
 
Papur y Trydydd Sector ar gyfer y cyfarfod Gweinidogol Addysg a gynhelir ar 5ed 
Chwefror 2020 
 
Hawl newydd i ddysgu gydol oes yng Nghymru – ‘Meithrin Cymuned, Democratiaeth 
a Deialog’ 
 

1. Mae tudalen 48 o adroddiad ‘Comisiwn Canmlwyddiant ar Addysg Oedolion’ 
(2019) yn cyfeirio at nodau polisi Dysgu Oedolion Cymru, 2017 Llywodraeth 
Cymru; a’i ymrwymiad i “hyrwyddo addysg oedolion a dysgu gydol oes… yng 
nghyd-destun y ‘Cytundeb Blaengar” a ffurfiodd y Llywodraeth, sy’n cynnwys 
yr hawl i ddysgu gydol oes” (tudalen 49). 

 
2. Gwelir Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan y Llywodraeth 

fel “ategu persbectif hirdymor, lle mae addysg oedolion a dysgu gydol oes yn 
cael eu gweld fel y buddsoddiadau yr ydyn nhw … a bydd cynlluniau ar gyfer 
cwricwlwm newydd mewn ysgolion yng Nghymru yn hyrwyddo egwyddorion 
dysgu gydol oes a dinasyddion sydd wedi derbyn gwybodaeth foesegol) 
(tudalen 49). 

 
3. Yn adran Gymraeg yr adroddiad, ni wneir unrhyw gyfeiriad penodol at addysg 

ddinesig fel proses bwysig o addysg barhaus, gydol oes, sydd wedi’i anelu at 
ddatblygu cymhwysedd dinesig, democratiaeth a chydraddoldeb er budd yr 
unigolyn, y gymdeithas sifil a rheolaeth y gyfraith; neu’i fod yn datblygu 
gwydnwch cymunedol ac yn annog hunanbenderfyniad. 

 
4. Fodd bynnag, yn y prif adroddiad, cyfeirir yn glir at “hwyluso dinasyddion – o 

bob cefndir, hunaniaethau a phersbectif – i gyfrannu tuag at drafodaeth 
ddemocrataidd adeiladol a beirniadol… gall dysgu oedolion gryfhau 
dinasyddiaeth a chefnogi cymunedau a sefydliadau i ymdrin â materion mawr 
ein hoes.. (a chyda) heriau heddiw o ‘newyddion ffug’ a chamhysbysrwydd, 
cynnal rhagfarn a chymryd ochrau, mae hyn mor wir ag y bu erioed” (tudalen 
24). 

 
5. Er gwaethaf agweddau materion a godwyd yn (4) uchod, mae galluogi 

dinasyddion i ymdrin â newyddion ffug yn agwedd ganolog.  Gellir gweld 
profiad yn y Ffindir wrth helpu dinasyddion i ymdrin â newyddion ffug wrth 
fynd i 
https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/        
Mae hwn yn cael ei gynllunio i wella meddwl beirniadol, ac mae’r cwrs 
penodol hwn yn rhan o fenter yn 2014 yn erbyn newyddion ffug a lansiwyd 
gan lywodraeth y Ffindir – gyda’r bwriad o ddysgu preswylwyr, myfyrwyr, 
newyddiadurwyr a gwleidyddion ynglŷn â sut i wrthwynebu gwybodaeth ffug 
sydd wedi’i gynllunio i ledaenu rhaniadau. 

 
Cwestiwn:  Cydnabod (i) bod democratiaeth gadarn angen gweithredu i frwydro yn 
erbyn y defnydd cynyddol o’r Rhyngrwyd i hyrwyddo ‘newyddion ffug’ a (ii) bod 

https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/


mynediad at wybodaeth a dysgu gydol oes yn hollol hanfodol ar gyfer democratiaeth 
sy’n gweithredu yn iach:  a fyddai’r Gweinidog/Llywodraeth Cymru yn (a) cefnogi 
diffiniad ehangach o ddysgu oedolion sydd ei angen i gefnogi meddwl beirniadol 
drwy’r gymdeithas; (b) ymgynghori â’r Trydydd Sector ynglŷn â sut y gallan nhw gael 
eu cefnogi wrth ‘Feithrin Cymuned, Democratiaeth a Sgwrs’, ac (c) cytuno bod angen  
cyllid newydd er mwyn ymdrin â heriau heddiw o gydnabod ac asesu ‘newyddion 
ffug’ a chamhysbysrwydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


