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Rhagair 

Rydyn ni yn Gôd Coch i Ddynoliaeth. 

Ym mis Tachwedd bydd 26ain Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn cael 

ei chynnal yn Glasgow a byddaf yn mynd yno gyda neges glir iawn: mae newid yn yr hinsawdd eisoes 

yn achosi difrod na ellir ei wrthdroi - nawr yw'r amser i weithredu ac i weithredu yn ddi-oed. 

Fel Comisiynydd, rwy'n cynrychioli Cymru sy'n ymdrechu'n eofn i fod yn Genedl sy'n Gyfrifol yn fyd -
eang - yn unol ag un o nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 



Mae hefyd o fewn fy rôl i gynghori sefydliadau cyhoeddus ac eraill ar y camau ymarferol y gall eu 
cymryd i gyflawni hyn. 

Gan adeiladu ar ymrwymiadau polisi i fod yn Genedl Noddfa, a lefelau ailgylchu sy ’n arwain y byd 

yng Nghymru, COP26 yw’r cyfle i rannu cyflawniadau Cymru wrth gymhwyso Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, gan dynnu ar weithgaredd ledled Cymru. 

Rydyn ni eisiau rhannu'r hyn mae Cymru yn ei wneud yn uchel ac yn falch yn y gobaith y bydd eraill 
yn cael eu hysbrydoli ac yn ymuno â'n Mudiad dros Newid. 

Rwyf am i leisiau ein gwlad adleisio'n eang ac rwy'n gwbl gefnogol i ymdrechion sefydliadau fel 

Climate Cymru sy'n anelu at fynd â 10,000 o leisiau o Gymru i'r uwchgynhadledd i ddweud wrth 
arweinwyr faint rydyn ni'n poeni am natur ac argyfyngau hinsawdd. 

Rwy'n gobeithio bod fy llais fel Comisiynydd yn atseinio wrth dynnu sylw at yr hyn y gellir ei gyflawni 

pan fydd gwlad yn rhoi cynaliadwyedd a meddwl yn y tymor hir wrth wraidd yr hyn y mae'n ei 

wneud. 

Ymhlith yr hyn yr ydym yn galw amdano yn yr uwchgynhadledd yw bod angen llywodraethu a 

sefydliadau cenedlaethau'r dyfodol ar bob gwlad yn y byd i gyfyngu ar effaith argyfyngau hinsawdd 

a natur. 

Mae gan bob un ohonom ddyletswydd i amddiffyn cenedlaethau'r dyfodol rhag y niwed y byddant yn 

ei ddioddef heb weithredu. Dyma fy ngalwad i wledydd, sefydliadau, llunwyr polisi a busnesau yn 

COP26. 

 

Yn wir, mae llawer i'w wneud, gan fod y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) wedi 

rhybuddio yn ddiweddar nad yw'r byd ar y trywydd iawn i gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5oC; mewn 

gwirionedd mae’r adroddiad wedi cael ei alw’n “gôd coch i ddynoliaeth” gyda thystiolaeth bod 

gweithgaredd dynol yn newid yr hinsawdd mewn ffyrdd digynsail ac weithiau na ellir ei wrthdroi 
gyda chynhesu o bosibl yn cyrraedd ymhell uwchlaw 3 gradd erbyn diwedd y ganrif.  

Mae hyn yn rhoi pwysau ar arweinwyr byd-eang, a phawb sy'n gysylltiedig, i wthio am weithredu 
uchelgeisiol sy'n cadw'r targed 1.5oC o fewn cyrraedd a gwneud hyn yn ddegawd y cyflawni.  



Mae bywydau a bywoliaethau cenedlaethau cyfredol pawb yng Nghymru, a'r blaned, yn y fantol - 
heb sôn am y rhagolygon i genedlaethau'r dyfodol oroesi a ffynnu.  

Dywed Deddf LlCD, yn ôl y gyfraith, bod yn rhaid i'r ffordd yr ydym yn cyrraedd sero net wella llesiant 

yn ei gyfanrwydd a gobeithio y gall gwledydd eraill gymryd ysbrydoliaeth gan e in cenedl fach a 

sicrhau bod economeg llesiant yn sail i'r holl benderfyniadau buddsoddi, gan wella llesiant lleol a 
byd-eang. 

Rydym yn gwybod bod newid yn yr hinsawdd eisoes yn cael mwy o effaith ar y rhai mwyaf agored i 

niwed mewn cymdeithas ac felly mae'n rhaid i ni geisio datrys yr argyfyngau hinsawdd a natur mewn 
ffordd sy'n mynd i'r afael â'r anfantais hon. 

Gyda'r ymyriadau polisi a'r buddsoddiad cywir, gall datgarboneiddio greu cymunedau cryfach, 

swyddi ystyrlon ac etifeddiaeth o iechyd corfforol a meddyliol gwell yn ogystal ag adfer ein 

hamgylchedd naturiol. 

Fel gwarcheidwad cenedlaethau'r dyfodol, rwy'n teimlo ei bod yn hanfodol bod lleisiau pobl ifanc i ’w 
clywed yn glir ac yn uchel yn COP26. 

Nid yn unig y mae pobl ifanc wedi cyfrannu leiaf at achosion yr hinsawdd ac argyfyngau natur, ond 
eu dyfodol nhw, a dyfodol cenedlaethau sydd eto i'w geni, sy'n mynd i gael eu heffeithio fwyaf.  

Canfu astudiaeth fyd-eang ddiweddar o fwy na 10,000 o bobl ifanc ar draws 10 gwlad fod “pryder a 

thrallod hinsawdd” yn effeithio ar 45% o ieuenctid byd-eang gyda 75% o’r ymatebwyr yn credu bod 

“y dyfodol yn frawychus”. 

Yn yr uwchgynhadledd hon, byddaf yn gweithio gyda phartneriaid i chwyddo lleisiau pobl ifanc, 

cefnogi digwyddiadau MockCOP ac amlygu'r Maniffesto sy'n gofyn gan y Llysgenhadon Hinsawdd 
Ieuenctid. 

Mae ein dyled i'r cenedlaethau iau nawr ac mewn degawdau i ddod i roi dyfodol llawn gobaith 

iddynt ac nid ofn.  

 

___ 

Sophie Howe 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 



 

Mudiad dros Newid 

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn treialu ffordd newydd o weithio gyda chyrff 

cyhoeddus sydd wedi dyrannu pwynt cyswllt pwrpasol ar gyfer pob un o'r 44 corff cyhoeddus (y tu 
allan i Lywodraeth Cymru) a gwmpesir gan y Ddeddf. 

Mae aelodau o'n tîm wedi bod yn siarad â staff mewn cyrff cyhoeddus ledled Cymru am eu 

gweithrediad o'r Ddeddf. Mae'r sgyrsiau cadarnhaol hyn yn rhoi mewnwelediad i'r symudiad 

cynyddol o newid ledled Cymru a, hefyd, yr heriau sy'n weddill o weithredu'r ddeddfwriaeth ar loesol 
hon. 

O ganlyniad i'r sgyrsiau hyn, rydym hefyd wedi casglu nifer o enghreifftiau o arfer da a gwaith 
ysbrydoledig sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru yr ydym yn awyddus i dynnu sylw ato.  

Gobeithiwn y bydd y dull newydd hwn yn helpu i adeiladu cysylltiadau cryfach rhwng ein tîm a'r 

sefydliadau a gwmpesir gan y Ddeddf yn ogystal ag adeiladu mudiad dros newid a gwella llesiant 
pobl Cymru. 

Cyngor Bro Morgannwg 

Mae adran Gwasanaethau Trafnidiaeth Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio i hyrwyddo buddion 

iechyd teithio egnïol ac yn annog eu preswylwyr i gerdded, beicio a defnyddio sgwteri trwy weithio 
gyda phartneriaid i ddatblygu ystod o opsiynau teithio iach a charbon isel.  

Fel rhan o'r gwaith hwn, maen nhw wedi bod yn gweithio'n agos gyda Sustrans i frwydro yn erbyn 

materion yn ymwneud â thagfeydd a pharcio ar Dryden Road, Penarth, lle mae Ysgol Gynradd 

Fairfield. 

Am flynyddoedd bu problemau ar y ffordd hon a'r strydoedd cyfagos a rhai o'r problemau a nodwyd 
oedd: 

• Gormod o geir o amgylch mynedfa'r ysgol 

• Mwy o draffig yng nghyffiniau'r ysgol o amgylch oriau ysgol  



• Parcio amhriodol pan fydd disgyblion yn cael eu casglu/gollwng 

• Nifer a chyflymder canfyddedig y traffig yng nghyffiniau'r ysgol  

 

Ym mis Medi 2020, comisiynodd y Cyngor Sustrans Cymru i ddarparu Dyluniad Stryd Cymunedol i 

annog a hwyluso teithio egnïol i'r ysgol trwy gyfuno gwelliannau seilwaith a newid ymddygiad i greu 

amgylchedd mwy diogel; gwneud y llwybr yn fwy deniadol ar gyfer teithio egnïol ac i sicrhau iechyd a 

diogelwch rhieni, disgyblion, yr ysgol a thrigolion. 

Eu brîff oedd gweithio gyda thrigolion a'u cynnwys wrth ail -ddylunio stryd fwy diogel sy'n addas ar 

gyfer teithio egnïol tra hefyd yn codi ymwybyddiaeth o fuddion teithio egnïol a chreu diwylliant ysgol 

gyfan y gellir ei gynnal dros amser. Gofynnwyd i Sustrans hefyd ddarparu model i'r Cyngor yn y 

dyfodol ar gyfer creu llwybrau mwy diogel i ysgolion eraill, gan sicrhau bod y prosiect yn cael 
effeithiau tymor hir ledled y sir. 

Rhai o amcanion y cynllun yw: 

• Cynyddu nifer y siwrneiau gweithredol sy'n cael eu gwneud 25% o fewn blwyddyn ar ôl 
cwblhau'r cynllun 

• Lleihau nifer y ceir ar hyd Dryden Road 30% o fewn blwyddyn i'w cwblhau 

• Gwella canfyddiad pobl o ddiogelwch y llwybr ac annog cerdded a beicio fel y dull teithio a 

ffefrir i bob ardal ym Mhenarth, ond yn arbennig i'r ysgol  

• Lleihau allyriadau CO2 

• Annog lefel ffitrwydd y gymuned gyfan a lleihau'r risg o ddamweiniau drwyddi draw 

• Sefydlu llwybrau cerdded a beicio diogel i'r ysgol a chyfleusterau eraill  

 



“Mae'r cynllun maen nhw wedi bod yn gweithio arno yn unigryw iawn a bydd yn gadarnhaol iawn 

wrth annog disgyblion i gerdded, beicio a defnyddio sgwter i'r ysgol. Bydd gwella seilwaith teithio 

egnïol a gwneud yr ardal o amgylch yr ysgol yn ddiogel i ddisgyblion o fudd i bawb yn yr ardal. Mae'r 

adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac rwy'n gobeithio y bydd y cynllun hwn yn cael ei adlewyrchu 
ledled Bro Morgannwg mewn blynyddoedd i ddod." 

Kyle Phillips, Rheolwr Grŵp Gwasanaethau Trafnidiaeth 

 

1 - Sustrans Cymru 

 

2 - Sustrans Cymru 

Maent hefyd yn gweithio i gyflawni a defnyddio'r pum ffordd o weithio trwy gydol y cynllun trwy:  

Hirdymor: Sefydlu ymddygiad gweithredol mewn disgyblion o oedran ifanc, gwella iechyd tymor hir 

y gymuned a lleihau allyriadau carbon.  

Atal: Gwella prosiectau a syniadau blaenorol sydd eisoes wedi'u gweithredu ac nad ydynt wedi bod 

yn llwyddiannus (gan gynnwys marciau Cadwch yn Glir a rheiliau gwarchod) trwy gyflawni'r 

Canllawiau Dylunio Teithio Gweithredol a sicrhau gwell seilwaith nawr ac ar gyfer y dyfodol tra hefyd 

yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol i ddod yn Ysgol Egnïol a meithrin arferion iach ac egnïol yn y 
gymuned.  



Integreiddio: Gweithio gyda'r Heddlu, y Gymuned, yr ysgol a'r cyhoedd mewn perthynas â mynd i'r 

afael â phryderon diogelwch ar y ffyrdd a deall cyfraniad gweithgaredd corfforol bob dydd i iechyd a 

buddion amgylcheddol teithio egnïol carbon isel.  

Cydweithio: Gweithio'n agos gyda Sustrans Cymru, ysgolion, amrywiol adrannau'r cyngor, 

cynghorwyr lleol a thrigolion y gymuned i greu cysyniadau dylunio a thrafod y cynllun a materion 
lleol.  

Cynnwys: Cynhaliwyd nifer o weithdai gyda myfyrwyr, staff ysgolion, rhieni, preswylwyr ac aelodau 

o'r gymuned ochr yn ochr ag ymgynghoriad a chyfathrebu agos â chynghorwyr lleol. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun a'i ddatblygiad ar wefan Sustrans yma a 
gwefan Cyngor Bro Morgannwg yma. 

Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd 

Yn 2019, ymunodd meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol yn Ysbyty Gwynedd i ffurfio 

Grŵp Gwyrdd, gan geisio adleoli eu llw i 'wneud dim niwed' yng nghyd-destun iechyd planedol a 

chreu llwyfan cefnogol ar gyfer trafodaeth a gweithredu ynghylch cynaliadwyedd; lle gallai aelodau 

rannu a datblygu gwybodaeth, meithrin sgiliau, a rhagweld prosiectau cynaliadwyedd lleol yn yr 

ysbyty a thu hwnt. 

Nawr, gyda mwy nag 80 aelod, mae Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd wedi'i drefnu yn ôl tri gweithgor 

(Dysgu, Cysylltu a Thrawsnewid) lle maen nhw'n anelu at leihau effaith yr ysbyty ar newid yn yr 
hinsawdd a hyrwyddo'r modd y darperir gofal iechyd sy'n amgylcheddol gynaliadwy.  

Cysylltu: cysylltu staff â'r mudiad hinsawdd ac iechyd ehangach a'i sefydliadau blaenllaw, defnyddio 

safle fel aelodau dibynadwy o'r gymuned i godi proffil newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth 
fel materion iechyd dybryd, ac ymgysylltu â staff a chleifion i ddod yn rhan o’r ateb. 

Dysgu: meithrin gwybodaeth trwy ddigwyddiadau addysgol, hyfforddiant, gweminarau a 

chydweithwyr sy'n uwchsgilio, integreiddio gofal iechyd cynaliadwy i'r cwricwlwm ôl-raddedig ac 

israddedig. 

Trawsnewid: trawsnewid arferion gwaith yn yr ysbyty ac arwain prosiectau cynaliadwyedd yn y 

gymuned ehangach. Y meysydd allweddol a nodwyd gan staff ar gyfer gweithredu oedd gwastraff, 
ynni, trafnidiaeth, bwyd a bioamrywiaeth. 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/Transportation/Active-Travel-and-Safe-Routes-in-Communities-Projects.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/transportation/Active-Travel-and-Safe-Routes-in-Communities-Projects.aspx


Wedi'i ysbrydoli gan Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus Comisiwn Bevan, mae gan Grŵp Gwyrdd 
Ysbyty Gwynedd hefyd Chwe Egwyddor ar gyfer Iechyd Planedol sy'n cynnwys: 

1. Cydweithio - Gweithio mewn partneriaeth gyfartal â chleifion a'r cyhoedd. 

2. Arweinyddiaeth - Arwain trwy esiampl a grymuso cleifion i chwarae mwy o ran wrth reoli eu 

hiechyd eu hunain 

3. Lliniaru - Ffrydio systemau gofal i leihau gweithgaredd gwastraffus i'r eithaf. Blaenoriaethu 

triniaeth a thechnolegau sydd ag effaith amgylcheddol is a datgarboneiddio gofal iechyd 
erbyn 2030. 

4. Gwydnwch - Paratoi ar gyfer effeithiau tywydd eithafol a baich symudol afiechyd. 

5. Adfywio - Amddiffyn ffynhonnell natur iechyd pobl. Mesur llwyddiant yn gyfannol o ran 

iechyd a llesiant. 

6. Cyfiawnder - Hyrwyddo iechyd ac atal afiechyd trwy fynd i'r afael ag achosion salwch ac 

anghydraddoldeb, gan gynnwys anghydraddoldebau hiliol, rhyw, economaidd-gymdeithasol 

a rhwng cenedlaethau. Cydbwyso anghenion tymor byr ag anghenion tymor hir a 
gweithredu mewn ffordd sy'n gyfrifol yn fyd-eang. 

Ar hyn o bryd maent yn datblygu rhwydwaith clinigol craff o hinsawdd o Grwpiau Gwyrdd ledled 

Cymru ac yn gweithio i greu pecyn o adnoddau a 'thempled grŵp gwyrdd' a allai weithredu fel 

glasbrint i eraill sy'n ceisio sefydlu Grwpiau Gwyrdd neu wella cynaliadwyedd yn eu practis gofal 
iechyd eu hunain. 

Ar yr 11eg o Dachwedd, maent yn cynnal gweithdy ar ‘Sut i sefydlu eich Grŵp Gwyrdd eich hun’ i 

ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen i sefydlu Grŵp Gwyrdd i’r rheini sydd â diddordeb. Yn 

agored i unrhyw un sy'n gweithio ym maes gofal iechyd, mae'r gweithdy'n gwahodd pawb i gymryd 

rhan a dysgu mwy am sut y gall eu gwaith helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. 

Darganfyddwch fwy am y gweithdy yma. 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-establish-your-very-own-green-group-tickets-181347664747


 

Cyn COP26, mae Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd ac Iechyd Gwyrdd Cymru hefyd wedi bod yn 

gweithio i leisio lleisiau gweithwyr iechyd Cymru trwy: 

• gyfrannu at Adroddiad Arbennig COP26 Sefydliad Iechyd y Byd ar Newid Hinsawdd ac Iechyd 

sy'n amlinellu blaenoriaethau cymunedau iechyd byd-eang ar gyfer trafodaethau hinsawdd 

COP26 ac yn tynnu sylw at sut mae integreiddio iechyd a thegwch i bolisi hinsawdd yn rhoi 

cyfle i amddiffyn iechyd pobl. 

• lofnodi'r Llythyr Agored Hinsawdd Iach at arweinwyr cenedlaethol a dirprwyaethau gwlad 
COP26, yn galw am weithredu go iawn i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. 

I gael mwy o wybodaeth am sut mae Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd yn defnyddio gweledigaeth y 

Ddeddf i gyflawni Cymru iachach a chydnerth, darllenwch ein hastudiaeth achos 'Gwneud 

cysylltiadau i wella cynaliadwyedd amgylcheddol yn Ysbyty Gwynedd' 

Mis Hanes Pobl Dduon 

Trwy gydol mis Hydref rydym wedi dathlu Mis Hanes Pobl Dduon #ProudToBe gyda straeon gan bobl 
Ddu ledled Cymru ar y gwersi y gall hanes pobl dduon eu dysgu am y dyfodol.  

Fel rhan o hyn, rydyn ni wedi gweithio gydag Emma Evans i adrodd stori: 

• Phillip Henry, addysgwr cymunedol, arlunydd, gwenynwr a sylfaenydd The Honeycomb 

Cooperative. 

• Jessica Dunrod, awdur, cyfieithydd, ac ymgynghorydd addysg a chynhwysiant a chredir mai 
hi yw'r awdur plant Du cyntaf a anwyd yng Nghymru. 

• Vernesta Cyril OBE, bydwraig anrhydeddus, sylfaenydd Cyngor Cydraddoldeb Hil De 

Ddwyrain Cymru, noddwr Hanes Pobl Dduon a llefarydd ar ran arddangosfa newydd 

Windrush Cymru. 

Gallwch ddarllen eu straeon llawn ar ein gwefan ond dyma ychydig o bytiau. 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/06/Ysbyty-Gwynedd-English-2.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/06/Ysbyty-Gwynedd-English-2.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/


Phillip Henry - Mae gan bobl y Caribî hanes dwfn gydag amaethyddiaeth sy'n aml yn cael ei 
anwybyddu. 

“Mae gen i gariad at natur erioed, ac roeddwn i wedi fy nenu ato. Dysgodd natur i mi yr hyn nad 

oedd cymdeithas yn fodlon ei wneud. 

Mae gan bobl y Caribî hanes dwfn gydag amaethyddiaeth sy'n aml yn cael ei anwybyddu. Roedd ail-

gysylltu â fy ngwreiddiau a'm diwylliant, cenhedlaeth Windrush o fy mlaen, yn golygu dychwelyd at 
natur. 

Rwy'n ofalwr gwirfoddol o dir ym Mhenarth a Cwmgors. Fi hefyd yw sylfaenydd The Honeycomb 

Cooperative, (a fydd yn cael ei ail-frandio cyn bo hir fel TigerBay Honeycomb Cooperative) yng 

Nghaerdydd. Rydym yn sefydliad di-elw Pan-Affricanaidd a Chymru o apiaristiaid sy'n ymdrechu i 
gael dyfodol iach, cyfeillgar i wenyn.  

Rwyf am ddathlu hanes pobl Ddu gydag amaethyddiaeth a natur a'u cysylltiad â nhw a darparu mwy 

o gyfleoedd i bobl BAME Cymru ddatblygu sgiliau bywyd cynaliadwy a mentrau gwyrdd." 

 

 

Jessica Dunrod - Mae cymaint o hanes Du nad yw pobl yn ei wybod - mae'n bryd dechrau dysgu. 

“Dechreuais ysgrifennu llyfrau plant yn ystod y pandemig. 

“Credir mai fi yw’r awdur plant Du cyntaf a anwyd yng Nghymru, ac rwy’n teimlo ei bod mor bwysig 

sicrhau bod llyfrau plant ar gael yn Gymraeg. 

Pan oeddwn yn tyfu i fyny, ni welais lyfrau Cymraeg, a dyna a wnaeth fy ysbrydoli i greu Cronfa 

AwDuron sy’n anelu at ariannu costau cyfieithu 10 llyfr plant a ysgrifennwyd gan awduron Du 
Prydeinig i’r Gymraeg. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/mis-hanes-pobl-dduon-mae-gan-bobl-y-caribi-hanes-dwfn-gydag-amaethyddiaeth-syn-aml-yn-cael-ei-anwybyddu/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/mis-hanes-pobl-dduon-mae-cymaint-o-hanes-pobl-ddu-nad-yw-pobl-ddim-yn-ei-wybod-maen-bryd-dechrau-dysgu/


Rwy'n falch iawn o fod yn Ddu a Chymraeg. Mae'n bwysig i mi. Mae popeth rydw i'n ei wneud yn 

ymwneud â chydnabod Cymru oherwydd ein bod ni'n ddiwylliant mor leiafrifol. Roedd Hanes Pobl 

Dduon yn rhan o fy magwraeth. Cafodd ei feithrin ynof gan fy nheulu - pwy oeddem ni, o ble rydyn 
ni'n dod - etifeddiaeth o gryfder a gwytnwch. 

Yn gyffredinol, hoffwn pe byddem yn dysgu mwy am arwyr diwylliant Affrica ac yn dathlu eu 
gwareiddiadau cyn i'r Ewropeaid ymyrryd â'u hetifeddiaeth o gaethwasiaeth." 

Vernesta Cyril OBE - I felt that if we sit and watch the television and shout when we see injustice, it 

doesn’t help anyone. If you go out and put your head above the parapet, then a little change 
makes things better for people.  

“I’ve always had a thing about people, so I was always going to do nursing or teaching. Nursing was 

my forte, and I always had this thing about wanting to delve into midwifery. I was told that if I was to 

go to the UK, my nursing and experience was better than me doing it in the Caribbean.    

It was an adventure for me, coming to the UK, I didn’t think twice, but the experience in the 

beginning was quite harsh. Being, sometimes in an all -white hospital or an all-white ward, there was 
hostility at times, and it made you feel as though you didn ’t know anything or couldn’t do anything.  

There’s a saying, that when you’re Black, you have to work harder to be acknowledged. I left no 

stone unturned, and looking back I feel that I gave it my all and I gave it my best, and no matter what 

they tried to do, I always bounced back like a tennis ball." 

 

Vernesta Cyril OBE - roeddwn i'n teimlo os ydyn ni'n eistedd ac yn gwylio'r teledu ac yn gweiddi 

pan welwn anghyfiawnder, nid yw'n helpu unrhyw un. Os ewch chi allan a rhoi eich pen uwchben 
y parapet, yna mae ychydig o newid yn gwneud pethau'n well i bobl. 

“Rwyf bob amser wedi bod yn berson pobl, felly roeddwn i bob amser yn mynd i wneud nyrsio neu 

ddysgu. Nyrsio oedd fy nghryfder, ac roeddwn ymchwilio i fydwreigiaeth wastad ar fy meddwl. 

Dywedwyd wrthyf pe bawn i'n mynd i'r DU, byddai fy nyrsio a'm profiad yn well na phe bawb i’n ei 
wneud yn y Caribî. 

Roedd yn antur i mi, wrth ddod i'r DU, doeddwn i ddim yn meddwl ddwywaith, ond roedd y profiad 

yn y dechrau yn eithaf llym. Roedd bod weithiau mewn ysbyty llawn o bobl â chroen gwyn, roedd 

gelyniaeth ar brydiau, ac roedd yn gwneud i chi deimlo fel pe na baech yn gwybod unrhyw beth neu 
na allech wneud unrhyw beth. 

Mae yna ddywediad, pan ydych chi'n Ddu, mae'n rhaid i chi weithio'n galetach i gael eich cydnabod. 

Ni adewais unrhyw garreg heb ei throi, ac wrth edrych yn ôl rwy’n teimlo fy mod wedi rhoi fy 

mhopeth iddi a rhoddais fy ngorau, ac ni waeth beth yr oeddent yn ceisio ei wneud, roeddwn bob 
amser yn bownsio’n ôl fel pêl denis.” 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/mis-hanes-pobl-dduon-roeddwn-in-teimlo-os-ydyn-nin-eistedd-ac-yn-gwylior-teledu-ac-yn-gweiddi-pan-rydyn-nin-gweld-anghyfiawnder-nid-ywn-helpu-unrhyw-un-os-ewch-chi-allan-a-rhoi-e/


 

 

Cymru i’r Byd – a’r Byd i Gymru 

Ysbrydoli arweinwyr y dyfodol Cymru 

Rydym yn falch iawn o ddweud y byddwn y mis nesaf yn croesawu carfan ddiweddaraf ein Academi 
Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae'r rhaglen, sy'n cael ei rhedeg mewn partneriaeth ag UpRising ac Academi Cymru, yn cynnwys 

ymgysylltu ag arweinwyr o Gymru a ledled y byd ac yn gweld cyfranogwyr yn dysgu sut i ddylunio eu 

dull eu hunain o gymhwyso Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i'w gwaith, sector neu gymuned.  

https://www.futuregenerations.wales/cy/leadership-academy/
https://www.futuregenerations.wales/cy/leadership-academy/


Yn dilyn peilot llwyddiannus yn 2019-2020, bydd ail garfan yr Academi yn cychwyn ym mis Tachwedd 

ac yn rhedeg tan fis Mehefin 2022 gyda 60-80 awr o hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Mae 12 

partner wedi ymuno ac rydym yn rhagweld y bydd 30 o gyfranogwyr yn cynrychioli pob cornel o 

Gymru. Rydym yn hynod gyffrous ein bod yn gweithio gyda'r sefydliadau amrywiol hyn a fydd yn 
helpu cyfranogwyr i gael dealltwriaeth o weithio traws-sector. 

Mae carfan gyntaf yr Academi wedi ffurfio rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr sy'n cwrdd yn rheolaidd ag 

aelodau o'n tîm ac sydd wedi ymuno â digwyddiadau, yng Nghymru ac ar lefel fyd-eang, i hyrwyddo'r 
Ddeddf ac eirioli dros fuddiannau cenedlaethau'r dyfodol.  

 

 

Perthynas Cymru ag Iwerddon 

Ddydd Gwener 22ain Hydref, croesawodd y Prif Weinidog Simon Coveney (y Gweinidog Materion 

Tramor, Iwerddon) a dirprwyaeth Wyddelig ar gyfer fforwm Gweinidogol cyntaf Iwerddon-Cymru i 

gryfhau ein cysylltiadau mewn masnach, economi, ynni a gweithredu yn yr hinsawdd. Roedd y 

fforwm hwn yn gyfle i Weinidogion Iwerddon a Chymru adolygu cynnydd eu cynllun gweithredu ar y 
cyd a lofnodwyd ym mis Mawrth 2021. 

Yn dilyn fforwm y Gweinidogion, mynychodd y ddirprwyaeth ginio yn yr Amgueddfa Genedlaethol, 

Caerdydd ac ymunodd y Comisiynydd a thri arweinydd ifanc o'n Academi Arweinyddiaeth - Emily-

Rose Jenkins, Dan Tram a Najma Hashi - yr oedd eu sgyrsiau'n canolbwyntio ar sut y gallem ar y cyd 

hyrwyddo a hwyluso dull cenedlaethau'r dyfodol. Yn dilyn hyn, mynegodd y Gweinidog Coveney ei 

ymrwymiad i weithio gyda Chymru, fel ffrindiau a phartneriaid, a hoffai drosglwyddo'r cysyniad o 

ddeddfu er mwyn sicrhau lles cenedlaethau'r dyfodol ar draws Môr Iwerddon. 

https://twitter.com/cymrudrosybyd/status/1451636568670842882
https://twitter.com/irelandinwales/status/1451582689165914113
https://twitter.com/irelandinwales/status/1451582689165914113


 

 

 

3 - Matt Horwood 

Ein gwaith a'n hadnoddau diweddaraf 

• Ry’n ni’n recriwtio – gweithiwch gyda ni! 

Ydych chi'n siaradwr Cymraeg sydd ag angerdd am fanylion a chefnogi eraill? Fe allech chi fod yn 
Weinyddwr Cymorth Tîm nesaf! 

Ydych chi'n berson angerddol a hunan-ysgogol sy'n gallu cyfleu cysyniadau anodd yn gynhyrchion 

cyfathrebu hawdd eu deall? Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein swydd Crëwr Cyfathrebu 
Effaith! 

Rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaeth ac yn gweithredu Cynllun Cyfweld 
Gwarantedig.Darganfyddwch fwy am y rolau ar ein gwefan: 

• Gweinyddwr Cymorth Tîm 

• Crëwr Effaith Cyfathrebu  - y dyddiad cau yw dydd Gwener 29 Hydref 2021 

https://www.futuregenerations.wales/cy/careers/9013/
https://www.futuregenerations.wales/cy/careers/cefnogwr-cyfathrebu-effaith/


 

• '39 Ways to Save the Planet'  

Yn ddiweddar cymerodd y Comisiynydd ran ym mhodlediad BBC Radio 4 ‘39 Ways to Save the Planet’ 

lle buont yn trafod y Mynegai Hapusrwydd a thrafod a oes angen ffyrdd newydd arnom i farnu 
llwyddiant economi genedlaethol. Gwrandewch ar y bennod lawn yma: https://bbc.in/30koZad. 

 

Cysylltwch â ni 

Am ddal i fyny ar rifynnau blaenorol y cylchlythyr? Dewch o hyd iddynt ar ein gwefan yma. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy:  

cenedlaethaurdyfodol.cymru / cenedlaethaurdyfodol2020.cymru 

@futuregencymru 

https://bbc.in/30koZad
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/ein-cylchlythyrau/
https://cenedlaethaurdyfodol.cymru/
https://cenedlaethaurdyfodol2020.cymru/


Sylwch fod y swyddfa ar gau ar hyn o bryd a'r ffordd orau i gysylltu â ni yw trwy ein cyfeiriad e-
bost uchod. 

 


