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Rhagair 

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae llawer o'r cyfryngau'n llawn o bethau 'sut i greu ’r Nadolig perffaith', 

mae hysbysebion yn cynnwys anrhegion o bob math, ond i lawer o aelwydydd mewn llawer o'n 

cymunedau, eu hunig ddymuniad yw cael pryd bwyd teilwng ar ddydd Nadolig. 

Mae tlodi yn rhywbeth na ddylai fodoli mewn byd sy'n llawn adnoddau ac adnewyddiad, ac eto mae 

ei effaith ddinistriol yn real iawn - trwy gydol y flwyddyn, nid dim ond adeg y Nadolig - teuluoedd 
sy'n ei chael hi'n anodd prynu dillad digonol, i ddarparu prydau iach, i dalu biliau. 

Mae llawer yn jyglo mwy nag un swydd ac yn dal i grafu byw. Gall effaith tlodi bara am genedlaethau. 

Yn gynharach y mis hwn, rhyddhaodd Sefydliad Bevan Gipolwg ar dlodi yng Ngaeaf 2021 a amlygodd 

sut mae bron i 4 o bob 10 cartref yng Nghymru yn brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd.  

Datgelodd hefyd fod safonau byw yn cael eu gwasgu gyda miloedd o aelwydydd yn gorfod torri ’n ôl a 
dogni eu defnydd o’r hanfodion sydd eu hangen arnom i gyd i fyw gydag urddas. 

Mae cartrefi incwm isel, rhentwyr, pobl anabl, rhieni sengl ac oedolion rhwng 25 a 64 yn fwy tebygol 
o fod wedi gorfod torri nôl ar hanfodion bob dydd na grwpiau eraill. 

Rwy'n credu y dylid gwneud popeth i achub pobl rhag crafangau tlodi - bywyd sy'n cyfyngu ar eu 

cyfleoedd a'u siawns i ffynnu, ac am y rheswm hwn rwy'n cefnogi Incwm Sylfaenol Cyffredinol (UBI). 

Nid yw'n ymwneud â bod yn ddibynnol ar y wladwriaeth, mae'n ymwneud â defnyddio synnwyr 

cyffredin, meddwl yn y tymor hir a sicrhau bod gan bob dinesydd ansawdd bywyd te ilwng fel bod 
llawer iawn o effeithiau niweidiol tlodi yn cael eu lliniaru. 

Yn wir, mae astudiaeth fawr a gomisiynais wedi dangos y byddai tlodi yng Nghymru yn cael ei haneru 

pe bai Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i UBI blaengar. 

Mae'r astudiaeth ddichonoldeb trwy arwain melin drafod Autonomy, yn canfod y byddai UBI yn 

gostwng cyfraddau tlodi cyffredinol yng Nghymru 50% a byddai tlodi plant yn gostwng 64%, gan 
ddod ag ef i gyfradd o dan 10% yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae ar 28% - y gwaethaf yn y DU.  

https://www.bevanfoundation.org/resources/poverty-in-winter-2021/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/adroddiad-newydd-yn-datgelu-byddai-incwm-sylfaenol-cyffredinol-yng-nghymru-yn-torri-tlodi-yn-ei-hanner/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/dyfodol-teilwng-i-gymru-incwm-sylfaenol-i-bawb/
https://autonomy.work/


 

Canfu hefyd fod bron i dri chwarter y bobl yng Nghymru, 69%, yn cefnogi treialu UBI - sydd wedi’i 

ddisgrifio fel ‘GIG y genhedlaeth hon’. 

Rhaglen incwm y llywodraeth yw Incwm Sylfaenol Cyffredinol lle mae pob dinesydd yn derbyn swm 

penodol o arian yn rheolaidd, waeth beth yw eu statws cyflogaeth. Mae'n daliad sylfaenol, wedi'i 
gynllunio i ddiwallu anghenion sylfaenol, a delir i bawb yn unigol, heb amod. 

Mae hwn yn fater pwysig i mi fel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru oherwydd, yn ôl 

Sefydliad Iechyd y Byd, tlodi yw'r penderfynydd unigol mwyaf o ran iechyd, ac mae afiechyd yn 

rhwystr i ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd. Mae hyn yn golygu bod pobl dlotach yn byw 
bywydau byrrach ac yn cael iechyd gwaeth na phobl gefnog. 

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei huchelgais i dreialu peilot UBI yng Nghymru.  



 

Mae UBI Lab Wales, fy hun a dros 1,000 o ddeisebwyr wedi galw ar y Prif Weinidog i sicrhau bod y 

peilot yn cynnwys plant, y rhai cyflogedig, y di-waith a phensiynwyr, yn ogystal â phobl sy'n gadael 

gofal mewn peilot sy'n cynrychioli demograffeg. Siaradais ar y pwnc hwn pan gefais fy ngalw i roi 
tystiolaeth i'r Pwyllgor Deisebau ddiwedd mis Tachwedd. 

Yn ôl yr adroddiad, gallai treial yng Nghymru o 2,500 o bobl gostio tua £50m, gydag oedolion yn cael 

eu talu o £60 yr wythnos. 

Canfu peilot yn y Ffindir fod cyfranogwyr yn hapusach, bod ganddynt fwy o ymddiriedaeth mewn 

eraill a lefelau uwch o hyder yn y dyfodol. Fe wnaethant hefyd weithio ychydig yn fwy na'r rheini ar 
fudd-daliadau diweithdra a nodi gwell gweithrediad gwybyddol. 

Y rhai a oedd eisoes yn byw mewn iechyd gwael, tlodi neu gymunedau ymylol sydd wedi cael eu taro 

galetaf gan y pandemig. Mae wedi tynnu sylw at yr anghydraddoldebau yr oeddem yn gwybod eu 

bod yn bodoli yn ein cymdeithas ymhell cyn i'r pandemig godi - ac mae'r rhain wedi cael eu 
gwaethygu ymhellach o ganlyniad i'r niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol o'r pandemig. 



 

Mae costau byw cynyddol, ynghyd â diwedd cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (ffyrlo) yn ogystal â 

thoriadau i fudd-daliadau lles fel credyd cyffredinol yn gyfystyr â “storm berffaith” neu “tsunami”, yn 
ôl ymatebwyr i ymchwiliad Pwyllgor y Senedd i ddyled a’r pandemig.  

Rwy'n credu y gallai UBI fod yn rhan o System Llesiant Cenedlaethol sy'n seiliedig ar ataliaeth, gan 

fynd i'r afael â diogelwch incwm - un o benderfynyddion cymdeithasol iechyd - tynnu pwysau oddi ar 

y gwasanaeth iechyd a chael gwared ar y rhwystrau i iechyd da tymor hir.  

Fel y mae Katherine Adams yn amlinellu yn ei stori isod, byddai UBI yn rhoi ymdeimlad o ddiogelwch 
i deuluoedd, o beidio â gorfod poeni’n gyson am arian a byw o fis i fis, o ddydd i ddydd. 

Rwy'n credu mewn cymdeithas gyfiawn, deg a llewyrchus, mae hyn yn rhywbeth rydyn ni i gyd yn 
ei haeddu fel hawl sylfaenol. 

Stori UBI: Katherine Adams   

Pan aeth Katherine Adams yn ddifrifol wael yn dilyn genedigaeth ei hunig fab, cafodd ei theulu ifanc 
eu troelli i’r hyn a oedd yn teimlo fel “twll du anobeithiol bythol o dlodi ac ansicrwydd.” 

Ar hyn o bryd, mae’r fam 38-mlwydd-oed o Rhyd Y Foel, Conwy, yn astudio polisi cymdeithasol ac yn 
byw gyda'i gŵr Danny a'i bachgen bach chwech oed. 

Meddai: “Nid oeddem wedi symud i Gymru ers amser maith. Roedd fy ngŵr newydd ddechrau 

gweithio fel garddwr. Roedd yr hyn yr oeddem yn gobeithio byddai ein cartref teuluol cyntaf wedi'i 
droi allan i fod yn llawn lleithder, yn amhosibl ei gynhesu ac wedi'i gynnal a'i gadw'n wael.  

“Pan anwyd fy machgen bach, roeddwn yn sâl iawn ac i mewn ac allan o ofal dwys am fisoedd - 

roedd yn rhaid i mi gael llawer o lawdriniaethau. Ni allai fy ngŵr fynd i weithio am y rhan fwyaf o'r 

amser hwnnw oherwydd roedd gennym fabi newydd-anedig y bu'n rhaid iddo ofalu amdano ar ei 
ben ei hun, ac fe gollodd ei swydd. 



 

“Mae canlyniadau hynny wedi para ers blynyddoedd. Roedden ni mewn dyled oherwydd na wnaeth 

y system fudd-daliadau ymateb yn ddigon cyflym i'r sefyllfa. Byddai rhywbeth fel Incwm Sylfaenol 

Cyffredinol wedi atal y math hwnnw o argyfwng rhag bod mor hir-barhaol." 

Diolch byth, mae Katherine a'i theulu mewn amseroedd ychydig yn well bellach, ac mae'n gyflym i 

ganmol ei landlord presennol sydd, meddai, wedi bod yn garedig iawn ac yn hyblyg yn ystod y 
pandemig. Er gwaethaf hyn, maent yn dal i wynebu ansicrwydd. 

Meddai: “Mae gwaith fy ngŵr yn ansicr. Rydym yn derbyn Credyd Cynhwysol, ac mae'n teimlo'n 

ansefydlog oherwydd ei fod mor amodol ac yn destun newid. Weithiau, ni fyddwch yn darganfod am 

newidiadau nes bod y canlyniadau eisoes wedi taro fel darganfod eich bod wedi cael eich gordalu yn 
hanesyddol ac yna'n sydyn yn gorfod ei dalu'n ôl." 

Cred Katherine y byddai hyn yn newid pe bai incwm Sylfaenol Cyffredinol yn cael ei gyflwyno.  

“Yr hyn y byddai’n ei olygu i ni yw lefel o sicrwydd nad ydym wedi ’i gael ers i ni ddod yn rhieni. Nid 

hyd yn oed o reidrwydd oherwydd ei fod yn ddigon i fyw arno ond oherwydd y byddai'n rhywbeth a 

oedd yn warant y gallem seilio penderfyniadau tymor hir arno. 

“Mae gwaith fy ngŵr yn amlwg yn galed yn gorfforol. Nid wyf yn gwybod pa mor hir y bydd yn gallu 

parhau ar y raddfa y mae'n gweithio ar hyn o bryd. Hefyd, hoffai ail -hyfforddi, mynd yn ôl i'r brifysgol 

a gwneud cymhwyster ôl-raddedig neu addysgu ond mae hynny'n teimlo fel gambl enfawr. Mae'n 

fodolaeth pryder uchel iawn a byddai'n braf cael rhywfaint o sicrwydd i wneud penderfyniadau arno.” 

Byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yn caniatáu i Katherine gynllunio ar gyfer y dyfodol, rhywbeth 
nad yw'n bosibl ar hyn o bryd. 

“Byddem yn gallu mynd a fy machgen bach i wersi nofio neu gymnasteg gan wybod bod hynny'n 

rhywbeth y gallem ei fforddio bob amser yn hytrach na gorfod gwneud penderfyniad fis ar ôl mis a 

phoeni am addo iddo bethau na allem eu cyflawni. 

“Byddem yn gwneud pethau fel prynu car dibynadwy yn hytrach na phrynu un rhad sydd, yn ôl pob 
tebyg, yn mynd i farw mewn blwyddyn ac y mae angen ei ddisodli. 



 

“Byddem yn meddwl am allu arbed arian fel y gallem fforddio prynu tŷ a pheidio â thalu mwy nag y 

byddem yn ei dalu mewn morgais ar rent heb unrhyw asedau na chyfalaf nac unrhyw beth i'w 

ddangos amdano. Rwy’n credu y byddem yn teimlo llai fel ein bod yn cael ein cosbi am bethau sydd 
wedi digwydd sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. 

“Mae'r ffordd y mae credyd cyffredinol yn gweithredu yn gosbol ac mae hynny'n bwyta i ffwrdd dros 

amser. Mae hefyd yn gwneud i chi deimlo'n euog ac yn werth llai na phobl eraill ac fel nad ydych 

chi'n ceisio'n ddigon caled pan nad wyf yn credu bod y pethau hynny'n wir.  

“Ni fyddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yn arian am ddim a fyddai ’n cael ei wastraffu. Byddai'n rhan o 
system a fydd yn caniatáu i bobl wneud penderfyniadau gwell. 

“Byddai hyd yn oed pobl nad oes angen yr arian hwnnw arnyn nhw yn rhoi ’r arian hwnnw yn ôl i’r 

economi leol ac mae hynny o fudd i rywun arall. Mae ymddiried mewn pobl a gweld y gorau mewn 

pobl yn mynd yn bell. Mae Incwm Sylfaenol Cyffredinol yn fuddsoddiad ym mhotensial pobl yn 

hytrach na chosb am eu tlodi.” 

Ecwiti Brechlyn 

Rwy'n credu ei bod yn deg dweud ein bod ni i gyd yn gobeithio y byddai'r Nadolig a'r Flwyddyn 

Newydd hon yn un wahanol na'r llynedd o ran y pandemig COVID-19 parhaus. 

Fodd bynnag, mae ymddangosiad Omicron, yr amrywiolyn newydd, yn golygu ein bod unwaith eto 

yn wynebu dyfodol ansicr lle rydym yn gobeithio cael ein brechiadau atgyfnerthu cyn gynted â 
phosibl. 

Er efallai y bydd yn rhaid i ni aros wythnosau mewn rhai achosion, gallwn fod yn eithaf sicr y bydd 
pawb sy'n dymuno cael ein trydydd brechiad yn cael cyfle i wneud dros y mis nesaf.  

Ac eto, nid yw hyn yn wir ledled y byd. 

Mae ymgyrchwyr People’s Vaccine Alliance - achos yr wyf yn ei gefnogi’n llwyr - yn dweud bod 

gwrthod cwmnïau fferyllol i rannu eu gwyddoniaeth a’u technoleg brechlyn yn agored a’r diffyg 

https://peoplesvaccine.org/


gweithredu gan wledydd cyfoethog i sicrhau mynediad at frechlynnau yn fyd-eang wedi creu’r 
fagwrfa berffaith ar gyfer amrywolion newydd. 

 

Blwyddyn ers i nain o’r Deyrnas Unedig ddod y person cyntaf yn y byd i dderbyn y brechlyn Pfizer / 

BioNTechCOVID-19, cymerwyd camau breision i frechu dros dri biliwn o bobl yn llawn, ond mae 
llawer o rannau tlotaf y byd wedi'u gadael ar ôl. 

Er bod gwledydd fel y DU a Chanada wedi cael digon o ddosau i frechu eu poblogaethau cyfan yn 
llawn, dim ond digon o ddosau i frechu 1 o bob 8 o bobl sydd gan Affrica Is -Sahara. 

Mae nifer y bobl yn y DU sydd wedi cael eu trydydd pigiad atgyfnerthu bron yr un fath â 

chyfanswm y bobl sydd wedi'u brechu'n llawn ar draws gwledydd tlotaf y byd. 

Mae People’s Vaccine Alliance, sydd â dros 80 o aelodau gan gynnwys African Alliance, Oxfam ac 

UNAIDS, yn galw ar i gwmnïau fferyllol a chenhedloedd cyfoethog newid cwrs cyn ei bod yn rhy 
hwyr.   

Mae ymgyrchwyr yn annog cenhedloedd cyfoethog, gan gynnwys y DU, i fynnu ar rannu technoleg 

brechlyn a gwybodaeth lwyddiannus yn agored ac i ariannu ehangu enfawr mewn cynhyrchu 
brechlyn ledled y byd. 

Ymhlith aelodau a chefnogwyr y glymblaid yng Nghymru mae Oxfam Cymru, Grŵp Asiantaethau 

Tramor Cymru, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Maint Cymru, PONT, CAFOD, 
Cymorth Cristnogol Cymru ac Anabledd yng Nghymru ac Africa. 

Rwyf hefyd yn llwyr gefnogol i’r ymgyrch hon gan ei bod yn amlwg, flwyddyn yn ddiweddarach ers 

rhoddwyd y brechlyn cyntaf, fod y pandemig yn bell o fod ar ben i bobl dlotaf y byd, y mae miliynau 
ohonynt yn dal i wynebu aros yn hir am eu dos achub bywyd cyntaf.  

Dylai amddiffyn bywydau - yma yng Nghymru a ledled y byd - fod yn bwysicach nag amddiffyn elw 
allanol corfforaethau fferyllol sydd eisoes wedi gwneud biliynau rhag yr argyfwng hwn.  

Un o'r saith nod llesiant y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus anelu atynt yng Nghymru yw bod yn Gyfrifol 

yn fyd-eang ac, fel cenedl sy'n gyfrifol yn fyd-eang, mae gan Lywodraeth Cymru hanes balch yn 

cefnogi gwledydd yn y De Byd-eang a dylent barhau â hyn trwy godi llais yn uchel a galw ar 



Lywodraeth y DU i orfodi cwmnïau fferyllol i rannu eu technolegau achub bywyd a thechnoleg â 
gweddill y byd. 

 

 Argyfwng Tai Fforddiadwy 

Mae diffyg tai fforddiadwy wedi bod yn fater dadleuol mewn sawl ardal yng Nghymru ers degawdau. 

Gwaethygwyd hyn yn ddiweddar o ganlyniad i'r pandemig a chynnydd mewn gweithio gartref ac 

mae'n fater yr wyf wedi derbyn mwy a mwy o ohebiaeth gyhoeddus yn ei gylch dros y flwyddyn 
ddiwethaf. 

Mae'r gwaith ymglymiad mae fy nhîm wedi’i wneud gyda sefydliadau sy’n ymgyrchu ar y mater hwn 

wedi tynnu sylw at faint a brys yr argyfwng tai a'r ffaith ei fod yn fater systemig.  

Mae diffyg mynediad at dai fforddiadwy yn cael ei gyfaddawdu â materion eraill fel argyfyngau 

hinsawdd a natur, cydlyniant cymunedol, cydraddoldeb iachusol, gyda goblygiadau ar draws pob un 
o'r 7 nod llesiant. 

Rydym wedi cwrdd â Siarter Cartrefi (Siarter Cyfiawnder Tai sefydliad ymbarél sy’n ymgyrchu i fynd 

i'r afael ag argyfwng a chynrychioli cymunedau lleisiol ledled Cymru.  

Maent yn tynnu sylw at brofiad y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan ddiffyg tai fforddiadwy, 

gan gynnwys pobl ifanc sy'n methu ag aros yn y cymunedau y cawsant eu magu ynddynt, teuluoedd 

yn cael eu troi allan o lety rhent oherwydd eu bod yn newid i osod tymor byr, a chymunedau y mae 

eu gwasanaethau sylfaenol ni ellir staffio oherwydd nad yw gweithwyr yn gallu byw yn lleol. Mae'r 

argyfwng yn effeithio ar gymunedau gwledig a threfol, gan waethygu problemau fel tlodi plant.  

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Sefydliad Bevan ata i, yn cefnogi fy ngalwad ar gyfer gweithredu, ac yn 

adleisio galwad Siarter Catrefi ar uwchgynhadledd neu gynhadledd tai brys i drafod yr argyfwng a 
chyd-greu atebion. 

Fe wnaethant dynnu sylw at y ffaith y byddai uwchgynhadledd yn helpu i sicrhau bod lleisiau sydd 

ddim yn cael eu clywed fel arfer yn cael platfform yn y drafodaeth. 

Hefyd yn allweddol i'r trafodaethau hyn mae Aled Roberts, Comisiynydd Iaith Cymru a'i d îm. Mae'r 

argyfwng tai yn effeithio'n arbennig (ond heb fod yn gyfyngedig i) gymunedau yng Nghymru lle mae 

https://siartercartrefi.org/


cyfran uchel o bobl yn siarad Cymraeg, ac felly'n bygwth cynaliadwyedd yr iaith a hawliau'r rhai sy'n 
ei siarad. 

 

Ym mis Hydref, ysgrifennais at y Prif Weinidog ynglyn â'r mater hwn a'i effaith ar lesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol, gan ofyn am fanylion pellach ar gynllun Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael 
â'r argyfwng cynyddol. 

Gofynnais i gymunedau fod yn rhan o atebion dyfeisgar, yn unol ag argymhellion o fy Adroddiad 

Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 y dylai “Gweithio gyda sefydliadau a chymunedau i osod gweledigaeth 
a strategaeth hirdymor ar gyfer dyfodol tai yng Nghymru.” 

Galwais hefyd ar i Lywodraeth Cymru wneud tai yn hawl ddynol yn ein Maniffesto ar gyfer y Dyfodol 

cyn etholiadau’r Senedd. Mae'r alwad hon yn cael ei hyrwyddo gan elusennau tai a digartrefedd yng 
Nghymru, o dan gynsail yr ymgyrch. 

Mae'r argyfwng tai yn ehangach na briciau a morter, ac rydw i wedi galw ar y Llywodraeth i sicrhau 

bod yr hawl i dai digonol yn cael ei chefnogi fel hawl i fyw'n ddigonol, ac i ymrwymo i fodel 

cymdogaeth 20 munud, gan sicrhau bod pobl yn gallu cyrchu gwasanaethau allweddol yn agosach at 
adref; creu cymunedau iachach, gwyrddach a hapusach. 

Wrth ymateb i fy nghylchlythyr, ac mewn cyfarfod dilynol a gynhaliwyd yn ddiweddar gyda mi fy hun 

a Chomisiynydd Iaith Cymru, Aled Roberts, amlinellodd Julie James AS, y Gweinidog dros Newid yn yr 

Hinsawdd (y mae tai yn rhan o’i chylch gwaith) rai o'r cynigion y mae Llywodraeth y Llywodraeth 
wedi'u gwneud i fynd i'r afael â’r argyfwng, gan gynnwys eu peilot arfaethedig yng Ngwynedd. 

Cytunodd y Gweinidog hefyd ar gyfarfod dilynol gyda Siarter Cartrefi i drafod y cynnig o 
uwchgynhadledd tai brys. 

Byddaf yn parhau i bwyso am frys a dull cyfranogol o fynd i'r afael â'r argyfwng. 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar newidiadau i'r polisi cynllunio ar ail gartrefi 

a gosodiadau gwyliau tymor byr - gallwch ymateb i'r ymgynghoriad tan 22ain Chwefror. 

https://llyw.cymru/cadarnhaur-camau-nesaf-i-fynd-ir-afael-ag-effaith-perchnogaeth-ail-gartrefi-ar-gymunedau-cymru?_ga=2.137069939.294964036.1639593026-825235762.1624355145
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-pholisi-cynllunio-ar-gyfer-ail-gartrefi-llety-gwyliau-tymor-byr?_ga=2.137069939.294964036.1639593026-825235762.1624355145


Mudiad dros Newid: People’s Newsroom Initiative 

Gwnaethom siarad â Shirish Kulkarni o People’s Newsroom Initiative y Bobl Swyddfa 

Newyddiaduaeth Ymchwiliol am newyddiaduraeth gynhwysol, gan sicrhau bod ein cenedl amrywiol 

yn cael ei hadlewyrchu yn ein cyfryngau a lansiad rhwydwaith Cymraeg newydd i gysylltu pobl a 

chymunedau sydd ar y cyrion yn hanesyddol neu wedi’u heithrio o newyddiaduraeth a’r cyfryngau. 

“Fel newyddiadurwr ers dros 25 mlynedd, rwy’n glir iawn bod beth yw newyddiaduraeth, beth 

mae’n ei wneud, a phwy sy’n ei wneud yn cael effaith ddwys ar y gymdeithas rydym yn ceisio ei 
hadlewyrchu a’i hysbysu. 

Er mwyn llunio Cymru'r dyfodol sy'n fwy cyfartal, yn fwy cydlynnus ac sydd â diwylliant bywiog a 
llewyrchus, bydd angen sector newyddiaduraeth sy'n llawer mwy cynhwysol nag ydyw ar hyn o bryd.  

Rydym yn genedl gynyddol amrywiol, ond nid yw hynny wedi'i hadlewyrchu yn ein cyfryngau. Mae'r 

diwydiant newyddiaduraeth yn wynebu nifer o argyfyngau dirfodol, ond yn allweddol ymhlith y 
rheini mae mater 'Ymddiriedaeth'. 

Os yw pobl a chymunedau yng Nghymru yn parhau i gael eu tangynrychioli neu (mewn rhai ffyrdd yn 

waeth) ei chamddarlunio, yna mae'n anochel y bydd ymddiriedaeth yn cwympo hyd yn oed 

ymhellach. 

Os nad yw'r diwydiant newyddiaduraeth yma yn adlewyrchu ac yn gynrychioliadol o BOB un o'n pobl 

a'n cymunedau, yna rydym yn wynebu'r risg y bydd ein sgyrsiau, ein diwylliant a'n gwleidyddiaeth yn 
ymwahanu ac yn chwalu, gyda chanlyniadau dinistriol o bosibl i ddyfodol cymdeithas Cymru. 

Dyna pam rydyn ni wedi lansio Rhwydwaith Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru (*teitl dros dro) i 

alluogi pob un ohonom sydd yn hanesyddol wedi cael ein gwthio i'r cyrion neu ein heithrio o 
newyddiaduraeth i gysylltu, cefnogi, trefnu ac ymgyrchu. 

Gan anelu at gael ei siapio gan ei aelodau, mae'r rhwydwaith yn agored i unrhyw un yng Nghymru 

sy'n teimlo eu bod nhw neu eu cymuned wedi cael eu tangynrychioli'n systematig yn y diwydiant - 

du, brown, traws, anabl, dosbarth gweithiol ac ati. Mae'n amlwg na fydd ein profiadau ni yr un peth, 

ond ar ein pennau ein hunain mae rhy ychydig ohonom, gyda'n gilydd gallwn fynegi ein pŵer, 
cefnogi ein gilydd ac adeiladu newid gwirioneddol." 

https://www.thebureauinvestigates.com/explainers/what-is-the-peoples-newsroom


 

"Mae hyn gymaint i newyddiadurwyr y dyfodol â'r rhai cyfredol. Mae llawer o'r mynegiadau o 

ddiddordeb a chefnogaeth hyd yma wedi dod gan fyfyrwyr, neu bobl ifanc sydd â diddordeb mewn 

newyddiaduraeth. Dylai pobl sy'n dyheu am ymuno â'r diwydiant wybod bod rhywun yno i'w cefnogi 

os neu pan fydd pethau'n mynd yn anodd. Dylent hefyd fod â gobaith bod pethau'n newid, a bod 

pobl yn gweithio tuag at drawsnewid gyda nhw. 

Fel y dywedodd un person pan ofynnwyd iddo beth yr oedd am i'r rhwydwaith ei wneud: 'Grymuso 

mwy o bobl o gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol i allu ymuno â'r diwydiant a ffynnu ynddo ac 

adrodd fwy o straeon (ac adrodd yn fwy cywir) am eu cymunedau a’r materion sy'n effeithio arnyn 

nhw'. 

Rydyn ni eisiau adeiladu’r rhwydwaith ar y cyd, i gefnogi newyddiadurwyr presennol ac yn y dyfodol i 
adrodd straeon sy’n adeiladu Cymru sy’n wirioneddol addas ar gyfer y dyfodol.” 

Darganfyddwch fwy am Rwydwaith Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yma a sut i ymuno yma. 

Gwobrau Inspire! 2022 

Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau Inspire! ac eleni mae categori ar gyfer Cymru ar 

gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae'r gwobrau'n dathlu dysgu a sgiliau ac mae galwad wedi mynd allan i enwebu'r bobl, y 

prosiectau a'r cymunedau gwych ledled Cymru sy'n dangos y trawsnewid y gall dysgu gydol oes ei 
wneud. 

Gadewch i ni helpu i gyflwyno Gwobrau Inspire! i'r rhai sy'n gwneud gwahaniaeth i'w bywydau eu 

hunain a bywydau eraill. 

https://docs.google.com/document/d/1mN1R3yQZQ4hC7BgDlHN5ZVcHJUiwl6saklLIHz-Dhq8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqys5Hqx8gDWRHstoJ4Knbgc1mfRaEkgCP7U4ujbuBZzGj3g/viewform


Categorïau gwobrau yn cynnwys: 

• Sgiliau ar gyfer Gwaith 

• Dysgwr Oedolion Ifanc 

• Gorffennol Gwahanol: Dyfodol a Rennir 

• Sgiliau Hanfodol am Oes 

• Cymru Egnïol 

• Cymru ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol 

Y dyddiad cau yw 1 Mawrth 2022, i gael mwy o wybodaeth ac i gyflwyno enwebiadau ewch i: 
www.learningandwork.wales  

 

Nadolig Llawen! 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd hapus, iach a 

heddychlon i chi i gyd.  

Diolch i'r holl bobl a sefydliadau anhygoel rydyn ni wedi gweithio gyda nhw eleni, edrychaf ymlaen at 

barhau â'n hymdrechion yn 2022. 

https://www.learningandwork.wales/


 

Cysylltwch â ni 

Am ddal i fyny ar rifynnau blaenorol y cylchlythyr? Dewch o hyd iddynt ar ein gwefan yma. 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy:  

cenedlaethaurdyfodol.cymru / cenedlaethaurdyfodol2020.cymru 

@futuregencymru 

Sylwch fod y swyddfa ar gau ar hyn o bryd a'r ffordd orau i gysylltu â ni yw trwy ein cyfeiriad e-
bost uchod. 

 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/ein-cylchlythyrau/
https://cenedlaethaurdyfodol.cymru/
https://cenedlaethaurdyfodol2020.cymru/

