
 

Cylchlythyr Cenedlaethau'r Dyfodol 
Ebrill 2022 



 

 

Rhagair 

 

Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol: Nid eich rhaglen nodweddiadol  

Peirianwyr, ffeminyddion, biolegwyr morol, artistiaid, myfyrwyr, graddedigion, gweithwyr 

manwerthu, amgylcheddwyr, gweision sifil, cyfreithwyr a llawer mwy, oedd y garfan wych 

ddiweddaraf o 32 o gynrychiolwyr ifanc, amrywiol o Gymru i ’n Hacademi Arweinyddiaeth. 

Yn bendant nid yw Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol y math o raglen lle rydych chi'n 

cael eich tystysgrif ac yn ffarwelio. 

Bydd ein cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i ymuno â’n rhwydwaith Alumni – i lywio’r mudiad o newid 

ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a pharhau i weithio gyda ni i ysgogi’r newid sydd ei angen ar Gymru i 

drawsnewid ei hun yn genedl llesiant. 

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys pobl ifanc rhwng 18-30 oed o bob 

rhan o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol – ac yn eu hyfforddi yn Neddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol ac i ddatblygu eu sgiliau arwain. 



Yn gynharach y mis hwn, cyfarfu’r criw diweddaraf yn Wrecsam, i ddysgu sut mae cyrff cyhoeddus yn 

rhoi’r ddeddfwriaeth arloesol hon ar waith. 

Gwahoddwyd cyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid allweddol o bob rhan o Ogledd Cymru i ymuno â’r 

sesiwn a chyflwyno ar sut y maent yn cefnogi ac yn gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r 

Dyfodol. 

Peirianwyr, ffeminyddion, biolegwyr morol, artistiaid, myfyrwyr, graddedigion, gweithwyr 

manwerthu, amgylcheddwyr, gweision sifil, cyfreithwyr a llawer mwy, oedd y garfan wych 

ddiweddaraf o 32 o gynrychiolwyr ifanc, amrywiol o Gymru. 

Mae pob cynrychiolydd yn dod â rhywbeth gwahanol i’r bwrdd ac rydym wedi bod mor gyffrous i 

ddysgu oddi wrth ein gilydd a herio ein gilydd i wneud yn well ar gyfer ein pobl a ’n planed. 

Mae’r rhaglen yn annog y garfan i roi’r sgiliau y maent yn eu dysgu ar waith, o fewn eu sefydliad, 

sector neu gymuned eu hunain, drwy Gynllun Gweithredu Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Sy'n cael 

ei gefnogi gan fy nhîm fy hun o Ysgogwyr Newid. 

Dywedodd cyfranogwyr yr Academi Ffion Mitchell, 25, o Wrecsam, a Nirushan Sudarsan, 22, o 

Gaerdydd, eu bod wedi dysgu llawer iawn o sesiynau Gogledd Cymru.  

Dywedodd Ffion, 25: “Hwn oedd ein cyfle cyntaf i gwrdd wyneb yn wyneb, croesawyd nifer o 

siaradwyr o gynghorau a chyrff cyhoeddus eraill ar draws Gogledd Cymru, yn ogystal ag arbenigwyr 

cydgynhyrchu, arweinyddiaeth ac iaith. 

Fel un o drigolion lleol Wrecsam, roeddwn hefyd yn hynod falch bod yr encil wedi digwydd yma, gan 

arddangos un boced yn unig o’r hyn sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig.” 

Dywedodd Nirushan, 22: "Mae'r Academi wedi bod yn gyfle gwych i gysylltu ag arweinwyr eraill y 

dyfodol ledled Cymru i ddysgu a hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Gan mai ni yw 

cenedl gyntaf y byd i gyflwyno'r ddeddfwriaeth hon, mae gennym ni'r cyfle unigryw i nid yn unig 

meddwl am genedlaethau'r dyfodol ond gwneud gwahaniaeth gweithredol ac ymarferol nawr fel y 

gallwn adeiladu dyfodol gwell i bawb. 

 “Rwy’n gobeithio parhau i feithrin perthynas ag eraill yn y garfan a defnyddio egwyddorion y Ddeddf 

mewn sesiynau Mentora o Chwith a dysgu mwy am fecanweithiau’r ddeddfwriaeth i’w chymhwyso o 

fewn gofodau rwy’n rhan ohonynt.” 

Byddwn yn rhannu straeon yr academi dros y flwyddyn felly gwyliwch y gofod am fwy o fanylion!  

Gallwch ddarllen mwy am garfan 2021-2022 yma 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/yn-ysbrydoli-hyrwyddwyr-llesiant-y-dyfodol-academi-arweinyddiaeth-cenedlaethaur-dyfodol-2021/


Diolch yn fawr hefyd i’n holl noddwyr a phartneriaid, heb eu cefnogaeth ddiwyro ni fyddai’r Academi 

Arweinyddiaeth yn bosibl. Gallwch weld y rhestr lawn yma. Diolch am helpu i ddatblygu arweinwyr 

ifanc ar gyfer gwell yfory. 

 

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/yn-ysbrydoli-hyrwyddwyr-llesiant-y-dyfodol-academi-arweinyddiaeth-cenedlaethaur-dyfodol-2021/


Sylw ar Gorff Cyhoeddus: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn 

rhoi gwelyau i helpu'r rhai mewn angen 

 

“Mae’n debygol y bydd pobl gan gynnwys plant sy’n byw heb wely iawn i gysgu ynddo neu sy’n 

cysgu ar loriau neu’n rhannu gwelyau sengl yn dod ar draws problemau iechyd. 

“Bydd cael gwely newydd eu hunain yn eu helpu i gael noson dda o gwsg ac yn cefnogi eu hiechyd 

a’u lles. Amanda Davies, Rheolwr Gwella Gwasanaethau BIP Bae Abertawe. 

Roedd yn galonogol iawn clywed y newyddion y bydd cannoedd o welyau a matresi sengl newydd  

sbon a gafodd eu caffael ar frys ar gyfer ysbytai maes Covid-19 ym Mae Abertawe nawr yn cael eu 

rhoi i bobl sydd wirioneddol eu hangen. 

Mae'n dangos y Pum Ffordd o Weithio, yn enwedig y rhai o Atal, ar waith. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/


Fel yr eglura’r byrddau iechyd, bydd y gwelyau nas defnyddir yn cael eu rhoi am ddim i deuluoedd a 

phobl sydd wedi bod yn ddigartref, neu a allai fod yn cael trafferth fforddio ’r gwelyau sydd eu 

hangen arnynt. 

Bydd gwelyau hefyd yn cael eu cynnig i ffoaduriaid, gan gynnwys pobol sy'n cyrraedd Abertawe a 

Chastell-nedd Port Talbot o Wcráin. 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe bellach yn gweithio gydag asiantaethau partneriaeth lleol 

i helpu i nodi teuluoedd a ffoaduriaid yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a allai elwa. 

Ac mae apêl hefyd yn mynd i staff y bwrdd iechyd i roi gobenyddion sbâr a duvets sengl newydd, a 

dillad gwely wedi'u golchi'n ffres neu ddillad gwely sengl newydd mewn cyflwr da.  

Dim ond ar gyfer defnydd tymor byr mewn argyfwng y bwriadwyd gwelyau'r ysbyty maes. Maent yn 

anaddas ar gyfer prif ysbytai acíwt neu leoliadau GIG neu iechyd cymunedol, gan na chawsant eu 

cynllunio ar gyfer defnydd parhaol. Nid oes gan y gwelyau sylfaenol y pedalau a'r moduron sydd eu 

hangen i godi a gostwng cleifion, felly ni chawsant eu hadeiladu at ddefnydd clinigol hirdymor.  

Fodd bynnag, mae'r gwelyau yn ddigon cadarn ar gyfer defnydd domestig bob dydd ac yn dod gyda 

matresi gwrth-ddŵr a byrddau pen a throed. 

Mae 595 o welyau ar gael i'w rhoi i gymunedau ar hyn o bryd. 

Dywedodd Sally Bloomfield, Arweinydd Prosiect ar gyfer Ysbyty Maes y Bae: 

“Roedd gwelyau’r ysbyty maes yno rhag ofn y bydd eu hangen arnom, ac mae ’n wych oherwydd 

brechiadau a mesurau eraill a roddwyd ar waith yn ystod y pandemig nad ydym wedi gorfod eu 

defnyddio. 

“Ond nawr mae gennym ni gyfle i sicrhau bod modd eu defnyddio o hyd ar gyfer pobl sydd wir eu 

hangen.” 

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Gwella Gwasanaethau BIP Bae Abertawe: 

“Mae yna gyfle gwirioneddol nawr i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau llawer o drigolion Bae 

Abertawe sy’n wynebu adfyd, a hefyd ffoaduriaid sy’n cyrraedd yma am noddfa. 

“Mae costau byw yn codi’n sylweddol ac rydym yn gwybod bod mwy o bobl o fewn ein cymunedau 

yn wynebu caledi ariannol. 

“Mae’n debygol y bydd pobl gan gynnwys plant sy’n byw heb wely iawn i gysgu ynddo neu sy’n cysgu 

ar loriau neu’n rhannu gwelyau sengl yn dod ar draws problemau iechyd. 



“Bydd cael gwely newydd eu hunain yn eu helpu i gael noson dda o gwsg ac yn cefnogi eu hiechyd 

a’u lles. 

“Bydd yr hyn a wnawn yn awr i fynd i ’r afael â thlodi gwelyau yn ein cymunedau yn cael effaith 

gadarnhaol ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol.” 

Ychwanegodd Sally: 

“Rydym hefyd yn sylweddoli, os yw rhywun yn ei chael hi ’n anodd fforddio gwely, yna mae ’n debygol 

y bydd angen cymorth arnynt i’w wisgo hefyd. Felly rydym yn gofyn i ’n staff helpu os gallant, drwy 

gyfrannu dillad gwely sbâr y gallwn eu dosbarthu gyda’r gwelyau fel pecyn cyflawn.” 

Mae’r bwrdd iechyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a’r 

ddau gyngor ar gyfer gwasanaethau gwirfoddol ym Mae Abertawe, a all nodi teuluoedd posibl i 

dderbyn y gwelyau ar ein rhan. 

Mae wedi dweud bod croeso hefyd i sefydliadau sy ’n cefnogi ffoaduriaid, gan gynnwys pobol sy’n 

dod o Wcráin, wneud cais am welyau. (Nid yw’r bwrdd iechyd yn gallu derbyn ceisiadau gwelyau yn 

uniongyrchol gan unigolion.) 

 

1 - Caps iwn: o'r chwith i'r dde Sally Bloomfield, Arweinydd Prosiect Ysbyty'r Bae, Brenda George, Gwasanaethau Domestig, 
a  Kel ly John, Rheolwr Safle Ysbyty Maes y Bae, gyda rhai o'r gwelyau sydd ar gael.  



Cwrdd â'r Tîm 

 

Bob mis byddwn yn cyhoeddi sesiwn holi-ac-ateb gydag aelod o'm tîm a fydd yn rhannu ei 

fewnwelediad i'w amser gyda fy Swyddfa. Y mis hwn, ein Harwr Corfforaethol gwych, Helen Nelson, 

a ymunodd â’r tîm yn 2016. 



 

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

newydd? 

Cefais fy nhrosglwyddo i’r swyddfa o Cynnal Cymru - Sustain Wales  ar y dechrau ym mis Ebrill 2016. 

Roeddwn wedi bod yn gweithio gyda Peter Davies a Llywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, felly, roedd yn gyfle gwych i fod yn rhan o'r trefniant newydd hwn. 

Cefais fy nhrosglwyddo gyda thri chydweithiwr arall o Cynnal, ac rwy ’n cofio’r diwrnod yn gynnar yn 

2016 pan lwyddom i weithio allan mai Sophie Howe a benodwyd i rôl newydd Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, cyn iddi gael ei chyhoeddi. 

Roeddwn yn drwm feichiog pan gefais fy nhrosglwyddo a chefais 7 mis o absenoldeb mamolaeth yn 

ystod y flwyddyn gyntaf honno. Roedd Sophie yn gefnogol iawn ac mae’r agwedd hon o lesiant yn y 

gwaith a chefnogi cyfrifoldebau rhiant/gofalu yn nodwedd fawr o’i dull arwain. 

Un o'r darnau cyntaf o waith a wnes i oedd prosiect cynnwys i ddatblygu cynllun strategol a 

blaenoriaethau polisi'r Comisiynydd newydd. Fe wnaethom ni lawer o ymgysylltu, gwrando ar yr hyn 

a ddywedodd pobl ac, wrth gwrs, daeth Sophie â’i phersbectif a’i syniadau ei hun. Sefydlodd hyn y 

genhadaeth ar gyfer tymor Sophie yr ydym yn dal i weithio iddi nawr: 

1. Amlygu a gweithredu ar y materion mawr sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol 

2. Cefnogi cyrff cyhoeddus i weithredu'r Ddeddf 

3. Bod yn rhan o'r Ddeddf, ac adeiladu mudiad ar gyfer newid o amgylch y Ddeddf  

4. Gweithredu yn ogystal â siarad - sef y newid yr ydym am ei weld mewn eraill 

https://cynnalcymru.com/?lang=cy


  

- Pa newidiadau ydych chi wedi sylwi arnynt dros y blynyddoedd?  

  

Mae llawer wedi newid mewn chwe blynedd. Forming, storming, norming and performing, fel maen 

nhw'n dweud yn y Saesneg! 

Ar y dechrau roedd llawer o ymgartrefu, dynameg personoliaeth wrth i bobl ddod i arfer â'i gilydd a 

phwerau a dyletswyddau'r ddeddfwriaeth. 

  

Newidiodd strwythur y sefydliad yn eithaf dramatig tua 18 mis pan wnaethom ei wneud yn fwy ‘fflat’ 

o ran hierarchaeth, cyflwyno Ysgogwyr Newid a newidiodd fy rôl innau hefyd, i'r hyn sydd bellach yn 

Arwr Corfforaethol. Mae hon yn swydd wych, sy'n golygu bod gen i olwg hofrennydd o'r sefydliad i'w 

helpu i weithredu'n effeithiol; cysylltu'r dotiau; gofyn cwestiynau lletchwith a heriol; canolbwyntio ar 

effaith; rhagweld a datrys problemau; ac arwain ar lywodraethu corfforaethol. Rwy'n ei fwynhau'n 

fawr. 

  

Rydw i wedi mynd o rôl roeddwn i’n ansicr yn ei chylch ar y dechrau i deimlo fy mod yn ymddiried 

ynddyn nhw ar bob lefel o’r sefydliad, bod yn rhan o’r tîm arwain a gwybod y gallaf gefnogi 

cydweithwyr a chymryd rhan lle bynnag y credaf fod angen help neu arweiniad .  

  

- Beth fu eich moment balchaf? 

  

Bod yn feiddgar yn y modd yr ydym yn bwrw ymlaen â’r ddeddfwriaeth a dyletswyddau’r 

Comisiynydd. Nid yw Sophie yn un sy’n osgoi rhag galw'r drwg a dangos y da. Mae hi wedi bod yn 

gryf yn y modd y mae hi wedi hyrwyddo'r ddeddfwriaeth, i bob cornel o Gymru a 'r Byd. Mae ganddi 

ffocws laser o wybod beth i fynd ar ei ôl o ran polisi, a pha dactegau fydd yn cael effaith. Roedd y 

cyhoeddiad gan y Llywodraeth i beidio â bwrw ymlaen â Ffordd Liniaru’r M4 ym mis Mehefin 2019 ar 

ôl i Sophie ac eraill roi tystiolaeth yn ei herbyn, yn garreg filltir fawr ac yn dangos bod y rhai sy ’n 

gwneud penderfyniadau yn cymryd y Ddeddf o ddifrif.  

  

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



  

Mae Sophie yn ei blwyddyn olaf o’i thymor o saith mlynedd a bydd Comisiynydd newydd yn cael ei 

benodi gan Lywodraeth Cymru yn gynnar yn 2023. 

  

Fy ngobaith pennaf yw bod dull llesiant cenedlaethau ’r dyfodol yn cynyddu ei gyrhaeddiad ar draws 

cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Rwyf am weld cyrff cyhoeddus yn ei deal hi, a chynlluniau sy'n dod â 

manteision llesiant lluosog (economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol), yn cael eu 

cynyddu a'u cefnogi yn y tymor hir.  Yn benodol, rwyf am weld yr argymhellion a wnaethom ym 

Mhennod 2 o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael eu gweithredu. 

  

Rydym wedi creu llawer o adnoddau, a hoffwn weld y Swyddfa yn parhau i helpu cyrff cyhoeddus i 

alluogi newid, ar faterion fel cynllunio defnydd tir, tai, trafnidiaeth, adfywio, ynni a chaffael 

cyhoeddus. 

  

Credaf fod gweithio gyda phartneriaid a chreu mudiad, neu newid synnwyr amlwg o amgylch y 

Ddeddf, yn allweddol. Mae Academi Arwain Cenedlaethau’r Dyfodol yn wych gan ei fod yn ffordd o 

feithrin cysylltiadau adeiladol ag arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus, pobl ifanc ac eraill. Mae yna 

lawer o bethau da yn digwydd ar draws y sector, ledled Cymru sydd angen dod yn norm.  

  

  

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

  

Byddwch yn chi'ch hun, gweithiwch yn galed, cymerwch seibiannau, peidiwch ag oedi i ofyn 

cwestiynau. 

  

- Un gair neu ymadrodd sy’n crynhoi eich amser yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

Cymru: 

  

https://futuregenerations2020.wales/welsh
https://www.futuregenerations.wales/cy/leadership-academy/


Wrth fy modd! 

. 

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 

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

 


