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Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cydnabod

diwylliant fel rhan annatod o lesiant am y tro cyntaf. Mae

Cymraeg yn rhan gynhenid   o hyn - mae'n rhan o'n

hunaniaeth, ein hanes ac yn fodd i ddeall a mwynhau'r

diwylliant Cymreig cyfoethog.

Serch hynny, mae llawer yn dal i weld diwylliant fel

rhywbeth 'braf i'w gael' ac yn aml dyma'r peth cyntaf i fynd

gyda thoriadau cyllidebol.

Mae'r diwydiant diwylliant a thwristiaeth yn un o'r rhai sydd

wedi cael eu taro galetaf gan y pandemig COVID-19. Fodd

bynnag, mae diwylliant hefyd wedi profi i fod yn

'achubiaeth' i lawer yn ystod y cyfnod clo, sydd wedi tynnu

sylw at ei bwysigrwydd i lesiant.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Adferiad

Diwylliannol fel ymdrech i helpu pobl greadigol sy'n ei

chael hi'n anodd ac, fel rhan ohoni, mae wedi cyflwyno'r

Addewid Llawrydd. Mae'r Addewid hwn yn gyfle i weithwyr

llawrydd creadigol a gwasanaethau cyhoeddus greu

partneriaeth i gyflawni hyn ac i weithwyr llawrydd

ddefnyddio eu sgiliau i ddod â chreadigrwydd, dychymyg

ac iaith Gymraeg i bob maes o fywyd cyhoeddus.

Wrth inni ddatblygu ein cynlluniau adfer a’n dyheadau,

mae’r Addewid Llawrydd yn ailddatgan ymrwymiad Cymru

i gynnwys y sector creadigol wrth adeiladu’n ôl yn well a

defnyddio diwylliant fel mecanwaith pwerus ar gyfer newid.

Tymor byr: mae pobl greadigol yn

ymuno ag ymateb y gwasanaeth

cyhoeddus i Covid-19

Tymor hir: diwylliant wedi'i

ymgorffori mewn gwasanaeth

cyhoeddus a seilwaith cymunedol

Pam mae angen i ni newid ein hagwedd tuag at ddiwylliant ac iaith Gymraeg?

addysg, ond dim

cynnydd mewn addysg

cyfrwng Cymru dros y

deng mlynedd diwethaf.

Mae’r diwydiannau creadigol yn

cynrychioli un o’r sectorau sy’n tyfu

gyflymaf yng Nghymru, gyda throsiant

blynyddol o fwy na £2.2 biliwn,

Bydd angen i nifer y

plant sy'n derbyn

addysg trwy gyfrwng 

Mae 61% o ymwelwyr tramor

yn dyfynnu ein safleoedd

hanesyddol fel rheswm

Bu cynnydd cyson yng nghanran y bobl

ifanc sy'n siarad Cymraeg trwy'r system

Am bob £1 a fuddsoddir

mewn chwaraeon, mae

enillion o £2.88 - a £3.4

biliwn o fuddion i

gymunedau Cymru.

Ystadegau a Thueddiadau: Felly, beth sy'n newid?

ac yn cyflogi dros 56,000

o bobl - 40% yn fwy na

10 mlynedd yn ôl.

allweddol dros eu

hymweliad â

Chymru.

Mae cymryd rhan mewn

diwylliant yn anghyfartal

gyda phobl o gefndiroedd

economaidd-gymdeithasol

uwch yn fwy tebygol o fynychu a

chymryd rhan yn y celfyddydau.

Mae mwy o gerfluniau o eifr

a dynion o'r enw

John yn y DU

nag sydd o

ferched bob

dydd go iawn.

Mae gweithwyr llawrydd yn

darparu gwasanaethau

diwylliannol a chreadigol i helpu i

fynd i'r afael â materion

cymdeithasol, fel allgáu

diwylliannol neu amddifadedd

Mae gweithwyr llawrydd yn cael

eu paru â chorff cyhoeddus neu

Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Llywodraeth Cymru yn eu

hannog i ymuno â'r Addewid

Sut mae'r Addewid Llawrydd yn gweithio*

Mae gweithwyr llawrydd

yn gwneud cais am y

Gronfa Adfer Diwylliant

* Astudiaeth achos lawn ar gael yma

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.

Cymraeg ddyblu dros y 30

mlynedd nesaf i gyrraedd

targed Cymraeg 2050.

https://businesswales.gov.wales/wales-cultural-recovery-fund
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/
https://www.wales.com/creative-wales#:~:text=Key%20facts,more%20than%2010%20years%20ago.
https://www.wales.com/creative-wales#:~:text=Key%20facts,more%20than%2010%20years%20ago.
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/arts-and-culture-vision-statement-light-springs-through-the-dark.pdf
https://www.sport.wales/content-vault/social-return-on-investment-in-sport/
https://www.wales.com/creative-wales#:~:text=Key%20facts,more%20than%2010%20years%20ago.
https://www.wales.com/creative-wales#:~:text=Key%20facts,more%20than%2010%20years%20ago.
https://www.wales.com/creative-wales#:~:text=Key%20facts,more%20than%2010%20years%20ago.
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/well-being-of-wales-2019.pdf
https://www.globalcitizen.org/en/content/there-are-more-statues-of-goats-than-real-women-in/
https://www.globalcitizen.org/en/content/there-are-more-statues-of-goats-than-real-women-in/
https://www.creativeindustriesfederation.com/news/press-release-cultural-catastrophe-over-400000-creative-jobs-could-be-lost-projected-economic
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plaid2016/pages/1237/attachments/original/1489599766/Cyrraedd_y_Miliwn_(S).pdf?1489599766
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plaid2016/pages/1237/attachments/original/1489599766/Cyrraedd_y_Miliwn_(S).pdf?1489599766


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 nodwedd

gynhenid   o'n llesiant cymdeithasol,

amgylcheddol ac economaidd.

Bydd y Gymraeg yn ffynnu, gyda dros filiwn

o siaradwyr Cymraeg yn ei defnyddio ym

mhob agwedd ar fywyd a gwaith

beunyddiol, ac addysg gyfrwng Gymraeg ar

gael i bawb.

Bydd creadigrwydd yn cael ei gydnabod fel

sgil hanfodol a gwerthfawr a bydd pawb yn

gallu cyrchu a chymryd rhan mewn

diwylliant, waeth beth fo'u cefndir neu ble

maen nhw'n byw.

Beth yw gweledigaeth y Comisiynydd?

Adrannau ar Cymru â diwylliant bywiog

lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Language-and-Culture.pdf


Sut gall y weledigaeth hon gyfrannu at y 7 nod llesiant?

Bydd yr economi ddiwylliannol yn parhau i fod yn rhan

lwyddiannus a phwysig o ffyniant Cymru

Bydd creadigrwydd yn cael ei gydnabod fel sgil hanfodol a

gwerthfawr

Defnyddir diwylliant i wella lleoedd, yn ogystal â'u dychweliad

economaidd.

Bydd gweithleoedd yn cefnogi ac yn annog staff i ddysgu a

siarad Cymraeg

Bydd pobl yn gallu cysylltu ag eraill trwy Lyfrgelloedd

Dynol, gan eu galluogi i rannu straeon, profiadau a

thrafod problemau, rhagfarnau a chredoau

Bydd Diwylliant a'r Gymraeg yn rhan gynhenid   o

gymunedau, cynllunio a chreu lleoedd

Bydd cymunedau Cymraeg eu hiaith yn cael eu

gwarchod ac ni fyddai pobl yn cael eu prisio allan o'u

cymunedau

Bydd creadigrwydd yn fuddiol i

iechyd meddwl pobl

Bydd diwylliant yn cael ei

gydnabod a'i ddefnyddio i atal a

gwella iechyd corfforol a meddyliol

Bydd cyfleoedd i ymgysylltu a dysgu mwy

am dreftadaeth a gwerthoedd pobl eraill

Defnyddir diwylliant i ddysgu am faterion

byd-eang a dod â gwahanol ddiwylliannau

ynghyd

Bydd addysg gyfrwng Cymraeg ar gael i

bawb a bydd pobl yn gallu cyrchu popeth

sydd ei angen arnynt yn Saesneg ac yn

Gymraeg

Bydd pawb yn gallu cyrchu a chymryd rhan

mewn diwylliant

Gwneir ymdrechion i ennyn diddordeb pobl

o bob lliw, cred a chefndir mewn cyfleoedd

diwylliannol amrywiol sydd o ddiddordeb

iddynt

Bydd pobl yn ymgysylltu â diwylliant yn eu bywydau beunyddiol, gan gynnwys trwy fynediad i'r

celfyddydau, chwaraeon a hamdden, a bydd gweithgareddau diwylliannol yn cael eu cefnogi gan

sefydliadau ar draws sectorau.

Defnyddir diwylliant yn fecanwaith pwerus ar gyfer newid i fynd i'r afael â materion cymdeithasol

cymhleth 

Bydd pobl yn ailgysylltu â natur trwy

ddiwylliant, a bydd lleoedd diffaith a

segur yn cael eu troi'n barciau

Defnyddir diwylliant i addysgu pobl am

fioamrywiaeth a chodi ymwybyddiaeth

o'r argyfwng natur

Cymru

Gydnerth

Cymru â diwylliant bywiog lle

mae'r Gymraeg yn ffynnu

Cymru Iachach

Cymru sy’n

Fwy Cyfartal

Cymru Lewyrchus

Cymru sy'n Gyfrifol ar  

lefel fyd-eang

Cymru o gymunedau

cydlynus

Vibrant Culture

and Welsh

Language



Dylai Chwaraeon Cymru:

Integreiddio iechyd a llesiant i amcanion llesiant eraill; a nodi effaith gweithgareddau iechyd a

llesiant ar amcanion llesiant eraill.

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.

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

hamdden ar gyfer pobl Ddu Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

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

gweithio gyda'n cymunedau diaspora bywiog.

Manteisio i'r eithaf ar sefydliadau cymunedol a grwpiau ieuenctid i bontio'r bwlch a dod â

diwylliant i'r lleoedd lle mae pobl; yn enwedig ar gyfer cymunedau fel pobl Dduon, Asiaidd a

Lleiafrifoedd Ethnig a gwledig, a allai deimlo bod lleoliadau traddodiadol ‘diwylliant uchel’ yn

anhygyrch am wahanol resymau.

Ystyriaethau prif ffrwd Cymraeg ym mhob penderfyniad a wneir gan gyrff cyhoeddus.

*Dyma'r unig argymhellion sydd fwyaf perthnasol i'ch gwaith chi a'ch tîm. Mae mwy o argymhellion wedi'u cynnwys yn yr adran ar adroddiad Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu Cenedlaethau'r Dyfodol,

yr hoffech edrych arnynt efallai.

Beth allwch chi ei wneud i gyfrannu at y weledigaeth hon ar gyfer y dyfodol?

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-3-Language-and-Culture.pdf


Adnoddau ac offer defnyddiol, a all eich helpu i ddilyn yr

argymhellion hyn:

Nod y ddogfen hon yw

chwyddo lleisiau pobl ifanc

wrth inni agosáu at etholiad y

Senedd yn 2021. Mae'n nodi'r

argymhellion allweddol y mae'r

Comisiynwyr am weld

Llywodraeth nesaf Cymru yn

ymrwymo iddynt. Mae hi wedi

galw ar bob plaid wleidyddol i

ystyried yr argymhellion hyn yn

eu gwaith maniffesto.

Adroddiad unwaith mewn pum

mlynedd yw hwn, sy'n nodi

asesiad y Comisiynydd o'r

cynnydd a wnaed wrth

weithredu'r Ddeddf o fewn y

cyfnod adrodd. Mae'n myfyrio

ar gynnydd pob corff

cyhoeddus o ran a ydynt wedi

cofleidio'r newid diwylliannol

sy'n ofynnol gan y Ddeddf a

hefyd yn ystyried y cynnydd

sy'n cael ei wneud ar bob un o'r

saith nod llesiant cenedlaethol.

Mae'r ddogfen hon yn dwyn

ynghyd sawl enghraifft o sut

y defnyddiwyd diwylliant a'r

celfyddydau i gefnogi

ymateb iechyd a gofal

cymdeithasol Cymru yn

ystod y pandemig

coronafirws.

Cymraeg 2050: Nododd

miliwn o siaradwyr Cymru

ddull Llywodraeth Cymru o

gynyddu defnydd yr iaith,

gydag ystod o gamau i

gyflawni targedau a

rhagamcanion dros dro.

Celfyddydau a Diwylliant

mewn llesiant:

Astudiaeth achos yw hon sy'n

tynnu sylw at y nifer fawr o

brosiectau gwych, gan

integreiddio iechyd a diwylliant,

sy'n digwydd ledled Cymru.

Amgueddfeydd lleol yn gwella

lles:

Astudiaeth achos yn dangos

sut mae amgueddfeydd lleol yn

cyfrannu at y saith nod llesiant.

Cefnogi cymunedau creadigol: 

Astudiaeth achos yn egluro dull

yr Addewid Llawrydd.

Amgueddfa Cymru - ehangu'r

ymgysylltiad â phobl ifanc:

Astudiaeth achos am

gyfranogiad yr Amgueddfa o

bobl ifanc yn eu gwaith.

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/cymraeg-2050-welsh-language-strategy.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/Arts-Culture-in-Well-being.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/Local-Museums.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/03/Supporting-Creative-Communiteis-Case-Study-Eng-Final.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/02/Amgueddfa-Cymru-Involvement.pdf

