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Fatma Abulhoul 
Emiradau Arabaidd Unedig

Mae Fatma yn weithiwr proffesiynol peirianneg ynni
cynaliadwy ac adnewyddadwy sy'n gweithio ar hyn
o bryd gyda thîm Rhagwelediad a Dychymyg yn
Sefydliad Dyfodol Dubai. 

Cyn ymuno â Sefydliad Dyfodol Dubai, mae Fatma
wedi gweithio yn y Weinyddiaeth Ynni fel
Peiriannydd Cynaliadwyedd, lle mae hi wedi
cyfrannu at fentrau sy'n ymwneud â newid yn yr
hinsawdd, ynni adnewyddadwy, a materion
rhyngwladol. Gyda’i gwybodaeth yn y gofod ynni a
newid hinsawdd yn y dyfodol yn ogystal â’i gallu i
gydweithio ar draws sectorau, mae Fatma ar hyn o
bryd yn gweithio ar ystod o brosiectau
rhyngddisgyblaethol, gyda’r nod o ysbrydoli eraill a
chreu effaith ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Daniel Ajudeonu
Nigeria

Ar hyn o bryd mae Daniel yn Aelod o’r Bwrdd
Gweithredol gyda Myfyriwr Rhyngwladol/Pugwash
Ifanc, ac yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol y
Genhedlaeth Nesaf o’r Rhwydwaith Arwain
Ewropeaidd a Phrosiect Aml-flwyddyn Cytundeb
Atal Amlhau Niwclear Gweinyddiaeth Materion
Tramor Norwy. Cyn hynny, bu’n Ddirprwy Gydlynydd
Partneriaethau yn Ieuenctid ar gyfer y Cytundeb ar
Wahardd Arfau Niwclear, ac yn ymchwilydd
cyfrannol yn The Effective Institutions Project. Mae
Daniel yn Gymrawd ac yn Gynghorydd Byd-eang
Anrhydeddus yn Academi Rheoli Prosiectau
America, yn ymgeisydd Gradd Doethur er
Anrhydedd ym Mhrifysgol y Gymanwlad, ac yn gyn-
fyfyriwr yng Nghanolfan Polisi Diogelwch Genefa.

Jacob Arbeid
Y Swistir

Mae Jacob yn ymchwilydd ac yn eiriolwr sy'n
canolbwyntio ar groestoriad materion rhyngwladol a
thechnolegau sy'n dod i'r amlwg fel deallusrwydd
artiffisial a biosynthesis. Ei ddiddordebau yw dod o
hyd i normau, naratifau a sefydliadau newydd sy'n
galluogi gwell llywodraethu ar newid technolegol
cyflym ar lefel ryngwladol i wella diogelwch,
dibynadwyedd a chydraddoldeb. Mae’n gweithio’n
llawn amser i Simon Institute for Long-term
Governance yn Genefa, y Swistir lle mae’n
ysgrifennu adroddiadau, yn rhedeg gweithdai ac yn
cynnig mewnwelediadau strategol i actorion,
acedemyddion a chyllidwyr y Cenhedloedd Unedig.
Mae hefyd ar fwrdd Raise, elusen myfyrwyr yn
effeithiol-roi y gwnaeth helpu i'w hadeiladu. Mae'n
siarad Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg a Phortiwgaleg.
Yn ei amser hamdden mae'n hoffi cerdded, gwella
ei sgiliau iaith, a dawnsio Bachata.1.
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Taylor Behn-Tsakoz
Canada 

Mae Taylor Behn-Tsakoza yn Dene o Gwledydd
Cyntaf Fort Nelson a'r Proffwyd Afon yn Nhiriogaeth
Cytuniad 8, Gogledd Canada. 
Mae hi’n angerddol am ddyrchafu lleisiau ieuenctid
ar bob lefel a mynd i’r afael â’r angen am raglenni
sy’n cysylltu ieuenctid y Cenhedloedd Cyntaf â
diwylliant a chymuned. Ar hyn o bryd Taylor yw
Cynrychiolydd Ieuenctid Cynulliad Cenhedloedd
Cyntaf British Columbia a bu’n Gyd-Gadeirydd
Cyngor Ieuenctid Cenedlaethol Cynulliad y
Cenhedloedd Cyntaf yn 2021/22. Yn llawn amser,
mae'n gweithio i'w hegni adnewyddadwy sy'n eiddo
i'r Cenedl, Tu Deh-Kah Geothermal, fel y Cyswllt
Cymunedol. Ei diddordebau arbennig yw hybu
bywyd, newid hinsawdd a llesiant sy’n seiliedig ar
dir. 

Sofia Bermúdez
Ariannin

Mae Sofia yn eiriolwr addysg ifanc o'r Ariannin sy'n
angerddol am addysg a grymuso ieuenctid. Mae
ganddi naw mlynedd o brofiad yn gweithio gyda
sefydliadau dielw a gweithredu prosiectau addysgol
ar gyfer pobl ifanc. Mae ei heiriolaeth yn
canolbwyntio ar mobileiddio ieuenctid, ymhelaethu
ar leisiau pobl ifanc a sicrhau mynediad i addysg i
bawb. Yn 2022 cafodd ei chydnabod yn un o'r Deg
Person Ifanc Eithriadol yn Nhalaith Salta, yr Ariannin
(JCI TOYP) yn y categori "Cyfraniadau i blant,
heddwch y byd a hawliau dynol". Ar hyn o bryd, mae
hi'n gweithio yn Education for Sharing; mae hi'n
Gynrychiolydd Rhwydwaith SDG4Youth UNESCO a
Chydlynydd Trac Ieuenctid y Fforwm Dyfodol Byd-
eang.

Diandra Ní Bhuachalla
Iwerddon

Mae gan Diandra Ní Bhuachalla BSc Llywodraeth,
LLB, ac MSc Polisi Cyhoeddus Rhyngwladol a
Diplomyddiaeth o Goleg Prifysgol Cork. Ar ôl
cynrychioli 1.3 miliwn o bobl ifanc Iwerddon fel
Cynrychiolydd Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig o
2021-2022, cymerodd ran mewn fforymau
rhyngwladol amrywiol ar faterion newid yn yr
hinsawdd, cydraddoldeb rhyw, a chynhwysiant
ieuenctid ystyrlon. Ar hyn o bryd mae Diandra yn
gweithio gyda Chyngor Ieuenctid Cenedlaethol
Iwerddon fel Swyddog Cymorth Youth2030.
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Chelcee Brathwaite
Barbados 

Mae Mrs. Chelcee Brathwaite yn defnyddio ymchwil
i drawsnewid syniadau i weithrediadau a
gweithrediadau yn effaith. Fel gweithiwr proffesiynol
ifanc o'r Caribî, mae hi'n angerddol am anghenion
gwladwriaethau ynysoedd bach sy'n datblygu ac
sy'n meddiannu mwy o le yn y byd. Mae hi wedi
gweithio gyda sefydliadau fel USAID Eastern and
Southern Caribbean Mission a DAI Global LLC i
gynghori ar ragkennu yn y dyfodol ar gyfer economi
ddigidol gynhwysol; Swyddfa’r Prif Weinidog yn
Barbados drwy Future Barbados moonshot
programme i arwain y gwaith o lunio polisïau ar sail
tystiolaeth; Grŵp Abed i drawsnewid datrysiadau
arloesol yn fentrau busnes hyfyw; a Phrifysgol India’r
Gorllewin i osod y genhedlaeth nesaf ar flaen y gad
I ran datblygu cynaliadwy.  

Marcela Capaja
Lloegr

Marcela yw’r Uwch Arbenigwr ar gyfer Dyfodol
Strategol gyda Natural England, lle mae’n hyrwyddo
dyfodol, meddylfryd systemau, ac arloesedd i
gryfhau’r broses o wneud penderfyniadau strategol
ar draws y sefydliad. Mae Marcela hefyd wedi bod
yn gweithio i hyrwyddo meddylfryd y dyfodol yn y
sector diogelwch fel yr Arweinydd Creadigol a
Gwehydd Rhwydwaith yn Ysgol Dyfodol
Rhyngwladol ar gyfres o brosiectau sy'n ymwneud â
diogelwch gan gynnwys Future of Nuclear
Safeguards. Dyfarnwyd Gwobr Arbennig NGFP
Diogelwch a Thechnoleg 2021 iddi am ei chynnig
prosiect oedd yn canolbwyntio ar drosoli lleisiau
ieuenctid i lunio agenda diogelwch byd-eang y
dyfodol.

Jacob Ellis
Cymru

Mae Jacob Ellis yn Arweinydd Ysgogi Newid
Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol yn Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ac
mae wedi siarad mewn digwyddiadau rhyngwladol
gan gynnwys COP27, Uwchgynhadledd
Llywodraeth y Byd, One Young World a Fforwm
Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig. Yn
ddiweddar, arweiniodd Jacob Adolygiad Adran 20
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol o’r modd y
mae Llywodraeth Cymru yn rhoi Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith. Mae Jacob hefyd
yn Gymrawd Cenhedlaeth Nesaf Sefydliad y
Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cenedlaethau’r
Dyfodol, ac yn Gymrawd Rhagolwg Ieuenctid
UNICEF.
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Ricardo Pineda
Honduras 

Mae Ricardo Pineda yn arweinydd gweithredu
hinsawdd a datgarboneiddio o Honduras. Ef yw
cymrawd Foresight UNICEF dros America Ladin;
cymrawd Fulbright, ac Arweinydd Datblygu Ifanc
EDD ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd. 

Ef yw cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Sustenta
Honduras, un o'r sefydliadau mwyaf a arweinir gan
bobl ifanc yn y rhanbarth sy'n gweithio ar addasu
hinsawdd a meithrin gallu tuag at newid hinsawdd.

Najma Hashi 
Cymru

Najma Hashi yw Cynorthwydd Ysgogi Newid
Partneriaiethau a Rhwydweithiau yn Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Mae
Najma yn cefnogi gweithrediad rhaglen Academi
Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol; yn rheoli'r
Rhwydwaith Alumni; ac yn cyflawni'r cynllun
gweithredu rhyngwladol y cytunwyd arno rhwng y
Comisiynydd a Llywodraeth Cymru. Mae gan Najma
radd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol a gradd ôl-
raddedig mewn Diwylliant, Diaspora, Ethnigrwydd a
Hawliau Dynol; ac mae'n angerddol am fentrau
datblygu cynaliadwy a chydraddoldeb.

Caillum Hedderman
Iwerddon

Yn ddwy ar bymtheg oed, etholwyd Caillum yn
gynrychiolydd ieuengaf awdurdod lleol yn Iwerddon
lle mae'n aelod o'r Pwyllgor Polisi Strategol ar
Weithredu Hinsawdd, Bioamrywiaeth ac
Amgylchedd ei awdurdod llywodraeth leol. 
Yn ddiweddar ymunodd Caillum â dirprwyaeth G20
yr Undeb Ewropeaidd, gan gael ei benodi i rôl
Cynrychiolydd Ieuenctid ar gyfer Lleihau Risg
Hinsawdd a Thrychinebau. Yma bydd yn cymryd
rhan ym mecanwaith ymgysylltu ifanc G20, sef yr
Y20, yn India yn ddiweddarach eleni. 
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Erina Imai
Japan

Mae Erina Imai yn actifydd amgylcheddol sydd wedi
cysegru ei hymdrechion i hyrwyddo cynaliadwyedd
a mynd i'r afael â newid hinsawdd yn Japan. Roedd
hi’n gyd-gynrychiolydd Climate Youth Japan, grŵp
ieuenctid sy’n ceisio sicrhau bod lleisiau pobl ifanc
yn cael eu clywed mewn trafodaethau hinsawdd. Yn
ystod ei chyfnod yno, cymerodd ran yng
Nghynhadledd Newid yn yr Hinsawdd COP23 a
COP24 y Cenhedloedd Unedig.
Yn 2018, daeth yn plaintiff yn Achos Hinsawdd
Kobe, sy'n achos cyfreithiol yn erbyn y llywodraeth
ynghylch adeiladu a gweithredu dwy orsaf bŵer glo
newydd. Trefnodd hefyd y mudiad Fridays for
Future yn Kyoto a Kobe, gan godi ymwybyddiaeth
am fater gweithfeydd pŵer glo ymhlith pobl ifanc.

Samer Karrar
Lloegr

Mae gan Samer MEng mewn Peirianneg Sifil ac
Amgylcheddol o Brifysgol Caerdydd, MSc mewn
Polisi a Rheoleiddio Amgylcheddol o’r London
School of Economics, a phedair blynedd o brofiad
ymgynghori yn y sector trafnidiaeth, lle bu’n
gweithio ar brosiectau seilwaith allweddol fel
Raglen Traffordd Glyfar yr M4. Mae profiad
proffesiynol ac academaidd Samer hyd yma wedi
rhoi gwerthfawrogiad iddi o gymhlethdod llunio
polisi amgylcheddol, gan gynnwys deinameg y cyd-
destun, cyfranogiad a phrosesau rhanddeiliaid,
gwneud penderfyniadau, effeithlonrwydd y
systemau hyn a sut mae hynny’n trosi i’r sector
peirianneg. Mae ganddi ddiddordeb mewn
cynaliadwyedd ac arloesiadau i ddatgarboneiddio
systemau trafnidiaeth i gyflawni targedau sero-net
ac ar hyn o bryd mae’n gweithio’n frwd i gyflawni ei
siarteriaeth. 

Ijun Kim 
Gweriniaeth Corea

Mae Ijun Kim yn Gymrawd Rhagolwg Ieuenctid
UNICEF, sy'n gweithio i sicrhau y gall y system
gyfreithiol fod yn fwy rhagweithiol wrth fynd i'r afael
â materion cynaliadwyedd ac adeiladu heddwch, ac
ar hyn o bryd mae'n archwilio'r pwnc hwn yn Ysgol
y Gyfraith Prifysgol Washington. Mae ei phrofiad
gwaith yn ymestyn o sefydliadau di-elw i fentrau
preifat, a oedd yn caniatáu iddi ddeall yn well
groestoriad datblygiad a hinsawdd, yn ogystal ag
arwyddocâd polisïau wrth feithrin amgylchedd sy'n
ffafriol i hyrwyddo cynaliadwyedd.
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Moritz Von Knebel
Yr Almaen

Graddiodd Moritz von Knebel yn valedictorian o
Philipps-University Marburg gyda gradd Meistr
mewn Athroniaeth, Gwyddor Wleidyddol, ac
Addysg. Yn ddinesydd byd-eang uchelgeisiol, mae
Moritz wedi byw, gweithio ac astudio mewn dros 20
o wledydd, roedd yn ysgolhaig o Sefydliad
Ysgoloriaeth Academaidd yr Almaen, y Gyfadran
Gynorthwyol yn Philipps-University Marburg, ac yn
Gymrawd Ymchwil ym Menter Risg Dirfodol
Caergrawnt a Menter Llywodraethu’r Gofod.Yn fwy
diweddar, mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar
ddimensiynau gwleidyddol o risg dirfodol a sut i’w
liniaru. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn
cwestiynau sy'n ymwneud â diogelu prosesau
democratiaeth a gwleidyddol at y dyfodol megis
ffactorau risg dirfodol a/neu ddiogelwch yn
gyffredinol. 

Philip Jillesjö Löf
Cymru

Mae Philip yn ddiplomydd Prydeinig sy’n cynrychioli
Cymru ym Mrwsel lle mae’n arwain ar yr Hinsawdd,
yr Amgylchedd ac Ynni. Swedeg yn wreiddiol, ond
symudodd i Gymru yn ifanc. Mae Philip yn gyn-
fyfyriwr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r
Dyfodol sy’n rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ac yn
ddiweddar cafodd Philip ei enwi’n un o 100 o
ysgogwyr newid cenhedlaeth y dyfodol yng
Nghymru. Mae hefyd wedi treulio 2 flynedd fel
Cadeirydd elusen nam ar y synhwyrau, ac felly yn
angerddol iawn dros gydraddoldeb a hyrwyddo
cynrychiolaeth. Mae ganddo ddau o blant ifanc ac
felly yn teimlo bod ganddo gyfrifoldeb personol i
sicrhau nad yw ei blant a'u plant hwythau yn
dioddef o ganlyniad i weithredoedd ein
cenhedlaeth.

6.

Divya Sharma
India 

Wedi'i hyfforddi mewn Mathemateg gydag ymchwil
gadarn, mae gan Divya ehangder o brofiad
trefniadol, sgiliau dadansoddi, a sgiliau cyfathrebu
llafar ac ysgrifenedig. Mae gan Divya brofiad
proffesiynol mewn polisi addysg ac ymchwil mewn
sefydliadau rhyngwladol ac mae'n angerddol am
faterion cyfoes globaleiddio a datblygiad
rhyngwladol yn y sector addysg i groesholi ymchwil
sy'n seiliedig ar dystiolaeth a'i ddefnydd wrth lunio
polisïau. 
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Falit Sijariya
India

Falit Sijariya yw Cynrychiolydd Ieuenctid G20
(Youth20) India, yn olynol ar gyfer 2022 a 2023. Ef
yw Sylfaenydd-Lywydd Diplomatron yn ogystal â
Studomatrix (sefydliad myfyrwyr ysgol cyfan India
wedi'i wasgaru dros 150+ o ddinasoedd gyda
100,000+ o fyfyrwyr). Mae Studomatrix yn Aelod
(Arsylwr) o Gymdeithas Myfyrwyr y Gymanwlad ac
yn Aelod Cyswllt o'r Fforwm Myfyrwyr Byd-eang. Ef
hefyd yw Cynrychiolydd Rhanbarthol etholedig
Cymdeithas Myfyrwyr y Gymanwlad (Asia).

Sumaya Nur Adan
Cenya

Mae Sumaya Nur yn ymchwilydd mewn
llywodraethu AI, gyda ffocws ar oblygiadau
cyfreithiol a moesegol technoleg AI. Mae hi wedi
ymchwilio'n helaeth i bynciau fel algorithmau
adnabod wynebau, systemau arfau ymreolaethol,
cysylltiadau digidol Tsieina-Affrica, ac atebolrwydd
AI. Mae Sumaya yn angerddol am hyrwyddo
defnydd cyfrifol a chynaliadwy o AI ac mae wedi
cyfrannu'n weithredol at hyn trwy ei gwaith mewn
sefydliadau fel y Ganolfan Astudio Risgiau Difodol,
yr Ymgyrch To Stop Killer Robots, a'r Fenter ar gyfer
Hirdymor yn Affrica. Gydag ymrwymiad cryf i
ddefnyddio ei hymchwil i lywio a siapio polisi AI,
mae Sumaya yn anelu at greu effaith gadarnhaol yn
Affrica ac yn fyd-eang ar gyfer dyfodol gwell yn y
tymor byr a thymor hir. 

7.

Claudette Salinas Leyva
Mecsico

Mae Claudette yn ymchwilydd a chyfreithiwr o
Fecsico, ar ôl graddio o Brifysgol ITAM gydag
anrhydedd. Gydag angerdd dros hyrwyddo
cyfiawnder rhwng cenedlaethau mewn
amlochrogiaeth, mae hi'n gwasanaethu yn Sefydliad
y Cenhedloedd Unedig fel Cymrawd y Genhedlaeth
Nesaf ar Genedlaethau'r Dyfodol. Yn ogystal, mae'n
gweithio fel Cydymaith Llywodraethu yn Riesgos
Catástroficos Globales, lle mae'n cymhwyso ei
harbenigedd mewn ymchwil, polisi cyhoeddus, a
hawliau dynol i fynd i'r afael â rhai o faterion mwyaf
dybryd y byd ac adeiladu gwytnwch sefydliadol
mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Wedi
ymrwymo i arallgyfeirio astudiaethau yn y dyfodol,
mae hi'n gyson yn cynghori prosiectau newydd o'r
De Byd-eang ym mhrosesau'r Cenhedloedd Unedig.
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Jacob Odur
Uganda

Mae Jacob Odur yn entrepreneur ac yn arloeswr
sydd ag angerdd am ddefnyddio technoleg a
busnes i wella bywydau pobl. Gyda chefndir mewn
technoleg gwybodaeth a hanes profedig mewn
entrepreneuriaeth ac Arloesi lleol, mae Jacob wedi
cael effaith sylweddol yn y cymunedau y mae wedi'u
gwasanaethu yn enwedig trwy gyflwyno dynion a
menywod ifanc i raglenni technoleg.

Ishaan Shah
Deyrnas Unedig

Mae Ishaan Shah yn arweinydd ifanc rhyngwladol
19 oed ar hawliau dynol, cydraddoldeb rhywiol a
gweithredu hinsawdd. Ef yw Cyfarwyddwr Sefydlu
Stolen Dreams, a Chyd-sylfaenydd y grŵp Youth for
Freedom, dau grŵp rhyngwladol dan arweiniad
ieuenctid sy’n gweithio gyda rhanddeiliaid i
wrthsefyll ffurfiau cyfoes o gaethwasiaeth a
masnachu mewn pobl trwy addysg, eiriolaeth a
pholisi.

Ishaan yw’r Pwynt Ffocws Ieuenctid cyntaf ar gyfer
Adolygu a Gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig yn Erbyn Troseddau Cyfundrefnol
Trawswladol gyda Swyddfa’r Cenhedloedd Unedig
ar Gyffuriau a Throseddu (UNODC), Eiriolwr
Ieuenctid Rhyw Merched Cenedlaethol y
Cenhedloedd Unedig, a Hyrwyddwr Ifanc
Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig
(UNHCR).

Grayce Slobodian
Canada 

Mae Grayce yn ddyfodolwr ac yn storïwr sy'n
hyddysg mewn ymchwil sy'n canolbwyntio ar bobl,
dylunio gwasanaethau, datblygu sefydliadol, a
rhagwelediad. Mae gan Grayce Feistr Dylunio mewn
Rhagolwg Strategol ac Arloesedd o Brifysgol OCAD
ac mae wedi gweithio o'r blaen yn y sector gofal
iechyd, diwydiannau creadigol, llywodraethu lleol, ac
addysg ôl-uwchradd yng Ngogledd a De America.
Gyda’i set sgiliau, mae Grayce yn archwilio sut i
greu cyfleoedd newydd i gymunedau wrth weithio i
ddeall a pharatoi ar gyfer dyfodol posibl. 
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Rona Tobolsky 
Israel

Mae Rona yn entrepreneur cymdeithasol sy'n cael ei
gyrru gan angerdd am ddiogelwch iechyd. Ei phrif
genhadaeth yw dod o hyd i atebion arloesol, concrit
a realistig ar gyfer problemau iechyd ar raddfa fawr.
Hi yw sylfaenydd Iodization Israel, menter i
hyrwyddo ymyriadau diogelwch bwyd ar sail
tystiolaeth yn Israel. Mae hi hefyd yn gweithio fel
dadansoddwr polisi i ALTER (The Association for
Long-Term Existence and Resilience), lle mae’n
cynnal ymchwil i gefnogi blaenoriaethau polisi a
deddfwriaethol i wella iechyd cenedlaethau’r
presennol a’r dyfodol.
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