‘ystafell ddosbarth fwy cyfforddus’ ac ysgol 
fwy ‘hamddenol’. 

Mae’r plant hyn wedi rhannu gweledigaeth gymhellol 
ar gyfer y dyfodol.  Maent yn dychmygu y dylai 
plentyn sydd yn tyfu i fyny yn 2040 fyw mewn byd lle 
mae anghenion sylfaenol pawb yn cael eu bodloni.  
Maent yn gweld byd o gydraddoldeb heb unrhyw 
wahaniaethu oherwydd rhyw neu rywioldeb, lle 
mae gan blant amgylchedd glân a diogel y gallant 
ei fwynhau.  Maent yn dychmygu byd lle’r ydym yn 
defnyddio technoleg er gwell (ac yn ymwybodol o’r 
niwed y gall ei wneud), a lle mae plant yn cael llawer 
o gyfleoedd i chwarae ac ymlacio.  

Pwysigrwydd cysylltu:                              
adnabod y byd tra bod ‘cyfle gennych’
Yn unol â’u safbwyntiau am dechnoleg, mae’r plant hyn 
yn poeni y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn treulio mwy o 
amser dan do ar eu dyfeisiadau ac yn colli’r cyfle i weld y 
byd o’u hamgylch tra bo’r ‘cyfle ganddynt.’

Maent hefyd yn gobeithio y gall plant yn y dyfodol dreulio 
amser gydag anifeiliaid.  Maent eisiau i genhedlaeth 2040 
gael y cyfle i gerdded cŵn, marchogaeth a gofalu am 
geffylau, a hyd yn oed dod ag anifeiliaid anwes i’r ysgol.  

Chwarae ac ymlacio:

Yn olaf, mae’r plant hyn eisiau plant i dyfu i fyny yn 2040 i 
gael sawl ffordd wahanol o chwarae a chael hwyl.  Maent 
eisiau i blant gael mynediad at y gweithgareddau chwarae 
dan do ac awyr agored sydd ganddynt heddiw.  Ar yr 
un pryd, maent yn teimlo ei fod yn bwysig i blant gael 
cyfleoedd i ymlacio a bod yn gyfforddus.  

Dyfodol o hwyl: dŵr, peli a chestyll gwynt
I’r plant yr ydym wedi clywed oddi wrthynt, mae’n bwysig 
bod gan blant sydd yn tyfu i fyny yn 2040 fynediad at 
weithgareddau hwyliog, cwbl synhwyraidd.  Maent yn 
dychmygu dyfodol yn llawn profiadau fel nofio yn y môr, 
cael ‘partïon pwll’, neu hyd yn oed treulio amser yn y parc 
lle gallai fod llithren, siglenni a chestyll gwynt.

Mae plant yn gobeithio am fwy o barciau a gofod i chwarae 
chwaraeon pêl, fel pêl-droed a chriced, a mynd allan ar eu 
beiciau a’u sgwteri.  Maent eisiau cadw parciau a mannau 
chwarae yn rhydd, a llai o oruchwyliaeth gan oedolion.  
Soniodd un plentyn am yr angen am ardal ‘dim oedolion’. 

Cyfleoedd i ymlacioDyfodol o hwyl
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Yr Alban
Os yw plentyn, Zara, yn cael ei geni yn yr Alban 20 
mlynedd i nawr:

Roedd y gweithwyr proffesiynol y gwnaethom siarad 
â nhw yn yr Alban yn teimlo y gallai Zara gael ei 
geni mewn amgylchedd lle mae’n cael ei grymuso 
i ddweud yr hyn sydd ar ei meddwl a bod yn 
aelod gweithredol o’i chymuned, os yw deddfwriaeth 
ar hawliau’r plentyn a gweithredu Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) 
yn cael eu dilyn.  Yn yr achos hwn, byddai Zara 
yn gwybod nad oes rhaid iddi aros hyd nes ei bod 
yn oedolyn i allu cael safbwynt am y pethau sydd 
yn effeithio ar ei bywyd hi.  Roedd y gweithwyr 
proffesiynol yn teimlo y gallai hyn arwain at Zara 
yn meddu ar fwy o hunan-barch a hunan-hyder, am 
y bydd yn gwybod bod eu meddyliau a’i syniadau yn 
cael eu gwerthfawrogi. 

Os nad yw’r CCUHP yn cael ei weithredu’n gywir, neu 
os nad yw’r oedolion o’i hamgylch yn ei chynorthwyo 
i fod yn ddinesydd gweithredol, roedd y gweithwyr 
proffesiynol yn poeni na fydd Zara yn cael eu hannog 
i godi ei llais am y materion sydd yn effeithio arni, gan 
roi llai o gyfleoedd iddi ffurfio ei chymuned, ei haddysg, 
a’r byd o’i chwmpas.  

Roedd y gweithwyr proffesiynol y gwnaethom siarad 
â nhw yn teimlo y byddai Zara’n debygol o gael y 
cyfle i fod mewn amgylchedd addysgol gofalgar 
lle mae’n cael ei thrin yn dda a chyda pharch gan yr 
athrawon.  Roeddent yn teimlo bod ymwybyddiaeth 
gynyddol yn yr Alban ynghylch pwysigrwydd chwarae 
a datblygiad plentyndod cynnar, a allai olygu y byddai 
Zara yn cael cyfleoedd addysg gynnar gwell na phlant 
sydd yn tyfu i fyny heddiw. 

Gan ddychmygu bywyd Zara, roeddent yn 
gallu ei gweld yn cael plentyndod llawn, gyda 
chyfleoedd i ddysgu trwy chwarae, cymryd risg, 
mwynhau cyfeillgarwch, archwilio natur, gwneud 
camgymeriadau, a datblygu cadernid. 

Roeddent yn gweld y byddai chwarae yn greiddiol i’w 
llesiant ac y byddai’n gwella pob agwedd ar ei bywyd, 
yn cynnwys ei datblygiad cymdeithasol, corfforol, 
deallusol, creadigol ac emosiynol. 

Roedd y gweithwyr proffesiynol yn optimistaidd am 
effaith polisïau sydd yn diogelu mannau gwyrdd, ac o 
ganlyniad, roeddent yn teimlo y gallai amgylchedd 
Zara fod ag aer glanach, ac y dylai ei hawl i 
ddefnyddio’r mannau gwyrdd o’i hamgylch fod wedi 
eu diogelu, oherwydd polisïau heddiw ar hawliau plant 
i fannau gwyrdd. 

Maent yn disgwyl y bydd bywyd Zara’n cael ei ffurfio 
gan ddigwyddiadau gwleidyddol, yn cynnwys effeithiau 
parhaus y DU yn gadael yr UE, a’r potensial am 
annibyniaeth i’r Alban.  Fel plentyn yn tyfu i fyny yn 
2040, gallai Zara fod yn poeni am effaith y newid yn 
yr hinsawdd ar ei bywyd, a gallai hyn effeithio ar ei 
hiechyd meddwl.

Yn seiliedig ar gyfraddau presennol tlodi plant, mae 
gan Zara siawns o 1 mewn 4 o gael ei geni i mewn 
i dlodi.  Mae profi tlodi yn debygol o greu llawer o 
straen a gorbryder i Zara, gan effeithio ar ei hiechyd 
meddwl a chorfforol.  Fodd bynnag, os bydd yr Alban 
yn cyrraedd ei tharged o leihau tlodi plant i 1 mewn 
10 erbyn 2030, bydd siawns Zara o gael ei geni i 
mewn i dlodi yn lleihau’n sylweddol, yn yr un modd â’i 
chyfoedion. 

DYFODOL PLENTYNDOD OS NA FYDD
UNRHYW BETH YN NEWID 

Mae polisi plant yn wahanol iawn ar draws pedair 
gwlad y DU.  Er mwyn deall sut gallai plentyndod 
fod 20 mlynedd i nawr ym mhob gwlad, fe wnaethom 
siarad â gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio ym 
maes polisi, addysg a gwasanaethau plant.  Gofynnwyd 
iddynt ddychmygu sut byddai plentyndod yn 2040 os 
byddwn yn parhau ar hyd yr un llwybr, ac os nad oes 
unrhyw newid mawr i bolisi plant yn cael ei gyflwyno.  
Fe wnaethom grynhoi eu safbwyntiau fel straeon i 
ddychmygu sut gallai plentyndod edrych yn 2040.  

Mae sawl adroddiad yn archwilio’r dyfodol yn rhoi 
rhagfynegiad ystadegol.  Yma, mae gennym ymagwedd 
wahanol, yn dweud stori ar gyfer plentyn dychmygol 
ym mhob gwlad yn y DU i ddangos y peryglon a’r 
cyfleodd y gallent eu hwynebu. 

Mae’r straeon canlynol yn ddyfodol posibl, yn seiliedig 
ar grŵp bach o weithwyr proffesiynol unigol sydd 
yn gweithio gyda phlant ym mhob gwlad yn y DU.  
Maent yn cynrychioli un dyfodol posibl, y gallai fod 
llawer ohonynt.  Mewn gwrthgyferbyniad i adran 
gyntaf yr adroddiad lle dychmygodd plant ddyfodol 
delfrydol, rydym wedi gofyn i’r gweithwyr proffesiynol 
ddychmygu dyfodol tebygol yn seiliedig ar realiti 
heddiw. 

Roeddem eisiau cyfleu’r themâu a’r syniadau pwysicaf 
ym mhob gwlad, yn ôl y gweithwyr proffesiynol 
y gwnaethom eu cyfweld.  O ganlyniad i hyn, a’r 
gwahaniaethau yn y cyd-destunau polisi cenedlaethol, 
mae’r dyfodol posibl ar gyfer pob gwlad yn 
canolbwyntio ar faterion ychydig yn wahanol.  Am y 
rheswm hwn, dylid darllen stori pob gwlad yn unigol, 
ac nid mewn cymhariaeth. 

‘Nid oes angen mwy o bolisi arnom yn yr 
Alban, pe byddem yn cael rhai eraill, efallai 
fyddai yn amhariad…[mae’r] ffocws nawr 
ar weithredu [y CCUHP] a chynorthwyo 
cyrff cyhoeddus i wneud hyn yn llawn.’ ‘Mae yna bobl, yn cynnwys llawer mewn cymunedau 

difreintiedig, sydd eisiau gwneud bywydau plant yn 
well a datblygu a chyflwyno gwasanaethau fel clybiau 
brecwast neu glybiau ar ôl ysgol. Mae’r ymagwedd 
hon tuag at les yn helpu’r plant a’r teuluoedd hynny 
yn y tymor byr, ond nid yw’n mynd i’r afael â materion 
systemig mewn perthynas â thlodi nac yn newid y 
ffordd yr ydym yn meddwl am, ac yn gwerthfawrogi, 
plant fel cymdeithas. Mae mabwysiadu ymagwedd 
hawliau dynol yn dileu’r angen am ‘haelioni’ ac yn 
ein symud i mewn i ofod parchu, diogelu a chyflawni 
hawliau dynol. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn yn darparu fframwaith clir ac yn 
rhoi llwybr i ddatblygu polisïau ac arferion sydd yn 
gyson ac yn gynaliadwy.’

Marguerite Hunter Blair, Play Scotland

Cathy McCulloch, Children’s Parliament

Yr Alban 
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Lloegr 

Os yw plentyn, Maya, yn cael ei geni yn 
Lloegr 20 mlynedd i nawr:
Roedd y gweithwyr proffesiynol y gwnaethom siarad 
â nhw yn Lloegr yn teimlo bod bywyd Maya yn 
debygol o gael ei ddylanwadu’n gryf gan dechnoleg, 
a allai fod yn rhan fawr o’i haddysg a’i hadloniant.  
Roeddent yn gweld realiti rhithwir yn ganolog i 
chwaraeon a chwarae i Maya, a ‘bydis’ deallusrwydd 
artiffisial yn cael eu defnyddio i gefnogi ei hiechyd 
meddwl.  Iddyn nhw, gallai digideiddio greu mwy o 
gyfleoedd i Maya gael dyfodol gwell, ond gallai hefyd 
greu heriau.  Roeddent yn poeni am y pwysau o’r 
cyfryngau cymdeithasol y bydd plant yn dal i’w 
hwynebu ac roeddent yn arbennig o bryderus am y 
pwysau ychwanegol y mae’r cyfryngau cymdeithasol 
yn eu rhoi ar ferched oherwydd eu hymddangosiad 
a’u hymddygiad.  Fodd bynnag, roeddent yn credu, 
erbyn 2040, y gallai Maya ddisgwyl cael mwy o 
systemau diogelu o’i hamgylch i’w diogelu rhag cam-
drin a chamfanteisio ar-lein. 

Gallai Maya fod o dan bwysau yn yr ysgol i gael 
graddau academaidd uchel.  Er eu bod yn gweld 
ymwybyddiaeth gynyddol am bwysigrwydd chwarae, 
roeddent yn gobeithio fyddai’n parhau i mewn i 
2040, roedd y gweithwyr proffesiynol yn dychmygu 
y byddai diwrnod ysgol Maia yn canolbwyntio llai 
ar ei gweithgareddau allgyrsiol, ac yn canolbwyntio 
mwy ar gyflawniad academaidd.  Er y bydd cyflawni 
yn yr ysgol yn bwysig i Maya, roedd y gweithwyr 
proffesiynol yn teimlo bod angen cydbwysedd, gyda 
gormod o bwysau i gyflawni graddau uchel o bosibl 
yn creu straen a gorbryder. 

Gallai profi straen a gorbryder gynyddu’r 
tebygolrwydd y bydd Maya yn dioddef iechyd meddwl 
gwael.   Rhagfynegodd y gweithwyr proffesiynol y 
bydd prinder argaeledd cymorth iechyd meddwl i 
blant yn parhau yn 2040, os nad yw polisi a chyllid y 
llywodraeth yn newid.  Yn yr achos hwn, gallai Maya 
fod yn ddibynnol ar ei hysgol am gymorth iechyd 
meddwl a gallai faint o gymorth y bydd yn ei dderbyn 
amrywio’n sylweddol.  

Yn seiliedig ar gyfraddau presennol tlodi plant, mae 
gan Maya siawns o 1 mewn 3 o gael ei geni i mewn 
i dlodi.  Mae byw mewn tlodi yn debygol o effeithio 
ar iechyd corfforol a meddyliol a chyrhaeddiad 
addysgol Maya.  Gallai effeithiau hyn gynyddu os 
caiff ei geni i deulu rhiant unigol neu deulu â mwy o 
blant, gan fod cymorth lles, yn seiliedig ar bolisïau 
heddiw, yn debygol o fod yn annigonol.  Os caiff Maya 
ei geni i gymuned o ffoaduriaid neu geiswyr lloches, 
rhagwelodd y gweithwyr proffesiynol na fyddai ei 
theulu yn cael llawer o gymorth gan y llywodraeth a 
mwy o gymorth gan y gymuned o’u hamgylch. 

Yn seiliedig ar yr hyn a wyddom am yr ardaloedd 
sydd yn profi’r twf mwyaf mewn poblogaeth ar hyn 
o bryd, rhagfynegodd y gweithwyr proffesiynol bod 
Maya’n debygol o dyfu i fyny mewn ardal drefol 
â phoblogaeth ddwys.  Yma, gallai fod yn byw mewn 
tý gorlawn heb ardd.  

Yn tyfu i fyny yn 2040, mae Maya yn debygol o fyw 
mewn cymdeithas sydd yn cydnabod perygl y newid 
yn yr hinsawdd.  Gallai fod yn ailgylchu, yn cerdded 
i’r ysgol, a gallai hyd yn oed fwynhau ansawdd aer 
gwell o’i hamgylch, yn seiliedig ar bolisïau heddiw i 
leihau allyriadau traffig. 

Yn byw yn Lloegr, roedd y gweithwyr proffesiynol 
yn teimlo bod Maya yn llai tebygol o gael llais 
yn y penderfyniadau a’r gwasanaethau sydd yn 
effeithio ar ei bywyd, gan fod polisi a deddfwriaeth 
yn canolbwyntio llai ar hawliau’r plentyn a lleisiau 
plant na rhai gwledydd yn y DU.  Fodd bynnag, gyda 
datblygiadau mewn cyfryngau traddodiadol a’r 
cyfryngau cymdeithasol, gallai Maya a’i chyfoedion 
fod yn fwy ymwybodol yn wleidyddol ac yn fwy 
gweithredol yn ifanc.  O ganlyniad, gallai fod yn fwy 
cysylltiedig â gwleidyddiaeth ac ymgyrchu dros 
yr achosion sydd yn bwysig iddi. 

‘Os nad oes unrhyw beth yn gwella yn y dyfodol, mae 
problemau iechyd meddwl cynnar a lefel isel yn 
annhebygol iawn o gael cymorth ac mae pobl ifanc 
yn gynyddol besimistaidd ynghylch a fyddant yn cael 
unrhyw beth felly nid ydynt yn ei geisio hyd yn oed.’

‘Er i ni lofnodi’r Cytundeb Heddwch ym 1998, rydym 
yn dal yn gymuned sydd yn newid, ac nid yw pobl 
yn deall hynny. Mae cymunedau’n dal i ddod allan o 
wrthdaro. Mae penderfyniadau gwleidyddol yn aml 
yn dal yn gysylltiedig â’r hyn ddigwyddodd yn ystod y 
‘gwrthdaro’ …mae hynny’n fater i bobl ifanc mewn 20 
mlynedd os nad ydym yn cael y materion cymdeithasol 
yn iawn o ran tlodi ac amddifadedd, fel arall bydd yna 
genhedlaeth goll arall.’

Chloe Darlington, Children England

Ellen Finlay, Children in Northern Ireland

Lloegr 

Gogledd Iwerddon 

Os yw plentyn, Peter, yn cael ei eni yng 
Ngogledd Iwerddon 20 mlynedd i nawr:
Roedd gweithwyr proffesiynol yng Ngogledd 
Iwerddon yn teimlo y bydd Peter yn cael llawer o 
gymorth gan ei gymuned, gyda chyfeillgarwch a 
chyfleoedd da i chwarae gyda’i gyfoedion ac yn ei 
ardal leol.  Yn eu barn nhw, gallai’r perthnasoedd 
cadarn hyn gyda’i deulu a’i ffrindiau wella ei iechyd, 
ei hapusrwydd a’i addysg. 

Gan ystyried chwarae a’r amgylchedd, roedd y 
gweithwyr proffesiynol yn teimlo bod Peter yn 
debygol o brofi digonedd o fentrau cymunedol sydd 
yn diogelu mannau gwyrdd a’i amgylchedd chwarae 
yn yr awyr agored.  

Rhagfynegodd y gweithwyr proffesiynol y bydd 
prinder argaeledd cymorth iechyd meddwl i blant 
yn parhau yn 2040, os nad yw polisi a chyllid y 
llywodraeth yn newid cyn hynny.  Maent yn disgwyl 
y bydd y galw am gymorth iechyd meddwl i blant 
yn fwy yn 2040, ond na fydd y cyllid yn bodloni’r 
anghenion hyn, ac y gallai Peter orfod aros amser hir 
i gael cymorth proffesiynol.  O ganlyniad, efallai fydd 
yn rhaid i Peter ddibynnu ar ei gymuned am gymorth 
iechyd meddwl. 

Rhagwelwyd y gallai Peter a’i gyfoedion fod mewn 
mwy o berygl o brofi problemau iechyd meddwl, 
oherwydd hanes y wlad o wrthdaro a’r trawma o un 
genhedlaeth i’r llall o ganlyniad i hynny.  Dros yr 20 
mlynedd nesaf, gallai straen ychwanegol ddatblygu, 
oherwydd canlyniadau parhaus pandemig COVID-19 
a chanlyniadau posibl y DU yn gadael yr UE.  Roedd 
y gweithwyr proffesiynol yn poeni, pe byddai’r 
anniddigrwydd diweddar yn parhau hyd at 2040, 
y byddai hyn yn cael effaith sylweddol ar fywydau       
Peter a’i gyfoedion. 

Yn seiliedig ar gyfraddau presennol tlodi plant, mae 
gan Peter siawns o 1 mewn 4 o gael ei eni i mewn i 
dlodi.  Rhagwelodd y gweithwyr proffesiynol y bydd 
ei brofiad ef o dlodi yn fwy heriol nag y mae i blant 
heddiw, oherwydd cynnydd mewn costau byw.  Nid 
ydynt yn disgwyl y bydd cyllid ychwanegol ar gyfer 
teuluoedd sydd yn profi tlodi ar gael yn yr 20 mlynedd 
nesaf.  Mae byw mewn tlodi yn debygol o gael effaith 
ar iechyd a llesiant Peter, a gallai brofi tlodi bwyd, 
allgáu cymdeithasol, ac anghydraddoldebau 
iechyd.  Gallai hefyd brofi tai gorlawn, digartrefedd, a 
llety dros dro. 

Yn yr ysgol, rhagfynegodd y gweithwyr proffesiynol 
fod Peter yn debygol o gael canlyniadau gwaeth na 
phlant eraill am ei fod o grŵp agored i niwed, a gallai 
hefyd brofi cyfyngiadau o ran ei ddewisiadau yn yr 
ysgol os yw profion trosglwyddo yn dal yn bodoli. 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn debygol o fod 
yn bwysig ym mywyd Peter.  Bydd hyn o gymorth iddo 
ddatblygu sgiliau, cysylltu â phobl, a gallai ei helpu i 
godi ei lais am y materion sydd yn effeithio arno. 

Gogledd Iwerddon 
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Cymru 

Os yw plentyn, Rhys, yn cael ei eni yng 
Nghymru 20 mlynedd i nawr: 
O ganlyniad i fentrau i ddiogelu’r amgylchedd yng 
Nghymru, fel y saib o ran adeiladu ffyrdd newydd 
a Choedwig Genedlaethol Cymru, rhagwelodd y 
gweithwyr proffesiynol yng Nghymru y byddai gan 
Rhys fynediad at fwy o fannau gwyrdd lle bydd 
yn gallu chwarae a mwynhau ei amgylchedd.  Os 
yw Cymru’n cynnal y ffocws hwn ar fynd i’r afael 
â’r newid yn yr hinsawdd, gallai Rhys dyfu i fyny 
mewn cymdeithas sydd yn cyfrannu at blaned fwy 
diogel ac amgylchedd sydd yn cael ei warchod.  Er 
gwaethaf hyn, fel plentyn yn tyfu i fyny yn 2040, roedd 
y gweithwyr proffesiynol yn bryderus y bydd Rhys 
yn profi straen a gorbryder ynghylch y newid yn yr 
hinsawdd. 

Bydd gan Rhys siawns o 1 mewn 3 o gael ei eni i 
mewn i dlodi.  Os yw Rhys yn tyfu i fyny mewn tlodi, 
gallai ei rieni neu ei ofalwyr fod yn llai tebygol o gael 
incwm cynaliadwy a gallant fod yn ddi-waith neu’n 
gweithio contractau dim oriau neu mewn swyddi 
rhan-amser.  Yn y sefyllfa hon, roedd y gweithwyr 
proffesiynol yn poeni y gallai Rhys fynd i’r ysgol yn 
llwglyd neu brofi gordewdra plentyndod oherwydd 
cost uchel bwyd maethlon a phrinder mynediad at 
bopty neu rywle i fwyta ei brydau bwyd.  Os yw 
Rhys yn tyfu i fyny mewn tlodi, gallai hyn achosi 
gorbryder a straen i’r teulu cyfan, a gallai gynyddu’r 
tebygolrwydd y bydd angen cymorth ar Rhys o ran ei 
iechyd meddwl. 

Rhagwelodd y gweithwyr proffesiynol fod ysgol 
a chymuned Rhys yn debygol o wneud popeth y 
gallant i gefnogi ei deulu os ydynt yn profi tlodi ac 
roeddent yn gweld rôl ysgolion fel cymorth hanfodol 
i’r gymuned yn cynyddu.  Roeddent yn teimlo y byddai 
ysgolion yn dal i chwarae rôl allweddol fel ‘hybiau’ 
cymunedol.  Fodd bynnag, yn seiliedig ar bolisïau 
heddiw, rhagfynegwyd na fydd gan ysgolion y cyllid i 
ddarparu’r holl gymorth sydd ei angen ar deulu Rhys.  

Os bydd yn tyfu i fyny mewn tlodi, mae profiad Rhys 
o dlodi yn debygol o fod yn wahanol yn dibynnu a 
yw’n tyfu i fyny mewn ardal drefol, ôl-ddiwydiannol, 
arfordirol neu wledig o’r wlad. 

Gallai’r hawl cyfreithiol i chwarae ar gyfer plant 
yng Nghymru wella iechyd corfforol Rhys.  Os bydd 
prydau ysgol am ddim i blant incwm is yn ystod y 
gwyliau ysgol yn parhau, rhagwelodd y gweithwyr 
proffesiynol y gallai Rhys allu disgwyl iechyd 
corfforol gwell yn y dyfodol nag y gallai heddiw.  
Fodd bynnag, os yw polisïau heddiw yn parhau, mae’n 
debygol y bydd nifer sylweddol o blant sydd yn tyfu 
i fyny mewn tlodi nad ydynt yn gymwys am brydau 
ysgol am ddim yn parhau ac ni fyddant yn elwa o hyn. 

Gyda datblygiadau mewn technoleg, mae Rhys yn 
debygol o gael ei amgylchynu gan fwy o wybodaeth 
artiffisial, a gallai gwaith cartref ar-lein fod yn rhan 
allweddol o’i addysg.  Fodd bynnag, rhagfynegodd 
y gweithwyr proffesiynol fod ei brofiad o gael y 
cyfarpar cywir a’r dechnoleg ddiweddaraf yn debygol 
o gael ei ffurfio gan incwm ei deulu.  Gallai Rhys 
ddefnyddio technoleg i archwilio ystod o’i bynciau yn 
yr ysgol, yn unol â’r cwricwlwm cenedlaethol newydd 
yng Nghymru. 

Bydd y cyfryngau cymdeithasol yn allweddol i fywyd 
Rhys.  Rhagwelodd y gweithwyr proffesiynol, am 
fod rhieni neu ofalwyr Rhys wedi cael cyswllt â’r 
cyfryngau cymdeithasol pan oeddent yn iau efallai, 
y gallent ei gynorthwyo i reoli rhai o’r heriau yn 
ymwneud â rhyngweithio gydag eraill ar-lein yn well. 

O ganlyniad i ddeddfwriaeth yn ymwneud â’r CCUHP 
yng Nghymru, a ffocws y genedl ar hawliau’r 
plentyn, gallai Rhys dyfu i fyny mewn cymdeithas 
lle mae ei safbwynt yn cael ei werthfawrogi, a’i 
gyfranogiad yn y penderfyniadau a’r gwasanaethau 
sydd yn ffurfio ei fywyd yn cael ei annog. 

‘Os ydych yn disgwyl i blant wneud yn dda yn yr 
ysgol ond yn dal i dderbyn y ffaith eu bod yn tyfu 
i fyny mewn tlodi, mae yna ddatgysylltu yno …
Mae angen i wneuthurwyr polisïau fod yn meddwl 
mwy am incwm teulu pan fyddant yn meddwl 
am ganlyniadau addysgol plant a meddwl llai 
am ymyrraeth sydd yn digwydd unwaith y mae’r 
plentyn hwnnw eisoes o dan anfantais ac wedi 
wynebu blynyddoedd lawer o anfantais trwy’r 
system addysg.’

“Mae yna ymrwymiad a chefnogaeth dda iawn i’r CCUHP a’r ddeddfwriaeth yn ymwneud ag 
ef…ond y peth allweddol yw…pa gamau ydym yn mynd i’w cymryd dros gyfnod estynedig? 
Mae’n golygu gweithredu a gweithredu polisi.” 

Gweithiwr proffesiynol gwasanaethau plant, Cymru

Gweithiwr proffesiynol polisi plant, DU

Cymru 

Ar draws y DU: beth allwn ni ei ddisgwyl 
ar hyn o bryd gan ddyfodol plentyndod? 

Gwerthoedd yn y dyfodol 
Rhagfynegodd y gweithwyr proffesiynol y gwnaethom 
siarad â nhw ym mhob gwlad yn y DU genhedlaeth 
o blant yn 2040 fydd yn cael eu galluogi a’u grymuso 
gan dechnoleg a’r cyfryngau cymdeithasol.  Gallai 
fod gan y genhedlaeth hon fwy o fynediad at fannau 
gwyrdd a gallent fod yn gysylltiedig â gweithredu 
ynghylch anghydraddoldeb a’r argyfwng hinsawdd.  
Roedd y gweithwyr proffesiynol hyn yn teimlo y bydd 
dealltwriaeth cymdeithas o bwysigrwydd chwarae 
yn parhau i gynyddu.  I blant sydd yn tyfu i fyny 
mewn gwledydd sydd yn rhoi blaenoriaeth i hawliau’r 
plentyn, neu’n gweithredu’r CCUHP, rhagfynegodd y 
gweithwyr proffesiynol fod plant yn debygol o gael 
eu lleisiau wedi eu clywed ar faterion sydd yn bwysig 
iddyn nhw.

Adlewyrchwyd ar themâu tebyg gan weithwyr 
proffesiynol sydd yn gweithio ar draws y DU yn 
gyffredinol.  Yn ogystal, mynegwyd gobaith o fwy 
o ymwybyddiaeth o ansicrwydd bwyd gyda’r 
genhedlaeth bresennol, o ganlyniad i’r pandemig, a 
allai gynyddu gweithredu neu ffurfio polisi ar gyfer 
y genhedlaeth nesaf.  Yn yr un modd, roeddent yn 
obeithiol am fwy o ymwybyddiaeth o, a diffyg stigma 
yn gysylltiedig â, materion iechyd meddwl plant.  Os 
bydd y llwybr hwn yn parhau, gallai helpu i chwalu’r 
rhwystrau i gael mynediad at gymorth iechyd meddwl 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  

Heriau anghydraddoldeb 
Er gwaethaf y positifrwydd hwn, roedd gweithwyr 
proffesiynol ar draws pob gwlad yn bryderus am 
dlodi ac iechyd meddwl plant, ac effaith y newid yn yr 
hinsawdd.  Gallai’r materion hyn effeithio ar blant yn 
wahanol ym mhob cenedl o’r DU, ond roedd llawer 
o bryderon tebyg, yn cynnwys prinder cyllid ar gyfer 
ysgolion a chymorth iechyd meddwl. Rhagfynegwyd 
yn ysgubol, ym mhob gwlad a chan weithwyr 
proffesiynol sydd yn gweithio ar draws y DU yn 
gyffredinol, y byddai tyfu i fyny mewn tlodi yn effeithio 

ar iechyd corfforol a meddyliol plant, diogelwch bwyd, 
cynhwysiant digidol a chyfleoedd i chwarae a dysgu.  
Roedd y gweithwyr proffesiynol yn teimlo bod yr 
argyfwng hinsawdd yn bryder brys a allai gynyddu 
lefelau gorbryder a straen ar gyfer cenedlaethau o 
blant yn y dyfodol.  Roedd pryderon ynghylch lefelau 
tlodi plant ac anghydraddoldebau iechyd meddwl 
a chorfforol mewn 20 mlynedd, mewn llawer o’r 
gwledydd, yn seiliedig ar ddiffyg cynnydd a wnaed ar 
y materion hyn dros yr 20 mlynedd diwethaf. 

Roedd gweithwyr proffesiynol ym mhob gwlad 
a’r rheiny sydd yn gweithio ar draws y DU yn 
gyffredinol yn teimlo bod anallu, neu amharodrwydd 
y llywodraeth i ddarparu ar gyfer anghenion 
hanfodol plant o ran bwyd, tai addas at y diben a 
mannau diogel sydd yn ysbrydoli yn yr amgylchedd 
naturiol, yn ogystal ag ar-lein, yn peri pryder nawr 
ac i’r genhedlaeth nesaf.  Rhagfynegwyd y byddai 
polisïau presennol yn cael effaith anghymesur ar 
blant sydd yn tyfu i fyny mewn teuluoedd sydd yn 
profi tlodi mewn gwaith, teuluoedd heb unrhyw allu 
i gael arian cyhoeddus a chymunedau sydd yn profi 
anghydraddoldebau sydd wedi eu hen sefydlu. 

Ar draws y DU
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Roedd y plant a gymerodd ran yn y gwaith ymchwil 
hwn yn rhannu gweledigaeth fentrus a chadarnhaol 
ar gyfer y dyfodol.  Mae’r dyfodol y maent yn ei 
ddychmygu yn un sydd yn galluogi cydraddoldeb; 
dyfodol heb hiliaeth neu homoffobia, lle mae pawb 
yn cael eu cynnwys ac yn gallu mynegi eu hunain 
unigryw. 

Maent yn gweld dyfodol lle mae anghenion sylfaenol 
pawb yn cael eu bodloni: lle mae gan bawb gartref 
diogel, prydau poeth, a theulu cariadus o’u hamgylch. 

Mae’r plant y gwnaethom siarad â nhw yn poeni am 
y ffordd y gallai’r hinsawdd o’u hamgylch newid, a’r 
ffordd na fydd plant eraill, efallai, yn cael profi’r byd 
fel y maen nhw yn ei weld.  Maent yn gobeithio am 
ddyfodol lle mae coed, anifeiliaid, mannau gwyrdd a’r 
aer y maent yn ei anadlu yn cael eu diogelu, a lle gall 
pob plentyn brofi amgylchedd glân ac wedi ei ddiogelu 
o’u hamgylch. 

Mae’r plant hyn eisiau sicrhau bod cenedlaethau’r 
dyfodol yn cael cyfleoedd i chwarae, dysgu, ac 
ymlacio, o dan do ac yn yr awyr agored.  Maent eisiau 
sicrhau bod technoleg yn chwarae rhan gadarnhaol 
yn eu chwarae a’u dysgu, gan eu galluogi i brofi 
mwy, ond heb amharu ar eu gallu i fwynhau’r byd o’u 
cwmpas a bod gyda’i gilydd. 

Mae cyfweliadau gyda gweithwyr proffesiynol y sector 
plant yn rhoi darlun llymach.  Er y gallai rhai polisïau 
presennol ym mhob un o’r gwledydd greu amgylchedd 
lle mae gan blant fwy o lais yn y penderfyniadau sy’n 
effeithio ar eu bywydau, a lle gall polisi hinsawdd fod 
yn helpu i greu amgylchedd glanach a mynediad at 
fannau gwyrdd y mae plant eisiau eu gweld, mae’n 
amlwg y bydd plant yn dal i brofi rhai heriau.  Mae 
angen newid polisi sylweddol i fodloni anghenion 
sylfaenol plant o ran bwyd, tai addas at y diben, 
iechyd meddwl a chorfforol da, a gofod diogel ar-lein.  
Rhagfynegir y bydd yr argyfwng hinsawdd yn cael 
effaith sylweddol ar blant, gan achosi gorbryder a 
straen sylweddol. 

Yn dibynnu ble maent yn byw, gallai’r heriau y mae 
plant yn eu hwynebu hefyd gynnwys profi straen a 
thrawma o un genhedlaeth i’r llall, diffyg grym yn 
gwneud penderfyniadau mewn materion sydd yn 

effeithio arnynt yn uniongyrchol, ac effaith barhaus 
digwyddiadau gwleidyddol arwyddocaol yr 20 
mlynedd blaenorol.

Bydd yr heriau y mae plant yn eu hwynebu yn 
gwaethygu’n sylweddol os yw plant yn profi tlodi neu 
anghydraddoldeb.  Mae plant yn yr amgylchiadau 
hyn yn debygol o brofi cyfraddau straen a gorbryder 
uwch, iechyd meddwl neu gorfforol gwael, a phrinder 
cyfleoedd addysg cyfartal, a phroblemau parhaus yn 
ymwneud ag allgáu digidol. 

Mae yna lawer o fewnwelediadau gan weithwyr 
proffesiynol sydd hefyd yn rhoi gobaith i ni ar gyfer y 
dyfodol.  Ceir mentrau presennol i ddiogelu mannau 
gwyrdd, cefnogi chwarae a datblygiad cynnar plant, 
a helpu plant i godi eu lleisiau ar y materion sydd yn 
bwysig iddyn nhw.  Dylem archwilio’r ffordd y gallwn 
ddysgu oddi wrth ein gilydd a datblygu’r mentrau hyn, 
i wneud y cyfleoedd hyn ar gael i blant. 

Dylai’r blaenoriaethau a rannodd y plant hefyd roi 
gobaith i ni ar gyfer y dyfodol.  Mae eu gwerthoedd 
o gynnwys a gofalu am eraill, herio gwahaniaethu, 
dysgu, chwarae a diogelu’r byd o’u hamgylch yn 
alwad gref i weithredu.  Plant yw’r arbenigwyr o ran 
beth sydd yn gwneud plentyndod da, felly mae’n rhaid 
i ni weithredu ar yr hyn y maent wedi ei ddweud 
wrthym.  Mae angen i ni ofyn i ni ein hunain beth allwn 
ei wneud i weithio tuag at eu gweledigaeth ar gyfer y 
dyfodol, i ddatblygu dyfodol o blentyndod sydd wedi ei 
ddylunio gan blant. 

ADLEWYRCHU 

Adlewyrchu 
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Cwestiynau adlewyrchu 
1. Mae’r plant y gwnaethom glywed oddi wrthynt yn 

dychmygu dyfodol yn rhydd rhag gwahaniaethu, 
gyda chyfle cyfartal i bawb.  Yr hyn y byddai angen 
i ni ei sefydlu nawr, ym mhob gwlad yn y DU, yw 
sicrhau’r realiti yma i blant mewn 20 mlynedd? 

2. Mae’r plant hyn yn dangos pryder gwirioneddol 
am fynediad at arian, lloches, a phrydau cynnes, 
oedd yn cael ei adlewyrchu’n gryf yn safbwyntiau 
gweithwyr proffesiynol am yr heriau y byddai plant 
yn eu hwynebu pe byddent yn profi tlodi.  Mae plant 
yn breuddwydio bod gan bawb fynediad at yr un 
adnoddau.  Yr hyn y mae angen i ni ei wneud nawr 
yw gweithio tuag at wneud hynny yn realiti mewn 
20 mlynedd? 

3. Mae plant yn dangos ymwybyddiaeth wirioneddol 
o heriau a chyfleoedd technoleg.  Sut gallwn sicrhau 
ein bod yn gwrando ar eu safbwyntiau a’u barn 
wrth wneud penderfyniadau am rôl technoleg          
yn eu byd? 

4. Mynegodd y plant a gymerodd ran yn y gwaith 
ymchwil hwn bryder brys am yr amgylchedd.           
Sut gallwn gynyddu eu lleisiau a gweithredu ar eu 
safbwyntiau wrth i ni fynd i’r afael â’r mater hwn, 
y gwyddom fydd yn effeithio’n uniongyrchol ar              
eu bywydau? 

5. Mae’r plant hyn yn awyddus i blant yn y dyfodol 
gael cyfleoedd ar gyfer chwarae corfforol a 
thechnolegol, ond amlygwyd hefyd bwysigrwydd 
ymlacio.  Beth allai plant fod yn dweud wrthym, a 
sut gallwn greu’r cyfleoedd hyn ar eu cyfer? 

Methodoleg 
Safbwyntiau plant 
Cymerodd 447* o blant 4 i 11 oed ran yn y prosiect.  
Gwahoddwyd ysgolion a grwpiau cymunedol 
wedi eu lleoli yn ardaloedd daearyddol sydd yn 
flaenoriaeth i Achub y Plant i gymryd rhan, yn 
cynnwys llawer o sefydliadau y mae Achub y Plant 
wedi ffurfio partneriaethau gyda nhw yn flaenorol.  
Cymerodd y plant ran mewn ystod o weithgareddau 
a hwyluswyd gan athrawon ac arweinwyr grŵp gan 
ddefnyddio pecyn gweithgaredd a ddatblygwyd ar 
gyfer y prosiect.  Mae’r pecyn hwn ar gael ar-lein yn                                     
www.savethechildren.org.uk/future-of-childhood 
Cynhaliwyd y gweithgareddau hyn mewn ysgolion a 
lleoliadau cymunedol ar draws Mehefin a Gorffennaf 
2021.  Gofynnwyd i’r plant a’u rhieni am ganiatâd 
i’r plant gymryd rhan yn yr ymchwil.  Mae manylion 
llawn y broses hon hefyd ar gael yn y pecyn 
gweithgaredd. 

Gofynnwyd i’r plant adlewyrchu ar y themâu canlynol 
er mwyn dweud wrthym beth fyddai’n bwysig i 
blant yn y dyfodol: hapus ac iach, dysgu, chwarae, 
cartref a theulu, eich ardal leol, ein byd a chymryd 
rhan.  Roedd y plant yn gallu mynegi eu meddyliau 
trwy amrywiaeth o ffyrdd yn cynnwys darluniau, 
animeiddiadau, adlewyrchiadau ysgrifenedig a 
gludluniau. 

Ar gyfer y dadansoddiad, defnyddiwyd ymagwedd 
dadansoddi thematig drwyadl ac atblygol i archwilio 
data’r plant a’r bobl ifanc.  Roedd yr ymagwedd 
hon yn rhoi blaenoriaeth i ddeall tebygrwydd yn 
eu gobeithion am, a’u dealltwriaeth o’r dyfodol ac 
felly’n grwpio safbwyntiau plant yn brif feysydd 
pryder.  Cafodd y data ei ddehongli gan ddefnyddio 
cwestiynau fel ‘beth mae’r darlun yma’n ceisio ei 
ddweud wrthym?’, a ‘beth mae’r person ifanc yma’n ei 
olygu?’  Fe wnaethom hefyd ddefnyddio dehongliadau 
a ddarparwyd gan y plant eu hunain, lle’r oeddent 
wedi rhannu esboniad o ddarlun neu waith celf. 

Nid yw canfyddiadau’r gwaith ymchwil hwn yn 
gynrychioliadol o’r DU.  Roedd maint y samplau 
yn fach ac nid oedd dosbarthiad cytbwys ar draws 
ystod oedran, demograffeg, na gwledydd y DU.                      

Ni ddylid defnyddio’r canfyddiadau hyn i greu unrhyw 
gymariaethau rhwng gwledydd ac maent ond yn 
gynrychioliadol o’r grŵp o blant a gymerodd ran yn y 
prosiect. 

Safbwyntiau proffesiynol 
Er mwyn creu darlun o’r ffordd y gallai plentyndod 
edrych yn 2040, ym mhob gwlad yn y DU, cynhaliwyd 
19 o gyfweliadau lled-strwythuredig gyda gweithwyr 
proffesiynol sydd yn gweithio ym maes polisi, addysg 
a gwasanaethau plant ar lefel genedlaethol neu ar 
draws y DU.  

Cynhaliwyd cyfweliadau ar draws Mehefin a 
Gorffennaf 2021.  Eu nod oedd ateb cwestiynau 
fel: ‘sut olwg fydd ar y dyfodol a pham?’, ‘a fydd yn 
wahanol i blant o grwpiau penodol?’ ac ‘a oes unrhyw 
bolisïau ar y gweill all wneud y sefyllfa’n well yn y 
dyfodol?’  Gofynnwyd i weithwyr proffesiynol rannu 
eu safbwyntiau yn seiliedig ar yr honiadau na fydd 
unrhyw newidiadau polisi mawr yn cael eu cyflwyno, 
am ein bod eisiau deall ‘llwybrau’ posibl y dyfodol, yn 
seiliedig ar yr hyn yr ydym yn ei wybod nawr.  Cafodd 
cyfweliadau ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym mhob 
gwlad eu harwain gan y bobl oedd yn cael eu cyfweld, 
a nododd y tri tueddiad pennaf fydd yn effeithio ar y 
profiad o blentyndod yn eu gwlad nhw 20 mlynedd 
i nawr.  Gofynnwyd i weithwyr proffesiynol sydd yn 
gweithio ar draws y DU gyfan i ragfynegi’r dyfodol ar 
gyfer yr un themâu y gofynnwyd i blant yn eu cylch 
(gweler uchod). 

Ar gyfer y dadansoddiad, cafodd y cyfweliadau eu 
codio yn erbyn fframwaith a ddatblygwyd i ateb y 
cwestiynau ymchwil.  Cafodd y cynnwys ei bwysoli 
o ran themâu amlycaf.  Cafodd elfennau cyffredin a 
gwahaniaethau eu mapio ar draws y DU a’r gwledydd 
datganoledig.

*Amcangyfrifir bod 447 o blant wedi cymryd rhan yn 
y prosiect hwn, yn seiliedig ar nifer y darnau o ddata 
a gyflwynwyd.  Rydym wedi ceisio adlewyrchu yn y 
ffigur hwn bod rhai o’r cyfraniadau hyn wedi cael eu 
creu gan fwy nag un plentyn (e.e. murluniau dosbarth).  
447 felly yw ein hamcangyfrif gorau yn hytrach na 
ffigur union gywir. 

Cwestiynau adlewyrchu Methodoleg 
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