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Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory
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Mae Cymru’n arwain y byd ac wedi cael ei chanmol gan y Cenhedloedd Unedig am ein Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) unigryw sy’n diogelu buddiannau ein plant a chenedlaethau’r dyfodol.

Bydd fy nghyfnod fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru yn dod i ben ar 31 Ionawr 2023.

Rwy’n edrych yn ôl ar y saith mlynedd diwethaf gyda balchder mawr ac yn aml yn cael fy syfrdanu gan yr
hyn y mae Cymru wedi llwyddo i’w gyflawni yn y cyfnod hwn. Mae cymaint mwy i’w wneud ond rydym
wedi casglu digon o fomentwm i sicrhau bod buddion y Ddeddf yn parhau i dyfu.

Ond byddai’r newid rydym wedi’i weld dros fy nhymor fel y Comisiynydd yn ddim byd heb y miloedd o
bobl ysbrydoledig yr wyf wedi’u cyfarfod ledled Cymru. Y bobl hyn sydd wedi gwneud Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn llawer mwy na darn o ddeddfwriaeth. Mae gwersi’r Ddeddf wedi parhau â’r
mudiad dros newid, ffordd newydd o feddwl sydd bellach yn rhedeg drwy ein DNA yng Nghymru.

Dyna pam rydw i'n cyhoeddi fy 100 Ysgogwyr Newid Cenedlaethau'r Dyfodol.

Rhestr o rai o'r bobl hynod y mae fy nhîm a minnau wedi cael fy ysbrydoli ganddynt dros y saith mlynedd
ers i mi ddechrau yn y swydd.

Mae Ysgogwyr Newid o bob rhan o Gymru yn gwireddu gweledigaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol ac yn cyfrannu’n uniongyrchol at lesiant Cymru.

Mae nifer ac amrywiaeth y ffyrdd y mae’r Ddeddf hon wedi dod yn realiti yn syfrdanol. Mae ei nodau
llesiant yn cael eu cyflawni bob dydd gan ystod eang o sefydliadau, cymunedau ac unigolion ar draws y
wlad gyfan.

A dim ond ciplun yw'r rhestr hon, mae wedi'i chynllunio i dyfu. Dyma fy anrheg i bob Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n dod ar fy ôl – rhwydwaith cynyddol o Ysgogwyr Newid.

Mae'r rôl hon wedi bod yn bleser ac yn anrhydedd llwyr ac rwyf am ddiolch i bawb sy'n gweithredu
heddiw ar gyfer well yfory am eich ymdrech anhygoel.

Dyma fy rhestr o Ysgogwyr Newid a pham rydw i wedi eu cynnwys ar y rhestr - pwy yw eich ysgogwyr
newid?
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Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
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CENEDLAETHAU'R DYFODOL 100CENEDLAETHAU'R DYFODOL 100

Zoey Allen
Ymgyrchydd a Dylanwadwr

Ali Abdi 
Rheolwr Partneriaeth Porth Cymunedol, Citizens
Cymru a Phorth Cymunedol Prifysgol Caerdydd

Fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, mae David wedi ymrwymo
i sicrhau bod llesiant diwylliannol wrth wraidd y broses o lunio polisïau. Mae
wedi arwain nifer o brosiectau arloesol gan gynnwys cynnwys pobl ifanc a
chymunedau ym mhob agwedd o Strategaeth 2030 yr Amgueddfa, a
datblygu sgiliau a chreadigrwydd, un o’u hamcanion llesiant. Ochr yn ochr â
staff angerddol ac ymroddedig, mae arweinyddiaeth David wedi sicrhau
bod yr Amgueddfa yn parhau i esblygu ac ymateb i heriau'r presennol a'r
dyfodol, gan ddarparu gofod ar gyfer deialog, her ac ysbrydoliaeth.

David Anderson 
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru

Mae Zoey, ‘dynes draws ar genhadaeth i addysgu’ yn rhestru rhai o’r
rhesymau y mae’n gweithio’n galed i gynyddu amlygrwydd pobl draws a

queer fel: y 'frwydr am ofal iechyd cyfartal a gwell, mynediad cyfartal i
gyfleusterau, ac i fod yn cael ein trin fel bod dynol tra'n bod ni allan ac o

gwmpas'. Enwebwyd y dylanwadwr yn ddiweddar ar gyfer Gwobr
Amrywiaeth Genedlaethol.

Mae Ali yn hyrwyddwr cymunedol ac actifydd angerddol. Drwy Citizens
Cymru, mae’n grymuso trigolion yn Butetown, Grangetown a’r cyffiniau i
ddod yn ddinasyddion ac arweinwyr gweithredol, gan gynnwys drwy ei rôl
arweiniol o greu Community Jobs Compact. Gyda Phrifysgol Caerdydd, mae
Ali'n arwain ar ddatblygiad partneriaeth rhwng Rhaglen Cenhadaeth
Ddinesig y Brifysgol a'r gymuned leol. Yn ei rôl wirfoddol gyda Fforwm
Cenedlaethol Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig Race Council Cymru, mae’n
dod â grwpiau mawr o bobl ifanc Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ynghyd
i ymgysylltu ag arweinwyr gwleidyddol a Llywodraeth Cymru.
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Mae Dawn a Zoe yn gyd-sefydlwyr 4theRegion, rhwydwaith amrywiol
sy’n gwneud i bethau da ddigwydd ar gyfer De-orllewin Cymru. Mae

Dawn a Zoe yn cysylltu pobl, yn cynnal digwyddiadau, yn hwyluso
sgyrsiau ac yn arwain prosiectau mewn meysydd fel bwyd cynaliadwy,

trafnidiaeth, economi gylchol, teithio a thwristiaeth. Maent yn dod ag
ystod eang o sefydliadau ynghyd ac yn cefnogi gweledigaeth Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gan symud y rhanbarth tuag at y nodau
llesiant.

Zoe Antrobus a Dawn Lyle
Sylfaenwyr, 4theRegion
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Rae Baker a Fen Turner
Uwch Swyddog Pobl a Lleoedd ac Uwch
Swyddog Cynllunio, Cyfoeth Naturiol Cymru 

Frances Beecher
Prif Weithredwr, Llamau

Chris Blake
Cyfarwyddwr Sefydlu Green Valleys (Cymru) a
chatalydd ar gyfer 'Project Skyline'

Noreen Blanluet
Cyd-sylfaenydd, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Mae Fen a Rae yn gweithio i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) fel
cynrychiolwyr yng Ngwent ac ar draws Cymru. Maent yn hyrwyddwyr
brwd o’r Ddeddf ac wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda
chydweithwyr o sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus a thu hwnt i
ddod a'r Ddeddf yn fyw o safbwynt amgylcheddol. Mae Fen a Rae yn
ganolog i rôl CNC fel partner ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus,
gan gefnogi wrth gryfhau dealltwriaeth Deddf Amgylcheddol (Cymru)
a'i berthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ynghyd â'r
cyfleoedd a gyflwynir ar gyfer gweithio'n wahanol mewn partneriaeth i
bobl yng Ngwent a Chymru.

Frances yw Prif Weithredwr anhygoel Llamau, prif elusen ddigartrefedd
pobl ifanc a menywod Cymru. Mae Llamau yn gweithio ledled Cymru gyda

mwy na 10,000 o bobl ifanc a menywod sydd wedi’u difreinio ac sy’n
agored i niwed bob blwyddyn. Mae Frances wedi cefnogi rhai o’r bobl

fwyaf bregus ac wedi gweithio’n ddiflino ar faterion gan gynnwys cam-
drin domestig a digartrefedd. Mae’n arwain y sefydliad gydag angerdd a

dilysrwydd ac mae bob amser yn chwilio am bartneriaethau a dulliau
newydd o ddatrys achosion sylfaenol yr heriau y mae’r bobl ifanc hyn yn

eu hwynebu.

Mae Chris yn hyrwyddwr mewn perchnogaeth tir cymunedol ac ynni
adnewyddadwy. Dechreuodd yn Aberhonddu gyda’r Green Valleys ac yna
cyflwynodd ‘Project Skyline’ i gymoedd y Rhondda, gan weithio mewn
partneriaeth â’r gymuned i fireinio cysyniad sy’n cysylltu pobl leol â’u
tirwedd trwy ddarparu swyddi, hyfforddiant a buddion iechyd. Yn gyn-aelod
o fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru, mae gan Chris weledigaeth wych ar gyfer
Cymru well.

Noreen yw cyd-sylfaenwyr Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, sefydliad
annibynnol, nid-er-elw sy'n gweithio i drawsnewid gwasnaethau cyhoeddus

trwy cydgynhyrchu a chynnwys dinasyddion. Mae Noreen yn hyrwyddwr
cyffredinol dros wreiddio egwyddorion cydgynhyrchu (cynnwys pobl mewn

penderfyniadau sy’n effeithio arnynt) mewn polisi cyhoeddus a’r sector
gwirfoddol a statudol. Mae hi wedi arwain datblygiad y rhwydwaith fel lle

pwysig i ymarferwyr ddysgu a rhannu ac wedi helpu i sicrhau bod y
rhwydwaith yn gallu cefnogi Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i

ddatblygu eu harferion cynnwys eu hunain.
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Mae Hywel a Sarah (o Costain a gwasanaethau Sharp yn ôl eu trefn) yn yrwyr
allweddol yng Nghlwstwr Diwydiannol De Cymru. Mae hwn yn brosiect defnyddio
Her Datgarboneiddio gydag amrywiaeth o sefydliadau partner o’r sectorau
diwydiannol, egni, y gyfraith, academaidd, a chyfleustodau cyhoeddus, yn
gweithio ar draws de Cymru i leihau allyriadau heb aberthu swyddi sydd mor
bwysig i’r ardal. Mae Hywel a Sarah wedi cefnogi partneriaid SWIC wrth iddynt
archwilio cynlluniau datgarboneiddio a’r seilwaith sydd ei angen ar gyfer economi
hydrogen a’r prosiect ar waith nawr yw edrych ar gyflenwad hydrogen, defnydd
dal a storio carbon, a chludiant CO2, a fyddai’n creu diwydiant cwbl newydd i’r
rhanbarth. Maent hefyd wedi datblygu academi arweinyddiaeth y dyfodol Costain
ei hun, dan arweiniad gweithwyr proffesiynol ifanc.

Sarah Bowles a Hywel Wolf
Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)

Mae Sian yn rhan o Gynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
Cymru gyfan, yr unig raglen ymarfer genedlaethol yn y DU. Trwy ei rôl, yn
seiliedig mewn tîm â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mae'n darparu

technegau newid ymddygiad a gweithgareddau er mwyn cefnogi
cleientiaid a gyfeiriwyd at i wneud newidiadau ffordd o fyw i wella eu

hiechyd a'u lles. Mae'r gweithgareddau yn cynnwys pêl-droed, cerdded,
ymarfer cylchol, E-feicio a cherdded nordig fel rhan o 'Gynllun Cyflawni

Pwysau Iach: Cymru Iach'.

Sian Brierley
Cydlynydd Gweithgareddau, Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio

Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a
Iechyd Cyhoeddus Cymru

James Byrne a Rachel Sharp
Cyfarwyddwr a Rheolwr Adfer Tirwedd a Rhaglenni,

Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Mae Shea wedi dal dwy rôl bwysig, yn gyntaf yn y Sefydliad Materion Cymreig yn arwain ar brosiect
'Ail-egni' Cymru ac yn fwy diweddar fel Rheolwr Polisi Bwyd, Defnydd Tir a Natur WWF Cymru.
Yn hyrwyddwr byd natur go iawn, mae Jess bob amser wedi cynnig her adeiladol i fy ngwaith a
sefydliadau eraill fel Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth WWF Cymru. Y tu allan i'r swyddfa, mae hi hefyd
wedi rhoi o'i hamser i brosiectau cymunedol.

Shea Buckland-Jones a Jess McQuade
Rheolwr Polisi Bwyd, Defnydd Tir a Natur a Phennaeth
Polisi ac Eiriolaeth, WWF Cymru

Gwyddel a fabwysiadwyd gan Gymru yw James, sy’n adnabyddus am ei
ymrwymiad i warchod ac adfer byd natur yng Nghymru, gan gynnwys

amddiffyn bioamrywiaeth o bwysigrwydd cenedlaethol gwastadeddau Gwent
rhag dinistr. Mae'r ddau wedi bod yn hyrwyddwyr cynnar i dangos sut y gall

natur gyflawni yn erbyn llawer o nodau llesiant Cymru.
Mae Rachel wedi bod yn gyfarwyddwr Ymddiriedolaethau Natur Cymru ers

2011; mae hi wedi ymgyrchu'n ddiflino i weithredu i fynd i'r afael â'r argyfwng
natur yng Nghymru. Mae’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar roi Cymru gydnerth

ar waith drwy ddiogelu safleoedd dynodedig a rhywogaethau sydd mewn
perygl.
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Mark Cadwallader
Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu,

Prifysgol De Cymru

Paul Matthews a Hazel Clatworthy
Prif Swyddog Gweithredol a Swyddog Polisi
Cynaladwyedd, Cyngor Sir Fynwy

Mae Paul, prif weithredwr ysbrydoledig a blaengar, yn ganolog i nifer o
rwydweithiau datblygu cynaliadwy. Mae Hazel yn gyrru prosiectau lles
amgylcheddol yn ei rôl polisi cynaliadwyedd a chyda Chydlynwyr Datblygu
Cynaliadwy Cymru+. Sir Fynwy, a arweiniodd y rhaglen gydweithredol
'Infuse: Innovative Future Services', oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng
Nghymru i gytuno ar Gynnig ar gyfer yr Afonydd a'r Cefnforoedd.

Fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu ym Mhrifysgol De Cymru, mae
Mark bob amser wedi archwilio ffyrdd newydd o arloesi ac adeiladu

partneriaethau. Mark oedd un o'r bobl gyntaf i gredu yng ngweledigaeth
Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol, a rhoddodd y Brifysgol

ymlaen yn eiddgar fel partner. Mae'n parhau i hyrwyddo datblygu
cynaliadwy o fewn y sector addysg uwch a thu hwnt.

Mae Llywodraeth Cymru yn llawn o hyrwyddwyr Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol; gweithio'n galed i greu'r Gymru a garem. Dyma
rai enghreifftiau yn unig: bu Andrew Charles yn gweithio ar ddatblygu
deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o’r dechrau ac mae
bellach yn ganolog i’w hymgorffori a’i llywio drwy strategaeth a pholisi’r
Llywodraeth.

Mae Stuart wedi bod yn allweddol wrth ail-lunio Polisi Cynllunio Cymru,
gan helpu i sicrhau bod y ffordd yr ydym yn cynllunio ein lleoedd yng
Nghymru yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ar ôl cyfnod ym
myd trafnidiaeth lle y parhaodd i hyrwyddo gweledigaeth gynaliadwy ar
gyfer sut mae pobl yn symud o gwmpas, mae Stuart bellach yn cefnogi
Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru i fwrw ymlaen â’i gylch gwaith
newydd i feddwl am yr angen ac effaith seilwaith hir-dymor ledled
Cymru.

Mae Andy Rees yn arwain y tîm strategaeth gwastraff, sydd ers tro byd
wedi bod yn byw ac yn rhoi’r Ddeddf ar waith ym mhopeth a wnânt.
Mae llwyddiant Cymru yn y maes hwn - 3ydd ailgylchwr gorau yn y Byd
- yn dweud y cyfan. Mae Andy a’r tîm bellach yn sicrhau bod y ffordd yr
ydym yn Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu yn cefnogi cydlyniant
cymunedol, yn mynd i’r afael â thlodi ac yn creu swyddi.

Mae David yn sicrhau bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn
ysgogydd allweddol o ran meithrin cysylltiadau rhyngwladol cryf, ac yn
benodol nodi mewn partneriaethau a chyfleoedd newydd ar gyfer
Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang.

Andrew Charles, Stuart Ingram, Andy Rees & David Warren
Llywodraeth Cymru
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Mae Criccieth yn dref Fictoraidd fach ger lan môr. Mae'r Cyngor Tref wedi
bod yn gyfrifol am lawer o weithgareddau i wella'r ardal ac yn arbennig
roedd am gynyddu nifer yr ymwelwyr ar y stryd fawr. Datblygwyd Cynllun
Cymunedol uchelgeisiol, oedd yn cynnwys gweithgareddau diwylliannol,
creu lle a lles. Wedi’i hysbrydoli gan gerdd a ysgrifennwyd 90 mlynedd yn ôl
am ddigwyddiad dirgel, ffuglennol ar lan y môr, comisiynwyd cerflun
cyhoeddus, cerddoriaeth newydd a barddoniaeth. Roedd y
gweithgareddau'n cynnwys digwyddiadau cymunedol, map tref artistig a
phaneli dehongli treftadaeth. Gyda'i gilydd, mae'r rhain wedi annog
cydlyniant cymunedol, wedi cynyddu nifer yr ymwelwyr, wedi cefnogi
masnachwyr lleol ac wedi cynnal morâl y dref drwy'r pandemig a thu hwnt.

Tîm Cwmni Bro Ffestiniog

Sefydlodd Kelly a Mandy y Good Wash Company, menter gymdeithasol
ardystiedig sy'n ymdrechu'n gyson i wneud gwahaniaeth. Wedi dweud na
fyddai creu brand moethus o safon uchel gyda chydwybod gymdeithasol
byth yn gweithio, mae Mandy a Kelly wedi profi bod hynny'n anghywir, ac

maent yn helpu i newid y byd "un golchad ar y tro". Mae'r holl elw gwerthu
a chodi arian o'u sebonau a chynhyrchion ymdrochi eraill yn mynd at

achosion da, ac mae effaith gymdeithasol wrth wraidd popeth a wnânt.

Kelly Davies a Mandy Powell
Sylfaenwyr, The Good Wash Company

Cyngor Tref Criccieth

Mae tîm Cwmni Bro Ffestiniog yn gyfrifol am hwyluso cydweithrediad
rhwng busnesau a mentrau cymunedol sy'n cyflogi tua 150 o bobl yn lleol.

Maent yn cynnig cyflogaeth barhaol ac yn darparu cyfleoedd gyrfa i
weithwyr proffesiynol sy'n dymuno aros yn eu cymuned, lle mae
traddodiad o fenter amgylcheddol, economaidd, gymdeithasol,

ddiwylliannol a chymunedol.

Datblygodd Amanda y Cynllun Rhyddhad Tlodi Gwelyau anhygoel ym
Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, menter arloesol sydd wedi gwella
bywydau nifer. Mae'r prosiect wedi cyflawni miloedd o welyau argyfwng
oedd dros ben wedi'r pandemig Covid -19 i gartrefi lle'r oedd pobl yn
profi tlodi gwelyau. Rhoddwyd gwelyau hefyd i ysbyty plant a gwersyll
ffoaduriaid ym Moldova ar gyfer Wcrainiaid oedd yn ffoi'r rhyfel. Yn 2022,
fe sefydlwyd fferm amaethyddol a chefnogir gan y gymuned fwyaf ar dir
bwrdd iechyd yn y DU. Bydd y fferm yn darparu llysiau organig
fforddiadwy i hyd at 200 o gartrefi'r wythnos, gyda'r gwarged yn mynd i
fanciau bwyd lleol. Mae Amanda hefyd yn gwella arferion caffael yng
nghadwyni cyflenwad GIG ac yn integreiddio celf gyda lles cleifion. 

Amanda Davies
Rheolwr Gwella Gwasanaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
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Mae Meleri a'r tîm yn datblygu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd
ac amgylcheddol sy'n hyrwyddo cymuned iach, fywiog a chynaliadwy. Mae'r
prosiectau’n cynnwys cynllun hydro cymunedol Ynni Ogwen sydd wedi’i
ganmol yn fawr a Dyffryn Gwyrdd, prosiect sydd wedi’i leoli yn Nyffryn
Ogwen sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd a’r amgylchedd, tra’n mynd i’r
afael â llesiant meddwl, tlodi, ac ynysu gwledig.

Meleri Davies a'r Tîm Partneriaeth Ogwen
Prif Swyddog, Partneriaeth Ogwen

Sarah Dickens
Gohebydd Economeg, BBC Cymru

Mae Down to Earth wedi arloesi mewn adeiladu cynaliadwy tra'n
uwchsgilio pobl ifanc a bregus. Yn enghraifft wych o gydweithio, maent yn

gweithio gyda byrddau iechyd ac eraill i uwchraddio eu dull gweithredu.
Mae eu tîm anhygoel o benseiri, gweithwyr ieuenctid, hwyluswyr, fframwyr

pren ac arweinwyr antur yn adeiladu i safonau amgylcheddol uchel tra'n
adeiladu hyder pobl.

Tîm cyfan Down to Earth

Cynghorydd Dan De'Ath a Caro Wild
Arweinwyr Cabinet, Cyngor Caerdydd

Mae Caro yn eiriolwr angerddol dros deithio llesol, gan arwain ymdrechion
ein prifddinas i leihau’r defnydd o geir a chynyddu cerdded a beicio. Mae

wedi arwain y cyngor at rai penderfyniadau dewr ac ymrwymiadau
uchelgeisiol i deithio cynaliadwy.

 

Mae Dan, fel yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth a Chynllunio Strategol (ac
Arglwydd Faer Du cyntaf Caerdydd), wedi parhau â gwaith arloesol Caro a

hefyd wedi hyrwyddo ymgysylltu mwy o bobl â democratiaeth. Maent yn
fodelau rôl gwych ar gyfer sut i ddatblygu dinas yn unol â Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol.

Yn newyddiadurwr hirsefydlog a phrofiadol gyda’r BBC, Sarah oedd y
cyntaf i gael ei phenodi’n ohebydd Economeg. Mae hi wedi bod yn
gohebu ar yr economi yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd ac wedi
bod yn rhan o dîm costau byw BBC Cymru.
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Dr Tom Downs, Dr Stacey Harris a Dr Yasmina Hamdaoui
Meddyg Iau, Peadiatregydd, a Fferyllydd, Cynghrair
Iechyd Gwyrdd Ysbyty Gwynedd

Jessica Dunrod
Awdur, Cyfarwyddwr, Arbenigwr Dad-goloneiddio

Mae Suzanne yn hynod ymroddedig i gefnogi pobl Du, Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig sy'n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu
oherwydd oedran, rhyw ac anabledd, gan ddefnyddio ei phrofiad bywyd ei
hun i ysgogi newid. Mae hi’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a
gwasanaethau cyhoeddus a helpodd i lunio Cynllun Gweithredu Gwrth-
hiliaeth Llywodraeth Cymru drwy amlygu pwysigrwydd deall iechyd meddwl
er mwyn osgoi arferion gwahaniaethol.

Suzanne Duval
Rheolwr Iechyd Meddwl a Dementia Pobl Du, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig. Diverse Cymru

Arweiniodd Dr Tom Downs, Dr Stacey Harris ac Yasmina
Hamdaoui dîm amlddisgyblaethol o Ysbyty Gwynedd i
ffurfio Grŵp Gwyrdd, gan geisio adleoli eu llw i 'wneud
dim niwed' yng nghyd-destun iechyd planedol. Maen nhw
wedi herio'r system gofal iechyd i leihau ei gwastraff a'i
allyriadau ei hun, gan ddod â mwy nag 80 o bobl eraill i
gymryd rhan yn eu cenhadaeth i achub y blaned yn
ogystal â chleifion. Maent yn tyfu eu symudiad o Wynedd
i rwydwaith o grwpiau gofal iechyd gwyrdd ar draws
Cymru gyfan.

Mae Jessica, awdur plant Du cyntaf Cymru, yn herio’r system lenyddol i
sicrhau bod awduron Du yn cael eu cefnogi a bod plant yn gallu cyrchu

ystod o lyfrau sy’n cynrychioli treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog pobl o
liw Cymru.

Mae Taylor, o’r Barri, wedi defnyddio barddoniaeth i ddyneiddio pynciau
newid hinsawdd yn ei rôl fel Bardd Preswyl Comisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol Cymru 2021-2022. Bu’n gweithio gyda chymunedau ar hyd a lled
Cymru i sicrhau bod y waedd ralio i amddiffyn cenedlaethau’r dyfodol yn

parhau i gael ei chlywed yn uchel – ar gerddi fel My Magnolia tree,
enghraifft o sut y gall barddoniaeth ysgogi newid ystyrlon.

Taylor Edmonds
Bardd
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Dan arweiniad y Pennaeth Peter Evans, mae Ysgol Bro Banw yn mynd i'r
afael â thlodi bwyd drwy ymuno â chynllun 'Big Bocs Bwyd' sy'n helpu'r
plant i ddod yn llythrennog mewn bwyd drwy dyfu, coginio a dysgu am

fwyd. Defnyddiant fwyd gwastraff o ardd eu hysgol i greu ryseitiau newydd
ac maent yn dysgu sgiliau busnes trwy agor siop sy'n cyflenwi bwyd iach

rhad i'r gymuned.

Mae Ruth yn gweithio’n ddiflino fel bod pawb yn gallu cymryd rhan yn y
celfyddydau yng Nghymru a bod pobl anabl a byddar yn ganolog i’r
diwydiannau creadigol. Am dair blynedd, bu Ruth yn gweithio fel
Cyfarwyddwr Artistig Celfyddydau Anabledd Cymru a bu’n hyrwyddo
pwysigrwydd hawliau pobl anabl fel hawliau dynol ac yn mynegi’r cysylltiadau
rhwng celf a newid cymdeithasol.

Ruth Fabby MBE

Graeme Farrow a'r Tîm Canolfan Mileniwm Cymru
 Cyfarwyddwr Artistig, Canolfan Mileniwm Cymru

Mr Evans, staff a disgyblion Ysgol Bro Banw, Rhydaman

Mae Graeme wedi bod yn hyrwyddwr hirdymor ar gyfer y rôl y gall y
celfyddydau a diwylliant ei chwarae mewn llesiant ehangach, gan arwain

Canolfan Mileniwm Cymru i ganolbwyntio eu gwaith ar gefnogi a datblygu
pobl ifanc. Mae’n arweinydd cenedlaethau’r dyfodol go iawn yn ei faes ac

yn cael ei gefnogi gan dîm anhygoel o staff.

Cath yw Cyfarwyddwr y Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN),
Cynghorydd Sir dros Sir Fynwy ac Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac
Ymgysylltu. Yn ei rôl yn WEN mae hi wedi lansio cynllun mentora i gefnogi
menywod i symud i swyddi arwain a chyn hynny, treuliodd naw mlynedd ar y
Bwrdd Masnach Organig yn hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy.

Catherine Fookes
Cyfarwyddwr, WEN Cymru

Samantha Egelstaff
Cyd-sylfaenydd a Chadeirydd, Grŵp Gweithredu
Llifogydd Llanrwst

Mae Samantha, athrawes ac ymgyrchydd, wedi cyd-sefydlu Grŵp
Gweithredu Llifogydd Llanrwst yn sgil Storm Ciara yn 2020. Yn ystod y
digwyddiad mawr hwn bu’n cydlynu aelodau o’r gymuned i dimau, gan
gynnwys wardeniaid llifogydd gwirfoddol, darpariaeth bagiau tywod, glanhau
cymunedol, dosbarthu rhoddion, gofod cynnes a darpariaeth bwyd poethus,
chynghori ar lety ac atgyweirio dros dro. Cynhyrchodd y grŵp gerdd bwerus: Ymgodi o’r Gaeaf,
gyda’n Bardd Preswyl Taylor Edmonds. Yn cael ei ddarllen gan ddisgyblion Ysgol Bro Gwydir, mae’n
amlygu cyflwr llifogydd ar ein cymunedau a’r ymdrech gydweithredol i’w hamddiffyn.
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Mae Emyr a’r tîm y tu ôl i Gymwys ar gyfer y Dyfodol wedi gwthio i ddiwygio
cymwysterau TGAU a chymwysterau yn unol â’n heconomi newidiol a’r

cwricwlwm newydd. Mae’r Ddeddf wedi’i chymhwyso bob cam o’r ffordd,
gan sicrhau canlyniad sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Emyr George a Tîm Gymwys ar gyfer y Dyfodol
Cyfarwyddwr Diwygio a Pholisi Cymwysterau,

Cymwysterau Cymru

Mae Helen yn ymroddedig i sicrhau bod lles diwylliannol yn cael ei
adlewyrchu yn null a phenderfyniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae
hi wedi dangos pwysigrwydd dathlu treftadaeth a diwylliant wrth roi mesurau
ar waith i leihau anghydraddoldebau rhanbarthol, gan gynnwys unigedd ac
amddifadedd.

Dafydd Gruffydd
Rheolwr-Gyfarwyddwr, Menter Môn
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Helen Goddard
Pennaeth Adran: Diwylliant, Llyfrgelloedd a
Gwybodaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae Dafydd wedi gweithio i Fenter Môn am 25 o flynyddoedd, a
ddechreuodd fel asiantaeth datblygu gwledig a ariennir gan Ewrop gan

ddefnyddio dull integredig a thraws-sector, ymhell cyn i Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol gael ei chyflwyno. Mae Dafydd wedi gyrru

prosiectau sy’n canolbwyntio ar ddiwylliant ac iaith, ffermio, cefnogi’r

Y fenyw gyntaf i arwain Cymdeithas Adeiladu Principality Cymru fel Prif
Swyddog Gweithredol, mae Julie-Ann wedi ymrwymo’r Principality i
gyflawni sero net ac i fod yn rhagflaenydd yn y sector preifat wrth adrodd
yn erbyn nodau llesiant Cymru.

Julie-Ann Haines
Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Adeiladu
Principality

Debbie yw awdur yr adroddiad Locked-Out, cyd-gadeirydd y Tasglu
Hawliau Anabledd a Chadeirydd dau o’i weithgorau, ‘Ymgorffori a Deall y
Model Cymdeithasol o Anabledd’ a ‘Cyflogaeth ac Incwm’. Yn berson anabl
ei hun, mae hi wedi bod yn allweddol wrth weithredu gwaith y tasglu ac yn
ei lwyddiant.

Yr Athro Debbie Foster
Yr Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth,
Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Natasha Hirst

bregus, ac yn fwy diweddar mae wedi bod yn rhan o’r tîm sydd wedi datblygu 
Cynllun ‘Morlais’, prosiect ynni llanw, wedi'i leoli oddi ar arfordir Caergybi. Yn 2019, cynhaliodd

Dafydd ddigwyddiad rhanddeiliaid ar gyfer fy nhîm yn M-SPARC (Parc Gwyddoniaeth Menai) a bu i’r
trafodaethau gyfrannu at fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.



Mae Natalie, cyn-diwtor mathemateg, yn defnyddio coffi i fynd i'r afael â
diweithdra yng Nghaerdydd. Sefydlodd Boss & Brew Academy yn ystod y

cyfnod clo yn 2021 ac ers hynny wedi cynnig hyfforddiant barista a
rhaglenni cyflogadwyedd i bobl ifanc yn bennaf yn Butetown a Grangetown

lle tyfodd hi fyny, i helpu i fagu hyder a sgiliau er mwyn creu llwybrau
llwyddiannus. Teimlai Natalie ei bod wedi’i hysbrydoli i greu Boss & Brew ar

.

Yn breswylydd yn Llandrillo-yn-Rhos, mae Bill yn Is-gadeirydd Bwrdd
Gwasanaethau Tenantiaid Cartrefi Conwy ac yn hyrwyddwr cenedlaethau'r
dyfodol. Mae Bill wedi bod yn llais tenantiaid ar nifer o brosiectau adfywio’r
Gymdeithas, sy’n ymgorffori ein nodau llesiant.

Natalie Hodgkinson
Sylfaenydd, Boss and Brew Academy

Mae Helen, cyfarwyddwr Comisiwn Bevan, wedi bod yn eiriolwr diflino ac yn weithredwr ymarferol o
ddiwygio polisi ac arfer iechyd a gofal yng Nghymru. Helen a gychwynnodd ac arweiniodd Arloeswyr
Bevan drwy'r Comisiwn a oedd wedi sefydlu cannoedd o arloeswyr sy’n gweithio ar draws y system
gofal iechyd, i gyd â’r nod o’i diwygio yn unol â dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Helen Howson
Cyfarwyddwr, Comisiwn Bevan

Bill Hunt
Is-gadeirydd Bwrdd Cartefi Conwy a Chareirydd y
Bwrdd Gwasanaethau Tenantiaid Cartrefi Conwy

Mae Christine wedi ymroi 30 mlynedd i Ganolfan Felin Fach, hwb
cymunedol I-CAN, lle sydd â’r nod o ddarparu hafan ddiogel ym Mhwllheli i

aelodau mwyaf bregus y gymuned. Mae'r ganolfan yn helpu gydag unrhyw
beth sy'n achosi pryder neu a all arwain at argyfwng; iechyd meddwl a lles,

cyllid, tai, digartrefedd a chwilio am waith. Mae hi’n aelod gwerthfawr o’r
Hyb a’r gymuned ehangach.

Christine Hughes
Rheolwr y Ganolfan,

Canolfan Cymunedol Felin Fach Pwllheli

Becky Harford, Jane Booty a Ella Smillie
Cyd-sylfaenwyr a Chyfarwyddwyr, Benthyg Cymru

Mae Becky, Ella a Jane yn gyd-sylfaenwyr a chyfarwyddwyr Benthyg
Cymru - llyfrgell o bethau Cymru sy'n tyfu'n gyflym, gan ddod â phobl
ynghyd i rannu a benthyca eitemau cartref, gan arbed gwastraff a lleihau
allyriadau carbon. Ers sefydlu’r Llyfrgell Pethau gyntaf yng Nghaerdydd,
maent wedi sefydlu rhwydwaith benthyca Cymru gyfan o bymtheg o
brosiectau.

ôl gweld yr effaith yr oedd Covid-19 yn ei achosi yn ei chymuned leol yn nhermau iechyd meddwl
pobl ifanc ac effeithiau i’r fasnach lletygarwch. Mae mwyafrif y bobl ifanc sydd wedi sicrhau swyddi

yn dod o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ac mae nifer wedi gadael i weithio mewn
swyddi mewn diwydiant sydd yn draddodiadol yn brin o amrywiaeth.
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Yr awdur Iraci-Gymreig yw Bardd Cenedlaethol presennol Cymru a
Chymrawd Rhyngwladol Gŵyl y Gelli. Mewn traethawd ' Have you Heard
About the Niqabi on a Bus?', ar gyfer y llyfr 'Welsh Plural', antholeg ar
ddyfodol Cymru, mae Hanan yn archwilio Cymreictod ac yn gorffen wrth
ddisgrifio anrhydeddau coed yn Islam: "We are encouraged to plant seeds
even if facing the end of the world. The command … suggests to me that
putting your hands in the soil and connecting with the land … steadies you
in a time of crisis.”

Hanan Issa
Bardd ac Ysgrifenydd, Caerdydd

Mrs James, staff a disgyblion
Ysgol Gynradd Radnor, Caerdydd

Wedi'i leoli ym Mangor, mae Salamatu yn gweithio fel Ymgynghorydd
Cadwraeth i hyrwyddo Cymru wyrddach ac yn weithgar wrth hybu
ymwybyddiaeth amgylcheddol ymhlith cymunedau lleiafrifoedd ethnig a’r
gymuned Cymraeg ehangach. Sefydlodd Gymdeithas Affrica Gogledd
Cymru i gefnogi Affricanwyr sy’n byw yng Ngogledd Cymru i gael mynediad
at wasanaethau ar gyfer tai, trafnidiaeth, gofal iechyd, addysg i blant o
leiafrifoedd ethnig, myfyrwyr a phobl broffesiynol. Mae Salamatu hefyd yn
lysgennad gyda Climate Cymru ac yn aelod ymgynghorol o RSPB Cymru. 

Dan arweiniad y Brifathrawes Mrs James ac athrawon dosbarth Kane
Morgan a Eoghan Walsh, mae disgyblion, athrawon a rhieni wedi

ymrwymo i deithio llesol rheolaidd i’r ysgol er budd cenedlaethau o
blant ysgol y dyfodol. Trwy hybu cerdded, beicio a sgwtera yn y

Mae'r Athro Jones yn economegydd dawnus nad yw'n ofni herio'r status
quo economaidd. Bu’n allweddol wrth sefydlu Ysgol Busnes Prifysgol
Caerdydd fel Ysgol Fusnes Gwerth Cymdeithasol gyntaf y DU, mae’n

ganolog i gyflwyno’r achos dros ddiwygio ein system arholiadau ac wrth
fapio allyriadau carbon Cymru.

Yr Athro Calvin Jones
Yr Athro Economeg, Prifysgol Caerdydd

Dr Salamatu Jidda-Fada
Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, Cymdeithas Affrica
Gogledd Cymru

strydoedd, mae’r ysgol yn helpu i leihau tagfeydd a
llygredd yn yr ardal leol yn ogystal â gwella iechyd a

llesiant pawb sy’n cymryd rhan.
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Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Michelle yw Ysgrifennydd Cwmni i un o'r
cwmnïau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru, sydd ar daith i drawsnewid de
Cymru â chysylltedd band eang ffibr llawn ar raddfa fawr. Mae Michelle yn
arwain ymdrechion Ogi i integreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol yn graidd ar draws y busnes.

Michelle Lesch
Ysgrifennydd Cwmni, Ogi

Simone, Pennaeth y Celfyddydau ar gyfer rhaglen Iechyd a Llesiant Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gyda chymorth Elusen Caerdydd a'r Fro.
Mae hi a'r tîm wedi creu lleoedd yn gyfannol gyda lles mewn golwg; Ein
Dôl Iechyd yn gwella iechyd cleifion, staff, gwirfoddolwyr a grwpiau
cymunedol i ehangu bioamrywiaeth ac eco-lythrennedd ac yn gweithio
gyda nifer o grwpiau gan gynnwys Gwasanaethau Prawf Cymru i ddarparu
lleoliadau ym myd natur i droseddwyr ifanc i ddysgu sgiliau newydd a
darparu gwerth cymdeithasol. 

Simone Joslyn
Pennaeth y Celfyddydau, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro & Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro

Mae Dan yn eiriolwr cenedlaethau’r dyfodol yn y gymuned fusnes yng
Nghymru ac yn rhyngwladol. Gan ganolbwyntio ar hyrwyddo Cymru yn y

DU drwy Wythnos Cymru yn Llundain ac yn fyd-eang trwy raglen Wythnos
Cymru ehangach ac ymgysylltu â Chymry ar wasgar ledled y byd, mae
Dan wedi darparu llwyfan i hyrwyddo’r Ddeddf a datblygu diddordeb a

brwdfrydedd rhyngwladol.

Dan Langford OBE
Sylfaenydd a Chadeirydd, Wythnos Cymru Llundain ac

Wythnos Cymru Ledled y Byd

Gyda dros 15 mlynedd o brofiad yn y trydydd sector yn cynnwys dros
35,000 o bobl ifanc a theuluoedd mewn gweithredu amgylcheddol a

chymunedol yn Sir Benfro, mae Marten wedi arwain datblygiad cynlluniau
Agenda Cynaliadwy Bluestone ers 2019. Mae wedi alinio’r busnes â

nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac wedi arwain at leihad o
90% yng nghwmpasau 1 a 2 o allyriadau carbon, cynyddu lleihad

gwastraff ac ailgylchu, a symud Bluestone i fodel gweithredu economi
gylchol. Anogir cyflenwyr Bluestone i wella eu hymrwymiadau eu hunain

i'r Ddeddf. Mae wedi ennill nifer o wobrau a chydnabyddiaeth yn Sir
Benfro a thu hwnt. Yn 2019, cynhaliodd Marten ddigwyddiad

rhanddeiliaid ar gyfer fy nhîm yn Bluestone, a bu i’r trafodaethau gyfrannu
at fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.

Marten Lewis
Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol,

Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone
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Arweiniodd Ena waith yng Nghyfnewidfa Arfer Da (GPX) Archwilio Cymru
pan oedd y Ddeddf yn cael ei dychmygu ac yn ystod dyddiau cynnar ei
gweithredu. Gan ymdrechu’n barhaus i herio’r status quo o fewn cyrff
cyhoeddus, roedd digwyddiadau GPX, adnoddau a chymorth yn mynd â
phobl allan o’u hardaloedd cysurus ac yn hyrwyddo’r Ddeddf ymhell ac
agos.

Ena Lloyd
Cyn Archwilio Cymru

Pedr ap Llwyd
Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Phil Lewis
Arweinydd Rhaglen, Parc Rhanbarthol y Cymoedd (a
gynhelir gan Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr)

Fel Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn
Aberystwyth, mae Pedr yn gredwr mawr mewn gwreiddio datblygu

cynaliadwy wrth graidd gweithredoedd y Llyfrgell. Un o weithredoedd
cyntaf Pedr fel Prif Weithredwr yn 2019 oedd ail-fframio ac ail-gyflwyno

cais ariannol mawr a oedd eisoes wedi'i chymeradwyo, i wneud y prosiect
yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd trwy gael gwared ar adeilad storio mawr

sydd angen rheweiddio carbon-drwm, o blaid storio digidol. Mae Pedr yn
parhau tuag at ei weledigaeth o 'Lyfrgell i Gymru a'r Byd', gan geisio

ysbrydoli newid ystyrlon wrth iddo wneud hynny.

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn fenter wych sy’n cynnwys dros 40 o
bartneriaid, yn gyrru ac yn hyrwyddo gweithgareddau sy’n ymwneud â’r

amgylchedd, twristiaeth a threftadaeth ar draws Cymoedd De Cymru. Mae
David wedi arwain a hyrwyddo’r weledigaeth hon drwy nifer o rolau, gan

gynnwys ar hyn o bryd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae
ganddo brofiad helaeth o weithio gyda chymunedau a'u hasedau naturiol i
gyflawni newid trawsnewidiol, cynaliadwy. Roedd yn un o’r bobl allweddol

y tu ôl i’r cysyniad gwreiddiol o Barc Rhanbarthol y Cymoedd yn ôl yn
2009, cyn i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gael ei chyflwyno.

Dr David Llewellyn
Arweinydd Rhwydweithiau Lles Integredig, Bwrdd

Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Roedd egni a chymhelliant Phil yn ei rôl yn Llywodraeth Cymru yn
allweddol wrth helpu i sefydlu Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn Ne Cymru.
Mae'r parc yn hyrwyddo tirwedd eiconig a phobl Cymoedd De Cymru ac
yn gweithio gyda phartneriaid i wneud y mwyaf o'r amgylchedd a'r
buddion cymdeithasol ac economaidd i gymunedau lleol a
chenedlaethau'r dyfodol.
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Helen Lucocq
Pennaeth Polisi, Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog

Yn ddwfn yn hen gymoedd glo De Cymru mae Awel Aman Tawe (AAT) ac Egni
Co-op, dau brosiect ynni cymunedol a chyd-sefydlwyd gan Dan McCallum ac

Emily Hinshelwood. Mae Dan ac Emily wedi bod yn 'rhyfelwyr ynni' yn y rhannau
hyn ers 1998. Yng ngwanwyn 2023, bydd AAT yn agor Hwb y Gors, cyn ysgol

hardd sy'n cael ei hadnewyddu fel Canolfan Celfyddydau, Addysg a Menter
Sero-Carbon. Menter arall Dan ac Emily yw menter gydweithredol ynni solar

arloesol gwerth £5m, a gefnogir gan dros 1,000 o bobl trwy gynnig
cyfranddaliadau cymunedol ac erbyn hyn, y to cydweithredol solar mwyaf yn y

DU, gyda dros 9 o safleoedd sy’n cynnwys ysgolion, adeiladau cymunedol a
busnesau. Mae’r safleoedd yn arbed cannoedd o bunnau'r flwyddyn mewn
biliau trydan a miloedd mewn allyriadau CO2. Mae’r holl warged yn mynd i

Raglen Addysg Newid Hinsawdd AAT mewn ysgolion. 

Wedi'i lleoli yn Aberhonddu, Helen oedd y person syniadau a'r grym y tu ôl
i ymagwedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n
mabwysiadu’r model Toesen (Doughnut model) fel fframwaith goruchnaturiol
ar gyfer gwneud penderfyniadau ar sail system. Datblygodd hefyd y dull y mae

Mae BAWSO yn cefnogi pobl o gefndiroedd Du ac Ethnig sy’n cael eu
heffeithio gan gam-drin domestig, trais a cham-fantais yng Nghymru gan

gynnwys anffurfio organau cenhedlu benywod, priodas dan orfod, puteindra
a masnachu mewn pobl. Mae Wanjiku yn arwain y sefydliad sydd ar hyn o

bryd yn rhedeg 25 o brosiectau sy'n cefnogi dros 4,000 o bobl bob
blwyddyn yng Nghymru.

Wanjiku Ngotho Mbugua
Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, BAWSO Cymru

Mae arweinyddiaeth Laura mewn meysydd lluosog, o gydraddoldeb,
gwleidyddiaeth, y byd academaidd a chwaraeon yn enghraifft ddisglair o
sut y gallwn fyw ac anadlu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Sefydlodd Laura hefyd bartneriaethau cryf gyda fy Swyddfa dros nifer o
flynyddoedd, gan sicrhau bod myfyrwyr yn cael cyfleoedd i weithio'n
uniongyrchol ar brosiectau cynaliadwyedd.

Yr Athro Laura McAllister
Yr Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethiant
Cymru, Prifysgol Caerdydd

Dan McCallum a Emily Hinshelwood
Rheolwr a Chyfarwyddwr Creadigol, Awel Aman Tawe

a Egni Co-op

awdurdod y parc yn ei gymryd i’r Cynllyn Datblygu Lleol, sy’n anelu at greu 'cymdogaethau 20
munud'. Fe wnaeth hi gynnwys cymunedau yn y gwaith o ddylunio lleoedd yn y dyfodol trwy becyn
cymorth 'Shape my Beacons', gan ddefnyddio celf i beintio gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Roedd
Helen hefyd yn cynnwys plant yn y gwaith dylunio ar gyfer y Gelli Gandryll gan ddefnyddio
Minecraft; o ganlyniad, ymgorfforwyd llawer o'u syniadau yn y cynllun ar gyfer y dref. Mae ei
brwdfrydedd a'i hegni positif yn heintus.
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Mae Edward wedi’i gyflogi gan Gastell Howell ers 2001 ac mae’n arwain ar
y cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol am saith uned gweithgynhyrchu
bwyd a chwe depo dosbarthu’r grŵp. Mae wedi helpu i sicrhau bod y
cwmni’n cymryd ei ymrwymiad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o
ddifrif, gan hyrwyddo cynhyrchwyr lleol, lleihau gwastraff a gweithio ar
gynllun gweithredu sero net uchelgeisiol. Yn 2019, cynhaliodd Edward
ddigwyddiad rhanddeiliaid ar gyfer fy nhîm ym Mhencadlys Castell Howell
yn Cross Hands, a bu i’r trafodaethau gyfrannu at fy Adroddiad
Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.

Yvonne Murphy a'r cyd-grewyr
Y Blwch Democratiaeth

Cynhyrchydd Gweithredol a Chyfarwyddwr Artistig
(a chrëwr prosiectau Y Blwch Democratiaeth a 'The

Talking Shop'), Omidaze Productions

Mae Bwyd Dros Ben Aber eisiau newid y ffordd rydyn ni'n meddwl am
fwyd. Mae'r tri sylfaenydd yn credu bod bwyd yn werthfawr a bod ei
wastraffu yn ddrwg i'n pocedi ac yn ddrwg i'n planed. Maent yn cymryd
bwyd dros ben o archfarchnadoedd mawr ac yn ei ailddosbarthu i'r
gymuned. Mae ailwerthio bwyd gwarged yn arfer i adeiladu chwilfrydedd a
diddordeb ynghylch bwyd. Mae Bwyd Dros Ben Aber yn cynnwys tua 70 o
gyfeillion tîm gwirfoddol sy'n gweithredu system fwyd mwy cylchredol
trwy gystadleuaeth garddio cymunedol, lleihau gwastraff bwyd, prydiau
cymunedol a chefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol.

Heather McClure, Chris Woodfield a Chris Byrne
Cyd-sylfaenwyr a Chyfarwyddwyr, Bwyd Dros Ben Aber

Mae Noel yn reddfol yn gwneud y cysylltiadau rhwng angerdd y genedl
am bêl-droed a chyfleoedd i wella llesiant. Mae ef a’i dîm yn y Gymdeithas

wedi datblygu eu strategaeth cynaliadwyedd a llesiant gyntaf ‘Cymru,
Llesiant a’r Byd’ gyda nod uchelgeisiol o ddod y gymdeithas bêl-droed

fwyaf cynaliadwy yn y byd, a gyda chynllun gweithredu clir i datblygu
clybiau, cynghreiriau a mentrau cynaliadwy a chryfach ar draws Cymru

gyfan er mwyn cyflawni hyn.

Noel Mooney a Tîm CBDC
Prif Weithredwr, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Edward Morgan
Rheolwr Hyfforddiant a Chyfrifoldeb Cymdeithasol
Corfforaethol y Grŵp, Castell Howell Foods

Mae Yvonne a’r cyd-grewyr ifanc yn y Blwch Democratiaeth yn creu
mudiad dros newid, gan godi ymwybyddiaeth yng Nghymru am ein

democratiaeth a sut i gymryd rhan. Drwy roi pobl ifanc wrth galon y
mudiad hwn mae Yvonne wedi agor drysau a’i wneud yn hygyrch, gan

adrodd stori ein democratiaeth mewn ffordd y gall pobl ymgysylltu ag ef.
Mae wedi bod yn wych gweithio gydag Yvonne a’r cyd-grewyr yn yr

ychydig flynyddoedd diwethaf i gynnwys pobl ifanc wrth adrodd stori
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Yn gyfreithiwr blaenllaw o Gymru, sylfaenydd Capital Law ac yn gynghorydd
hirsefydlog i Lywodraeth Cymru, yn fwyaf diweddar fel Is-gadeirydd Bwrdd

Cynghori’r Gweinidog ar yr Economi, mae Chris wedi bod yn llais busnes
blaenllaw ar gyfer cymhwyso prawf llesiant ym maes polisi economaidd yng

Nghymru. Derbyniodd OBE yn 2017.

Mae Claire wedi bod yn hyrwyddwr hirdymor dros undod rhyngwladol,
cyfiawnder cymdeithasol a chyfrifoldeb byd-eang yng Nghymru. Yn ei rôl
bresennol yn Hub Cymru Affrica, mae hi’n arweinydd cryf ar gyfer gweithio
mewn partneriaeth ac ymgysylltu â’r cyhoedd i fod yn genedl ofalgar. Mae
Claire yn hyrwyddwr llesiant cenedlaethau’r dyfodol, gan hyrwyddo datblygu
cynaliadwy a mynd i’r afael â newid hinsawdd, gan gynnwys fel gwirfoddolwr
yn ei rôl fel Cadeirydd Grŵp Asiantaeth Dramor Cymru a Chadeirydd Grŵp
Cynghori ar Bolisi Sustrans Cymru. Mae hi hefyd ar fwrdd Samaritans Cymru.

Tra ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, helpodd Kelchi i
ysgwyd y status quo a sicrhau newid. Mae ei farn unigryw ar bolisi iechyd
cyhoeddus, ei gydnabyddiaeth o anghydraddoldebau a chydgysylltiad
llesiant yn ysbrydoledig. Mae wedi ymrwymo i system decach o iechyd byd-
eang lle gall pawb gael mynediad at ofal iechyd o ansawdd da. Nawr, mae
Kelechi yn arwain ar ddatblygu rhaglenni iechyd gyda Shell International ac
yn Athro Er Anrhydedd Iechyd Cyhoeddus ac Epidemioleg ym Mhrifysgol
Caerdydd.

Yr Athro Kelechi Nnoaham

Chris Nott OBE
Sylfaenydd, Capital Law

Claire O'Shea
Pennaeth Partneriaethau, Hub Cymru Africa

Wedi'i leoli yn Abertawe, mae Alfred yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus i
dynnu sylw at yr heriau iechyd meddwl sy'n benodol i gymunedau Du, 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Yn seiliedig ar ei brofiadau byw a'i
gysylltiadau ar lawr gwlad gydag aelodau'r gymuned, mae’n gymwys i

weithio’n agos gyda’r GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i godi
ymwybyddiaeth o agweddau diwylliannol iechyd meddwl. Mae Alfred hefyd

yn darparu hyfforddiant iechyd meddwl i wahanol grwpiau o fewn y
gymuned.

Alfred Oyekoya
 Cyfarwyddwr, Cefnogaeth Iechyd Meddwl BAME
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Fel Prif Weithredwr Dŵr Cymru, mae Peter wedi dod â gweledigaeth glir i
waith prif ddarparwr cyfleustodau Cymru. Mae Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol ar flaen a chanol ei weledigaeth gorfforaethol ar
gyfer 2050; Adroddir ar ymrwymiadau llesiant bob blwyddyn ac mae ffyrdd
o weithio’r Ddeddf yn rhan allweddol o’r ffordd y mae Dŵr Cymru bellach yn
mynd ati i wneud pethau. Mae Cronfa Gymunedol ac ymrwymiad i gadw
biliau’n fforddiadwy yn rhan o’i ddull gweithredu, yn ogystal â sicrhau bod
cymunedau a chyrff cyhoeddus yn cymryd rhan mewn prosiectau, sy’n
amrywio o ddraenio trefol cynaliadwy, llifogydd i ansawdd dŵr a lleihau
gwastraff.

Peter Perry
Prif Swyddog Gweithredol, Dŵr Cymru
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Mae Tom yn arbenigwr iechyd cyhoeddus sy'n gweithio ym maes
trafnidiaeth ac yn helpu i sicrhau newid moddol ym Mhrifddinas Cymru.

Cyflwynodd y cysyniad o Siarter Teithio Iach ac mae wedi bod yn
allweddol i rai newidiadau mawr i deithio llesol yn y brifddinas. Mae’n

gweithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a sefydliadau eraill yn
y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i ddatblygu

ymagwedd ar draws y sector cyhoeddus at deithio iach a chynaliadwy.

Dr Tom Porter
Ymgynghorydd Meddyginiaeth Iechyd Cyhoeddus

Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Fel un o'r gurus cynaliadwyedd sydd wedi gwasanaethu hiraf yng
Nghymru, dechreuodd Eurgain gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru a'r Fforwm Cynaliadwyedd ar gyfer y Dyfodol. Symudodd i Gyngor
Sir Caerfyrddin i yrru polisi ac arferion cynaliadwyedd, ac yna i Gomisiwn
Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Gan drosglwyddo i’m tîm fel un o’m
haelodau staff cyntaf yn 2016, mae Eurgain wedi arwain prosiectau’n

Dr Eurgain Powell

ymwneud â thrafnidiaeth, newid yn yr hinsawdd, caffael a chyllideb Llywodraeth Cymru. Bellach yn
Hwb Cynaliadwyedd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn aelod o Adolygiad Ffyrdd annibynnol
Llywodraeth Cymru, a Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, y tu ôl i’r llenni mae Eurgain wedi
bod yn allweddol wrth ddiwygio polisi trafnidiaeth a newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Rob yw sylfaenydd NappiCycle, sy’n prosesu 800,000 o glytiau bob
wythnos, gan ddargyfeirio 100% o’r gwastraff o’r rhain o safleoedd

tirlenwi. Mae eu system drin yn adennill cellwlos a phlastigau o wastraff
cewynnau ac anymataliaeth y gellir eu troi'n gynhyrchion masnachol fel

byrddau ffibr, paneli acwstig a hyd yn oed deunydd ailwynebu ffyrdd.

Rob Poyer
Cyfarwyddwr, NappiCycle
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Ian Price
Cyfarwyddwr, CBI Cymru

Wedi'i leoli yng Nghastell-nedd, a chyda dros 25 mlynedd yn yr
amgylchedd dysgu, mae Wyn yn hyrwyddwr sgiliau gwyrdd a

chynaliadwyedd, gan gydnabod y cysylltiadau rhwng y newid i sero net a'r
cyfleoedd i bobl ifanc. Mae wedi bod yn eiriolwr angerddol ac ymarferol

dros gynyddu prentisiaethau a chyfleoedd hyfforddi, gan ddefnyddio lens
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Daw Ian â phersbectif cymdeithasol ymwybodol i waith y CBI, gan
weithio’n adeiladol mewn partneriaeth ag unrhyw un a all helpu i wneud
Cymru’n lle gwell. Mae’n eiriolwr cryf dros helpu pobl ifanc i ddatblygu
sgiliau sy’n canolbwyntio ar y dyfodol er mwyn adeiladu economi carbon
isel gref yng Nghymru.

Wyn Prichard
Uwch Ymgynghorydd

Mae Natalie yn gyfrifol am sefydlu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
yng ngweithrediadau Trafnidiaeth i Gymru. Mae hi wedi gweithio ar ystod o
brosiectau blaengar gan gynnwys y dull economi gylchol o ddodrefnu
pencadlys Trafnidiaeth i Gymru, cefnogi ei thîm i ddarparu'r prosiectau
Llwybrau Gwyrdd a ariennir gan y Loteri Treftadaeth a Choes Cymunedol
sydd wedi cyflawni canlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol lluosog ar
gyfer cymunedau a chynefinoedd ar draws Cymru. Mae Nat yn byw trwy
esiampl gan gofleidio egwyddorion cynaliadwyedd yn ei bywyd personol.
Mae hi'n Gyfarwyddwr ar Fwrdd Masnach i Gymru ac yn Is-gadeirydd
Groundwork Cymru. 

Natalie Rees
Pennaeth Datblygu Cynaliadwy a Newid Hinsawdd,
Trafnidiaeth Cymru

Parch Gethin Rhys
Swyddog Polisi, Cytun

Mae Gethin wedi hyrwyddo’r angen i sicrhau bod Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn ganolog i lawer o agweddau cymdeithasol a

gwleidyddol. Mae wedi cynghori fy nhîm yn aml ar sut y gall cyrff
cyhoeddus ac eraill ystyried ffydd a chrefydd, gan gynnwys y berthynas

rhwng y rhain a meysydd polisi eraill megis newid yn yr hinsawdd ac
addysg.



Chris Roberts
Cyd-sylfaenydd, Pêl-droed Cymunedol
Dreigiau Gogledd Cymru

Mae Chris yn un o sylfaenwyr tîm pêl-droed cymunedol hamdden Dreigiau
Gogledd Cymru sydd wedi ennill gwobrau; chwaraewyr â chydwybod
gymdeithasol yn helpu i wneud gwahaniaeth wrth chwarae gyda pwrpas.
Mae’r clwb yn ymgysylltu ag ystod amrywiol o bobl, ac mae popeth y mae
Chris yn ei wneud wedi’i fframio gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol a nodau cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Ar ôl bod yn rhan o
bêl-droed hamdden yn y gymuned ers 55 mlynedd, ac ar ôl tyfu i fyny ar un
o’r 10% ystadau cyngor mwyaf difreintiedig cymdeithasol ac economaidd
yng Nghymru, ei uchelgais yw cefnogi eraill i gyflawni eu breuddwydion a’u
huchelgeisiau.

Mae’r 'YouTuber', comic, cyflwynydd ac eiriolwr anabledd yn defnyddio ei
llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys fideos 'How Emily' i herio

stereoteipiau a chodi ymwybyddiaeth o faterion anabledd. Helpodd Emily ni
i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn 2021, lle’r oedd hi’n brwydro

i beidio â dioddef gwahaniaethu yn erbyn pobl am resymau fel
amgylchiadau personol, y ffordd maen nhw’n uniaethu neu anabledd.

Emily Roberts

Mae Neville wedi arwain gwaith Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar
greu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, cefnogi’r cynllun
mabwysiadwyr cynnar ac esbonio’r Ddeddf i lawer. 

Mae Richard wedi hyrwyddo’r rôl y gall caffael ei chwarae wrth gyflawni
canlyniadau sy’n gwella llesiant ac mae wedi gweithio’n agos gydag
aelodau o’m tîm ar fy Adolygiad Adran 20 o gaffael mewn cyrff cyhoeddus.

Neville Rookes a Richard Dooner
Swyddog Polisi Amgylchedd ac Rheolwr Rhaglen,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Nina Ruddle
Pennaeth Ymgysylltu Polisi Cyhoeddus,

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Phartneriaeth
Mewnwelediad ac Ymchwil Gogledd Cymru

Mae Nina yn esiampl ysbrydoledig ac yn eiriolwr dros arweinyddiaeth
systemau yng Nghymru. Mae hi'n arwain y Genhadaeth Ddinesig ym 

Mhrifysgol Glyndŵr ac wedi cynnull a symbylu eraill ar draws gogledd y wlad.
Mae hi wedi bod yn ganolog i ddatblygu partneriaethau a chydweithrediadau

traws-sector mewn ffyrdd newydd i wreiddio’r Ddeddf a sicrhau newid
cymdeithasol.
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Ar wahân i fod yn un o lysgenhadon mwyaf angerddol a lleisiol Cymru,
mae Michael yn hyrwyddwr cenedlaethau’r dyfodol go iawn. Mae'n helpu i
chwyddo lleisiau'r rhai sydd ar ymylon cymdeithas ac o gefndiroedd
difreintiedig. Ymhlith llawer o bethau eraill mae wedi bod yn ymwneud yn
ddwys â gwaith i roi terfyn ar ddigartrefedd, gan dynnu sylw at
bwysigrwydd diwylliant mewn cymunedau a helpu i gynnwys pobl mewn
gwneud penderfyniadau.

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Mae Dangos Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru yn cynnal gweithdai gwrth-hiliol i tua 20,000 o bobl ifanc
ac oedolion y flwyddyn. Mae'r tîm yn ymweld ag ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, unedau

cyfeirio disgyblion, colegau, prifysgolion a gweithleoedd i hybu ymwybyddiaeth o hiliaeth o fewn

Michael Sheen

cymdeithas gan gynnwys pêl-droed a chwaraeon eraill, chwalu ideoleg
stereoteipiau, archwilio sut i herio a dileu hiliaeth, hyrwyddo amrywiaeth a

chynhwysiant o fewn cymunedau a darparu'r sgiliau a gwybodaeth i bobl ar
sut i ddod yn wrth-hiliol. Cynhelir digwyddiadau addysgol ar hyd a lled

Cymru gan gynnwys CPD Dinas Caerdydd, CPD Dinas Abertawe, CPD Sir
Casnewydd a CPD Wrecsam. Mae'r ymgyrch hefyd yn cynnal nifer o

ddigwyddiadau proffil uchel yn flynyddol gan gynnwys Cystadleuaeth
Greadigol Genedlaethol i Ysgolion, Diwrnod Gwisgwch Goch a mentrai codi

arian eraill.

Fel Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru am flynyddoedd lawer, cofleidiodd
Lleucu Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol drwy ei gwreiddio yn y
strategaeth sefydliadol a hyrwyddo’r saith nod llesiant o fewn llenyddiaeth.
Bu’n gweithio gyda ni i sefydlu ein Bardd Preswyl sydd wedi ein harwain at
gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach. Mae Lleucu yn parhau i weithredu’r
Ddeddf, nawr gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.

Lleucu Siencyn
Cyfarwyddwr, Datblygu'r Celfyddydau, Cyngor
Celfyddydau Cymru

Dr Lynn Sloman MBE
Cyfarwyddwr, Trafnidiaeth er Bywyd o Safon

Fel Cadeirydd Panel Adolygiad Ffyrdd annibynnol Llywodraeth Cymru, mae
gwaith Lynn wedi bod yn drawsnewidiol wrth gymhwyso Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddigywilydd i gynllunio trafnidiaeth. Mae’r
adolygiad a gomisiynwyd gan y Llywodraeth yn ymdrech ddewr a

phenderfynol i sicrhau newid moddol yn y ffordd yr ydym yn teithio o amgylch
Cymru. Roedd Lynn yn Gomisiynydd i Gomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, a argymhellodd

fuddsoddiad ar raddfa fawr mewn rheilffyrdd, bysiau, beicio a cherdded yn Ne-ddwyrain Cymru; ac
mae bellach yn Is-gadeirydd y Bwrdd cyflawni Burns sy'n troi argymhellion SEWTC yn realiti.

Derbyniodd MBE yn 2021 am ei gwaith yn cyflawni mwy o fuddsoddiad mewn cerdded a beicio.
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Ionwen Spowage, staff a disgyblion Ysgol Bro
Dinefwr, Llandeilo

Jeff a Chloe Smith
Sylfaenwyr, bigmoose

Jeff a Chloe yw sylfaenwyr bigmoose, elusen a siop goffi gyda'i harwyddair
"gadael y byd yn well nag y daethom o hyd iddo" gyda ffocws penodol ar
iechyd meddwl, digartrefedd ac atal hunanladdiad. Mae'r arian a godir yn
darparu ymyriadau achub bywyd a therapi cyflym ac effeithiol sydd, yn eu
barn nhw, yn wirioneddol achub bywydau pobl. bigmoose yw elusen
ddewisol fy nhîm dros y blynyddoedd, ac rydym wedi bod yn falch iawn o
gefnogi mewn sawl ffordd, a chael ein cefnogi ganddyn nhw hefyd.

Mae Mymuna yn ysgogwr newid dylanwadol ar gyfer cydraddoldeb hiliol
yng Nghymru, gan herio cymdeithas sifil i wneud mwy i fynd i'r afael â
hiliaeth. Yn 2020 sefydlodd y Privilege Cafe, gan ddod â channoedd o

bobl ynghyd ar gyfer sesiynau ar-lein wythnosol yn archwilio ystod eang o
bynciau yn ymwneud â hil. Mae gan Mymuna ddawn am siarad a dod â

phobl at ei gilydd i ddatgymalu rhagfarn ac anghydraddoldeb systemig.

Dan arweiniad y Pennaeth Ionwen Spowage, mae Ysgol Bro Dinefwr yn
ysgol uwchradd wledig sy’n tyfu ei llysiau ei hun. Maen nhw eisiau bod yn
garbon niwtral erbyn 2030 drwy edrych ar sut mae'r ysgol yn defnyddio
ynni ac ehangu ardaloedd dysgu awyr agored. Maen nhw'n gweithio gyda
chogyddion lleol i wneud bwyd ffreutur o ffynonellau lleol ac yn
gynaliadwy.

Mymuna Soleman
Sylfaenydd, The Privilege Cafe

Mae Wil rhan o Wasanaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)
Cefn Gwlad y Cyngor. Mae’n arwain teithiau a ragnodir gan y

gwasanaethau iechyd yng Ngogledd Cymru ym Mharc Gwledig y
Morglawdd, Caergybi. Nod y therapi naturiol hwn yw rhoi'r manteision

emosiynol, meddyliol a chorfforol i bobl o gysylltu â natur i wella eu
hiechyd. Yn eiriolwr brwd o bŵer cerdded, mae Wil yn falch o chwarae ei

ran i wella llesiant yn y dyfodol.

Wil Stewart
Warden, Cyngor Sir Ynys Môn

22

https://www.anglesey.gov.uk/Cyngor-Sir-Ynys-M%C3%B4n-Isle-of-Anglesey-County-Council.aspx


Gyda'r arwyddair "Gofalu heddiw am fyd yfory" mae Sharon o CRAFT yn dod
o hyd i drysorau ymhlith y sbwriel. Mae’r fenter gymdeithasol hon wedi bod
yn rhan o gymuned Aberystwyth ers dros 20 mlynedd. Eu hunig bwrpas yw
ailddefnyddio eitemau domestig a fyddai fel arall wedi cael eu taflu a dod o
hyd i gartref newydd iddynt. Trwy’r gwasanaethau cymdeithasol, maent yn
darparu eitemau am ddim i bobl sydd eu hangen ac yn rhedeg eu siop ac yn
gweithio gydag ysgolion a phrifysgolion i ledaenu’r gair am leihau ac
ailddefnyddio.

Arweiniodd Ian, sy’n arwain y gwaith o arddangos yr hyn y gellir ei gyflawni drwy Reoliadau Draenio
Trefol Cynaliadwy Cymru, y prosiect Grangetown Wyrddach ac mae wedi chwarae rhan enfawr

mewn gwneud cymunedau trefol yn y brifddinas yn fwy gwyrdd. Bydd yn mynd â’i wybodaeth am
Gaerdydd i gynulleidfa Cymru gyfan yn fuan pan fydd yn ymuno â Llywodraeth Cymru.

Mae Beth yn hyrwyddwr cyfiawnder cymdeithasol gan weithio gyda phobl
sydd wedi’u hymyleiddio ledled y DU ac yn aelod o Bwyllgor Cymru gyda

Chomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Ymhlith pethau eraill, bu Beth
yn allweddol wrth sefydlu taliadau di-arian i werthwyr y Big Issue ac wedi

gweithio’n galed i’w helpu, ac eraill i sicrhau dyfodol gwell. Mae hi hefyd yn
ymddiriedolwr ar gyfer Street Football Wales ac yn aelod balch o

Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod.

Ian Titherington
Uwch Gynghorydd, Draenio Cynaliadwy, Cyngor Caerdydd

Shavanah Taj
Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Mae Shavanah yn undebwr llafur angerddol a’r fenyw Asiaidd gyntaf i ddal
swydd Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru. Mae hi wedi bod yn arwain y
tâl am waith teg a chyfartal, a hefyd yn gwneud y cysylltiadau rhwng yr hyn
y gall undebau ei wneud ar y cyd i fargeinio am swyddi a gweithleoedd
gwyrddach. Mae Shavanah hefyd wedi cefnogi fy nhîm drwy ei rôl ar fy
Mhanel Cynghori Statudol.

Beth Thomas
Pennaeth Partneriaethau, The Big Issue Group

Sharon Thomas
Cyfarwyddwr, Tîm Ailgylchu a Dodrefn Ceredigion
(CRAFT)

Trefnu Cymunedol Cymru yw elusen trefnu gymunedol hynaf y DU – maent
yn gynghrair o sefydliadau ffydd, grwpiau cymunedol ac ysgolion o ogledd-
orllewin Cymru. Maent yn mynd i’r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol
drwy gefnogi cymunedau amrywiol i ennill y pŵer sydd ei angen arnynt i
ddeddfu newid. Yn enillydd Gwobr Elusen y Guardian, mae eu
hymgyrchoedd llwyddiannus yn cynnwys: Tref Noddfa, Newid Hinsawdd,
Cyflog Byw i Gymru, Dysgu nid Llwgu, Hafan Meddyliau Iach a mwy.

Trefnu Cymunedol Cymru 

23



Mae Lee, Delyth, Jack, Jane a Peter i gyd wedi bod yn
hyrwyddwyr syniadau beiddgar a meddwl blaengar er
budd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

P’un ai’n gohirio gwariant ar adeiladu ffyrdd, yr
argyfwng hinsawdd, ein system fwyd, cyfranogiad y
cyhoedd, trafnidiaeth am ddim i bobl ifanc neu
wythnos waith fyrrach ac incwm sylfaenol cyffredinol,
mae’r ASau hyn ar flaen y gad o ran sicrhau newid
gwirioneddol yng Nghymru.

Mae Dafydd wedi bod yn angerddol am deithio llesol ers degawdau ac fel
Cadeirydd Bwrdd Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, mae wedi ysgogi eraill
i gydweithio i sicrhau newid. Mae ei arweinyddiaeth a’i arbenigedd yn
sicrhau bod agenda cenedlaethau’r dyfodol o fewn y portffolio trafnidiaeth
yn cael ei amlygu ar draws pob maes polisi gan gynnwys addysg, iechyd a
chynllunio. Ac fel Llywodraethwr Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad, fe
helpodd i wneud hon yr ysgol teithio llesol gyntaf yng Nghymru. Dafydd yw
cofrestrydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Dafydd Trystan
Cadeirydd, Bwrdd Teithio Llesol

Mae’r tîm yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi
gweithio’n ddiflino i wreiddio gweithredu a dealltwriaeth o

ddinasyddiaeth fyd-eang ar draws pob sector yng Nghymru,
drwy brosiectau, partneriaethau ac ymgyrchoedd. Mae Susie,

Hannah a Hayley yn ddewr ac yn arloesol, bob amser yn barod i
ddweud y gwir wrth rym. Susie yw’r Prif Weithredwr ac mae
wedi bod yn gysylltiedig ers iddi ymuno fel gwirfoddolwr yn

2013. Mae Hannah a Hayley yn Bennaeth Datblygu Rhaglenni a
Pholisi ar y cyd ac mae’r ddwy wedi gweithio ers blynyddoedd

lawer i gefnogi Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang.

Lee Waters AS, Delyth Jewell AS, 
Jack Sargeant AS, Jane Dodds AS 
& Peter Fox AS
Aelodau'r Senedd Senedd Cymru

Susie Ventris-Field, Hayley Richards a Hannah Harvey
Prif Weithredwr a Phenaethiaid Polisi a 

Datblygu Rhaglenni ar y cyd, 
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
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Dr Roisin Willmott OBE
Cyfarwyddwr Cymru a Gogledd Iwerddon,
Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

Indo Zwingina

Yn gyfreithiwr ac yn flaenllaw yn y mudiad i fabwysiadu Incwm Sylfaenol
Cyffredinol yng Nghymru, mae Jonathan wedi bod yn allweddol yn
natblygiad labordai UBI ledled Cymru ac yn sicrhau treial incwm sylfaenol
cyntaf Cymru.

Jonathan Williams
Cyd-sylfaenydd UBI Lab Cymru

Alwen Williams
Cyfarwyddwr Portffolio, Uchelgais Gogledd Cymru

Roedd Alwen yn allweddol i sefydlu fy mhartneriaeth gyntaf gyda busnes yn
ystod ei chyfnod yn BT. Ers hynny, mae hi wedi mynd ymlaen i fframio

gwaith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru o amgylch dyheadau
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan gynnwys ffocws ar yr
amgylchedd, addysg a thrafnidiaeth. Yn wreiddiol o Wytherin ger

Llangernyw, mae hi bellach yn byw yn yr Wyddgrug.

Yn hyrwyddwr dros newid yn y system gynllunio, mae Roisin wedi bod yn
allweddol wrth ddiwygio polisi cynllunio yng Nghymru yn unol â Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn codi proffil cynllunio fel ysgogiad i
gyflawni nodau llesiant Cymru. Mae hi wedi cydweithio â fy nhîm ar
ddiwygio cynllunio ac i hyrwyddo cynllunio lleoedd fel dull gweithredu.

Mae Hwb Lles Wrecsam yn gydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chymdeithas

Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW). Mae’n cynnig gweithgareddau a
gwasanaethau cymunedol, iechyd, gofal cymdeithasol a thrydydd sector i
gyd mewn un lle. Mae’n enghraifft wych o bum ffordd o weithio’r Ddeddf

yn ymarferol, gan ddod â gwasanaethau cymunedol a statudol ynghyd i
ddiwallu anghenion pobl leol.

Amcangyfrifir bod 245,000 o eiddo yng Nghymru mewn perygl o lifogydd
- o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd a achosir gan allyriadau carbon
cynyddol. Mae Indo yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a
sefydlwyd mewn ymateb i lifogydd sydd wedi achosi difrod ofnadwy i’w
thref enedigol, Trefforest, gan gynnwys tyfu llysiau ar dir dan ddŵr.
Cefnogodd fy adroddiad 'Anghydraddoldeb yng Nghymru'r Dyfodol' ac
mae'n astudio rheolaeth fel y gall eiriol dros yr angen i gynnwys
cymunedau wrth fynd i'r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur.

Hwb Lles Wrecsam
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Carfan o 50 o arweinwyr ifanc gwych sydd wedi graddio o Academi
Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol – maent yn llysgenhadon ar gyfer Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn eu sefydliadau, sectorau a chymunedau; ac yn
angerddol am y Ddeddf a sut y caiff ei gweithredu. Mae cyfranogwyr yr Academi
hefyd wedi mentora o chwith uwch arweinwyr yng Nghymru i’w cynghori ar sut i
roi’r Ddeddf ar waith yn eu sefydliadau.

Helen Atkinson - National Museums Liverpool
Sabiha Azad - Comisiynydd Plant Cymru 
Anna Bailey
Ashley Bale - Innovate Trust
Joshua Beynon - Cynghorydd Sir
Danielle Bragg - Capital Law
Rebecca Brown - Victim Support 
Arpana Chunilal - Cyfoeth Naturiol Cymru
Hannah Evans-Price - Comisiynydd yr Heddlu a Throseddeddu De Cymru
Alexandra Fitzgerald - Comisiynydd yr Heddlu a Throseddeddu De Cymru
Jonathan Grimes - Costain
Samuel Guy - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Bleddyn Harris - Office of National Statistics
Lloyd Harris - Llywodraeth Cymru
Alice Horn - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Gwenfair Hughes - Cyngor Celfyddydau Cymru 
Josh Hughes - BBC Cymru
Kirsty James - Royal National Institute of Blind People
Emily-Rose Jenkins - Cyfoeth Naturiol Cymru
Philip Löf Jillesjö - Llywodraeth Cymru 
Sophie Jones - ARUP
Samer Karrar - Project Centre
Jia Wei Lee - Prifysgol De Cymru 
Ameerah Mai - Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Kim Mamhende - Canolfan Entrepreneuriaeth Affrica
Daniel Mapatac - Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Louis Mertens - Trafnidiaeth Cymru
Ffion Mitchell - Marine Conservation Society
Manuel Cortes Moreno - Costain
Thomas Morgan - Waitrose
Judith Musker-Turner - Cyngor Celfyddydau Cymru
Phil Nelson - Llywodraeth Cymru 
Gabriella Nizam - Celsa Steel UK
Nokhuthula Nyoni - Cwm Taf Morganwwg UHB
Ibrahiem Osman - Iechyd Cyhoeddus Cymru 
Molly Palmer - Canolfan Mileniwm Cymru 
Catherine Pearson - Cyfoeth Naturiol Cymru
Fiza Rahman - Llywodraeth Cymru 
Bethany Roberts - Iechyd Cyhoeddus Cymru  
Chris Roscoe - Cyfoeth Naturiol Cymru

Alumni Academi Arweinyddiaeth 
Cenedlaethau'r Dyfodol
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Sion Sleep - WSP
Nirushan Sudarsan - Race Alliance Wales 
Kiara Sullivan - Canolfan Mileniwm Cymru  
Megan Thomas - Anabledd Cymru
Lisa Tomos - Prince's Trust
Dan Tram - ARUP
Laura Truelove - Llywodraeth Cymru 
Jessica Ward - Llywodraeth Cymru  
Lowri Weatherburn - Senedd Cymru
Mishan Wickremasinghe - Prifysgol De Cymru 
Huw Williams - Iechyd Cyhoeddus Cymru 
Chloe Winstone - Principality
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Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Caerdydd, CF11 6BH.

@futuregencymru

cenedlaethaurdyfodol.cymru

cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru 
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