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Y mis hwn clywsom y newyddion trist iawn bod Comisiynydd y Gymraeg Aled Roberts wedi marw.  

Roedd Aled yn ddyn angerddol ac ymarferol ac yn hyrwyddwr gwirioneddol dros yr iaith Gymraeg a thros 

gyfiawnder cymdeithasol.  

Roedd Aled yn aelod o fy Mhanel Ymgynghorol statudol, mwynheais weithio gydag ef a bydd colled fawr 

ar ei ôl. Mae ein meddyliau gyda'i deulu a'i ffrindiau ar yr adeg hon. 

 

Rhagair 

“Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle i ni wneud pethau’n wahanol - i newid y ffordd rydyn ni’n trin pobl, 

pobl ifanc yn arbennig, a’r ffordd rydyn ni’n sefydlu cymdeithas ar gyfer pobl yn y dyfodol - gadewch i ni 

ei gymryd.”  

Joel McCauley, cyd-berchennog salon gwallt Slunks, Caerdydd. 

Pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl am wythnos waith arferol, maen nhw'n meddwl am 9 tan 5, 

maen nhw'n meddwl am ddydd Llun i ddydd Gwener, yn wir nid yw'r patrwm llafur hwn w edi newid 
mewn 100 mlynedd a mwy. 



Ac eto, nid yw’r system hon o oriau gosod catrodol a phresenoldeb yn cyd-fynd â’r ffordd yr ydym yn 
byw ein bywydau bellach, mae gwaith wedi newid yn gyflym. Mae ’n hen bryd newid. 

Mae tueddiadau’r dyfodol yn golygu bod angen i ni ailfeddwl sut rydym yn gweithio er mwyn cefnogi 

gwell iechyd meddwl trwy gydbwysedd gwaith-bywyd a hefyd cyfrifoldebau gofalu. 

Mae peidio ag ystyried yr elfennau hyn o fywydau pobl yn golygu cau allan nifer fawr o weithwyr galluog 

a thalentog o’r gweithlu ac rydym wedyn wedi colli safbwyntiau hanfodol y bobl hyn o ’r tabl gwneud 
penderfyniadau. 

Mae wythnos waith lai hefyd yn well i'r blaned a gall leihau allyriadau carbon 30 y cant.  

Yng ngoleuni hyn rwyf wedi galw ar Lywodraeth Cymru i lansio treial wythnos waith fyrrach a fyddai’n 

golygu y gallai sector cyhoeddus Cymru arwain y ffordd yn y gwaith hwn gyda phobl yn ail-werthuso eu 
blaenoriaethau bywyd yn dilyn y pandemig. 

Mae adroddiad newydd gennyf i a’r felin drafod, Autonomy, yn dangos awydd mawr i leihau oriau 
gwaith yng Nghymru, gyda’r symudiad hefyd yn creu 38,000 o swyddi o bosibl yng Nghymru. 

Canfu hefyd: 

• Byddai 76% o'r cyhoedd yng Nghymru yn cefnogi rhannu allan y gwaith fel bod pawb yn gallu 

cael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. 

• Yn ddelfrydol byddai 62% o'r cyhoedd yng Nghymru yn dewis gweithio wythnos waith pedwar 

diwrnod neu lai. 

• Byddai 57% o'r cyhoedd yng Nghymru yn cefnogi llywodraeth Cymru i dreialu cynllun i symud 

tuag at wythnos waith pedwar diwrnod. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/comisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-yn-galw-am-dreial-wythnos-waith-fyrrach/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/dyfodol-addas-i-gymru-wythnos-waith-fyrrach-i-bawb/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2022/02/SWW-Key-findings-Welsh.pdf


 

Mae’r adroddiad newydd, Dyfodol Addas i Gymru: Map trywydd wythnos waith fyrrach, yn dadlau o 

blaid treialu oriau gwaith byrrach mewn rhannau o’r sector cyhoeddus, gan annog a chefnogi cwmnïau 

yn y sector preifat i drosglwyddo i oriau byrrach a chydweithio ag undebau llafur a ’u grymuso fel eu bod 
yn gallu negodi oriau byrrach ar draws gweithleoedd amrywiol. 

Dywedodd Will Stronge, cyd-gyfarwyddwr Autonomy: 

“Mae’r holl dystiolaeth yn awgrymu y byddai wythnos waith fyrrach heb golli cyflog o fudd i weithwyr a 

chyflogwyr yng Nghymru. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/dyfodol-addas-i-gymru-wythnos-waith-fyrrach-i-bawb/


Mae gwledydd ar draws y byd gan gynnwys yr Alban ac Iwerddon eisoes wedi lansio treialon wythnos 
pedwar diwrnod a dylai Llywodraeth Gymreig radical fod yn arwain y ffordd ar hyn hefyd.  

Byddai symud i wythnos pedwar diwrnod yn hybu cynhyrchiant a llesiant gweithwyr, ac yn creu degau o 

filoedd o swyddi newydd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r buddion posib yn rhy fawr i’w 
hanwybyddu.” 

Mae’n amlwg, yn dilyn y pandemig, bod pobl ledled Cymru yn ail -werthuso eu blaenoriaethau mewn 
bywyd ac yn edrych am gydbwysedd iachach rhwng bywyd a gwaith. 

Mae’r galw cynyddol am ofalu am anwyliaid oherwydd poblogaeth sy ’n heneiddio a chynnydd mewn 

problemau iechyd meddwl sy’n cael eu gwaethygu gan weithio oriau hir yn rhai o’r ffactorau sy’n 
gwneud wythnos waith fyrrach yn fwy apelgar. 

Gall wythnos waith fyrrach arwain at fwy o gynhyrchiant a fydd o fudd enfawr i gyflogwyr ar gyfer 
gweithlu hapusach ac iachach.  

Nid yw’r wythnos waith wedi newid ers mwy na 100 mlynedd, ac mae bellach yn ymddangos yn gyfle 

perffaith i Lywodraeth Cymru ymrwymo i dreial arloesol ac adeiladu tystiolaeth ar gyfer mwy o newid 
ledled Cymru. 

 

Ein stori: salon gwallt Slunks 

Mae staff salon gwallt Slunks yng Nghaerdydd wedi bod yn gweithio wythnos pedwar diwrnod heb 

ostyngiad mewn cyflog, ers dechrau’r pandemig – ac mae cynhyrchiant, llesiant a throsiant wedi gwella, 
meddai ei gydberchennog. 

Mae Joel McCauley yn credu’n angerddol bod y norm gweithio 38 awr yn cael effaith andwyol ar ein 

hiechyd meddwl, ac mae’n cefnogi treial y mae’n dweud a fyddai’n gweld Cymru’n arwain y ffordd i 
‘ffordd iachach o weithio’. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/comisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-yn-galw-am-dreial-wythnos-waith-fyrrach/


Gadawodd Joel yr ysgol yn 12 oed a bu’n gweithio mewn salonau am y rhan fwyaf o’i fywyd fel oedolyn, 

lle cafodd lefelau straen uchel a chydbwysedd ‘afiach’ rhwng bywyd a gwaith mewn diwydiant lle mae ’n 

dweud bod gorbryder yn ‘rhonc’. 

“Mae Covid-19 wedi rhoi straen ofnadwy i ddiwydiannau fel trin gwallt, ond mae wedi tynnu sylw at rai 

o’r materion sydd wedi bodoli erioed - gallwch chi fod mewn cylch gwastadol, gwaith, bwyd, cwsg,” 
meddai Joel, 38, sy’n byw yng Nghasnewydd. 

"Nid yw pobl bob amser yn sylweddoli ond mae gweithio ym maes trin gwallt yn gallu bod yn hynod 

flinedig. Rydw i wedi gweithio mewn salonau lle roedden ni’n gweithio fel cŵn. 

Rydw i wedi gweld pobl ifanc yn y diwydiant yn troi at gyffuriau ac alcohol oherwydd eu bod nhw wedi 
blino’n lân a does ganddyn nhw ddim amser i wneud newidiadau i’w bywyd. 

Wythnosau chwe diwrnod, cleientiaid cefn wrth gefn, yn symud o swydd i swydd oherwydd nad oes 

ganddyn nhw amser i feddwl na chynllunio beth rydych chi'n mynd i'w wneud nesaf. Mae gorbryder yn 

rhemp yn y diwydiant ac rydw i wedi dioddef o bryder ac iselder a gellir ei briodoli’n bennaf i faint o oriau 
roeddwn i’n eu gweithio. Fe wnes i losgi allan.” 

Pan agorodd Joel ei salon ei hun yn 2011, roedd eisiau gwneud pethau'n wahanol a gosod cynllun tymor 
hir i symud i wythnos waith fyrrach, a chyflymwyd hyn gan y pandemig. 

O fis Mawrth 2020, cyfnewidiodd pob aelod o staff amser llawn i wythnos pedwar diwrnod heb unrhyw 

ostyngiad mewn cyflog. Mae aelodau rhan-amser o'r tîm wedi cael codiadau cyflog ac nid oes neb wedi 

cael gostyngiad mewn cyflog a'r unig aelodau tîm nad ydynt yn gweithio pedwar diwrnod yw prentisiaid, 
a fydd yn cael cynnig y budd-dal unwaith y byddant yn gymwys. 

“Mae’r salon yn hapusach,” meddai Joel. 

“Yn syml, dyma ffordd well, iachach o weithio. Dwi wir yn meddwl nad ydyn ni i fod i weithio’n llawn 
amser – faint o bobl ydych chi’n gwybod sy’n gyson yn gorweithio ac yn anhapus yn ei gylch?" 

"Pan fydd gennych chi fwy o amser, gallwch chi feddwl am fywyd mewn ffordd wahanol.  

Yn y gwaith, rydych chi'n debygol o gael mwy o egni a llai o ddiwrnodau anghynhyrchiol.  

Y tu allan i'r gwaith, gallwch chi fod yn berson gwell, yn rhiant gwell, yn aelod gwell o'r gymuned." 

"Nid yw cymdeithas yn gweithio. Mae’r system bresennol wedi torri ac yn seiliedig ar gyfalafiaeth hen 
ffasiwn.” 

Dywed Joel ei fod yn ei chael yn rhwystredig bod gweithleoedd eraill yn araf i newid ac yn annog eraill i 
ymuno â mudiad er mwyn cenedlaethau o weithwyr yn y dyfodol. 



Dywedodd: “Diolch i wythnos pedwar diwrnod, rwy'n teimlo'n well, mae staff yn teimlo'n well - rydym i 

gyd yn gweithio'n well. Rydym yn gwneud mwy o arian ar adegau prysurach, mae cwsmeriaid wrth eu 

bodd oherwydd eu bod yn gwybod ein bod yn gwerthfawrogi ein staff.  

Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle i ni wneud pethau’n wahanol - i newid y ffordd rydyn ni’n trin pobl, pobl 

ifanc yn arbennig, a’r ffordd rydyn ni’n sefydlu cymdeithas ar gyfer pobl yn y dyfodol - gadewch i ni ei 
gymryd.” 

 

Mae Chelsea Thompson, rheolwr salon, 28, Tonyrefail, yn cytuno: 

“Mae’n cymryd 45 munud i mi deithio i’r gwaith yn y car, felly rwy’n cymudo llai a phan fyddaf yn y 
gwaith, rwy’n bendant yn canolbwyntio mwy. 

Ers i ni ddechrau’r wythnos pedwar diwrnod, mae pawb yn dweud eu bod nhw ’n hapusach. Mae pobl yn 

teimlo eu bod wedi gorffwys yn dda, yn barod yn feddyliol.  

Mae’r diwrnod ychwanegol yna i mi. Rwy'n mynd am dro hir, yn gwrando ar bodlediad, yn gweld 
ffrindiau sydd heb benwythnosau i ffwrdd. 

Mae’n drist bod cymdeithas wedi cyrraedd y pwynt lle mae pobl yn teimlo eu bod nhw ’n gweithio i fyw. 

Mae amser yn werthfawr – rwy’n mawr obeithio y bydd gweithleoedd eraill yn dilyn ac y gallwn ni i gyd 
ddechrau byw bywyd mwy cytbwys.” 

Dywedodd Bradley Ashton, steilydd graddedig o Gaerdydd sydd wedi gweithio yno am fwy na dwy 

flynedd: 

“Mae cael y diwrnod ychwanegol i ffwrdd yn fy helpu i aros yn llawn cymhelliant yn fy mywyd personol a 
gyda ffitrwydd, sydd wir yn helpu fy nghyflwr meddwl.  



Mae gen i fwy o gymhelliant yn y gwaith ac rwy’n mwynhau gwaith yn llawer mwy. Dydw i ddim mor 

flinedig ac o dan straen sy’n gwneud i mi deimlo’n well ac rwy’n teimlo’n bositif iawn yn y gwaith, ac yn 

gwneud i mi eisiau gwneud mwy. 

Mae gen i ddydd Sul a dydd Llun i ffwrdd, ac yna bob yn ail ddydd Mawrth a dydd Mercher i ffwrdd. 

Rwy'n trin fy niwrnodau i ffwrdd ar ddydd Sul a dydd Llun fel fy mhenwythnos, yna rwy'n defnyddio'r 
diwrnodau eraill i wneud manion. 

Mae wir wedi fy helpu i ddod yn berson llawer tawelach ac rwy ’n llawer hapusach. 

Dydw i ddim o dan gymaint o straen ag o’n i’n arfer bod. Rwy'n hapusach yn fy hun ac yn well yn 

feddyliol. 

Rwy’n bendant yn meddwl bod fy nheulu a fy mhartner wedi gweld newid mawr yn fy hwyliau ers i mi 
fod ar wythnos waith pedwar diwrnod.” 

Mis Hanes LHDT+ 

Mae’r mis hwn yn Fis Hanes LHDT+. Cyfle i godi ymwybyddiaeth o hanes pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol 

a thraws.  

Mae 2022 hefyd yn nodi 50 mlynedd ers digwyddiad Pride cyntaf y DU.  

Buom yn siarad â'r cynghorydd Elliott King, sy'n Hyrwyddwr Cynghorwyr ar gyfer LHDT+ Cyngor 

Abertawe, am ei rôl a sut mae'n helpu i gefnogi preswylwyr. 

 

https://democracy.swansea.gov.uk/mgUserInfo.aspx?UID=631&LLL=1
https://democracy.swansea.gov.uk/mgExecPostDetails.aspx?ID=240&LLL=1
https://democracy.swansea.gov.uk/mgExecPostDetails.aspx?ID=240&LLL=1


Allwch chi ddisgrifio eich rôl fel cynghorydd hyrwyddwr dros LHDT a sut y tarddodd hi?  

Mae gan Gyngor Abertawe nifer o rolau hyrwyddwr cynghorwyr sydd wedi'u datblygu fel bod gan bob 

hyrwyddwr rôl i sicrhau bod y mater neu'r grŵp penodol yn cael ei ystyried wrth ddatblygu polisi'r 
Cyngor a gwneud penderfyniadau.  

Fel rhan o fy rôl benodol rwy’n cadeirio fforwm LHDT Bae Abertawe sy’n dod â llawer o sefydliadau ac 

unigolion ar draws y rhanbarth at ei gilydd i rannu profiadau a datblygiadau yn ein sefydliadau 

gwahanol. 

Pa fath o adborth ydych chi wedi’i gael gan drigolion ar sut mae cael hyrwyddwr cynghorwyr wedi eu 

helpu neu eu cefnogi? 

Mae preswylwyr sydd angen rhywfaint o gymorth penodol yn cysylltu â mi yn aml ac sy’n teimlo’n fwy 

cyfforddus yn siarad â mi, yn benodol pan fo hyn yn ymwneud â mater LHDT, fel anghenion tai neu 
broblem gyda gwasanaethau’r Cyngor.  

Wedyn, gallaf gefnogi preswylydd drwy eu mater a hefyd helpu i wneud newid cadarnhaol yn y Cyngor.  

Mae cael hyrwyddwr hefyd yn gwneud y materion yn amlwg o fewn y Cyngor ac rwy'n cael ceisiadau am 
gyngor a chefnogaeth gan staff y Cyngor yn ogystal â materion LGBT.  

Helpais i sefydlu rhwydwaith staff LHDT o fewn y Cyngor a chefnogi staff gyda materion penodol yr 

oeddent am eu codi yn y cyngor.  

Gall y gefnogaeth hefyd gynnwys cefnogi trigolion i gysylltu â'r Heddlu a gwasanaethau eraill pan 
fyddant wedi bod yn destun trosedd casineb. 

Pa gynnydd ydych chi wedi'i weld yn ystod eich amser yn y rôl? 

Mae fforwm LHDT Bae Abertawe wedi tyfu mewn cryfder ac wedi canolbwyntio ar y meysydd 

rhwydweithio a rhannu gwybodaeth sydd, yn fy marn i, wedi helpu sefydliadau ar draws y rhanbarth i 
gyfathrebu â'i gilydd a rhannu arfer gorau.  

Rydym hefyd wedi datblygu dull mwy anffurfiol yn ddiweddar gyda theithiau cerdded ymgysylltu a 

sgyrsiau.  

Llwyddais hefyd i gefnogi ailddechrau Pride Abertawe yn 2018 sydd wedi mynd o nerth i nerth.  

Yn gyffredinol mae'r Cyngor wedi bod yn gefnogol ac yn rhagweithiol wrth gefnogi materion LHDT, gyda 

lleoliadau ar draws y Cyngor yn cefnogi rhaglennu a gwrando ar anghenion trigolion sy'n ystyried eu bod 
yn LHDT.  



 

Yn ystod y pandemig roeddwn yn gallu cymryd rhan mewn galwad Zoom Cymru gyfan gydag amrywiol 

sefydliadau LHDT i nodi ac ymateb i faterion LHDT penodol yn ystod y pandemig a chodi'r rhain yn lleol.  

Ble mae mwy o waith i'w wneud? Beth yw eich gweledigaeth ar gyfer Cymru yn y dyfodol? 

Mae gennym gyfle gwych ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun gweithredu LHDT i 

Gymru a fy ngobaith yw y bydd hyn yn parhau i wreiddio hawliau LHDT ledled Cymru ar gyfer y dyfodol.  

Rwyf am weld Cymru sy’n rhydd o droseddau casineb, sydd yn anffodus wedi cynyddu, fel y gall pawb 
fod yn union yr hyn y maent am fod.  

Rwyf hefyd yn gobeithio y gallwn yn lleol barhau i wneud yr un peth a datblygu cynllun gweithredu lleol 
ar gyfer LHDT. 

Sut gall pobl gymryd rhan yn eich gwaith fel cynghorydd hyrwyddwr neu gael rhagor o wybodaeth?  

Edrychwch am y digwyddiadau y mae fforwm LHDT Bae Abertawe yn eu cynnal, mae croeso i bawb 
ymuno â ni.  

Mae gen i dudalen Twitter hefyd lle dwi'n rhannu pethau.  

Yn olaf, cymerwch ran gyda Balchder Abertawe sydd yn ôl ar 30 Ebrill eleni. 

https://m.facebook.com/groups/476250542392565/
https://elliottjking/


Mudiad dros Newid 

“Roedd y bobl ifanc a gymerodd ran yn y gweithdai yn huawdl, yn angerddol ac yn ymroddedig.” 

Siaradodd fy nhîm ag Aimee Parker, ymgynghorydd llawrydd a weithiodd gyda Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus (BGC) Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr ar ymarfer dyfodol gyda phobl ifanc yn y rhanbarth. 

“Oni bai ein bod yn gallu delweddu a ‘theimlo’ dyfodol gwell yna mae’n annhebygol y byddwn yn ei 
gyflawni neu’n ei greu." 

Roedd y rhagosodiad hwn yn sail i brosiect diweddar a arweiniwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru (WCVA) – Prosiect Dyfodol Gwell Cymru (mewn partneriaeth ag Ysgol Dyfodol Rhyngwladol) a 

ddefnyddiodd feddylfryd y dyfodol i ymestyn y dychymyg a rennir am bosibiliadau ar gyfer y dyfodol.  

Rhoddwyd sylw i waith y WCVA yn ein cylchlythyrau Mehefin a Gorffennaf. 

Yn fwyaf diweddar, defnyddiodd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr, 

sy’n gweithio ar eu hasesiadau llesiant ar hyn o bryd, y dull hwn gan eu bod am glywed gan bobl ifanc i 

ddeall y dyfodol y maent ei eisiau ac yn bwysig iawn, yr hyn y maent yn meddwl sydd angen ei newid er 

mwyn ei sicrhau. 

Bu’r BGCau yn gweithio gyda fi a Dafydd Thomas, sydd hefyd yn ymgynghorydd llawrydd, i fynd â 

chyfranogwyr ar daith gan ddechrau gyda ‘breuddwydio’n fawr’ gan ddefnyddio ‘Hadau Newid’ 
cadarnhaol. 

Roedd yr ymarfer hwn yn galluogi cyd-greu’r ‘Datganiadau Dyfodol a Ffefrir’ a ganlyn sy’n cynrychioli’r 

dyfodol yr hoffai’r bobl ifanc ei weld. Roedd hyn yn cynnwys: 

1. Mae'r amgylchedd yn glir o lygredd ac mae newid yn yr hinsawdd yn cael ei gymryd o ddifrif. 

2. Mae llesiant ac iechyd meddwl cadarnhaol yn cael eu blaenoriaethu ac nid yn cael eu 
stigmateiddio. 

3. Mae pobl yn teimlo'n gysylltiedig ac mae ganddynt rwydweithiau cefnogol cryf. 

4. Pawb yn cael mynediad cyfartal i gyfleoedd gan gynnwys sgiliau, hyfforddiant a chyflogaeth. 
Mae addysg yn ymwneud â dathlu amrywiaeth a gwahanol ffyrdd o ddysgu. 

Defnyddiwyd y fethodoleg tri gorwel i annog cyfranogwyr y gweithdai i ystyried sut roedd y 
‘Datganiadau Dyfodol a Ffefrir’ hyn yn cymharu â’r byd y maent yn byw ynddo heddiw. 

Aethant ymlaen hefyd i archwilio'r heriau a'r rhwystrau y maent yn eu hwyne bu ar hyn o bryd wrth 

gyflawni'r dyfodol a ffafrir. 

Roedd y sesiynau’n gyfle i archwilio rhai o’r materion sydd o ddiddordeb i ’r bobl ifanc yn ardaloedd 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr. 

Roedd y bobl ifanc a gymerodd ran yn y gweithdai yn huawdl, yn angerddol ac yn ymroddedig.  

https://sway.office.com/gQb1oaO3M2PANgp6?ref=Link
https://sway.office.com/sBUjZJcbzRzjuuUP?ref=Link
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/pecyn-cymorth-tri-gorwel/


Cymerwyd rhan lawn ganddynt ac roedd yn ymddangos eu bod yn mwynhau'r profiad a'r cyfle i fynegi'r 
hyn oedd yn bwysig iddynt. 

Mae’r prosiect hwn yn cynrychioli dechrau sgwrs a gellir defnyddio’r mewnwelediadau ohono yn awr fel 

sbardun ar gyfer sgyrsiau a thrafodaethau pellach wrth ddatblygu ’r Cynlluniau Llesiant priodol. 

Cwrdd â'r Tîm 

Bob mis byddwn yn cyhoeddi Holi ac Ateb gydag aelod o ’r tîm a fydd yn rhannu rhywfaint o 

fewnwelediad i’w amser gyda swyddfa’r Comisiynydd. 

Y mis hwn, Eurgain Powell a ddechreuodd gyda’r tîm yn ôl yn 2016. 

 

Pryd ddechreuoch chi gyda'r swyddfa a beth oedd y darn cyntaf o waith a wnaethoch yn eich rôl 

newydd? 

Dechreuais weithio i’r swyddfa ar 1 Ebrill 2016 pan gefais fy nhrosglwyddo o Cynnal Cymru – Sustain 

Wales. 

Treuliwyd yr ychydig fisoedd cyntaf yn sefydlu ein hunain, yn recriwtio staff, ond hefyd yn mynd allan i 
gwrdd â phob un o’r 44 Corff Cyhoeddus felly mynychais ychydig o’r cyfarfodydd hynny gyda Sophie.  



Y darn mawr cyntaf o waith y cefais fy nannedd ynddo oedd ysgrifennu ein tystiolaeth i ’w chyflwyno i’r 
Ymchwiliad Cyhoeddus ar ffordd liniaru’r M4! 

Pa newidiadau ydych chi wedi sylwi arnynt dros y blynyddoedd?  

Bu llawer o newidiadau dros y 6 blynedd diwethaf – yn ein swyddfa (llawer o staff yn mynd a dod) ond 

hefyd o ran sut mae Cyrff Cyhoeddus yn ogystal â rhanddeiliaid eraill yng Nghymru yn deall ac yn 

gweithredu’r Ddeddf.  

Rydyn ni'n dal i fod ar y daith ond rwy'n teimlo ers y pandemig ei bod yn ymddangos bod llawer mwy o 
awydd i newid pethau er gwell ac archwilio ffyrdd newydd o weithio.  

Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn parhau i archwilio’r cyfleoedd hyn ac na fyddant yn dychwelyd i ’r ‘hen 
ffyrdd o weithio’. 

Beth fu eich eiliad balchaf? 

Rydw i wedi cael ychydig o eiliadau balch yn ystod fy amser yn y swyddfa felly mae ’n anodd dewis un! 

Mae rhai adegau arbennig yn cynnwys penderfyniad Mark Drakeford AS fel Prif Weinidog Cymru i ganslo 

ffordd liniaru’r M4 ym mis Mehefin 2019, ac roeddwn wrth fy modd pan ofynnwyd i mi eistedd ar y 

Panel Adolygu Ffyrdd a sefydlwyd yn ddiweddar gan y Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, 
Lee Waters MS. 

Rwyf hefyd yn teimlo'n ffodus fy mod wedi gallu mynychu COP26 yn Glasgow y llynedd a oedd yn 

brofiad anhygoel. Rwy’n falch o’r holl adroddiadau rwyf wedi’u hysgrifennu ers bod yn swyddfa 

FGC (Cynllun 10 Pwynt i Ariannu Argyfwng Hinsawdd Cymru, Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r 

Dyfodol, Caffael Llesiant yng Nghymru, Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod) ond mae’n 

debyg mai’r foment fwyaf balch sy’n serennu yw gwrando ar yr araith a draddodwyd gan Sion Sleep yn 

lansiad Cynllun Carbon Isel cyntaf LlC yn y Gyfnewidfa Lo ym mis Mawrth 2019. Hwn oedd y tro cyntaf 
erioed iddo siarad o flaen cymaint o bobl, ac roedd mor nerfus, ond fe gyflwynodd e gracyr!  

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cynllun-10-pwynt-i-ariannu-argyfwng-hinsawdd-cymru/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/transport-fit-for-future-generations-report/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/transport-fit-for-future-generations-report/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/caffael-llesiant-yng-nghymru/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cartrefi-addas-ar-gyser-y-dyfodol-yr-her-ol-osod/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/mae-angen-i-ni-weithredu-nawr-i-osgoi-trychineb-yn-yr-hinsawdd/


 

Beth yw eich darn mwyaf o ddysgu yn eich amser gyda'r swyddfa?  

Mae popeth yn gysylltiedig!! Mae gennym ni gyfle mor enfawr yng Nghymru gyda’r Ddeddf – dyletswydd 

gyfreithiol sydd hefyd yn rhoi pwrpas clir iawn i ni i gyd – i wneud pethau’n well i bobl nawr yn ogystal ag 

i genedlaethau’r dyfodol. 

Ond rydyn ni'n dal i weld pobl yn parhau i wneud pethau heb gwestiynu pam mewn gwirionedd? Mae 

gennym ni ormod o seilos o hyd, pocedi o bobl yn gweithio ar bethau ond ddim yn cysylltu ag eraill, 
felly'n gwneud pethau'n fwy dryslyd yn y pen draw. 

Gall cydweithredu fod yn anodd ac mae’n cymryd llawer o amser, ond mae'n werth chweil. Fel y 

dywed y dywediad  - Byddwch chi'n mynd yn gyflymach ar eich pen eich hun, ond fe awn ni ymhellach 
gyda'n gilydd. 

Felly byddwn yn annog pawb i godi eu pennau i fyny, edrych o gwmpas, a dechrau gwneud cysylltiadau 

newydd oherwydd byddwn yn cyflawni cymaint mwy pan fyddwn yn gweld y darlun ehangach ac rydym 

yn gweithio gyda'n gilydd! 

Beth yw eich gobaith penaf wrth i waith y swyddfa barhau i'r dyfodol?  

Mae gennym swydd fawr i'w gwneud o hyd!  



Mae cylch gorchwyl y Ddeddf a’r Comisiynydd yn helaeth, a dim ond swyddfa fach iawn ydyn ni, felly 

mae hi wastad wedi bod yn her enfawr ceisio gweithio ar draws pob un o ’r 44 Corff Cyhoeddus ar yr holl 

feysydd y gallem eu cefnogi, yn ogystal â siarad â nhw. pawb sydd â diddordeb mewn mabwysiadu'r 
Ddeddf hefyd! 

 

Rydym wedi gweld llawer o effaith o’n gwaith eisoes, felly rwy’n gobeithio y bydd hyn yn parhau, ac 

rwy’n gobeithio y byddwn yn parhau i ‘adeiladu mudiad’ i gysylltu a helpu i ysgogi holl hyrwyddwyr 

Cenedlaethau’r Dyfodol sydd ledled Cymru, fel eu bod gallu dylanwadu ar benderfyniadau gwell yn lleol i 
wella llesiant pobl a chymunedau. 

Rwy’n poeni am ddiffyg gweithredu i fynd i ’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd felly rwy’n gobeithio y gallwn 

ddod â ffocws parhaus i hynny. Mae hefyd yn gyffrous iawn gweld gwledydd eraill, gan gynnwys y 

Cenhedloedd Unedig, â diddordeb mewn mabwysiadu’r Ddeddf felly bydd yn ddiddorol gwylio’r mudiad 
byd-eang yn datblygu hefyd. 

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i aelodau newydd o'r tîm? 

Mawredd mae hwn yn gwestiwn anodd! Mae ein swyddfa ar gyflymder anhygoel o gyflym felly gallaf 
ddychmygu y gallai aelodau newydd deimlo ei bod yn anodd cadw i fyny.  

Ac rwy'n sylweddoli ei bod hi'n llawer anoddach pan nad ydym mewn swyddfa gyda'n gilydd lle gallwch 
chi gael sgwrs fwy anffurfiol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd.  



Felly fy nghyngor i fyddai dal ati i ofyn cwestiynau (peidiwch â bod yn fodlon derbyn y status quo!), 

daliwch ati i archwilio materion, syniadau ac atebion sydd wedi gweithio mewn mannau eraill, chwilio 

am y cysylltiadau hynny (oherwydd bydd rhai bob amser) ac ymuno y dotiau mor aml ag y gallwch.  

Mae'n her barhaus! 

Un gair sy’n crynhoi eich amser yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: 

Roller-coaster! 

 



Rydym yn recriwtio! 

 

A allwch sicrhau bod sefydliad yn cydymffurfio’n llawn â gofynion statudol tra hefyd yn gweithredu yn 

ogystal â thrafod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a dod o hyd i atebion arloesol i broblemau? 

Rydym yn chwilio am Bennaeth Cyllid i ymuno â ni! 

Dyddiad cau: Dydd Iau 17 Mawrth 2022 

 

 

 

A ydych yn angerddol dros gyflawni newid yn sector cyhoeddus Cymru ac a oes gennych arbenigedd 

mewn meysydd polisi sy’n ymwneud â natur, newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio? 

Rydym yn chwilio am Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio) i ymuno â ni! 

Dyddiad cau: Dydd Gwener 18 Mawrth 2022 

https://www.futuregenerations.wales/cy/careers/pennaeth-cyllid-cyllid-ysgogwr-newid-arweiniol/
https://www.futuregenerations.wales/cy/careers/ysgogwr-newid-natur-newid-hinsawdd-a-datgarboneiddio/


 

Dweud eich dweud ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru 

Gyda’r byd yn profi argyfwng hinsawdd a natur, mae dirfawr angen sgwrs genedlaethol am ddyfodol ein 
hadnoddau naturiol, a gwneud rhywbeth yn ei gylch, cyn ei bod hi ’n rhy hwyr. 

Mae Natur a Ni yn rhoi cyfle i bawb yng Nghymru ddweud eu dweud ar ddyfodol ein hamgylchedd 

naturiol. Beth sydd angen ei newid am y ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau - yn enwedig y bwyd rydyn 

ni'n ei dyfu a'i fwyta, y ffordd rydyn ni'n teithio a sut rydyn ni'n cynhyrchu ac yn defnyddio ynni? Sut 

gallwn ni helpu i leihau effeithiau newid hinsawdd a gwrthdroi colli bioamrywiaeth? Rydyn ni eisiau 

syniadau ymarferol i lywodraethau, sefydliadau ac unigolion ganolbwyntio arnyn nhw, fel y gallwn ni i 
gyd weithio tuag at gynaliadwyedd gyda'n gilydd. 

Bydd y sgwrs genedlaethol yn archwilio ein perthynas â natur a’n systemau bwyd, ynni a theithio – ac yn 

archwilio sut maen nhw i gyd yn effeithio ar newid hinsawdd a’r amgylchedd naturiol. 

Mae Natur a Ni yn gyfle i rannu eich barn heddiw a helpu i benderfynu pa lwybr y mae Cymru yn ei 
gymryd tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy. 

Dweud eich dweud heddiw yn https://freshwater.eventscase.com/CY/Natureandus  

https://freshwater.eventscase.com/CY/Natureandus


 

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 

cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru  

@futuregencymru 

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. 

 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/ein-cylchlythyrau/
https://cenedlaethaurdyfodol.cymru/
https://cenedlaethaurdyfodol2020.cymru/
mailto:cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru
https://youtu.be/5-_N3u5dMxM

