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Annwyl Janet,  
 
Diolch am roi'r cyfle i mi roi sylwadau ar y ddeiseb hon yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sefydlu Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru. 
 
Rwyf wedi darllen testun y ddeiseb yn ofalus iawn ac er y gallai Wythnos Genedlaethol 
Hanes Cymru fod yn fuddiol er mwyn hyrwyddo Hanes Cymru, a'r iaith Gymraeg yn ei thro, 
credaf fod mesurau ar waith eisoes i gefnogi'r nodau yn y ddeiseb. Gan gyfeirio at bob 
pwynt yn y ddeiseb yn ei dro: 
 
Y nod yw creu a hyrwyddo wythnos o ddathlu, sy'n hanesyddol gywir i gynnig cyfleoedd 
dysgu a chyfleoedd addysgol mewn perthynas â hanes Cymru sy'n fwy gonest na'r hanes 
Prydeinig golygedig y clywsom amdano yn yr ysgol ac nad yw'n ceisio gogwyddo'r 
wybodaeth i gynnig safbwynt ffafriol o unrhyw blaid.  
 
Mae'n bwysig bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael y cyfle i ddysgu am hanes ein cenedl. 
Mae hanes Cymru yn rhan amlwg o'r Rhaglen Astudio ar gyfer Hanes ar Gyfnodau 
Allweddol 2 a 3 yn ein hysgolion. Gall dysgwyr ystyried y safbwynt lleol, cenedlaethol a byd-
eang o ddigwyddiadau hanesyddol, a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth 
hanesyddol drwy ddysgu am amrywiaeth o gyd-destunau hanesyddol. 
 
Yn benodol, yng Nghyfnod Allweddol 2, mae cyfleoedd i ysgolion astudio Owain Glyndŵr ac 
Oes y Tywysogion, ac yng Nghyfnod Allweddol 3, mae cyfleoedd i ddysgwyr astudio'r modd 
y dylanwadodd y Normaniaid ar Gymru a Phrydain rhwng 1000 a 1500, y newid a'r 
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gwrthdaro yng Nghymru, a Phrydain rhwng 1500 a 1760 a digwyddiadau eraill a luniodd 
Cymru. 
 
Yng Nghyfnod Allweddol 4, cyflwynwyd TGAU Hanes newydd ym mis Medi 2017. Roedd 
hwn yn newid sylweddol ac mae wedi cynyddu'r ffocws ar Hanes Cymru ar lefel Uwchradd. 
Addaswyd y TGAU newydd i ganolbwyntio'n fanylach ar Hanes Cymru a safbwynt Cymreig 
mewn cyd-destun hanesyddol ehangach. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gyfeirio at effaith newid 
hanesyddol ar Gymru neu ar safbwynt Cymreig. 
 
Mae cyfoeth o ddeunyddiau i gefnogi'r broses o addysgu hanes Cymru ym mhob cyfnod 
allweddol, sydd ar gael ar Hwb, y llwyfan dysgu digidol cenedlaethol i ysgolion yng 
Nghymru.  
 
Mae fy meddyliau pellach yn ymwneud â'r ffordd y byddai pobl eraill yn y proffesiwn addysg 
yng Nghymru yn teimlo pe byddem yn dweud bod athrawon a darlithwyr hanes Cymru ar 
hyn o bryd yn cyflwyno barn unochrog a golygedig o Hanes Cymru?  Nid wyf wedi fy 
narbwyllo bod hyn yn wir a phe byddwn yn cefnogi honiad o'r fath, byddwn yn mynd yn 
groes i bolisi Addysg Llywodraeth Cymru.  
 
Cafwyd mentrau yn y gorffennol i ddatblygu'r syniad o ŵyl hanes Cymru. Rhwng 2009 a 
2014, sefydlwyd Mis Hanes Cymru gan Ymchwil Hanes Cymru – cydweithrediad rhwng nifer 
o adrannau prifysgolion. Un o'r prif allbynnau oedd cyhoeddiad blynyddol y Western Mail o 
gyfres o erthyglau ar themâu hanesyddol Cymreig gan ddechrau gyda 'Chwedlau a Realiti 
Hanes Cymru'. Cyfrannodd Cadw erthyglau byrrach hefyd at y gyfres hon. Cynhaliwyd 
digwyddiadau ategol yng Ngŵyl y Gelli gyda sgyrsiau a darlithoedd dyddiol, a chyfrannodd 
Cadw arddangosiadau a gweithgareddau hefyd. 
 
Mae Cadw hefyd wedi arwain ar y broses o ddatblygu cynllun dehongli ledled Cymru gyda'r 
bwriad o uno a dathlu'r agweddau lluosog ac amrywiol o'n hanes mewn ffordd ddilys a 
chydweithredol. Mae llinynnau amrywiol y Cynllun Dehongli hwn ar gael ar wefan Cadw ac 
maent wedi'u defnyddio i lywio'r deunydd dehongli ar safleoedd a gaiff eu rhedeg gan Cadw 
a sawl sefydliad arall ledled Cymru. Ar hyn o bryd, mae Cadw yn trefnu amrywiaeth eang o 
weithgareddau dysgu sy'n hyrwyddo hanes Cymru ac yn cymryd rhan ynddynt, ac rydym 
wedi cefnogi gŵyl hanes plant ers iddi gael ei sefydlu.  
 
Gan gyfeirio'n benodol at y canlynol:   
Drwy ddeall ein hanes go iawn, hyrwyddo pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, 
lle Cymru yn y Brydain fodern, ac ennyn trafodaeth ar y ffordd y dylem geisio iddo gael ei 
amgyffred, nid yn unig yng Nghymru, ond yng ngwledydd eraill ynysoedd Prydain a'r byd 
ehangach.  
 
Gwybodaeth Ychwanegol:   
Mae llawer o bobl yng Nghymru yn tyfu i fyny gyda rhagdybiaethau a syniadau anghywir 
ynghylch y ffordd y daeth Cymru i fod, a 'hiliau' o fewn Ynysoedd Prydain.  
Gall dealltwriaeth fwy cyflawn o bwy ydym ni a sut rydym wedi cyrraedd ble rydym ni heddiw 
olygu ein bod mewn sefyllfa well fel poblogaeth i ystyried ble rydym am fod yn y dyfodol. 
 
Mae'r iaith Gymraeg yn rhan o glytwaith cyfoethog o ieithoedd sydd wedi datblygu, cyd-
fodoli ac esblygu drwy hanes. Mae'n byw ochr yn ochr ag iaith fyd-eang, ac yn parhau i 
gyfrannu at ddiwylliant cyfoes y DU, Ewrop a'r byd.  
Drwy ddeall pwysigrwydd yr iaith a hanes Cymru, mae pobl yn ei pharchu, yn teimlo 
ymrwymiad emosiynol tuag ati, ac felly am ei gweld yn parhau ac yn ffynnu, ni waeth p'un a 
ydynt yn ei siarad ai peidio. 
 



Wrth i nifer y siaradwyr Cymraeg dyfu, ac wrth i ni groesawu pobl o bob cwr o'r byd i Gymru, 
mae rhagor o gyfleoedd yn cyflwyno eu hunain i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn 
cyd-destunau diwylliannol newydd a chynyddol amrywiol. 
 
Ein nod yw creu brand cenedl cyfoes ac ymgysylltiol sy'n hyrwyddo Cymru ledled y DU ac 
yn fyd-eang, gan ysbrydoli pobl Cymru i fentro'n hyderus ar yr un pryd. Mae hyn yn cynnwys 
rhoi croeso cynhenid Cymreig i'n dinasyddion a'n hymwelwyr fel ei gilydd a fydd yn rhoi 
ymdeimlad o le, ac yn ein cyflwyno fel cenedl ddwyieithog. Mae parhau i gefnogi a 
hyrwyddo'r iaith yn golygu ehangu ein gorwelion ac edrych allan i'r byd, a chydnabod bod 
bywyd bob dydd i nifer fawr o bobl ledled y byd yn cynnwys mwy nag un iaith. 

 
Er y byddai sawl budd yn deillio o Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru ar yr olwg gyntaf, fy 
mhrif bryder fyddai pwy fyddai'n penderfynu beth oedd y fersiwn "gywir" o hanes.  Rwyf 
hefyd yn ymwybodol bod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon wrthi'n craffu ar y 
broses o addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru mewn ysgolion a dylai canlyniad 
yr ymchwiliad hwnnw hefyd gael ei ystyried.  
 
Wrth gwrs, cyfrifoldeb y sawl sy'n hyrwyddo hyn yw datblygu'r syniad hwn eu hunain.  
Gallent edrych ar fentrau presennol, fel Mis Hanes Pobl Dduon, sydd wedi datblygu ar lawr 
gwlad ac wedi tyfu dros y blynyddoedd. Yn yr un modd, mae'r ysgogiad ar gyfer ein gwyliau 
presennol yn y sector amgueddfeydd a threftadaeth wedi dod o'r sector ei hun.   
 
Rwyf hefyd yn ymwybodol o fentrau eraill sy'n gorgyffwrdd â'r cysyniad o wythnos/gŵyl 
hanes.  Er enghraifft, mae Cymru (gyda chymorth Cadw) yn parhau i gymryd rhan yn yr ŵyl 
Drysau Agored ledled Ewrop a gynhelir bob mis Medi. Nod hyn yw annog ymweliadau am 
ddim â'r llu o atyniadau hanesyddol niferus ledled Cymru – nad yw llawer ohonynt ar agor i'r 
cyhoedd fel arfer. Mae hyn yn rhoi cyfle unigryw i ddeall yr amrywiaeth a'r ehangder o 
straeon hanesyddol ledled Cymru. Mae Cadw a sefydliadau treftadaeth eraill yng Nghymru 
hefyd yn cyfrannu'n rheolaidd at yr Ŵyl Archaeoleg flynyddol a drefnir gan y Cyngor 
Archaeoleg Prydain. 
 
Pe byddai Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru yn cael ei chynnal, yna byddai'n well i 
hynny ddigwydd fel dathliad cadarnhaol o Hanes a Diwylliant Cymru, a chyfraniad Cymru i'r 
byd ehangach, er enghraifft, ein rôl amlwg yn y Chwyldro Diwydiannol.  Byddwn yn bendant 
yn osgoi ei chynnwys o fewn termau negyddol geiriad y ddeiseb hon. Fodd bynnag, er 
mwyn bod yn llwyddiannus, byddai angen i syniad o'r fath gael ei fabwysiadu'n eang gan y 
sector a byddai angen iddo fod yn seiliedig ar ymgynghoriad a chydweithrediad â 
rhanddeiliaid. 
 
Yn Gywir,  
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