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Rhagair

Gan Sophie Howe

Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory” yw

sut rwy’n crynhoi Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae'n ofynnol yn ôl y

gyfraith i bob corff cyhoeddus yng Nghymru,

gan gynnwys Llywodraeth Cymru, ystyried

effaith y penderfyniadau a wnânt heddiw ar

genedlaethau'r dyfodol.

Mae rhoi meddwl tymor hir i benderfyniadau a

buddsoddiadau polisi wedi trawsnewid Cymru

yn arweinydd byd-eang ar ddatblygu

cynaliadwy. Mae angen yr arweinyddiaeth hon

nawr yn fwy nag erioed os ydym am fynd i'r

afael â newid yn yr hinsawdd ac adeiladu

adferiad cyfartal, cyfiawn a gwyrdd o'r

pandemig Covid-19.

Mae gwireddu Cymru yn genedl llesiant a

chynaliadwyedd yn gofyn i ni arfogi arweinwyr

y dyfodol, o bob sector, â'r sgiliau arwain a'r

wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni

gweledigaeth Deddf Llesiant ar gyfer

Cenedlaethau'r Dyfodol.

Byddwn yn falch iawn o groesawu chi i’r ail

Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r

Dyfodol. Mae ein rhaglen yn adeiladu ar ein

peilot llwyddiannus 2019/20 a bydd yn

cynnwys partneriaid o'r sector cyhoeddus,

preifat a gwirfoddol.

Canfu gwerthusiad annibynnol o’n hacademi

beilot ein bod wedi cyflawni ein hamcanion

wrth adeiladu sgiliau arwain ac argymhellwyd

y dylem barhau â’r rhaglen unigryw a

gwerthfawr hon i hyfforddi arweinwyr ifanc yn

y dull blaenllaw o ddatblygu cynaliadwy yng

Nghymru.

Rwy'n defnyddio lens tymor hir i'r academi

trwy ffurfio rhwydwaith cyn-fyfyrwyr ar gyfer

graddedigion ein rhaglen beilot. Byddwn yn

cynnull ein cyn-fyfyrwyr trwy gydol y

flwyddyn ac yn ehangu'r rhwydwaith gyda

graddedigion o bob academi flynyddol. Yn

ystod y chwe mis ers diwedd ein peilot, mae

ein cyn-fyfyrwyr wedi dod yn llysgenhadon

dros y Ddeddf yng Nghymru a ledled y byd -

ac yn hyrwyddwyr yn y symudiad o newid ar

gyfer y Ddeddf.

Nid yw hon yn rhaglen academi

nodweddiadol lle rydych chi'n cael eich

tystysgrif ac yn ffarwelio - rydych chi'n dod

yn rhan o dîm Cenedlaethau'r Dyfodol - a

gyda'n gilydd rydyn ni'n tyfu symudiad newid,

ac ysgogiad arweinyddiaeth, bod angen i

Gymru ei thrawsnewid ei hun yn genedl

llesiant a chynaliadwyedd.

Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n ymuno â ni

wrth i ni ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o

arweinwyr Cymru

Ysbrydoli
Arweinwyr y
Dyfodol Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
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Hyfforddwyd grŵp amrywiol o 20 arweinydd ifanc

mewn sgiliau arwain, yn Neddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Deddf LlCD), a sut i

weithredu ei nodau.

Ymgysylltodd y cyfranogwyr â siaradwyr

ysbrydoledig ym mywyd cyhoeddus Cymru, gan

gynnwys gyda Gweinidogion Cymru i drafod

datblygu cynaliadwy. Roedd rhaglen fentora o

chwith yn hwyluso cyfnewid cyngor ar safbwyntiau

arweinwyr ifanc ar genedlaethau'r dyfodol i

arweinwyr Cyrff Cyhoeddus Cymru. Daeth deg

cyfranogwr yn llysgenhadon Cymru yn

Uwchgynhadledd Un Byd Ifanc 2020.

Cyflwynwyd y rhaglen ddeng mis dros 80 awr trwy

weithdai wyneb-yn-wyneb, yna’n rhithiol yn dilyn

pandemig COVID-19. Cafodd cyfranogwyr rhwng

18-30 oed eu recriwtio o 14 sefydliad a noddodd y

rhaglen a thrwy gystadleuaeth recriwtio agored.

Daeth gwerthusiad annibynnol i'r casgliad bod y

rhaglen yn cyflawni ei hamcanion ac yn argymell

datblygu rhaglen flynyddol.
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Canran o 

gefndiroedd

lleiafrifoedd ethnig

Daeth

cyfranogwyr o

aelwydydd lle

nad oedd y

ddau riant yn

mynychu'r

brifysgol

Datblygu gwybodaeth, sgiliau a hyder i 

safon uchel 

Datblygu rhwydweithiau cymdeithasol a

phroffesiynol i gynnwys ystod amrywiol o

arweinwyr ledled Cymru

Profiad o weithio gydag arweinwyr cyfredol i 

ddeall heriau a thueddiadau'r dyfodol

Deall y dirwedd pŵer ehangach a'r 

ysgogiadau i ddylanwadu ar bolisi'r dyfodol

Datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn

o Ddeddf LlCD a hyder yn gweithio drwyddi

Canlyniad Cyfranogwr Bwriedig 2020    Canlyniad wedi'i Gyflawni    

 

Crynodeb o'r gwerthusiad annibynnol, a gynhyrchwyd gan 20 Degrees Consulting
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Cyfranogwr yr Academi Gwenfair Hughes, Cyngor Celfyddydau

Cymru, yn siarad mewn digwyddiad Cymru yn y Byd yn 2019



Mae'r rhaglen yn cynnwys saith modiwl, gyda thua 80 awr o raglennu, wedi'u cyflwyno’n rhithiol, ac

eithrio tri digwyddiad rhwydweithio wyneb-yn-wyneb (yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID-19).

Bydd y rhaglen yn cael ei dylunio a'i darparu gan swyddfa y Gomisionydd, gyda chefnogaeth

Academi Cymru a sefydliad datblygu ieuenctid.

Disgwylir bydd 30 o gyfranogwyr (rhwng 18-30 oed) yn cael eu recriwtio ar gyfer rhaglen yr

Academi.

Bydd yr Academi yn sicrhau bod o leiaf 50% o'r cyfranogwyr yn fenywod, bod o leiaf 20% yn dod o

gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig a bod o leiaf 50% o'r cyfranogwyr yn dod o aelwydydd nad

aeth y naill riant na'r llall i'r Brifysgol.

Bydd y rhaglen yn rhedeg rhwng Tachwedd 2021 a Mehefin 2022 

Rhaglen Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r
Dyfodol ar gyfer 2021-22

Jane Hutt, ASMichael Sheen, Actor ac Actifydd Jeremy Miles, AS

darparu cymuned o arfer, a chyfle i gyfnewid

rhwng cymheiriaid ynghylch datblygu ac

arweinyddiaeth gynaliadwy

sicrhau bod persbectif cenedlaethau'r dyfodol

yn cael ei ddal wrth ddatblygu strategaeth a

chynllun gwaith y Comisiynydd

hwyluso cyfleoedd i'r cyn-fyfyrwyr ddod yn

llysgenhadon dros Ddeddf LlCD ac i Gymru ar

ddatblygu cynaliadwy

Mae cyfranogwyr o'r academi gyntaf wedi ffurfio

Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr sy'n cwrdd bob chwarter

â thîm Cenedlaethau'r Dyfodol a'i nod yw:

Siaradwyr o raglen gyntaf yr Academi yn 2019-2020; Gwahoddir uwch arweinwyr o fywyd cyhoeddus

Cymru, gan gynnwys Gweinidogion Cymru, i ymuno â'r ail Academi

Sophie Howe, 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Ers diwedd yr academi gyntaf, mae aelodau cyn-

fyfyrwyr wedi cyflwyno yn seremoni agoriadol

Cynulliad Amgylchedd Ieuenctid y Cenhedloedd

Unedig, wedi ymuno â Fforwm Cenedlaethau’r

Dyfodol Llywodraeth Cymru, a bydd pum aelod o

gyn-fyfyrwyr yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn

Uwchgynhadledd Un Byd Ifanc 2021.

Gwahoddir graddedigion yr ail academi i ymuno â'r

rhwydwaith cyn-fyfyrwyr, a bydd y rhwydwaith hwn

yn tyfu bob blwyddyn, gan ffurfio rhan allweddol o'r

symudiad dros newid ar gyfer llesiant a

chenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.

Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr
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Cynlluniwyd cwricwlwm yr

Academi i ddatblygu potensial

arweinyddiaeth cyfranogwyr, ac

mae'n cynnwys saith modiwl:

Gweithdai

Cyfres o weithdai rhyngweithiol

ac ymarferol a fydd yn

canolbwyntio ar adeiladu'r

sgiliau sydd eu hangen i arwain

ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r rhain yn cynnwys: Deall

eich Hunan ac Eraill; Tueddiadau

a Senarios y Dyfodol;

Gwydnwch Meddwl; Sgiliau

eiriolaeth, Cyfathrebu a Rheoli

Prosiect.

Cynlluniau Gweithredu Unigol Deddf

LlCD

Bydd cyfranogwyr yn nodi pwnc yn

eu sefydliad, sector neu gymuned i

ddylunio Cynllun Gweithredu Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol o'i gwmpas.

Gyda chefnogaeth ein Gwneuthurwyr

Newid, bydd cyfranogwyr yn creu

cynllun wedi'i deilwra ar draws y

rhaglen gyfan.

Er enghraifft - gallai cyfranogwr o

gorff cyhoeddus benderfynu creu

cynllun gweithredu i gefnogi mwy o

ymwybyddiaeth o amrywiaeth,

cynhwysiant a chydraddoldeb yn y

gweithle ar gyfer eu sefydliad.

Arweinyddiaeth ar Waith

Cyfres o sesiynau i adeiladu

gwybodaeth a mewnwelediad trwy

ddysgu o arbenigedd a phrofiadau

arweinwyr datblygu cynaliadwy

cyfredol o sector cyhoeddus,

preifat a gwirfoddol Cymru.

Y Rhaglen

Mentora o chwith

Bydd yr elfen arloesol hon o'r

Academi yn ein gweld ni'n troi'r

broses fentora draddodiadol ar

ei phen. Byddwch yn cymryd

rhan mewn hyfforddiant mentora

gan gynnwys gweithdy ymarferol

i baratoi ar gyfer cael eich paru

â Phrif Swyddog Gweithredol

cyfredol yng Nghymru a

byddwch yn gweithio gyda nhw i

archwilio diwylliant sefydliadol

ac atebion gweithdy i heriau sy'n

wynebu eu sefydliad.

Uwchgynhadledd Arweinwyr Ifanc.

Bydd yr Uwchgynhadledd ym mis

Mehefin 2022 yn ymgysylltu ag

arweinwyr ieuenctid rhyngwladol a

Gweinidogion Llywodraeth Cymru i

rannu arfer da ar ddatblygu

cynaliadwy o safbwynt rhyngwladol a

safbwynt

Sut mae Cymru'n Gweithio

Bydd cyfranogwyr yn ymgysylltu â

siaradwyr ysbrydoledig a

thrafodaethau manwl gyda

Gweinidogion Cymru ac arweinwyr

datblygu cynaliadwy Cymru a byd-

eang blaenllaw

Bydd cyfranogwyr yn ehangu eu

dealltwriaeth o arfer da ar gyfer

arweinyddiaeth mewn datblygu

cynaliadwy mewn cyd-destun

Cymreig - gyda ffocws penodol ar

arweinyddiaeth ar gyfer Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Cyfranogwyr yr Academi Dan Tram (Arup) a Molly Palmer (Canolfan Mileniwm Cymru)

Deall Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol

Bydd cyfranogwyr yn derbyn

hyfforddiant ar y Ddeddf, sut mae'n

gweithio a sut y gallant ei

chymhwyso trwy ymgysylltu â thîm

FGCW.

Bydd cyfranogwyr yn deall sut mae

tîm FGCW yn gweithredu a sut y gall

eu cefnogi nhw a'u sefydliad i

gyflawni nodau LlCG.
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Mae Cyn-fyfyrwyr yr Academi yn cymhwyso eu gwybodaeth am Ddeddf LlCD a

chynlluniau gweithredu yn eu sefydliadau, eu sector neu eu cymuned

Mae cyn-fyfyrwyr yn cael cyfleoedd arweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus, preifat a

gwirfoddol Cymru

Mae partneriaid yr Academi yn defnyddio'r cyngor a gânt gan gyfranogwyr yr

academi a chyn-fyfyrwyr wrth lunio polisïau a strategaethau

Mwy o ddealltwriaeth ac

ymwybyddiaeth o'r Ddeddf trwy

gymryd rhan yn yr academi

Derbyn cyngor gan gyfranogwyr yr

academi a chyn-fyfyrwyr ar sut i

gyflawni nodau Deddf LlCD

Ymgysylltiad cynyddol â rhanddeiliaid

yng Nghymru, ac yn fyd-eang,

ynghylch datblygu cynaliadwy

Partneriaid Nawdd

Hyfforddiant Arweinyddiaeth a Sgiliau ar Ddeddf LlCD

Mynediad i rwydwaith o gefnogwyr ac ymarferwyr Deddf LlCD

Ymgysylltu ag Arweinwyr Cyrff Cyhoeddus (PBs), y Sector Preifat a Gwirfoddol ar Ddeddf LlCD

Cefnogaeth i gyfranogwyr ddatblygu cynlluniau gweithredu Deddf LlCD ar gyfer eu sefydliad, sector

neu gymuned

Cefnogaeth i ddod yn fentoriaid o chwith arweinwyr cyrff cyhoeddus

1) Recriwtio set amrywiol o arweinwyr ifanc ar gyfer y rhaglen academi flynyddol

2) Rhaglen yr Academi yn cyflwyno:

3) Creu Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr i nodi a hwyluso i gyn-fyfyrwyr gynghori Llywodraeth Cymru, y sector

cyhoeddus, sefydliadau rhyngwladol ar Ddeddf LlCD

 

Canlyniadau Tymor Hir

Mae partneriaid yr Academi yn gwella eu cynnydd wrth weithredu

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Deddf LlCD)

 

Mae'r Ddeddf Symud dros Newid ar gyfer Deddf LlCD yn tyfu yng

Nghymru a'r tu allan iddi

 

 

Deall: 1) arweinyddiaeth dda; 2) Deddf

LlCD a sut i'w chymhwyso; 3) Sut i

ddefnyddio rhwydwaith i gyflawni

nodau Deddf LlCD

Datblygu cynllun gweithredu Deddf

LlCD ar gyfer eu sefydliad, sector neu

gymuned

Ymuno â rhwydwaith cyn-fyfyrwyr i

barhau i ymgysylltu â chymheiriaid ar

ddatblygu cynaliadwy

Cyfranogwyr

 

Theori Newid yr Academi

Effaith

Canlyniadau Tymor Byr

Gweithgareddau



Ymunwch Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol? 

Ers ei chyflwyno yn 2015, mae'r Ddeddf Llesiant ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) wedi dod yn biler allweddol wrth lunio polisïau Llywodraeth Cymru.

Yn ogystal, mae'r cynnydd tuag at gyflawni'r saith nod lles sy'n sail i'r Ddeddf wedi

cynyddu'n raddol ymhlith y 44 Corff Cyhoeddus yng Nghymru sy'n ofynnol yn ôl y

gyfraith i'w gweithredu.

Mae'r ddeddf yn ymgorffori datblygu cynaliadwy fel conglfaen ar gyfer llunio'r polisi yn y

sector cyhoeddus yng Nghymru. Nod yr Academi yw hyfforddi arweinwyr ifanc o bob

rhan o fywyd cyhoeddus Cymru i ddeall y Ddeddf a sut i'w chyflawni, wrth adeiladu eu

sgiliau arwain ar yr un pryd.

Dyluniwyd yr Academi i arfogi cenedlaethau nesaf arweinwyr Cymru mewn datblygu

cynaliadwy a sut i gynnal Deddf LlCD.
.  
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Bydd 60 awr o raglennu craidd i'n cyfranogwyr.

Efallai y bydd rhai cyfranogwyr am ymestyn eu horiau

(hyd at 80 awr cyfanswm) gyda gwaith cartref

ychwanegol, rhwydweithio, ac ymgysylltu ehangach

â rhanddeiliaid.

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio i sicrhau nad

oes unrhyw gyfranogwr yn colli allan

Bydd mwyafrif y sesiynau yn cael eu cynnal yn hwyr

yn y prynhawn ar ddyddiau wythnos

Bydd pob sesiwn rhwng 90 munud a 2 awr o hyd

Bydd 2 ddigwyddiad personol i ganiatáu ar gyfer

rhwydweithio a chydweithio wyneb yn wyneb. Bydd y

rhain yn cael eu cynnal hanner ffordd trwy'r rhaglen

ac ar ddiwedd y rhaglen.

Bydd cefnogaeth 1-1 ar gael i'r holl gyfranogwyr

trwy'r academi 

Mae cronfa hygyrchedd hyblyg ar gael ar gyfer

cyfranogwyr a allai brofi rhwystrau ariannol neu

rwystrau eraill sy'n effeithio ar eu cyfranogiad mewn

digwyddiadau rhithwir neu bersonol.

Beth ddylwn i ei ddisgwyl fel cyfranogwr yn yr Academi?
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Mehefin 2021 Cwblhau partneriaid noddi

Recriwtio'r holl gyfranogwyr

Trefnu sesiwn rwydweithio bersonol i'r holl gyfranogwyr

(yn ddarostyngedig i reolau COVID-19

Lansio rhaglen rithwir 8 mis

Sefydlu Grŵp Cynghori’r Academi i gwblhau rhaglen a

monitro, a rhaglen werthuso

Gorffennaf-Hydref

Gorffennaf-Hydref:

Tachwedd

Rhagfyr

Mehefin 2022

Gorffennaf-Medi 2022

Rhaglen yr Academi yn gorffen gydag

Uwchgynhadledd Arweinwyr Ifanc Cymru

Gwerthusiad Cyflawn 

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Jonathan Tench neu Najma Hashi 

 Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r

 Dyfodol yng Nghymru

Jonathan.tench@futuregenerations.wales

Najma.Hashi@futuregenerations.wales

 

 

Llinell Amser

Ymunwch â ni!
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Lisa Yates Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol, Trafnidiaeth Cymru

"Mae TfW yn teimlo bod y rhaglen hon yn rhoi rhywbeth gwahanol i ni i raglenni arweinyddiaeth

eraill. Mae'n bwysig bod gan arweinwyr y dyfodol y mewnwelediad a'r wybodaeth i arwain pobl a

sefydliadau trwy newid ond nid mewn perthynas â'r sefydliad ei hun yn unig. Rhaid i ni archwilio ac

arwain ar faterion ehangach fel newid yn yr hinsawdd, cynaliadwyedd, tlodi ac iechyd i wneud

Cymru y genedl yr ydym ei heisiau. Mae'n syniadau cynnar o hyd er fy mod yn gweld Emily-Rose

yn magu hyder ac yn ehangu ei meddwl o ran Deddf LlCD, sut mae gan ymddygiad sefydliadau

lawer iawn o effaith ar draws sectorau a chymunedau. Mae'n wahanol ac mae'n cyfleu positifrwydd

ieuenctid gyda’r diben o’r hyn a allai fod yn bosibl."

Tystebau

Ali Abdi, Porth Cymunedol Caerdydd a Citizens Cymru Wales

"Roeddwn i eisiau bod yn rhan o Beilot yr Academi oherwydd roeddwn i'n teimlo y gallaf

gynnig rhywfaint o fy mhrofiad fy hun a thaith o'r hyn sydd ei angen i fod yn arweinydd yng

Nghymru. Mae dyfodol Cymru yn dibynnu ar ein cenedlaethau i ddod i fynd â ni i drwodd i'r

cam nesaf ac

mae'r peilot hwn yn cynnig yr union beth i'r garfan hon wrth ddylanwadu ar eu taith eu hunain

lle byddant yn datblygu sgiliau newydd gwych ac yn agored i amrywiaeth enfawr o brofiadau

a fydd yn eu helpu ar hyd y ffordd i ddod yr arweinwyr gorau i yfory. "

Ashley Bale, Tech4Good

""Mae fy niddordeb yn yr academi yn deillio o fy mhrofiadau, magwraeth a chefndir. Ar ôl clywed am

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) newydd sbon - sylweddolais fod newid

cadarnhaol yn dod o ganlyniad y deddfiad arloesol hwn. Dwi wedi bod yn ffodus fy mod wedi gallu

dod o hyd i'm llwybr a dysgu'r hyn rwy'n angerddol amdano fwyaf - helpu eraill - gan arwain at

ddiddordeb yn yr Academi. Mae'r academi wedi rhoi sicrwydd a theimlad adleisiol i mi fod Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) eisoes ac mi fydd yn parhau i arfogi pobl ar gyfer dyfodol

mwy disglair a gwell yng Nghymru. Os ydych chi'n teimlo eich bod chi am wneud gwahaniaeth, bod

gennych rywbeth i'w gynnig, cyfrannwch a dal angerdd o amgylch Cenedlaethau'r Dyfodol yng

Nghymru. Rwy'n argymell eich bod chi'n gwneud cais . Waeth beth yw eich cefndir, profiadau neu

gymwysterau - gydag awydd a gweledigaeth greadigol, mae gennych bopeth sydd ei angen i

wneud y gwahaniaeth a chael dylanwad. Mae angen pobl yn union fel chi ar yr Academi. "

Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig a Chreadigol, Canolfan Mileniwm Cymru

"Un o nodau allweddol Canolfan Mileniwm Cymru yw codi dyhead pob person ifanc yng

Nghymru. Credwn fod dyfodol llwyddiannus i Gymru a phobl ifanc Cymru yn ddyfodol sy'n

greadigol yn y pen draw felly rydym yn datblygu rhaglenni gyda phobl ifanc sy'n ceisio

datblygu sgiliau ar gyfer gwaith a meddyliau creadigol am oes. Ein gobaith yw, o ganlyniad, y

byddwn yn darparu cefnogaeth i'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr y dyfodol. Felly gwnaethom

neidio ar y cyfle i fod yn rhan o Raglen yr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae ein cyfranogwr Molly Palmer eisoes wedi cael profiad ysbrydoledig, heriol ac addysgiadol

ac, yn benodol, mae wedi elwa o allu rhannu gweledigaeth ar gyfer ein dyfodol gyda grŵp

amrywiol o bobl ifanc na fyddai’n dod ar eu traws yn y gwaith neu yn ei grŵp cyfoedion. Dylai

unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud Cymru yn fwy cynaliadwy, creadigol a

chynhyrchiol trwy fuddsoddi amser mewn pobl ifanc sydd â thalent, gweledigaeth ac egni

gymryd diddordeb mewn a cheisio cymryd rhan yn y rhaglen arloesol hon."
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Gwenfair Hughes

Mae bod yn rhan o Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol wedi bod yn brofiad arbennig.

Er bod yr academi yn ei babandod, rwyf eisoes yn teimlo bod fy hyder a fy nghred ynof fy hun yn

datblygu. Mae'r broses ddysgu gyfoethog a dderbyniwn gan arbenigwyr ac arweinwyr yn ein paratoi

ar gyfer y sgiliau angenrheidiol y bydd eu hangen arnom nawr ac yn y dyfodol. Mae wedi bod yn

wych cael platfform i rannu'r hyn rwy'n angerddol amdano. Ond mae hefyd wedi bod yn gyfle i mi

herio fy hun er gwell. Heb os, bydd yr hyn rydw i wedi'i ddysgu yn effeithio ar y ffordd rydw i'n

gweithio am amser hir i ddod. Yn ddiweddar, cefais gyfle i gynrychioli’r academi fel rhan o Wythnos

Cymru Dulyn ar banel; rhywbeth roeddwn i'n meddwl na fyddwn i wedi gallu ei wneud cyn ymuno â'r

Academi. Hoffwn ddiolch i'r academi, a byddwn yn annog unrhyw berson ifanc i fachu ar y cyfle i

gymryd rhan yn y datblygiad proffesiynol a phersonol hwn.

Mishan Wickremasinghe

""Roedd gen i ddiddordeb mewn bod yn rhan o academi arweinyddiaeth gyda ffocws ar y

dyfodol. Rwyf wedi gweld rhaglenni eraill sydd ond yn edrych ar sut i wneud elw, ond mae'r

rhaglen hon yn dangos y sgiliau i adeiladu gwerth er budd cymdeithasol yn hytrach nag elw

economaidd yn unig. Hyd yn hyn, rwyf wedi rhwydweithio ymhlith arweinwyr ifanc eraill o

amrywiaeth o sectorau ledled Cymru gyfan. Gan roi persbectif ehangach i mi ac arallgyfeirio

fy sylfaen wybodaeth. Mae'r academi wedi fy ngweld yn ymweld â chynadleddau yn Llundain

a Berlin. "
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Tystebau

Kirsty James

""Mae ymuno ag Academi Arweinyddiaeth y Dyfodol yn anrhydedd ac rwy'n teimlo mor ostyngedig i

gael y cyfle hwn. Rwyf am ddatblygu sgiliau arwain a dysgu gan eraill. Mae'r rhaglen hon yn sicr yn

cwrdd â'm disgwyliadau. Rydym wedi cael cyfres o weithdai hyd yn hyn, sydd wedi bod yn

ysbrydoledig, yn ehangu fy meddwl ac yn anad dim yn hwyl. Mae'r rhaglen hon yn cyd-fynd â'm

gwerthoedd fy hun ac rwy'n teimlo mor angerddol am weithredu Deddf Cenedlaethau Llesiant y

Dyfodol yn fy ngwaith fy hun. Rwyf wedi magu cymaint o hyder ynof fy hun ac yn credu fy mod yn

deilwng o ddatblygu fy sgiliau. Mae gen i nam difrifol ar y golwg ac mae hyn yn aml yn effeithio ar

fy hyder mewn Cyflogaeth. Rwy'n teimlo fy mod yn chwalu fy rhwystrau fy hun ac yn cymryd

perchnogaeth o'r hyn yw fy anghenion. Mynychais Ddigwyddiad Dysgu ym Merlin yn ddiweddar

gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Almaen. Dyma un o fy nghyfleoedd gyrfa mwyaf ac

rydw i mor ddiolchgar i Dîm Cenedlaethau'r Dyfodol am yr holl gefnogaeth maen nhw wedi'i

darparu."

Joshua Beynon Cynghorydd, Cyngor Sir Penfro

Mae ymuno â'r academi wedi gwneud rhyfeddodau o ran sut rydw i'n paratoi fy hun a'r bobl

rydw i'n rhyngweithio â nhw ar gyfer y dyfodol. Y peth pwysicaf yr oeddwn am ei ddysgu

oedd sut i ddod â phobl gyda ni pan na fyddai'r problemau fel newid yn yr hinsawdd,

anghydraddoldeb a gofal cymdeithasol yn effeithio arnynt ar hyn o bryd. Rwyf wedi dysgu

am sut i gyfathrebu'n effeithiol ac yn bwysig sut i ddelio â phobl sydd â gwahanol fathau o

bersonoliaeth i mi. Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i ymuno â'r academi, hwn fydd y

peth gorau y byddwch chi'n ei wneud nawr ac ar gyfer y dyfodol.
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