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Trwy e-bost 

2il Medi 2021 
 

Annwyl Delyth, 
  
Hoffwn ddiolch i chi am y cyfle i ymateb i'r ymgynghoriad ar feysydd blaenoriaeth y Pwyllgor yn ystod tymor 
nesaf y Senedd. Mae nifer o fy argymhellion a sylwebaethau isod yn berthnasol i Bwyllgorau Senedd eraill, 
ond roeddwn i eisiau tynnu eich sylw chi atynt hefyd oherwydd dylid ymdrechu ar draws Pwyllgorau i 
integreiddio gwahanol feysydd gwaith. Bydd integreiddio meysydd polisi yn well yn sicrhau craffu ar y cyd, y 
gallu i nodi bylchau gweithredu a chynnig atebion ar draws gwaith y Senedd. Gallwch ddod o hyd i'm 
llythyrau at Bwyllgorau eraill yma. 
  
Hoffwn hefyd awgrymu i chi ac i Bwyllgorau eraill faes trawsbynciol, y gellir edrych arno ar y cyd ac mewn 
cydweithrediad gan rai, neu yn ddelfrydol pob un, o Bwyllgorau'r Senedd: Sgiliau ar gyfer Adferiad Gwyrdd. 
Mae adferiad gwyrdd llewyrchus, cyfartal, o effeithiau COVID-19 yn golygu darparu bywoliaethau o ansawdd 
da i bawb, wrth gefnogi datgarboneiddio cyflym a gwella bioamrywiaeth. Mae hyn yn dibynnu ar gael y 
sgiliau a'r hyfforddiant cywir ar gyfer ein poblogaeth. Mae fy ngwaith ar sgiliau ar gyfer y dyfodol wedi tynnu 
sylw at bwysigrwydd diwylliant, creadigrwydd a chyfathrebu (yn Gymraeg a Saesneg) ar gyfer byd sy'n newid 
yn gyflym. Mae hwn yn faes y mae fy nhîm fy hun wedi'i archwilio yn ddiweddar, a gallwch ddod o hyd i'n 
cyhoeddiad diweddaraf yma. 
  
Ym mis Mai 2020, cyhoeddais yr Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf erioed, a oedd yn ystyried y 
cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus wrth weithredu'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Roedd 
hefyd yn nodi'r camau a'r argymhellion y dylai cyrff cyhoeddus eu mabwysiadu wrth iddynt roi'r 
ddeddfwriaeth ar waith ymhellach. Rwyf wedi tynnu sylw'r Pwyllgor isod at ganfyddiadau ac argymhellion 
perthnasol yr adroddiad i'w hystyried (Atodiad 1). Byddwn yn annog holl Aelodau'r Pwyllgor i ystyried yr 
adroddiad ac yn benodol yr Adran ar Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 
a Chymru sy'n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang. Wrth gwrs, dylid hefyd ystyried cyfrifoldeb y pwyllgor yn ehangach 
ar draws bob un o’r nodau llesiant.  
 
Yn dilyn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol, rwyf hefyd wedi cyhoeddi papur, Rhaglen Lywodraethu Addas ar 
gyfer y Dyfodol, sy'n tynnu sylw at bwysigrwydd diwylliant ar gyfer adferiad ac adeiladu'n ôl yn well. 
  
Byddwn hefyd yn awgrymu eich bod yn ystyried yr ail iteriad o'r Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol sydd ar 
ddod, a gyhoeddir yn ddiweddarach eleni gan Lywodraeth Cymru. Mae Atodiad 2 isod yn rhoi rhai o'r 
tueddiadau perthnasol i chi yn y dyfodol a allai effeithio ar gylch gwaith y Pwyllgor. 
  
Byddwn hefyd yn cynghori pob Pwyllgor i ystyried sut mae'r meysydd blaenoriaeth o'u dewis yn cyd-fynd â'r 
amcanion a'r camau yn y Rhaglen lywodraethol gyhoeddedig. 
  
Rwyf wedi tynnu sylw at y canfyddiadau a'r argymhellion perthnasol, a ddaeth i'r amlwg o fy ngwaith, i 
helpu'r Pwyllgor i ddewis y meysydd penodol y byddant yn canolbwyntio arnynt yn ystod tymor nesaf y 
Senedd. Byddwn i a fy nhîm yn hapus i gwrdd ag Aelodau'r Pwyllgor neu glercod i drafod hyn ymhellach, os 
credwch y byddai hynny'n ddefnyddiol. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/public_info/cyngor-ar-feysydd-blaenoriaeth-y-pwyllgorau/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/
https://futuregenerations2020.wales/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Language-and-Culture.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Global.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
https://lluniodyfodolcymru.blog.llyw.cymru/
https://lluniodyfodolcymru.blog.llyw.cymru/
https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu
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Diwylliant 
  
Mae diwylliant yn un o ddimensiynau cynaliadwyedd a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac, o'r 
herwydd, mae'n rhan gynhenid o lesiant y mae'n rhaid i ni ei hyrwyddo a'i wella er budd cenedlaethau'r 
dyfodol. 
  
Mae diwylliant yn rhan o DNA Cymru. Mae'n hunaniaeth, yn iaith rydyn ni'n ei siarad, yn ddiwydiant; 
rhywbeth sy'n brofiadol ac yn 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, yn pori'r 
rhyngrwyd yn eich llyfrgell leol, neu'n mynd i'r eglwys, y capel, y synagog, y mosg neu'r deml. 
  
Yn ystod y pandemig, profodd sefydliadau diwylliannol ac ymarferwyr ymchwydd sylweddol yn y defnydd o'u 
hadnoddau a'u gwasanaethau digidol, ac yn y celfyddydau trodd llawer o bobl at, neu ailddarganfod, werth 
gweithgaredd creadigol i helpu i ymdopi ag anawsterau’r cyfnod clo. Mae'n amlwg, yn ystod yr amseroedd 
anoddaf, bod rhyngweithio â diwylliant a bod yn greadigol yn hanfodol bwysig fel mecanwaith ymdopi, yn 
ffordd o gadw ymdeimlad o normalrwydd a chynnal rhywfaint o gysylltiad ag eraill yn y gymuned, a'u bod yn 
weithgareddau ystyrlon a buddiol i’w dilyn. 
  
Ond ochr yn ochr mae'r gweithwyr proffesiynol diwylliannol a chreadigol wedi bod ymhlith y rhai a gafodd eu 
taro galetaf yn ystod y pandemig, gan ddisgyn trwy'r bylchau ar fynediad i'r cynllun ffyrlo a phrofi effeithiau 
gwaethaf natur ansicr eu gwaith. 
  
Er bod angen a mawr yw’r croeso i’r mentrau polisi a lansiwyd gan lywodraethau yn ystod pandemig COVID-
19, mae angen ateb cwestiynau ehangach polisi cyhoeddus ac ymarfer creadigol a gobeithiaf y bydd fy 
nghanfyddiadau isod yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor helpu i fynd i'r afael â rhai o'r cwestiynau yma. 
  
Mae'r canfyddiadau a ddaeth i'r amlwg trwy'r gwaith hwn yn cynnwys: 
  

• Mae Llywodraeth Cymru yn gallu dangos rhywfaint o dystiolaeth ar sut maen nhw'n cefnogi'r economi 
ddiwylliannol ond mae angen iddyn nhw sicrhau eu bod nhw'n defnyddio egwyddorion datblygu 
cynaliadwy ar draws yr holl bolisïau yn y maes hwn. 

• Mae angen gwneud mwy i hyrwyddo creadigrwydd fel rhan o ddysgu gydol oes ac i mewn i weithluoedd 
cyfredol. 

• 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 cyrff cyhoeddus yn dechrau cydnabod diwylliant fel arf 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 effaith diwylliant ar iechyd a llesiant yn cael ei chydnabod fwyfwy ac mae rhai rhaglenni arloesol, y 
dylid eu rhannu a'u graddio i fyny. 

• 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. 
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• 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 angen mwy o ffocws ar fynediad i ddiwylliant a hyrwyddo cydraddoldeb diwylliannol a chyfiawnder 
gan gyrff cyhoeddus. 

• Mae angen ymgorffori gwerthoedd a chyfleoedd adferiad diwylliant ar draws holl raglenni'r llywodraeth. 
  
Yn ystod y 6 mis diwethaf, rwyf wedi bod yn datblygu Addewid Llawrydd a Chyrff Cyhoeddus ochr yn ochr â 
Llywodraeth Cymru. Bydd yr Addewid hwn yn anelu at bartneru gweithwyr llawrydd gyda chyrff cyhoeddus 
ledled Cymru wrth fynd i'r afael â heriau fel unigrwydd ac arwahanrwydd, adfywio trefi a dinasoedd, iechyd 
meddwl a dysgu gydol oes. Rwy'n credu bod cyfle i adeiladu ar y perthnasoedd a sefydlwyd eisoes gan gyrff 
cyhoeddus i weld heriau ac atebion trwy'r lens diwylliant a chreadigrwydd. Mae hyn yn adeiladu ar fy 
uchelgais i gael ‘Creadigolyn Preswyl’ ym mhob corff cyhoeddus yng Nghymru. 
  
Ym mis Gorffennaf, cynullais gyfarfod o gyrff diwylliannol yng Nghymru i drafod fy nghyngor pellach i'r 
Llywodraeth ac i archwilio rôl y sector wrth lunio adferiad COVID. Mae hwn yn sector llawn egni gyda llawer 
i'w gynnig wrth gefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei Rhaglen Lywodraethu, gan adeiladu ar eu gwaith 
arloesol a chyffrous yn ystod y 18 mis diwethaf yn benodol. Byddwn yn annog y Pwyllgor ymhellach i ystyried 
sut y gellid cefnogi'r sector diwylliannol yng Nghymru i weithio y tu hwnt i'w gylchgronau traddodiadol mewn 
meysydd polisi ehangach ac wrth fynd i'r afael â thueddiadau'r dyfodol. Ar hyn o bryd rwy'n arwain llythyr ar 
y cyd â chyrff diwylliannol yng Nghymru at y Llywodraeth, yn tynnu sylw at y cyfleoedd i weithio gyda'r sector 
i gyflawni ei Rhaglen Amcanion Rhaglen Lywodraeth a Llesiant. Mae'r Amcanion Llesiant y gall y sector 
diwylliannol eu cefnogi yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) y canlynol: 
  

− Parhau â'n rhaglen hirdymor o ddiwygio addysg, a sicrhau bod anghydraddoldebau addysgol yn culhau a 
bod safonau'n codi. 

− Darparu gofal iechyd effeithiol, o ansawdd uchel a chynaliadwy 

− Adeiladu economi gryfach a gwyrddach wrth i ni wneud y cynnydd mwyaf tuag at ddatgarboneiddio. 
  
Dylai'r Llywodraeth wneud pob ymdrech i hyrwyddo llesiant diwylliannol ar draws ei phenderfyniadau polisi, 
ariannol a phroses, gan geisio cynyddu ei gyfraniad at yr holl nodau llesiant mewn partneriaeth ag eraill. 
Byddaf yn rhannu fy llythyr olaf at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon gyda'r Pwyllgor pan fydd 
yn cael ei gyhoeddi. 
  

Yn seiliedig ar fy nghyngor a'm gwaith presennol, byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried canolbwyntio eu 
gwaith ar ddiwylliant o amgylch y themâu canlynol: 
  

− Diwylliant a chreadigrwydd fel dimensiwn craidd gwerthfawr o lesiant. 

− Diwylliant fel mecanwaith ar gyfer newid ehangach. 

− Sicrhau bod diwylliant ar gael i bawb. 

− Cefnogi pobl ifanc i brofi a gweithio yn y diwydiant creadigol a diwylliannol 

− Cefnogi gweithgaredd rhwng cenedlaethau a arweinir gan ddiwylliant i fynd i'r afael ag unigrwydd ac 
arwahanrwydd, hybu’r iaith Gymraeg, iechyd meddwl a chydlyniant cymunedol. 

− Strategaeth Genedlaethol Diwylliant a Chreadigrwydd ddiwygiedig 
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Yr Iaith Gymraeg 
  
Mae fy nghanfyddiadau mewn perthynas â'r Gymraeg yn cynnwys: 
  

• 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. 

• 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. 

• 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 Cymraeg pan fydd pobl ifanc yn 
symud y tu hwnt i addysg statudol. 

• 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. 

  
Hoffwn i hefyd annog pob Pwyllgor Senedd i ystyried eu rôl wrth fynd i'r afael â'r argyfwng tai yng Nghymru - 
yn enwedig ei effaith ar yr Iaith Gymraeg. Mae adroddiad Brooks ar ail gartrefi yn dweud wrthym fod y 
ffigurau cynyddol ar gyfer ail gartrefi eisoes mor uchel â 46% yn rhai o'n cymunedau, tra bod aelodau o'r un 
cymunedau hyn yn cael eu rhoi ar restrau aros am dai cymdeithasol a allai, gyda'r amserlenni cyfredol, olygu 
byddant yn gallu cael mynediad at dai cymdeithasol mewn 40 mlynedd. Rwyf yn bwriadu ysgrifennu at 
Lywodraeth Cymru i rannu fy mhryderon ymhellach.  
  
Yn seiliedig ar fy nghyngor presennol ac wrth dynnu ar gyngor y Comisiynydd Cymraeg, byddwn yn annog y 
Pwyllgor i ystyried canolbwyntio eu gwaith ar yr Iaith Gymraeg o amgylch y themâu canlynol: 
  

− Nodi cyfleoedd i hyrwyddo a defnyddio'r Gymraeg o fewn dulliau Adfer COVID. 

− Pwysigrwydd prif ffrydio'r Gymraeg yn ddeddfwriaeth a pholisi ehangach 

− Ymyriadau polisi y dylid eu cyflwyno i sicrhau bod y Llywodraeth ar y trywydd iawn i gyrraedd targedau 
2050. 

− Ymyriadau polisi y dylid eu cyflwyno i fynd i'r afael ar frys â'r argyfwng tai yng Nghymru, a'i effaith ar 
gymunedau Cymraeg. Mae'r angen i gynnwys cymunedau i ddarganfod atebion yn hanfodol. 

  
Mae mwy o fanylion a chyngor mewn perthynas â diwylliant ac Iaith Gymraeg i’w gweld yn yr Adrannau ar 
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, yn ogystal â’m papur, Rhaglen Lywodraethu Addas 
ar gyfer y Dyfodol. 
  
Byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried y canfyddiadau hyn a'u defnyddio i lywio eu blaenoriaethau a 
gweithio mewn perthynas â'r Gymraeg yn nhymor nesaf y Senedd. 
   

Cysylltiadau rhyngwladol 
  
Mae argyfwng pandemig a hinsawdd COVID-19 yn tanlinellu'r anghydraddoldebau economaidd, 
amgylcheddol ac iechyd enfawr sy'n wynebu gwledydd tlotaf y byd. Er mwyn i Gymru fod yn genedl fyd-eang 
gyfrifol rhaid iddi flaenoriaethu gweithredu ar y canlynol: 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/ail-gartrefi-datblygu-polisïau-newydd-yng-nghymru_0.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Language-and-Culture.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
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• Lleihau ei ôl troed carbon yn sylweddol, yn enwedig trwy allyriadau defnydd - a lleihau ei gyfraniad at 
ddatgoedwigo trofannol, gan gynnwys trwy gaffael cyhoeddus. 

• Nodi sut y gall gefnogi gwledydd incwm isel yn effeithiol i ymdopi ac yn y pen draw adfer o'r 
pandemig. Hyd nes y bydd brechlynnau ar gael i bawb, gwledydd tlotaf y byd fydd yn dioddef fwyaf, 
ac yn barhaus, o'r pandemig. Dylai Llywodraeth Cymru arwain adolygiad ynghylch sut i gefnogi 
systemau iechyd gwledydd incwm isel yn effeithiol trwy adeiladu ar y cysylltiadau iechyd rhyngwladol 
presennol. Dylai’r adolygiad hwn gynnwys sut i gefnogi cyrff anllywodraethol ac elusennau 
rhyngwladol Cymru sy’n wynebu toriadau yn y gyllideb oherwydd gostyngiad Llywodraeth y DU 
mewn cymorth rhyngwladol. 

  
Gellir gweld fy nghanfyddiadau mewn perthynas â chysylltiadau rhyngwladol yn yr adran ar Cymru sy'n 
Gyfrifol ar lefel Fyd-eang, ac maent yn cynnwys: 
  

• Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ddarn o ddeddfwriaeth sy'n arwain y Byd, ac mae 
gennym rôl bwysig wrth helpu cenhedloedd eraill i ddysgu o'n dull gweithredu. 

• Mae Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru yn gyfle i hyrwyddo Cymru i’r Byd, ond dylem i gyd 
fod yn meddwl ac yn gweithredu mewn ffordd sy’n gyfrifol yn fyd-eang. 

• Cydnabyddir cyfraniad Cymru i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy, ond dylem gyflymu cyflymder y newid 
er mwyn sicrhau ein bod yn cael ein cydnabod am weithredu, nid geiriau yn unig. 

• Mae Cymru yn cael ei chydnabod a'i pharchu yn fyd-eang fel cenedl sy'n croesawu ar y cyfan, ond 
dylem barhau i sicrhau ein bod yn creu dyfodol diogel a heddychlon i bawb, gan sicrhau bod Cymru 
yn Genedl Noddfa. 

• Bydd angen i Gymru gynllunio'n effeithiol ar gyfer cyfnod pontio'r UE a thu hwnt a sicrhau bod ein 
perthynas â'r Byd y tu hwnt i Brexit yn seiliedig ar werthoedd a rennir yn gadarnhaol. 

• Rydym yn defnyddio ein hadnoddau naturiol yn gyflymach nag y gellir ei ailgyflenwi, ond mae Cymru 
yn dangos ei huchelgais i ddod yn wlad ddi-wastraff, carbon net-sero. 

  
Yn seiliedig ar fy nghyngor a'm gwaith presennol, byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried canolbwyntio eu 
gwaith ar gysylltiadau rhyngwladol o amgylch y themâu canlynol: 
  

− Cymru fel dinasyddion ac arweinydd byd-eang. 

− Sicrhau bod Cymru yn groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i bawb. 

− Gwneud y penderfyniadau ariannol cywir nawr, er mwyn galluogi cenedlaethau'r dyfodol i ffynnu. 

− Cadwyni cyflenwi teg, moesegol a chynaliadwy. 
  
Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn rhai o'r astudiaethau achos o arfer da yr wyf wedi bod yn eu 
casglu, sydd ar gael yma. Yn benodol, efallai yr hoffech chi edrych ar: 
  

− Amgueddfa Cymru - ehangu'r ymgysylltiad â phobl ifanc; 

− Celfyddydau a Diwylliant mewn llesiant; 

− Amgueddfeydd lleol yn gwella llesiant; 

− Cefnogi cymunedau creadigol. 
  

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Global.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Global.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/astudiaethau-achos/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/Welsh-Amgueddfa.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/Iechyd-a-Diwylliant.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/Amgueddfeydd-Lleol.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/03/Supporting-Creative-Communiteis-Case-Study-Cym-Final.pdf
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Unwaith eto, hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am y cyfle i fwydo i'w blaenoriaethau ar gyfer telerau nesaf y 

Senedd. Os hoffech drafod unrhyw un o'r pwyntiau uchod yn fwy manwl, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'm 

tîm yn cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru.  

  
Yr eiddoch yn gywir, 

 
 
 
 
 

Sophie Howe 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Atodiad 1 
Argymhellion Perthnasol o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 
  

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 
  
Argymhelliad Allweddol: 
  
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod ei hasiantaethau diwylliannol gan gynnwys Cadw, Croeso Cymru, 
Cymru Greadigol a chyrff cenedlaethol fel Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a'r 
Llyfrgell Genedlaethol yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y cysylltiadau'n well rhwng sut mae diwylliant ac 
iaith yn mynd i'r afael â'r hinsawdd ac argyfyngau natur. Dylai'r sector gael ei gefnogi yn y gwaith hwn gan 
holl adrannau'r llywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus ehangach. 
  
Argymhellion Polisi: 
  
Dylai Llywodraeth Cymru: 

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

• Sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei phrif ffrydio yn llawn i holl bolisïau, arweiniad a strategaethau 
Llywodraeth Cymru. 

• Rhoi ymrwymiadau cyllido tymor hir 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 Fusion / Cyfuno i gefnogi datblygu sgiliau a 
chyflogadwyedd. Ystyriwch sut y gallai hyn gefnogi'r genhadaeth genedlaethol ym myd addysg. 

• Sicrhau bod y strategaeth ddiwylliant genedlaethol ddiwygiedig yn cyd-fynd â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a'i bod 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. 

• Dod o hyd i ffordd i sicrhau datblygiad cerfluniau o bum merch o Gymru trwy raglenni seilwaith priodol a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

  
Argymhellion Proses: 
  
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 
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• 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. 
  

Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Fyd-Eang 
  
Argymhelliad Allweddol: 
  
Dylai Llywodraeth Cymru greu gweledigaeth a chynllun i sicrhau bod Cymru yn dod yn wlad fwyaf eco-
lythrennog y byd. 
  
Argymhellion Polisi: 
  
Dylai Llywodraeth Cymru: 

• Sicrhau bod y Strategaeth Ryngwladol yn cael ei gweithredu gan yr holl bortffolios Gweinidogol ac yn 
gweithio gyda'r sectorau busnes a gwirfoddol a'r gymdeithas sifil a dinesig i wneud y mwyaf o'i 
gyfleoedd. 

• Sicrhau ei fod yn darparu eglurder i gyrff cyhoeddus ar sut mae'r Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) 
a'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015. 

• Bod yn rhagweithiol wrth rannu ei ddull o gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yng ngweddill y DU ac 
yn rhyngwladol. 

• Adeiladu cysylltiadau a chynghreiriau â gwledydd eraill sy'n arwain ar gynaliadwyedd ac yn sefydlu 
mecanweithiau i ddatblygu syniadau newydd a rhannu arfer gorau. 

• Adolygu ei ‘Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches (cenedl noddfa)’ yng ngoleuni tystiolaeth gan Hwb 
Cymorth ACE, ynghylch yr adfydau y mae ffoaduriaid plant a cheiswyr lloches yn eu profi. 

• Ystyried goblygiadau Cytundeb Ymadael yr UE, yn benodol mewn perthynas â'r effaith y gallai ei gael ar 
gyflawni eu hamcanion llesiant. 

• Parhau i gefnogi ac adeiladu ar lwyddiannau Cymru ar gyfer Affrica a Plant!, sy'n dangos ymrwymiad 
Cymru i fod yn gyfrifol yn fyd-eang. 

  
Argymhellion Proses: 
  
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddod â’r canlynol i ben: 

• Buddsoddi mewn tanwydd ffosil. 
  
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 

• Cynnal asesiadau hawliau dynol a chydraddoldeb rhyw o'r holl bolisïau a chytundebau masnach a sicrhau 
bod pob buddsoddiad yn foesegol. 

• Sicrhau bod gan Gymru fesurau a dangosyddion sy'n helpu i fapio sut mae dulliau effeithiol o fod yn 
gyfrifol yn fyd-eang yn edrych. 

• Cyfathrebu'r berthynas rhwng Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn well a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i bob sector (cyhoeddus, preifat a gwirfoddol) a 
chymdeithas sifil a dinesig. 
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• Cyflwyno'r Cod Ymddygiad ar gyfer caffael a buddsoddi moesegol, ochr yn ochr â darparu 
arweinyddiaeth a chefnogaeth glir i gyrff cyhoeddus wrth fynd i'r afael â phob un o'r saith nod llesiant 
trwy eu harferion caffael. 
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Atodiad 2 
Tueddiadau’r Dyfodol i Gadw Llygaid Arnynt 
  
Tueddiadau Cyfredol: 

  

• Mae 38,000 yn llai o weithwyr llawrydd yn gweithio mewn galwedigaethau creadigol ers dechrau 2020 
ledled y DU. 

• Dangosodd Arolwg Cenedlaethol 2019/20 mai pobl hŷn (65-74 a 75+) a oedd fwyaf tebygol o fod wedi 
mynychu neu gymryd rhan mewn gweithgaredd celf, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith y 
flwyddyn. 

• Ers sefydlu Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bu twf o 25% yn nifer y myfyrwyr sy'n astudio yn Gymraeg yn y 
brifysgol. 

• Mae 61% o ymwelwyr tramor yn dyfynnu ein safleoedd hanesyddol fel rheswm allweddol dros eu 
hymweliad â Chymru. 

• Gostyngodd cyllid cyhoeddus y celfyddydau yng Nghymru 18% rhwng 2011-12 a 2017-18. Mae cyllid 
awdurdodau lleol ar Bortffolio Celfyddydau Cymru wedi gostwng o £11 miliwn yn 2011-12 i £5.1 miliwn 
yn 2016-17. 

• Dywed adroddiad Llesiant Cymru 2018-19 fod 62% o’r holl henebion a drefnwyd yn cael eu dosbarthu fel 
rhai sefydlog neu’n gwella, ond mae 14% yn dal i gael eu hasesu “mewn perygl”. 

• 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. 

  
Rhagfynegiadau yn y Dyfodol: 
  

• Rhagwelir y bydd Cymru yn colli 26% (15,000) o'i swyddi creadigol ac yn gweld cwymp o 10% (£ 100 
miliwn) yn y diwydiannau creadigol GVA. 

• Yn seiliedig ar Gyfrifiad 2011, bydd gennym oddeutu 666,000, yn hytrach na miliwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050. 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/arts-and-culture-vision-statement-light-springs-through-the-dark.pdf
https://research.senedd.wales/2018/11/26/challenging-times-for-the-publicly-funded-arts-in-wales/
https://research.senedd.wales/2018/11/26/challenging-times-for-the-publicly-funded-arts-in-wales/
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-09/well-being-of-wales-2019-590.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-09/well-being-of-wales-2019-590.pdf
https://www.creativeindustriesfederation.com/news/press-release-cultural-catastrophe-over-400000-creative-jobs-could-be-lost-projected-economic
https://www.creativeindustriesfederation.com/news/press-release-cultural-catastrophe-over-400000-creative-jobs-could-be-lost-projected-economic

