
Dadansoddiad SWOT 
 Er mwyn bod o gymorth gyda gwerthuso'r problemau a’r heriau mae’r 
celfyddydau yn eu hwynebu yn Sir y Fflint, yn ogystal â'u cryfderau ac unrhyw 
gyfleoedd newydd a allai godi, gwnaed dadansoddiad o Gryfderau, Gwendidau, 
Cyfleoedd a Bygythiadau (SWOT). Mae’r rhain wedi’u trefnu’n bedwar rhan, 
Cryfderau a Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau. 
 
Cryfderau 

• Treftadaeth ddiwylliannol 
amrywiol gref 

•  Sîn gelfyddydol gyfoethog ac 
amrywiol, yn enwedig yn y theatr 

• Sector celfyddydau cymunedol 
gefnogol 

• Gofyn y cyhoedd am 
ddarpariaeth artistig 

• Tîm y Celfyddydau, Diwylliant a 
Digwyddiadau sgilgar 

• Perthynas dda gyda Ysgolion a 
Cholegau 

• Rhaglen Preswyliadau Artistiaid 
mewn Ysgolion 

 
 
 

Gwendidau 
• Diffyg uchelgais yng 

nghymunedau Sir y Fflint i 
ddatblygu darpariaeth newydd, 
arloesol ac artistig  

• Anghysondeb o ran adnoddau a 
darpariaeth 

• Diffyg mannau addas ar gyfer 
cyflwyno’r celfyddydau at 
ddefnydd y gymuned. 

• Demograffeg a daearyddiaeth y 
Sir, lleoliadau gwledig ac ôl 
ddiwydiannol yn golygu ei bod 
yn anodd teithio 

• Adnoddau Tîm y Celfyddydau, 
Diwylliant a Digwyddiadau a 
chyllideb isel ar gyfer datblygu’r 
celfyddydau  

Cyfleoedd 
•  Mae awdurdodau lleol yn gallu 

cael cyllid trwy’r Loteri 
Genedlaethol ac Arian 
Ewropeaidd yn benodol ar gyfer 
ardaloedd gwledig ac ardaloedd 
o amddifadedd cymunedol  

• Mae Cyngor y Celfyddydau 
Cymru wedi amlygu Sir y Fflint 
fel ardal gyda blaenoriaeth ar 
gyfer cyllid 

•  Mae ail strwythuro Tîm y 
Celfyddydau, Diwylliant a 
Digwyddiadau’n ddiweddar wedi 
golygu y gellir cael trosolwg 
strategol o’r celfyddydau’n lleol 
ac yn genedlaethol  

•  Datblygu partneriaethau 
mewnol newydd gyda 
Swyddogion Adfywio ac Addysg 

Bygythiadau 
• Cau lleoliadau Arddangosfeydd 

Celf yn y sir 
• Anodd datblygu oherwydd diffyg 

arian ar gyfer y celfyddydau ac 
arbedion effeithiolrwydd yr 
awdurdod lleol 

• Sefydliadau’r celfyddydau mawr 
yn denu’r rhan fwyaf o gyllid a 
nawdd allanol, ar draul y 
ddarpariaeth lai, fwy lleol 

• Dim cyllid cyfalaf ar gael oddi 
wrth Gyngor y Celfyddydau ar 
gyfer y dyfodol a ragwelir 




