
Adroddiad

Cenedlaethau 'r Dyfodol

2020:  Crynodebau

Gweithredol

Gadewch i ni greu'r dyfodol gyda'n gilydd



Cymru â Ddiwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu

“Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg,

ac sy’n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, a chwaraeon, a hamdden.” 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)
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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.

Nid dull cyfathrebu yn unig yw iaith Gymraeg - mae'n rhan gynhenid   o bwy ydym fel cenedl,

ein diwylliant a'n ffordd o fyw . 

Mae diwylliant yn rhan o DNA Cymru. Roeddem ar y blaen i weddill y byd pan wnaethom roi

diwylliant ar flaen ein dull o ddatblygu cynaliadwy trwy ei gyflwyno fel un o ddimensiynau

statudol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol . 

Rhai o garfan fy Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 yng Nghanolfan

Mileniwm Cymru 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Dylai Llywodraeth Cymru 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
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Datblygu ymgyrch

gyfathrebu strategol

genedlaethol i hyrwyddo

buddion diwylliant ar

benderfynyddion ehangach

iechyd.

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 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.

Arwain ar raglen

partneriaeth tirwedd

ddiwylliannol rhwng

sectorau diwylliannol ac

amgylcheddol gyda dulliau

arloesol wedi'u datblygu i

liniaru materion allweddol a

nodwyd.

Sicrhau cyllid digonol ar

gyfer y Gymraeg er mwyn

cyrraedd targedau

Strategaeth 2050.

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.

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 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.

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...

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)  

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

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

gan Ddeddf Llesiant Cenhedlaeth y 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 a’r iaith

Gymraeg. 

Nodwch yn glir sut maen nhw'n deall diffiniad y nod: 'Cymru â Ddiwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg Ffynnu’ 

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

hamcanion a'u camau. 
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Wrth osod 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 beunyddiol a hamdden a dod â'r

gorau yn ein gweithwyr proffesiynol diwylliannol. 

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

ehangach. 

Defnyddiwch 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. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o Gymru â Ddiwylliant

Bywiog lle mae’r Gymraeg Ffynnu: 

Mae'r targed o filiwn o siaradwyr a

chynnydd yn y rhai sy'n siarad Cymraeg yn

ddyddiol i 20% erbyn 2050 yn bolisi

uchelgeisiol, ond mae angen mwy o

weithredu ar draws yr holl gyrff cyhoeddus i

gyflawni'r targed hwn .  

Er enghraifft, mae angen arnom

ddyletswyddau sydd wedi'u diffinio'n

gliriach wedi'u gosod trwy ddeddfwriaeth ,

strategaeth bellgyrhaeddol i gynyddu nifer yr

athrawon sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg,

gan sicrhau bod pobl sy'n dod i fyw yng

Nghymru o dramor yn cael cyfleoedd i ddysgu

Cymraeg a gwneud Dosbarthiadau Cymraeg

yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bawb . 

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.  

Er enghraifft, y gwaith o ddatblygu sgwrsio

deallusrwydd artiffisial 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; cefnogi gweithdai sy'n sicrhau bod

pobl yn creu ac yn cyhoeddi fideo, sain,

delwedd a thestun cynnwys yn

y Gymraeg ; cymwysiadau a gwersi Cymraeg

ar -lein.  

“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

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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.  

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

mwyafrif yn cyfeirio at Safonau'r Gymraeg

neu'r ddyletswydd statudol ar gyrff

cyhoeddus i hyrwyddo a diogelu'r iaith. Er

enghraifft, mae gan gynghorau Sir

Gaerfyrddin, Ceredigion a Dyffryn

Morgannwg, ac Amledd Cymru i gyd gamau o

fewn eu hamcanion i 'Weithredu Safonau'r

Gymraeg .'

Mae Llywodraeth Cymru yn 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 iaith Cymraeg pan fydd pobl

ifanc yn symud y tu hwnt i addysg statudol. 

Polisïau fel Cymraeg 2050 (y strategaeth ar

gyfer hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith

Gymraeg ac mae'n nodi agwedd hirdymor

Llywodraeth Cymru tuag at gyrraedd y targed

o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050), y

polisi Cenedlaethol ar drosglwyddo a

defnyddio Cymraeg mewn teuluoedd (sy'n

anelu at ysbrydoli plant a phobl ifanc i siarad

Cymraeg â'u plant yn y dyfodol; ail-dendro

sgiliau Cymraeg y rhai nad ydynt efallai wedi

defnyddio'r Gymraeg ers eu dyddiau ysgol,

neu pwy wedi colli hyder yn eu sgiliau iaith,

siarad Cymraeg â'u plant; cefnogi ac annog

defnyddio'r Gymraeg mewn teuluoedd, lle nad

yw pawb yn siarad Cymraeg; ac i gefnogi

teuluoedd Cymraeg eu hiaith i siarad

Cymraeg â'u plant ) yn helpu i godi proffil y

Gymraeg. mateb Cymru Ein Dyfodol gan

Eluned Morgan AC ( a nododd fod buddsoddi

yn yr iaith Gymraeg ac ymchwil

mewnwelediad cynulleidfa i ddysgu mwy

am ymddygiadau ac agweddau'r cyhoedd

tuag at yr iaith) hefyd wedi ailddatgan

uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith. 

Fodd bynnag, rhaid cynyddu'r ymdrechion

wrth i lawer o bobl ifanc golli eu sgiliau

iaith Gymraeg wrth symud o addysg statudol i

addysg bellach neu uwch ac mae

rhagamcanion cyfredol Llywodraeth Cymru yn

seiliedig ar Gyfrifiad 2011 yn dangos, os na

chynyddir ymdrechion i hyrwyddo'r Gymraeg,

bydd gennym oddeutu 666,000, yn hytrach na

miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae meysydd fel darlledu a gwefannau

ffrydio ar-lein heb eu datganoli, ond mae'r

galw am ddiwylliant ac iaith Cymru yn

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 Llywodraeth Cymru yn gallu dangos

rhywfaint o dystiolaeth ar sut maen nhw'n

cefnogi'r economi ddiwylliannol ond

mae angen sicrhau eu bod yn gwneud cais

egwyddorion datblygu cynaliadwy ar draws

pob polisi yn y maes hwn. 

Ceir enghreifftiau da megis sefydlu Cymru

Greadigol; llwyddiannau wrth arddangos ei

waith diwylliannol yn rhyngwladol yng Ngŵyl

Bywyd Gwerin Smithsonian, Cymru yn Fenis,

Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain,

a Gŵyl Interceltic Lorient yn Llydaw i enwi ond

ychydig; a darparu cyllid cyfalaf ychwanegol ar

gyfer Cyngor Llyfrau Cymru. Fodd bynnag,

gellir gwneud mwy, er enghraifft, nid yw

cynllun Cymru Greadigol 'yn gwneud unrhyw

gyfeiriad at gwrdd â dyheadau'r Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae ein hamgylchedd naturiol yn rhan

allweddol o arlwy twristiaeth Cymru. Felly

mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos

sut mae ei Strategaeth Dwristiaeth a'i

chefnogaeth ar gyfer digwyddiadau mawr

yn gwella bioamrywiaeth ac yn cyfrannu at

leihau carbon.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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 i mewn i weithluoedd cyfredol.  

Ar hyn o bryd mae pobl yn teimlo nad yw

diwylliant bob amser yn cael ei werthfawrogi

fel y dylai fod mewn addysg. Mae'r

Cwricwlwm ar gyfer 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 buddion y cwricwlwm newydd yn cael

eu gwireddu. Mae hyn yn cynnwys

gweithio'n wahanol; cynnwys ystod ehangach

o bobl mewn addysg. (Gweler yr adran

ar Sgiliau ym Mhennod 5 i gael mwy o

wybodaeth.) 

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.

Gostyngodd cyllid cyhoeddus y celfyddydau

yng Nghymru 18% rhwng 2011-12 a 2017-

18; mae traean o lyfrgelloedd Cymru wedi cau

neu newid dwylo ers 2010

oherwydd toriadau cyllid; Mae adroddiad

Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2018-19

wedi nodi toriadau yng nghyllid y sector

cyhoeddus fel un o'r risgiau hanfodol a allai

arwain at sefydliadau diwylliannol allweddol

yn methu.
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Nid oes digon o gyrff cyhoeddus wedi

gosod amcanion a chamau mewn perthynas

â'r nod hwn ac nid yw'r rhai nad ydynt bob

amser yn gwneud y cysylltiadau rhwng

diwylliant ac iaith a'u hamcanion eraill, er

enghraifft, rhai sy'n gysylltiedig ag iechyd a

datgarboneiddio.

Mae'r tri awdurdod parc cenedlaethol a

Chyfoeth Naturiol Cymru ar y blaen i eraill

wrth gydnabod effaith gadarnhaol diwylliant

ar agweddau eraill ar lesiant. Maent yn

defnyddio diwylliant ac iaith fel mecanwaith

ataliol, a thrwy hynny fynd 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

mewn maes penodol o ddiwylliant (megis

iaith, chwaraeon neu'r celfyddydau) yn

hytrach nag edrych ar sut y gall diwylliant

integreiddio â sectorau eraill. 

Mae cyrff cyhoeddus hefyd yn dechrau

cydnabod bod diwylliant yn offeryn pwerus

a all helpu i godi ymwybyddiaeth o heriau

amgylcheddol, ond mae angen dull mwy

cydgysylltiedig er mwyn cynyddu nifer yr

enghreifftiau ledled Cymru. 

Mae enghreifftiau da yn cynnwys partneriaeth

Adnoddau Naturiol Cymru â Ford i blannu

coed mewn hen ardaloedd mwyngloddio;

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; EGIN - preswyliad pythefnos yn

ymateb i newid yn yr hinsawdd, a gynhelir yn

rhannau gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri;

Digwyddiadau blynyddol rhad ac am ddim

i deuluoedd Head4Arts i ddathlu Awr y Ddaear .

Mae pwysigrwydd diwylliant ar gyfer gwella

iechyd a llesiant yn cael ei gydnabod

fwyfwy gan gyrff cyhoeddus, ac mae rhai

rhaglenni arloesol yn cael eu cyflwyno a

dylid eu nodi, eu rhannu a'u graddio i fyny.

Er enghraifft, prosiect Awdurdod Parc

Cenedlaethol Eryri, “Literature Reach” (a 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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alluogodd 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 y

celfyddydau gweledol, barddoniaeth a

cherddoriaeth) ; “Celfyddydau ar gyfer Iechyd

a Llesiant” Bwrdd Iechyd Caerdydd a

Phrifysgol y Fro (yn canolbwyntio ar

ddefnyddio celf a diwylliant i wella profiad y

claf) ; Bwrdd Iechyd Hywel Dda a phrosiect

“Cof Byw” y Llyfrgell Genedlaethol (sy'n

defnyddio casgliadau gweledol y llyfrgell. at

ddibenion therapiwtig) ; Prosiect “Wici” y

Llyfrgell Genedlaethol ( gyda'r nod o wella

gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag iechyd

trwy gyfrwng Cymru ) ; prosiect “Ar Goll yn y

Celfyddydau” Cyngor Sir Ddinbych ( prosiect

celfyddydau gweledol i bobl sy'n byw gyda

dementia a'u gofalwyr) . 

Mae'r gymuned ddiwylliant a chwaraeon yn

cydnabod eu rôl wrth gyflawni ystod o

amcanion llesiant, ond nid yw cyrff

cyhoeddus yn gweithredu'n ddigonol ar hyn

bob amser a all ddangos yn well y cysylltiad

rhwng y meysydd hyn ac atal o fewn

amcanion a chamau.

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. Fodd bynnag, mae llawer o

gyrff cyhoeddus yn colli cyfleoedd i weld

chwaraeon a gweithgaredd corfforol fel

ysgogiad ar gyfer cyflawni amcanion y tu hwnt

i'r gwelliannau mwy amlwg i iechyd. 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 â thrin

pobl sydd eisoes yn sâl yn unig. 

Mae'r ymateb i argyfwng COVID-19 yn

sbarduno mwy o werthfawrogiad o rôl

diwylliant a chwaraeon a ffyrdd arloesol o

gynnwys a phobl.

Mae diwylliant yn fuddiol i'n llesiant meddyliol,

yn enwedig mewn eiliadau o straen ac

arwahanrwydd. Yn ffodus, trwy ddatblygiad

technolegol, gellir bellach ddefnyddio a phrofi

diwylliant gartref. Er enghraifft,

mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi

sicrhau bod eu casgliadau ar gael ar-

lein. Maent hefyd wedi datblygu sawl

ffynhonnell ddysgu ar-lein a all helpu rhieni i

ddysgu eu plant gartref. Mae Llyfrgell

Genedlaethol Cymru wedi gwneud llawer o'u

hadnoddau yn hygyrch ar-lein, heb

gofrestru. Mae hyn wedi bod yn achubiaeth i

lawer yn ystod argyfwng COVID-19.
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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. 

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.  

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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https://www.welshcountry.co.uk/oriel-y-parc-echoes-climate-change-exhibition/
https://www.welshcountry.co.uk/pembrokeshire-coast-sculptures-litter/
https://www.arfordirpenfro.cymru/?xdomain_data=KuQQTSTV4Gs9OCw2eVx%2Fz5fJRjYp7ikmwHXLec%2Bc%2F9tAMTerMEJ5AMLKvg0%3D


Mae angen mwy o ffocws ar fynediad i

ddiwylliant a hyrwyddo cydraddoldeb

diwylliannol a chyfiawnder gan gyrff

cyhoeddus.

Dylai cyrff cyhoeddus yng Nghymru

ddefnyddio eu hamcanion llesiant a'u camau i

fynd i'r afael ag anghydraddoldebau. Mae yna

lawer o raglenni gwych yng Nghymru, gan

helpu i leihau anghydraddoldebau a gwneud

diwylliant yn hawdd ei gyrraedd ac yn

berthnasol i bawb fel Amgueddfa Hanes

Genedlaethol San Ffagan a gynhaliodd eu

harddangosfa Ffoaduriaid Cymru ; Amgueddfa

Stori Caerdydd yn gweithio gyda ffoaduriaid o

Syria i greu gofod cymunedol ac adrodd stori

Caerdydd fel dinas a adeiladwyd ar

ymfudo ; Rhaglen allgymorth Opera

Cenedlaethol Cymru - gwneud opera yn fwy

hygyrch i gymunedau trwy gyngherddau teulu

am ddim a hygyrch a diwrnodau opera

rhyngweithiol.

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.  

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: 

09

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. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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https://www.nationaltheatrewales.org/cy/ntw-projects/egin/
https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/cynrychioli-pawb-rhoi-llwyfan-i-awduron-a-gaiff-eu-tangynrychioli/
https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/cynllun-nawdd-llen-er-lles/
https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/literature-wales-commissioned-to-highlight-reading-friends-wales/
https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/ozzie-y-gwalch-ac-under-liberty-skies/
https://arts.wales/cy/dysgu-creadigol/amdanom/cynllun-ysgolion-creadigol-arweiniol
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Isod ceir y pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar: 

Cefnogwch y Gymraeg

Gwerthfawrogi diwylliant a chreadigrwydd fel dimensiwn craidd o lesiant 

Gweld diwylliant fel mecanwaith ar gyfer newid ehangach 

Sicrhewch fod diwylliant ar gael i bawb 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar Cymru â

Ddiwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg Ffynnu ym Mhennod 3: Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant

o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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