
 

 

 
www.senedd.cymru 

Senedd Cymru | Welsh Parliament 
Ymchwil y Senedd |  Senedd Research 

 

Paratoi cais i Gymru gystadlu yng 
Nghystadleuaeth yr Eurovision 
Y Pwyllgor Deisebau | 29 Tachwedd 2021 
Petitions Committee | 29 November 2021 

Cyfeirnod: SR21/1251-7 

Rhif y ddeiseb: P-06-1223 

Teitl y ddeiseb: Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr 
Eurovision 

Geiriad y ddeiseb: Mae Cymru yn adnabyddus drwy’r byd fel “Gwlad y Gân”, ac 
mae gennym ddiwylliant cyfoethog o gerddoriaeth a pherfformio sy’n cael ei 
gydnabod a’i ddathlu yn rhyngwladol.  Dylai Cymru gael y cyfle i gael ei 
chynrychioli yn yr Eurovision fel gwlad yn ei hun. Felly, galwn ar Lywodraeth 
Cymru i weithio gyda S4C a chyrff perthnasol eraill i baratoi cais i Gymru 
gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision. 
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1. Y cefndir 

Mae gwefan Cystadleuaeth yr Eurovision yn egluro: 

All entries to the Eurovision Song Contest are selected by the 
Participating Broadcasters. These are the Member Broadcasters of the 
EBU that take part in the Eurovision Song Contest. 

Mae rhestr aelodaeth y EBU (yr Undeb Darlledu Ewropeaidd) ar gael ar wefan 
EBU. Yr aelodau o'r DU yw'r BBC, S4C, ITV a STV. Y BBC yw Darlledwr Cyfranogol y 
DU, ac felly y BBC sy’n cynnal y broses o ddewis cais y DU i'r gystadleuaeth.  

Mae ceisiadau o Gymru wedi’u cyflwyno i Gystadleuaeth Cân Eurovision Ifanc gan 
S4C, gan nad yw’r BBC yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth honno. 

2. Camau gan Senedd Cymru 

Yn 2019 cynhaliodd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Senedd 
flaenorol ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw. Roedd yr ymchwiliad hwn yn 
cynnwys argymhelliad y: 

Dylai Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â’r diwydiant a 
rhanddeiliaid eraill, ddatblygu strategaeth gerddoriaeth. Dylai hyn 
gynnwys dull a brand clir ar gyfer cyflwyno cerddoriaeth o Gymru y tu 
allan i Gymru. 

Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad hwn, gan ddweud y: 

Bydd Cymru Greadigol yn datblygu “Cynllun Gweithredu” Cymru gyfan 
yn hytrach na “Strategaeth” ar gyfer y Diwydiant Cerddoriaeth Fasnachol 
yng Nghymru.  Bydd yn adlewyrchu’r angen am gamau gweithredu 
tymor byr i gynorthwyo’r sector adfer o’r pandemig COVID-19 a 
chynlluniau tymor hwy er mwyn datblygu’r sector ar gyfer dyfodol 
cynaliadwy, mewn marchnad fyd-eang. Mae pandemig COVID-19 wedi 
atal y gwaith o ddatblygu’r cynllun hwn rhag cael ei wneud yn 
gynharach. Ond mae’r Grŵp Rhanddeiliaid Cerddoriaeth eisoes wedi’i 
ffurfio gyda’r bwriad o gynnig cyngor a syniadau a thynnu sylw at 
faterion sy’n flaenoriaeth i’r sector Cerddoriaeth yn ei gyfanrwydd. Mae’r 
grŵp rhanddeiliaid hwn wedi bod yn amhrisiadwy wrth helpu 
Llywodraeth Cymru i ddeall sut y mae’r pandemig yn effeithio ar 

https://eurovision.tv/about/faq
https://www.ebu.ch/about/members
https://www.ebu.ch/about/members
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25243
https://senedd.cymru/media/2phnmhwm/gen-ld14091-w.pdf
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fusnesau a sut y gallwn gefnogi’r diwydiant yn well i adfer a thyfu. 
Byddwn yn datblygu dull o gefnogi’r brand yn rhyngwladol drwy’r 
cynllun gweithredu. 

3. Camau gan Lywodraeth Cymru 

Mae ymateb Llywodraeth Cymru i’r ddeiseb yn egluro: 

Mae Cymru Greadigol, fel corff mewnol Llywodraeth Cymru sy'n 
hyrwyddo'r diwydiannau creadigol yng Nghymru gan gynnwys y sector 
cerddoriaeth sy'n faes blaenoriaeth allweddol, wrthi'n datblygu cynllun 
gweithredu a arweinir gan y diwydiant ar gyfer cerddoriaeth fasnachol a 
bydd yn trafod gyda'r sector y posibilrwydd y bydd Cymru'n cystadlu pe 
bai'r sefyllfa gyda'r BBC yn newid byth. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r 
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall 
i adlewyrchu newidiadau dilynol. 

 

 


