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Cyflwyniad 
 

   Partneriaid a chyllid    
 
Ym mis Mehefin 2021, bu cais pedwar partner am gyllid gan gronfa Cyswllt a Flourish Cyngor 
Celfyddydau Cymru yn llwyddiannus: Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful, Adain Adfywio 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Theatr Soar a Choleg Merthyr Tudful.  Er bod y partneriaid 
wedi cydweithio yn y gorffennol, dyma’r tro cyntaf iddynt ddod ynghyd i ddod o hyd i ateb strategol 
ar gyfer y sector diwylliannol ym Merthyr Tudful.  
 
Dyma sut y nodwyd amcanion cyffredinol y partneriaid yn y cais am gyllid: 
 

1. Adeiladu ymddiriedaeth i alluogi cydweithio newydd. 
2. Deall anghenion ein cymuned yn well fel y gallwn eu cefnogi wrth i ni ddod allan o Covid.  
3. Sicrhau bod llais ein cymuned yn cael ei glywed ar lefel leol a Chenedlaethol  
4. Codi ymwybyddiaeth ein cymuned o'r sector diwylliannol ehangach yng Nghymru a'r 

strategaeth genedlaethol. 
5. Datblygu Strategaeth Greadigol newydd ar gyfer Merthyr Tudful sy'n darparu cyfeiriad, 

cymhelliant a chyfleoedd newydd ar gyfer cydweithio ar draws sectorau. 
  
Nodwyd ymhellach yn y cais y byddai sefydlu’r Rhwydwaith Diwylliannol newydd yn golygu y gallai’r 
partneriaid gyflawni’r canlyniadau hirdymor canlynol a fyddai’n cael eu rhoi ar waith yn ystod y cam 
datblygu: 
 

1. Y lleoliadau ar draws y fwrdeistref yn cydweithio i adeiladu cynulleidfaoedd, gyda ffocws ar 
estyn allan i'r gymuned i sicrhau budd i bawb. 

2. Y lleoliadau’n deall anghenion sefydliadau, ymarferwyr a rhanddeiliaid i fynd i’r afael â 
rhwystrau i’w defnydd o’r adeiladau drwy ddod o hyd i atebion gyda’i gilydd. 

3. Y sector diwylliannol ym Merthyr yn fwy gwybodus am bolisi a strategaeth genedlaethol ac 
mae ganddo fynediad at rwydweithiau celfyddydol Cenedlaethol.  

4. Sicrhau bod llais ein cymuned yn cael ei glywed ar lefel Genedlaethol  
5. Y Strategaeth Greadigol yn darparu ffocws ar gyfer datblygiad celfyddydol a diwylliannol yn y 

dyfodol ym Merthyr Tudful 
6. Pobl Merthyr Tudful yn gallu cyfrannu'n hyderus at ddatblygiad cymdeithasol, diwylliannol ac 

economaidd Merthyr Tudful. 
 

   Nodau'r prosiect    
 
Y weledigaeth gyffredinol ar gyfer y prosiect datblygu hwn oedd 'creu Rhwydwaith Diwylliannol 
newydd sy'n cydweithio i adeiladu Sector Diwylliannol cydnerth a ffyniannus ym Merthyr Tudful.' 
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Disgrifiwyd amcanion y prosiect ymhellach yn y cais:  
 
Bydd y prosiect yn sefydlu Rhwydwaith Diwylliannol ar gyfer Merthyr Tudful sy'n dod â phartïon sydd 
â diddordeb mewn diwylliant ynghyd i archwilio ffyrdd cydweithredol newydd o weithio sy’n creu 
sylfaen gadarn ar gyfer yr hirdymor datblygiad cymunedol.  Bydd y Rhwydwaith yn hwyluso 
cyfathrebu ac yn cryfhau ac adeiladu perthynas newydd o fewn y Sector Diwylliannol ym Merthyr.  
Bydd y Rhwydwaith yn meithrin gallu a chydnerthedd trwy rannu gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi 
adferiad cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ein cymuned. 
 
Nodwyd y canlyniadau ychwanegol canlynol hefyd yn y cais: 
 

- Dechrau ar ffordd newydd o weithio; 

- Codi ymwybyddiaeth o gyfoeth a diwylliannau amrywiol a bywiog ein cymunedau; 

- Ein galluogi i ddod i adnabod ein gilydd yn well a deall y materion sy’n ein hwynebu; 

- Nodi anghenion hyfforddi. 
 

   Pam bod Straeon yn cymryd rhan    
 
Gwahoddwyd Straeon Research Ltd i fod yn hwylusydd ar gyfer y prosiect.  Teimlwyd ymhlith y 
partneriaid na fyddai’r sector diwylliannol ym Merthyr Tudful yn ymateb i brosiect a arweiniwyd 
ganddyn nhw eu hunain, gan fod rhaniadau a chreithiau o fewn y sector a fyddai’n cymryd amser i 
wella.  Mae’r pedwar partner wedi’u gwreiddio i raddau helaeth yn y sector diwylliannol ym Merthyr 
Tudful, ac felly’n teimlo’n rhy agos at y prosiect datblygu i allu ei hwyluso’n effeithiol.  Er nad yw 
Straeon wedi'i leoli ym Merthyr Tudful, mae ei ymchwilwyr – Eva ac Ellie – wedi bod yn gweithio ym 
Merthyr Tudful gydag amrywiaeth o gymunedau a sefydliadau ers blynyddoedd lawer.  Mae 
ganddynt ddealltwriaeth dda o'r sector diwylliannol heb ymwneud ag unrhyw anghydfodau neu 
anghytundebau.  Felly, roedd y partneriaid o’r farn y byddent yn addas iawn i gymryd cyfrifoldeb 
dros y prosiect datblygu hwn.   
 

Cyd-destun  
 

  Sector Diwylliannol Merthyr Tudful  
 
Cydnabu’r partneriaid yn y cais am gyllid fod Merthyr Tudful wedi bod heb Swyddog Datblygu Celf, 
Strategaeth Gelfyddydau na Rhwydwaith Celfyddydau dros y deng mlynedd diwethaf. Nodwyd bod 
llawer o'r sefydliadau, gweithwyr llawrydd a lleoliadau celfyddydol yn gweithio mewn seilos, 
weithiau'n achosi amgylchedd gwaith dryslyd. Mae’r sector diwylliannol ym Merthyr Tudful wedi 
mynd yn dameidiog, ac mae yna deimlad o ddatgysylltu, er gwaethaf sawl prosiect mawr yn y sector 
celfyddydol a diwylliannol yn cael ei gynnal yn yr ardal dros y blynyddoedd.  Bu gwaith yn y 
gorffennol i ddechrau'r gwaith o ailddatblygu sector diwylliannol ffyniannus ym Merthyr Tudful, a 
gellir gweld y prosiect hwn fel datblygiad o’r gwaith dechreuol hwnnw. 
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  Prosiectau hen a newydd   
 
Disgrifiwyd Merthyr Tudful fel lle ‘diwylliannol bywiog’ a daethpwyd â sawl prosiect i sylw’r 
ymchwilwyr yn ystod y prosiect.   Roedd y rhain yn cynnwys prosiectau ymgysylltu â'r celfyddydau ar 
gyfer symud ymlaen i addysg uwch; prosiectau ffotograffiaeth ac adrodd straeon gyda'r nod o 
ddogfennu profiadau mudo i Ferthyr Tudful; prosiectau celfyddydau ac iechyd; prosiectau 
llenyddiaeth gyda gofalwyr ifanc, prosiectau aml-gyfrwng a hyfforddiant yn y diwydiannau creadigol. 
Mae gwyliau hefyd wedi bod (neu disgwylir iddynt fod) yn amlwg yn y dref, er enghraifft Global 
Village, Merthyr Rising a Crownload.  
 
Mae tri phrosiect hefyd ar waith ym Merthyr Tudful ar hyn o bryd y gellid ymgysylltu â nhw fel rhan 
o rwydwaith diwylliannol: 
 

   Galwad    
Mae Merthyr Tudful yn un o dair cymuned seiliedig ar leoliad yng Nghymru sy’n ymwneud â Galwad, 
sy’n rhan o brosiect yn y DU o’r enw Unboxed.  Yng Nghymru, disgrifir Galwad fel “stori o’n dyfodol” 
ac “mae’n stori aml-lwyfan, amlieithog wedi’i lleoli mewn byd posib yn 2052 – ar y teledu, cyfrwng 
digidol ac mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru.”  Bydd yn cael ei ddangos ledled Cymru ar sgriniau 
digidol a daw eu deunydd o nifer o weithdai 'Adeiladu'r Byd' a gynhaliwyd ym Merthyr Tudful, 
Abertawe a Blaenau Ffestiniog, yn ogystal â nifer o gymunedau hunaniaeth ledled Cymru.   Mae'r 
cynhyrchwyr, Collective Cymru, bob amser wedi bod yn awyddus i fod yn rhan o’r prosiect er mwyn 
gadael gwaddol i'r gymuned sy'n cymryd rhan, sef 'Adeiladwyr y Byd'.  Byddai'n gwneud synnwyr i'r 
rhwydwaith chwarae rhan yn yr etifeddiaeth hon.  
 

   Creu Cyffro    
Mae Creu Cyffro, a ariennir gan Lywodraeth y DU, yn galluogi deg partner lleol a rhanbarthol i 
gydweithio i sefydlu Rhaglen Hyfforddiant Diwydiannau Creadigol ar gyfer trigolion Merthyr Tudful.  
Y nod yw ysbrydoli ac ysgogi pobl ym Merthyr Tudful i ddatblygu mentrau newydd drwy eu cefnogi 
gyda chyfleoedd hyfforddi a dysgu yn ogystal â rhoi lle iddyn nhw hwyluso’r broses hon.  Mae 
arweinwyr y rhaglen yn credu y bydd y gwaith strategol hwn yn meithrin gallu yn y Fwrdeistref drwy 
wella gwaith partneriaeth a rhoi i sefydliadau lleol ac unigolion y sgiliau sydd eu hangen arnynt i 
gefnogi ei gilydd ar ein ffordd allan o'r pandemig.   
 

 Merthyr Creadigol   
Mae Coleg Merthyr Tudful yn gweithio mewn partneriaeth â Campws Cyntaf ac ysgolion ar draws 
Merthyr Tudful i hyrwyddo gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael 
yn y sector Diwydiannau Creadigol ar draws De Cymru a thu hwnt, gan arwain at gynnydd cynyddol o 
flwyddyn 11 i’r cyfryngau, cyrsiau cerddoriaeth a chelf yn y coleg ac yn y pen draw, arwain at 
gynnydd cynyddol o'r coleg i'r brifysgol ac yna cael swyddi o fewn y sector.   

 

Dulliau 
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 Sesiynau Gwybodaeth  
 
Dechreuodd yr ymchwilwyr drwy lunio rhestr gyswllt o randdeiliaid gyda Swyddog Ymgysylltu a 
phartneriaid y prosiect.  Tyfodd y rhestr hon i 74 o gysylltiadau yn ystod y prosiect.  Cysylltwyd â 
phawb ar y rhestr a’u gwahodd i un o ddau gyfarfod Zoom i roi ychydig o wybodaeth am y prosiect 
datblygu.  Roedd y rhain yn cynnwys cyflwyniad i'r ymchwilwyr, ac yna eu cynllun ar gyfer cwblhau'r 
prosiect a’r canlyniadau posibl.  Daethant i ben drwy wahodd unrhyw un a hoffai siarad yn unigol â 
nhw am ddatblygiad y rhwydwaith, gan ofyn iddynt rannu gwybodaeth am ddatblygiad y rhwydwaith 
gydag eraill a allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan.  
 

 Arolwg  
 
Y cam nesaf wrth ddatblygu'r rhwydwaith oedd casglu safbwyntiau rhanddeiliaid a phartneriaid 
posibl.  Lluniwyd arolwg ac fe’i hanfonwyd gan dîm y prosiect a phartneriaid at gynifer o bobl â 
phosibl.  Daeth cyfanswm o 37 o ymatebion i law gan amrywiaeth o unigolion a sefydliadau sydd â 
diddordeb mewn datblygu rhwydwaith diwylliannol.  Mae cwestiynau’r arolwg wedi'u rhestru yn 
Atodiad 1. 
 

 Sgyrsiau  
 
Siaradodd yr ymchwilwyr ag unigolion sy'n gweithio mewn gwahanol rolau gyda phobl yn y 
gymuned, yn ogystal â chyfarfod â grwpiau fel rhwydwaith gwneuthurwr a fforymau ieuenctid.   
Buont hefyd yn siarad â phobl o sefydliadau cenedlaethol a allai fod â rôl yn ymwneud â darparu 
adnoddau, arbenigedd neu gyfleoedd.  Oherwydd cwmpas cyfyngedig y prosiect datblygu, nid rôl yr 
ymchwilwyr oedd ymgysylltu â gwahanol grwpiau o bobl ym Merthyr Tudful yn uniongyrchol (er y 
byddai hyn wedi bod yn ddelfrydol pe byddai mwy o amser a chyllid ar gael), ond yn hytrach, gofyn 
am safbwyntiau ar sut allai'r rhwydwaith estyn allan yn barhaus at wahanol grwpiau.  Felly, roedd y 
ffocws ar bobl yn gweithio fel eiriolwyr o wahanol grwpiau.  Fel canlyniad, siaradodd yr ymchwilwyr 
â phobl sy’n gweithio i neu sy'n rhan o'r grwpiau canlynol: 
 
Pobl greadigol llawrydd 
Arlunydd o Bortiwgal 
Lleoliadau cerdd 
Sipsiwn, Roma, Teithiwr 
Sefydliad Trydydd Sector (GGMT) 
Awdurdod Lleol  
Gofalwyr Ifanc 
Fforwm Ieuenctid 
Sefydliadau celfyddydau cyfranogol 
Dysgu Oedolion yn y Gymuned 
Pobl hŷn 
Datblygiadau Cymunedol 
Sefydliad celfyddydau i bobl anabl 
Grwpiau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 
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Gwahoddwyd mwy o bobl i gymryd rhan yn y sgyrsiau, ond am eu rhesymau eu hunain nid oeddent 
yn gallu cymryd rhan ar yr amser dan sylw.  
 

 Caffis y Byd  / World Cafes  
 
Yn dilyn yr arolwg a’r sgyrsiau, cynhaliodd yr ymchwilwyr ddau ddigwyddiad World Café; un wyneb 
yn unig ac un ar Zoom.  Penderfynwyd hyn yn dilyn ymgynghori â rhanddeiliaid ar sut y byddai'n well 
ganddynt gyfarfod.  Cynhaliwyd y digwyddiad wyneb yn wyneb ar 6 Ebrill yng Nghlwb Pêl-droed 
Merthyr Tudful, lle ymunodd deuddeg rhanddeiliad.  Cynhaliwyd digwyddiad Zoom gyda'r nos ar 7  
Ebrill ac ymunodd deg rhanddeiliad.  Roedd y cyfranogwyr a ddaeth i’r cyfarfodydd o amrywiaeth o 
sefydliadau a chefndiroedd, gan gynnwys gweithwyr llawrydd creadigol, lleoliadau lleol, awdurdod 
lleol, sefydliadau trydydd sector, cymdeithas hanesyddol, theatr, sefydliadau cerddoriaeth 
gymunedol a chelfyddydau cyfranogol.  Yn anffodus, ni chafwyd cynrychiolaeth o  wasanaethau’r 
sector cyhoeddus mewn iechyd nac addysg er y mynegwyd yr angen am rwydwaith amlsector. 
 
Gofynnwyd i gyfranogwyr y ddau ddigwyddiad gymryd rhan mewn trafodaethau ar sawl thema 
allweddol.  Yn y digwyddiad wyneb yn wyneb, cynhaliwyd y trafodaethau hyn mewn grwpiau bach.  
Yn nigwyddiad Zoom cynhaliwyd y cyfarfod ar ffurf un drafodaeth.  Roedd pobl yn defnyddio'r 
swyddogaeth 'chat' yn ogystal â thrafod pob pwnc ar lafar.  
 
Dyma'r meysydd pennaf a drafodwyd: 
 

• Egwyddorion a gwerthoedd sy'n sail i'r rhwydwaith 
o Beth yw cynnwys rhwydwaith  
o Sut fyddai rhwydwaith lwyddiannus yn ymddangos ? 

• Cynwysoldeb  
o Sut gallwn ni annog pawb ym Merthyr Tudful i gymryd rhan? 

• Dulliau cyfathrebu 
o O fewn rhwydwaith - cyfarfodydd?  Wyneb yn wyneb / rhithwir?  
o I gynulleidfaoedd allanol – ffyrdd arloesol o roi gwybod i bobl beth sy’n digwydd – 

hwb/ffenest siop?  Cylchlythyr?  Gwefan?  
o Cyfryngau Cymdeithasol 

• Pwy sy'n arwain y rhwydwaith? 
o Ble maen nhw wedi'u lleoli?  Awdurdod lleol, trydydd sector, rhywle arall? 
o Y sgiliau, y profiad a'r wybodaeth sydd eu hangen 

• Beth yw'r rhwystrau sy'n wynebu datblygu rhwydwaith? 

 

Canfyddiadau 
 

Manteision posibl rhwydwaith diwylliannol 
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Gofynnodd yr arolwg i gyfranogwyr ystyried sut y maent hwy a'u sefydliadau eisoes yn elwa o'r 
rhwydweithiau y maent yn rhan ohonynt, a sut y gallai rhwydwaith diwylliannol fod o fudd i 
ddinasyddion Merthyr Tudful.  Ymatebodd pobl mewn amrywiol ffyrdd ac mewn lefelau amrywiol o 
fanylder.  
 

   Sut mae pobl eisoes yn elwa o rwydweithiau    
 
Roedd y buddion y mae pobl yn elwa arnynt yn sgil eu rhwydweithiau presennol yn perthyn i’r 
categorïau canlynol: 
 
Gwybodaeth 
Roedd rhannu gwybodaeth a dysg yn fantais dro ar ôl tro gan ymatebwyr.  Soniodd ymatebwyr am 
fanteision rhannu arfer da, syniadau, sgiliau, profiad, cyfleoedd a dysgu trwy eu rhwydweithiau 
presennol.  Roedd ymatebwyr hefyd yn gwerthfawrogi cael y cyfle i wybod beth sy’n digwydd yn eu 
rhanbarth, cael gwybod am fentrau a datblygiadau newydd, a gallu rhannu'r wybodaeth hon gyda'u 
buddiolwyr i ddarparu cyfleoedd i ymgysylltu.  
 

    Cyfleoedd     
Soniodd pobl am fanteision bod yn rhan o’u rhwydweithiau mewn perthynas â chyfleoedd gwaith, 
datblygu busnes neu lwyddiannau diogelu grantiau.  Adroddodd ymatebwyr sut mae eu 
rhwydweithiau o fudd iddynt trwy roi newyddion iddynt am gyfleoedd ariannu, gallu datblygu 
syniadau a phrofi damcaniaethau a chreu gwaith iddynt yn uniongyrchol.  Un thema oedd yn treiddio 
trwy hyn oedd gweithio mewn partneriaeth; siaradodd ymatebwyr am ddatblygu prosiectau mewn 
partneriaeth, ymgeisio am grantiau ar y cyd a gallu gweithio gydag ystod o wahanol grwpiau a 
sefydliadau trwy eu rhwydweithiau.  Soniodd un ymatebwr fod eu mudiad yn elwa o gynnwys 
gwirfoddolwyr yn eu sefydliad drwy'r gymuned.  
 

    Perthnasoedd     
Roedd yr ymatebwyr yn gwerthfawrogi natur ryngbersonol eu rhwydweithiau presennol a'r modd o 
feithrin perthynas oedd yn deillio o hyn.  Soniwyd yn aml am rwydweithio ag eraill yn yr un maes fel 
mantais a brofwyd gan ymatebwyr, ynghyd â chwrdd â chydweithwyr newydd, datblygu cysylltiadau 
a chysylltu â phobl a allai gynnig sgiliau newydd.  Yn ogystal, roedd ymatebwyr yn gwerthfawrogi 
gallu dyfnhau ac ehangu ymgysylltiad â'u buddiolwyr presennol a darpar fuddiolwyr.  Roedd yr 
ymatebwyr yn gwerthfawrogi'r cyfle i gynnal perthnasoedd a phartneriaethau trwy eu 
rhwydweithiau, a soniodd un am yr ymdeimlad o gymuned y gall gweithio fel rhwydwaith ei greu. 
 

   Sut gallai pobl elwa o rwydwaith diwylliannol    
 
Pan siaradodd pobl am sut y gallai rhwydwaith diwylliannol fod o fudd i bobl Merthyr Tudful, roedd 
gorgyffwrdd sylweddol â’r adran uchod.  Cafwyd enghreifftiau a syniadau mwy penodol ar sut y 
gallai rhwydwaith diwylliannol fod yn fuddiol.  Roedd y rhain yn perthyn i’r categorïau canlynol: 
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Rhannu (gwybodaeth, profiad, adnoddau ac ati) 
Teimlai cyfranogwyr y byddai rhwydwaith diwylliannol o fudd er mwyn gwybod pwy all gyflwyno 
beth; yr hyn sydd ar gael yn yr ardal; a'r sgiliau sydd gan bobl.  Byddai sefydliadau’n gallu dod o hyd i 
gysylltiadau mewn meysydd lle roedden nhw’n teimlo bod ganddyn nhw ddiffyg gwybodaeth, er 
enghraifft, dod o hyd i staff, cyllid a mannau ymarfer/dosbarth/perfformio priodol.  Byddai mwy o 
gyfeirio hefyd at sefydliadau perthnasol, rhannu syniadau, cymorth digwyddiadau a mwy o 
gyrhaeddiad. 
 

Gwell dealltwriaeth/gwybodaeth 
Teimlwyd y gallai rhwydwaith diwylliannol fynd beth o’r ffordd tuag at fynd i’r afael â diffyg 
cefnogaeth a dealltwriaeth canfyddedig o’r sector diwylliannol.  Teimlwyd hyn gan y nifer sylweddol 
o bobl a ymatebodd nid yn unig i’r arolwg ond hefyd mewn sgyrsiau ac yn nigwyddiadau Caffi’r Byd. 
Teimlwyd 'mae llawer ohonom wedi bod yn brwydro yn erbyn yr anawsterau hyn ers blynyddoedd ', 
ac y gallai rhwydwaith diwylliannol arwain at fwy o werthfawrogiad o'r sector, ac o werth diwylliant, 
yn enwedig o fewn yr Awdurdod Lleol a'r Ymddiriedolaeth Hamdden.  Roedd gobaith hefyd y byddai 
rhwydwaith diwylliannol yn datblygu gwell dealltwriaeth o’r hyn y mae cynulleidfaoedd o Ferthyr 
Tudful am ei fynychu o ran sioeau a digwyddiadau diwylliannol eraill. 
 

Cyfleoedd  
Crybwyllwyd hyn gan fwyafrif yr ymatebwyr, a oedd yn teimlo (fel yn yr adran uchod) y byddai 
rhwydwaith diwylliannol yn creu cyfleoedd i bobl leol a allai fod yn anweledig fel arall.  Roedd y 
cyfleoedd hyn yn ymwneud â phrofiadau diwylliannol newydd, datblygu sgiliau, datblygiad personol, 
addysg, a swyddi proffesiynol.  Roedd y cynnydd hwn mewn cyfleoedd yn gysylltiedig â chynnydd 
posibl yn economi greadigol Merthyr Tudful, gan gefnogi pobl i greu gweithlu creadigol ac economi 
greadigol gryfach.  
 

Cydweithredu 
Soniwyd am ddiwylliant cydweithio a chydweithio yn gyffredinol fel un o fanteision allweddol ffurfio 
rhwydwaith diwylliannol ym Merthyr Tudful.  Teimlai'r ymatebwyr y byddai rhwydwaith yn hwyluso 
gwaith tîm a rhannu syniadau (fel y crybwyllwyd uchod) a'i bod 'bob amser yn braf bod yng nghwmni 
pobl o'r un anian'.  Byddai rhwydwaith yn galluogi sefydliadau i gydweithio ar brosiectau mwy, 
rhannu cyfleoedd ariannu a gwella gwaith ei gilydd, a fyddai yn ei dro yn cefnogi cymunedau 
Merthyr Tudful ac yn creu mwy o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol.  
Roedd rhai ymatebwyr yn cydnabod, fel y nododd y partneriaid yn y cais, y gallai Merthyr Tudful fod 
yn lle heriol i’r sector diwylliannol a bod angen gwella’r ffordd rydym yn gweithio mewn 
partneriaeth.  Gellid osgoi cael eu gadael allan o drafodaethau a chynlluniau pe bai rhwydwaith 
diwylliannol ffyniannus yn bodoli a oedd yn cynnwys sefydliadau sy'n gweithio ym Merthyr Tudful 
ond sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r Sir.  Dyma sut y gwnaeth un ymatebwr ddisgrifio sut y gallai 
cydweithio effeithiol a gweithio mewn partneriaeth fod yn fuddiol: 
 
'Gallai rhwydwaith diwylliannol, addysgol, iechyd a lles ffyniannus ynghyd â grwpiau gwirfoddol 
sefydlu partneriaethau gyda'r sectorau cyhoeddus a phreifat i ddatblygu digwyddiadau, 
gweithgareddau a phrosiectau diwylliannol ar lawr gwlad, gan roi bywyd newydd i gymunedau lleol.' 
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Proffil Merthyr Tydfil 
Roedd yna obeithion y gallai rhwydwaith diwylliannol, dros amser, godi proffil Merthyr Tudful drwy’r 
holl weithgareddau a’r buddion a grybwyllwyd uchod.  Gallai hyn helpu i wella canfyddiadau o’r dref, 
gan arwain at gynnydd mewn ysbryd cymunedol ac ymdeimlad o falchder, pwrpas a pherthyn 
ymhlith pobl leol.  Mae hyn eisoes yn bodoli ym Merthyr Tudful, fodd bynnag, gallai hwb i 
ganfyddiadau allanol o'r dref a'i harlwy diwylliannol gynyddu hyn.  
 

Cyfalaf personol a chymdeithasol 
Roedd pobl o’r farn y byddai rhwydwaith diwylliannol yn creu llawer o fanteision i unigolion.  Roedd 
y rhain yn ymwneud ag ysgogi diddordeb mewn dysgu newydd, ehangu gorwelion, gwell iechyd a 
lles a mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.  Fodd bynnag, roedd pryderon hefyd y gallai'r 
rhwydwaith gyrraedd yr unigolion hynny sydd eisoes yn ymwneud â sefydliadau diwylliannol, ac o 
ganlyniad, gynyddu anghydraddoldebau.  Trafodir hygyrchedd a chynhwysiant yn fanylach yn 
ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. 
 

Gwerthoedd ac Egwyddorion 
 
Roedd hwn yn bwnc a ddaeth i'r amlwg mewn sawl pwynt yn ystod y trafodaethau yng Nghaffi’r Byd.  
Cytunwyd yn gyffredinol, beth bynnag fo uchelgeisiau’r rhwydwaith, fod yn rhaid iddynt gael eu 
llywio gan gyfres glir o werthoedd ac egwyddorion. 
 

   Gwerthoedd    
O ran gwerthoedd - soniwyd yn aml am barch y naill at y llall, derbyniad pobl â safbwyntiau a 
phrofiad gwahanol, cynwysoldeb, uniondeb a haelioni ysbryd.  Teimlwyd y dylai'r rhain fod yn sail i 
uchelgeisiau'r rhwydwaith ar gyfer pobl sy'n byw ym Merthyr Tudful yn ogystal â sut mae'r 
rhwydwaith yn gwasanaethu ei aelodau.  Mae angen i'r rhwydwaith ei hun fod yn gynhwysol ac 
amrywiol.  Trafodir hyn yn fanylach isod.  
 

   Egwyddorion    
O ran egwyddorion (y rheolau a allai lywodraethu'r rhwydwaith ei hun) mynegwyd y rhain yn 
nhermau'r hyn sydd ei angen i ddeddfu'r gwerthoedd y dylai'r rhwydwaith eu hymgorffori. 
Pwysleisiwyd y dylai'r rhain fod yn eglur ac yn gyffredin, er mwyn i'r rhwydwaith weithio mewn 
ffordd a allai gyflawni ei uchelgeisiau.  
 

Mannau diogel 
Soniodd y rhai a gymerodd ran yn y drafodaeth World Café ar Zoom bod angen creu ‘mannau diogel’ 
lle nad oes beirniadaeth negyddol a lle gofynnir i bobl wrando ar ei gilydd.  Teimlwyd bod gwrando 
yn sgil, ac y gallai ffurf y rhwydwaith felly helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o sgiliau, profiad, 
anghenion ac uchelgeisiau'r bobl dan sylw.  Dim ond trwy'r mecanweithiau hyn y bydd modd dod o 
hyd i ffyrdd newydd o gydweithio trwy bartneriaethau a pherthnasoedd.  Pwysleisiwyd sawl gwaith y 
bydd hyn yn cymryd amser.  Nid yw'r syniad o 'fan diogel' mor syml ag y mae'n swnio, ac efallai na 
fydd yr hyn sy'n teimlo'n ddiogel i un person yn teimlo'n ddiogel i berson arall.  Felly, mae angen 
ystyried y pwynt hwn yn ofalus, a chydnabod cyfyngiadau’r canfyddiad o ddiogelwch.  
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Cydweithrediad 
Soniwyd hefyd am yr egwyddor o gydweithio fel ffordd o annog cyd-ddysgu a rhannu adnoddau. 
Gallai hyn hysbysu cynnwys cyfarfodydd rhwydwaith (rhannu sgiliau a gwybodaeth), y ffordd y mae’r 
rhwydwaith wedi’i sefydlu (fel troi’r broses o gynnal cyfarfodydd, darparu cyfleusterau dehongli) ac 
allbynnau (fel archif a rennir o adnoddau, datblygu prosiectau trwy bartneriaethau newydd).  
Byddwn yn dychwelyd at wahanol fodelau posibl ar gyfer y rhwydwaith maes o law.  
 

Allbynnau a arweinir gan werthoedd 
O ran allbynnau diwylliannol (y mathau o ddigwyddiadau a chyfleoedd diwylliannol a allai ddod i'r 
amlwg), teimlai pobl y dylai'r rhain gael eu harwain gan werthoedd.  Gellid cyflawni hyn drwy 
ystyried lles, mwynhad a darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a hunanddatblygiad.  
 

Cynaladwyedd, ymrwymiad ac uniondeb 
Teimlwyd y dylid ystyried cynaliadwyedd fel egwyddor, ar gyfer y rhwydwaith a datblygu prosiectau 
a allai ddod i'r amlwg.  Y rhesymeg sy’n sail i’r sylw hwn yw natur tymor byr datblygiadau 
diwylliannol a rhwydweithiau yn y gorffennol, a’r angen am ymrwymiad i gyflawni’r uchelgeisiau ar 
gyfer y rhwydwaith ym Merthyr Tudful.  Mae cynaliadwyedd hefyd yn adlewyrchu'r ffordd y mae 
rhai sefydliadau diwylliannol yn gweithio gyda phobl yn yr ardal leol.  Os yw etifeddiaeth a 
chynaliadwyedd yn bwysig, yna ni ddylent 'barasiwtio i mewn ac allan' o'r gymuned.  Mae’n 
ymwneud â sefydlu perthnasoedd parhaus a dylai’r rhwydwaith fod yn annog uniondeb a datblygu 
ymddiriedaeth yn y gwaith y mae sefydliadau diwylliannol yn ei ddarparu mewn gwahanol 
gymunedau. 
 

   Cynwysoldeb ac amrywiaeth    
 
Y bwriad yw y bydd y rhwydwaith nid yn unig yn meithrin amgylchedd lle gall unrhyw un fwynhau 
cyfleoedd a digwyddiadau diwylliannol, ond y bydd aelodau'r rhwydwaith eu hunain yn datblygu eu 
sgiliau cynnwys, ymgysylltu ac allgymorth.  Gall y cyntaf fod yn ddibynnol ar yr olaf fel y bydd y 
rhwydwaith yn deall anghenion gwahanol gynulleidfaoedd yn well trwy ymgysylltu effeithiol a 
chynhwysol.  
 
Ymrwymiad clir yn y cais cychwynnol oedd i’r rhwydwaith fod yn gynhwysol yn ogystal â sicrhau bod 
y sector diwylliannol ei hun yn creu cyfleoedd a digwyddiadau sy’n hygyrch, ac yn ystyrlon, i bobl 
sy’n aml yn teimlo eu bod ar y cyrion oherwydd ffactorau megis ethnigrwydd, anabledd, rhyw ac 
incwm isel.  Amlygwyd gan gyfranogwyr fod angen i’r rhwydwaith fod yn glir iawn ynghylch yr hyn y 
mae’n ei olygu wrth gynhwysiant: pwy, beth, ble, pryd, a pham?  Yn ogystal ag ystyried hunaniaeth a 
phrofiad byw, mae angen ystyried yr adnoddau sydd eu hangen i annog cyfranogiad hefyd: yn y 
rhwydwaith ei hun ac ar gyfer y gymuned.  Bydd cynhwysiant ac amrywiaeth o fewn y rhwydwaith 
hefyd yn harneisio’r profiad byw sydd ei angen i sicrhau bod y sector yn creu amgylchedd 
diwylliannol y gall pawb gael mynediad ato, ei ddatblygu a’i fwynhau.  Mae'r ddwy adran ganlynol yn 
ystyried (i) yr hyn sydd ei angen i greu rhwydwaith diwylliannol cynhwysol fel bod aelodau yn teimlo 
eu bod yn cael eu cynnwys yn llawn; a (ii) yr hyn sydd ei angen i wneud cyfleoedd diwylliannol yn 
hygyrch i bawb ym Merthyr Tudful. 
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   Creu rhwydwaith diwylliannol cynhwysol    
 

Didwylledd a chydweithio 
O ran y rhwydwaith ei hun, edrychodd rhai pobl ar y ffyrdd y gallai aelodau gydweithio fel grŵp ac, o 
ganlyniad, mynd i’r afael â rhai o’r rhaniadau a’r seilos presennol.  Teimlwyd mai'r allwedd i 
gynhwysiant yw bod yn agored yn arferion y rhwydwaith trwy, er enghraifft, ystyried cyfleoedd 
ariannu a cheisiadau gyda'n gilydd.  Teimlai pobl fod angen i'r rhwydwaith ddefnyddio ei asedau 
presennol a bod yn fwy creadigol yn y modd y mae pobl yn cydweithio.  Dros amser, gallai'r 
rhwydwaith ddod yn gyfrwng i annog ceisiadau am gronfeydd ariannu mwy uchelgeisiol.  Enghraifft 
o'r math o brosiect a fyddai'n cael ei groesawu yn y dyfodol yw'r prosiect MAGNET a gynhaliwyd rhai 
blynyddoedd yn ôl ac a oedd yn cynnwys pobl o ystod o sectorau ar draws y Fwrdeistref.  Siaradodd 
y rhai a fu'n ymwneud â'r rhaglen MAGNET yn ffafriol; dywedodd un person ei fod fel 'teulu, pawb yn 
cydweithio' ac yn fodel oedd yn hawdd gweithio ag ef.  O fod yn gynhwysol, mae angen strwythur ar 
y rhwydwaith sy'n annog pobl i gydweithio. 
 

Hyfforddiant a chefnogaeth 
Gallai'r rhwydwaith gefnogi datblygiad mewn nifer o ffyrdd.  I'r rhai sy'n megis dechrau, gallai 
hwyluso cymorth a chefnogaeth gyda cheisiadau am grantiau.  Un peth a bwysleisiwyd oedd bod 
angen rhannu cyfrifoldeb.  Cyfrifoldeb ar sefydliadau ac unigolion i gynnig arbenigedd penodol ond 
yna chyfrifoldeb cyffredin i ddefnyddio gwybodaeth ddatblygiadol a pheidio â dibynnu bob amser ar 
bobl benodol i gyflawni tasgau.  Defnyddiwyd dehongli a chyfieithu Cymraeg fel enghraifft.  
 

Iaith a dehongli 
O ran y Gymraeg, pwysleisiwyd hefyd mai’r ystyr sy’n bwysig ac nid cyfieithu testun yn uniongyrchol 
yn unig.  Ymddengys bod hyn yn awgrymu bod angen i adnoddau iaith (gan gynnwys BSL (Iaith 
Arwyddion Prydain)) fod yn seiliedig ar ddatblygu perthnasoedd gyda dehonglwyr sy'n deall y sector 
ac sy'n gallu deall yr hyn y mae'r rhwydwaith ei hun yn ceisio ei gyflawni wrth iddo ddatblygu.  Yn y 
ffordd honno dylai aelodau o'r cymunedau hyn deimlo bod croeso iddynt a’u bod yn cael eu 
cynnwys. 
 

Amser a threfn cyfarfodydd 
Cydnabuwyd bod agweddau ar sut mae rhwydwaith yn gweithredu a all wneud iddynt deimlo'n 
gyfyngedig.  Dywedodd un cyfranogwr nad oedd yn gallu mynychu un rhwydwaith penodol 
oherwydd eu bod bob amser yn cael eu cynnal yn ystod amser ysgol.  Awgrymwyd y gallai 
amseroedd a ffyrdd o gyfarfod (wyneb yn wyneb ac ar-lein) amrywio i sicrhau bod gwahanol 
anghenion yn cael eu diwallu.  Awgrymwyd recordio, ffrydio ac archifo hefyd fel ffyrdd o sicrhau 
cyrhaeddiad a hygyrchedd. 

 

   Sicrhau bod cyfleoedd diwylliannol yn hygyrch i bawb ym Merthyr Tudful  
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Wrth adeiladu sector diwylliannol sy’n gynhwysol ac yn hygyrch i drigolion, y teimlir yn aml eu bod ar 
y cyrion, gwnaed nifer o awgrymiadau.  Efallai y bydd rhai yn bosibl yn fuan, ond mae eraill yn fwy 
realistig yn y tymor canolig i'r hirdymor. 
 

Cytundeb aelodaeth a diwylliant 
Mae cyfansoddiad y rhwydwaith yn bwysig o ran sut mae'r sector ei hun yn datblygu.  Dylai 
groesawu artistiaid a gweithwyr y sector sydd â phrofiadau bywyd amrywiol a allai felly ddeall yr hyn 
sydd ei angen.  Byddai hyn yn golygu y byddai'r rhwydwaith ei hun yn cyflawni ei gontract 
diwylliannol i artistiaid sy'n uniaethu â nodweddion gwarchodedig.  Crybwyllwyd y ffaith bod angen 
i'r rhwydwaith ystyried yn barhaus sut y gall pobl amrywiol o grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig elwa ar gyfleoedd a datblygiad y rhwydwaith diwylliannol.  Yn y modd hwn, mae angen i'r 
rhwydwaith gael cytundeb diwylliannol  gyda'r unigolion a'r cymunedau (o le a hunaniaeth) ym 
Merthyr Tudful.  Yn ogystal, awgrymwyd y dylid annog partneriaid eraill yn y sector cyhoeddus a'r 
trydydd sector i ymuno â'r rhwydwaith.  Yn y modd hwn gallai’r celfyddydau hwyluso ffyrdd o fynd i’r 
afael â nodau cymdeithasol (megis lles ac addysg) gyda sectorau eraill.  Mae angen i'r rhwydwaith 
diwylliannol hefyd gysylltu â rhwydweithiau aml-asiantaeth eraill yn lleol, yn rhanbarthol ac yn 
genedlaethol. 
 

Meithrin perthynas rhwng cymunedau 
Mae angen i'r rhwydwaith fod yn fecanwaith i adeiladu perthnasoedd rhwng y sector a'r gwahanol 
gymunedau ym Merthyr Tudful.  Er enghraifft, gallai annog y defnydd o gysylltwyr cymunedol mewn 
gwahanol gymunedau i hwyluso gwell cyfathrebu dwy ffordd yn ychwanegol at, neu yn lle, cyfieithu 
taflenni gwybodaeth.  O ran dod i adnabod gwahanol gymunedau yn well, awgrymwyd y gellid hefyd 
cynnal cyfarfodydd rhwydwaith mewn gwahanol leoliadau cymunedol fel bod y rhwydwaith yn dod 
yn weladwy ac yn meithrin perthnasoedd yn y ffordd y mae'n gweithredu.  Fel yr Eisteddfod, gallai 
fod yn rhywbeth sy’n symud o le i le fel bod y rhwydwaith yn datblygu ymdeimlad o leoliadau 
gwahanol yn ogystal â chymunedau o hunaniaeth ledled y Fwrdeistref.  
 
Pwysleisiwyd ei bod yn cymryd amser i ddatblygu ymddiriedaeth gyda rhai cymunedau ac mae rhai 
sefydliadau wedi gweithio'n galed i wneud hyn.  Amlygodd un person hefyd rwystrau posibl i 
gyfranogiad gan gymunedau mudol newydd.  Arweiniodd profiad o annog pobl i fanteisio ar 
frechiadau COVID at gydnabod bod y galw am ID ar statws dinasyddiaeth wedi creu ofn a diffyg 
manteisio.  Pan gafodd hyn ei ddileu, cynyddodd nifer y bobl o'r cymunedau hyn oedd yn cael eu 
brechu.  Lle mae cyfleoedd i gynnwys ymfudwyr newydd mae angen rhoi sylw i ofynion rheoleiddiol 
ar gyfer cyfranogiad a lle mae gofyniad cyfreithiol, sut y gellir cymhwyso'r rhain heb greu rhwystrau. 
 

Hyfforddiant cynwysoldeb 
Mae angen i’r rhwydwaith annog hyfforddiant ar gyfer cynwysoldeb, fel bod gan bobl yn y sector y 
sgiliau i weithio gyda gwahanol grwpiau, er enghraifft gofalwyr ifanc; grwpiau byddar, pobl anabl, a 
niwroamrywiol; grwpiau Sipsiwn, Roma a Theithwyr; a grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. 
Gall fod sefydliadau lleol a/neu genedlaethol a allai gynnig hyfforddiant ac adnoddau i ddiwallu'r 
angen hwn.  Nodwyd anghenion hyfforddi penodol fel hyfforddiant cydraddoldeb, hyfforddiant 
ymwybyddiaeth anabledd ac Iaith Arwyddion Prydain.  Cafwyd awgrym hefyd y gallai sefydliadau 
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mwy ddysgu oddi wrth sefydliadau llai ar sut y maent yn gweithredu'n gynhwysol, er enghraifft   Hyb 
Cymunedol Twyn <https://www.twyncommunityhub.co.uk/>  . 
 

Cyfathrebu’n well o blaid cynwysoldeb 
Gwnaed nifer o awgrymiadau ynghylch cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n cyrraedd gwahanol grwpiau yn 
y Fwrdeistref.  Gellid datblygu'r syniadau hyn drwy'r rhwydwaith a (gydag adnoddau ychwanegol) 
gan y rhwydwaith ei hun. Roedd y rhain yn cynnwys: 
 

1. Cyfleoedd a gynhyrchir gan Raglen Hyfforddiant y Diwydiannau Creadigol (Creu Cyffro).  Yn 
benodol, gorsaf radio gymunedol ar gyfer y bobl hynny a allai fod yn fwy caeth i'w cartrefi ac 
efallai na fyddant yn cyrchu gwybodaeth leol fel arall.  Gallai'r rhwydwaith fod yn fecanwaith 
ar gyfer meddwl sut y gallai'r sector ddefnyddio'r adnodd newydd hwn.  

2. Crybwyllwyd y syniad o ganolbwynt (digidol a/neu wyneb yn wyneb) sawl gwaith (gweler 
isod) fel dull i ddarparu gwybodaeth: mannau lle mae pobl yn cyfarfod yn naturiol yn 
anffurfiol.  Dylai'r rhain fod nid yn unig yng nghanol y dref ond hefyd mewn ardaloedd 
cyfagos fel Bedlinog a Threharris.  

3. Gallai lleoliadau hefyd gael hysbysfyrddau a manteisio ar eu caffis i hyrwyddo, hysbysebu ac 
annog cyfranogiad mewn ffyrdd creadigol (gan adeiladu ar sgiliau creadigol a syniadau 
aelodau'r rhwydwaith eu hunain).  Awgrymwyd y syniad o bosteri rhyngweithiol hefyd fel un 
ffordd o feddwl yn fwy creadigol am gyfathrebu.  

4. Er i'r syniad o wefan gael ei awgrymu dadleuwyd hefyd y gallai fod yn rhy ddibynnol ar 
adnoddau ac yn sicr ddim yn bosibl yn y dyddiau cynnar.  Fodd bynnag, gallai fod yn 
rhywbeth i’w ystyried yn y dyfodol.  Yn absenoldeb gwefan bwrpasol, trafodwyd y defnydd o 
wefannau sy'n bodoli eisoes a gwefannau sefydledig a defnyddio cyfryngau cymdeithasol.  
Gallai'r syniadau hyn gael eu datblygu gan y rhwydwaith yn nyddiau cynnar ei ddatblygiad.  

 

Lleoliadau 
 
Er nad oedd y prosiect datblygu hwn yn trafod lleoliadau celfyddydol a diwylliannol Merthyr Tudful 
yn benodol, trafodwyd hwy yn y data.  Teimlwyd bod lleoliadau celfyddydol a diwylliannol yn 
allweddol i'r dirwedd ddiwylliannol ac yn cael eu hystyried yn asedau gwerthfawr i'r bobl sy'n byw yn 
y gymuned. 
 
Mae safle perfformio newydd ar fin agor ym Merthyr Tudful sydd â'r gallu i gynnal perfformiadau 
theatr a cherddoriaeth mawr gyda chapasiti rhagorol nas gwelwyd mo’i debyg yn y dref o’r blaen.  
Bydd yn creu cyfle i berfformwyr, pobl sydd eisiau datblygu eu sgiliau eu hunain a bydd yn creu 
swyddi.  Bydd datblygu’r lleoliad hwn yn gyfle i weld sut y gall lleoliad newydd ychwanegu gwerth at 
uchelgeisiau diwylliannol a chreadigol Merthyr Tudful.  
 
Codwyd pryderon yn benodol am Redhouse Cymru a sut y caiff ei redeg.  Un awgrym o’r adroddiad 
hwn yw bod adolygiad o beth yw Redhouse Cymru, beth yw ei weledigaeth ar gyfer pobl Merthyr 
Tudful a beth sydd angen ei wneud i sicrhau y gall gyflawni’r weledigaeth honno.  
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Yn gyffredinol, teimlwyd bod lleoliadau yn gwneud mwy na darparu arddangosfeydd a 
pherfformiadau; cawsant eu gweld fel mannau lle gall pobl ddysgu i ddatblygu sgiliau creadigol yn 
ogystal â mannau lle gall pobl gyfarfod a chymdeithasu.  Yn ogystal â nodi’r gwaith rhagorol a wneir 
yn lleoliadau’r dref, crybwyllwyd hefyd y gallai lleoliadau ei gwneud yn gliriach beth sy’n digwydd yn 
eu gofodau eu hunain a mannau eraill.  Roedd pobl hefyd yn teimlo bod angen gwneud mwy o waith 
i ystyried y rhwystrau i ddefnyddio lleoliadau fel bod pobl yn teimlo'n gyffyrddus yn mynd i mewn 
iddynt, sicrhau bod y mannau hyn yn hygyrch ac yn gynhwysol.  

 

Adnoddau 
 
Gofynnodd yr arolwg i ymatebwyr nodi adnoddau y gallent eu darparu fel aelodau rhwydwaith. 
Gofynnwyd hefyd i gyfranogwyr y World Café wyneb-yn-wyneb nodi’r adnoddau y gallai eu 
sefydliadau eu darparu.  Dyma’r adnoddau posibl:  
 

Mentora Lle/man Hyfforddiant 

Rhwydweithio Cyfleoedd gwirfoddoli Marchnata 

Cyfryngau 
Cymdeithasol 

Atgyfeirio Cefnogaeth 
digwyddiadau 

Gweithgareddau Mannau arddangos Datblygu cyrsiau 

Tystiolaethu Celf a dylunio Cydlynu prosiect 

Hyrwyddo Ymchwil hanesyddol Cymorth 

 
Mae'r ystod hon o adnoddau yn dangos parodrwydd pobl a sefydliadau i gyfrannu at rwydwaith 
diwylliannol.  Y categorïau mwyaf oedd mentora, hyfforddiant a lleoliad/mannau.  
 

Rhwystrau 
 
Roedd dyfnder y rhwystrau canfyddedig i gyflawni rhwydwaith a all gyflawni uchelgeisiau’r 
rhwydwaith yn sylweddol.  Er bod y cyfranogwyr yn cytuno bod nifer o brosiectau hen a newydd yn 
cael eu gwerthfawrogi’n fawr, roedd teimlad bod y rhain yn rhai tymor byr ac nad oedd Merthyr 
Tudful yn cyflawni ei botensial, o ystyried yr adnoddau diwylliannol sydd ganddo o ran sefydliadau, 
gweithwyr llawrydd a lleoliadau.  Fel y soniwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, cafwyd rhai 
beirniadaethau o’r lleoliadau presennol a’r ffordd y maent yn cael eu rhedeg ar hyn o bryd, ac er nad 
dyma oedd ffocws yr adroddiad hwn, teimlwyd y gallai’r rhwydwaith helpu i ddatblygu gwerth 
diwylliannol y rhain hefyd.  Yr oedd peth gwahaniaeth barn ynghylch yr hyn oedd ar goll ym Merthyr 
Tydfil; canolbwyntiodd rhai ar ddiffyg cyfleusterau o safon fyd-eang, tra roedd eraill yn canolbwyntio 
ar gyfleoedd a gollwyd i ddarparu cyfleoedd a digwyddiadau diwylliannol parhaus o ansawdd da a all 
gyrraedd pawb sy'n byw yn y Fwrdeistref.  Fodd bynnag, nid oes unrhyw reswm i dybio bod y 
safbwyntiau hyn o reidrwydd yn annibynnol ar ei gilydd.  
 
Adroddwyd am rwystrau mewn perthynas â datblygiad y rhwydwaith diwylliannol, a'r hyn sy'n 
wynebu trigolion rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol.  Rhestrir y rhwystrau 
allweddol yr adroddir eu bod yn achosi anhawster i ddatblygu rhwydwaith diwylliannol isod: 
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• Teimlwyd mai un rhwystr allweddol i ddatblygiad sector diwylliannol llewyrchus yn y 
Fwrdeistref oedd bod seilos yn bodoli; pobl yn gweithio yn eu seilos eu hunain yn hytrach na 
chydweithio.  Rhan o'r hyn sy'n rhwystro gweithio mewn partneriaeth yw ymagwedd 
gweithio yn unigol sy'n cael ei yrru gan bersonoliaeth sy'n amlwg lle mae pobl yn ymdrechu i 
achub y blaen ar ei gilydd.  Teimlwyd hefyd mai diffyg adnoddau oedd yn gyfrifol am weithio 
mewn seilos, sy’n golygu bod pobl yn gystadleuol, gan danio ofn y byddai syniadau sy’n cael 
eu rhannu yn cael eu dwyn, yn hytrach na’r dymuniad i rannu cyfleoedd.   

• Teimlwyd hefyd mai ychydig iawn y mae pobl yn ei ddeall am werth y sector diwylliannol, a’i 
fanteision a’i effeithiau, y tu hwnt i’w werth economaidd.  Mae dangosyddion perfformiad 
allweddol yn tueddu i ymwneud â'r hyn y gellir ei fesur, ond efallai bod yr hyn y cyfeirir atynt 
yn aml fel targedau meddalach sy’n canolbwyntio ar les (fel y rhai a awgrymwyd gan y New 
Economics Foundation), yn bwysicach.  Cyfeiriodd rhai nad oedd rhan adrannau o'r 
Awdurdod Lleol yn deall y celfyddydau, gan nodi bod diffyg bodolaeth swyddog celfyddydau 
ddim yn helpu chwaith.  Roedd y sylw hwn o ddal gafael ar ddealltwriaeth brin o werth hefyd 
wedi'i anelu at reolwyr Redhouse Cymru.  Roedd rhai’n teimlo bod yna feddylfryd ‘canolfan 
hamdden’ gan ei fod yn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful sydd, 
dadleuodd rhai, yn methu â chydnabod y gwerth, a’r buddion y gall diwylliant a’r 
celfyddydau eu creu.  Mae p’un a all y rhwydwaith helpu i lunio ffyrdd newydd o weithio a 
deall llwyddiant o ran gwahanol ddangosyddion, yn gyffredinol, yn rhywbeth y mae nifer o 
bobl wedi’i fynegi, yn enwedig wyneb yn wyneb yng Nghaffi’r Byd.  Gan y rhagwelir mai un o 
ganlyniadau hirdymor y rhwydwaith fydd 'mae lleoliadau yn deall anghenion sefydliadau, 
ymarferwyr a rhanddeiliaid i fynd i'r afael â rhwystrau i'w defnydd o'r adeiladau drwy ddod o 
hyd i atebion gyda'i gilydd,' mae'n anochel y bydd hwn yn rhywbeth parhaus, mater y bydd 
angen mynd i’r afael ag ef. 

• Teimlwyd hefyd bod cyllid â therfyn amser yn rhwystr sylweddol gan y teimlwyd bod angen 
ariannu prosiectau am o leiaf deng mlynedd cyn y gellir gweld effaith.  Roedd rhai pobl yn 
teimlo bod angen pobl sy'n canolbwyntio ar weithredu ar y rhwydwaith ac sydd eisiau 
cyfrannu a gwneud gwahaniaeth.  Mae mantais fawr i rannu gwybodaeth, ond nid yw'n 
ddigon.  Awgrymwyd y gallai'r rhwydwaith fod yn gyfrwng i fynd i'r afael â materion 
etifeddiaeth a/neu gynaliadwyedd. 

• Yn gysylltiedig â hyn, ystyriwyd bod tymor byr yn gyffredinol yn rhwystr.  Mae prosiectau a 

rhaglenni blaenorol wedi datblygu dysgu, cysylltiadau ac adnoddau sylweddol, sy’n aml yn 

cael eu colli pan ddaw cyllid i ben.  Mae hyn yn aml yn golygu ailddysgu, er enghraifft, sut i 

ymgorffori egwyddorion arferion dwyieithog mewn datblygiadau newydd. 

• Nodwyd diffyg ymrwymiad ac ymdrech hefyd fel rhwystr.  Mae'n cymryd amser i wneud i 
rwydwaith weithio'n wirioneddol a thynnwyd sylw at y ffaith na ddylai neb anghofio faint o 
waith y mae'n ei gymryd i sefydlu a chynnal datblygiad newydd.  Dyma un rheswm pam yr 
oedd argymhelliad cryf i ariannu rhywun i a allai wneud rhywfaint o'r gwaith caib a rhaw sy'n 
angenrheidiol i gadw'r cyfarfodydd i fynd, hysbysu pobl a sicrhau bod yr adnoddau yn cael eu 
cadw o fewn y rhwydwaith ei hun.  

• Mae diffyg strategaeth ddiwylliannol yn rhwystr, ac roedd pobl yn teimlo nad oes unrhyw 
gyfeiriad na strwythur ar hyn o bryd.  Gallai datblygu strategaeth fod yn un o dasgau cyntaf y 
rhwydwaith. 
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Soniwyd hefyd am rwystrau a nodwyd yn y data fel rhai sy’n wynebu trigolion Merthyr Tudful, sy’n 
eu hatal rhag manteisio ar gyfleoedd diwylliannol.  Nid oes yr un o’r rhwystrau hyn yn cael eu clywed 
am y tro cyntaf, ond maent yn faterion parhaus sy’n wynebu Merthyr Tudful ynghyd â llawer o 
gymunedau eraill.  Thema allweddol oedd unigedd, y gellir ei brofi o ganlyniad i waharddiad 
oherwydd stigma, iaith, oedran a rhwystrau eraill.  Mynegodd rai o’r cyfranogwyr rwystrau 
strwythurol megis effaith ariannol cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol; mae'r cynnydd 
mewn costau byw yn ffactor pwysig i unrhyw sefyllfa lle mae syniadau'n cael eu datblygu.  Nodwyd 
pwysau amser ar deuluoedd sy'n gweithio neu deuluoedd â chyfrifoldebau eraill hefyd fel rhwystr i 
gyfranogiad yn y celfyddydau a diwylliant.  Roedd trafnidiaeth yn ffactor arall a grybwyllwyd, ac 
mae’n broblem barhaus i’r rhai sydd wedi’u lleoli y tu allan i ganol y dref.  Yn ychwanegol at y 
rhwystrau strwythurol hyn, soniwyd hefyd am iaith a chyfathrebu.  Nodwyd y dylid darparu 
gwybodaeth yn yr ieithoedd y mae pobl Merthyr Tudful yn eu siarad, sydd, yn ogystal â Chymraeg a 
Saesneg, yn cynnwys Pwyleg, Portiwgaleg, Tsieceg, Rwmaneg a Bwlgareg.  Teimlwyd nad oedd y 
cyfathrebu yn gryf iawn yn y sector diwylliannol; gallai fod gan leoliadau eu hunain well dulliau 
cyfathrebu ynghylch yr hyn sy'n digwydd, a gallai sefydliadau gyfathrebu'n well â'i gilydd a'u 
buddiolwyr. 
 

Rôl y rhwydwaith 

 

   Cysylltu â lobïo    
Teimlwyd bod cysylltu â rhwydweithiau eraill (yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol) yn bwysig, 
ac i rai, yn rôl allweddol i’r rhwydwaith.  Teimlwyd y byddai hyn yn helpu i greu mynediad cyfartal i 
gyfleoedd i bobl ym Merthyr Tudful a sicrhau bod cyfleoedd cenedlaethol bob amser yn cael eu 
hysbysebu ym Merthyr Tudful.  Awgrymwyd hefyd mai un o swyddogaethau'r rhwydwaith fyddai 
lobïo ar ran ardaloedd fel Merthyr Tudful i gael arian i'r ardal a chael llais uniongyrchol i fynegi eu 
hanghenion.  Mae angen ystyried ymhellach sut y byddai hyn yn gweithio o ran cynrychiolaeth, 
rhannu gwybodaeth a datblygu partneriaethau cydweithredol.  Mae datblygiad y sector ym Merthyr 
Tudful angen i'r partneriaethau hynny dyfu a chael eu cydnabod a'u gwneud yn weladwy yn 
genedlaethol.  
 
Teimlai rhai y gallai rôl y rhwydwaith gynnwys lobïo Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i benodi 
gweithiwr Datblygu'r Celfyddydau.  Byddai hon yn rôl fwy strategol na hwyluso’r rhwydwaith 
diwylliannol, ond byddai’n galluogi gwell cydgysylltu rhwng sefydliadau a throsolwg strategol o’r 
sector diwylliannol.  Fodd bynnag, roedd peth pryder hefyd pe bai’r person hwn wedi’i leoli yn yr 
Awdurdod Lleol y byddai’n gyfyngedig o ran cwmpas oherwydd na fyddai’n gallu codi arian (gan 
effeithio ar y gallu i roi prosiectau newydd ar waith) ac yn destun biwrocratiaeth a galwadau eraill ar 
eu hamser.  Eto, awgrymwyd y gallai GGMT gynnig cefnogaeth.  Fodd bynnag, dywedwyd bod model 
gweithiwr Datblygu'r Celfyddydau yn gweithio'n dda mewn meysydd eraill ac y gallai lobïo am y rôl 
hon o fewn yr awdurdod lleol fod yn flaenoriaeth.  Yn ogystal, byddai gan y sawl a benodir swydd 
fwy diogel nag, er enghraifft, pe bai gweithiwr llawrydd yn ei gwneud ac wedi'i leoli y tu allan i'r 
sector statudol.  Awgrymwyd symud oddi wrth yr ymadrodd 'datblygiad celfyddydol' a symud tuag at 
'ddatblygiad diwylliannol' er mwyn cadw ffocws ehangach na'r celfyddydau yn unig.  Felly gellid 
ystyried rôl 'Gweithiwr Datblygu Diwylliannol'.  I bwysleisio’r pwynt hwn, soniwyd am chwaraeon fel 
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gweithgaredd diwylliannol yn y data, sef pêl-droed a bocsio.  Yn ogystal â ffyrdd o ddod â phobl 
ynghyd a datblygu ystod o sgiliau a datblygiad personol, mae gan y chwaraeon hyn dreftadaeth ym 
Merthyr Tudful ac maent wedi cyfrannu at ddiwylliant y dref. 
 

   Datblygu partneriaethau     
Roedd galw cryf am gyfarfodydd i hwyluso datblygiad partneriaethau newydd ac iddo fod yn 
fecanwaith i bartneriaid ddod i adnabod ei gilydd.  Gallai pob cyfarfod gynnwys elfen o rannu 
gwybodaeth, ond mae meithrin perthynas hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau gael cyfle i ddod 
i adnabod ei gilydd.  Awgrymwyd gweithgareddau sy'n debyg i ddêt cyflym (speed dating), ond 
pwysleisiwyd hefyd bod pobl yn dod i adnabod ei gilydd yn llai ffurfiol yn ystod boreau coffi neu 
ginio.  Awgrymwyd hefyd y syniad o greu themâu ar gyfer pob cyfarfod.  Byddai hyn yn denu aelodau 
sydd â diddordeb arbennig ym mha bynnag thema a awgrymir ond efallai y bydd rhai yn mynychu 
cyfarfodydd yn syml er mwyn dod i adnabod pobl, boed ganddyn nhw ddiddordeb yn y thema ai 
peidio.  Dylai cyfarfodydd hefyd gydnabod y gofod cymunedol neu ddiwylliannol y cynhelir 
cyfarfodydd ynddo a rhoi lle i ddarganfod mwy am yr hyn y mae'r lleoliad a/neu'r sefydliad yn ei 
wneud.  Roedd peth pryder y byddai cyfarfodydd yn troi'n 'siop siarad' ac na fyddent yn arwain at 
weithredu.  Fodd bynnag, teimlai eraill fod rhaid cynnal sgyrsiau er mwyn gallu gweithredu.  

 

Modelau strwythur rhwydwaith 
 
Cafwyd nifer o awgrymiadau a syniadau ynghylch sut y gellid rheoli, arwain a chynnal y rhwydwaith. 
Pwysleisiwyd y dylai gwerthoedd cynwysoldeb, tryloywder, uniondeb a chydraddoldeb gael eu 
hadlewyrchu yn y model o ran sut mae'n cael ei strwythuro a'i redeg.  Byddai'r rhan fwyaf o'r 
modelau a awgrymir yn dibynnu ar gael staff penodedig i sicrhau bod y rhwydwaith yn gweithredu'n 
dda a'i fod yn cael ei hysbysu gan ei fuddiolwyr.  Mae rhai modelau hefyd yn nodi swyddogaethau 
rheoli neu gyflawni (er enghraifft, er mwyn creu canolbwyntiau ffisegol a/neu ddigidol) ond bydd 
opsiynau sy’n defnyddio llawer o adnoddau yn dibynnu ar gyllid yn y dyfodol ac ni fyddant yn bosibl 
ar y dechrau oni bai bod sefydliadau neu leoliad yn rhyddhau adnoddau.  
 

   Rhanberchnogaeth    
Roedd cytundeb cyffredinol na ddylai'r rhwydwaith fod yn 'berchen' i unrhyw sefydliad neu grŵp 
penodol, ac roedd nifer o bobl yn cyfeirio'n benodol at yr Awdurdod Lleol a'r Ymddiriedolaeth 
Hamdden.  Roedd hyn er mwyn osgoi unrhyw un agenda rhag cael ei flaenoriaethu neu 
ddominyddu'r rhwydwaith, ac i sicrhau y gallai'r rhwydwaith gadw rhywfaint o ymreolaeth i 
weithredu o fewn y sector diwylliannol.  Dadleuodd rhai y dylai’r rhwydwaith gael ei arwain gan 
artistiaid, ond teimlai eraill, o ystyried y gallai’r rhwydwaith fod yn amlsector a chynnwys sefydliadau 
a allai elwa ar y gwerth a’r adnoddau y gallai’r sector eu cynnig, y dylai fod yn bartneriaeth fwy 
cyfartal.  Tynnwyd sylw at y ffaith nad yw diwylliant yn ymwneud â’r celfyddydau’n unig, ond ei fod 
yn cynnwys meysydd eraill fel chwaraeon a threftadaeth.  I wneud partneriaeth fwy cyfartal yn 
bosibl, byddai'n rhaid i aelodau ysgwyddo rhai cyfrifoldebau a rolau, er y dylid pwysleisio nad yw 
gweithwyr llawrydd yn yr un sefyllfa â sefydliadau a lleoliadau sy'n cyflogi staff a  chanddynt 
adnoddau.  Felly, mae angen ystyried dosbarthu cyfrifoldebau yn deg ymysg yr aelodau. 
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   Cylchdroi’r rhwydwaith 
Awgrymwyd y dylai sefydliadau gylchdroi'r cyfrifoldeb o gynnal y rhwydwaith, a fyddai'n cynnwys 
cyflawni swyddogaethau gweinyddol sy'n gysylltiedig â chynnal rhwydwaith.  Cafwyd awgrymiadau 
amrywiol ynghylch pa mor ffurfiol neu anffurfiol y dylai'r trefniant hwn fod.  Er bod rhai yn teimlo y 
gallent fod yn weddol anffurfiol a hyblyg, awgrymodd eraill fod angen i hyn gael ei lunio'n fwy ffurfiol 
trwy benodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd sy'n newid yn flynyddol, i sicrhau bod y rhwydwaith yn cael ei 
gynrychioli'n deg.  Teimlwyd hefyd y gallai cyfarfodydd wyneb yn wyneb gael eu cynnal mewn 
gwahanol leoliadau (e.e. canolfannau cymunedol, lleoliadau celfyddydol, caffis, llyfrgelloedd) fel bod 
y rhwydwaith yn ymdoddi i amrywiaeth o leoedd ac ymysg amrywiol bobl yn y Fwrdeistref. 
Pwysleisiodd rhai nad oedd angen ailddyfeisio’r olwyn ac y gallai’r rhwydwaith ddilyn model What’s 
Next Cymoedd, sydd ynddo’i hun â gwerthoedd tebyg a strwythur nad yw’n un hierarchaidd.  Teimlai 
eraill, er bod y syniad o leoli'r model ym Merthyr Tudful yn un diddorol, fod y rhwydwaith y maent 
yn ceisio’i ddatblygu hefyd yn wahanol, er y cytunwyd bod angen bod yn glir ym mha ffordd y mae’n 
wahanol.  Roedd teimlad hefyd bod angen ffordd newydd o ddod â phobl ynghyd, gan nad oedd 
ymdrechion blaenorol wedi bod yn llwyddiannus. 
 

   Y trydydd sector i gynnal y rhwydwaith    
Opsiwn a ddaeth i’r amlwg dro ar ôl tro oedd lleoli’r rhwydwaith o fewn Gweithredu Gwirfoddol 
Merthyr Tudful (GGMT).  Un awgrym oedd y byddai GGMT yn cynnal 'fforwm diwylliant', yn debyg 
i'w fforwm lles, fel 'dyna maen nhw'n dda yn ei wneud' ac maen nhw hefyd yn arbenigo mewn 
rhwydweithiau a phartneriaethau.  Hwn oedd yr opsiwn a ffafrir gan lawer o bobl a gymerodd ran yn 
y prosiect, yn hytrach na'r rhwydwaith o fewn yr Awdurdod Lleol neu'r Ymddiriedolaeth Hamdden. 

 

   Model hwb    
Trafodwyd y syniad o gael canolbwynt digidol a/neu gorfforol fel rhywbeth y gallai’r rhwydwaith ei 
gefnogi.  Roedd cefnogaeth gref i fodel hwb gan nifer o gyfranogwyr yn y World Café.  Nid oedd yn 
glir a fyddai canolbwynt yn cael ei sefydlu a’i redeg gan y rhwydwaith, ac os felly byddai angen 
ariannu rhywun i gyflawni’r dasg hon, ochr yn ochr ag unrhyw adnoddau yr oedd eu hangen, neu a 
ellid annog lleoliadau i weld hyn fel rhywbeth y gallent gyfrannu ato a rhannu gwybodaeth a 
digwyddiadau.  I drigolion lleol gallai hyn greu amgylchedd lle byddai gan drigolion lleol syniad clir o'r 
hyn sy'n digwydd ym Merthyr Tudful a lle gallai artistiaid a sefydliadau ddod i wybod beth mae 
artistiaid eraill yn ei wneud a chyfrannu syniadau newydd pryd bynnag y dymunant.  Defnyddiwyd y 
metaffor ‘pyramid' fel ffordd o dynnu pobl i mewn a mynd â nhw i leoedd yn eu creadigrwydd eu 
hunain nad oeddent wedi'i ddychmygu neu nad oeddent yn credu byddai’n bosibl. 
 
Un awgrym cysylltiedig oedd sefydlu grŵp Facebook preifat wedi'i reoli ar gyfer aelodau'r 
rhwydwaith.  Yn ogystal, awgrymwyd sefydlu gwefan a/neu gylchlythyr fel posibiliadau, fodd bynnag 
byddai angen adnoddau ychwanegol ar gyfer y rhain.  Mae grwpiau WhatsApp hefyd wedi bod yn 
llwyddiannus ar gyfer rhwydweithiau busnes a byddai'n opsiwn rhad ac am ddim i'w ystyried.  Mae 
angen mwy o waith i ddatblygu'r syniad o 'ganolfannau' a sut y byddai'r rhain yn cael eu datblygu ar 
gyfer aelodau'r cyhoedd a phobl sy'n gweithio yn y sector.  
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   Model ‘cyfartal’ 
Awgrymwyd model ‘cyfartal' gan rai, a fyddai'n golygu bod pob aelod yr un mor gyfrifol am redeg y 
rhwydwaith, heb unrhyw hierarchaeth nac un 'arweinydd'.  Byddai'r cyfrifoldeb am bob tasg yn cael 
ei rannu'n gyfartal ymhlith yr aelodau.  Tra bod rhai yn galw am fodel cyfartal o’r math hwn, teimlai 
eraill na fyddai’n gweithio gan fod pobl yn rhy brysur a bod angen rhywun i wneud y gwaith a 
chyfathrebu. 
 

 Model aelodaeth â thâl  
Cafodd model aelodaeth â thâl, tebyg i rwydweithiau busnes sy’n gweithredu yn yr ardal, ei grybwyll 
gan un o bartneriaid y prosiect a chan ymchwilwyr y World Café.  Teimlai’r cyfranogwyr na fyddai 
hyn yn briodol i’r sector diwylliannol gan y gallai beryglu gwerthoedd cynhwysiant, cydweithredu a 
hygyrchedd.  Fodd bynnag, gellid rhoi’r syniad hwn o’r neilltu am y tro a dychwelyd ato, gan 
ddibynnu ar gyfeiriad y rhwydwaith yn y misoedd nesaf.  Cododd hyn bwyntiau trafod o fewn tîm y 
prosiect ynghylch y diwydiannau creadigol a’r sector diwylliannol, y gallai’r rhwydwaith eu codi 
mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. 
 

   Staffio    
Awgrymwyd y gellid gwneud rhywfaint o waith i adeiladu pontydd rhwng sefydliadau a gwneud 
rhywfaint o waith gweinyddol ar unwaith, megis trefnu lleoliadau ac arlwyo, cymryd cofnodion, 
cyfleu gwybodaeth am yr hyn y mae aelodau yn ei wneud a nodi cyfleoedd.  Mae'n bosibl y gellid 
gwneud rhai o'r tasgau hynny fel rhan o’r rôl bresennol, er y byddai angen cytuno, cynllunio a rheoli 
hyn yn ofalus.  Posibilrwydd arall fyddai gofyn i sefydliad mawr a fyddent yn barod i ariannu swydd 
ar secondiad a allai ymgymryd â thasgau gweinyddol sylfaenol ac, o bosibl, cefnogi datblygiad cyllid 
pellach i ymgymryd ag opsiynau mwy uchelgeisiol, megis sefydlu gwefan benodol, helpu i ddatblygu 
hybiau a gwneud gwaith adeiladu partneriaeth sy’n fwy dibynnol ar adnoddau.  O ran lleoliad y 
swydd, eto teimlwyd y byddai lleoliad niwtral fel gyda Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful 
(GGMT) yn ddymunol.  Mae gan GGMT hefyd y seilwaith a'r adnoddau a fyddai'n helpu i estyn allan i 
gymunedau mwy ymylol a fyddai'n gallu elwa ar lwyddiant rhwydwaith diwylliannol.  Roedd awgrym 
uchelgeisiol a dwys o ran adnoddau ar gyfer model a oedd yn cynnwys penodi dau weithiwr amser-
llawn ac un rôl rhan amser a fyddai’n cynnwys swyddfa docynnau (gan gynnwys digwyddiadau 
cymunedol nid rhai a chost yn unig), cyfryngau cymdeithasol a hysbysebu gwaith gweinyddol ac 
ymgysylltu.  Er ei fod ymhell y tu hwnt i gwmpas y prosiect datblygu hwn, gallai hyn fod yn uchelgais 
tymor hwy i'r rhwydwaith. 
 

   Cymharu cyfarfodydd wyneb yn wyneb a rhai ar-lein    
Cydnabuwyd na all pawb fynd i gyfarfodydd wyneb yn wyneb ac er mwyn cynyddu cynwysoldeb y 
dylid cael cyfuniad o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a rhai ar-lein, ar wahanol adegau o'r dydd. 
Awgrymwyd hefyd ffrydio cyfarfodydd wyneb yn wyneb.  Roedd manteision cyfarfod wyneb yn 
wyneb yn amlwg yn y World Café.  Mwynhaodd y cyfranogwyr glywed am yr hyn yr oedd eraill yn y 
Fwrdeistref yn ei wneud o ran gweithgareddau diwylliannol, ac roedd yr awyrgylch yn galonogol er 
bod nifer o bobl wedi bod yn rhan o anghydfodau yn hanesyddol.  Gall gweld pobl wyneb yn wyneb 
helpu i wasgaru rhai o’r gwrthdaro hwn, a gweithredodd Caffi’r Byd fel cyfarfod cyntaf i’r 
rhwydwaith; yn wir, parhaodd pobl wedi’r cyfarfod i siarad a rhwydweithio.  
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Argymhellion 
 

   Camau Ar Unwaith     
 
O ran y camau sydd angen eu cymryd ar unwaith, mae angen sefydlu trafodaeth gyda Chyngor 
Celfyddydau Cymru ynghylch cyllid pellach posibl a chamau yn y dyfodol.  Mae angen cyfarfod hefyd 
i drafod a rhannu canfyddiadau'r adroddiad hwn.  Argymhellir yn gryf bod GGMT yn cael ei gynnwys 
fel partner allweddol yn y cyfarfod hwn ac o fewn y rhwydwaith wrth symud ymlaen.  Yn y cyfarfod 
hwn, awgrymir sefydlu grŵp llywio (sy'n agored i unrhyw un ar hyn o bryd) i gymryd yr awenau o ran 
rhai o'r syniadau a gynhwysir yn yr adroddiad hwn ar waith.  Gellid hefyd gysylltu (ar ôl y cyfarfod) 
â'r rheini nad oedd wedi llwyddo i ddod i'r cyfarfod.  Mae'n bwysig harneisio momentwm y 
rhwydwaith a gweithredu'n gyflym. Dyma fydd blaenoriaethau'r grŵp cychwynnol: 
 

- Sefydlu pwrpas y rhwydwaith a datblygu cylch gorchwyl gan ystyried natur benodol y sector 
diwylliannol a sut mae'n wahanol i, ond yn ymwneud â'r diwydiannau creadigol.  

- Datblygu strategaeth yn seiliedig ar rai o'r awgrymiadau a ddaeth i'r amlwg.  Byddai hyn yn 
cynnwys creu cytundeb clir ar yr egwyddorion a'r gwerthoedd a fydd yn llywio'r strategaeth. 
Mae'n bosib y byddai angen cynnal sawl cyfarfod er y dylid ystyried capasiti wrth benderfynu 
ar yr amserlen.  Efallai cynnal ymarfer 'gorchwyl a gorffen' a arweinir gan is-grŵp llai. 

- Trafod sut y gallai'r rhwydwaith harneisio adnoddau presennol, gan gynnwys cynigion o 
hyfforddiant a darparu gofod.  

- Cytuno ar gyfarfodydd (fformat, themâu a lleoliad) am weddill y flwyddyn. Gallai’r cyfarfod 
cyntaf gynnwys trafodaeth ar yr adroddiad hwn a gallai fod yn debyg o ran fformat i 
ddigwyddiad Caffi’r Byd a gynhaliwyd ym mis Ebrill yn y Clwb Pêl-droed.  Dylai aelodau allu 
rhannu’r hyn y maent yn ei wneud o’r cychwyn cyntaf.  Bydd angen ystyried pwy allai 
hwyluso'r rhain. 

- Trafod ariannu ac adnoddau yn y tymor byr.  Awgrymir y dylai un neu ddau o sefydliadau 

ddarparu'r adnodd ar gyfer y cyfarfodydd tan ddiwedd y flwyddyn pryd caiff gwahanol 

opsiynau eu hystyried.  Dylid gweithredu ar yr opsiwn o ofyn am gyllid ar gyfer y rhwydwaith 

drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin (mae cais Merthyr Tudful wrthi’n cael ei ddrafftio ar hyn o 

bryd). 

- Nodi ac estyn allan i rwydweithiau a phrosiectau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i 

godi proffil y rhwydwaith diwylliannol a dechrau sefydlu dulliau o gyfnewid gwybodaeth. 

Byddai hyn yn cynnwys prosiectau fel Galwad a Creu Cyffro.  Er mwyn harneisio gwerth ac 

etifeddiaeth bosibl y ddau brosiect hyn, argymhellir y dylid cynnal cyfarfodydd rhwydwaith 

amserol i wahodd arweinwyr prosiectau i drafod ffyrdd o wneud y mwyaf o'u gwerth, eu 

heffaith a'u hetifeddiaeth ym Merthyr Tudful. 

- Ystyried dulliau cyfathrebu - gallai hyn fod mor syml â chynnal a chadw’r rhestr e-bost a 

sefydlwyd gan yr ymchwilwyr.  Yn y tymor byr uniongyrchol, byddai hefyd yr opsiwn sefydlu 

grŵp Facebook preifat wedi'i reoli i rannu newyddion, syniadau ac adnoddau, annog adborth 

a gwneud ei aelodau'n fwy gweladwy.  Gallai hon fod yn ffordd rad o gadw cysylltiad cyn (ac 
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os) bydd swyddog datblygu diwylliannol yn cael ei benodi (neu swyddog tebyg) a chymorth 

gweinyddol arall ar gael. 

 

   Camau gweithredu tymor canolig    
 
Nodwyd nifer o gamau gweithredu tymor canolig neu dymor hwy yn y canfyddiadau y gallai’r 
rhwydwaith eu blaenoriaethu a’u hystyried:  
 

- Datblygu strategaeth ariannu cynaliadwy – y tu hwnt i'r dyfodol agos, er mwyn 
galluogi'r rhwydwaith i barhau a thyfu.  Dylai gael ei lywio gan ganfyddiadau'r prosiect hwn 
ond dylai hefyd gynnwys syniadau gan y grŵp llywio ac aelodau'r rhwydwaith wrth iddo fynd 
rhagddo.  Pe cytunir ar benodi hwylusydd rhwydwaith, yna mae angen cynnal trafodaethau 
gyda chyrff cyflogaeth posibl.  Dyma'r opsiynau a awgrymir: 

o Yr Awdurdod Lleol 
o VAMT 
o Creu swydd secondiad i bartner diwydiant diwylliannol (i GGMT). 

- Datblygu rhaglen hyfforddi – ar gyfer aelodau’r rhwydwaith a rhanddeiliaid, gan gynnwys: 
o Hyfforddiant ymwybyddiaeth anabledd 
o Hyfforddiant Arwyddion Iaith Prydain (BSL) 
o Hyfforddiant sut i ymgeisio am gyllid 
o Cyfnewid gwybodaeth rhwng sefydliadau bach a mawr 
o Hyfforddiant ar werth diwylliant (ar gyfer yr Awdurdod Lleol a'r Ymddiriedolaeth 

Hamdden) 
o Unrhyw feysydd eraill a nodir gan aelodau'r rhwydwaith wrth iddo ddatblygu. 

- Datblygu strategaeth gyfathrebu tymor hwy – gan ddefnyddio canfyddiadau'r prosiect hwn, 
gallai hyn gynnwys y syniad o 'ganolfannau' wyneb yn wyneb a/neu ddigidol; radio 
cymunedol; gwell cyfathrebu o fewn lleoliadau; neu wefan bwrpasol.  

- Lobïo am newidiadau i'r system ariannu - i newid y diwylliant o gystadleuaeth rhwng 
sefydliadau a symud tuag at ddiwylliant o gydweithio.  

- Adolygu Redhouse Cymru – ei ddiben, ei weledigaeth a sut y gellir gwireddu'r weledigaeth 
honno mewn modd mwy cyflawn i bobl Merthyr Tudful. 

- Datblygu archif byw – er nad oedd hwn yn gwestiwn uniongyrchol , roedd trafodaeth yn 
awgrymu gwerth posibl arloesedd o'r fath yn yr hirdymor i sicrhau bod gan artistiaid a rheini 
sy’n creu deunydd fynediad yn y dyfodol at adnoddau sydd wedi'u datblygu drwy 
brosiectau'r gorffennol.  Byddai hyn yn golygu y gallai gwersi a ddysgwyd ac offer hyfforddi 
gael eu storio fel archif sydd ar gael yn rhwydd i ddarparu hanes hygyrch a set o adnoddau y 
gellir ei ddiweddaru.  

- Datblygu llwybrau cwricwlwm effeithiol i gefnogi a hyrwyddo sgiliau a chymwysterau ar 
gyfer datblygu yn y sector.  Ychwanegwyd yr argymhelliad hwn yn dilyn ymgynghori ar yr 
adroddiad gyda Choleg Merthyr Tudful.  


