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Mae'n ofynnol i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus asesu llesiant pobl eu hardaloedd bob pum 
mlynedd, yn unol â chylchoedd etholiadau lleol. Gofynnwyd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
gefnogi'r broses hon drwy baratoi sesiynau briffio sy'n edrych ar dueddiadau a thystiolaeth 
genedlaethol ar draws meysydd llesiant a chydraddoldeb, llesiant diwylliannol, ac effeithiau 
Covid-19 a Brexit ar lesiant. 

Mae'r papur briffio hwn yn canolbwyntio ar lesiant diwylliannol. Dylid ei ddarllen ochr yn ochr 
â'r ddwy sesiwn friffio arall yn y gyfres. Bydd y papur briffio hwn yn ceisio ateb chwe chwestiwn 
allweddol: 

1. Sut gallwn ni ddiffinio a chysyniadu llesiant diwylliannol?

2. Pa nodweddion diwylliannol sy'n cyfrannu at lesiant mewn cymuned? 

2.1  Rôl asedau diwylliannol anniriaethol

3. Sut mae cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol yn effeithio ar lesiant 
goddrychol?

3.1  Canfyddiadau cyffredinol a chyfraddau cyfranogiad

3.2  Effaith gweithgareddau penodol ar lesiant goddrychol

3.3  Treftadaeth naturiol a hamdden awyr agored

3.4  Y Gymraeg a llesiant diwylliannol

4. A yw canlyniadau llesiant yn wahanol ar gyfer gwahanol grwpiau?

5. Beth yw’r bylchau tystiolaeth, ansicrwydd a’r meysydd i'w harchwilio?

6. Sut gellir defnyddio llesiant diwylliannol i gyflawni amcanion llesiant?

Cyflwyniad
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Canfyddiadau ac 
argymhellion allweddol

Mae llesiant diwylliannol yn faes ymchwil sy'n dod i'r amlwg, gyda nifer o agweddau penodol  
y gallai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddymuno canolbwyntio arnynt  
wrth ystyried sut i fynd i'r afael â'r thema hon:

1. Statws asedau diwylliannol anniriaethol yn y gymuned, eu rôl o ran llesiant cymunedol,  
a sut gellir eu defnyddio i gynyddu llesiant.

2. Cyfraddau cyfranogiad mewn celfyddydau, diwylliant, treftadaeth a chwaraeon  
ac unrhyw anghydraddoldeb hysbys, a sut gellir mynd i'r afael â hwy.

3. Cyfleoedd trawsbynciol i ddefnyddio gweithgareddau diwylliannol neu 'lens' llesiant 
diwylliannol i ysgogi gwelliannau llesiant mewn meysydd eraill fel iechyd neu ddatblygu 
economaidd.

4. Manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i feithrin llesiant diwylliannol drwy weithgareddau 
cyfranogol sy'n datblygu cyfalaf cymdeithasol ac ymdeimlad o le a bod ynghyd.

Argymhellwn ni y dylai byrddau gwasanaethau cyhoeddus gymryd y camau canlynol:

1. Nodi arbenigedd lleol (a allai gynnwys, er enghraifft, clercod tref; offeiriaid plwyf; haneswyr 
lleol a chymdeithasau hanesyddol) i hwyluso cysylltiadau cymunedol a nodi asedau 
diwylliannol anniriaethol lleol a chefnogi grwpiau sy'n seiliedig ar fannau a grwpiau sy'n 
seiliedig ar ddiddordeb. Mae'r dull hwn hefyd wedi ei argymell yn Havers et al. (2021) fel 
ffordd o fynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn dilyn pandemig 
Covid-19, ac felly mae'n cynnig manteision trawsbynciol.

2. Nodi darparwyr celfyddydau, diwylliant, gweithgareddau, treftadaeth a chwaraeon lleol, 
yn enwedig y rhai sydd â chysylltiad agos â chymunedau lleol. Bydd yn bwysig iawn asesu'r 
angen yn dilyn pandemig Covid-19, a chynnig cymorth lle bo hynny'n bosibl.

3. Mapio darparwyr lleol o ran ardaloedd o amddifadedd neu gyfranogiad is i weld lle 
mae bylchau yn y ddarpariaeth, a gweithredu ymatebion sy'n benodol i fannau ac 
yn y gymuned i sicrhau bod y ddarpariaeth yn diwallu'r angen ac yn mynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau.

4. Sicrhau bod llesiant diwylliannol, gan gynnwys treftadaeth ddiwylliannol a naturiol, yn rhan 
o strategaethau iechyd economaidd a chyhoeddus i wneud y mwyaf o'r potensial ar gyfer 
manteision trawsbynciol. Gallai hyn gynnwys defnyddio dulliau prisio ehangach sy'n cipio 
gwerthoedd nad ydynt yn cael eu defnyddio neu fanteision cymdeithasol ehangach sy'n 
gysylltiedig ag asedau diwylliant a threftadaeth (Bakhshi et al., 2015; Sagger et al., 2021).

5. Yn bwysicaf oll, ystyried problemau o safbwynt llesiant diwylliannol, gan fod cefnogi 
gweithgareddau diwylliannol a llesiant cymunedol yn gallu cynnig atebion i broblemau 
eraill. Er enghraifft, gall cefnogi asedau diwylliannol anniriaethol feithrin cymunedau 
cryfach, a all ddarparu adnoddau i fynd i'r afael ag unigrwydd, arwahanrwydd 
cymdeithasol a phroblemau cymunedol eraill.
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1. Sut gallwn ni ddiffinio a chysyniadu 
llesiant diwylliannol?

Mae llesiant diwylliannol yn bwnc sy'n  
dod i'r amlwg i’w ystyried. Yng Nghymru,  
mae 'llesiant diwylliannol' wedi ei restru 
yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
2015 fel un o'r meysydd y mae gofyn i gyrff 
cyhoeddus eu gwella yng Nghymru. Mae'n 
ymddangos bod y nodau llesiant 'Cymru o 
gymunedau cydlynus' a 'Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu' yn 
cynnwys themâu llesiant diwylliannol –  
er nad yw'r term wedi ei ddiffinio yn y 
Ddeddf (Llywodraeth Cymru, 2015). 

Mae nifer o ddangosyddion llesiant 
cenedlaethol yn gysylltiedig â 'llesiant 
diwylliannol', gan gynnwys y rhai sy'n 
ymwneud â’r canlynol: cymryd rhan 
mewn gweithgareddau celfyddydau, 
diwylliant a threftadaeth; gallu siarad 
Cymraeg; ymdeimlad o berthyn i'r ardal 
leol; statws diogelu ac achredu asedau 
treftadaeth; a chymryd rhan mewn 
chwaraeon (Llywodraeth Cymru, 2019). 
Mae dangosyddion cenedlaethol eraill 
sy'n gysylltiedig â llesiant diwylliannol yng 
nghyhoeddiadau Llywodraeth Cymru yn 
cynnwys y rhai sy'n ymwneud â dylanwad 
canfyddedig unigolion dros benderfyniadau 
lleol; cyfraddau gwirfoddoli; a statws 
asedau naturiol ac ecosystemau. Mae 
hyn yn cynnig dealltwriaeth gychwynnol 
eang iawn o lesiant diwylliannol. Bydd 
angen diffiniad mwy penodol i sicrhau y 
gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
ystyried llesiant diwylliannol yn ddigonol.

Yn Seland Newydd, lle mae'n ofynnol 
i lywodraeth leol hyrwyddo llesiant 
diwylliannol, mae'r Weinyddiaeth Diwylliant 
a Threftadaeth yn ei ddiffinio fel a ganlyn: 
 
 

“The vitality that communities 
and individuals enjoy through 
participation in recreation, creatives 
and cultural activities [and] the 
freedom to retain, interpret and 
express their arts, history, heritage 
and traditions.”  
Gweinyddiaeth Diwylliant a 
Threftadaeth Seland Newydd, n.d

Mae'r diffiniad hwn yn awgrymu rhai o brif 
nodweddion llesiant diwylliannol a fydd 
yn ganolbwynt i'r papur briffio hwn, gan 
gynnwys rhai o'r prif fathau o weithgarwch 
a ystyrir. Ond mae hefyd yn cyfeirio at rai  
o'r ffyrdd y gellir deall llesiant diwylliannol,  
o ran cyfranogiad unigolion a grwpiau 
mewn mathau penodol o weithgareddau, 
ac o ran llesiant diwylliannol fel nodwedd  
o gymunedau â threftadaeth a 
thraddodiadau a rennir. 

Un ffordd o ddeall hyn yw gwahaniaethu 
rhwng canlyniadau llesiant diwylliannol 
i unigolion a llesiant diwylliannol fel 
nodwedd o gymunedau. Gall canlyniadau 
llesiant i unigolion fod yn newidiadau  
mewn llesiant goddrychol sy'n cael eu 
gyrru gan (neu sy'n gysylltiedig â) mynychu 
neu gymryd rhan mewn gweithgareddau 
'diwylliannol'; mae'r rhain ymhlith yr 
agweddau ar lesiant diwylliannol a 
astudiwyd yn fynych ac y ceir digon o 
dystiolaeth ohonynt. Ond mae rhai ffyrdd 
hefyd o 'fyw'n dda gyda'i gilydd' sy'n 
amlygu ar lefel gymunedol, o ganlyniad  
i'r berthynas rhwng unigolion, lle, 
treftadaeth a diwylliant (Atkinson et al., 
2017).  
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Gellid ystyried hyn fel cymryd golwg llai 
'offerynnol' ar ddiwylliant – gan ei weld fel 
rhywbeth mwy gwerthfawr na’i effeithiau ar 
unigolion. Er enghraifft, gall hyrwyddo iaith 
a diwylliant Cymru arwain at ganlyniadau 
llesiant gwell, ond mae'n nod pwysig  
(ac yn ofyniad statudol) yn ogystal.1

Gan hynny, bydd angen i ran o fynd i'r 
afael â llesiant diwylliannol fynd y tu hwnt 
i ganlyniadau llesiant unigol ac edrych 
ar y cymunedau a'r diwylliannau lle mae 
unigolion wedi eu gwreiddio, a thrwy  
hynny gellir gwireddu ffyniant unigolion  
a chymunedau. 

Tybir yn aml bod cymuned yn cynnwys 
'grŵp o bobl sydd wedi eu rhwymo'n 
ddaearyddol ar raddfa leol sy'n 
destun rhyngweithio uniongyrchol neu 
anuniongyrchol â'i gilydd' (Atkinson et al., 
2017). Y diffiniad hwn sy’n debygol o fod y 
cysyniad mwyaf priodol o gymuned ar gyfer 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Fodd 
bynnag, mae mathau eraill o gymuned 
y gellir dweud bod pobl yn perthyn 
iddynt, gan gynnwys is-grwpiau o fewn 
poblogaethau sy'n seiliedig ar gyflogaeth, 
nodweddion a rennir neu ddiddordebau. 
Bydd pob un o'r rhain yn dylanwadu ar 
lesiant goddrychol unigolion (Atkinson et 
al., 2017). Yn yr un modd, gall y cysylltiadau 
sy'n dod â phobl at ei gilydd fod yn wahanol 
ar draws cymunedau. Gall cymunedau 
gwledig gael eu rhwymo gan gysylltiadau 
cymdeithasol yn fwy na chymunedau trefol 
mwy, lle gall seilwaith neu weithgarwch 
trefnedig fod yn fwy tebygol o ddod â  
phobl at ei gilydd (Havers et al., 2021). 
 
 
 
 
 

 
 
Mae troi at gydnabod y berthynas a'r 
rhyngweithiadau y gellir dweud eu bod yn 
rhagflaenu'r syniad o 'unigolion' ar wahân 
(sydd wedi eu diffinio'n rhannol drwy'r 
cydberthnasau hyn) yn ein galluogi i ddeall 
cymunedau fel rhywbeth mwy na swm yr 
unigolion sy'n cymryd rhan ynddo (Atkinson 
et al., 2020). Rhywbeth sy’n arbennig o 
berthnasol i ddibenion y papur briffio hwn 
yw dimensiwn 'wedi ei esgeuluso' o barhad 
cymunedol a newid dros amser. 

Mae dwy ffordd wahanol o fframio llesiant: 
'ewdaimonig' a 'hedonig'. Mae mabwysiadu 
dull 'ewdaimonig' yn blaenoriaethu cyflawni 
ystyr a phwrpas fel rhan allweddol o lesiant. 
Gallai'r dull hwn felly bwysleisio'r ffyrdd 
mae lleoedd yn 'ymgorffori ystyr', gan 
gynnwys drwy sicrhau bod treftadaeth a 
diwylliant lleol yn cael eu cadw (Atkinson et 
al., 2020). Mae hyn yn gwrthgyferbynnu â 
barn 'hedonig' am lesiant, sy'n pwysleisio'r 
manteision mwyaf posibl o brofiadau 
pleserus ac osgoi rhai poenus. 

Mae'n bwysig nodi, yn ymarferol, fod 
mesurau llesiant goddrychol yn gyffredinol 
yn cyfuno llesiant hedonig ac ewdaimonig. 
Canfu Disabato et al. (2015) fod cysylltiad 
cryf rhwng llesiant hedonig ac ewdaimonig 
– gan awgrymu bod y ddau yn rhan o 
adeiladwaith llesiant cyffredinol, er y gallai 
hyn fod o ganlyniad i'r modd y caiff y 
mathau hyn o lesiant eu mesur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Mae diolch yn ddyledus i Deborah Hardoon (What 
Works Wellbeing) am awgrymu'r eglurhad hwn.
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Er enghraifft, mae'n gyffredin mesur llesiant 
hedonig o ran pa mor foddhaol mae 
unigolyn yn canfod ei fywyd (Disabato et 
al., 2015). Yn ymarferol, mae asesiad unigol 
o foddhad bywyd yn debygol o gynnwys 
teimladau o ystyr a phwrpas. Gan hynny, 
mae'n anodd mesur y gwahaniaeth. 

Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd yn 
parhau i fod yn ddefnyddiol fel fframwaith 
ar gyfer deall sut i hyrwyddo llesiant, yn 
enwedig gan fod arwyddion bod cymhellion 
ewdaimonig yn 'ymwneud yn gryfach â 
llesiant' na rhai hedonig (Disabato et al., 
2015). Mae arwyddion hefyd bod cymhellion 
ewdaimonig yn arwain at lesiant hirdymor 
uwch, tra bod cymhellion hedonig yn 
hyrwyddo effaith tymor byr a theimladau o 
fodlonrwydd bywyd (Henderson et al., 2013). 

Drwy integreiddio'r holl syniadau hyn,  
mae'n bosibl ymwneud â llesiant 
diwylliannol o nifer o onglau (gweler Tabl 1).

Er na fydd y papur briffio hwn yn mynd i'r 
afael â phob un o'r onglau hyn, bydd yn 
edrych ar lesiant sy'n canolbwyntio ar y 
gymuned, drwy lens asedau diwylliannol 
anniriaethol, a chanlyniadau llesiant 
unigol sy'n gysylltiedig â gweithgareddau 
penodol. Mae'r papur briffio hefyd yn 
ymdrin â rôl treftadaeth naturiol, hamdden 
awyr agored a chefnogi'r iaith a'r diwylliant 
Cymraeg. Gellir deall pob un drwy lens 
llesiant unigolion neu gymunedol, ond 
mae'n bwysig ei ystyried ynddo ei hun.

Tabl 1: Ffyrdd gwahanol o ddeall llesiant diwylliannol

Sut mae diwylliant yn cael ei ddeall

    
 S
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 ll
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 e
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l

Unigol ac ewdaimonig

•	 Deellir diwylliant o ran 
gweithgareddau ar wahân mae 
unigolion yn cymryd rhan ynddynt.

•	 Diffinnir llesiant o ran teimladau o 
ystyr a phwrpas.

Cymunedol ac ewdaimonig

•	 Ystyrir bod diwylliant yn nodwedd  
o fywyd cymunedol sy'n deillio  
o'r rhyngweithio rhwng unigolion,  
lle a threftadaeth.

•	 Diffinnir llesiant o ran teimladau  
o ystyr a phwrpas.

Unigol a hedonig

•	 Deellir diwylliant o ran 
gweithgareddau ar wahân mae 
unigolion yn cymryd rhan ynddynt.

•	 Diffinnir llesiant o ran pleser 
goddrychol.

Cymunedol a hedonig

•	 Ystyrir bod diwylliant yn nodwedd 
o fywyd cymunedol sy'n deillio o'r 
rhyngweithio rhwng unigolion,  
lle a threftadaeth.

•	 Diffinnir llesiant o ran 
pleser goddrychol. 
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2.1. Rôl asedau diwylliannol 
anniriaethol
Gellir mynegi llesiant diwylliannol mewn 
cymunedau drwy nifer o nodweddion, 
gan gynnwys cyfranogiad cymunedol 
mewn digwyddiadau, defodau a rennir, 
gwirfoddoli a threftadaeth, a rhyngweithio 
â'r amgylchedd adeiledig. Gellir mynegi 
a deall llawer o'r pethau hyn drwy rôl 
asedau diwylliannol anniriaethol. Mae'r 
rhain yn cynnwys 'gweithgareddau ac 
arferion traddodiadol, iaith a mynegiant 
diwylliannol, a gwybodaeth a sgiliau 
diwylliannol sy'n rhan bwysig o fywydau 
pobl' (Mansfield et al., 2019). Gall asedau 
eraill sy'n dod o dan y diffiniad hwn gynnwys 
normau a gweithgareddau diwylliannol; 
gwyliau, credoau a defodau; chwaraeon 
traddodiadol; a chelf a chrefft.

Y cysylltiad rhwng asedau diwylliannol 
anniriaethol, cymunedau a llesiant yw bod 
asedau diwylliannol anniriaethol yn eiddo 
cymunedol cynhenid. Mae hyn yn golygu, 
ym mhob achos bron, na ellir eu lleihau 
i gyfranogiad unigol, gan eu bod yn cael 
eu trosglwyddo a'u hatgynhyrchu drwy 
gymunedau. Er enghraifft, mae'r Gymraeg 
yn ased diwylliannol anniriaethol sy'n gofyn 
am gymuned o siaradwyr Cymraeg, neu ni 
chaiff ei siarad.

 
 

2. Beth sy'n cyfrannu at lesiant 
diwylliannol mewn cymuned?

Gall hyrwyddo'r asedau hyn wella llesiant 
cymunedol a gwella teimladau o falchder 
cymunedol, hunanhyder diwylliannol a 
chenedlaethol, ac ymdeimlad o gyd-
dynnu a phwrpas (Aydemir et al., 2019; 
Liu and Li, 2020). Gall hyn fod oherwydd 
bod asedau o'r fath yn adeiladu ar 
hunaniaethau cymdeithasol a chyd-
destun cymunedol presennol. Gan hynny, 
gall archwilio'r asedau hyn atgyfnerthu 
cysylltiadau grŵp a chreu bondiau 
cymunedol cryfach. Felly, gall hyrwyddo 
asedau diwylliannol anniriaethol chwarae 
rhan mewn meithrin cymunedau cydlynol a 
ffyniannus drwy hyrwyddo perthyn i Gymru 
a diwylliant Cymru. Dengys tystiolaeth y 
gall 'ymdeimlad o berthyn i dreftadaeth 
gyffredin' ategu llesiant (Mansfield et al., 
2019). Gan hynny, mae hyrwyddo a rhannu 
treftadaeth gyffredin yn weithgaredd 
cynhwysol:

‘Gan ei fod yn cael ei gydnabod 
fel rhywbeth sy'n gyffredinol 
yn ei hanfod, waeth beth fo'r 
gwahaniaethau diwylliannol, mae 
treftadaeth yn annog ymdeimlad 
ehangach o'r cyfunol, drwy'r parch 
cyfatebol at eraill, a diddordeb 
ynddynt." (Aydemir et al., 2019)

Yn yr un modd, gall cymryd rhan a rhannu 
gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol 
traddodiadol mewn cymunedau lleiafrifol 
neu gyda grŵp ehangach wella llesiant 
grwpiau lleiafrifoedd ethnig (Mansfield et 
al., 2019). 
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Blwch 1: 'Ymdeimlad o le': 
sut gall asedau diwylliannol 
anniriaethol lywio strategaeth 
economaidd

Canfu Urquhart ac Acott (2014) 
gysylltiad rhwng diwydiannau lleol 
hanesyddol a hunan-ddealltwriaeth 
ddiwylliannol mewn cymunedau 
pysgota yng Nghernyw. Ystyrir mai 
pysgota yw calon cymunedau 
lleol a rhywbeth sy’n benderfynydd 
allweddol o hunaniaeth ddiwylliannol 
a threftadaeth gorfforol, yn ogystal 
â darparu ffordd i ryngweithio 
cymdeithasol ddigwydd a 
chynnal cymunedau cydlynol. 
Hyd yn oed mewn ardaloedd lle 
nad yw pysgodfeydd bellach yn 
gyflogwyr mawr, mae pwysigrwydd 
diwylliannol y diwydiannau hyn yn 
dod â chymunedau at ei gilydd. Yng 
Nghymru, gallai amcanion llesiant 
nodi diwydiannau sydd yr un mor 
bwysig yn ddiwylliannol – a allai 
gynnwys, yn dibynnu ar y cyd-destun 
lleol, pysgodfeydd, amaethyddiaeth 
a diwydiant trwm – a sicrhau bod 
llesiant diwylliannol yn cael ei ystyried 
fel rhan o strategaeth economaidd y 
dyfodol.

O safbwynt llesiant goddrychol, mae 
rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu bod 
cymryd rhan mewn gweithgareddau 
diwylliannol anniriaethol yn gwella 
cysylltiadau cymdeithasol ac yn darparu 
adnoddau i ymdopi â heriau bywyd 
(Mansfield et al., 2019).  
 
Mae rhywfaint o ymchwil yn awgrymu y 
gall cymryd rhan mewn gweithgareddau 
diwylliannol anniriaethol wella cydnerthedd 
hefyd, yn enwedig mewn cymunedau 
ac unigolion sydd wedi profi trawma 
(Mansfield et al., 2019). Gallai hyn gynnwys 
poblogaethau ffoaduriaid a phobl 
sydd wedi cael eu herlid (er enghraifft, 
dioddefwyr trais domestig neu gam-drin 
rhywiol). 

Yn yr un modd, mae rhywfaint o dystiolaeth 
o Napoli yn yr Eidal y gall diwylliant a hanes 
lleol chwarae rhan yn y ffordd mae trigolion 
yn ymateb i drallod ac y gall 'profiadau 
ystyrlon a rennir a mathau o gydnerthedd 
sy'n benodol i ddiwylliant' ategu llesiant 
(Cocozza et al., 2020). Mae ymchwil yn 
Seland Newydd yn awgrymu bod glynu 
wrth fathau diwylliannol-benodol o gof 
cymdeithasol ac asedau diwylliannol 
anniriaethol wedi bod yn ffactor allweddol 
o ran cydnerthedd ymhlith rhai grwpiau 
Māori (Pomeroy, 2016). Yn nes adref, mae 
'mwynhad o ddiwylliant a thraddodiadau  
fy nghymuned' yn gysylltiedig â chyfraddau 
is o salwch meddwl yng Nghymru, gan 
gynnwys ymhlith oedolion sydd wedi profi 
un neu ragor o brofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod (Hughes et al., 2018).
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Gyda'r dystiolaeth yn dangos bod cymryd 
rhan mewn gweithgareddau diwylliannol 
anniriaethol hefyd yn atgyfnerthu 
ymdeimlad o obaith ar gyfer y dyfodol,  
gallai hefyd chwarae rhan allweddol 
yn y gwaith o adfywio ac atgyfnerthu 
cymunedau sydd dan ddirwasgiad 
economaidd neu sy'n ddifreintiedig yn 
ehangach. Un enghraifft o hyn yw tref 
Pleternica yn Croatia, sydd wedi dewis 
strategaeth ddatblygu o amgylch bećarac, 
y ffurf canu gwerin draddodiadol sy'n 
gysylltiedig â'r rhanbarth (Aydemir et al., 
2019). Mae hyn yn cynnwys amgueddfa a 
sefydlwyd ar y cyd â phobl leol a chyfres 
o ddigwyddiadau a gynlluniwyd i gynnal 
perthnasedd a hyfywedd y traddodiad, gan 
hefyd anelu at ddarparu manteision llesiant 
i gymunedau lleol. Yn ogystal â manteision 
llesiant a chadw asedau diwylliannol 
anniriaethol, bwriedir i'r amgueddfa a'r 
strategaeth dreftadaeth gysylltiedig hefyd 
ddenu buddsoddiad a hyrwyddo datblygu 
economaidd.

Yn olaf, mae cysylltiadau rhwng asedau 
diwylliannol anniriaethol a'r amgylchedd 
treftadaeth adeiledig a all gyfrannu at 
lesiant unigolion a chymunedol. Er enghraifft, 
mae adeiladau eglwys yn cynnal ystorfa 
o wybodaeth, cred a thraddodiadau 
diwylliannol lleol – yn dyddio'n ôl ganrifoedd 
lawer mewn rhai achosion. Mae cymryd 
rhan wythnosol mewn gweithredoedd addoli 
o fudd i lesiant unigolion, o bosibl drwy 
newidiadau agweddol, ymdeimlad o ddiben, 
a chysylltiadau cymdeithasol (Gramatki a 
Watt, 2021).  

Ar yr un pryd, mae adeiladau eglwysig 
fel sefydliadau yn darparu llawer o werth 
cymdeithasol a buddion o ran llesiant 
i gymunedau drwy wasanaethau fel 
banciau bwyd, cyfleoedd gwirfoddoli 
a gweithgareddau addoli (Gramatki 
et al., 2020). Gan hynny, bydd rhoi 
sylw i fanteision asedau diwylliannol 
anniriaethol o ran llesiant hefyd yn gofyn 
am ganolbwyntio ar ryngweithio rhwng 
elfennau anniriaethol a diriaethol, a sut 
gellir defnyddio'r amgylchedd adeiledig 
i hwyluso llesiant cymunedol. Gallai hyn 
fanteisio ar fanteision cydnabyddedig 
asedau treftadaeth i gymunedau, 
cydlyniad cymdeithasol a bywyd 
diwylliannol, yn ogystal â llesiant unigolion 
(Historic England, 2020).

Gan hynny, mae asedau diwylliannol 
anniriaethol yn rhannau pwysig o lesiant 
diwylliannol cymunedol sy'n haeddu sylw. 
Bydd hyn yn bwysig i bob rhan o Gymru, 
ond yn enwedig cymunedau sydd wedi 
eu tangynrychioli neu eu hesgeuluso'n 
hanesyddol, yn enwedig ers dechrau’r 
cyfnod ôl-ddiwydiannol. Gan hynny, 
gallai'r cymunedau hyn ddefnyddio 
asedau diwylliannol anniriaethol i 
wella canlyniadau llesiant goddrychol i 
unigolion, adeiladu a chynnal cymunedau 
ffyniannus, a darparu cyfleoedd ar gyfer 
twf economaidd a chydnerthedd.
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3. Sut mae cymryd rhan mewn 
gweithgareddau diwylliannol yn 
effeithio ar lesiant goddrychol?

3.1. Canfyddiadau cyffredinol 
a chyfraddau cyfranogiad
Gan symud tuag at lesiant goddrychol 
ac i ffwrdd o ffocws ar lefel gymunedol, 
cynhaliwyd ymchwil ar effaith presenoldeb 
a chyfranogiad mewn rhai gweithgareddau 
diwylliannol ar lesiant unigolion. 

Wrth asesu effaith gweithgareddau 
diwylliannol ar lesiant goddrychol, mae'n 
bwysig gwahaniaethu rhwng mynd i 
weithgareddau diwylliannol a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau diwylliannol, 
oherwydd gall y rhain gael effeithiau 
gwahanol ar lesiant goddrychol: er 
enghraifft, y gwahaniaeth rhwng mynd 
i weld arddangosfa mewn oriel, a chreu 
gwaith celf. 

Yn gyffredinol, mae pobl yng Nghymru 
sy'n mynychu neu'n cymryd rhan mewn 
gweithgareddau diwylliannol yn rheolaidd 
yn fwy tebygol o adrodd am lesiant 
goddrychol uwch ac yn llai tebygol 
o adrodd am lesiant goddrychol isel 
(Browne Gott, 2020). Canfu Wheatley a 
Bickerton (2017) hefyd fod cyfranogiad 
neu bresenoldeb mewn digwyddiadau 
celfyddydol a diwylliannol yn gysylltiedig 
â lefelau uwch o lesiant goddrychol, 
er bod hyn yn amrywio yn dibynnu ar 
y gweithgaredd. Fodd bynnag, mae'n 
bwysig gweld canlyniadau o'r fath ar y 
cyd â ffactorau demograffig eraill a allai 
ddylanwadu ar lesiant goddrychol. Trafodir 
hyn ymhellach isod.

Cesglir data fel rhan o Arolwg Cenedlaethol 
Cymru yn unol â'r dangosyddion 
cenedlaethol a roddwyd ar waith o dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

O ran cyfranogiad, mesurir hyn fel canran 
y bobl sy'n mynychu digwyddiadau 
celfyddydol, diwylliant neu dreftadaeth  
dair gwaith y flwyddyn neu’n amlach na 
hynny ('presenoldeb rheolaidd') a chanran y 
bobl sy'n cymryd rhan mewn digwyddiadau 
chwaraeon o leiaf dair gwaith yr wythnos 
(Llywodraeth Cymru, 2016). Mae Ffigur 1 
yn dangos canran y bobl a fynychodd yn 
rheolaidd yn y ddwy flynedd y casglwyd  
data ar gyfer y dangosydd hwn, sef 2017  
a 2019, yn ôl awdurdod lleol.

Yn 2019-20, mynychodd 71% o bobl 
weithgareddau celfyddydol, diwylliannol 
neu dreftadaeth yn rheolaidd, a chymerodd 
32% o bobl ran yn rheolaidd mewn 
gweithgareddau chwaraeon (Llywodraeth 
Cymru, 2020). Mae Ffigur 2 yn dangos y 
mathau o weithgarwch a fynychwyd amlaf, 
gyda sioeau ffilm yn fwyaf poblogaidd  
(54% o bobl). Cafwyd ymatebion poblogaidd 
i theatr a cherddoriaeth fyw hefyd.

Yn 2017-18, mynychodd 68% o bobl 
ddigwyddiadau tra bod 22% wedi cymryd 
rhan mewn digwyddiadau, er i'r rhai a 
gymerodd ran wneud hynny'n rheolaidd, 
gyda 52% yn gwneud hynny unwaith 
yr wythnos neu’n amlach na hynny 
(Llywodraeth Cymru, 2018). Yn 2019-20, 
cymerodd 19% ran tra bod 70% yn mynychu 
digwyddiadau (Arolwg Cenedlaethol Cymru, 
2019-20). 
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Ffigur 2: Canran y bobl sy'n mynychu mathau o ddigwyddiadau celfyddydol, ac eithrio 
ymatebion digymell, 2019-20 (Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2019-20)

Ffigur 1: Canran y bobl a fynychodd weithgareddau celfyddydol, diwylliant neu dreftadaeth 
yn rheolaidd yn ôl awdurdod lleol ac yng Nghymru, 2017 a 2019 (Data Cymru, 2021)2

2  I gael mwy o wybodaeth am ffynonellau data ac argaeledd gweler yr Atodiad.
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Mae'n ymddangos bod daearyddiaeth a/neu 
argaeledd digwyddiadau yn lleol yn ffactor, 
gyda 51% yn cytuno (yn gryf neu'n tueddu 
i gytuno) y byddent yn mynychu'n amlach 
pe bai digwyddiadau'n agosach (Arolwg 
Cenedlaethol Cymru, 2019-20). Mae hyn yn 
awgrymu, mewn ardaloedd lle mae lefelau 
presenoldeb is ar hyn o bryd (gweler Ffigur 1), 
y gellid gwneud mwy i ddenu digwyddiadau 
a chyfleoedd.

O ran chwaraeon, mae ffigurau 2017-18 
hefyd yn dangos bod 32% wedi cymryd 
rhan dair gwaith yr wythnos neu’n amlach 
na hynny, gyda 50% yn cymryd rhan o leiaf 
unwaith yr wythnos ((Llywodraeth Cymru, 
2018). Roedd y chwaraeon mwyaf cyffredin 
yn cynnwys cerdded, nofio, y gampfa neu 
weithgareddau ffitrwydd, loncian, pêl-droed 
a beicio (Llywodraeth Cymru, 2018). Roedd 
55 y cant o Gymry yn dymuno gwneud mwy 
o chwaraeon neu weithgarwch corfforol, 
ac roedd llai na hanner yn teimlo bod 
ganddynt fynediad da at glybiau iechyd neu 
chwaraeon (Llywodraeth Cymru, 2018).

3.2. Effaith gweithgareddau 
penodol ar lesiant goddrychol
Mae rhywfaint o dystiolaeth o effaith cymryd 
rhan mewn gwahanol weithgareddau 
diwylliannol ar lesiant goddrychol unigolyn. 
Cynhaliwyd astudiaethau ar draws 
sbectrwm o weithgareddau, er, o ystyried 
ehangder a chwmpas cyfranogiad posibl, 
mae ansawdd y dystiolaeth yn amrywio ac 
yn tueddu i ganolbwyntio ar weithgareddau 
penodol yn fwy nag eraill. Yn ogystal, 
mae ymchwil yn aml yn canolbwyntio ar 
fanteision cyfranogiad ar gyfer is-grwpiau 
poblogaeth, ac mae diffyg tystiolaeth 
gadarn benodol ar bresenoldeb mewn 
digwyddiadau diwylliannol o'i gymharu 
â chyfranogiad mewn digwyddiadau a 
gweithgareddau diwylliannol (Browne Gott, 
2020).

Mae What Works Wellbeing wedi cynnal 
adolygiadau systematig o effaith cymryd 
rhan mewn digwyddiadau cerddorol fel 
canu mewn grwpiau, ac effaith cymryd 
rhan yn y celfyddydau gweledol ar iechyd 
meddwl. 

Mae tystiolaeth o ansawdd uchel yn 
dangos y gall gwrando ar gerddoriaeth 
gynyddu llesiant oedolion ifanc; y gall 
cymryd rhan mewn gweithgareddau canu 
mewn grwpiau fod yn arbennig o fuddiol 
i bobl hŷn; ac y gall therapi cerddoriaeth 
strwythuredig leihau canlyniadau llesiant 
negyddol i fenywod beichiog (Daykin et al., 
2016a). Mae'r un astudiaeth yn awgrymu y 
gall cymryd rhan mewn cerddoriaeth leihau 
iselder (ond nid gorbryder) mewn pobl iach. 

Atgyfnerthir manteision iechyd meddwl 
posibl cymryd rhan mewn gweithgareddau 
celfyddydol, diwylliant a threftadaeth 
gan adolygiad systematig ar wahân 
sy'n edrych ar effaith cyfranogiad y 
celfyddydau gweledol ar bobl sy'n dioddef 
o faterion iechyd meddwl (Tomlinson et 
al., 2018). Yn nodedig, roedd yr adolygiad 
hwn yn hyderus y gall cyfranogiad yn y 
celfyddydau gweledol gynyddu llesiant 
goddrychol yn y grŵp hwn drwy ddatblygu 
cyfalaf cymdeithasol 'bondio' a all gynyddu 
hunanhyder, cyswllt cymdeithasol a mwy 
o ymdeimlad o’r hunan (Tomlinson et 
al., 2018). Gall y gwelliannau hyn i lesiant 
ddeillio o'r cysylltiadau cymdeithasol a'r 
cyfleoedd i ddatblygu bondiau sy'n deillio 
o'r sesiynau. Mae hyn yn awgrymu y gallai 
gweithgareddau grŵp fod yn well na rhai 
unigol ar gyfer gyrru gwelliannau llesiant. 

Cysylltir gweithgareddau treftadaeth 
â llesiant goddrychol uwch, a 
gweithgareddau yn y gymuned. Gall byw 
mewn ardaloedd 'hanesyddol' gyfrannu 
at lesiant cymunedol drwy gynyddu 
lefelau cyfalaf cymdeithasol, cysylltiad ac 
'ymdeimlad o le' (Pennington et al., 2019).3  
 
 

3 Cf. y drafodaeth uchod ar sut gall hyrwyddo asedau 
diwylliannol anniriaethol a threftadaeth helpu i 
hyrwyddo llesiant diwylliannol cymunedol.
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Blwch 2: Defnyddio 
cerddoriaeth i gefnogi oedolion 
â chyflyrau iechyd: gwella 
llesiant a chanlyniadau iechyd 
Mae rhywfaint o dystiolaeth y 
gall gwrando ar gerddoriaeth a 
chymryd rhan mewn cerddoriaeth 
wella canlyniadau iechyd meddwl 
a llesiant i bobl â chyflyrau iechyd 
cronig, yn ogystal ag ar gyfer 
oedolion hŷn (Daykin et al., 2016b). 
Yn ddiddorol, ceir tystiolaeth o 
ansawdd cymedrol y gall rhaglenni 
cerddoriaeth gyfranogol gynorthwyo 
i adsefydlu oedolion ag amrywiaeth 
o gyflyrau (Daykin et al., 2016b; Batt-
Rawden a Tellnes, 2011; Batt-Rawden, 
2006). Canfu astudiaeth hydredol yn 
Norwy y gallai cerddoriaeth (hunan-
ddethol) gefnogi oedolion i gynyddu 
dwyster ac amlder eu gweithgarwch 
corfforol - er enghraifft, cerdded neu 
fathau eraill o ymarfer corff, ac felly 
cyfrannu at adsefydlu (Batt-Rawden 
a Tellnes, 2011). Ond gall hefyd gefnogi 
llesiant meddyliol a'r penderfyniad 
i newid arferion a chanolbwyntio ar 
hunan-wella a hunanofal. Awgryma 
Batt-Rawden y gall y weithred o 
ddewis cerddoriaeth a'i defnyddio i 
gefnogi adsefydlu wella teimladau o 
gyfrifoldeb personol a chymryd rhan 
mewn triniaeth, a gall gyfrannu at 
oresgyn yr ymdeimlad bod meddygoli 
yn cael ei weld fel rhywbeth sy’n 
amharu ar fywydau pobl (Batt-
Rawden, 2006). Gan hynny, gallai 
ymgorffori cyfranogiad diwylliannol 
mewn adferiad arwain at fanteision i 
iechyd y cyhoedd a helpu i gyflawni 
amcanion llesiant cyffredinol.

Gall hyn ddigwydd drwy ymweld â 
safleoedd treftadaeth. Mae gweithgareddau 
treftadaeth ymarferol - er enghraifft, 
prosiectau ymgysylltu cymdeithasol a 
chynhwysiant a phrosiectau treftadaeth 
gymunedol, yn gysylltiedig â manteision 
ychwanegol. Mae hyn yn golygu y dylai 
hyrwyddo gwerth asedau diwylliannol 
anniriaethol (gweler uchod) hefyd gynnwys 
cyfleoedd i wirfoddoli. 

Gall gwirfoddoli gynorthwyo cydlyniad 
cymdeithasol a chysylltiad yn ogystal â 
gwella llesiant goddrychol gwirfoddolwyr 
(Boelman, 2021). Mae'n ymddangos bod 
effaith gwirfoddoli ar lesiant yn gysylltiedig 
â ffactorau ewdaimonig fel ymdeimlad o 
bwrpas, hyder yn ei galluoedd eich hun, a'r 
cysylltiadau cymdeithasol a ffurfiwyd drwy 
wirfoddoli (Stuart ac Abreu Scherer, 2020). 
Fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar sut 
caiff profiad y gwirfoddolwr ei reoli, fel pe na 
bai gwirfoddolwyr yn teimlo bod eu gwaith 
yn cael ei werthfawrogi neu'n effeithiol ni 
fyddant yn cael yr un manteision llesiant. 

Yng Nghymru, mae profiad grwpiau 
cymunedol yn ystod pandemig Covid-19 
yn awgrymu y gall grwpiau sy'n seiliedig 
ar leoedd a diddordebau helpu i leddfu 
unigrwydd a rhoi ymdeimlad o bwrpas 
(Havers et al., 2021). 

Gall rhaglenni allgymorth gael effaith 
gadarnhaol ar iechyd a llesiant: mewn 
astudiaeth ar amgueddfeydd yn Llundain a 
Kent, dywedodd oedolion hŷn sydd wedi eu 
hynysu'n gymdeithasol eu bod nhw’n teimlo 
eu bod nhw wedi eu hysgogi'n feddyliol 
ac yn fwy egnïol yn gorfforol drwy gael 
rhywbeth i ysgogi gweithgarwch (Todd et 
al., 2017).  
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Mae cyfranogiad rheolaidd mewn 
chwaraeon (efallai'n annisgwyl) yn 
gysylltiedig â mwy o iechyd corfforol, gyda'r 
cynnydd mwyaf a welwyd yn y rhai a 
ymgymerodd â chwaraeon o linell sylfaen 
isel (Lakey et al., 2017). Roedd cyfranogiad 
mewn chwaraeon hefyd yn gwella iechyd 
meddwl yn ôl cofnodion personol (Lakey 
et al., 2017). Mae manteision llesiant 
cyfranogiad chwaraeon ar eu huchaf pan 
fydd cyfranogwyr yn cymryd rhan o leiaf 
bob wythnos (fel gyda gweithgareddau 
addoli, a ddisgrifir uchod), gan awgrymu 
y dylid cymryd camau i hwyluso 
gweithgarwch rheolaidd neu arferol mewn 
cymunedau (Gramatki a Watt, 2021).

Er bod y dystiolaeth yn aml yn gyfyngedig, 
mae cysylltiad cyson rhwng cymryd 
rhan mewn digwyddiadau celfyddydol, 
diwylliannol, treftadaeth neu chwaraeon a 
lefelau uwch o lesiant goddrychol. Gan fod 
rhywfaint o dystiolaeth y gall lleoliad ffisegol 
digwyddiadau fod yn rhwystr, dylai Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus weithredu 
i gefnogi digwyddiadau celfyddydol, 
diwylliant, treftadaeth a chwaraeon lleol, 
gan sicrhau bod y rhain yn rhesymol 
hygyrch. At hynny, gall darparu adnoddau 
i gynorthwyo grwpiau cymunedol, 
rhwydweithiau a grwpiau diddordeb i 
ymgysylltu a chysylltu â phobl fod yn ffordd 
dda o ategu llesiant a chynyddu cyfraddau 
cyfranogi (Havers et al., 2021). 

3.3. Treftadaeth naturiol a 
hamdden awyr agored
Mae treftadaeth naturiol – gan gynnwys 
cefn gwlad, sefyllfa ddaearyddol benodol, 
a'r rhyngweithio rhwng pobl a natur drwy 
gydol hanes – yn elfen bwysig o lesiant 
diwylliannol. Yng Nghymru, mae hanes hir 
o ryngweithio rhwng pobl a'r tir, o Oes yr 
Haearn drwy'r Chwyldro Diwydiannol hyd 
heddiw.  

Mae hyn yn golygu bod cysylltiad cryf 
rhwng treftadaeth naturiol a chof a 
defnydd hanesyddol, yn enwedig mewn 
ardaloedd lle'r oedd diwydiant yn tra-
arglwyddiaethu ar y dirwedd gynt (fel 
cymoedd de Cymru), ac ar draws y 
Gymru wledig, lle mae amaethyddiaeth yn 
ddiwylliannol bwysig ac yn aml yn diogelu 
cymunedau Cymraeg eu hiaith.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod cymryd 
rhan mewn gweithgareddau hamdden 
awyr agored yn gysylltiedig â gwell llesiant 
goddrychol. Canfu astudiaeth ar draws 
rhanbarthau ieithyddol yn y Swistir fod 
cael mynediad cyfagos i hamdden awyr 
agored o ansawdd uchel yn cael effaith 
gadarnhaol ar lesiant a chydnerthedd pobl 
sy'n byw mewn lleoliadau trefol (Buchecker 
a Degenhardt, 2015). Mae treulio o leiaf 
120 munud yr wythnos yn yr awyr agored 
mewn amgylcheddau naturiol, gan 
gynnwys parciau, yn cydberthyn ag 
iechyd a llesiant gwell eu hunain, waeth 
beth fo'r ffactorau demograffig mwyaf, 
gan gynnwys oedran, natur wledig eu 
lleoliad ac iechyd cyffredinol (White et 
al., 2019). Bydd ansawdd y dystiolaeth 
hon yn gyfyngedig i'r graddau mae'n 
dibynnu ar lesiant hunan-adrodd, y 
gellid ei bennu gan ffactorau eraill, a 
bydd angen astudiaethau pellach. Fodd 
bynnag, gwelwyd bod cymryd rhan mewn 
gweithgareddau hamdden sy'n seiliedig ar 
natur yn cynyddu llesiant wrth reoli ar gyfer 
amrywiaeth o ffactorau demograffig, sy’n 
awgrymu bod treulio amser ym myd natur 
yn fuddiol ar ei ben ei hun (Wolsko et al., 
2019).

Prin yw'r dystiolaeth sy'n awgrymu y gall 
treulio amser yn yr awyr agored gyda 
theulu a ffrindiau wella llesiant, yn enwedig 
gyda phartneriaid (What Works Wellbeing, 
2018).  
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Bydd angen ymchwil bellach i sefydlu'r 
canfyddiadau hyn yn fwy manwl, oherwydd 
pryderon ynghylch digonolrwydd y 
dystiolaeth a'r fethodoleg bresennol 
(Mansfield et al., 2018).

Gall treftadaeth naturiol gynnwys y 
rhyngweithio rhwng cymunedau a'u 
tirweddau. Mae Urquhart ac Acott (2014)  
yn trafod y berthynas rhwng hanes 
diwylliannol a thirwedd ffisegol yng  
nghyd-destun pentrefi pysgota Cernyw,  
lle mae cymunedau wedi datblygu yn  
unol â nodweddion ffisegol y dirwedd -  
er enghraifft, cildraethau, cilfachau a 
harbwrs naturiol. 

Yng Nghymru, ceir cyfleoedd treftadaeth 
naturiol cyfoethog, yn amrywio o safleoedd 
treftadaeth, tirweddau gwarchodedig fel 
parciau naturiol ac ardaloedd o harddwch 
naturiol eithriadol, a thirweddau sy'n 
dangos effeithiau gwaith diwydiannol 
yn y gorffennol a'r presennol. Gellid 
defnyddio'r rhain i ddatblygu strategaeth 
llesiant sy'n cysylltu treftadaeth naturiol, 
treftadaeth ddiwylliannol a llesiant corfforol. 
Er enghraifft, mae llwybrau treftadaeth 
fel Llwybr Pererinion Gogledd Cymru yn 
cynnig cyfleoedd i gysylltu treftadaeth 
ddiwylliannol ac ysbrydol â harddwch 
naturiol a gweithgarwch corfforol, gan 
ddarparu amrywiaeth o fanteision 
canfyddedig i unigolion (Scriven, 2021). Er 
y gellid defnyddio llwybrau o'r math hwn i 
gysylltu safleoedd crefyddol ledled Cymru, 
mae cyfleoedd hefyd i wneud hyn gyda 
threftadaeth ddiwydiannol (er enghraifft, 
Llwybr Machen yng Nghaerffili) neu mewn 
ardaloedd trefol ac o gwmpas trefi ledled 
Cymru.4 
 
 
 
 
 

Blwch 3: Newid canfyddiadau o 
dreftadaeth naturiol: cyfleoedd 
economaidd, cymdeithasol a 
diwylliannol 
Roedd cymoedd de Cymru yn 
ardaloedd diwydiannol helaeth 
yn y gorffennol. Ond ers cau'r 
gweithfeydd cloddio am lo a 
gweithgareddau diwydiannol 
cysylltiedig (er enghraifft, 
gweithgynhyrchu dur) yn y 1980au 
ac ymlaen i'r 1990au, mae ardaloedd 
ar lethrau bryniau a mynyddoedd 
wedi eu 'hailddosbarthu' yn ôl natur 
a thrwy weithgareddau 'ail-wyrddio' 
bwriadol - er enghraifft, coedwigo 
(Llewellyn et al., 2017). Mae rhywfaint 
o dystiolaeth yn awgrymu bod 
agweddau ar y newid tirwedd hwn 
yn cael eu croesawu gan drigolion 
lleol sy'n gwerthfawrogi'r esthetig 
newydd ac ailosod cyd-destun y 
gorffennol diwydiannol (Llewellyn et 
al., 2017). Gallai adnewyddu a gwella 
ardaloedd treftadaeth naturiol 
gynyddu mynediad at weithgarwch 
corfforol a darparu cyfleoedd 
economaidd i gymunedau lleol. Fodd 
bynnag, bydd angen ymdeimlad o 
berchnogaeth a rheolaeth gan fod 
tystiolaeth hefyd o ddieithrwch o'r 
dirwedd, yn enwedig ar ffurf tipio 
anghyfreithlon a gosod tân bwriadol 
(Llewellyn et al., 2017). Mae Project 
Skyline yn astudiaeth ddichonoldeb 
a gynhaliwyd i ymchwilio i'r 
cyfleoedd posibl i gymunedau'r 
Cymoedd gymryd rheolaeth dros 
faterion yn ymwneud â’r tirwedd 
lleol (Project Skyline, n.d.). Os bydd 
y prosiect yn parhau, gallai gynnig 
model ar gyfer cynyddu canlyniadau 
economaidd, cymdeithasol a llesiant 
mewn cymunedau tebyg. 

4 Mae ardaloedd o gwmpas trefi yng Nghymru 
yn cynnwys cymoedd de Cymru, lle ceir trefoli 
sylweddol heb un 'craidd' trefol ac ardaloedd 
gwledig sylweddol (e.e. ar ochrau'r cymoedd). 
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3.4. Y Gymraeg a llesiant 
diwylliannol
Mae'r Gymraeg yn rhan bwysig o lesiant 
diwylliannol a strategaeth llesiant gyffredinol 
yng Nghymru. Mae nifer y siaradwyr 
Cymraeg yn parhau i fod yn gymharol 
sefydlog ar lefel o tua un rhan o bump o'r 
boblogaeth, ond bu cynnydd diweddar 
yn y rhai sydd â gallu i siarad 'rhywfaint' 
(Llywodraeth Cymru, 2020; Stats Cymru, 
2019). Mae cwestiwn ehangach ynghylch 
y gallu i siarad Cymraeg yn awgrymu bod 
29.1% o bobl yn gallu siarad Cymraeg, gyda 
lefel uchel o amrywiant ymhlith ardaloedd 
awdurdodau lleol – o 16% yn Sir Fynwy i 77% 
yng Ngwynedd (gweler Ffigur 3; Stats Cymru, 
2021).

Mae plant yn fwy tebygol nag oedolion o 
siarad Cymraeg, gyda 40% yn dangos y 
gallu yn 2018 (Llywodraeth Cymru, 2018). Gall 
hyn fod oherwydd defnydd yn yr ysgol yn 
hytrach nag yn ehangach, gan fod llawer o 
bobl ifanc yn rhoi'r gorau i siarad Cymraeg 
ac yn colli eu sgiliau iaith ar ôl gadael y 
system addysg statudol (Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol, 2020).

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn gysylltiedig 
â llesiant goddrychol uwch. Mae siaradwyr 
Cymraeg yn fwy tebygol o gymryd rhan 
mewn digwyddiadau celfyddydol a 
chwaraeon, ac mae siaradwyr rhugl  
yn llawer mwy tebygol o fynychu 
digwyddiadau a gyflwynir drwy'r  
Gymraeg (Llywodraeth  
Cymru, 2018). Mae siaradwyr  
Cymraeg yn adrodd am  
foddhad uwch yn eu  
bywydau na phobl  
ddi-Gymraeg  
(Browne Gott, 2020).  
Nid yw'n glir pam mai  
dyma’r sefyllfa, gydag  
ymchwil yn awgrymu mai 'ffactor sylfaenol' 
sy'n gyfrifol (Browne Gott, 2020).  

Mae’n bosibl bod daearyddiaeth yn 
chwarae rôl, gan fod ardaloedd â 
chyfrannau uwch o siaradwyr Cymraeg 
(fel y dywedir yn Ffigur 3) yn tueddu i 
fod â sgoriau llesiant cyfartalog uwch 
ac anghydraddoldeb llesiant ychydig 
yn is nag ardaloedd lle siaredir llai o 
Gymraeg (gweler y papur briffio llesiant 
a chydraddoldeb). Mae ardaloedd 
gwledig yn tueddu i fod â niferoedd uwch 
o siaradwyr Cymraeg (yng Ngorllewin 
Cymru) a llesiant cyfartalog uwch.

Ffigur 3: Y gallu i siarad Cymraeg yn  
ôl awdurdod lleol (Stats Cymru, 2021).
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Bu gwelliannau diweddar yn y ffordd 
mae gwasanaethau cyhoeddus yn 
hyrwyddo'r Gymraeg ac yn hwyluso'r 
defnydd o'r Gymraeg, ond bydd angen 
gwneud mwy i sicrhau y gall siaradwyr 
Cymraeg ddefnyddio'r iaith ledled Cymru 
(Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, 
2020). Mae'n debygol y bydd hyn yn 
wahanol yn ôl ardal Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gyda heriau gwahanol yn  
bodoli yn y 'Fro Gymraeg', o'i gymharu  
ag ardaloedd yn Ne Cymru sydd â chyfran  
is o siaradwyr Cymraeg.5

Bydd gwella gallu siaradwyr Cymraeg 
i ddefnyddio'r Gymraeg yn gofyn am 
ddull sy'n canolbwyntio ar y gymuned, 
oherwydd mae'r gallu i ddefnyddio'r iaith 
yn dibynnu ar nifer y siaradwyr Cymraeg a'r 
gwasanaethau Cymraeg eu hiaith mewn 
ardal leol. Gallai hyrwyddo a chynyddu 
mynediad at ddosbarthiadau Cymraeg (yn 
enwedig i grwpiau sy'n llai tebygol o gael 
mynediad at y rhain eu hunain, fel grwpiau 
lleiafrifoedd ethnig a phobl sy'n byw mewn 
ardaloedd difreintiedig) helpu i gynyddu 
pwysigrwydd y Gymraeg mewn rhai 
cymunedau (Comisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol, 2020). Ond gallai strategaeth 
ehangach ar gyfer cynyddu'r defnydd o'r 
Gymraeg ystyried y ffyrdd y gall gyfrannu 
at weithgareddau llesiant ehangach, gan 
gynnwys hyrwyddo asedau diwylliannol 
anniriaethol, llesiant cymunedol, a thynnu 
cynulleidfa ehangach at weithgareddau 
diwylliannol, gan gynnwys yr Urdd a'r 
Eisteddfod.

Blwch 4: Rhwydweithiau 
cymdeithasola defnydd iaith

Mae ymchwil hydredol ymhlith 
siaradwyr Cymraeg newydd yng 
Nghwm Rhymni, mewn cymuned 
Saesneg ei hiaith yn bennaf, yn 
awgrymu bod nifer o ffactorau sy'n 
dylanwadu ar ddefnyddio’r iaith y 
tu hwnt i'r gallu i’w siarad (Hodges, 
2021). Gall y rhain gynnwys lefel yr 
hyder wrth ddefnyddio'r iaith mewn 
lleoliadau teuluol a gweithle, yn 
ogystal â rhyngweithio ag eraill - 
er enghraifft, aelodau o'r teulu sy'n 
ymateb yn Saesneg yn unig. Mae rhai 
siaradwyr Cymraeg yn dweud eu bod 
yn teimlo nad ydynt yn cael eu hannog 
i ddefnyddio'r iaith yn y gwaith, mewn 
addysg neu gartref yn sgil canfyddiad 
nad oes ganddynt ddigon o afael ar yr 
iaith.

Mae'n ymddangos bod presenoldeb 
aelodau iau o'r teulu yn annog 
y defnydd o'r Gymraeg mewn 
lleoliadau teuluol, a gall mynediad at 
rwydweithiau a chymunedau Cymraeg 
annog defnyddio’r iaith. Gallai 
deall y pwyntiau pontio sy'n pennu 
llwybr defnydd iaith helpu Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus i feithrin 
cymorth mwy cydlynol yn y gymuned 
ac yn y gweithle i'r Gymraeg, ac annog 
defnyddio’r iaith 'o'r gwaelod i fyny' 
mewn ardaloedd lleol (Hodges, 2021).

5  Y 'Fro Gymraeg' yw'r ardal yng Nghymru lle bu 
mwyafrif o siaradwyr Cymraeg yn hanesyddol, yn 
draddodiadol yn cynnwys Ynys Môn, Gwynedd, 
Ceredigion a Sir Gaerfyrddin a rhannau o siroedd 
cyfagos.
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Mae rhywfaint o dystiolaeth yn awgrymu 
nad yw pob grŵp yn cael mynediad 
cyfartal at weithgareddau diwylliannol, ac 
yn yr un modd, ni fydd gan rai cymunedau 
fynediad at yr un cyfleoedd ag eraill. Mae 
tystiolaeth o Loegr hefyd yn awgrymu 
bod cymryd rhan mewn gweithgareddau 
celfyddydol yn wahanol yn ôl ffactorau 
demograffig (Lakey et al., 2017).

Yn gyffredinol, mae cyfranogiad yn uwch 
mewn teuluoedd â phlant (5–10 oed) ac 
ar aelwydydd lle mae un aelod eisoes 
yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
diwylliannol (Lakey et al., 2017). Fodd 
bynnag, mae cyfranogiad yn amrywio yn 
ôl oedran (gyda'r rhai dros 75 oed yn lleiaf 
tebygol o gymryd rhan, ond mae cyfraddau 
yn cynyddu'n gyson tan hynny); statws 
ariannol (gyda'r rhai ar incwm isel yn lleiaf 
tebygol o gymryd rhan); ac ethnigrwydd 
(gyda phobl o gefndiroedd Du neu Asiaidd 
yn lleiaf tebygol o gymryd rhan) (Lakey et 
al., 2017). Mae hyn yn amrywio yn ôl yr union 
weithgaredd, gyda phobl Du Affricanaidd 
a Charibïaidd o leiaf mor debygol â phobl 
Wyn o gymryd rhan mewn dawns neu 
gerddoriaeth (Lakey et al., 2017). 

Mae'n bosibl y bydd rhywfaint o'r  
amrywiad yn ganlyniad i wahanol  
bwyslais a diddordebau diwylliannol 
ymhlith gwahanol grwpiau (Lakey et al., 
2017). I ategu hyn mae tystiolaeth yn 
dangos bod diffyg diddordeb yn ffactor 
pwysig o ran ymddieithrio oddi wrth 
weithgareddau diwylliannol yn achos  
tua 19% o'r boblogaeth yng Nghymru 
(Browne Gott, 2020).  
 
 
 
 

4. A yw canlyniadau llesiant yn wahanol 
ar gyfer gwahanol grwpiau?

Fodd bynnag, mae elfennau eraill yn 
debygol o ddeillio o anghydraddoldeb –  
er enghraifft y berthynas rhwng 
amddifadedd neu iechyd gwael a 
phresenoldeb mewn digwyddiadau 
diwylliannol.6

Mae perthynas rhwng cyfranogiad uwch 
a phresenoldeb mewn digwyddiadau 
diwylliannol a gwell llesiant goddrychol. 
Ond mae’n bosibl nad yw hyn yn achosol. 
Mae'r rhai sy'n fwy tebygol o fynychu 
digwyddiadau diwylliannol yn rheolaidd 
hefyd yn fwy tebygol o wneud ymarfer  
corff; bod yn berchen ar eu tŷ hunain;  
ddim mewn sefyllfa o amddifadedd;  
a bod mewn iechyd da – yr holl ffactorau 
sydd hefyd yn gysylltiedig â llesiant 
goddrychol uwch (Browne Gott, 2020).  
Fodd bynnag, mae data hydredol yn 
awgrymu bod mwy o ymwneud â'r 
celfyddydau, diwylliant, treftadaeth  
a chwaraeon dros amser yn cynyddu 
llesiant goddrychol, tra bod llai o 
gyfranogiad yn lleihau llesiant goddrychol. 
Mae hyn yn awgrymu bod cysylltiad 
rhwng llesiant goddrychol ac ymgysylltu 
diwylliannol (Lakey et al., 2017). Mae 
rhywfaint o ymchwil yn awgrymu y gall 
rhai gweithgareddau fel presenoldeb 
mewn addoliad crefyddol a chyfranogiad 
mewn chwaraeon effeithio'n gadarnhaol ar 
lesiant, ar ôl rheoli amrywiaeth o ffactorau 
demograffig (Gramatki a Watt, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Gweler y papur briffio ar gydraddoldeb a llesiant i 

gael rhagor o wybodaeth am y berthynas rhwng 
anghydraddoldebau a llesiant.
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Ar lefel gymunedol, mae amrywiadau 
daearyddol o ran presenoldeb neu 
gyfranogiad mewn gweithgareddau 
diwylliannol ledled Cymru. Mae angen 
astudio'r rhain ymhellach gan y gallent 
adlewyrchu diffyg mynediad at gyfleoedd 
lleol neu ffactorau eraill fel amddifadedd 
lleol. Ond mae hyn yn ansicr ar hyn o bryd 
(Browne Gott, 2020). Mae’n bosibl ei bod 
yn werth nodi bod y rhai sy'n berchen ar eu 
cludiant personol eu hunain yn llawer mwy 
tebygol o fod wedi mynychu neu gymryd 
rhan mewn gweithgareddau diwylliannol 
(Browne Gott, 2020).7 

Gall gwella hygyrchedd mannau a 
gweithgareddau diwylliannol, gan gynnwys 
trafnidiaeth gyhoeddus a llesol (fel cerdded 
neu feicio), helpu i gynyddu cyfraddau 
cyfranogi. Mae rhaglenni fel cynllun 'Noson 
Allan' Cyngor Celfyddydau Cymru, lle mae 
perfformiadau'n mynd i leoliadau cymunedol 
llai ledled Cymru, hefyd yn cynnig cyfle i roi’r 
cyfle gorau posibl i gymryd rhan(Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 2019).  

Mae hefyd yn debygol y gallai newid 
canfyddiadau o weithgareddau diwylliannol 
ar gyfer grwpiau nad ydynt yn cymryd rhan 
helpu i wella mynediad – er enghraifft, 
herio barn y celfyddydau, diwylliant a 
threftadaeth fel gweithgaredd elitaidd. Bydd 
hyn yn gofyn am waith ymgysylltu parhaus, 
sy’n sensitif ac wedi ei dargedu (Y Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 2019). 
Gellid defnyddio rhagnodi cymdeithasol, 
lle argymhellir bod unigolion yn cymryd 
rhan mewn rhywbeth fel ffordd o fynd i'r 
afael â materion iechyd, fel ffordd o ehangu 
mynediad tra hefyd yn gwella canlyniadau 
llesiant ac iechyd i bobl sy'n agored i niwed 
(Y Gynghrair Diwylliant, Iechyd a Llesiant, 
2021).

7 Fodd bynnag, gellir esbonio'r newidyn hwn  
yn nhermau amddifadedd neu ddeiliadaeth  
tai yn hytrach na mynediad at drafnidiaeth 
(Browne Gott, 2020).
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Bydd yn bwysig bod Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn cadw 
mewn cof y bylchau yn y dystiolaeth a lle 
mae’r dystiolaeth yn annigonol yn y maes 
hwn i lywio eu strategaeth ac addasu’r 
canfyddiadau yn ôl y sefyllfa leol.

Mae mater allweddol yn ymwneud â 
thueddiadau yn y dyfodol yn y maes hwn. 
Roedd y dystiolaeth a drafodwyd yn dyddio 
o’r cyfnod cyn pandemig Covid-19, sydd 
wedi cael effaith hysbys ar y sectorau 
celfyddydau, diwylliant a threftadaeth. 
Mae cyfyngiadau symud yn arbennig 
wedi golygu bod llawer o leoliadau wedi 
gorfod cau am gyfnodau hir. Mae hyn 
wedi cael effaith ddifrifol ar sefydliadau 
celfyddydol, diwylliant a threftadaeth o 
ran colli incwm a chyfleoedd masnachol, 
ac ar unigolion a oedd yn fwy tebygol o 
ddisgyn drwy'r bylchau mewn cymorth 
sy'n gysylltiedig â Covid-19 (Y Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
2020a, 2020b). Mae rhai darparwyr yn 
debygol o fod wedi cau'n barhaol yn ystod 
y pandemig, ac mae llawer o weithwyr yn 
debygol o fod wedi gadael y diwydiant, yn 
enwedig mewn ardaloedd sy'n gorgyffwrdd 
â'r sectorau lletygarwch a digwyddiadau 
byw. Mae hyn yn debygol o ddwysáu 
problemau a materion fel y rhai sy'n 
ymwneud â chynaliadwyedd a lledaeniad 
daearyddol anghyfartal – fel sydd wedi 
digwydd ar gyfer lleoliadau cerddoriaeth 
fyw, er enghraifft – a oedd yn bresennol 
cyn y pandemig ( Y Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu 2020c).

5. Beth yw’r bylchau tystiolaeth, 
ansicrwydd a’r meysydd i'w harchwilio?

Fodd bynnag, ar adeg ysgrifennu'r 
adroddiad, nid yw'n glir beth fydd effaith 
barhaol pandemig Covid-19 ar y sectorau 
celfyddydau, diwylliant a threftadaeth. 
Gallai materion fel prinder gweithlu fod 
yn gymharol elastig, gyda gweithwyr 
yn dychwelyd fwyfwy i'r sector, neu 
mae’n bosibl y byddant yn broblemau 
hirdymor. Ar y llaw arall, er y bydd y 
pandemig wedi cyflymu rhai tueddiadau 
negyddol, gall hefyd gynnig cyfleoedd 
newydd. Er enghraifft, gallai gwersi a 
ddysgwyd o brofiad gwirfoddolwyr yn 
ystod y pandemig helpu i wella llesiant 
cymunedol a diwylliannol yn y dyfodol 
(Havers et al., 2021).

Mae tueddiadau'r dyfodol hefyd yn 
anodd eu rhagweld gan mai data 
eithaf diweddar sydd ar rai agweddau 
ar y thema hon. Ni chaiff data ar gyfer 
dangosyddion cenedlaethol eu casglu 
bob blwyddyn, er enghraifft, felly dim ond 
ar gyfer 2017 a 2019 mae data cymaradwy 
ar gyfer cyfranogiad rheolaidd ar gael. 
Bydd angen i'r data hyn barhau i gael  
eu casglu.
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Fel y trafodwyd uchod, nid yw tystiolaeth 
a data cadarn bob amser ar gael ar gyfer 
ymyriadau, gweithgareddau neu fathau 
penodol o lesiant. Mae hyn yn cyfyngu i 
ba raddau y gall ymyriadau at ddibenion 
penodol neu sydd wedi eu targedu at 
grwpiau penodol fod yn seiliedig ar seiliau 
tystiolaeth sy'n bodoli’n barod.  
O ystyried y berthynas rhwng cyfraddau 
cyfranogiad uwch a llesiant goddrychol 
uwch, ac o ystyried y berthynas rhwng 
llesiant cymunedol a diwylliannol, ni ddylai 
hyn atal gweithredu yn y maes hwn. 
Fodd bynnag, bydd gwerthuso ac asesu 
rhaglenni'n barhaus yn bwysig er mwyn 
adeiladu'r sylfaen dystiolaeth a phennu'r 
hyn sydd fwyaf effeithiol.

Gallai gwerthuso ac asesu parhaus hefyd 
helpu i bennu ymhellach y ffactorau sy'n 
ysgogi llesiant diwylliannol i unigolion. 
Bydd yn bwysig ceisio nodi'r ffactor(au) 
sy'n cyfrif am lesiant yn y maes hwn. Gallai'r 
rhain gynnwys ffactorau ewdaimonig 
fel dod o hyd i ystyr neu ddiben drwy 
gyfranogiad diwylliannol, a ffactorau 
hedonig fel mwynhau gweithgareddau 
celfyddydol, diwylliant, treftadaeth a 
chwaraeon.  
 
 

Y rheswm am hyn yw bod cyfranogiad 
diwylliannol yn gysylltiedig ag 
amrywiaeth o ffactorau economaidd-
gymdeithasol sydd hefyd yn gysylltiedig 
â llesiant goddrychol uchel, ond mae'n 
ymddangos hefyd bod cysylltiad achosol 
rhwng cyfranogiad a llesiant goddrychol. 
Mae hyn yn golygu y bydd dod o hyd i'r 
agweddau penodol ar gyfranogiad sy'n 
effeithio ar lesiant yn bwysig. 

Yn olaf, bydd sicrhau bod canfyddiadau 
lefel uchel yn cael eu trosi'n effeithiol 
a'u cysylltu ag arfer yn elfen bwysig o 
wella llesiant diwylliannol. Bydd angen 
blaenoriaethu'n ofalus ar weithredu 
gwelliannau i lesiant diwylliannol. Bydd 
hyn yn dibynnu ar anghenion lleol ac 
ymwybyddiaeth o'r cyd-destun lleol, gan 
gynnwys sut caiff cyfleoedd ac asedau eu 
dosbarthu ar draws ardaloedd y Byrddau 
Gwasanaethau Lleol.
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6. Casgliad: Sut gellir defnyddio llesiant 
diwylliannol i gefnogi 

amcanion llesiant?

Mae'r papur briffio hwn wedi ymdrin â'r 
ffyrdd y gellir deall llesiant diwylliannol a sut 
gall ategu llesiant unigolion a chymunedol 
yn fwy cyffredinol. Mae hefyd wedi cyfeirio 
at ffyrdd y gall mabwysiadu dull sy'n 
canolbwyntio ar lesiant diwylliannol helpu 
i gyflawni amcanion llesiant eraill – gan 
gynnwys mewn perthynas ag iechyd, yr 
economi a'r Gymraeg a diwylliant. Mae 
gweithgareddau diwylliannol hefyd yn 
elfen bwysig o lesiant cymunedol a gellir 
eu defnyddio i gefnogi ffyniant cymunedau 
ledled Cymru.

Mae amrywiaeth o ddulliau y gellid eu 
cymryd i gefnogi llesiant diwylliannol. Bydd 
yn fuddiol cofio manteision cyfranogiad 
unigol ochr yn ochr â syniadau ehangach 
am lesiant diwylliannol cymunedol. Mae'r 
rôl y gall cymryd rhan mewn grwpiau sy'n 
seiliedig ar ddiddordeb a lleoedd ei chael 
wrth adeiladu cymunedau cryfach yn 
arbennig o bwysig. Gall galluogi mwynhad 
ac atgynhyrchu diwylliant, gan gynnwys 
asedau diwylliannol anniriaethol, arwain 
at amrywiaeth o fanteision i unigolion a 
chymunedau. Gellir cefnogi treftadaeth 
naturiol oherwydd y manteision llesiant 
y mae'n eu darparu ynddo ei hun ac 
oherwydd y cyfle i gael cysylltiadau 
trawsbynciol ag agweddau eraill ar lesiant 
diwylliannol. Ac mae cefnogi'r Gymraeg a 
diwylliant yn cyd-fynd â phob agwedd ar 
lesiant diwylliannol, ar yr un pryd â bod yn 
nod statudol ynddo ei hun.

Bydd mynediad at gyfleoedd diwylliannol  
yn amrywio ledled Cymru a bydd y 
strategaeth briodol ar gyfer pob ardal yn 
dibynnu ar ffactorau sy'n benodol i le.  
Mae'r rhain yn cynnwys y cyfraddau 
cyfranogi presennol, statws treftadaeth 
naturiol a diwylliannol mewn ardaloedd 
lleol, a ffactorau demograffig. Fodd bynnag, 
fel cyfres o egwyddorion cyffredinol, mae’n 
bosibl y bydd Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn dymuno ystyried y canlynol 
mewn asesiadau llesiant yn y dyfodol a 
phennu eu hamcanion llesiant:

1. Statws asedau diwylliannol anniriaethol 
yn y gymuned, eu rôl o ran llesiant 
cymunedol, a sut gellir eu defnyddio  
i gynyddu llesiant.

2. Cyfraddau cyfranogiad mewn 
celfyddydau, diwylliant, treftadaeth a 
chwaraeon ac unrhyw anghydraddoldeb 
hysbys, a sut gellir mynd i'r afael â hwy.

3. Cyfleoedd trawsbynciol i ddefnyddio 
gweithgareddau diwylliannol neu 'lens' 
llesiant diwylliannol i ysgogi gwelliannau 
llesiant mewn meysydd eraill fel iechyd 
neu ddatblygu economaidd.

4. Manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i 
feithrin llesiant diwylliannol drwy 
weithgareddau cyfranogol sy'n datblygu 
cyfalaf cymdeithasol ac ymdeimlad o le 
a bod ynghyd.
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Argymhellwn ni y dylai byrddau 
gwasanaethau cyhoeddus gymryd y 
camau canlynol:

1. Nodi arbenigedd lleol (a allai gynnwys, 
er enghraifft, clercod tref, offeiriaid 
plwyf, haneswyr lleol a chymdeithasau 
hanesyddol) i hwyluso cysylltiadau 
cymunedol a nodi asedau diwylliannol 
anniriaethol lleol a chefnogi grwpiau 
sy'n seiliedig ar fannau a grwpiau 
sy'n seiliedig ar ddiddordebau. Mae'r 
dull hwn hefyd wedi ei argymell yn 
Havers et al. (2021) fel ffordd o fynd i'r 
afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd 
cymdeithasol yn dilyn pandemig 
Covid-19, ac felly mae'n cynnig 
manteision trawsbynciol.

2. Nodi darparwyr celfyddydau, 
diwylliant, gweithgareddau, 
treftadaeth a chwaraeon lleol, yn 
enwedig y rhai sydd â chysylltiad agos 
â chymunedau lleol. Bydd yn bwysig 
iawn asesu'r angen yn dilyn pandemig 
Covid-19, a chynnig cymorth lle bo 
hynny'n bosibl.

3. Mapio darparwyr lleol o ran ardaloedd 
o amddifadedd neu gyfranogiad is i 
weld lle mae bylchau yn y ddarpariaeth, 
a gweithredu ymatebion sy'n benodol i 
fannau ac yn y gymuned i sicrhau bod 
y ddarpariaeth yn diwallu'r angen ac yn 
mynd i'r afael ag anghydraddoldebau.

4. Sicrhau bod llesiant diwylliannol, gan 
gynnwys treftadaeth ddiwylliannol 
a naturiol, yn rhan o strategaethau 
iechyd economaidd a chyhoeddus  
i wneud y mwyaf o'r potensial ar gyfer 
manteision trawsbynciol.  

Gallai hyn gynnwys defnyddio dulliau 
prisio ehangach sy'n cipio gwerthoedd 
nad ydynt yn cael eu defnyddio neu 
fanteision cymdeithasol ehangach 
sy'n gysylltiedig ag asedau diwylliant 
a threftadaeth (Bakhshi et al., 2015; 
Sagger et al., 2021).

5. Yn bwysicaf oll, ystyried problemau  
o safbwynt llesiant diwylliannol, 
gan fod cefnogi gweithgareddau 
diwylliannol a llesiant cymunedol yn 
gallu cynnig atebion i broblemau 
eraill. Er enghraifft, gall cefnogi asedau 
diwylliannol anniriaethol feithrin 
cymunedau cryfach, a all ddarparu 
adnoddau i fynd i'r afael ag unigrwydd, 
arwahanrwydd cymdeithasol a 
phroblemau cymunedol eraill.

Yn olaf, bydd angen i Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd 
ystyried integreiddio eu nodau llesiant 
â strategaeth ac amcanion ehangach 
Llywodraeth Cymru. Enghreifftiau yw'r 
amcanion llesiant a geir yn Rhaglen 
Lywodraethu 2021-26 (Llywodraeth  
Cymru, 2021a) a fframwaith strategol  
y genhadaeth i gryfhau ac ailadeiladu'r 
economi (Llywodraeth Cymru, 2021b). 
Mae cyfres Y Gallu i Greu Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol hefyd yn  
cynnwys awgrymiadau ar gyfer nodau  
a allai gyfrannu at well llesiant diwylliannol, 
ac mae cyfres o astudiaethau achos  
yn cynnig enghreifftiau o sut i drosi'r rhain 
yn ymarferol (Comisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol, 2019).

Papur hysbysu tystiolaeth  

https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/The-role-of-communities-and-the-use-of-technology-in-mitigating-loneliness-during-the-coronavirus-pandemic.pdf
https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/measuringeconomicvalue/
https://www.gov.uk/government/publications/valuing-culture-and-heritage-capital-a-framework-towards-decision-making/valuing-culture-and-heritage-capital-a-framework-towards-informing-decision-making
https://gov.wales/programme-for-government-2021-to-2026
https://gov.wales/programme-for-government-2021-to-2026
https://gov.wales/economic-resilience-and-reconstruction-mission
https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/case-studies/
https://www.futuregenerations.wales/a-wales-of-vibrant-culture-and-thriving-welsh-language/
https://www.futuregenerations.wales/a-wales-of-vibrant-culture-and-thriving-welsh-language/


Manylion yr Awdur
Mae Jack Price yn Swyddog Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Diolchiadau
Hoffai WCPP ddiolch i'r rhai sydd wedi adolygu a rhoi sylwadau ar ddrafftiau'r papur briffio 
hwn, gan gynnwys elodau byrddau gwasanaethau lleol, Deborah Hardoon (What Works 
Wellbeing) a Swyddfa Cenedlaethau'r Dyfodol.
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Casglwyd data yn y ddogfen hon yn bennaf gan Data Cymru (2021), Arolwg Cenedlaethol 
Cymru a Stats Cymru. Mae data sy'n ymwneud â Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol Cymru 
hefyd ar gael gan Lywodraeth Cymru (2019). 

Mae llawer o ddangosyddion a data eraill sydd ar gael ar lefel genedlaethol ar gael ar wahanol 
lefelau daearyddol, gan gynnwys ar lefel awdurdod lleol. Mae'r tabl isod yn crynhoi data sydd 
wedi cael eu defnyddio neu yr ymgynghorwyd â nhw wrth baratoi'r papur briffio hwn, gydag 
arwydd o'u dadansoddiad daearyddol, sut cawsant eu cyflwyno yn y papur briffio, a pha mor 
aml y cânt eu diweddaru. Cyflwynir y setiau data yn y drefn y cyfeirir atynt yn y sesiwn friffio. 

Atodiad: Ffynonellau data 
ac argaeledd

Data Ffynhonnell Dadansoddiad Cyfnod amser Lleoliad 
dadansoddiad 
data yn y briff

Amlder 
rhyddhau

Canran y bobl 
sy'n mynychu 
gweithgareddau 
celfyddydol, 
diwylliannol neu 
dreftadaeth yn 
rheolaidd

Data Cymru Awdurdod 
cenedlaethol a 
lleol

2017, 2019 Ffigur 1 Ad hoc

Asesiadau llesiant y 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
Set ddata graidd 

Data Cymru Awdurdod 
cenedlaethol a 
lleol

Yn ddibynnol 
ar set ddata

- Casgliad untro

Arolwg Cenedlaethol 
Cymru – Canran y bobl 
sy'n mynychu mathau 
o ddigwyddiadau 
celfyddydol 

Arolwg 
Cenedlaethol 
Cymru  
2019-20

Cenedlaethol 2019-20 Ffigur 2 Ad hoc

Arolwg Cenedlaethol 
Cymru 2019-20

Arolwg 
Cenedlaethol 
Cymru  
2019-20

Cenedlaethol 2019-20 Data y cyfeirir 
atynt yn y 
testun

Yn flynyddol

Cyfres Llesiant Cymru Llywodraeth 
Cymru 

Cenedlaethol 2017-2020 Data y cyfeirir 
atynt yn y 
testun

Yn flynyddol

Arolwg Blynyddol o'r 
Boblogaeth – Y gallu 
i siarad Cymraeg yn 
ôl awdurdod lleol a 
blwyddyn 

Ystadegau 
Cymru

Awdurdod 
cenedlaethol a 
lleol

2001-2020 Datganiad 
diweddaraf a 
gyflwynwyd yn 
Ffigur 3

Chwarterol

Diwylliant, chwaraeon 
a lles: Canfyddiadau 
arolwg Understanding 
Society o Oedolion

NatCen, 
yn seiliedig ar 
ddeall data'r 
Gymdeithas

Lloegr 2017 Data y cyfeirir 
atynt yn y 
testun

Dadansoddiad 
un tro

Papur hysbysu tystiolaeth  

https://www.opendata.wales/dataset/view?siteId=49097a03-6589-4899-b5c0-3cbaf8e062b7&datasetId=20125d0e-2bba-eb11-90ff-00155d084d17
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://statswales.gov.wales/Catalogue
https://gov.wales/wellbeing-wales-national-indicators
https://www.opendata.wales/dataset/view?siteId=49097a03-6589-4899-b5c0-3cbaf8e062b7&datasetId=20125d0e-2bba-eb11-90ff-00155d084d17
https://www.opendata.wales/dataset/view?siteId=49097a03-6589-4899-b5c0-3cbaf8e062b7&datasetId=20125d0e-2bba-eb11-90ff-00155d084d17
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://gov.wales/wellbeing-wales
https://gov.wales/wellbeing-wales
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Welsh-Language/Annual-Population-Survey-Welsh-Language/annualpopulationsurveyestimatesofpersonsaged3andoverwhosaytheycanspeakwelsh-by-localauthority-measure
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Welsh-Language/Annual-Population-Survey-Welsh-Language/annualpopulationsurveyestimatesofpersonsaged3andoverwhosaytheycanspeakwelsh-by-localauthority-measure
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Culture%20sport%20and%20wellbeing_adults.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Culture%20sport%20and%20wellbeing_adults.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Culture%20sport%20and%20wellbeing_adults.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Culture%20sport%20and%20wellbeing_adults.pdf


Prifysgol Caerdydd, 10/12 Plas yr Amgueddfa,  
Caerdydd, CF10 3BG

www.wcpp.org.uk
 
info@wcpp.org.uk

029 2087 5345

@WCfPP

Amdanom ni
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn helpu i wella'r broses o 
lunio polisïau a gwasanaethau cyhoeddus trwy gefnogi gweinidogion 
Llywodraeth Cymru ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus i gael 
mynediad at a defnyddio tystiolaeth annibynnol drylwyr ynghylch 
yr hyn sy'n gweithio. Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth 
ag ymchwilwyr ac arbenigwyr polisi blaenllaw i gyfuno a defnyddio 
tystiolaeth sy’n bodoli eisoes a nodi bylchau lle mae gofyn cynhyrchu 
gwybodaeth newydd.

Mae'r Ganolfan yn annibynnol i’r Llywodraeth ond mae'n gweithio'n  
agos gyda llunwyr polisïau ac ymarferwyr ar lefel genedlaethol a lleol  
i ddatblygu syniadau o'r newydd am sut i fynd i'r afael â rhai o'r heriau  
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol allweddol sy'n wynebu Cymru.

Mae gwaith y Ganolfan yn cwmpasu ystod eang o bolisïau, ond ar hyn o bryd, mae'n 
canolbwyntio'n benodol ar y canlynol:

•	 Mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu cymdeithasol
•	 Iechyd a gofal cymdeithasol oedolion
•	 Llywodraethu a gweithredu effeithiol

I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho ein hadroddiadau a'n sesiynau briffio polisi  
ar y pynciau hyn a phynciau eraill, ewch i www.wcpp.org.uk

•	 Hyrwyddo cydraddoldeb
•	 Economi a sgiliau
•	 Plant sy’n derbyn gofal

http://www.wcpp.org.uk
mailto:info%40wcpp.org.uk?subject=
http://twitter.com/wcfpp
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