
 

 

 

 

 

Nick Capaldi 

Prif Weithredwr 

Cyngor Celfyddydau Cymru  

 

13 Ionawr 2020 

Annwyl Nick, 

Ysgrifennaf mewn ymateb i Adolygiad Buddsoddi 2020 Cyngor y 

Celfyddydau. Yn ei adroddiad ar rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i’r 

afael â thlodi (Minnau hefyd!), gwnaeth Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu sawl argymhelliad sy’n berthnasol i’r adolygiad hwn, sef: 

• Dylai Cyngor Celfyddydau Cymru sicrhau bod holl aelodau Portffolio 

Celfyddydol Cymru (ei sefydliadau a ariennir gan refeniw) yn gweithio 

gyda'r cymunedau gwahanol y maent yn eu gwasanaethu i gynllunio eu 

rhaglen weithgareddau. 

• Dylai Llywodraeth Cymru, drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ei gwneud 

yn ofynnol i’r holl gyrff celfyddydau a diwylliannol sy'n cael cyllid 

cyhoeddus nodi eu hamcanion ar gyfer mynd i'r afael â thlodi ac allgau 

cymdeithasol yn eu cynlluniau strategol. Dylai'r rhai sy'n cael cyllid 

hefyd nodi sut y maent yn bwriadu cydgynllunio gweithgareddau a 

chynnwys creadigol gyda'r cynulleidfaoedd targed hyn. 

 

Rwy’n croesawu cyfraniad ac ymateb cadarnhaol Cyngor y Celfyddydau i’r 

gwaith hwn, a’r ffaith bod Cyngor y Celfyddydau yn cytuno â’r ddau 

argymhelliad hyn yn eich ymateb i’r adroddiad. Gan hynny, byddai’n dda 

gennyf weld y negeseuon hyn yn cael eu hymgorffori yn nogfennaeth 

adolygu buddsoddiadau, gan gynnwys y Canllawiau Cynllunio.  

Yn gyffredinol, mae’r Pwyllgor am i sefydliadau celfyddydol sy’n rhan o wead 

eu cymunedau ac sy’n gweithio gyda nhw i ddylunio gweithgareddau ar y cyd 

gael lle amlwg yn yr adolygiad hwn. Ategir y farn hon gan y dystiolaeth a 



 

 

 

 

 

gawsom yn ystod yr ymchwiliad i ddiwylliant a thlodi, a ddangosodd sut y 

mae sefydliadau sy'n gweithio gyda chymunedau lleol o'r cychwyn cyntaf yn 

fwy tebygol o ymgysylltu'n llwyddiannus â'r cymunedau hyn o ran mynd i 

weithgareddau artistig a chyfranogi ohonynt. Gall ymgysylltu o'r fath gael 

effaith drawsnewidiol, a gall hyn effeithio ar bobl mewn tlodi drwy helpu i'w 

codi allan o dlodi neu drwy liniaru effeithiau tlodi. Yn eich Canllawiau 

Cynllunio drafft, dywedwch mai “Ymestyn allan at gynulleidfaoedd newydd 

yw prif bennawd yr Adolygiad Buddsoddi hwn”. Rydym o’r farn bod 

ymgysylltu’n gynnar â chymunedau lleol yn ffordd sylfaenol o sicrhau bod 

hyn ddigwydd. 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am ymgysylltu’n gynhyrchiol â 

gwaith y Pwyllgor yn 2019, a dymuno pob llwyddiant i chi yn y flwyddyn 

newydd. 

 

Yn gywir, 

  

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 
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