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Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma 
Dyma ddogfen hawdd ei deall. Ond efallai eich 
bod chi angen help i’w darllen. Gofynnwch i rywun 
rydych chi’n ei adnabod i’ch helpu chi. 

Efallai bod y geiriau mewn ysgrifen glas trwm yn 
anodd eu deall. Mae beth mae’r holl eiriau mewn 
glas yn feddwl ar dudalen 25. 

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn 
meddwl ArtWorks Cymru. Am ragor o wybodaeth 
cysylltwch â: 

Gwefan: artworks.cymru 

E-bost: artworkscymru@artsactive.org.uk 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn hawdd 
ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru  gan ddefnyddio 
Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth rydych 
chi’n feddwl am y fersiwn hawdd ei ddeall yma, 
cliciwch yma. 
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Cyfwyniad 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan 
ArtWorks Cymru a phobl sydd yn cymryd rhan 
mewn prosiectau neu raglenni celfyddydol. 

Mae’r ddogfen yma am egwyddorion ansawdd 
i artistiaid a chyrf celfyddydol sydd yn gwneud 
celfyddydau cyfranogol. 

Egwyddorion ansawdd ydy set o ganllawiau 
sydd yn ein helpu ni i wybod sut i weithio i greu 
safonau da. 

Celfyddyd cyfranogol ydy unrhyw brosiect 
neu raglen gelfyddydol sydd yn cael eu rhedeg 
gan artist wedi’i hyforddi i bobl gymryd rhan 
ynddyn nhw. 

Rydyn ni wedi ysgrifennu’r egwyddorion ansawdd 
yma i bawb sydd yn gwneud celfyddydau cyfranogol. 
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Am yr egwyddorion ansawdd 

Nod yr egwyddorion ansawdd ydy: 

▪ gwella ansawdd prosiectau a rhaglenni
celfyddydol

▪ gwybod beth ydy pwysigrwydd celfyddyd

▪ rhoi’r profad gorau i’r cyfranogwyr.

Cyfranogwyr ydy’r bobl sydd yn cymryd rhan 
mewn prosiect neu raglen. 

Sut i ddefnyddio’r egwyddorion ansawdd? 

Rhaid i chi ganolbwyntio ar yr egwyddorion 
ansawdd rydych chi’n meddwl sydd yn bwysig i’ch 
gwaith chi. 

Rhaid i chi edrych i weld sut mae eich prosiect neu 
raglen gelfyddydol yn mynd drwy edrych ar: 

▪ bethau sydd wedi gweithio’n dda a

▪ phethau sydd angen eu gwella yn eich prosiect
neu raglen.
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Rydych chi’n gallu defnyddio’r Oferyn myfyrio 
ar dudalen 24 fel enghraift o weld cynnydd eich 
prosiect neu raglen. 

Rydyn ni wedi ysgrifennu’r 9 egwyddor ansawdd 
yma i’ch helpu chi i wella ansawdd eich prosiect 
neu raglen. 
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Cynllunio prosiectau neu 
raglenni celfyddydol 

Yr egwyddorion ansawdd ydy: 

1. Cael y sgiliau a’r profad cywir

Mae artistiaid yn cael eu galw yn bobl brofesiynol 
yn yr un fordd â gweithwyr cymdeithasol, 
cynghorwyr neu weithwyr iechyd profesiynol. 

Fe ddylai fod gan artistiaid yr wybodaeth, sgiliau a 
phrofad cywir i hyforddi eraill. 

Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd artistiaid yn dod yn aelodau o gyrf
aelodaeth fel People Dancing, Sound Sense a
Chymdeithas Genedlaethol Awduron mewn
Addysg
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▪ bydd yr artistiaid rydych chi’n gweithio gyda nhw
yn gwneud eu celfyddyd eu hunain

▪ bydd gan yr artistiaid rydych chi’n gweithio gyda
nhw yr hyforddiant a’r gefnogaeth gywir

▪ bydd prosiectau a rhaglenni celfyddydol yn
cynnwys hyforddiant i gefnogi artistiaid ar gyfer
rhedeg gweithgaredd celfyddydol.

2.Gwneud yn siŵr bod y prosiect
neu’r rhaglen yn gynhwysol

Fe ddylai’r gweithgaredd neu’r rhaglen gelfyddydol 
ateb anghenion yr holl gyfranogwyr. 

Fe ddylai gweithgareddau celfyddydol fod ar gyfer 
pawb a rhoi cyfeoedd cyfartal i bawb. 

Cyfartal ydy trin pobl yn deg a gwneud yn siŵr 
bod ganddyn nhw’r un cyfeoedd mewn bywyd. 
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Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd pobl sydd yn trefnu’r gweithgaredd
celfyddydol yn gwybod yn glir ar gyfer pwy mae’r
gweithgaredd a pham

▪ bydd sgyrsiau am sut mae’r prosiect neu’r
rhaglen yn gallu ateb anghenion y pobl sydd yn
cymryd rhan

▪ bydd artistiaid a phartneriaid eraill yn gallu
rhannu eu sgiliau a’u gwybodaeth i wella’r
ansawdd

▪ bydd nodau’r prosiect neu raglen yn cael eu
gwneud yn gynhwysol

Cynhwysol ydy rhoi cyfe i bawb gymryd rhan a 
rhoi cyfe teg i bawb. 
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3. Ysbrydoli ac ymgysylltu 

Fe ddylai gweithgareddau celfyddydol ysbrydoli ac 
ymgysylltu pobl. 

Ysbrydoli ydy gwneud i chi fod eisiau gwneud 
rhywbeth creadigol. 

Ymgysylltu ydy gwneud i chi fod eisiau cymryd 
rhan. 

Fe ddylai gweithgaredd celfyddydol fod yn hwyl ac 
yn her. Felly mae cyfranogwyr yn gallu gweithio y 
tu allan i’w byd cyforddus. 

Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd cynllun clir wedi’i wneud am y prosiect neu’r 
rhaglen a sut i ddelio â gwahanol sefyllfaoedd 
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▪ bydd yr artisitiad a’r holl bartneriaid yn gwybod
beth ydy prif nod y gwaith

▪ bydd artistiaid yn defnyddio eu sgiliau a’u
profadau i ysbrydoli pobl

▪ bydd cefnogaeth i artistiaid a chyfranogwyr drwy
gydol y prosiect neu’r rhaglen.
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Gweithgareddau celfyddydol 

Yr egwyddorion ansawdd ydy: 

4. Gosod nod a gweld pa gynnydd 
sydd yn digwydd 

Fe ddylai’r gweithgaredd celfyddydol gael nod y 
dylai artistiaid a’r rhai sydd yn cymryd rhan weithio 
tuag atyn nhw. 

Fe fydd cael nod i weithio tuag ato yn helpu pobl i 
gymryd rhan mewn performio, gwneud neu greu 
celfyddyd. 

Fe ddylai pobl sydd yn cymryd rhan mewn 
gweithgaredd celfyddydol allu edrych i weld beth 
ydy’r cynnydd yn y prosiect neu’r rhaglen. 
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Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd y gweithgaredd wedi cael ei gynllunio yn dda 

▪ bydd pobl yn cymryd rhan gweithredol yn y 
prosiect neu raglen gelfyddydol 

▪ bydd pobl sydd yn cymryd rhan yn y celfyddydau 
a phartneriaid yn cael cyfeoedd i edrych i weld 
beth ydy datblygiad y gweithgaredd 

▪ bydd yr holl waith creadigol yn cael ei ddathlu a’i 
werthfawrogi. 
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5. Cael yr adnoddau cywir 

Y prif adnoddau ar gyfer gweithgareddau celfyddydol 
ydy amser, gofod, staf a deunyddiau celf. 

Mae adnoddau yn bethau defnyddiol sydd 
gennym ni. Er enghraift adeiladau, cerbydau, 
gwybodaeth, arian a staf. 

Fe ddylai pawb sydd yn cymryd rhan yn y 
celfyddydau a’r cyfranogwyr gytuno ar yr 
adnoddau sydd eu hangen. 

Os nad ydy’r adnoddau yn gywir neu os nad oes 
digon ohonyn nhw, mae hyn yn gallu efeithio ar 
ganlyniad y prosiect neu’r rhaglen ar y ddiwedd. 

Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd yr ystafell neu’r lle yn addas i bwrpas y 
gweithgaredd 
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▪ bydd y cynllun yn cynnwys anghenion y 
cyfranogwyr ac yn rhoi digon o amser i artistiaid 
redeg y gweithgaredd 

▪ bydd cyllideb ar gyfer yr adnoddau sydd eu hangen 

▪ bydd digon o amser i baratoi a chynllunio’r 
gweithgaredd 

▪ bydd y prosiect neu’r rhaglen yn cyfogi’r staf 
cywir. 
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 6. Gwneud yn siŵr bod yna 
gynllunio, diogelwch a gwerthuso 

Rhaid cynllunio prosiect neu raglen dda yn ofalus. 

Fe ddylai pawb sydd yn cymryd rhan yn y prosiect 
wybod beth ydy eu r ôl. 

Rhaid cadw llygaid a gwerthuso gwaith drwy’r holl 
brosiect neu raglen. 

Gwerthuso ydy darganfod sut rydych chi’n gallu 
gwella pethau. 

Fe ddylai prosiectau a rhaglenni fod heb risgiau i 
bobl sydd yn cymryd rhan. 
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Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd pawb yn gwybod yn iawn beth ydy eu rolau
yn y prosiect

▪ bydd amser yn cael ei gadw ar gyfer cynllunio a
gwerthuso

▪ bydd artistiaid yn cymryd rhan yn y cynllunio yn
gynnar iawn

▪ bydd polisïau’n cael eu gwneud i gadw pawb yn
ddiogel ac heb risgiau

▪ bydd rhywun yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a
chymorth cyntaf.
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Pobl sydd yn cymryd rhan yn y 
celfyddydau 

Yr egwyddorion ansawdd ydy: 

7.Cadw pobl wrth ganol y prosiect
neu’r rhaglen

Rhaid i’r prosiect neu’r rhaglen ateb anghenion y 
bobl neu’r grwpiau sydd yn cymryd rhan. 

Mae angen i chi feddwl beth mae’r cyfranogwyr 
eisiau o’r prosiect neu’r rhaglen. 

Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd y prosiect neu’r rhaglen wedi eu gwneud i
ateb anghenion y cyfranogwyr
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▪ bydd cyfranogwyr yn cael cymryd rhan mewn
cynllunio’r prosiect neu’r rhaglen

▪ bydd pawb yn gwybod yn iawn sut y bydd
cyfranogwyr yn cael cefnogaeth drwy gydol y
prosiect neu raglen

▪ gweld os oes gan y cyfranogwyr unrhyw
anghenion penodol fel gofynion deietegol neu
fynediad.

8.Canolbwyntio ar gynnydd a
datblygiad cyfranogwyr

Mae prosiectau celfyddydau cyfranogol yn gallu 
helpu cyfranogwyr i adeiladu eu sgiliau a’u profad. 
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Fe ddylai prosiect neu raglen ganolbwyntio ar 
gynnydd a datblygiad y cyfranogwyr 

Fe fydd hyn yn rhoi mwy o ystyr i’r prosiect neu’r 
rhaglen i bawb sydd yn cymryd rhan. 

Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd cynllun clir i helpu cyfranogwyr i wneud yn
dda mewn prosiect neu raglen

▪ bydd cynnydd cyfranogwyr yn cael ei ddathlu ym
mhob gweithgaredd

▪ bydd cyfranogwyr yn cael help ac arweiniad i
ymuno â phrosiectau a rhaglenni eraill pan fydd
y gweithgaredd wedi gorfen.
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9. Cymryd cyfrifoldeb

Rhaid i bawb sydd yn cymryd rhan yn y prosiect neu 
raglen rannu cyfrifoldeb am y gwaith. 

Fe ddylai’r cyfathrebu rhwng pawb sydd yn cymryd 
rhan yn y gweithgaredd celfyddydol fod yn glir. 

Rydych chi’n gallu gwneud hyn os: 

▪ bydd pawb yn deall eu rolau a’u cyfrifoldebau

▪ bydd cyrf eraill yn cymryd rhan yn y cynllunio
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▪ bydd artistiaid yn cael cefnogaeth i gynllunio a
datblygu’r gweithgaredd

▪ bydd pawb yn gwerthfawrogi’r gweithgaredd
celfyddydol a’i ganlyniadau

▪ bydd pawb yn gwybod yn iawn beth ydy’r
gweithgaredd a’r pethau i’w cyfawni.
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Am ragor o help 

Mae gennym ni rywfaint o adnoddau ar-lein i’ch 
helpu chi i feddwl am ansawdd eich prosiectau 
neu raglenni. 

I ddarllen rhagor am ein hadnoddau ar-lein cliciwch 
ar y ddolen artworks.cymru/cy/egwyddorion-
ansawdd 

I ddysgu am rai cyrf aelodaeth eraill cliciwch ar y 
dolenni yma: 

www.artworksalliance.org.uk 

www.communitydance.org.uk 

www.soundsense.org 

www.engage.org 

www.nawe.co.uk 

www.a-n.co.uk/news 

www.trac.wales 

www.nayt.org.uk 
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Oferyn myfyrio 
Cynllunio prosiectau neu raglenni celfyddydol 
Egwyddorion 
ansawdd 

Beth sydd wedi 
gweithio yn 
dda? 

Beth fyddai’n 
gwneud y 
gwaith hyd yn 
oed yn well? 

Beth oedd yr 
heriau? 

Cael y sgiliau a’r 
profad cywir 

Gwneud yn siŵr 
bod y prosiect 
neu raglen yn 
gynhwysol 
Ysbrydoli ac 
ymgysylltu 

Gweithgaredd celfyddydol 
Gosod nod ac 
edrych i weld beth 
ydy’r cynnydd 
Cael yr adnoddau 
cywir 
Gwneud yn siŵr 
bod yna gynllunio, 
diogelwch a 
gwerthuso 
Pobl sydd yn cymryd rhan yn y celfyddydau 
Cadw pobl wrth 
ganol y prosiect 
neu raglen 
Canolbwyntio 
ar gynnydd a 
datblygiad y rhai 
sydd yn cymryd 
rhan 
Cymryd cyfrifoldeb 
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Geiriau anodd 

Adnoddau 
Mae adnoddau yn bethau defnyddiol sydd gennym ni. Er enghraift 
adeiladau, cerbydau, gwybodaeth, arian a staf. 

Cyfranogwyr 
Cyfranogwyr ydy’r bobl sydd yn cymryd rhan yn y prosiect neu raglen. 

Cynhwysol 
Mae cynhwysol yn meddwl bod pawb yn gallu cymryd rhan, a bod gan 
bawb gyfe teg. 

Celfyddydau cyfranogol 
Cefyddydau cyfranogol ydy unrhyw brosiectau neu raglenni celfyddydol 
sydd yn cael eu rhedeg gan artistiaid wedi eu hyforddi i bobl gymryd 
rhan ynddyn nhw 

Egwyddorion ansawdd 
Egwyddorion ansawdd ydy set o reolau sydd yn ein helpu ni i wybod sut i 
weithio i ateb gofynion ansawdd da. 

Gwerthuso 
Gwerthuso ydy darganfod sut rydych chi’n gallu gwella pethau. 

Ymgysylltu 
Ymgysylltu ydy eich gwneud chi i fod eisiau cymryd rhan. 

Ysbrydoli 
Ysbrydoli ydy eich gwneud chi i fod eisiau gwneud rhywbeth creadigol. 
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