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Pan fyddwn yn siarad am ddiwylliant yn yr

adran hon, rydym yn cyfeirio at y

celfyddydau, archifau, treftadaeth, iaith,

llenyddiaeth, llyfrgelloedd, amgueddfeydd,

crefydd, chwarae, chwaraeon,

gweithgareddau hamdden a diwydiannau

creadigol yng Nghymru. 

 

“Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod

diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n

annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a

chwaraeon a gweithgareddau hamdden.” 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol (Cymru) 2015 

Cymru â Diwylliant Bywiog

lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu  

Mae diwylliant yn rhan o ‘DNA’ Cymru.

Roeddem yn arwain y byd pan wnaethom

roi diwylliant yn rheng flaen ein hymagwedd

tuag at ddatblygu cynaliadwy trwy ei

gyflwyno fel un o ddimensiynau statudol

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae'n rhan o’n hunaniaeth, yn iaith yr ydym

yn ei siarad, yn ddiwydiant; rhywbeth sy'n

cael ei brofi a rhywbeth rydyn ni'n cymryd

rhan ynddo. O'r dillad rydyn ni'n eu gwisgo,

y gerddoriaeth rydyn ni'n gwrando arni, a'r

gemau rydyn ni'n eu chwarae, bod yn aelod

o glwb chwaraeon lleol, ymweld â'r theatr,

canu mewn côr, y ffilmiau rydyn ni'n eu

ffrydio a'r teledu rydyn ni'n ei wylio, edrych

ar y rhyngrwyd yn eich llyfrgell leol, neu

fynd i'r eglwys, capel, y synagog, mosg neu

deml. 

 

“Mae diwylliant cenedl yn byw yng nghalonnau

ac eneidiau ei phobl.” 

Mahatma Gandhi
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“Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg

yn Ffynnu” yw’r un nod sydd wir yn ein diffinio

fel cenedl. Mae'n dangos ein hyder yn ein

hawydd i ddathlu'r hyn sy'n ein gwneud ni'n

unigryw. 

 

Mae'n hanfodol bod diwylliant ein gwlad yn cael

ei wneud yn rhan o’n haddysg i raddau

helaetach, ac i Gymru gael ei chydnabod yn fyd-

eang fel gwlad sy'n gwneud hyn. Rhaid i

gwmnïau yng Nghymru ddod o hyd i ffyrdd o

integreiddio a hyrwyddo nid yn unig ddiwylliant

traddodiadol Cymru ond hefyd ddiwylliant

modern Cymru sy'n dathlu amrywiaeth y

gwahanol ddiwylliannau sy'n bodoli yng

Nghymru heddiw. Mae angen i ni adlewyrchu

diwylliannau lleol trwy gysylltu / ymchwilio

gydag aelodau'r gymuned i wneud diwylliant yn

rhan o’n gwaith a'r hamgylchedd. 

 

P'un ai ydych chi'n siarad Cymraeg fel iaith

gyntaf ai peidio, mae'n iaith sy'n perthyn i bob

un ohonom, a dylem fod yn falch ohoni. Mae'r

nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg wedi bod yn

cynyddu dros yr ychydig ddegawdau diwethaf.

Yn y dyfodol, hoffem i hyn barhau ac i bob

busnes ledled Cymru sicrhau eu bod yn arddel

pob siaradwr Cymraeg oherwydd eu bod yn

cydnabod ei gwerth ac nid yn unig am mai

dyna'r gyfraith. Dylai fod gan weithwyr hefyd yr

opsiwn i ddysgu Cymraeg, o leiaf ar lefel

sylfaenol, trwy eu cwmni a fyddai'n darparu'r

gwasanaeth hwn. 

 

Rydyn ni'n gwneud synnwyr o'r byd trwy ein

hiaith a'n diwylliant. Maen nhw'n perthyn i ni ac

felly maen nhw'n werth eu dathlu. Nawr, yn fwy

nag erioed, mae'n bwysig ein bod ni'n edrych ar

y pethau sy'n ein gwneud ni'n unigryw, ac sy’n

tynnu sylw  gweddill y byd. Ni ddylid byth

danamcangyfrif ein diwylliant a'n hiaith.” 

f i l

Molly Palmer (Canolfan y Mileniwm) a

Gwenfair Hughes (Cyngor

Celfyddydau Cymru) - rhan o garfan

Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau’r Dyfodol 
Rhai o garfan fy Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 yng Nghanolfan

Mileniwm Cymru 
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"Na, doedd Mam ddim yn siarad Cymraeg

ond roedd hi eisiau i fi ddysgu.

 

Roedd angen iddi roi rhywbeth yn ol.

 

Roedd Wncl John, Wncl Gwyn a Anti Phyllis yn siarad Cymraeg

gyda’i gilydd.

Cymraeg cyfareddol, oedd yn cario cywilydd

ond i fi roedd pob gair fel curiad

pob brawddeg yn swnio fel barddoniaeth

pob sgwrs yn swnio’n sanctaidd…

 

Cymeroedd oes i mi ddeall ein hanes

ol-effeithiau, Brad y Llyfrau Gleision 

newidiadau i’n system addysg

dileu tafodiethodd brodorol.

 

Roeth Mam angen rhoi rhywbeth yn ol.

 

Doedd fy ngwyneb ddim ‘quite’ yn ffitio

mewn i fframwaith Cymraeg pur yr ysgol…

Blynyddoedd wedyn, diolch i Harry Potter

am y gair ‘muggle’

hanner gwaed, dyslecsig

gyda syniadau diwylliannol gwahanol…

 

“Pwy sydd angen yr iaith Cymraeg anyway?” medde fi.

Cerdd Gymraeg sy'n sôn am brofiad y bardd o’r iaith wrth iddi dyfu i fyny, a sut fel mam, mae

hi nawr wedi trosglwyddo’r iaith. Mae’r gerdd yn tynnu sylw at bwysigrwydd yr iaith, waeth

sut y caiff ei siarad neu ei defnyddio.

Operation Rescue – Cerdd gan Rufus Mufasa, Bardd

Preswyl Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20
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Yn galaru am fy nghyndeidiau

yr unig beth ar ol yw’r caneuon

siantiau sidan

cawl i’r enaid

siocled poeth i’r galon…

 

Yn y foment honno, roeddwn i’n gwybod bod yr iaith yn perthyn i mi.

Addewais i adeladu fframwaith newydd

gwyrdroais yr wyddor yn offeryn

beatbocsio’r brawddegau, rapio’r heniaith

cynhyrchu cerddoriaeth Cymraeg cyfoes, cyffrous

Er cof am Wncl John y Glo Jones

Er cof am Wncl Gwyn yr ardd Davies

Er cof am Auntie Phyllis…

 

Mae pwysigrwydd treigladau yn dibynnu arno pwy ti’n gofyn

Hoffwn i rhoi fwy o bwysicrwydd ar sicirhau fod yr iaith yn rhan hanfodol

o’n bywyd pob dydd

Bydd pob dim arall yn dilyn…

 

Fi yw’r ddolen olaf

A dw i’n fam nawr

A dw i di bod yn canu “Dacw Mam yn Dwad” cyn iddyn nhw gyrraedd

y gan gyntaf iddyn nhw glywed

yn y groth, ar y fron

 

Ac mae eu Mam nhw’n gallu siarad Cymraeg

Ac maen nhw mor prowd

Ac maen nhw’n gallu treiglo

A dw i bron a marw achos eu bod nhw mor ddel…

 

Efallai nad yw fy Nghymraeg yn ddigon academaidd

Efallai nad yw fy syniadau cerddorol yn ddigon generig

Ond dw i’n clywed yr henuriaid yn clebran yn y farchnad, yn llawn iechyd

Does na ddim lot o wahaniaeth rhwyng treftadaeth a chrefydd."
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Yn 2050, bydd diwylliant ac iaith yn parhau i

fod yn rhan o'n bywydau o ddydd i ddydd ac

yn cael eu gwerthfawrogi fel un o

nodweddion cynhenid ein llesiant

cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. 

Bydd y Gymraeg yn ffynnu, gyda dros filiwn o

siaradwyr Cymraeg, ac addysg Gymraeg ar

gael i bawb. Defnyddir yr iaith yn helaeth ym

mhob agwedd ar fywyd beunyddiol a

gweithleoedd, a bydd pobl yn cael cyfle

cyfartal i gael mynediad i wasanaethau

allweddol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r

Saesneg. (Cymru sy'n Fwy Cyfartal) 

Y Weledigaeth - Cymru â

Diwylliant Bywiog lle mae'r

Gymraeg yn Ffynnu yn

2050 

  

Bydd dwyieithrwydd yn fuddiol i'r economi ac

unigolion trwy fanteision gwybyddol a

chymdeithasol (Cymru o Gymunedau

Cydlunus a Chymru Iachach). Bydd yr

economi diwylliannol yn parhau i fod yn rhan

lwyddiannus a phwysig o ffyniant Cymru.

(Cymru Lewyrchus) 

Bydd cyfleoedd i brofi diwylliant ar gael i

bawb, p'un ai mewn dinasoedd neu

ardaloedd gwledig, waeth beth fo'u

galluoedd, gyda mynediad i ddigwyddiadau

go iawn neu rithwir, lleoliadau ac asedau

diwylliannol eraill. Bydd trafnidiaeth

gyhoeddus a chymunedol yn caniatáu i bobl

deithio yn ôl ac ymlaen i ddigwyddiadau heb

yrru, a bydd y ffordd y cynhelir cynulliadau yn

garbon isel heb ddim gwastraff. (Cymru

Lewyrchus) 

Bydd pobl yn gallu cysylltu ag eraill na

fyddent fel arfer yn cwrdd â nhw, trwy

Lyfrgelloedd Dynol, lle byddant yn gallu

rhannu eu straeon, profiadau byw a thrafod

problemau, rhagfarnau a chredoau. (Cymru

Iachach, Cymru sy'n Fwy Cyfartal a Chymru o

Gymunedau Cydlynus) 

Pontio/ Prifysgol Bangor, Cymru-

Datblygiad y Gymraeg gyda chyfleoedd

ffurfiol ac anffurfiol i staff a'r gymuned

ehangach. Mae'r Brifysgol hefyd wedi

sefydlu'r prosiect ARFer i nodi arfer iaith

staff i annog defnyddio'r Gymraeg. 

Cafodd pobl yr Iseldiroedd deithio ar

drenau am ddim ar ddiwrnod Llyfr

Cenedlaethol os oeddent yn arddangos

llyfr yn lle tocyn.  

Cymru, mapiau synhwyraidd yr

Ymddiriedolaeth Genedlaethol - cefnogi

pobl anabl i gael mynediad llawn i

wefannau diwylliannol sy’n mynd â chi ar

daith drwy wahanol synhwyrau, megis

sain, cyffwrdd ac arogli, i ddatgloi tirwedd

‘Capability Brown’ mewn ffordd wahanol

iawn. 

Dechreuwyd syniad y Llyfrgell Ddynol yn

Copenhagen, Denmarc ond ers hynny

mae wedi lledaenu'n rhyngwladol trwy'r

Sefydliad Llyfrgelloedd Dynol. Mae nawr

yn llwyfan dysgu lle gallwch fenthyca pobl

yn hytrach na llyfrau a herio ystrydebau a

rhagfarnau drwy ddeialog. 

Gêm fideo gan Virtue Reality yw'r Elusen

Rhyddhad Islamaidd sy'n dysgu

chwaraewyr am gymorth byd-eang (er

enghraifft, adeiladu ysgolion, llochesi a

thyllau turio i godi rhith-gymunedau allan

o dlodi) gan fynd i'r afael â chanfyddiadau

negyddol o Islam. 

Ni fydd diwylliant yn cael ei ystyried yn

elitaidd, a bydd pobl yn parchu diwylliannau

ac ieithoedd eraill. Bydd cyfleoedd i

ymgysylltu a dysgu mwy am dreftadaeth pobl

eraill a gwerthoedd ac ymdrechion yn cael eu

gwneud i ennyn diddordeb pobl o bob lliw,

cred a chefndir mewn cyfleoedd diwylliannol

amrywiol sydd o ddiddordeb iddyn nhw.

(Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Byd-eang, Cymru

sy'n Fwy Cyfartal a Chymru o Gymunedau

Cydlynus). 
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Bydd creadigrwydd yn cael ei gydnabod fel

sgil hanfodol a gwerthfawr, a fydd nid yn unig

yn ysgogi cynhyrchiant ond hefyd yn fuddiol i

iechyd meddwl pobl (Cymru Iachach). Bydd

ysgolion yn dysgu sgiliau bywyd i ni, a

byddwn yn treulio mwy o amser y tu allan.

(Cymru Lewyrchus) 

Defnyddir diwylliant i wella lleoedd nad ydynt

yn draddodiadol yn gysylltiedig ag ef, a all

hefyd wella enillion economaidd. (Cymru

Lewyrchus) 

Bydd Diwylliant a'r Gymraeg yn rhan gynhenid

o gymunedau, cynllunio a llunio lleoedd. Bydd

sefydliadau'n gwneud y gorau o asedau lleol

fel llyfrgelloedd, cyfleusterau chwarae a

chwaraeon, amgueddfeydd, orielau,

sefydliadau celfyddydol, adnoddau naturiol ac

adeiladau hanesyddol ac yn gweithio gyda

phobl leol i wella diwylliant a threftadaeth.

(Cymru o Gymunedau Cydlynus) 

Cymru – rhaglen Uchelgais Diwylliannol-

cydweithio rhwng Sgiliau Creadigol a

Diwylliannol, Llywodraeth Cymru a

phartneriaid treftadaeth eraill i arallgyfeirio

a gwella sgiliau'r gweithlu diwylliannol. 

Rhaglen Cyfuno – Partneriaeth rhwng

Llywodraeth Cymru a gwahanol

randdeiliaid i fuddsoddi mewn diwylliant

fel modd o ddatblygu sgiliau newydd

mewn cymunedau sy'n profi anfantais

economaidd. 

Mae canolfan celfyddydau a diwylliant Tŷ

Pawb yn Wrecsam yn ofod sy'n cyfuno

marchnad bwyd stryd, marchnad, oriel,

ysgol celf a chrefft, sinema a mwy - gan

ddarparu buddion lluosog i'r dref a'r

gymuned.  

Hip Hop Caucus - grŵp gweithredu sy'n

defnyddio diwylliant fel ffordd o uno

cymunedau ac ymgysylltu â phobl sy'n

teimlo nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n

ddigonol gan wleidyddiaeth prif

ffrwd. Mae'r mudiad yn gweithio tuag at

ddod o hyd i atebion i rai o faterion mwyaf

arwyddocaol y byd - o gryfhau

democratiaeth i newid yn yr hinsawdd. Bydd gan blant fynediad i fannau hamdden a

lleoedd i chwarae a chymryd rhan mewn

gweithgaredd corfforol. Bydd chwarae yn

bwysig ym mhob cymuned, gan helpu plant i

ddod o hyd i ymdeimlad o berthyn a thrwy

hynny gyfrannu at gydlyniant a chynhwysiant

cymdeithasol. (Cymru o Gymunedau

Cydlynus) 
Cynhaliodd Tŷ Pawb Arddangosfa

Chwarae-Gwaith, gan drawsnewid yr oriel

yn ddarlun chwarae rhyngweithiol.

Cyhoeddodd Chwarae Cymru feddyliau

Archie pum mlwydd oed, a fwynhaodd yr

arddangosfa: “Rydw i wedi bod yn

chwarae yn Arddangosfa Tŷ Pawb. Dyma'r

arddangosfa orau i mi erioed fod

ynddi! Rwy'n credu ei fod yn dda iawn ac

roedd llawer o bethau gwych i'w gwneud

yno.” 

Mae lle chwarae Amgueddfa Sain

Ffagan, Yr Iard, yn creu cysylltiadau â'r

amgueddfa wrth feithrin chwarae

creadigol a bod mor gynaliadwy a

chyfeillgar i'r amgylchedd â phosibl.   

Bydd diwylliant yn cael ei ddefnyddio i ennill

sgiliau newydd a dysgu am faterion byd-eang

tra'n helpu i gael gwared ar ragfarnau a dod â

gwahanol ddiwylliannau at ei gilydd (Cymru

Lewyrchus a Chymru sy'n Gyfrifol ar Lefel

Byd-eang).  
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Bydd safleoedd sydd wedi eu diboblogi a

safleoedd segur, yn ogystal â strydoedd siopa

sy’n dirywio, yn cael eu hail-ddychmygu a’u

hadfywio drwy lens diwylliant i greu rhywbeth

newydd ac arloesol y gall cymunedau ei

fwynhau. (Cymru o Gymunedau Cydlynus a

Chymru Lewyrchus) 

Bydd pobl yn ailgysylltu â natur trwy

ddiwylliant, a bydd lleoedd diffaith a segur yn

cael eu troi'n barciau, gan ddefnyddio

diwylliant i rannu gwybodaeth a chynyddu

dyheadau am wella bioamrywiaeth. (Cymru

Gydnerth) 

Creu Cymunedau Cyfoes- Cydweithrediad

rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru â

chymunedau, gyda’r bwriad o ymgorffori

diwylliant mewn sawl prosiect adfywio

arloesol. 

Cyflwynwyd cronfa 'High Streets Heritage

Action Zone' yn Lloegr i wella'r stryd fawr

hanesyddol. Mae Historic England yn

gweinyddu'r Gronfa, ac ar hyn o bryd

mae'n galw ar sefydliadau Celfyddydol a

Threftadaeth i ymuno â grŵp 'Consortiwm

Diwylliannol' eu hawdurdod lleol.

Roedd Landschaftspark yn Duisburg-

Meiderich, yr Almaen, yn arfer bod yn ffatri

gwaith haearn ond aeth yn segur yn yr

1980au. Ers hynny, mae’r safle wedi cael

ei droi yn barc a chanolfan diwylliannol. 

Mae’r Tîm Manchester Arts Sustainability

yn grŵp o fudiadau sy'n gweithio ar ffyrdd

o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

trwy gyfrwng diwylliant trwy gyfrannu at

strategaeth newid hinsawdd Manceinion. 

Fe fydd cyfleusterau diwylliannol hygyrch â

chyfarpar da ledled Cymru, sy'n galluogi pobl

i gymryd rhan mewn diwylliant, a rhagori

ynddo, yn rheolaidd. Bydd plant a phobl ifanc

yn cael eu hannog a'u galluogi o'r

blynyddoedd cynnar i gymryd rhan mewn

arferion rheolaidd o weithgaredd corfforol.

Bydd cyfleusterau o ansawdd da, ac ni fydd

tlodi yn rhwystr i gyfle. Bydd diwylliant yn cael

ei gydnabod yn eang am ei rôl mewn atal a

gwella iechyd corfforol a meddyliol pobl, trwy

gynnydd mewn presgreibio cymdeithasol, er

enghraifft. (Cymru Iachach) 

Gêm efelychu yw Eco gan Strange Loop

Games sy'n ei gwneud yn ofynnol i

chwaraewyr adeiladu gwareiddiad heb

ddinistrio'r blaned. Rhaid i chwaraewyr

gydweithredu i greu economi cynaliadwy

yn ogystal â deddfau sy'n amddiffyn ac yn

gwella'r amgylchedd. 
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Mae Climarte yn bartneriaeth yn Awstralia

o sefydliadau celfyddydol, ymarferwyr,

gweinyddwyr, noddwyr ac academyddion

o bob rhan o sbectrwm sector y

celfyddydau, sydd wedi ymrwymo i eirioli

dros weithredu yn effeithiol ac yn

greadigol i adfer hinsawdd ddiogel yn

ddiymdroi. 

Mae’r arlunydd Klaus Littmann, o’r Swistir

wedi troi stadiwm pêl-droed yn ne

Awstria yn goedwig; gwneud pwynt am

newid hinsawdd a datgoedwigo.  

Coedwig Llyfrgell y Dyfodol yn Norwy -

Plannwyd mil o goed i ddarparu papur ar

gyfer blodeugerdd arbennig o weithiau i'w

cyhoeddi mewn can mlynedd. Rhwng

2014 a 2114, bydd un awdur yn cyfrannu

ei g/waith bob blwyddyn, a bydd y rhain

yn cael eu dal mewn ymddiriedaeth ac ni

chânt eu cyhoeddi tan 2114. 

Mae fy nghyfraniad i i'r weledigaeth hon

wedi'i amlinellu drwy fy ngwaith ar fy

meysydd ffocws ac fe'i nodir yn fanwl ym

Mhennod 6.

Bydd y sector diwylliant yn chwarae rhan

bwysig wrth herio a chyfleu’r trawsnewid y

mae cymdeithas yn ei wneud tuag at

ddyfodol mwy cynaliadwy.  

Syniad Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru yn digwyddiad

bord gron 'Cymru Ein Dyfodol'

Bydd diwylliant ac iaith yn cael eu

gwerthfawrogi fel mecanweithiau ar gyfer

newid cadarnhaol. Fe'u gwelir fel offer

allweddol ar gyfer mynd i'r afael â materion

hirdymor, megis newid yn yr hinsawdd

(Cymru Lewyrchus a Chymru sy'n Gyfrifol ar

Lefel Byd-eang), colli bioamrywiaeth (Cymru

Gydnerth), tlodi, gwahaniaethu, (Cymru sy'n

Fwy Cyfartal) ynysu cymdeithasol, salwch

meddwl a chorfforol (Cymru Iachach) ac ati. 
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Hoffwn ddweud diolch i'r
bobl a'r sefydliadau canlynol
am eu cyfraniad i'm gwaith

ar y nod hwn.

Canfyddiad pobl o gynnydd

tuag at y nod hwn  

Hoffwn ddiolch i Gyngor Celfyddydau

Cymru a oedd yn bartneriaid yn fy rhaglen

‘Y Gallu i Greu’, ar y nod 'Cymru â

Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn

Ffynnu', ac yn enwedig, Carys Wynne-

Morgan, a gafodd ei secondio i fy

swyddfa i gefnogi'r gwaith hwn ac am ei

mewnwelediad a'i chyngor parhaus wrth

baratoi'r canllawiau ar y nod hwn, sy'n sail

i'r bennod hon. Hoffwn hefyd ddiolch iddi

am ei chyngor wrth baratoi'r Adroddiad

Cenedlaethau'r Dyfodol hwn. Rhoddodd

llawer o sefydliadau a rhanddeiliaid

fewnbwn i'r ‘Daith’, a sylwadau defnyddiol

ar ddrafftiau o'r adroddiad hwn, a

werthfawrogir. Hoffwn ddiolch i

Gomisiynydd y Gymraeg, Coleg Cymraeg

Cenedlaethol, Chwaraeon Cymru,

Chwarae Cymru a Ffederasiwn Clybiau

Ffermwyr Ifanc Cymru am eu syniadau a'u

barn, yn ogystal â'r rhai a fynychodd fy

mord gron ar ddiwylliant ym mis

Chwefror 2020.  

Carys Wynne-Morgan

Cynullydd Nod ar gyfer Cymru â Diwylliant

Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu, o

Gyngor Celfyddydau Cymru
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Canfyddiad pobl o gynnydd

tuag at y nod hwn

Nid yw sgiliau a phynciau creadigol yn cael

eu hystyried fel rhai sydd llawn mor bwysig

â phynciau eraill yn yr ysgol.

Mae toriadau a llymder yn effeithio’n

ddifrifol ar ddiwylliant, ac fel rheol dyma’r

cyntaf i fynd pan fydd cyrff cyhoeddus dan

bwysau ariannol.

Mae yna ddiffyg cynrychiolaeth

ddiwylliannol ar fyrddau gwasanaethau

cyhoeddus.

Mae angen i ni edrych ar ddiwylliant nid yn

unig yng nghyd-destun y celfyddydau ond

yng nghyd-destun  y diwylliant sydd gyda

ni fel cymdeithas. 

Mae angen gwasanaethau Cymraeg

arnom sydd mor hawdd i’w cyrchu  â’r rhai

Saesneg. 

 

 

 

 

Gall diwylliant fod yn gatalydd ar gyfer

newid.

Mae diwylliant a’r Gymraeg yn chwarae

rhan hanfodol yn ein bywydau.

Roedd darpariaethau’r Gymraeg ar gyfer

cenedlaethau blaenorol yn wael, ac mae

yna oedolion nawr a hoffai siarad Cymraeg

ond heb gael cyfle i ddysgu. 

Ni ddylid edrych ar ddiwylliant mewn

seilos; dylai fod yn thema drawsbynciol ar

draws pob sector.

Nid yw realiti cyrchu gwasanaethau

diwylliannol ac iaith yn cyfateb i

uchelgeisiau polisi.

Mae mynediad i ddiwylliant ac addysg

ddiwylliannol yn anghyfartal.

 

 

 

 

 

Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei

feddwl a'i gredu yn rhan bwysig o gymryd

rhan. Dyna pam, yn yr adran hon, roeddwn i

eisiau rhoi blas o'r hyn y mae pobl wedi'i

ddweud wrthyf, ers dechrau fy nhymor ac

mewn perthynas â'r adroddiad hwn. Roedd

barn pobl yn cynnwys:  

Yn ogystal â'r cynnwys yma, rwyf hefyd wedi

cyflawni fy nyletswydd statudol i fonitro ac

asesu cynnydd gan gyrff cyhoeddus wrth

iddynt gyflawni eu hamcanion llesiant a

gofynion y Ddeddf yn gyffredinol, a chynnal

ymchwil. O ganlyniad i'r gweithgareddau hyn,

rwyf wedi nodi'r cyfleoedd a'r heriau

canlynol.    

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Lle rydyn ni nawr

Dyma'r meysydd rwy'n argymell cyrff

cyhoeddus i ffocysu arnynt yn fy ‘Nhaith tuag

at Gymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu’. 

Yr heriau a'r cyfleoedd i

newid 

Cefnogi'r iaith Gymraeg 

Dylai pob plentyn gael cyfleoedd i gael

mynediad i addysg Gymraeg ac, wrth wneud

hynny, ddod yn ddwyieithog. Mae angen i ni

fynd y tu hwnt i addysg ysgol trwy

ganolbwyntio ar bobl sy'n defnyddio’u sgiliau

mewn addysg uwch a phellach, yn y gweithle

a lleoliadau cymunedol. 

Yr Athro Anneli Sarhimaa,

Prifysgol Mainz, yr Almaen 

Mae Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts,

hefyd wedi datgan, y bydd angen i’r gyllideb

fuddsoddi mwy yn yr iaith er mwyn cyflawni’r

dyhead am filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn

2050,. 

Yn fyd-eang mae'r ymwybyddiaeth o

ieithoedd brodorol yn cynyddu, a 2019 oedd

Blwyddyn Ryngwladol ieithoedd brodorol y

Cenhedloedd Unedig. Yma yng Nghymru,

mae'r Gymraeg yn rhan o'n hunaniaeth, ein

hanes a'n bywyd o ddydd i ddydd, codwyd

proffil yr iaith trwy dargedau, rheoliadau a

deddfwriaeth. 

Dywedodd y Cyfrifiad olaf wrthym fod nifer y

siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 582,000

yn 2001 i 562,000 yn 2011, sy'n golygu bod

19% o'r boblogaeth yn siaradwyr Cymraeg.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod o arolygon

eraill bod mwy o bobl yn gallu siarad

Cymraeg ond ddim yn gwneud hynny'n

rheolaidd. Yn galonogol, nododd y Cyfrifiad

gynnydd yn y siaradwyr yng Nghaerdydd, Sir

Fynwy a Chaerffili, yn ogystal â chynnydd

ymhlith plant a phobl ifanc rhwng pump a

phymtheg oed. 

Yn 2011, pasiodd Cynulliad Cenedlaethol

Cymru Fesur y Gymraeg (Cymru), gan roi

statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru,

a’i gwneud yn ofynnol i’r mwyafrif o gyrff

cyhoeddus yng Nghymru i weithredu yn unol

â Safonau'r Gymraeg. 

Cymraeg 2050: miliwn yn siarad Cymraeg  

nododd y strategaeth ymagwedd

Llywodraeth Cymru tuag at gynyddu’r

defnydd o’r iaith, gydag ystod o gamau i

gyflawni targedau a rhagamcanion dros dro.  

Mae'r targed o filiwn o siaradwyr a

chynnydd yn y rhai sy'n siarad Cymraeg

bob dydd i 20% erbyn 2050 yn bolisi

uchelgeisiol, ond mwy o weithredu ar

draws pob corff cyhoeddus sydd ei

angen i gyrraedd y targed.

“Mae'n hawl ddynol i berson siarad [...] ei iaith ei

hun.” 

O'r chwith i'r dde: Carys Wynne Morgan, 

Nia Williams, Sophie Howe ac Aled Roberts 
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Mae strategaeth Llywodraeth Cymru’n

cydnabod pwysigrwydd y sector addysg

mewn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ac

yn rhagweld y bydd 70% o holl ymadawyr

ysgol yn gallu siarad Cymraeg erbyn 2050 o

ganlyniad i'w hymyriadau. Mae’n ofynnol i

awdurdodau lleol gyhoeddi Cynlluniau

Strategol Addysg Gymraeg i amlinellu sut y

byddant yn datblygu addysg cyfrwng

Cymraeg yn eu hardaloedd. 

Mae llawer o blant yn mynychu meithrinfeydd

a Chylch Meithrin, sy'n gysylltiedig â’r Mudiad

Meithrin, sy'n darparu gofal plant

blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae llawer, ond nid pob un, yn symud ymlaen

i addysg statudol Gymraeg. Mae rhwystrau yn

cynnwys amrwyiad mewn darpariaeth leol

wrth i'r plentyn symud ymlaen o'r feithrinfa i'r

ysgol gynradd ac yna i'r ysgol uwchradd. Yn

2017, cefais sawl llythyr gan y cyhoedd

ynghylch cau ffrydiau cyfrwng Cymraeg

mewn sawl ysgol.  

“Bydd cau’r ffrwd Gymraeg yn creu dosbarth

addysg dwy haen gyda’r plant hynny sy’n

dymuno dysgu drwy’r Gymraeg yn dod yn

ddisgyblion ail ddosbarth dan anfantais.” 

Gohebiaeth

Nododd adroddiad pum mlynedd

Comisiynydd y Gymraeg er y bu cynnydd

cyson yng nghanran y bobl ifanc sy'n siarad

Cymraeg trwy'r system addysg, ni fu cynnydd

mewn addysg cyfrwng Cymraeg dros  y deng

mlynedd ddiwethaf. 

Canfu adroddiad gan Blaid Cymru y bydd

angen i nifer y plant sy'n derbyn addysg trwy

gyfrwng y Gymraeg (sydd ychydig yn is na

100,000) ddyblu dros y 30 mlynedd nesaf i

gyrraedd targed Cymraeg 2050. 

Mae angen i ni gynyddu ein hymdrechion i

gyrraedd targedau Cymraeg 2050. Mae

amcanestyniadau Llywodraeth Cymru sy’n

seiliedig ar Gyfrifiad 2011 yn dangos, os na

chynyddir ymdrechion i hyrwyddo'r Gymraeg,

y bydd gennym oddeutu 666,000, yn hytrach

na miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  

Mae mentrau Llywodraeth Cymru, megis

Dydd Miwisig Cymru, a Diwrnod Shwmae

Sumae (diwrnod i hyrwyddo'r Gymraeg trwy

ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su'mae

neu shwdi!), a gyflwynwyd ar ôl Cyfrifiad

2011, yn galonogol. Gall, a dylai'r mesurau

hyn ein helpu i symud yn agosach at nod

miliwn o siaradwyr Cymraeg. 

Rwy’n croesawu galwad Comisiynydd y

Gymraeg am ddyletswyddau sydd wedi’u

diffinio’n gliriach a osodir trwy ddeddfwriaeth,

i sicrhau bod ysgolion, dros gyfnod o amser,

yn cynnig cwricwlwm a fydd yn arwain at fwy

o siaradwyr Cymraeg, ac yn datblygu

strategaeth bellgyrhaeddol i gynyddu’r nifer o

athrawon sy’n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Un enghraifft o ddatblygu Cymraeg o fewn

addysg oedd ym mhrosiect diweddar

Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Cydweithiodd disgyblion yn Ysgol  Y

Traeth gyda'r arlunydd Catrin Williams a'r

awdur Lowri Cooke, i archwilio gwahanol

fwydydd sydd ar gael yn eu hardal leol. Fe

wnaeth y profiad hwn helpu disgyblion i

fod yn fwy hyderus wrth siarad Cymraeg

ond rhoddodd gyfle hefyd i archwilio eu

diwylliant lleol. Un o effeithiau hyn oedd

cynnydd yn ymwybyddiaeth disgyblion o'r

defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg ar lefel

leol, ynghyd â chefnogi busnes lleol a

gwerthfawrogi cynnyrch lleol. 

f i l

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
14

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Newyddion/Pages/Comisiynydd-yn-cyhoeddi-adroddiad-5-mlynedd-cyntaf-ar-sefyllfa%e2%80%99r-Gymraeg.aspx
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Welsh-Language
https://llyw.cymru/dydd-miwsig-cymru
http://www.shwmae.cymru/?page_id=124
https://arts.wales/cy/dysgu-creadigol/amdanom/cynllun-ysgolion-creadigol-arweiniol


Fel yr amlygir uchod, bydd angen i

ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg

gynyddu gan nad yw bob amser yn hygyrch,

sy'n golygu nad yw pawb yng Nghymru yn

cael y cyfle i fod yn ddwyieithog. Mae hyn, yn

ei dro, yn golygu bod llawer o bobl heb gael

yr un cyfle i gael swyddi lle mae'r Gymraeg yn

hanfodol. Dylid ystyried sut mae swyddi

sector cyhoeddus yn cael eu dosbarthu

ledled Cymru, er mwyn galluogi mynediad teg

i gyfleoedd gwaith a dosbarthu cyflogau. 

Mae'r mater wedi cael sylw arbennig gan

‘Race Alliance Wales’ sydd wedi dweud bod

angen mwy o gyfleoedd i bobl ddysgu

Cymraeg yn y swydd, gan nad yw pobl o

gymunedau duon ac Asiaidd a lleiafrifoedd

ethnig yn aml yn gallu cwrdd â rhag-amod ar

gyfer siarad Cymraeg. Mae hefyd yn bwysig

sicrhau bod pobl sy'n dod i fyw yng Nghymru

o dramor yn cael cyfleoedd i ddysgu

Cymraeg, fel ffordd o adeiladu cydlyniant

cymunedol, economïau lleol a diwylliant ar yr

un pryd. 

Mae yna enghreifftiau o’r heriau hyn yn cael

eu goresgyn, ac mae angen i ni efelychu'r

rheiny ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle

cyfartal i bawb ymgysylltu â'r Gymraeg a

dysgu: 

Mae Mymuna Mohamood yn

gynorthwyydd ymchwil o Butetown yng

Nghaerdydd sy'n nodi ei fod yn Gymraeg

Somalïaidd. Mae hi'n siarad Somaleg,

Arabeg, Saesneg a Chymraeg. Cafodd

wersi Cymraeg yn yr ysgol ac mae bellach

yn dysgu ar gwrs trwy ei gwaith. “Mae

wedi bod yn gyfle gwych,” meddai, “yn

enwedig am fy mod o gefndir lleiafrifol

ethnig ac wedi tyfu i fyny yng Nghymru,

gyda hunaniaeth ddeuol, â diwylliant yn

Somali a Chymraeg. Mae gan y Cymry yr

un peth, felly, o’r fan honno mae'r angerdd

hwn yn deillio.”  

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, mewn

cydweithrediad â SEWREC, Cyngor

Cydraddoldeb leol, Menter Iaith

Casnewydd a Cymraeg i Oedolion, wedi

gweithio i ddatblygu a chyflwyno prosiect

gyda'r nod o wella ymgysylltiad

cymunedau du ac Asiaidd a lleiafrifoedd

ethnig â diwylliant yr iaith Gymraeg ac

addysg. Drwy grant gan Dysgu Cymraeg

Gwent, maent yn cyflwyno tair sesiwn i

hyd at 20 o oedolion yn ogystal â thri

sesiwn teulu, a oedd yn rhoi blas ar ofal

plant a gweithgareddau cymdeithasol trwy

gyfrwng y Gymraeg, sy'n anelu at

hyrwyddo pob agwedd ar yr iaith

Gymraeg.  

Cynhaliodd Coleg Gwent brosiect i gael

gwell dealltwriaeth o deimladau a barn

pobl o gefndiroedd amlddiwylliannol

ynghylch dysgu Cymraeg a beth allai'r

rhwystrau i'w dysgu fod. Fe wnaethant

gynnig cyrsiau codi ymwybyddiaeth o’r

iaith a sesiynau blasu Cymru mewn

lleoliadau a oedd yn boblogaidd gydag

aelodau o'r cymunedau hyn.  

I wneud enghreifftiau o'r fath yn norm, mae

angen i ni ddechrau gwneud dosbarthiadau

Cymraeg yn fforddiadwy ac yn hygyrch i

bawb. 

Sophie Howe gyda Jane Davidson (canol) a Jane

Hutt (ar y dde) 
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Mae cymwysiadau a gwersi ar-lein yn

cyflwyno ffordd arall i bobl ddysgu Cymraeg a

chaniatáu i bobl y tu allan i Gymru, weithiau

heb unrhyw dreftadaeth Gymraeg, ddysgu ein

hiaith. Mae'r ap iaith 'Duolingo' wedi nodi

cynnydd o 34% yn nifer y bobl sy'n dysgu

Cymraeg trwy eu llwyfan rhwng 2018 a 2019.

Amcangyfrifodd yr offeryn ar-lein 'Say

Something in Welsh' fod ganddo hyd at

60,000 o ddefnyddwyr rheolaidd ar ei wefan.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu

cynllun gweithredu technoleg iaith a

chyfryngau digidol Cymraeg, gyda'r nod o

sicrhau y gellir defnyddio’r Gymraeg mewn

amrywiaeth eang o gyd-destunau gan

ddefnyddio llais, a bysellfwrdd neu ddull arall

o ryngweithio dynol-gyfrifiadur. 

Nod Wici Môn Mentrau Iaith Môn yw

cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar

Wikipedia i godi statws yr iaith gyda

meddalwedd datblygwyr mawr, gan

ganolbwyntio ar bynciau hanesyddol,

gwyddonol a diwylliannol. Hyd yn hyn,

mae 2,752 o erthyglau wedi eu

hysgrifennu gan wirfoddolwyr Wici Môn. 

Rhodri ap Dyfrig, comisiynydd cynnwys ar-

lein sy'n gweithio ar Hansh (llwyfan

cymdeithasol Cymraeg). 

“Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi gwneud y

Gymraeg yn ei holl gofrestrau,ei hacenion a’i

thafodieithoedd amrywiol yn fwy gweladwy

nag erioed o’r blaen.” 

Mae'r cynllun yn cyflwyno nifer o gamau

gweithredu, gan gynnwys, datblygu

Deallusrwydd Artiffisial  sgyrsiol ar gyfer y

Gymraeg; defnyddio'r cwricwlwm newydd a

gwefan Hwb i ddatblygu sgiliau plant a phobl

ifanc mewn llythrennedd digidol, codio, creu

cynnwys digidol yn Gymraeg; addasu

gweithdrefnau caffael technoleg perthnasol i

sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hystyried

o'r cychwyn cyntaf; a chefnogi gweithdai sy'n

sicrhau bod pobl yn creu a chyhoeddi fideo,

sain, delwedd a chynnwys testun yn y

Gymraeg. 

Mae sefydliadau gwirfoddol eisoes yn

ymdrechu i gynyddu eu presenoldeb yn y

Gymraeg ar y rhyngrwyd: 

Gall technoleg ddysgu sgiliau meddal yn

Gymraeg, hybu iechyd a llesiant a helpu pobl i

ddeall yn well y brwydrau, gan gynnwys

rhwystrau iaith, y mae eraill yn eu profi yn eu

bywydau o ddydd i ddydd. 

Arweiniodd Cyngor Gwynedd, gyda

chymorth yr asiantaeth greadigol, Glactig,

brofiad rhith-realiti Cymraeg i helpu

preswylwyr Gwynedd i ddeall dementia.

Ariannwyd y prosiect hwn gan Arloesi

Gwynedd Wledig a Grant 

Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.  

Rhaid i'r Gymraeg chwarae rhan lawn yn

y datblygiadau technolegol diweddaraf i

sicrhau ei bod yn parhau i fod yn iaith

fodern a ddefnyddir ym mhob agwedd

ar fywyd bob dydd. 
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Er bod y rhain yn ddatblygiadau cadarnhaol,

dylid ystyried ymhellach sut y gellir cefnogi'r

iaith mewn perthynas â datblygu swyddi sy'n

seiliedig ar dechnoleg yn y dyfodol. Er

enghraifft, mae seibr-ddiogelwch yn

ddiwydiant hanfodol bwysig sy'n dod i'r

amlwg gyda bylchau sgiliau. Eto, nid yw'n glir

sut y gall pobl ifanc a'r gweithlu presennol

ddatblygu sgiliau yn y maes hwn drwy

gyfrwng y Gymraeg.  

Ym mis Ebrill 2020, cyhoeddodd S4C fod gan

y siaradwr craff, Amazon Alexa sgil newydd

o'r enw Podlediadau’r Iaith Gymraeg, sy'n

caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am gynnwys

trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf. Yn ôl

ymchwil S4C, mae o leiaf un o bob pum

cartref ym Mhrydain bellach yn defnyddio

siaradwr craff. Yn y dyfodol, byddwn yn dod

yn fwyfwy dibynnol ar ddyfeisiau cartref craff,

sy'n golygu y bydd llawer o'n teclynnau

dyddiol yn cael eu cyfarwyddo gan lais. Mae

angen inni ddatblygu a chefnogi busnesau i

greu cynhyrchion digidol y gellir eu defnyddio

yn Gymraeg. 

Mae rhai cyrff cyhoeddus wedi mynegi barn

am ddyfodol y Gymraeg yn eu hymateb i'm

sgwrs genedlaethol ‘Cymru Ein Dyfodol’. Er

enghraifft:  

Nid yw amcanion a chamau corff

cyhoeddus bob amser yn cwrdd â'r lefel

uchelgais sydd ei hangen i gyflawni'r

nod hwn ac nid ydynt yn dangos yn

ddigonol sut y byddant yn cyfrannu at y

targed cenedlaethol o filiwn o siaradwyr

a chynnydd yn y rhai sy'n siarad

Cymraeg yn ddyddiol i 20% erbyn 2050.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub

Canolbarth a Gorllewin Cymru wrthyf yr

hoffent weld: 

Nododd Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod am

sicrhau:

“Ffocws parhaus ar ddarparu gwasanaethau

Cymraeg.”

“Bod gwasanaethau Cymraeg mor hygyrch ac ar

gael â gwasanaethau iaith Saesneg, er mwyn

rhoi dewis iaith go iawn i siaradwyr Cymraeg, fel

y gallant fyw eu bywydau trwy eu dewis iaith os

dymunant.”

Mae hefyd yn amlwg bod cyrff cyhoeddus yn

ymdrechu i wella darpariaeth y Gymraeg yn y

gweithle a thrwy eu hymgysylltiad â'r

cyhoedd. 

Mae Safonau Iaith Cymru yn ei gwneud yn

ofynnol i sefydliadau ddatblygu polisi ar

ddefnyddio Cymraeg yn fewnol, i hyrwyddo a

hwyluso’r defnydd ohoni. Rhaid iddynt asesu'r

angen am sgiliau iaith Gymraeg wrth lenwi

swydd newydd neu swydd wag. Dangosodd

dadansoddiad yn 2018-19, bod sgiliau iaith

wedi eu crybwyll wrth recriwtio i 1,981 o

swyddi ond mai dim ond ar gyfer 5% ohonynt

yr oedd y Gymraeg yn hanfodol. 

Mae'r cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg wedi

cynyddu ers cyflwyno'r safonau ac mae'r

Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg yn

gweithio gyda chyflogwyr i gryfhau sgiliau

Cymraeg yn y gweithle. 

Er ei bod yn dda gweld cyrff cyhoeddus yn

meddwl am y materion hyn, dylai dyheadau a

ffocws o'r fath gael eu hadlewyrchu yn eu

hamcanion a'u camau llesiant. 

O'r amcanion sy'n sôn am y Gymraeg, mae'r

rhan fwyaf yn cyfeirio at y Safonau Iaith

Gymraeg neu ddyletswydd statudol ar gyrff

cyhoeddus i hyrwyddo a diogelu'r iaith.  

 

Er enghraifft, mae gan gynghorau Sir

Gaerfyrddin, Ceredigion a Bro Morgannwg, ac

Amgueddfa Cymru gamau o fewn eu

hamcanion i 'Weithredu Safonau'r Gymraeg.’ 

f i l
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Rhaid i'r safonau Cymraeg gael eu

gweithredu'n llawn wrth wneud

penderfyniadau fel bod y Gymraeg yn cael ei

phrif ffrydio i benderfyniadau strategol pob

corff cyhoeddus.  

Fodd bynnag, rwyf am i gyrff cyhoeddus fynd

y tu hwnt i'r rhain a pharhau i archwilio

cyfleoedd newydd ac arloesol i hyrwyddo'r

Gymraeg ym mhob agwedd ar eu

gwasanaeth a chefnogi ei defnydd ym mhob

rhan o fywyd. Dylai'r ystyriaethau sy'n codi o'r

safonau Cymraeg gydblethu ag amcanion a

chamau llesiant, yn ogystal â strategaethau

lleol eraill, megis llesiant lleol a chynlluniau

economaidd.  

Mae'n galonogol gweld rhai cyrff cyhoeddus

yn ymdrechu a dod o hyd i ffyrdd newydd o

hyrwyddo'r Gymraeg a darparu cyfleoedd

dwyieithog i bobl a hyrwyddo llesiant

ehangach: 

Treialodd Cyngor Ceredigion diwtor

Cymraeg yn y gweithle i gynnal

dosbarthiadau, yn unol ag angen

unigolion. 

Cynhaliodd yr Amgueddfa Genedlaethol

yr ŵyl “Ar Lafar” ar gyfer dysgwyr

Cymraeg, menter mewn partneriaeth â'r

Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu

Cymraeg. Mae'r Amgueddfa hefyd wedi

dechrau arbrofi gyda realiti digidol

estynedig a dyfeisgarwch rhithwirionedd

yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,

Amgueddfa'r Lleng Rufeinig Genedlaethol

a Phwll Mawr. Mae hyn wedi arwain at

‘Google Expedition’ ddwyieithog ym

Mhwll Mawr; taith rhith-realiti gyntaf drwy

gyfrwng y Gymraeg sydd ar gael ar

‘Google Expeditions’. 

Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer

Dysgu Cymraeg yn cynnig gwersi

Cymraeg am ddim i ffoaduriaid i gyflwyno

pobl i'r Gymraeg yn ogystal â chefnogi

cydlyniant cymunedol, mewn partneriaeth

â Chyngor Ffoaduriaid Cymru yng

Nghaerdydd, ac mewn partneriaeth â'r

Groes Goch yng Nghasnewydd. Mae

cyfleoedd hefyd i ddysgu'r iaith yn

anffurfiol mewn cynulliadau cymdeithasol.  

Roedd y ddau Newid Syml yr wyf wedi gofyn i

gyrff cyhoeddus eu mabwysiadu mewn

perthynas â’r Gymraeg ymhlith y rhai a

‘fabwysiadawyd fwyaf neu ‘wrthi’n cael eu

datblygu’ ar draws cyrff cyhoeddus. O’r 33

corff cyhoeddus a ymatebodd i’m galwad am

wybodaeth ar weithredu Newidiadau Syml,

roedd pob un ohonynt wedi mabwysiadu neu

yn datblygu Newid Syml 53, ‘Sicrhewch fod

gan bob un o’ch mannau mynediad

gyfarchion dwyieithog’. Roedd 32 wedi

mabwysiadu neu yn datblygu Newid Syml 54,

‘Defnyddiwch y coma Cymraeg ar linynnau

gwddf a llofnodion e-bost os yr ydych yn

aelod o staff sy’n siarad Cymraeg.” 
Sophie Howe gyda Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd

Gobaith Cymru 
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Mae Strategaeth Cymraeg 2050 yn nodi’r

bwriad i ddiwygio addysg Gymraeg a

dwyieithog ôl-16 i sicrhau y gall pobl ifanc

barhau i ddatblygu sgiliau dwyieithog i

gefnogi economi lewyrchus. 

Sefydlwyd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn

2011 i ddatblygu a chefnogi darpariaeth

Cyfrwng Cymraeg mewn prifysgolion. Ers ei

sefydlu, bu twf o 25% yn nifer y myfyrwyr sy'n

astudio yn Gymraeg yn y brifysgol. Nid yw'r

twf hwn wedi'i gyfateb yn y sector addysg

bellach ac yn 2019 lansiodd Llywodraeth

Cymru gynllun gweithredu i ddatblygu

darpariaeth ddwyieithog ar draws y sectorau

addysg bellach a dysgu yn y gwaith.  

Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i

ddangos ewyllys a phenderfyniad

gwleidyddol i wella a hyrwyddo'r

Gymraeg ond mae angen gwneud mwy i

fynd i'r afael â cholli sgiliau Cymraeg

pan fydd pobl ifanc yn symud y tu hwnt i

addysg statudol.

Rhwystr sylweddol i'r defnydd o'r Gymraeg

yw diffyg cyfleoedd economaidd i bobl sy'n

byw mewn ardaloedd o Gymru sydd â

dwysedd uchel o siaradwyr Cymraeg, megis

Gogledd a Gorllewin Cymru. Mae hyn yn

golygu bod pobl ifanc yn aml yn gadael yr

ardaloedd hyn i ddod o hyd i waith neu am eu

bod wedi eu prisio allan o’r farchnad dai leol. 

Mae llawer o bobl ifanc yn colli eu sgiliau

Cymraeg wrth symud o addysg statudol i

addysg bellach neu addysg uwch.

Cadarnhaodd adroddiad Llesiant Cymru ar

gyfer 2018-19 hefyd mai plant yw’r grŵp

sydd fwyaf tebygol o adrodd eu bod yn

siarad Cymraeg, a gellir priodoli tua thraean

o’r cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn

yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol ers 2008 i

blant 3-15 oed. 

Ymateb i ‘Cymru Ein Dyfodol’, Eluned

Morgan AC (y Gweinidog Cysylltiadau

Rhyngwladol a'r Iaith Gymraeg)

“Rwyf hefyd yn buddsoddi yn yr ymchwil

Cymraeg a mewnwelediad cynulleidfa i ddysgu

mwy am ymddygiadau ac agweddau'r cyhoedd

tuag at yr iaith. Bydd hyn yn llunio ein

strategaeth farchnata, y ffordd yr ydym yn

targedu ein cynulleidfa, ac yn sicrhau ein bod yn

ymgysylltu â'r gynulleidfa gywir gyda'r neges

gywir. Y nod yw y bydd y gwaith hwn hefyd yn

paratoi'r ffordd ar gyfer mentrau eraill, gan beri i

bobl ystyried addysg Gymraeg i'w plant fel cam

fwy apelgar, trosglwyddo'r iaith yn y teulu,

parhau i ddefnyddio'r iaith ar ôl gadael addysg

statudol a dysgu'r Gymraeg fel oedolion.”  

 Mae'r ‘Newidiadau Syml’ yn ddechrau

calonogol, a buaswn yn annog cyrff

cyhoeddus i edrych ar rai o'r gweithredoedd

mwy uchelgeisiol a awgrymwyd yn fy ‘Nhaith

tuag at Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r

Gymraeg yn ffynnu’ i gynyddu eu

hymdrechion yn y maes hwn.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal

ymgynghoriad ar “Bolisi cenedlaethol ar

drosglwyddo Cymraeg a’i defnydd mewn

teuluoedd” sy'n gam i'r cyfeiriad cywir i wella'r

defnydd o'r Gymraeg gartref. Yr amcanion a

nodir yn y polisi hwn yw ysbrydoli plant a

phobl ifanc i siarad Cymraeg â'u plant yn y

dyfodol; ail-gynnau sgiliau Cymraeg y rhai

nad ydynt efallai wedi defnyddio'r Gymraeg

ers eu dyddiau ysgol, neu sydd wedi colli

hyder yn eu sgiliau iaith, i siarad Cymraeg â'u

plant; cefnogi ac annog defnyddio'r Gymraeg

mewn teuluoedd, lle nad yw pawb yn siarad

Cymraeg; a chefnogi teuluoedd Cymraeg eu

hiaith i siarad Cymraeg â'u plant. 

Mae yna arwyddion da o gynnydd tuag at

gyrraedd targedau’r Gymraeg. Eto, oni bai

bod mwy o bobl yn gallu dysgu a dod yn

rhugl yn y Gymraeg trwy'r system addysg a'r

tu allan iddi, ni fydd y nod o sicrhau dyfodol y

Gymraeg yn cael ei gyflawni.  
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Mae angen i ni weld ymdrechion mwy

uchelgeisiol ledled Cymru, ac rydw i wedi

nodi camau i helpu cyrff cyhoeddus yn fy

‘Nhaith tuag at Gymru â Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu’. 

Nid dull o gyfathrebu’n unig yw’r Gymraeg -

mae'n rhan annatod o bwy ydym ni fel cenedl,

ein diwylliant a'n ffordd o fyw. Mae

sefydliadau fel y rhai a grybwyllir isod yn

chwarae rhan hanfodol wrth gadw'r Gymraeg

yn fyw a'i helpu i dyfu. Cefais y fraint o weithio

gyda llawer ohonynt, ac rwy'n ddiolchgar am

eu cyfraniadau i'm gwaith: 

Bydd gweithio gyda'r sefydliadau hyn ac eraill

yn helpu cyrff cyhoeddus i wneud cynnydd

tuag at eu hamcanion llesiant. Er enghraifft,

gellid defnyddio barddoniaeth, llenyddiaeth a

diwylliant Cymraeg i ennyn diddordeb pobl â

dementia. Gellid defnyddio theatr Gymraeg i

adeiladu sgiliau creadigol trwy'r iaith i gefnogi

pobl ifanc; gallai grwpiau cymunedol fel

Merched Y Wawr a Chlybiau Ffermwyr Ifanc

fod yn rhan o adeiladu ymateb cymunedol i

fynd i'r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. Dylai cyrff cyhoeddus, felly,

ddangos sut maen nhw'n gweithio'n fwy

rhagweithiol gyda sefydliadau diwylliannol

lleol a chenedlaethol a'u cefnogi i osod a

chwrdd â'u hamcanion a'u camau llesiant, tra

hefyd yn ceisio cyfrannu at nodau llesiant

eraill. 

Mae Parti Ponty, a drefnir gan Menter Iaith

Rhondda Cynon Taf, yn ŵyl Gymraeg i

bawb, sy’n arddangos cymysgedd o

berfformwyr o’r ardal, a thu hwnt, sydd wedi

ehangu i ddigwyddiadau ar draws 5 lleoliad

yn y sir yn 2019.  

 

Yn dilyn cynnig gan eu Bwrdd Ieuenctid,

mae'r Urdd yn bwriadu datblygu canolfan

Amgylcheddol a Llesiant newydd wedi'i

seilio ar egwyddorion Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. Wedi'i fwriadu fel

lle ar gyfer dadwenwyno digidol, bydd yn

annog pobl ifanc i gysylltu â'r tirweddau

amgylcheddol a diwylliannol cyfagos i brofi

ffordd fwy cynaliadwy o fyw. Maent yn

bwriadu adeiladu ethos ‘o’r Maes i’r Fforc’,

gyda phobl ifanc yn tyfu ac yn cynaeafu eu

bwyd o ardd y gegin, cychod gwenyn ac

amgylchoedd cyfagos a byddant yn coginio

ac yn bwyta gyda’i gilydd yng nghegin y

maes ‘ynni gwyrdd’. 

Mentrau Iaith (rhwydwaith cenedlaethol

sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo'r Gymraeg); 

Urdd Gobaith Cymru (mudiad ieuenctid

cenedlaethol) ac Eisteddfod yr Urdd, gŵyl

ieuenctid Gymraeg a diwylliannol); 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (gŵyl sy’n

dathlu diwylliant ac iaith yng Nghymru); 

Theatr Genedlaethol Cymru (theatr

genedlaethol y Gymraeg); 

Gŵyl Gerdd Dant (traddodiad Cymraeg o

gyflwyno neu berfformio barddoniaeth i

gyfeiliant y delyn); 

Merched y Wawr (mudiad menywod); 

Llenyddiaeth Cymru/ Literature Wales; 

Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau

Menywod; 

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc

Cymru; a 

Mudiad Meithrin (sefydliad gwirfoddol

cenedlaethol sy'n darparu gofal cynradd

cyfrwng Cymraeg ac addysg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mae mwy o wybodaeth am gyflwr yr iaith

Gymraeg ar gael yn adroddiad Comisiynydd y

Gymraeg, Sefyllfa'r Gymraeg. 
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Lle rydyn ni nawr

Gwerthfawrogi diwylliant a

chreadigrwydd fel dimensiwn

craidd llesiant 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

yn cynnwys, am y tro cyntaf, ddiwylliant fel

dimensiwn allweddol llesiant a datblygu

cynaliadwy. Felly, dylai cyrff cyhoeddus nid yn

unig fod yn anelu at wneud y mwyaf o'u

cyfraniad i’r nod hwn, ond hefyd wella llesiant

diwylliannol Cymru. 

Mae Erthygl 27 o’r Datganiad Cyffredinol o

Hawliau Dynol yn nodi “mae gan bawb yr

hawl i gymryd rhan yn rhydd ym mywyd

diwylliannol y gymuned, i fwynhau’r

celfyddydau ac i rannu mewn datblygiad

gwyddonol a’i fanteision.” 

Mae angen i wasanaethau cyhoeddus

werthfawrogi a hyrwyddo diwylliant fel un o

ddimensiynau craidd llesiant. 

Mae hyn yn golygu gwneud mwy i

integreiddio ystyriaethau diwylliannol ar

ddechrau penderfyniadau polisi ac ariannu, i

ysbrydoli atebion newydd ac amgen sy'n

datgloi manteision trawsbynciol. Mae hefyd

yn golygu cydnabod dwyieithrwydd a

chreadigrwydd fel sgiliau hanfodol a

gwerthfawr, a fydd nid yn unig yn ysgogi

cynhyrchiant ond a fydd hefyd o fudd i iechyd

corfforol a meddyliol pobl. 

‘Race Alliance Wales’ yn eu

hadborth i'm hadroddiad

drafft. 

“Mae angen i ni hefyd adnabod, cydnabod a

gwerthfawrogi’r myrdd o ieithoedd a

diwylliannau sydd hefyd wedi ymgartrefu yng

Nghymru ac a fydd yn chwarae rhan allweddol

yn ei dyfodol.” 

Mae Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd

Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn nodi “Mae gan

bob plentyn yr hawl i orffwys a hamdden, i

chwarae a chymryd rhan mewn

gweithgareddau adloniadol sy’n briodol i

oedran y plentyn ac i gyfranogi’n ddirwystr

mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau.” 

Mae hawliau diwylliannol, felly, yn

anwahanadwy oddi hawliau dynol, fel y

cydnabyddir yn Erthygl 5 o'r Datganiad ar

Amrywiaeth Ddiwylliannol UNESCO 2001 a

gellir ei ddiffinio fel yr hawl i gael mynediad i,

cymryd rhan mewn, a mwynhau diwylliant. 

Er bod diwylliant yn cael ei grybwyll yn y

dangosyddion ar gyfer Nodau Datblygu

Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, nid oes

un o'r Nodau Datblygu Cynaliadwy’n gosod

nod diwylliannol, ac nid yw diffiniad y

Cenhedloedd Unedig o gynaliadwyedd yn

cynnwys dimensiwn diwylliannol, yn wahanol

i’r hyn a wneir gennym ni yng Nghymru. 

Yn ôl yr Adroddiad Atodol i Adolygiad

Cenedlaethol Gwirfoddol y DU ar gynnydd

tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030, 

 a gafodd help gan fy swyddfa i'w baratoi,

mae'r nod hwn yn gysylltiedig â'r Nodau

Datblygu Cynaliadwy canlynol. 
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Rwy’n croesawu’r ffaith fod arweinyddiaeth

Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio diwylliant

trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol,

o fewn y diffiniad o’r egwyddor datblygu

cynaliadwy. 

Mae meysydd fel darlledu a gwefannau

ffrydio heb eu datganoli, ond mae'r galw

am ddiwylliant ac iaith Cymru’n

cynyddu Dylai Llywodraeth Cymru

archwilio ymhellach gyfleoedd i

ddefnyddio'r llwyfannau hyn i rannu

diwylliant ac iaith Cymru â

chynulleidfaoedd ehangach ledled y

byd.

Mae rhan fawr o'r sector diwylliannol wedi'i

ddatganoli i'r Senedd, a all ddeddfu ar gelf a

chrefft, amgueddfeydd ac orielau, chwaraeon,

llyfrgelloedd, archifau a chofnodion

hanesyddol, gweithgareddau diwylliannol a

phrosiectau. Tra bod meysydd fel darlledu a

chyfryngau eraill heb eu datganoli, maen

nhw'n dal i helpu i hyrwyddo a rhannu

diwylliant Cymru. 

Mae gan gerddoriaeth Gymraeg lawer i'w

gynnig i'r byd a gall wneud llawer i hyrwyddo

diwylliant Cymru. Mae Alffa (dau gerddor roc

yn eu harddegau) o gefn gwlad Gwynedd,

gogledd Cymru, sydd wedi chwarae dros

filiwn o weithiau ar Spotify, gyda chân

Gymraeg, yn enghraifft o sut mae'r Gymraeg

yn parhau i ddylanwadu ar y sin gerddoriaeth. 

Mae gwasanaeth darlledu cyhoeddus - ar

deledu, radio ac ar-lein - hefyd yn gwneud

cyfraniad pwysig iawn i fywyd a llesiant yng

Nghymru. Mae'n helpu i ddiffinio ymdeimlad o

hunaniaeth ddiwylliannol ac mae'n chwarae

rhan hanfodol wrth hysbysu dinasyddion am

(a hyrwyddo ymgysylltiad â) gwleidyddiaeth

a'r llywodraeth ar lefel leol a chenedlaethol. 

Felly, mae'n bwysig bod pobl yn gallu dewis o

opsiynau sy'n adlewyrchu realiti, diwylliant ac

iaith Cymru wrth benderfynu pa gyfryngau i'w

defnyddio. Dros y blynyddoedd, mae BBC

Cymru Wales, S4C a darlledwyr eraill wedi

dod o hyd i ffyrdd arloesol a chreadigol o

gyflwyno Cymru ar ein sgriniau, gan gynnwys

trwy sioeau a ffilmiau fel ‘Pride’, ‘In My Skin’,

‘Hidden/ Craith’, ‘Keeping Faith’, ‘Hinterland/

Y Gwyll’ a ‘Gavin & Stacey’. Mae rhai o'r rhain,

fel ‘Hidden/ Craith’ a ‘Hinterland/ Y Gwyll’

wedi llwyddo i gyrraedd cynulleidfa lawer

mwy trwy wasanaethau ffrydio fel BBC a

Netflix. 

Mae darlunio’r Gymraeg ar raglen Netflix, ‘The

Crown’, er enghraifft, wedi bod yn

ddefnyddiol iawn ar gyfer hyrwyddo’r

Gymraeg nid yn unig yng Nghymru a’r

Deyrnas Unedig, ond ar draws gweddill y byd. 
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Mae Llywodraeth Cymru’n gallu dangos

rhywfaint o dystiolaeth ar sut maen

nhw'n cefnogi'r economi diwylliannol,

ond mae angen iddyn nhw sicrhau eu

bod yn defnyddio egwyddorion

datblygu cynaliadwy ar draws yr holl

bolisïau yn y maes hwn.

Fodd bynnag, cred rhai na ellir adlewyrchu

diwylliant Cymru’n llawn tra bod darlledu’n dal

i fod o dan reolaeth Llywodraeth y Deyrnas

Unedig. Mae rhai yn ystyried datganoli'r

sector fel y ffordd fwyaf effeithiol o adrodd

straeon Cymraeg o safbwynt Cymru. 

 Yn 2014, argymhellodd y Comisiwn ar

Ddatganoli y dylai rheoleiddio darlledu barhau

i fod yn gyfrifoldeb Llywodraeth y Deyrnas

Unedig, gyda rhai newidiadau yng

nghynrychiolaeth Cymru ar gyrff craffu a

gwneud penderfyniadau. Mae Llywodraeth

Cymru wedi nodi o'r blaen nad oedd yn

chwilio am bwerau darlledu datganoledig ar

hyn o bryd ac na ellir trin darlledu ar ei ben ei

hun - rhaid ei ystyried yn y persbectif

rheoleiddio ehangach, sy'n cynnwys

cyfryngau digidol Cymraeg a Saesneg.  

Mae'r diwydiannau creadigol yn cael eu

cydnabod yn ehangach am eu cyfraniad i'r

economi ac yn 2021, mae'r Cenhedloedd

Unedig yn cynllunio Blwyddyn Ryngwladol yr

Economi Creadigol ar gyfer Datblygu

Cynaliadwy. 

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Diwylliant,

Cymraeg a Chyfathrebu’r Cynulliad yn cynnal

ymchwiliad i Ddatganoli Darlledu yng

Nghymru. Edrychaf ymlaen at ystyried eu

hadroddiad a'u hargymhellion ar ôl iddynt

gael eu cwblhau.  

Dafydd Iwan ynglŷn â darlunio’r

Gymraeg yn 'The Crown'. 

“Mae miliynau o bobl yn mynd i fod yn

ymwybodol o fodolaeth yr iaith, fel iaith fyw, am

y tro cyntaf erioed.” 

Mae'r sector diwylliannol yn rhan hanfodol o

beiriant econmaidd Cymru. Mae'n un o'r

sectorau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru ac

mae'n cyfrannu at swyddi, cyfoeth, twristiaeth

ac yn helpu i roi Cymru ar y map byd-eang. 

Dangosodd ffigurau o 2014 bod gan Gymru

dros 5,300 o fusnesau creadigol, sy'n

cynhyrchu dros £2.1 biliwn o drosiant

blynyddol, ac sy’n darparu cyflogaeth i dros

49,000 o bobl. 

Mae'r sector yn cynhyrchu unigolion talentog

a chreadigol â sgiliau trosglwyddadwy, sy'n

cyfrannu at fwy na'r sector creadigol yn unig.

Gall gweithwyr proffesiynol diwylliannol helpu

gyda dylunio ac ail-gynhyrchu cymunedau

trwy anadlu bywyd newydd i ofodau nas

defnyddiwyd, parthau diwydiannol diffaith ac

anghyfannedd, i'w troi'n rhywbeth hardd y gall

pobl ei fwynhau. Gall hyn, yn ei dro, wella

delwedd lle neu ranbarth a chyfrannu at dwf

economaidd lleol. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu

asiantaeth fewnol, Cymru Greadigol, i

adeiladu ar lwyddiannau presennol y

diwydiannau creadigol yng Nghymru a

datblygu talent a sgiliau newydd - gan leoli

Cymru fel un o'r lleoedd gorau i fusnesau

creadigol ffynnu. 

Er bod hwn yn fecanwaith angenrheidiol sydd

i'w groesawu ar gyfer hyrwyddo a harneisio

gweithgareddau diwylliannol a churadu, nid

yw eu cynllun, Blaenoriaethau ar gyfer y

Diwydiannau Creadigol yng Nghymru, yn

cyfeirio o gwbl at gyflawni dyheadau Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  
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Felly, rydym o bosibl yn colli cyfle i harneisio

pŵer y sector creadigol wrth gwrdd â sawl

her. Er enghraifft, mae un o’r newidiadau

mwyaf arwyddocaol yn ymwybyddiaeth y

cyhoedd o’r argyfwng hinsawdd a natur wedi

dod o ffilm ddogfen (yn fwyaf arbennig, ‘Blue

Planet’ David Attenborough). 

Mae cylch gwaith Cymru Greadigol yn

canolbwyntio ar fanteisio i’r eithaf ar

gyfleoedd economaidd diwydiannau

creadigol. Fodd bynnag, dylai Llywodraeth

Cymru fod yn chwilio hefyd am ffyrdd arloesol

o wneud cysylltiadau rhwng eu hamcanion

llesiant a harneisio pob lifer; yn enwedig wrth

sefydlu polisïau a chyrff newydd. 

Ar nodyn cadarnahol mae Cymru wedi gweld

rhai llwyddiannau mawr wrth arddangos ei

gwaith diwylliannol yn rhyngwladol, trwy

fentrau megis Gŵyl Bywyd Gwerin

Smithsonian, Cymru yn Fenis, Cymru yn Ffair

Lyfrau Llundain, a Gŵyl Ryng-geltaidd Lorient

yn Llydaw i enwi dim ond rhai. Mae'r mentrau

hyn wedi helpu i dynnu sylw rhyngwladol at

ragoriaeth artistiaid Cymreig, sefydliadau

celfyddydol, cerddorion a chrefftwyr. Hefyd,

mae mentrau fel Eisteddfod Llangollen,

‘Focus Wales’, ‘Gŵyl y Dyn Gwyrdd’, ‘Gŵyl y

Gelli a Gŵyl Rhif 6’ i gyd wedi denu sylw

rhyngwladol gan helpu i roi Cymru ar ar y

map diwylliannol byd-eang. Mae llawer o'r

rhain wedi cael eu cefnogi a'u hariannu'n

rhannol gan Uned Digwyddiadau Mawr

Llywodraeth Cymru. 

Mae mentrau eraill yn cynnwys

ymddangosiad Bardd Cenedlaethol Cymru, a

drefnwyd gan Llenyddiaeth Cymru, mewn

gwyliau a digwyddiadau ledled y byd i godi

proffil ysgrifennu ac ysgrifenwyr Cymru. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi

cyllid cyfalaf ychwanegol i Gyngor Llyfrau

Cymru fedru buddsoddi mewn systemau

technoleg gwybodaeth a fydd yn cefnogi twf

y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae

Llywodraeth Cymru wedi nodi bod “…

diwydiant cyhoeddi iach yn rhan hanfodol o

hunaniaeth ddiwylliannol Cymru, a bydd

cymorth gan Gymru Greadigol ar gyfer

Cyngor Llyfrau Cymru’n helpu i gefnogi

gwasanaethau hanfodol ar gyfer y diwydiant

cyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg.”  

Mae'r holl fentrau hyn yn gwneud cyfraniad

cadarnhaol at gefnogi a hyrwyddo diwylliant

bywiog Cymru. Fodd bynnag, mae angen i

Lywodraeth Cymru ddangos, trwy lythyrau

cylch gwaith a meini prawf cyllido, sut mae'n

edrych am gyfraniad ehangach i’w hamcanion

llesiant ei hun trwy raglenni a mentrau'r cyrff

hyn. 

Sophie Howe gyda Jane Davidson 
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Mae ein hamgylchedd naturiol yn rhan

allweddol o arlwy twristiaeth Cymru.

Rhaid i Lywodraeth Cymru felly

ddangos sut y mae ei strategaeth

dwristiaeth a'i chefnogaeth i

ddigwyddiadau mawr yn gwella

bioamrywiaeth ac yn cyfrannu at leihau

carbon.

Mae castell yng Nghonwy wedi'i efeillio â

chastell yn Himeji, Siapan, gyda'r nod o

hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy ar y ddau

safle. Maent hefyd yn defnyddio prosiectau

addysgol i hyrwyddo gwybodaeth am y

cestyll, eu hanesion a'r cymunedau o

amgylch y byd ac i gyfnewid sgiliau ac

arbenigedd trwy weithgareddau

diwylliannol a chwaraeon ar y cyd.  

Mae diwylliant yn rhan greiddiol o dwristiaeth

yng Nghymru: mae 61% o ymwelwyr tramor yn

datgan bod ein safleoedd hanesyddol yn

rheswm allweddol dros eu hymweliad â

Chymru. Mae'r sector diwylliannol yn cynnwys

nid yn unig gestyll, amgueddfeydd, gwyliau a

safleoedd treftadaeth, ond hefyd ein bwyd a’n

diod, yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon a

mannau gwyrdd ar gyfer oriau hamdden, gan

gynnwys ein parciau cenedlaethol a

thirweddau. Mae gan Gymru dri safle

Treftadaeth y Byd UNESCO, sy’n denu cryn

dipyn o sylw rhyngwladol gan gyfrannu at

dwristiaeth a'r economi. 

Mae cynllun Llywodraeth Cymru, Croeso i

Gymru: Blaenoriaethau ar gyfer yr economi

ymwelwyr 2020-2025 , yn cydnabod diwylliant

fel un o’r meysydd allweddol creiddiol sydd

gan Gymru i’w gynnig. Mae Dyma Gymru yn

llwyfan arall sy'n hyrwyddo'r nifer fawr o

bethau y gall Cymru eu cynnig i ymwelwyr, gan

gynnwys y dirwedd ddiwylliannol gyfoethog a

bywiog. 

Yn anffodus, gall llawer o arferion twristiaeth

bresennol fod yn niweidiol ar draws pob un

o'r pedair colofn llesiant, ond yn enwedig yr

amgylchedd. Gellir annog arferion o'r fath

trwy gyfuniad o fesurau caled a meddal,

megis rheoliadau cynllunio, cyfyngiadau

trafnidiaeth a dirwyon, ynghyd â buddsoddi

mewn addysg ar y difrod y gall twristiaeth ei

hachosi i'n hamgylchedd. Dylai cyrff

cyhoeddus sicrhau bod unrhyw effeithiau

negyddol twristiaeth yn cael eu hatal. 

Mae fy swyddfa wedi darparu mewnbwn i

ddatblygiad Strategaeth Twristiaeth Cymru

newydd ac, mewn cydweithrediad ag Uned

Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru,

maent yn cyd-greu canllaw cynadledda

cynaliadwy yn seiliedig ar Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. Dylai Llywodraeth

Cymru ddefnyddio'r canllaw i sicrhau bod

unrhyw ddigwyddiadau sy'n denu twristiaid

ac ymwelwyr i Gymru yn rhai cyfrifol a

chynaliadwy. Dylai digwyddiadau allu dangos

eu cyfraniad i'r saith nod llesiant, er

enghraifft, sicrhau bod digwyddiadau yn

garbon isel, yn ddiwastraff ac yn cynnig

cyfleoedd cyfartal i bawb.

“Pan fydd y byd yn meddwl am Gymru, maen

nhw'n meddwl am gestyll, tirweddau gwyllt a

harddwch naturiol. Mae'n gyffrous gweld Cymru

mor boblogaidd gan gwmniau ffilm a theledu, a

gobeithio, trwy amddiffyn ac adfer ein

treftadaeth naturiol, y byddwn yn gweld y sector

hwn yn tyfu ymhellach.” 

Iwan Rheon, actor a

Llysgennad WWF Cymru

"Y bydd cynnal twf yn y diwydiant sgrin a

pharhau i leoli Cymru fel un o’r lleoliadau gorau

ar gyfer cynhyrchu ffilm a theledu yn parhau i

fod yn flaenoriaeth.yng nghefnogaeth

Llywodraeth Cymru i'r diwydiannau creadigol.” 

Dafydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog dros

Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth,

ymateb i ‘Gymru Ein Dyfodol'
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Mae diddordeb byd-eang yn y defnydd o'n

tirweddau clywedol mewn cynyrchiadau

teledu a ffilm. Fodd bynnag, fel y dangosir

trwy’r adroddiad hwn, mae’r newid yn yr

hinsawdd yn peryglu tirwedd ac

amgylcheddau Cymru. Bydd digwyddiadau

tywydd eithafol a llifogydd difrifol yn dod yn

fwy cyffredin wrth i dymheredd y byd barhau

i godi, ac wrth i allyriadau carbon byd-eang

gynyddu. Mae'r effaith y gallai hyn ei chael ar

y diwydiannau creadigol yn sylweddol iawn,

ac mae angen i ni weithredu er mwyn ei

leihau. 

Yn ffodus, mae ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r

mater hwn wedi arwain y diwydiant ac

unigolion i gymryd camau cadarnhaol i leihau

effaith amgylcheddol gwyliau. Mae

Cymdeithas y Gwyliau Annibynnol wedi

sefydlu eu hymgyrch, ‘Drastic on Plastic’, i

geisio lleihau nifer y plastigau untro a

ddefnyddir ar eu safleoedd. Mae chwe deg

un o wyliau eisoes wedi ymrwymo i wahardd

gwellt plastig, ac mae trefnwyr yr ymgyrch yn

anelu at gael gwared ar blastigau untro yn

llwyr erbyn 2021.   

Mae pwysigrwydd creadigrwydd yn cael

ei gydnabod yn y cwricwlwm newydd

gan Lywodraeth Cymru, ond mae angen

gwneud mwy i hyrwyddo'r sgil hon fel

rhan o ddysgu gydol oes ac mewn

gweithluoedd cyfredol.

Yn 2018, cyhoeddodd yr Eisteddfod

Genedlaethol waharddiad ar blastig

untro yn Eisteddfod Sir Conwy.  

 

Mae Gŵyl y Gelli wedi cynhyrchu Pecyn

Cymorth Gwyrdd ar gyfer Gwella

Cynaliadwyedd Gŵyl.  

Gall bod yn greadigol yn y gweithle ysgogi

cynhyrchiant yn ogystal â chefnogi llesiant

meddyliol gweithwyr, canfu adroddiad gan

AON.

Mae Cymru’n falch o'i gwyliau a

digwyddiadau bywiog niferus, sy'n dathlu’n

diwylliant ac yn ei hyrwyddo i'r byd. Fodd

bynnag, mae'r datganiad diweddar ar

argyfyngau hinsawdd a natur yn ein galluogi i

sicrhau bod buddsoddiad, cefnogaeth a

datblygiad ar gyfer y digwyddiadau hyn yn

cydfynd â'r saith nod llesiant. Mae'r effeithiau

amgylcheddol mwyaf yn deillio o gludo

ymwelwyr i'r ŵyl ac oddi yno, tanwydd ar

gyfer pweru'r safle yn ystod y digwyddiad, a

gwastraff. 

Datgelodd astudiaeth IBM o 1,500 Prif

Swyddog Gweithredol mai creadigrwydd yw'r

sgil fwyaf hanfodol i arweinwyr. Mewn

astudiaeth parodrwydd gweithlu a

gynhaliwyd gan Fwrdd y Gynhadledd,

dywedodd 97% o gyflogwyr bod

creadigrwydd o bwysigrwydd cynyddol. Mae

ymarfer creadigol yn annog arbrofi ac arloesi

ledled sefydliadau tra bod arweinwyr

creadigol yn cymryd mwy o risgiau wedi'u

cyfrifo, yn dod o hyd i syniadau newydd, ac

yn parhau i arloesi yn y ffordd y maent yn

arwain ac yn cyfathrebu. Gallwn feithrin hyn

trwy'r gweithlu diwylliannol yng Nghymru,

p'un ai yw'n gyflogedig gan y sector

cyhoeddus ai peidio. (Gweler yr adran Sgiliau

ar gyfer y Dyfodol ym Mhennod 5 i gael mwy

o wybodaeth ac argymhellion.) 

Sophie Howe yn siarad gyda Dwr Cymru 
ar faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd 2018  
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https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2010/07/16/creativity-is-the-new-black/#323ad9d762df


Fodd bynnag, mae rhai pobl wedi nodi eu

bod yn teimlo nad yw diwylliant hyd yn hyn yn

cael ei werthfawrogi fel y dylai mewn addysg: 

Mae'r Cwricwlwm Cymru 2022 yn gam cyntaf

cadarnhaol, gyda ffocws ar sgiliau

meddalach, gan gynnwys creadigrwydd. Dim

ond os caiff ei weithredu'n llawn, a chydag

athrawon yn barod (yn bersonol ac yn

broffesiynol) i gyflawni ei ofynion heriol, y

bydd manteision y cwricwlwm newydd yn

cael eu gwireddu. Mae hyn yn cynnwys

gweithio'n wahanol; yn cynnwys ystod

ehangach o bobl mewn addysg. (Gweler yr

adran ar Sgiliau ar gyfer y Dyfodol ym

Mhennod 5 i gael mwy o wybodaeth ac

argymhellion)    

Nid yw cyllid i gefnogi asedau

diwylliannol, cynhyrchu a chyflawni bob

amser yn cael ei ystyried yn hanfodol a

gall fod y peth cyntaf i fynd pan fydd

cyrff cyhoeddus yn ystyried cyllidebau. 

Mae gan ddiwylliant, iaith a chreadigrwydd

lawer o fanteision posibl i addysg ein plant.

Ymchwiliwyd i fanteision dwyieithrwydd

ledled y byd, ac mae tystiolaeth yn dangos

bod dwyieithrwydd yn cryfhau galluoedd

gwybyddol. Mae pobl ddwyieithog yn tueddu i

fod yn fwy creadigol a hyblyg. Gallant fod yn

fwy meddwl agored, a maent hefyd yn ei

chael yn haws canolbwyntio ar amrywiaeth o

dasgau ar yr un pryd. Mae pobl ddwyieithog

yn ennill ar gyfartaledd 11% yn fwy, a

thystiolaeth yn dangos perthynas gadarnhaol

rhwng dwyieithrwydd a Cynnyrch Domestig

Gros. Mae’r ‘rhyfel ar blastig’ diweddar, yn

dilyn rhaglen David Attenborough, ‘Blue

Planet 2’, yn dangos bod gan ymyrraeth

ddiwylliannol ran hanfodol i’w chwarae wrth

addysgu pawb am faterion byd-eang

ehangach. 

Digwyddiad Diverse

Cymru Gorffennaf 2019

“Dim ond drwy lenyddiaeth Saesneg y gallwch

chi fynegi eich hun yn yr amgylchedd hwnnw, a

chelf / cerddoriaeth, ond yn anffodus nid yw'r

rhain bob amser yn cael eu hystyried yn

bynciau pwysig, nid ydynt yn  ffefrynnau

cwricwlwm. A phethau fel Addysg Grefyddol

hefyd, dylid rhoi hwnnw'n uwch ar yr agenda.”

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,

Bangor 

“Rwy’n pryderu, trwy gyni a thoriadau i

wasanaethau cyhoeddus, ein bod yn colli’r holl

bethau sy’n troi bodolaeth yn fywyd cyfoethog a

llawn. Llyfrgelloedd, gwersi cerdd i'n plant,

theatrau, orielau a neuaddau cyngerdd dan

berchnogaeth gyhoeddus a hygyrch. Oni bai fod

grŵp theatr ieuenctid pan oeddwn yn tyfu i fyny

mewn sefyllfa gamweithredol iawn wedi rhoi

gobaith a mynegiant imi, ni fyddwn yma nawr.” 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,

Wrecsam 

“Mae gen i ferch oed meithrin a fydd yn

cychwyn ar ei thaith addysgol ym mis Medi.

Rwy'n gadeirydd y rhwydwaith celfyddydau ac

addysg rhanbarthol ar gyfer gogledd Cymru

sy'n dod ag artistiaid a sefydliadau ynghyd i

weithio gydag ysgolion i gyflawni eu dysgu

creadigol. Daw'r cyllid i ben yn 2020...” 

“Rwy'n wirfoddolwr gydag Eisteddfod Gerdd

Ryngwladol Llangollen - digwyddiad gwych a

ddechreuodd ym 1947 yn dod â cherddoriaeth a

dawns i Ogledd Cymru yn ystod cyfnod anodd.

Rwyf wrth fy modd yn gwirfoddoli, yn cwrdd â

phobl o bob rhan o'r gwaith ac yn gwneud

ffrindiau newydd. Mae'n beth teuluol hefyd -

mae fy rhieni yn wirfoddolwyr (ac yn dal i fod yn

ffrindiau gyda phobl Llydaweg o oesoedd yn ôl)

ynghyd â'm plentyn 9 oed. Mae'r cyllid yn dynn

iawn ac mae llawer mwy o wyliau ar gael ond

mae ein hethos 'lle mae Cymru'n croesawu'r

byd' yn dal yn gryf. Hir oes i Eisteddfod

Llangollen.” 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,

Wrecsam 
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"Nid yw amgueddfeydd, celfyddyd, diwylliant

yn cael eu gwerthfawrogi’n ddigonol, cafwyd

toriadau enfawr, mae'n effeithio ar lesiant

pobl. Ni ddylai fod yng nghanol y ddinas yn

unig.” 

Mae adroddiad Cyngor Celfyddydau Cymru ar

gyfer 2018-19 wedi nodi toriadau yng nghyllid

y sector cyhoeddus fel un o’r risgiau

argyfyngus a allai arwain at fethiant sefydliadau

diwylliannol allweddol. 

Nid yw cyrff cyhoeddus bob amser yn gallu

cynnal darpariaeth yn yr ardaloedd hyn, ac

mae cyllid llyfrgelloedd, cyfleusterau

chwaraeon, canolfannau hamdden, sinemâu

a gwasanaethau celfyddydol wedi ei gwtogi.

Er enghraifft, bu gostyngiad o 18% yng

nghyllid cyhoeddus y celfyddydau yng

Nghymru rhwng 2011-12 a 2017-18. Mae

cyllid awdurdodau lleol ar Bortffolio

Celfyddydau Cymru (sefydliadau celfyddydol

y mae Cyngor y Celfyddydau yn eu

hariannu'n flynyddol) wedi gostwng o £11

miliwn yn 2011-12 i £5.1 miliwn yn 2016-17. 

Yn 2017-18, gwelwyd y cynnydd cyntaf ers

2010-11 mewn termau-real yng nghyllid

Llywodraeth Cymru i Gyngor y Celfyddydau. 

Anhawster ychwanegol yw'r nifer bach o

fusnesau mawr sydd â phencadlys yng

Nghymru. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru

wedi nodi bod nawdd corfforaethol yn fwy

cyffredin mewn ardaloedd trefol,

metropolaidd ac fel arfer yn mynd i

sefydliadau diwylliannol mwy, proffil uwch.

Mae hyn yn golygu y gall sefydliadau bach,

sydd wedi'u lleoli yng nghefn gwlad Cymru, ei

chael hi'n anodd ennill nawdd corfforaethol. 

Mae traean o lyfrgelloedd Cymru wedi cau

neu newid dwylo ers 2010 oherwydd toriadau

yn y gyllideb, gyda bron i un o bob deg

llyfrgell yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr

yn y gymuned y maent yn ei gwasanaethu yn

unig. 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,

gyda 4Winds 

Dywedodd Llywodraeth Cymru yn eu

strategaeth ddiwylliannol o 2016, Golau yn y

Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer Diwylliant yng

Nghymru, fod “angen clir i’r sector diwydiant

wella ei allu i godi arian, marchnata a

chynhyrchu incwm.” 

Ar nodyn calonogol, mae Cyngor Celfyddydau

Cymru wedi bod yn cyflwyno’u rhaglen

cefnogi datblygu busnes, Gwytnwch, i wella

gallu busnes sefydliadau diwylliannol, i'w

gwneud yn llai dibynnol ar arian cyhoeddus.

Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae hyn yn

agored i sefydliadau a ariennir gan Gyngor

Celfyddydau Cymru yn unig, sy'n golygu efallai

na fydd eraill a allai fod angen y gefnogaeth

hon, yn cael yr help sydd ei angen arnynt. 

Argymhellodd Pwyllgor Diwylliant, Cymraeg a

Chyfathrebu Cynulliad Cymru yn ei

adroddiad, Meithrin Cydnerthedd: Ymchwiliad

i gyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y

celfyddydau, y dylai Cyngor Celfyddydau

Cymru ystyried ymestyn y rhaglen hon i

gynnwys cyrff celfyddydau nad ydynt eisoes

yn cael eu hariannu gan Gyngor y

Celfyddydau, sy'n cael ei archwilio ar hyn o

bryd.  

Mae ein seilwaith chwaraeon a hamdden

diwylliannol yn heneiddio er gwaethaf y twf

sylweddol mewn seilwaith adeiledig dros y 40

mlynedd diwethaf. 

Monsur Media
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Nid yw cynnal a moderneiddio bob amser yn

flaenoriaeth ac mae heneiddio, dirywiad

seilwaith ar draws y sector cyhoeddus yn

fwyfwy cyffredin, yn enwedig ar gyfer

cyfleusterau gemau awyr agored.  

Er bod asedau trosglwyddo cymunedol yn

bosibilrwydd, mae pryderon cynhenid yn

gysylltiedig â'r model hwn; er enghraifft, nid

yw'r cyhoedd yn aml yn ymwybodol o'r

gofyniad buddsoddi a chostau cynnal a

chadw cyfleusterau diwylliannol. Mewn

hinsawdd o gyni, fodd bynnag, bydd yn rhaid i

incwm dalu mwy a mwy o'r gwariant hwn, a

bydd angen cyfathrebu hyn yn glir er mwyn

osgoi anfodlonrwydd y cyhoedd. 

“Yn aml, cyfleusterau hamdden a diwylliant

cyhoeddus yw rhai o’r adeiladau cymunedol olaf

sydd ar ôl, ar agor ac yn cael eu cadw at

ddefnydd y cyhoedd. Yr un mor aml, maent yn

gyfleusterau sy'n heneiddio ac angen

buddsoddiad, yn enwedig os ydynt yn adeiladau

treftadaeth neu heb dderbyn y buddsoddiad a'r

gwaith cynnal a chadw parhaus yn ôl yr angen.

Rydym yn pryderu a fydd yr adeiladau hynny yno

yn y dyfodol ac yn hygyrch i genedlaethau'r

dyfodol i gael mynediad iddynt, eu mwynhau a'u

cadw ar gyfer eu cenedlaethau'r dyfodol hwyl. Yn

yr un modd, rydym yn pryderu am y dirywiad

presennol yng nghyflwr adeiladau, sydd eisoes

yn effeithio ar ansawdd a hygyrchedd y rhaglenni

diwylliannol a chwaraeon a ddarperir." 

 

“Os yw Cymru’n dilyn tueddiad Lloegr, ein pryder

difrifol yw y bydd y gwasanaethau sydd eu

hangen fwyaf ar gymunedau yn cael eu torri

oherwydd eu bod yn anfforddiadwy i’w rhedeg.

Gallai hyn gynnwys colli gwasanaethau

cymunedol allgymorth, hybiau cymunedol a

ddarperir i ymgysylltu â phobl ifanc, grwpiau

cerdded, gwasanaethau llyfrgell, rhaglenni

celfyddydau ac ati. Yn ein barn ni, nid dyna

ddylai gwasanaethau hamdden a diwylliant

cyhoeddus fod. Ni allwn ganiatáu i hamdden gael

ei droi’n nwydd, rhaid inni sicrhau bod

gwasanaethau hamdden (a diwylliannol) yn aros

ar gyfer holl genedlaethau’r dyfodol ac yn cael eu

datblygu a’u cefnogi i ennyn diddordeb y

cymunedau sydd â’r angen mwyaf, nid dim ond y

rhai sy’n gallu fforddio talu.

Ymateb i Cymru Ein Dyfodol,

Community Leisure UK 
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Codwyd nifer o bryderon gyda mi ynghylch
parciau, cyfleusterau chwaraeon a chaeau
chwarae sy'n cael eu hadeiladu, a thrwy
hynny gael gwared ar fannau hanfodol ar
gyfer hamdden awyr agored. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio
pwysigrwydd chwarae i blant trwy gynnwys
adran arloesol yn rhyngwladol ar gyfleoedd
chwarae ym Mesur Plant a Theuluoedd
(Cymru) 2010, sy'n gosod dyletswydd ar
awdurdodau lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd
chwarae digonol i blant yn eu hardal. 

Mewn dull tebyg, mae pobl wedi dweud
wrthyf yr hoffent i ddiwylliant fod yn ffocws
mwy canolog mewn cynllunio defnydd tir a
creu lleoedd. Er enghraifft: 

Er gwaethaf hyn, canfu adroddiad gan Play
Wales Chwarae Cymru fod 8% o blant a
arolygwyd wedi dweud nad oes bron ddim
lleoedd iddynt chwarae ynddynt a dywedodd
21% arall mai dim ond ychydig o leoedd sydd
ar gael iddynt. Roedd merched yn teimlo'n
fwy cyfyngedig o ran gofod hamdden, a
dywedodd 15% o blant anabl mai prin y
gallent chwarae yn unrhyw le. 

Ar nodyn cadarnhaol, yn 2019, dyrannodd
Llywodraeth Cymru gronfa Lle i Chwaraeon
gwerth £5m i Chwaraeon Cymru, i ddyfarnu
grantiau a allai wella, amddiffyn neu greu
cyfleusterau chwaraeon newydd yng
Nghymru. 

Gweler yr adran ar Gynllunio ym Mhennod 5 i
gael mwy o wybodaeth ac argymhellion.

Gohebiaeth ynghylch adeiladu
maes parcio ar gyrtiau tenis

“Yn bwysicach fyth, mewn oes lle rydyn ni'n cael

ein hatgoffa'n gyson o'r problemau sy'n cael eu

creu gan ffyrdd o fyw afiach a diffyg ymarfer

corff, sut all y cyngor gyfiawnhau cael gwared ar

gyfleuster chwaraeon mor werthfawr sy'n cael ei

ddefnyddio gan bob oedran?"

O Adroddiad Chwarae
Cymru

“Ger yr ysgol a thŷ fy ffrind, mae mannau

gwyrdd i chwarae arnyn nhw fydd ddim yn

para’n hir achos mae’n cael ei chwalu rŵan i

adeiladu mwy o dai neu eu gwerthu i greu ysgol

mwy o faint neu i’w defnyddio i wneud arian

trwy eu troi’n rhandiroedd. Fydd dim mannau

gwyrdd ar ôl i ni chwarae. Fe fydd rhaid inni aros

yn y tŷ ar ein cyfrifiaduron a chwarae ar-lein

gyda’n ffrindiau yn lle."

“Cymdogaethau fel gofodau diwylliannol, e.e. y

Cinio Mawr/ partïon stryd.”

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,
Bord Gron Diwylliant

“Adeiladu cymunedau nid tai yn unig - ysgolion,

mannau agored, lleoliadau diwylliannol,

ardaloedd chwarae.”

“Sicrhau bod gwasanaethau digonol ar gael

wrth gynllunio - mae angen i'r rhain fod yn

weithgaredd diwylliannol unigol, e.e.

llyfrgelloedd, parciau, canolfannau adnoddau

treftadaeth, canolfannau celfyddydau”. 

Helpodd yr arian i ariannu mwy na 150 o
brosiectau a 28 o wahanol chwaraeon. Roedd
y prosiectau'n amrywio o draciau beicio
newydd ac adnewyddu ystafelloedd newid i
leiniau artiffisial newydd, gosodiadau
llifoleuadau a robotiaid hyfforddi tenis bwrdd.  

Gwnaeth cant a deunaw o’r clybiau a’r
sefydliadau a dderbyniodd gyllid wneud eu
cais drwy gyfrwng y  gronfa 'Lle i Chwaraeon'
gwerth £1miliwn. Cyflwynwyd cyfanswm o
319 o geisiadau (gyda cheisiadau yn cyrraedd
mwy na £15 miliwn ar gyfer cyfanswm
costau'r prosiect o fwy na £20 miliwn). 
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Mae Play Wales Chwarae Cymru wedi
datblygu pecyn cymorth i helpu ysgolion ac
awdurdodau lleol gyda hyn. 

O ran ein hamgylchedd hanesyddol, dywed
adroddiad Llesiant Cymru 2018-19 fod 62%
o'r holl henebion cofrestredig yn cael eu
hystyried yn sefydlog neu'n gwella, ond mae
14% yn dal i gael eu hasesu fel rhai sydd
“mewn perygl”. O'r 30,000 adeilad rhestredig
yng Nghymru, mae 75% mewn cyflwr
sefydlog neu’n gwella, ond ystyrir bod 9%
mewn perygl. 

Mae rhaglen ysgolion ar gyfer y 21ain ganrif
yn rhoi cyfle arall i adeiladu cyfleusterau
chwaraeon ysgolion sy'n addas ar gyfer y
dyfodol; wedi'i chynllunio i ddarparu ar gyfer
ystod ehangach o ddiddordebau, i ddarparu'r
cyfleoedd, a phrofiad o ansawdd da, ac i
ysgogi mwy o bobl ifanc, yn enwedig
merched. Mae hefyd yn cynnig cyfle i sicrhau
bod ysgolion newydd wedi'u cynllunio i
ddarparu'n well ar gyfer amser chwarae
ysgol, ac y gellid eu defnyddio ar gyfer
chwarae ar ôl oriau, yn unol â chanllawiau
Llywodraeth Cymru - Gwlad lle mae cyfle i
Chwarae. Cynnal y lefel bresennol o wasanaeth

llyfrgell a sicrhau eu bod yn parhau i
ddarparu gwasanaeth cynaliadwy. 

Gwella a datblygu cyfranogiad mewn
gweithgaredd corfforol a chwaraeon. 

Cyfoethogi bywydau pobl trwy eu
hymgysylltiad â'r celfyddydau, trwy gynnig
ystod amrywiol a hygyrch o
ddigwyddiadau byw, dangosiadau ffilm,

arddangosfeydd a chyfleoedd cyfranogi i'r
gymuned gyfan. 

 

 

Mae yna hefyd risgiau cynhenid   i'n
hamgylchedd hanesyddol o ganlyniad i newid
yn yr hinsawdd a thywydd eithafol, a drafodir
yn yr adran isod. 

Agorodd Ysgol y Deri ym Mhenarth, Bro
Morgannwg, ei drysau ar ddydd Sadwrn i
roi lle i blant, a phlant anabl yn benodol, I
chwarae ar benwythnosau.  

Community Leisure UK

"Gan Gymru gyfle i fod yn wahanol [i’r Deyrnas

Unedig yn gyffredinol] ac y gallai gymryd

perchnogaeth a gofalu am wasanaethau a

chyfleusterau hamdden cyhoeddus a

diwylliannol.” 

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn ystyried cynnal a
gwella seilwaith diwylliannol a mynediad i
ddiwylliant, hyd yn oed os nad yw hyn bob
amser yn trosi'n benodol i'w hamcanion
llesiant. Er enghraifft, mae Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port
Talbot wedi dweud wrthyf mai eu
blaenoriaethau yw: 

Adlewyrchir hyn rhywfaint yng nghynllun
llesiant lleol Castell-nedd Port Talbot - maent
wedi nodi gweledigaeth a dangosyddion
mewn perthynas â gweithgaredd corfforol.
Fodd bynnag, hoffwn weld hyn yn cael ei
adlewyrchu'n gadarnach trwy gamau a
chysylltiadau â'u hamcanion llesiant. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd
Port Talbot hefyd wedi dweud eu bod am
barhau i “amddiffyn ac annog ein
celfyddydau, diwylliant, ysbryd cymunedol a
threftadaeth fel y gall cenedlaethau’r dyfodol
fwynhau a gwerthfawrogi hyn.” Mynegir hyn
trwy eu hamcanion a’u camau llesiant. Er
enghraifft, 'Byddwn yn gweithio gyda
phartneriaid i adnewyddu, atgyweirio a
chynnal a chadw adeiladau a strwythurau o
bwys lleol" a "Byddwn yn datblygu cynnig ein
theatrau i ddenu ystod eang o actau a
pherfformiadau”. 
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Yn aml gall safleoedd a henebion treftadaeth
lleol annog pobl i ymgysylltu mwy â phob
agwedd ar ddiwylliant lleol, gan gynnwys y
Gymraeg, a dylid annog hyn fel rhan o
addysg gydol oes. Mae hyn yn rhywbeth y
gall pob cenhedlaeth a chymuned elwa
ohono, oherwydd gall ein synnwyr o hanes a
threftadaeth wneud inni deimlo'n fwy
cysylltiedig â'r man lle rydym yn byw ac â
Chymru gyfan. Dyna pam mae angen i ni
amddiffyn ein hamgylchedd hanesyddol a
buddsoddi mewn cynnal a chadw a gwella'r
henebion a'r adeiladau sy'n dal i gael eu
hystyried fel rhai sydd 'mewn perygl'. 

Mae Cyngor Caerdydd wedi symud rhai o'i
lyfrgelloedd i "hybiau", ynghyd â chyngor ar
dai a budd-daliadau. Mewn sawl ardal, mae'r
nifer ychwanegol o ymwelwyr mewn hybiau
wedi cael effaith gadarnhaol ar y nifer sy'n
manteisio ar wasanaethau llyfrgell. 

Wrth i lyfrgelloedd ledled Cymru gau
oherwydd toriadau yn y gyllideb, ar nodyn
cadarnhaol, mae ffyrdd wedi'u canfod i gynnal
gwasanaethau llyfrgell drwy eu hintegreiddio i
mewn i ganolfannau cymunedol. Nid oes digon o gyrff cyhoeddus wedi

gosod amcanion a chamau mewn

perthynas â'r nod hwn, ac nid yw'r rhai

sydd yn gwneud hynny bob amser yn

gwneud y cysylltiadau rhwng diwylliant

ac iaith â'u hamcanion eraill, er

enghraifft, rhai sy'n gysylltiedig ag

iechyd a datgarboneiddio.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi troi saith o’i
naw llyfrgell yn siopau un stop, lle gellir
cyrchu gwasanaethau cyngor fel budd-dal
tai a gwybodaeth am gasglu biniau, talu
treth cyngor a chyflwyno hawlenni parcio. 

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi sefydlu cwmni
cydfuddiannol dan arweiniad gweithwyr i
ddarparu ei wasanaethau llyfrgell a
hamdden, gyda dwy lyfrgell wedi'u symud i
ganolfannau hamdden eisoes. 

Adnewyddwyd adeilad llyfrgell Llanelli (Sir
Gaerfyrddin) yn llwyr yn 2012 a'i ailddyfeisio  
i fod yn "fwy o siop goffi" na llyfrgell asgetig.
Mae gan y llyfrgell jiwcbocs, corau gwestai
achlysurol, cerddoriaeth gefndir, corneli
coffi, yn ogystal â lleoedd tawel i'r rhai sy'n
dymuno darllen mewn distawrwydd.  

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn
lle da i ddechrau ystyried gweithredu
integredig ar y cyd o amgylch themâu o'r fath.
Fodd bynnag, mae cyfran gymharol isel o’u
hamcanion llesiant yn ymwneud â ‘diwylliant,
treftadaeth ac iaith’. Dim ond 14% o
amcanion a chamau’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus (14 allan o 97) sy’n ymwneud â’r
thema hon, a dim ond ychydig yn uwch yw’r
ffigur ar oddeutu 23% ar gyfer amcanion a
chamau llesiant cyrff cyhoeddus (69 allan o
295). Nid yw hyn yn llawer wrth ystyried bod y
thema hon yn cwmpasu nod llesiant cenedl
cyfan. Mewn cyferbyniad, mae 110 o
amcanion yn gysylltiedig â sgiliau sydd ddim
ond yn un rhan o nod Cymru Lewyrchus. 
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Nid yw'n syndod bod gan gyrff cyhoeddus a
fyddai'n cael eu gweld fel rhai â 'chylch gwaith
diwylliannol', gyfeiriadau cryfach at ddiwylliant
a hunaniaeth megis Cyngor Celfyddydau
Cymru, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru, Chwaraeon Cymru a
Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, amcan
Amgueddfa Cymru yw: 'Gweithredu fel
stiwardiaid ein treftadaeth ddiwylliannol a
naturiol ar gyfer cenedlaethau Cymru yn y
dyfodol.' 

Mae'r tri awdurdod parc cenedlaethol a
Chyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn rhagori ar
eraill yn eu bod yn cydnabod effaith
gadarnhaol diwylliant ar agweddau eraill ar
lesiant. Maent yn defnyddio diwylliant ac iaith
fel mecanwaith ataliol, a thrwy hynny’n mynd
i'r afael â materion ehangach sy'n ymwneud
â'r amgylchedd ac iechyd. Fodd bynnag, mae
mwyafrif y cyrff cyhoeddus wedi cymryd
agwedd gulach ac wedi canolbwyntio eu
hamcanion a'u camau ar faes diwylliannol
penodol (megis iaith, chwaraeon neu'r
celfyddydau) yn hytrach nag edrych ar sut y
gall diwylliant integreiddio â sectorau eraill.  

Roedd yr ymatebion a gefais ar y nod hwn
oedd yn ymwneud â fy Newidiadau Syml yn
dangos yr anawsterau y mae cyrff cyhoeddus
yn eu cael gwrth geisio integreiddio'r
dimensiwn diwylliannol i’w gweithredoedd a'u
penderfyniadau. Mae llai yn mabwysiadu’r
Newidiadau Syml hyn ymhlith cyrff 
 cyhoeddus (dim ond 59% sydd ‘wedi
mabwysiadu' neu 'yn datblygu') er mai’r
Newidiadau Syml sy’n berthnasol i’r Gymraeg
sy’n dangos y raddfa fwyaf o fabwysiadu. 

Serch hynny, mae yna rai enghreifftiau da lle
mae'r Newidiadau Syml yn cael eu
gweithredu.

Newid Syml: Annog eich staff i gofrestru am
eu cerdyn llyfrgell rhad ac am ddim, ac i’w
ddefnyddio, gan roi gwybodaeth hygyrch
am yr hyn a gynigir gan y llyfrgell. 
 
Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru’n hyrwyddo
ac yn dathlu llyfrgelloedd cenedlaethol ym
mis Hydref trwy erthyglau dyddiol yn tynnu
sylw at fanteision niferus llyfrgelloedd ac yn
annog staff i fynd i ymweld â llyfrgell. Mae
prosiectau a ariennir gan lawer o weithwyr a
phrosiectau Rhaglen Datblygu Gwledig
Grŵp Gweithredu Lleol yn cynnwys
diwylliant ac ymagweddau tuag at gelfyddyd
sy'n codi ymwybyddiaeth o'r amgylchedd
naturiol o amgylch. 

Newid Syml: Hybu cyfleoedd i bobl hŷn
ymgysylltu â diwylliant drwy gyfrwng  Gŵyl
Gwanwyn. 

Mae'r Gwasanaeth Celfyddydau a Chanolfan
Dysgu Gydol Oes Garth Olwg yn Rhondda
Cynon Taf wedi hwyluso gweithgareddau fel
rhan o'r Ŵyl Wanwyn. Mae'r Gwasanaeth
Celfyddydau’n datblygu gweithgareddau
diwylliannol sy’n ymateb i ofynion y
gynulleidfa darged sydd o fewn 20 munud i’r
theatrau.         
 

Yn Sir Benfro, mae'r wybodaeth hon yn cael
ei dosbarthu'n flynyddol i'r Rhwydwaith 50+.
Bellach mae gan Fforwm Dewi Sant ŵyl ar 1
Mawrth bob blwyddyn o dan y prosiect hwn,
sydd wedi ehangu dros y blynyddoedd i fod
yn ŵyl sy’n pontio cenedlaethau. 

“Mae awdurdodau lleol yn cyflawni yn erbyn y

nod, ond nid ydyn nhw'n gofyn i'r bobl iawn yn

eu sefydliadau am wybodaeth. Mae'n

ymddangos bod llawer o awdurdodau lleol yn

meddwl am ddarpariaeth gelf o dan y term

Diwylliant heb gynnwys treftadaeth neu

amgueddfeydd o fewn hynny... 

Yn ddiddorol, mae Ffederasiwn
Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru wedi
awgrymu: 

f i l
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Dylai cyrff cyhoeddus fabwysiadu'r
Newidiadau Syml hyn a dechrau bod yn fwy
uchelgeisiol fel yr awgrymwyd yn fy ‘Nhaith
tuag at Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r
Gymraeg yn ffynnu’. Dylent hefyd feddwl am
delerau ehangach asedau a darpariaethau
diwylliannol y maent yn eu hariannu a sut
mae'r rhain i gyd gyda'i gilydd yn cyflawni yn
erbyn hyn a nodau eraill. 

Dylid annog sefydliadau diwylliannol a noddir
gan Lywodraeth Cymru a Chyngor
Celfyddydau Cymru, sydd eisoes yn cyfrannu
at y nod hwn (megis Cadw, Llenyddiaeth
Cymru, Opra Cymru, Theatr Genedlaethol
Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
ac ati) i fapio eu gwaith a’u cyfraniad i
uchelgeisiau'r Ddeddf. 

Mae cyfraniad sefydliadau gwirfoddol tuag at
gyflawni'r nod hwn yn allweddol, a dylai cyrff
cyhoeddus fod yn cydweithredu â nhw i
sicrhau gwell canlyniadau.  

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Gweld diwylliant fel

mecanwaith ar gyfer newid

ehangach  

Rydym i gyd yn rhy ymwybodol, fel
cymdeithas, o'r materion hirdymor sy'n ein
hwynebu gyda phoblogaeth sy'n heneiddio,
afiechydon hirdymor yn dod yn fwy cyffredin
a thlodi adnoddau a dyhead yn cynyddu o'n
cwmpas. 

Mae angen newid ffocws i atal materion
hirdymor rhag digwydd eto neu ddirywio
ymhellach, ac mae gan ddiwylliant a'r
Gymraeg ran hanfodol i'w chwarae.  

Mae diwylliant hefyd yn fecanwaith pwerus ar
gyfer ysbrydoli pobl ac effeithio ar newid, ac
mae angen i ni ddefnyddio hwn i fynd i'r afael
â'r heriau amgylcheddol niferus y mae Cymru,
a'r byd, yn eu hwynebu. 

“Sut fedr presenoldeb rhywbeth fel

Cenedlaethau’r Dyfodol fod yn gwestiwn radical

nid yn unig i ddiwylliant fel yr ydym yn ei

adnabod fel ymarferwyr diwylliannol, fel

artistiaid, fel cwmnïau a sefydliadau ond y

diwylliant sydd gennym ar hyn o bryd mewn

cymdeithas sydd wedi chwalu? Nid yw’n mynd i

bara, ac nid ydym yn mynd i'w oroesi oni bai ein

bod mewn gwirionedd yn gofyn cwestiynau

llawer dyfnach am y modd y mae llywodraeth,

llywodraethu a chyrff cyhoeddus yn gweithredu

o amgylch dosbarthiad cyfoeth, dosbarthiad

ecwiti o amgylch pŵer a braint”. 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,
bord gron Diwylliant 

Yn aml iawn, mae awdurdodau lleol yn ariannu

gwasanaethau amgueddfeydd, sy'n cyflawni yn

erbyn llawer o'r nodau, ond ni ofynnir iddynt

byth am wybodaeth nac ystadegau ar eu

cyrhaeddiad a'u heffeithiau." 

Mae llawer o astudiaethau wedi nodi’r
manteision corfforol a seicolegol sy’n deillio o
ymgysylltiad diwylliannol ac ieithyddol.
Dogfennwyd i raddau helaeth gynnydd mewn
llesiant ymhlith pobl hŷn, atal datblygiad
iselder ysbryd, cyflymder adferiad o salwch
meddwl, atal datblygiad poen cronig a'r
amddiffyniad yn erbyn dirywiad gwybyddol.
Mae dinasoedd diwylliant ledled y Deyrnas
Unedig yn fodelau sy’n dangos ble mae
diwylliant wedi gyrru adfywiad eang, a
thystiolaeth bod mynd i'r afael â materion
tlodi drwy ddiwylliant yn hynod lwyddiannus. 
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Rydym eisoes yn gweld effeithiau newid yn yr
hinsawdd ar rai o'n haneddiadau hanesyddol,
eu preswylwyr, economïau lleol a diwylliant.
Cyhoeddodd Cadw eu cynllun addasu i'r
hinsawdd, Strategaeth Amgylchedd
Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru,
yn amlinellu'r nifer o risgiau y mae tywydd
eithafol, yn benodol llifogydd, erydiad a thanau,
yn eu cyflwyno i amgylchedd hanesyddol
Cymru, ynghyd â sawl cam y mae'n rhaid eu
cymryd i leihau'r risgiau hynny ac atal difrod. 

Bydd newid yn yr hinsawdd, ac yn fwy penodol,
llifogydd, yn cael effeithiau ar bob agwedd ar
ein bywydau yn y dyfodol; gan gynnwys
diwylliant. Mae llawer o henebion diwylliannol,
cerfluniau, adeiladau rhestredig, lleoedd
hamdden a lleoedd o harddwch eithriadol
mewn perygl o gael eu colli oherwydd pryderon
llifogydd. 

Lle rydyn ni nawr

Mae cyrff cyhoeddus hefyd yn dechrau

cydnabod bod diwylliant yn offeryn

pwerus a all helpu i godi

ymwybyddiaeth o heriau amgylcheddol,

ond mae angen ymagwedd fwy

cydgysylltiedig er mwyn cynyddu nifer

yr enghreifftiau ledled Cymru

Un enghraifft o le a fydd yn dioddef yn fawr o
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yw
Fairbourne, ond nid dyma’r unig enghraifft o
bell ffordd. Bydd yr amddiffynfeydd gwrth-
oresgyniad sydd wedi'u lleoli ar draeth
Fairbourne yn cael eu colli os cânt eu gadael
yn eu safle presennol pan fydd adliniad
rheoledig yr arfordir yn Fairbourne yn
digwydd.  

“Mae celf a chynaliadwyedd, barddoniaeth a chariad

at y Ddaear, yn un angerdd sengl i mi. Mae un yn

gwasanaethu'r llall, mae un yn rhoi mynegiant i’r

llall. Y ddaear yw’r pwnc, barddoniaeth ei llais.” 

Gillian Clarke, Bardd Cymru ac
'Arwr Gwyrdd' Cynnal Cymru 

Dadansoddodd adroddiad gan y Glymblaid
Newid Hinsawdd effeithiau tywydd eithafol ar
rai o chwaraeon mwyaf poblogaidd y Deyrnas
Unedig fel pêl-droed, golff a chriced.
Amlygodd yr adroddiad fod mwy o law; hafau
sych, stormus a gaeafau mwynach yn arwain
at risgiau a heriau newydd o ran sut y gellir
chwarae'r chwaraeon hyn a byddant yn arwain
at roi'r gorau i fwy o gemau a chyrsiau mewn
perygl o gau. 

Ar ddechrau 2020, profwyd llifogydd dinistriol
mewn llawer o leoedd yng Nghymru, a
effeithiodd ar drigolion, busnesau a
gweithwyr proffesiynol diwylliannol fel ei
gilydd. Penderfynodd llawer o artistiaid o
gymoedd De Cymru roi eu hamser am ddim i
helpu dioddefwyr y llifogydd trwy ‘Valley Aid’. 

Wrth i dymheredd a lefelau'r cefnforoedd
godi, bydd y byd yn profi mwy a mwy o
dywydd eithafol, a bydd llifogydd fel y
gwelsom yn 2020 yn dod yn fwy cyffredin.
(Gweler yr adran ar Ddatgarboneiddio ym
Mhennod 5 i gael mwy o wybodaeth ac
argymhellion.)

Felly, mae'n hanfodol bod yr holl
fecanweithiau ac offer sydd ar gael inni yn
cael eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth a
mynd i'r afael â phrif fater newid yn yr
hinsawdd y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn ei
wynebu. 

Mae diwylliant yn un mecanwaith o'r fath
sydd â'r potensial i ysbrydoli a dylanwadu ar
bobl i weithredu. Mae pobl yn deall materion,
yn mynegi eu hunain ac yn ymateb i alwadau
am weithredu'n well yn yr iaith y mae'n well
ganddyn nhw ei siarad. 

Felly mae angen i'r dull o fynd i'r afael â'r
argyfwng newid yn yr hinsawdd a'r argyfwng
naturiol gynnwys y gymuned ddiwylliannol, a
all feddwl yn greadigol a'n helpu i ddod o hyd
i atebion newydd, arloesol a chreadigol. 
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Mae'r Ganolfan Technoleg Amgen wedi
cydnabod ers amser bod y rôl y gall y
celfyddydau ei chwarae mewn newidiadau
systemig mawr ac wedi gweithio mewn
cydweithrediad â Chyngor Celfyddydau
Cymru, yn enwedig yn eu hadroddiad “Zero
Carbon Britain: Making it Happen”. Mae'r
gwaith yn archwilio rôl diwylliant fel catalydd
pwerus wrth drawsnewid golygfeydd byd-
eang a sbarduno newid diwylliannol, gan
ganiatáu i ddychymyg ffynnu a chyflwyno
cipolwg ar ffyrdd eraill o weld a theimlo. Mae
adroddiad 2019, “Zero Carbon Britain: Rising
to the Climate Emergency”, yn parhau â'r
gwaith hwn ac yn cysegru adran i drafod sut
y gall diwylliant ein helpu i ddychmygu
dyfodol mwy cadarnhaol, cynaliadwy ac yna
ei greu.  

Mae llawer o gyrff cyhoeddus a sefydliadau
eraill eisoes yn defnyddio diwylliant fel arf yn
eu brwydr yn erbyn yr argyfwng hinsawdd a’r
argyfwng naturiol.  

Gwnaeth Amgueddfa Cymru ddatganiad ar yr
argyfwng hinsawdd ac ecolegol byd-eang ym
mis Medi 2019.  

"Mae cefnogi bioamrywiaeth Cymru – drwy ein

hymchwil gwyddonol, ein harddangosfeydd a'n

rhaglenni addysg – wrth wraidd ein gwaith, ac

yn rhan annatod o'n gweledigaeth sef Ysbrydoli

pobl, newid bywydau. "Drwy ddatgan argyfwng,

rydym yn cydnabod yr hyn sy'n digwydd i'n byd,

ac yn ymrwymo i weithio gyda'n cymunedau i

ddod o hyd i atebion."  

David Anderson,
Cyfarwyddwr Cyffredinol
Amgueddfa Cymru  

Nid yw'r Gymraeg yn nod ynddo'i hun ond
mae'n gyfrwng y gallwn ymgysylltu drwyddo a
mynd i'r afael â materion fel newid yn yr
hinsawdd. Cafodd hyn ei ddangos gan Daniel
Glyn a Aneurin Karadog, Bardd Plant Cymru
(ar y pryd) pan wnaethant gasglu barn am y
Gymru a Garem, yn yr Eisteddfod yn Llanelli, a
chreu rap ohono, a gyhoeddwyd ac a gafodd
ei chwarae ar Radio Cymru. 

Mae gweithwyr proffesiynol diwylliannol
ledled Cymru wedi bod yn ymateb i'r
argyfwng hinsawdd ac yn ceisio newid
canfyddiad y cyhoedd trwy ddiwylliant ers
amser maith, a chasglwyd enghreifftiau o
fentrau o'r fath trwy'r bartneriaeth
Emergence-Eginiad. Mae dogfennau fel
Ymarfer Creadigol ar gyfer Dyfodol
Cynaliadwy a Newid Diwylliant: Sut mae
Artistiaid yn ymateb i Gynaliadwyedd yng
Nghymru yn cynnwys llu o astudiaethau
achos a all ysbrydoli ac annog pobl i
weithredu. 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
36

https://www.cat.org.uk/info-resources/zero-carbon-britain/research-reports/zero-carbon-britain-making-it-happen/
https://www.cat.org.uk/info-resources/zero-carbon-britain/research-reports/zero-carbon-britain-rising-to-the-climate-emergency/
https://amgueddfa.cymru/newyddion/?article_id=1143&_ga=2.221372570.300321726.1588192070-900077245.1587591921
https://www.youtube.com/watch?v=-0tann5M0Mg
https://arts.wales/sites/default/files/2019-02/Emergence_Document_PDF_English.pdf
https://www.cynnalcymru.com/wp-content/uploads/2015/01/CULTURE-SHIFT-Report.pdf


Paratôdd yr Artist Preswyl yn Oriel
Tirwedd a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y
Parc arddangosfa ar newid yn yr
hinsawdd; 

Comisiynodd yr awdurdod gerfluniau
bywyd gwyllt rhyngweithiol i helpu i
godi ymwybyddiaeth o sbwriel morol; 

Mae'r Prosiect Newid Arfordir yn annog
pobl i dynnu lluniau o un o safleoedd
ffotograffiaeth  sefydlog y parc a'u
rhannu gyda'r awdurdod, er mwyn
dogfennu newid arfordirol yn Sir
Benfro.  

 

 

Partneriaeth Cyfoeth Naturiol Cymru gyda
Ford i blannu coed mewn hen ardaloedd
glofaol - cysylltu diwylliant, ffyniant
hanesyddol a'r amgylchedd. 

Mae yna lawer o enghreifftiau gwych eraill o'r
camau y mae gweithwyr proffesiynol
diwylliannol yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r
hinsawdd a'r argyfwng naturiol: 

Partneriaethau Cadw gydag Cyfoeth
Naturiol Cymru - gan ddefnyddio
safleoedd treftadaeth i gefnogi gwytnwch
ac ymwybyddiaeth amgylcheddol. 

Mae mentrau a phrosiectau Awdurdod
Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
sydd wedi'u cynllunio i godi
ymwybyddiaeth a mynd i'r afael â newid
yn yr hinsawdd trwy gyfrwng diwylliant yn
cyflwyno enghraifft dda arall, gan ddangos
bod diwylliant yn un o'r arfau mwyaf
pwerus y gallwn eu defnyddio i ysgogi
meddwl a helpu i fynd i'r afael â materion
cymdeithasol ehangach. Hoffwn weld mwy
o gyrff cyhoeddus yn dilyn esiampl Sir
Benfro. 

Trefnodd Theatr Genedlaethol Cymru,
mewn partneriaeth ag Cyfoeth Naturiol
Cymru a gyda chefnogaeth yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor
Prydain Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri
gwrs preswyl pythefnos - EGIN - yn
ymateb i newid yn yr hinsawdd, a gynhelir
yn rhannau gogleddol Parc Cenedlaethol
Eryri, gan fanteisio ar dirwedd
ysbrydoledig Cymru a'i hanes
cymdeithasol cymhleth, ynghyd â
mewnwelediad gan gymunedau lleol
gweithgar.  

Mae Head4arts wedi bod yn cynnal
digwyddiadau blynyddol i deuluoedd am
ddim i ddathlu Awr Ddaear. Mae'r
digwyddiadau'n cynnig archwiliad
creadigol o newid yn yr hinsawdd gan
ddefnyddio adrodd straeon, llusernau a
chrefftau ar thema pili pala. 

Sefydliad diwylliannol yw Migrations sy'n
datblygu partneriaethau sy'n cefnogi
ymwybyddiaeth ymhlith cynulleidfaoedd o
faterion amgylcheddol.  

Mae yna hefyd enghreifftiau da eraill ledled y
Deyrnas Unedig y gall cyrff cyhoeddus Cymru
edrych arnyn nhw am ysbrydoliaeth, er
enghraifft: 

Mae Ardaloedd Harddwch Cenedlaethol
Eithriadol y Gymdeithas Genedlaethol yn y
Deyrnas Unedig wedi ymrwymo, trwy eu
datganiad o fwriad Celfyddydau yn y
Dirwedd, i archwiliad dyfnach o'r
cysylltiadau rhwng y celfyddydau a'r
dirwedd. Maent am sicrhau bod tirweddau
mwyaf gwerthfawr y Deyrnas Unedig yn
fwy hygyrch ac yn cael eu deall a'u
gwerthfawrogi'n ehangach gan y genedl. 
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https://www.welshcountry.co.uk/oriel-y-parc-echoes-climate-change-exhibition/
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Y tu hwnt i Gymru, mae gweithwyr
proffesiynol diwylliannol Cymru yn codi
ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd trwy
ddiwylliant ar lefel ryngwladol: 

Mae ffenomen tenis bwrdd ifanc Cymru,
Anna Hursey, wedi derbyn gwahoddiad i
roi ei phenderfyniad a’i hamlygrwydd
cynyddol ar waith fel Eiriolydd Ifanc
Fframwaith Chwaraeon ar gyfer
Gweithredu ar yr Hinsawdd.  

Er bod y rhain yn enghreifftiau cadarnhaol, ar
hyn o bryd nid oes dull integredig o gysylltu'r
prosiectau hyn ar draws cyrff cyhoeddus, y
gellir eu cefnogi a'u cynyddu'n well ledled
Cymru. 

Nid yw strategaeth datgarboneiddio
Llywodraeth Cymru, Cymru Carbon Isel, yn
cynnwys fawr ddim cyfeiriad at y rôl y mae'n
rhaid i weithwyr proffesiynol diwylliant a
diwylliannol ei chwarae yn y frwydr yn erbyn y
newid yn yr hinsawdd a'r argyfwng natur. Mae
eu strategaeth yn nodi, mewn perthynas ag
ymgyfraniad, y bydd Llywodraeth Cymru’n
cydweithredu gyda’r “Ganolfan Newid
Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithas a
phartneriaid allweddol eraill i archwilio sut
ydym yn defnyddio’r cyfryngau, y celfyddydau
ac addysgwyr i gyfleu negeseuon am y
trawsnewidiad i system ynni newydd ac
effeithiau newid yn yr hinsawdd”. Ar wahân i’r
ffaith ei fod un o'r saith nod llesiant
cenedlaethol, mae diwylliant hefyd yn un o
ddimensiynau llesiant o fewn yr egwyddor
datblygu cynaliadwy ac, o'r herwydd, dylai gael
mwy o sylw mewn cynlluniau a strategaethau
allweddol, fel Cymru Carbon Isel.

Credaf y dylai unrhyw gamau yn y dyfodol, ac
yn enwedig gamau sydd wedi'u hanelu at
newid ymddygiad i fynd i'r afael â'r argyfwng
hinsawdd ac argyfwng naturiol, ystyried
ymyriadau diwylliannol a dylent weithio ar y
cyd â'r sector diwylliannol i ysbrydoli newid
cadarnhaol. 

Dylai Llywodraeth Cymru arwain a sicrhau
bod y nifer o ymyriadau diwylliannol sydd â'r
nod o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd,
sy'n digwydd ar hyn o bryd ledled Cymru, yn
cael eu cydgysylltu a'u hintegreiddio. Dylid
darparu cefnogaeth ac arweiniad i sicrhau
bod cyrff cyhoeddus, yn ogystal ag
asiantaethau diwylliannol, yn gweithio gyda'i
gilydd i wneud y cysylltiadau rhwng yr
amgylchedd a diwylliant. 

Mae cyrff cyhoeddus yn cydnabod yn

gynyddol bwysigrwydd diwylliant ar

gyfer gwella iechyd a llesiant, ac mae

rhai rhaglenni arloesol yn cael eu

cyflwyno a dylid eu nodi, eu rhannu a'u

cynyddu.

O ran Cymru Iachach, mae diwylliant -
gweithgaredd corfforol yn benodol, ond hefyd
celf a pherfformiad - yn fecanwaith pwerus ar
gyfer cynnal iechyd da ac atal salwch. Nid yn
unig mewn ystyr anffurfiol, ond trwy ddulliau
presgreibio cymdeithasol. Mae ymchwil a
gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn ‘Neurology’ yn
dangos y gall bod yn ddwyieithog ohirio
cychwyn Dementia a rhai symptomau
Alzheimer. 

Archwiliodd Grŵp Seneddol Hollbleidiol y
Deyrnas Unedig ar y Celfyddydau, Iechyd a
Lles, y cysylltiadau rhwng y celfyddydau ac
iechyd yn y Deyrnas Unedig yn eu
hadroddiad, Creative Health: The Arts for
Health and Wellbeing, lle buont yn edrych ar
y modd y gall celfyddyd, mewn nifer o ffyrdd,
helpu i arbed arian yn yr hirdymor, er
enghraifft:  

Prosiect ‘LAND Activate’ - Cydweithrediad
rhwng artistiaid, cynhyrchwyr, stiwardiaid
celf a sefydliadau amgylcheddol, sy'n
archwilio perthynas pobl â thirweddau
gwledig, gwyddoniaeth a threftadaeth, trwy
gyfrwng celf. 
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https://unfccc.int/news/young-welsh-sports-star-to-champion-climate-action
https://www.nhs.uk/news/neurology/being-bilingual-may-slow-the-onset-of-dementia/
https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/Publications/Creative_Health_Inquiry_Report_2017_-_Second_Edition.pdf
https://activateperformingarts.org.uk/project/land-land-stewards-and-artists


Yn 2018, comisiynodd Chwaraeon Cymru
adroddiad Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad,
a ganfu bod enillion o £2.88 - a £3.4 biliwn o
fudd-daliadau i gymunedau Cymru am bob
£1 a fuddsoddir mewn chwaraeon yn y wlad,
Nod yr ymchwil oedd mesur effaith
gymdeithasol chwaraeon yng Nghymru
2016/17, gan ddeall pwysigrwydd
economaidd chwaraeon. 

Yn nhermau cymryd rhan mewn unrhyw
chwaraeon neu weithgaredd corfforol, dynion
a grwpiau oedran iau oedd fwyaf tebygol o
gymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith
neu fwy yr wythnos. Dywedwyd wrthym gan
arolwg chwaraeon ysgolion, a gynhelir gan
Chwaraeon Cymru ar gylch tair blynedd fod
bron i hanner y plant yn 2017-18 wedi
cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith yr
wythnos. Nid oedd y ffigurau hyn wedi newid
o gyfnod yr arolwg blaenorol: 

Ffynhonnell: Llesiant Cymru 2019

Ffynhonnell: Grŵp Seneddol Hollbleidiol y Deyrnas Unedig ar y Celfyddydau, Iechyd a Lles
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https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/Publications/Creative_Health_Inquiry_Report_2017_-_Second_Edition.pdf


Dylai cyrff cyhoeddus fod yn blaen-lwytho ac

yn buddsoddi mewn gweithgareddau

chwaraeon a hamdden er mwyn cael plant i

gymryd rhan yn fwy rheolaidd mewn

chwaraeon, er mwyn osgoi costau iechyd

diweddarach sy'n gysylltiedig â gordewdra,

iechyd meddwl, cyfleoedd cyflogaeth ac ati. 

Mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda

Chydffederasiwn GIG Cymru. Mae'n

gweithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus

Cymru a gyda chyfranogwyr yn y Grŵp

Trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd yn y

Cynulliad Cenedlaethol, sy'n gam tuag at

waith mwy integredig a chydweithredol

rhwng diwylliant ac iechyd yng Nghymru. 

Mae sawl corff iechyd wedi dechrau edrych ar

bŵer diwylliant a'r celfyddydau i wella iechyd

yn eu hamcanion a'u camau: 

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol

Felindre amcan i ' ddangos parch at

dreftadaeth ddiwylliannol amrywiol Cymru

fodern.” Mae'r camau'n cynnwys: 'datblygu

therapi celf gyda Amgueddfa Genedlaethol

Cymru'. 

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Morgannwg amcan i ‘ddatblygu

celfyddydau o fewn safleoedd byrddau

iechyd y brifysgol i hyrwyddo manteision

celf ac iechyd.’ 

Mae yna enghreifftiau da iawn o sut y gellir

defnyddio diwylliant i drin afiechyd a gwella

llesiant:

Mae prosiect Awdurdod Parc Cenedlaethol

Eryri, “Llên Pawb” (trwy “Bwrlwm Eryri”),

wedi “galluogi chwe chleient iechyd

meddwl, deg o bobl oedrannus ac wyth o

gleientiaid Gisda i gymryd rhan mewn

gweithgareddau celfyddydol yn yr awyr

agored ac mewn safleoedd treftadaeth,

gan gynnwys celf weledol, barddoniaeth a

cherddoriaeth.” 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro -

mae prosiect “Celfyddydau ar gyfer Iechyd

a Lles” yn canolbwyntio ar ddefnyddio celf

a diwylliant i wella profiad y claf. 

Dywedodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch

Cymru wrthyf fod Clinig Cwnsela Prifysgol

De Cymru yn cynnig ystod o wasanaethau

clinigol gan gynnwys Therapi Celf a

Cherddoriaeth. 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda a’r Llyfrgell

Genedlaethol yn cydweithredu ar y prosiect

“Cof Byw” yn wardiau Iechyd Meddwl Pobl

Hŷn, gan ddefnyddio casgliadau gweledol y

llyfrgell at ddibenion therapiwtig. 

Nod prosiect “Wici” y Llyfrgell

Genedlaethol yw gwella gwybodaeth sy'n

gysylltiedig ag iechyd trwy gyfrwng y

Gymraeg. Mae'r llyfrgell hefyd yn gweithio

gyda phrifysgolion Aberystwyth a

Chaerdydd i gynhyrchu erthyglau newydd a

gyda Phrifysgol Bangor i dreialu'r defnydd

o gyfieithu drwy gyfrwng peiriannau i

gynhyrchu data meddygol Cymraeg. 

Mae prosiect “Ymgolli mewn Celf' Cyngor

Sir Ddinbych (a ddatblygwyd gyda

chefnogaeth Cyngor y Celfyddydau a

Phrifysgol Bangor) wedi'i anelu at y rhai

sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr ac

enillodd “y Prosiect Awdurdod Lleol Gorau

sy'n annog cydlyniant cymunedol”. 
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Cefais y fraint hefyd o gwrdd â John Barry

MBE o Oriel VC yn Hwlffordd, mewn

digwyddiad busnes yn Bluestone. Mae'n

helpu cyn-filwyr a'r gymuned ehangach drwy

therapi celf, gan ddangos sut y gall celf a

diwylliant wella iechyd, llesiant ac ansawdd

bywyd yn gyffredinol. 

Gall diwylliant hefyd fod yn arf amhrisiadwy i

fusnesau sicrhau llesiant eu staff: 

Partneriaeth noddi Admiral a NoFit State

Circus - yn defnyddio offer diwylliannol i

gefnogi llesiant staff mewn busnes preifat,

ac wrth wneud hynny’n cefnogi busnes

diwylliannol lleol. 

Yn galonogol, cydnabyddir rôl diwylliant ar

gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac

arwahanrwydd yn strategaeth Llywodraeth

Cymru, Cysylltu cymunedau: strategaeth ar

gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac

ynysigrwydd cymdeithasol a chreu

cysylltiadau cymdeithasol cryfach. Mae'r

strategaeth yn nodi gweithredoedd sy'n

gysylltiedig â diwylliant ar gyfer Llywodraeth

Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, ac

edrychaf ymlaen at weld sut mae'r

ymrwymiadau hyn yn cael eu dwyn rhagddynt. 

Mae'r mentrau hyn yn cynyddu o ran nifer a

chyrhaeddiad, ac yn darparu llwyfan i gyrff

cyhoeddus feddwl yn ehangach am sut y

gellid defnyddio diwylliant i gyflawni

amcanion sy’n ehangach nag iechyd a lles

personol. 

Mae'r gymuned diwylliant a chwaraeon

yn cydnabod eu rôl wrth gyflawni ystod

o amcanion llesiant, ond nid yw cyrff

cyhoeddus a all ddangos yn well y

cysylltiad rhwng y meysydd hyn ac atal

o fewn amcanion a chamau yn

gweithredu'n ddigonol ar hyn bob

amser.

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn cydnabod

pwysigrwydd chwaraeon a pha mor bwysig

yw hi i bobl ddefnyddio'r cyfleusterau

presennol yn eu hamcanion llesiant, ond nid

yw hyn bob amser yn cael ei ddilyn yn

rhagweithiol. 

Mae disgwrs cyhoeddus ynglŷn â’r cynnydd

mewn gordewdra yn cynnwys termau fel

‘afiechyd’, ‘her iechyd cyhoeddus’, ‘epidemig’

ac ‘argyfwng’. Mae chwarter y plant o Gymru

sy'n dechrau’r ysgol bob blwyddyn yn

ordrwm neu'n ordew, ac mae'r lefelau hyn ar

eu gwaethaf yn ein cymunedau tlotaf. Ar hyn

o bryd mae bron i 60% o oedolion Cymru yn

ordrwm neu'n ordew, a heb weithredu,

rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu i 64% erbyn

2030. (Gweler yr adran ar Gymru Iachach ym

Mhennod 3 am ragor o wybodaeth ac

argymhellion). 

Mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn

gynyddrannol wrth fynd i'r afael â'r her hon a

gwella iechyd pobl. Mae ffigurau ar gyfer

2018-19 yn dweud wrthym mai dim ond

traean o oedolion a gymerodd ran mewn

chwaraeon dair gwaith yr wythnos, gyda 41%

o oedolion yn nodi nad oeddent yn cymryd

rhan mewn unrhyw chwaraeon neu

weithgaredd corfforol.  

f i l

Prosiect ambr Caerdydd - grŵp

hunangymorth sy'n defnyddio

gweithgaredd diwylliannol i gefnogi pobl

ifanc sy'n hunan-anafu. 

Mae digwyddiadau wedi’u targedu a

gynhelir gan Lyfrgelloedd Casnewydd a

chyfeillion darllen llyfrgelloedd Conwy  - yn

enghreifftiau o lyfrgelloedd fel adnodd

cymunedol ac yn fodd i leihau

arwahanrwydd cymdeithasol. 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
41

https://thevcgallery.com/
https://youtu.be/m9dJ2ZSddSo
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-02/cysylltu-cymunedau-strategaeth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/llesiant-cymru-2019.pdf
http://www.cavamh.org.uk/directories/mental-health-directory/voluntary-sector/amber-project-church-army
http://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Libraries/Events-and-activities/Events-and-activities.aspx
https://readingfriends.org.uk/blog/reading-friends/conwy/


f i l

Gellid hefyd annog lleoliadau chwaraeon i fod

yn agored i weithgareddau heblaw

chwaraeon er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r

argyfwng unigrwydd, yn enwedig ledled cefn

gwlad Cymru, pan nad ydyn nhw'n cael eu

defnyddio. 

Mae clybiau a chyfleusterau chwaraeon yn

bwysig i gymunedau ledled y wlad. Maent yn

lleoedd i bobl gadw'n iach a heini, dod â

phobl ynghyd ac maent yn ased hanfodol i'r

economi leol. Fodd bynnag, gallai cyrff

cyhoeddus wneud mwy i facsimeiddio’r

defnydd o'r mannau hyn a'r rhwydwaith o

hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a staff cyflogedig

sydd gan glybiau chwaraeon ledled Cymru

wrth fynd i'r afael â materion cymdeithasol

eraill. Er mwyn helpu i fynd i'r afael â

Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod,

dylai cyrff cyhoeddus weithio gyda

hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a staff cyflogedig;

a’u helpu i adnabod ac ymateb i blant sy'n

profi trallod. 

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn cydnabod

pwysigrwydd chwaraeon a gweithgaredd

corfforol i iechyd ac yn dechrau ystyried y rôl

ehangach y gall y sector hwn ei chwarae, sy'n

galonogol. 

Er enghraifft, mae camau Cyngor

Ceredigion yn cynnwys 'Parhau i weithredu'r

weledigaeth ar gyfer chwaraeon a

gweithgaredd corfforol i gefnogi ffyrdd o

fyw egnïol. Gwella'r bartneriaeth gan weithio

gyda chlybiau a chymdeithasau lleol i wneud

y defnydd gorau o gyfleusterau hamdden a

lefelau cyfranogi ledled Ceredigion. Parhau i

gefnogi cymunedau i wella maint ac

ansawdd y cyfleoedd chwarae.'' 

Fodd bynnag, mae llawer o gyrff cyhoeddus

yn colli cyfleoedd i weld chwaraeon a

gweithgarwch corfforol fel modd o ysgogi

cyflawni amcanion y tu hwnt i'r gwelliannau

mwy amlwg i iechyd. 

Gyda buddsoddiad a chefnogaeth gan gyrff

cyhoeddus, mae'r lleoliadau hyn yn fannau

perffaith i annog gweithgareddau sy’n pontio

cenedlaethau ac annog pobl o bob gallu i

fwynhau'r amgylchedd chwaraeon.  
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Wrth geisio mynd i’r afael â’r cynnydd

pryderus ymhlith pobl ifanc sy’n wynebu

materion iechyd meddwl, dylai cyrff

cyhoeddus weld hybiau chwaraeon fel cyfle i

fynd i’r afael â’r argyfwng hwn. 

Er bod enghreifftiau da o'r pethau hyn yn

digwydd trwy fentrau, ni allaf weld o'm

monitro ac asesu, sut mae cyrff cyhoeddus yn

cydnabod ac yn harneisio cryfder y sector

hwn er budd y cyhoedd yn ehangach. 

Heblaw am Iechyd Cyhoeddus Cymru, prin

yw'r dystiolaeth o fewn amcanion a chamau

bod cyrff iechyd yn trafod y nod hwn (gan

gynnwys chwaraeon) mewn ffordd ataliol.

Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r

amcanion a'r camau yn gysylltiedig yn unig â

thrin pobl sydd eisoes yn sâl. 

Dylid edrych ar ddiwylliant fel cyfle ynddo'i

hun, ac nid fel dim mwy nag ‘ychwanegiad’ ar

ddiwedd prosiectau a phenderfyniadau.  

Er bod cenedlaethau iau yn cael eu hannog i

fod yn weithgar ar feysydd chwaraeon neu

gampfeydd, gallai cyrff cyhoeddus geisio

mynd i'r afael â'r cynnydd mewn gordewdra

trwy weithio gyda rhieni, gofalwyr a

gwarcheidwaid ar yr ymylon trwy ddarparu

gweithgareddau corfforol a dosbarthu cyngor

maethol, neu ddefnyddio eu ceginau i gefnogi

rhaglenni newyn gwyliau. 

Mae'r ymateb i argyfwng COVID-19 yn

sbarduno mwy o werthfawrogiad o rôl

diwylliant a chwaraeon a ffyrdd arloesol

o ennyn ymgyfraniad pobl

 Mae diwylliant yn fuddiol i'n llesiant

meddyliol, yn enwedig ar adegau o straen ac

arwahanrwydd. Yn ffodus, trwy ddatblygiad

technolegol, gellir bellach ddefnyddio a phrofi

diwylliant gartref. Mae hyn wedi bod yn

achubiaeth i lawer yn ystod yr achosion o

COVID-19.  

Pan fydd cyfryngau newyddion yn son am

rychinebau’n rheolaidd, pan fyddwn wedi ein

hynysu oddi wrth ffrindiau, gwaith a theulu,

pan na allwn fynd allan, a phan fydd ein

hiechyd meddwl dan straen, yr unig

ddihangfa gadarnhaol sydd ar ôl i rai, yw'r

dramâu niferus, ffilmiau, operâu, caneuon,

llyfrau, arddangosfeydd a chanllawiau

gweithgaredd corfforol ar-lein. Mae llawer o'r

rhain yn cael eu cynnig i ni am ddim, er

gwaethaf yr ymdrech aruthrol gan ymarferwyr

diwylliannol i'w creu, a hynny oherwydd eu

bod yn cydnabod bod diwylliant yn hanfodol

i'n hiechyd a'n llesiant ac y dylent fod ar gael i

bawb. 

Mae Joe Wicks, er enghraifft, yn cyflwyno

Addysg Gorfforol ar-lein am ddim ar gyfer

plant ac wedi cyrraedd Record Byd

Guinness trwy un o'i ffrydiau byw, pan

lwyddodd i ddenu 955,185 o wylwyr, gan

osod record newydd am 'fwyafrif o wylwyr

ffitrwydd ffrwd fyw ar YouTube'. 

Er mwyn sicrhau bod pawb yng Nghymru’n

aros yn iach ac yn egnïol yn ystod cyfnod cloi

COVID-19, lansiodd Chwaraeon Cymru yr

ymgyrch #CymruActif, sy'n cynnwys arferion

ar-lein, cyngor ar faeth a chynlluniau sesiwn

ar gyfer ystod o chwaraeon a

gweithgareddau, i helpu pawb yng Nghymru i

gadw’n ffit. 

Mae Amgueddfa Cymru wedi sicrhau bod

eu casgliadau ar gael ar-lein. Maent hefyd

wedi datblygu sawl ffynhonnell ddysgu

barhaus a all helpu rhieni gydag addysg

gartref i'w plant.  

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi

gwneud llawer o'u hadnoddau yn hygyrch

ar-lein, heb gofrestru. 
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Mae Diwylliant Cymru hefyd wedi cyhoeddi

sawl cronfa ryddhad i helpu'r diwydiannau

creadigol i barhau trwy'r pandemig COVID-19.

Mae'r rhain yn cynnwys y Gronfa Datblygu

Teledu Brys, y Gronfa Datblygu Digidol Brys a

Chronfa Rhyddhad Cerddoriaeth ‘Grassroot’. 

Rydym hefyd wedi gweld cydweithrediad

rhagorol mewn defnyddio cyfleusterau rhwng

cyrff iechyd a sefydliadau diwylliannol. Mae

Ysbyty Calon y Ddraig yng Nghaerdydd wedi

ei lleoli yn y Stadiwm Principality; mae ysbyty

maes yng Ngorllewin Cymru wedi ei lleoli ym

Mharc y Scarlets, ac mae ysbyty sy'n

gwasanaethu Sir y Fflint a Wrecsam yng

Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. 

Yn anffodus, mae'r sector diwylliannol yn un

o'r rhai mwyaf agored i ganlyniadau

economaidd posibl y pandemig COVID-19,

ac mae llawer o wledydd wedi addo cymorth

ariannol i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol

diwylliannol a busnesau. Bydd gallu’r sector

diwylliant i ail-adeiladu ei hun ar ôl y

pandemig yn hanfodol ar gyfer lles Cymru

gyfan. 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi

cyhoeddi cronfa cydnerthedd gwerth £7

miliwn ar y cyd â Llywodraeth Cymru i helpu'r

celfyddydau i amddiffyn eu hunain rhag

effaith COVID-19. 

Mae Chwaraeon Cymru hefyd wedi cyhoeddi

cyllid brys ar y cyd, gwerth £400,000 i gefnogi

clybiau chwaraeon dielw a lliniaru effeithiau

COVID-19, a ddaeth wythnosau yn unig ar ôl i

lawer o glybiau ddioddef llifogydd difrifol o

ganlyniad i stormydd Ciara a Dennis. 

Bydd yn bwysig i Gymru adeiladu ar y mathau

newydd hyn o ymgysylltu a welir o ganlyniad i

argyfwng Coronafeirws a sicrhau bod y sector

diwylliannol yn cael ei drin fel ased wrth helpu

i gyflawni'n wahanol yng Nghymru ac nad yw'n

cael ei adael i ymdopi â’r toriadau cyllid mwyaf.  

Yn aml gall buddsoddi mewn diwylliant nawr

leihau'r angen am gyllid mewn meysydd eraill

yn yr hirdymor. 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Sicrhau fod diwylliant ar

gael i bawb 

Mae angen i ni amddiffyn a gwella’n diwylliant

a'n hiaith wrth groesawu cyfoeth yr holl

ddiwylliannau ac ieithoedd eraill sy'n rhan o'n

cymunedau yng Nghymru. Dylai mynediad i

ddiwylliant fod yn gyfartal i bawb waeth beth

fo'u cefndir. 

‘Race Alliance Wales’ yn yr

adborth i fy adroddiad drafft. 

“Rhaid i ni gydnabod bod diwylliant yn

gyfnewidiol ac nid yn statig a bod diwylliannau

lluosog yn cyd-fodoli ac yn gwella ei gilydd.” 

Mae angen i wasanaethau cyhoeddus

ymgysylltu'n weithredol â grwpiau sydd â

chyfradd cyfranogi is i geisio dod o hyd i

ffyrdd newydd o gynnwys y grwpiau hyn

mewn gweithgareddau diwylliannol a

chwaraeon. 

Johan Huizinga

“Os ydym am warchod diwylliant, rhaid i ni

barhau i’w greu.” 
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Lle rydyn ni nawr

f i l

Mae angen i gyrff cyhoeddus ffocysu ar

fynediad i ddiwylliant a hyrwyddo

cydraddoldeb diwylliannol a

chyfiawnder

Dangosodd adroddiad Llesiant Cymru 2018

-19 fod gan bobl amryw o resymau (megis

cost, ymrwymiadau teuluol, iechyd, diffyg

mynediad i bobl anabl, a diffyg diddordeb)

dros beidio â mynd i ddigwyddiadau

celfyddydol na chymryd rhan ynddynt.

Anhawster dod o hyd i'r amser oedd y

rheswm a adroddwyd amlaf.  

Er gwaethaf hyn, ar nodyn cadarnhaol, yn

2017-18 adroddodd Arolwg Cenedlaethol

Cymru bod 75% o oedolion yn mynychu

neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau

celfyddydol, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf

deirgwaith y flwyddyn. Ni chasglwyd y

dangosydd cenedlaethol hwn ar gyfer arolwg

2018-19, a gofynnwyd cwestiwn culach yn

ymwneud yn unig â'r celfyddydau. Canfu hyn

fod 73% o oedolion wedi mynychu un neu

fwy o ddigwyddiadau celfyddydol yn ystod y

12 mis diwethaf. Mewn cyferbyniad, mae nifer

yr oedolion sydd wedi ymweld ag amgueddfa

wedi gostwng ychydig i 37% ar gyfer 2018-

19. 

“Yn aml, mae pobl yn meddwl am ddiwylliant ac

iaith fel rhywbeth sy’n hwyl i'w wneud: hobi.

Rydym am iddo fod yn llawer mwy na hynny.

Rydym am i bobl sylweddoli'r budd anhygoel

sy’n deillio o ddefnyddio'r nod hwn wrth wneud

penderfyniadau. Mae diwylliant yn ein helpu i

fynegi'r pethau sy'n bwysig i ni. Mae'n ein helpu

i ddod o hyd i atebion yn ein bywydau bob

dydd. Mewn oes dechnolegol sy'n tyfu, mae

creadigrwydd yn debygol o ddod yn fwy

dylanwadol fel ffordd o'n cefnogi mewn gwaith

a bywyd bob dydd." 

Molly Palmer (Canolfan y Mileniwm) a Gwenfair

Hughes (Cyngor Celfyddydau Cymru) - rhan o

garfan ein Hacademi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau'r Dyfodol 

Arian cyfalaf o £1miliwn gan Lywodraeth

Cymru yw’r Rhaglen Grantiau Cyfalaf

Trawsnewidiol i gefnogi amgueddfeydd,

archifau a llyfrgelloedd i drawsnewid

gwasanaethau i ddefnyddwyr a sicrhau eu

cynaliadwyedd yn y dyfodol. 

Mae amrywiad gweladwy mewn presenoldeb

a chyfranogiad yn y celfyddydau ar draws

gwahanol grwpiau demograffig gydag

oedolion iau yn fwy tebygol o fod wedi

mynychu a chymryd rhan. Mae menywod

ychydig yn fwy tebygol o gymryd rhan yn

rheolaidd na dynion, ond ychydig iawn o

wahaniaeth sydd ar y cyfan. Yn gyffredinol,

mae presenoldeb plant yn y celfyddydau

wedi cynyddu dros y degawd diwethaf. Mae

cyfranogiad yn y celfyddydau wedi bod yn

fwy sefydlog yn ystod y blynyddoedd

diwethaf ac mae 87% yn dal i gymryd rhan

unwaith y flwyddyn neu fwy. 

Fodd bynnag, fel gydag oedolion, merched a

phlant o'r cefndiroedd economaidd-

gymdeithasol uwch oedd fwyaf tebygol o

fynychu a chymryd rhan yn y celfyddydau.

Mae'r bwlch rhwng merched a bechgyn wedi

parhau i gynyddu.
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Llwyfan y Bobl

“Mae'r gwahaniaeth rhwng ysgolion a chodau

post yn enfawr, lle dylid cael cydraddoldeb.

Rwy'n deall pwysigrwydd pynciau craidd fel

mathemateg a Saesneg, ond nid ydyn nhw’n

bopeth sydd ei angen ar fy mhlant. Mae sgiliau,

gwytnwch a ffitrwydd a ddysgir trwy chwaraeon,

drama a cherddoriaeth yn cael eu cwtogi a dim

ond bobl gefnog sy'n gallu fforddio talu am y

fraint o gael mynychu clybiau preifat.” 

f i l

Adroddiad Blynyddol Cyngor

Celfyddydau Cymru ar gyfer

2018-19

" ... Dengys ein hymchwil fod presenoldeb pobl â

nodweddion gwarchodedig yn y boblogaeth ar y

cyfan yn brin, o ystyried y gweithgareddau yr

ydym yn eu hariannu. Mae'r bwlch yn arbennig o

drawiadol yn y nifer isel iawn o bobl anabl a'r

rhai o gefndiroedd du ac Asiaidd a lleiafrifoedd

ethnig sy'n cael eu cyflogi neu eu cynrychioli ar

fyrddau rheoli. ” 

Mae ‘Race Alliance Wales’ hefyd wedi

pwysleisio y gall unigolion o gymunedau du

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig deimlo’u bod

wedi'u heithrio o fannau sy'n anhygyrch neu'n

cael eu hystyried fel 'diwylliant uchel'. 

Mae anghydraddoldeb hefyd yn cael ei

adlewyrchu ymhlith y rhai sy’n cymryd rhan

mewn chwaraeon. Yn ôl Arolwg Chwaraeon

Ysgol 2018 Chwaraeon Cymru, mae bwlch

mewn cyfranogiad ymhlith plant o

gymunedau mwy a llai cyfoethog. 

Mae yna anghydraddoldebau daearyddol

hefyd. Canfu dadansoddiad o weithgareddau

diwylliannol ar draws awdurdodau lleol fod

85% o bobl yn Sir Fynwy yn mynychu

digwyddiadau diwylliannol dair gwaith neu

fwy y flwyddyn, o’i gymharu â 65% yng

Ngwynedd.  Awdurdodau lleol eraill â

chanrannau uchel o ymgysylltiad diwylliannol

oedd Bro Morgannwg a Chaerdydd, gydag

84% ac 83% yn y drefn honno. Gall y

berthynas hon fod yn gysylltiedig â'r pellter

sydd ei angen i deithio i leoliadau

diwylliannol, y cysylltiadau trafnidiaeth gwael

mewn ardaloedd mwy anghysbell neu gall

hefyd adlewyrchu lefelau amddifadedd yn yr

awdurdod lleol. Byddai angen ymchwil

pellach i bennu'r union reswm neu'r cyfuniad

o resymau. 

Mae Llywodraeth Cymru, wrth Archwilio'r

berthynas rhwng diwylliant a llesiant, yn nodi

mai dim ond 67% o bobl sy'n byw mewn

ardaloedd rhaglenni ‘Cyfuno’ (ardaloedd sy’n

economaidd ddifreintiedig ), a fynychodd

ddigwyddiadau diwylliannol dair gwaith neu

fwy y flwyddyn, mewn cyferbyniad â 76% o

bobl y tu allan i'r ardaloedd hyn. 

Defnyddiodd Chwaraeon Cymru ganran y

disgyblion sy'n gymwys i gael pryd bwyd

ysgol am ddim i fesur statws economaidd-

gymdeithasol plant yng Nghymru a chanfod

er bod cyfranogiad cyffredinol mewn

chwaraeon wedi cynyddu ers 2011, bod  y

gwahaniaeth mewn cyfranogiad rhwng y lleiaf

a'r mwyaf difreintiedig wedi cynyddu

rhywfaint ers 2015. 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,

gyda 4Winds 

“Yn gyffredinol, nid ywmynediad i  chwaraeon

yn rhad i; nid yw consesiynau yn wych. Mae

NERS (atgyfeiriad ymarfer corff cenedlaethol)

bellach yn £2 / sesiwn, i fyny o £1.” 
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Bethan Sayed AC

“Mae cerddoriaeth yn ein gwaed yng Nghymru,

ac rydym yn enwog am fod yn wlad y gân, ond

os bydd y duedd bresennol yn parhau mae risg y

bydd y genhedlaeth nesaf yn colli ein diwydiant

cerddoriaeth fyw ffyniannus." 

Mae cynllun mynediad cenedlaethol Cyngor

Celfyddydau Cymru - Hynt, yn galluogi pobl

ag anghenion hygyrchedd i gofrestru unwaith

a sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu

cydnabod a'u diwallu mewn unrhyw

gyfleuster diwylliannol, fel adnodd

diwylliannol integredig ledled Cymru a thu

hwnt. Mae wedi cynyddu nifer y bobl anabl

sydd bellach yn gallu mynychu theatrau a

digwyddiadau celfyddydol, ac mae'n un o fy

Newidiadau Syml. 

Roedd Theatr Torch, a ariannwyd gan grant

gan Gyngor Sir Penfro, yn un o sefydlwyr y

cynllun Hynt. 

Mae Cyngor Torfaen yn gweithio'n agos ar

ystod o ddigwyddiadau cymunedol gyda

Theatr  Congress Cwmbran, sy'n aelod o'r

cynllun. Mae lleoliadau eraill yn y

fwrdeistref wedi cael gwybod am Hynt ac

wedi cael eu hannog i ymuno. 

Dylai cyrff cyhoeddus fabwysiadu'r Newid

Syml hwn ac adeiladu arno drwy gyfrwng rhai

o’r camau mwy uchelgeisiol a awgrymwyd yn

fy ‘Nhaith tuag at Gymru â diwylliant bywiog

lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’. Buaswn hefyd

yn eu hannog i gyfuno'r rhain â

gweithredoedd o fy ‘Nhaith tuag at Gymru

Fwy Cyfartal’ i sicrhau yr eir i'r afael ag

anghydraddoldeb mynediad ac ymgysylltiad â

diwylliant. 

Mae Theatr Hijinks yn theatr Gymraeg

glodwiw sy'n cyrraedd y byd gyda'i

chynyrchiadau theatr arobryn, prosiectau

cymunedol a hyfforddiant mewn

amrywiaeth. Maent yn ymdrechu am

gydraddoldeb trwy wneud celf ragorol

gydag actorion ag anableddau dysgu neu

actorion awtistig ar y llwyfan, ar y sgrin, ar

y stryd, yn y gweithle ac yn lleol, yn

genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

Mae mynediad i leoliadau cerdd yng Nghymru

a'u cefnogaeth iddynt wedi bod yn fater

arbennig. 

Dywed ‘UK Music’ fod 35% o leoliadau ledled

y wlad wedi cau yn ystod y degawd diwethaf.

Roedd y cau hwn yn bennaf oherwydd

pwysau ariannol ac anghydfodau cynllunio

ynghylch sŵn. 

Mae’r mater hwn wedi bod yn codi stêm ac

wedi arwain at sawl ymgyrch i amddiffyn

lleoliadau cerddoriaeth fyw, megis yr ymgyrch

i achub ‘TJ’s’, ‘Yr Ymgyrch i Achub Stryd

Womanby’, yr ymgyrch i achub Gwdihw a’r

ddeiseb i achub ‘10 Feet Tall’. 

Rhys Carter a Samuel Kilby o

fand Merthyr, Valhalla Awaits 

"Os na fyddwn ni'n sicrhau fod pobl ifanc yn

mynychu sioeau mewn lleoliadau cerdd yna bydd

yn anodd ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o

artistiaid." 

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol ‘Music

Venue Trust’ Mark Dafydd, mai pwynt

mynediad i ddiwylliant i lawer o bobl ifanc yw

cerddoriaeth - fodd bynnag, mae'r mynediad i

leoliadau cerdd yn amrywio. Rhoddwyd

cysylltiadau trafnidiaeth gwael fel un o'r prif

resymau dros yr anghydraddoldeb hwn.

Tynnwyd sylw hefyd at y gostyngiad yn nifer y

lleoliadau llawr gwlad a hefyd gyfartaledd

nifer diwrnodau teithio. Dywedodd Mark mai

lleoliadau ar lawr gwlad yw’r man canol

rhwng artistiaid sydd newydd ddechrau

perfformio mewn pop-ups ac sy’n mynd i

wyliau â’r llwyfan rhyngwladol, ond ar hyn o

bryd mae yna fwlch sy’n golygu bod llawer o

artistiaid yn methu datblygu eu gyrfaoedd. 
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Mae'r sîn gerddoriaeth Gymraeg yn fywiog,

gyda gigs yn cael eu cynnal mewn llawer o

wahanol leoliadau ledled y wlad. Mae

ystadegau hefyd yn awgrymu bod siaradwyr

Cymraeg yn fwy tebygol o fynychu

digwyddiadau diwylliannol. 

Fodd bynnag, dim ond un ardal yng Nghymru

yw Caerdydd ac mae angen gwneud mwy i

sicrhau bod mynediad i gerddoriaeth yn

gyfartal i bawb ledled Cymru. Ar nodyn

calonogol, yn ddiweddar, cyhoeddodd

Llywodraeth y Deyrnas Unedig ostyngiad o

50% mewn Cyfraddau Busnes i fusesau bach

a chanolig Lleoliadau Cerddoriaeth

‘Grassroots’. Ar yr un pryd, ymrwymodd Polisi

Cynllunio Cymru i’r egwyddor “asiant newid”.

Mae hyn yn golygu y byddai angen i unrhyw

ddatblygiad newydd (preswyl, masnachol

neu fel arall), a gynlluniwyd ar gyfer safle

wrth ymyl adeilad gwneud-sŵn, liniaru

unrhyw risg bosibl i'r adeilad presennol, cyn

derbyn caniatâd cynllunio. Mae hwn yn gam

cadarnhaol i leoliadau cerdd yng Nghymru.  

Fodd bynnag, weithiau mae pobl sy'n byw

mewn ardaloedd lle mae llai o siaradwyr

Cymraeg yn brin o gyfleoedd i gymdeithasu

trwy'r iaith. 

Gall Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus

archwilio sawl opsiwn i fynd i'r afael â'r

materion hyn. Gallai'r rhain gynnwys, sefydlu

asiantaeth gerddoriaeth i oruchwylio a

chefnogi pob maes cerddoriaeth yng

Nghymru; archwilio opsiynau ar gyfer

gostwng cyfraddau busnes neu ryddhau

lleoliadau cerdd rhag gorfod talu ardrethi

busnes; neu adeiladu tŷ crwn dielw i helpu i

lenwi'r bwlch rhwng lleoliadau cerddoriaeth

bach a mawr. Mae sawl syniad ac awgrym

defnyddiol wedi'u nodi yn y blog hwn gan

John Rostron.

Gweithiodd Cyngor Caerdydd mewn

cydweithrediad â Menter Caerdydd i

ddarparu sawl gwasanaeth Cymraeg i

blant, pobl ifanc ac oedolion, gan

gynnwys cefnogi gŵyl Tafwyl - gŵyl

Gymraeg flynyddol rhad ac am ddim, sy'n

dathlu diwylliant Cymru - o gerddoriaeth i

chwaraeon, i fwyd a diodydd.  

Yn 2019, cyhoeddodd Cyngor Caerdydd ei

Strategaeth Gerddoriaeth, yn cyflwyno

cynlluniau i sefydlu Bwrdd Cerddoriaeth

Caerdydd sy'n cynnwys personél lefel uchel

o’r cyngor, ochr yn ochr ag aelodau allweddol

o ecosystem gerddoriaeth y sector preifat.

Nod y bwrdd yw cefnogi, cynnal a thyfu

ecosystem gerddoriaeth Caerdydd. 

Mae angen i ni rannu ein diwylliant gydag

eraill a chroesawu eu diwylliant hwy yn ei dro. 

Dylai cyrff cyhoeddus hefyd fod yn meddwl

am y nifer fawr o ymfudwyr a ffoaduriaid sy'n

byw yng Nghymru a'u lle yn niwylliant Cymru. 

Mae llawer o'r bobl hyn wedi dod i Gymru o

wledydd a rwygwyd gan ryfel, lle mae'n bosibl

bod symbolau a safleoedd diwylliannol wedi'u

dinistrio. Efallai y bydd eraill yn dod yma ar

gyfer addysg, gwaith a chyfleoedd eraill, gan

adael eu teuluoedd, eu ffrindiau a phopeth y

maent yn ei adnabod. 
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Mae yna enghreifftiau da o waith o'r fath: 

Yn 2019, cynhaliodd Amgueddfa Hanes

Cenedlaethol Sain Fagan eu harddangosfa

Ffoaduriaid Cymru: prosiect rhyngweithiol,

gan rannu straeon ffoaduriaid a cheiswyr

lloches yng Nghymru.

Yn ei dro, dylem greu cyfleoedd ar gyfer

mewnfudwyr a ffoaduriaid i rannu eu

profiadau a’u diwylliant gyda ni yn ogystal. 

Enillodd Cyngor Ceredigion wobr

awdurdod lleol ledled y Deyrnas Unedig

am eu gwaith gyda ffoaduriaid yn 2019.

Gweithiodd y cyngor ochr yn ochr â

Chynghorau Tref Aberystwyth ac Aberteifi

ar ailsefydlu teuluoedd Syria a'u helpu i

ymgartrefu yn eu cymuned newydd.

Rhannodd y teuluoedd, yn eu tro, fwyd

Syria gyda'r gymuned fel diolch am y

croeso cynnes a gawsant.  

Mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn

gweithio gyda ffoaduriaid o Syria i greu

gofod cymunedol ac adrodd stori

Caerdydd fel dinas sydd wedi'i hadeiladu

ar ymfudo.  

Mae pob un o'r bobl hyn yn dod i Gymru i

ddechrau bywyd newydd a dod o hyd i le

diogel y gallant deimlo eu bod yn perthyn

iddo, a dylem eu helpu i deimlo'n gartrefol ac

yn rhan o'n cymdeithas. Ni all yr integreiddio

hwn ddigwydd heb gyflwyno pobl i'n

gwerthoedd, ein diwylliant a'n hiaith - pwy

ydym ni fel cenedl. 
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Mae fy ‘Nhaith tuag at Gymru â diwylliant

bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’ yn

cynnwys camau y gall cyrff cyhoeddus eu

cymryd mewn perthynas â hyn, er enghraifft

'Gweithiwch gyda llyfrgelloedd lleol fel

partneriaid mewn ymyriadau allweddol i

gynorthwyo gwaith wedi ei dargedu gyda

ffoaduriaid, pobl sy’n byw mewn

arwahanrwydd gwledig, pobl hŷn, rhieni ifanc

a.y.y.b.' ac 'Adrodd straeon unigolion trwy

fecanweithiau diwylliannol i ysbrydoli eraill i

godi eu llais a mynegi gwahanol berspectifau

ar fywyd Cymru.' (Gweler yr adran ar Gymru

sy'n Gyfrifol ar Lefel Byd-eang ym Mhennod

3.) 

Symudodd Xiao Xia Chen a'i theulu i

Gymru o Tsieina. Mae hi'n mynychu

dosbarth Cymraeg ar gyfer ffoaduriaid

benywaidd ac ymfudwyr, sy'n cael eu

rhedeg gan y Groes Goch a Dysgu

Cymraeg Casnewydd. Fodd bynnag,

dywedodd mai dim ond oherwydd bod y

menywod yn gofyn yn benodol a allent

ddysgu Cymraeg y trefnwyd y gwersi.  

Mae cefnogi ffoaduriaid, ymfudwyr a cheiswyr

lloches i ymgysylltu ag iaith a diwylliant

Cymraeg yn allweddol ar gyfer lleihau

anghydraddoldebau a sicrhau bod llais pawb

yn cael ei glywed. Dylai cyrff cyhoeddus

edrych i mewn i wahanol ffyrdd o wneud i hyn

ddigwydd, fel y rhai a nodir yn fy Nhaith. 

Gan fod Cymru’n genedl ddwyieithog, dylid

cynnig y cyfle cyfartal i ddysgu Cymraeg a

Saesneg i bobl sy'n dod i fyw yma. Er

gwaethaf hyn, mae rhai’n teimlo bod y

Gymraeg yn cael ei ‘hesgeuluso’ wrth ddysgu

ymfudwyr a cheiswyr lloches sy’n ymgartrefu

yng Nghymru.  

Mae'r rhaglenni Saesneg ar gyfer Siaradwyr

Ieithoedd Eraill (ESOL) a ariennir gan

Lywodraeth Cymru yn cynnig dysgu’n

benodol i ffoaduriaid trwy sawl cynllun wedi'u

teilwra sy'n rhedeg ledled Cymru. 

Anogir dysgwyr ESOL i ddysgu Cymraeg

trwy'r ddarpariaeth Gymraeg i Oedolion a

ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

Symudodd Jakarin Raza o Bangladesh i

Gaernarfon pan oedd yn 17. Doedd neb yn

y teulu’n gallu siarad Saesneg, ac felly fe

wnaethon nhw gais i fynychu dosbarth

Saesneg cymunedol yng Ngholeg Menai,

Caernarfon. Ar ddechrau’r siwrnai doedd

gan Jakarin ddim Saesneg o gwbl. Helpodd

y tiwtoriaid Jakarin i sylweddoli ei fod yn

byw mewn cymuned ddwyieithog, a gan ei

fod yn byw yng Nghaernarfon,

penderfynodd y dylai ddysgu Cymraeg er

mwyn teimlo’n rhan o’r gymuned. Yn

ddiweddar, mae wedi sefydlu ei fusnes ei

hun ym Mangor ac mae gallu siarad

Saesneg a Chymraeg yn sicr wedi helpu. 

Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu

Cymraeg yn ymwybodol o'r angen i fynd i'r

afael ag anghenion lleiafrifoedd ethnig,

ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr i

gael mynediad i ddarpariaeth addas ar gyfer

dysgu Cymraeg ac mae'n gweithio'n galed i

gynyddu nifer y ffoaduriaid sy'n dysgu'r iaith. 

Mae’n galonogol i nodi fod Llywodraeth

Cymru wedi ymrwymo i “weithio gyda

darparwyr ESOL a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg

Cenedlaethol i gryfhau hyrwyddo’r Gymraeg

mewn cyrsiau ESOL a gwella llwybrau

mynediad i ddysgwyr ESOL i ddatblygu eu

sgiliau Cymraeg a chyfrannu at uchelgais y

Llywodraeth o gael miliwn o siaradwyr

Cymraeg erbyn 2050.” 

Mae polisi’r Polisi Saesneg ar gyfer Siaradwyr

Ieithoedd Eraill yn nodi bod dyletswydd ar

awdurdodau lleol sydd wedi setlo ffoaduriaid i

sicrhau bod pobl yn gallu cyrchu darpariaeth i

wella eu sgiliau iaith. Mae'r ffocws ar

ddarparu gwersi Saesneg yn hytrach na

Chymraeg, ond gall awdurdodau lleol

ddefnyddio cyllid y Deyrnas Unedig i gynnig

cyrsiau Cymraeg hefyd. 
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Rhaglen allgymorth Opera Cenedlaethol

Cymru - gwneud opera’n fwy hygyrch i

gymunedau trwy gyngherddau hygyrch,

am ddim i deuluoedd a diwrnodau opera

rhyngweithiol. 

Mae ein henebion diwylliannol hefyd yn

datgelu tangynrychiolaeth gymdeithasol ac

anghydraddoldebau. Er enghraifft, dim ond

tua un rhan o chwech o gerfluniau yn y

Deyrnas Unedig sy'n darlunio menywod. Mae

llawer o'r cerfluniau hyn yn ddi-enw neu'n

darlunio creaduriaid chwedlonol a ffigurau

brenhinol. Mae mwy o gerfluniau o eifr a

dynion o’r enw John yn y Deyrnas Unedig nag

sydd o ferched go iawn. Yn 2018, creodd y

prosiect “Put Her Forward”, a gomisiynwyd

gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 25

ffigur o ferched a oedd wedi cael effaith

gadarnhaol ar y byd o’u cwmpas. Dylai cyrff

cyhoeddus yng Nghymru ddefnyddio eu

hamcanion llesiant a'u camau i fynd i'r afael

ag anghydraddoldebau o'r fath a'n symud i

ffwrdd o'r dangynrychiolaeth symbolaidd hon.

Mae yna lawer o raglenni gwych yng

Nghymru, sy'n helpu i leihau

anghydraddoldebau a gwneud diwylliant yn

hawdd ei gyrraedd ac yn berthnasol i bawb: 

 

Mae Fforwm Amrywiaeth Amgueddfa

Cymru wedi ei ffurfio o gynrychiolwyr o

sefydliadau sy’n gweithio’n agos gyda

grwpiau cymunedol amrywiol i sicrhau bod

yr Amgueddfa yn hygyrch, o ddiddordeb i

bawb ac yn cynrychioli pawb. 

Mae 'Monumental Welsh Women' yn

ymroddedig i gydnabod cyfraniad

menywod i hanes a bywyd yng Nghymru.

Eu cenhadaeth yw i godi pum cerfluniau

gan anrhydeddu pum menyw o Gymru

mewn pum lleoliad gwahanol ledled

Cymru mewn pum mlynedd. Mae

cyfleoedd y dylai cyrff cyhoeddus fod yn

eu cymryd i gefnogi'r gwaith hwn mewn

adfywio cymunedol 

f i l

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio gyda

Chyngor Ffoaduriaid Cymru i gynnig

cyrsiau Cymraeg dwys Lefel-mynediad i

Oedolion. Mae Matt Spry wedi’i benodi i

weithio ar y prosiect. Hyfforddodd Matt

fel gweithiwr cymdeithasol ond mae’n

gweithio i’r Cyngor Ffoaduriaid ers peth

amser, ac mae wedi gwirfoddoli i

ddarparu dosbarthiadau Cymraeg

anffurfiol yn yr African Café yn

Adamsdown. Gan fod llawer o’r gymuned

ffoaduriaid a cheiswyr lloches eisoes yn

ymddiried yn Matt, y gobaith yw y

byddant yn fwy agored i gyfleoedd i

ddysgu Cymraeg. 

Mae angen i ni hyrwyddo cydraddoldeb

rhywiol ac amrywiaeth yn ein henebion

diwylliannol. 
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Dyma'r union beth sydd angen i ni ei weld yn

y dyfodol. Er fy mod yn gwerthfawrogi

cyfyngiadau cyllidebol, efallai y bydd cyrff

cyhoeddus yn dymuno archwilio posibiliadau

ar gyfer cynyddu mynediad i ddigwyddiadau

diwylliannol a chwaraeon fforddiadwy

graddfa-fach yn ogystal â rhai mwy. 

Dylai polisi cenedlaethol, yn ogystal â

rhanbarthol, barhau i hyrwyddo llesiant

economaidd ardaloedd gwledig i helpu i

gynnal cymunedau ffyniannus lle mae'r

Gymraeg yn aml yn iaith gyntaf pobl. Mae

'sefydliadau angor' fel cyrff adfywio

cymunedol, cymdeithasau tai ac awdurdodau

lleol eisoes yn gweithio ar hyn. (Gweler yr

adran ar Gymru o Gymunedau Cydlynus ym

Mhennod 3 i gael mwy o wybodaeth ac

argymhellion.)

Yn cynnal cynllun ar gyfer datblygu

awduron sydd wedi'u tangynrychioli yng

Nghymru o gefndiroedd du ac Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnig, ac awduron ag

anabledd neu salwch (meddyliol neu

gorfforol). 

Wedi cyhoeddi buddsoddiad gyda’r nod o

annog ymgysylltiad a chynhwysiant mewn

cymunedau ledled Cymru. 

Wedi sefydlu’r rhaglen, Ffrindiau Darllen,

gyda'r nod o ddechrau sgyrsiau a chael

pobl i sgwrsio, yn enwedig bobl hŷn,

bregus ac ynysig, pobl â dementia a

gofalwyr o'r un genhedlaeth. 

Yn trefnu sesiynau ysgrifennu creadigol

wythnosol gyda’r awdur Mike Church yng

nghartref y Gweilch, Stadiwm Liberty, a

ysbrydolodd y cyfranogwyr i greu eu

straeon eu hunain ar ffurf fideo a llyfr. 

Mae Gan Lenyddiaeth Cymru nifer o raglenni

anhygoel sy'n cyfrannu at y nod hwn ac at

lawer o'r nodau llesiant eraill. Maent: 

 

 

 

 

Yn Llandudno mae mannau yng nghanol y

dref ar gyfer creadigrwydd a datblygu

sgiliau.

Cynhaliodd Canolfan Mileniwm Cymru

ddathliad o Gymru amrywiol ar gyfer Dydd

Gwyl Dewi 2020. Fe wnaethant greu

diwrnod yn llawn o berfformiadau’n

arddangos diwylliant a thalent amrywiol o

Gymru a gweithio'n agos gyda

chymunedau lleol i weithredu fel drych i

adlewyrchu a dathlu'r diwylliant o'u

cwmpas.  

Mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn

gweithio gyda ffoaduriaid o Syria i greu

gofod cymunedol ac adrodd stori

Caerdydd fel dinas sydd wedi'i hadeiladu

ar ymfudo.

Bydd ‘Y Pound’ yn Llandaf, yn ganolfan o

weithgareddau a gwirfoddoli ar gyfer pobl

hŷn, canolfan wybodaeth treftadaeth, a

fydd yn darparu toiled hygyrch.

Sophie Howe gyda'r Baralympiad Prydeinig 

Ellie Simmonds OBE
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Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Prif Argymhelliad

Sicrhau bod ei asiantaethau diwylliannol gan gynnwys Cadw, Croeso Cymru, Cymru

Greadigol a chyrff cenedlaethol fel Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru a'r

Llyfrgell Genedlaethol yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y cysylltiadau rhwng y modd y mae

diwylliant ac iaith yn mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. Dylai'r sector gael ei

gefnogi gan holl adrannau'r llywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus ehangach.

Argymhellion Polisi

Sicrhau cyllid digonol ar gyfer y Gymraeg er mwyn cyrraedd targedau Strategaeth 2050.

Sicrhewch fod y Gymraeg yn cael ei phrif ffrydio yn gyflawn i holl bolisïau, arweiniad a

strategaethau Llywodraeth Cymru.

Rhoi ymrwymiadau cyllido hirdymor ar waith i gefnogi datblygiad diwylliannol a'r

diwydiannau creadigol ledled Cymru.

Datblygu llwybrau clir, cynaliadwy i bobl gael mynediad atynt a sicrhau llwyddiant yn y

proffesiynau diwylliannol.

Dangos bod buddsoddiad mewn diwylliant yn cael ei ystyried yn bwysig; deellir enillion

cymdeithasol ar fuddsoddiad a buddsoddir arian yn yr agenda atal i gefnogi hyn.

Datblygu ymgyrch gyfathrebu strategol genedlaethol i hyrwyddo buddion diwylliant ar

benderfynyddion ehangach iechyd.

Arwain ar raglen partneriaeth tirwedd ddiwylliannol rhwng sectorau diwylliannol ac

amgylcheddol gyda dulliau arloesol wedi'u datblygu i liniaru materion allweddol a nodwyd.

Datblygu partneriaethau diwylliannol sy'n debyg i'r model Cyfuno / Fusion i gefnogi

datblygu sgiliau a chyflogadwyedd. Ystyriwch sut y gallai hyn gefnogi'r genhadaeth

genedlaethol mewn addysg, a nodir yn yr adran ar Sgiliau ym Mhennod 5.

 

 

 

 

 

 

 

Dylai Llywodraeth Cymru:
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Argymhellion Polisi (parhau)

Sicrhau bod y strategaeth ddiwylliant genedlaethol ddiwygiedig yn cyd-fynd â Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn adlewyrchu'r egwyddor datblygu

cynaliadwy yn llawn.

Datblygu coridorau diwylliannol ledled Cymru sy'n annog sectorau cyhoeddus, preifat a

gwirfoddol i gysylltu safleoedd, rhaglenni a sefydliadau diwylliannol a chreadigol i

ehangu cyfleoedd llesiant, cyrhaeddiad a ffyniant.

Datblygu dull ar raddfa fawr o sicrhau bod cyfleusterau, rhaglenni a lleoliadau

diwylliannol yn hygyrch i staff, cynulleidfaoedd, cyfranogwyr a gweithwyr proffesiynol

diwylliannol; gan gynnwys potiau cyfalaf penodol ar waith i ddelio â datblygiadau

adeiladau cyffredinol sydd eu hangen.

Dewch o hyd i ffordd i sicrhau datblygiad cerfluniau o bum merch o Gymru trwy

raglenni seilwaith priodol a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

 

 

 

Dylai Llywodraeth Cymru:

Argymhellion Proses

Cydnabod potensial creadigrwydd i gefnogi newid wrth lunio polisïau ar draws holl

bortffolios y llywodraeth.

Dangos effaith hirdymor buddsoddi mewn diwylliant ac iaith trwy brosiectau

etifeddiaeth.

Gweithio gyda chyrff cyhoeddus i nodi, cefnogi a graddio straeon llwyddiant diwylliannol

lleol.

 

 

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru ddechrau:
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Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth bennu eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru):

Sicrhau bod dimensiwn llesiant diwylliannol wedi'i integreiddio ag amcanion eraill yn

benodol i fynd i'r afael ag iechyd ac anghydraddoldebau.

Ewch y tu hwnt i ofynion statudol wrth osod amcanion sy'n ymwneud â diwylliant ac

iaith Gymraeg.

Nodwch yn glir sut rydych chi'n deall diffiniad y nod: 'Cymru a Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu'.

Cynnwys ymarferwyr a sefydliadau celfyddydau, iaith a diwylliant wrth osod eu

hamcanion a'u camau.

 

 

 

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio

yn y meysydd a ganlyn a dylent:

Datblygu sgiliau, cynyddu cyfleoedd a pharchu ein statws fel cenedl ddwyieithog.

Cefnogi pobl i ymgysylltu â diwylliant yn eu bywydau gwaith a hamdden beunyddiol, a dod

â'r gorau yn ein gweithwyr proffesiynol diwylliannol.

Defnyddio ymyriadau diwylliannol ac ieithyddol i fynd i'r afael â materion cymdeithasol

ehangach.

Defnyddio ddiwylliant a'r Gymraeg fel sbardun ar gyfer newid economaidd ac

amgylcheddol.

Galluogi ein dinasyddion i gyrchu ac ymgysylltu â'u diwylliannau eu hunain a diwylliannau

eraill.
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Argymhellion Proses

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent stopio:

Tanbrisio cyfraniad diwylliant a'r iaith Gymraeg at ganlyniadau ehangach a'r agenda atal.

Darparu cefnogaeth neu gyllid tymor byr yn unig ar gyfer prosiectau neu beilotiaid â

therfyn amser, gan leihau'r cyfle i gael effaith barhaol.

Edrych ar weithgareddau diwylliannol a Chymraeg mewn seilos.

Cynllunio neu ariannu cymunedau nad ydyn nhw'n ystyried ei effaith ddiwylliannol.

 

 

 

Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:

Cryfhau'r ddeialog rhwng arbenigwyr ac ymarferwyr diwylliant, gwyddoniaeth, technoleg a'r

diwydiant creadigol gyda llunwyr polisi.

Cynnwys cynrychiolwyr y celfyddydau a diwylliant yng ngwaith a gweithgareddau'r

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Gwneud y gorau o asedau lleol fel llyfrgelloedd, cyfleusterau chwarae, amgueddfeydd,

orielau, cyfleusterau chwaraeon, lleoliadau cerdd, sefydliadau celfyddydol, adnoddau

naturiol a gofodau hanesyddol i gefnogi lles cymunedol.

Gwneud y gorau o sefydliadau cymunedol a grwpiau ieuenctid i bontio'r bwlch a dod â

diwylliant i'r lleoedd lle mae pobl; yn enwedig i gymunedau fel pobl dduon ac Asiaidd a

lleifrifoedd ethnig a gwledig a allai deimlo bod lleoliadau traddodiadol ‘diwylliant uchel’ yn

anhygyrch am wahanol resymau.

Gweithio gyda gweithwyr proffesiynol diwylliannol i ddylunio ac adeiladu cymunedau a

lleoedd.

Adeiladu datblygiad busnes mewn trefi a dinasoedd o amgylch cynnig diwylliannol.
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Argymhellion Proses (parhau)

Cymryd rhan mewn partneriaethau arloesol sy'n caniatáu i ddiwylliant fod yn fwy

gweladwy ym mywyd beunyddiol, er enghraifft cysylltu'r diwylliant ac agendâu iechyd.

Prif ffrydio ystyriaethau Cymraeg ym mhob penderfyniad a wneir gan gyrff cyhoeddus.

Hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth gyfoethog o ddiwylliannau ac ieithoedd Cymru, gan

gynnwys gweithio gyda'n cymunedau diaspora bywiog.

Mynd i'r afael â'r diffyg mynediad cyfredol at weithgareddau diwylliannol, chwaraeon a

hamdden i bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.
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Adnoddau / Gwybodaeth Defnyddiol

Taith tuag at Gymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu 

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Fframwaith ar gyfer dylunio gwasanaeth

Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol 

Llesiant Cymru 2019

Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr

Polisi cenedlaethol ar drosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd

Adroddiad Atodol i Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol Deyrnas Unedig Prydain

Fawr a Gogledd Iwerddon o gynnydd tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030

Blaenoriaethau ar gyfer Sector y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru

Golau yn y Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer Diwylliant yng Nghymru

Cymru – gwlad lle mae cyfle i chwarae

Archwilio'r berthynas rhwng diwylliant a llesiant

Adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y Gymraeg: Sefyllfa’r Iaith Gymraeg 2012–

2015

Cyngor Celfyddydau Cymeu - Y Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru
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