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PAPUR TYSTIOLAETH I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, CYFATHREBU, Y 

GYMRAEG, CHWARAEON A CHYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL   

Cyflwyniad 

Mae'r sectorau sydd yn ein meysydd portffolio wedi wynebu cryn heriau eleni a'r 

llynedd yn sgil pandemig y Coronafeirws. Bydd effaith yr heriau hynny’n parhau yn y 

dyfodol wrth inni helpu’n sectorau i adfer.  

Er ein bod wedi canolbwyntio ar yr ymateb o ran iechyd a’r economi, ni ellir gwadu 

inni hefyd fod yn gadarn o ran sicrhau bod ein diwylliant a'n treftadaeth, ein 

sefydliadau cenedlaethol a'r cymunedau sy'n eu diogelu a'u meithrin, yn gallu 

goroesi.    

Mae’n amlwg bod mesurau cymorth Llywodraeth Cymru, megis y Gronfa Adfer 

Diwylliannol (CRF) a'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF), wedi galluogi’n sectorau 

i oroesi. Er hynny, mae angen inni wneud mwy yn awr, ac yn ystod y blynyddoedd 

sydd i ddod, i helpu'r sectorau hanfodol hyn i fedru gweithredu mewn ffordd 

gynaliadwy unwaith eto a chyfrannu at adferiad Cymru. 

Gwariant i gynorthwyo sefydliadau ac unigolion i ymadfer ar ôl effeithiau’r 

pandemig COVID-19 ar eu bywoliaeth 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod lefelau digynsail o gyllid ar gael i helpu 

busnesau a sefydliadau Cymru yn ystod y pandemig. Mae’r cymorth a roddwyd yn 

cynnwys cyllid o dan y Gronfa Cadernid Economaidd, grantiau sy'n gysylltiedig ag 

ardrethi annomestig, a grantiau yn ôl disgresiwn a ddarparwyd gan yr awdurdodau 

lleol. Hyd yma, rydym wedi darparu mwy na £2.5 biliwn o gymorth ariannol, gan 

ddiogelu mwy na 160,000 o swyddi yng Nghymru. Mae’r holl gymorth hwn yn 

ychwanegol at ‘wyliau’ o ddeuddeg mis rhag talu ardrethi i'r busnesau hynny yn y 

sectorau sydd wedi dioddef waethaf. Mae'r mesurau yr ydym ni wedi'u cymryd yn 

ychwanegol at y rheini a ddarperir gan Lywodraeth y DU, megis y Cynllun Cymorth 

Incwm i’r Hunangyflogedig, y Cynllun Cadw Swyddi, a Benthyciadau Adfer. 

Hefyd, yn gynnar yn y pandemig gallai busnesau cymwys wneud cais o dan Gynllun 

Benthyciadau Busnes Cymru mewn ymateb i Covid-19, a ddarparwyd gan Fanc 

Datblygu Cymru ac a ddarparodd fenthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar 

gyfraddau llog ffafriol. Mae gan Fanc Datblygu Cymru gyllid o hyd ar gyfer 

benthyciadau ac ecwiti i fusnesau Cymru ac mae swm ychwanegol o £270 miliwn 

wedi'i ddyrannu i'r Gronfa Buddsoddi Hyblyg. Mae hyn yn golygu bod mwy na £500 

miliwn ar gael drwy'r gronfa honno tan 2030 i gefnogi llwyddiant hirdymor a thwf 
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cynaliadwy ein cwmnïau. Bydd hynny, yn ei dro, yn creu ac yn diogelu miloedd o 

swyddi yng Nghymru.  

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol (CRF)  

Rydym wedi darparu £93 miliwn o dan y Gronfa hon, dros dau gyfnod cyllido, ac 

mae’r cyllid hwnnw’n cefnogi busnesau, sefydliadau ac unigolion yn y sectorau 

diwylliannol, chwaraeon, treftadaeth a chreadigol. Cafodd 646 o fusnesau a 3,500 o 

unigolion gymorth o dan gylch cyntaf y Gronfa Adferiad Diwylliannol, pan 

ddarparwyd cyllid gwerth £63 miliwn.   

Neilltuodd Llywodraeth Cymru £30 miliwn ar gyfer yr ail gyfnod cyllido er mwyn 

parhau i gefnogi'r sector. Bydd y cyllid hwnnw ar gael i gefnogi’r sector tan ddiwedd 

mis Medi 2021 ac mae wedi parhau i gefnogi busnesau a sefydliadau yn y 

diwydiannau creadigol ac ym maes digwyddiadau, treftadaeth a diwylliant. Rydym yn 

dweud yn glir yn ein Rhaglen Lywodraethu ein bod yn gwneud popeth o fewn ein 

gallu i gefnogi'r economi ymwelwyr ar ôl cynnig £19 miliwn i fwy na 500 o 

sefydliadau.  

Cafodd y sectorau Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd gymorth cychwynnol 

o £486,000 o dan y Gronfa Cadernid Diwylliannol er mwyn ymateb i bwysau tymor 

byr a chymryd camau adfer. Cafodd Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru 

£450,000 i weinyddu dau gynllun grant sy'n gysylltiedig â Covid-19 i gefnogi 

amgueddfeydd. Darparwyd £500,000 tuag at adnoddau digidol er mwyn i 

lyfrgelloedd cyhoeddus ddarparu adnoddau digidol ychwanegol i'r cyhoedd eu 

darllen a’u mwynhau wrth hunanynysu. Dosbarthwyd dros £1.5m o'r Gronfa Adferiad 

Diwylliannol i gefnogi amgueddfeydd awdurdodau lleol, archifau, llyfrgelloedd, 

sinemâu ac atyniadau treftadaeth. Rhoddwyd cymorth i amgueddfeydd lleol a 

llyfrgelloedd cymunedol o dan elfen ddiwylliant CRF2, a’r sefyllfa ar hyn o bryd yw y  

bydd 24 o sefydliadau yn cael tua £550,000 i sicrhau eu bod yn gallu ailagor a 

gweithredu’n gynaliadwy.  

Ym mis Rhagfyr 2020, dyfarnwyd mwy o gyllid i'r cyrff diwylliannol a noddir i gefnogi 

eu gwaith yn ystod y pandemig ac i wella’r hyn y gallant ei gynnig o ran adnoddau 

digidol; cafodd Amgueddfa Cymru £0.300 miliwn o gyllid refeniw a £0.720m o gyllid 

cyfalaf i’w helpu i gyflymu ei gwaith digidol yn ystod y pandemig. Cafodd Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru £0.250 miliwn, Chwaraeon Cymru £1 filiwn a Gardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru £0.240 miliwn. 

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar elfen 

Gelfyddydau'r pecyn CRF, gan gynnig cyfanswm o £8.8 miliwn i 127 o sefydliadau 

celfyddydol. Cyflawnwyd prif nod y CRF, sef osgoi sefyllfa lle byddai sefydliadau 

celfyddydol yn cau yn barhaol. Yn ôl yr adroddiadau, cafodd bron 1500 o swyddi eu 

hachub gan CRF1 yn unig. Heb CRF, byddai'r sector wedi cael ei ddifrodi'n ddifrifol 

ac yn barhaol.   

Cafodd ystod o gymorth ariannol ei ddarparu i'r Sector Chwaraeon yng Nghymru. 

Dyfarnwyd dyraniad o £14 miliwn i’r Gronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden ar gyfer 

2020-21 i helpu'r sector i ymateb i'r heriau y mae’n dal i’w hwynebu ac i’w helpu i fod 

yn gynaliadwy yn y tymor hwy. Defnyddiodd Chwaraeon Cymru y cyllid hwn i 
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gefnogi'r Gronfa i Ddarparwyr Preifat y Sector Chwaraeon (£4.28 miliwn) a'r Gronfa i 

Weithwyr Llawrydd yn y Sector Chwaraeon (£2.71 miliwn), ac i ategu Cronfa Cymru 

Egnïol.   

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2021 y byddai pecyn cyllido 

ychwanegol o £17.7 miliwn (y Gronfa Diogelu Chwaraeon Gwylwyr) ar gael i helpu 

chwaraeon gwylwyr sydd wedi wynebu effeithiau difrifol yn sgil y pandemig. Roedd 

hyn yn fodd i sicrhau y byddai chwaraeon sy'n dibynnu ar incwm oddi wrth wylwyr ac 

a wynebodd effeithiau andwyol yn sgil y cyfyngiadau angenrheidiol yn ystod y 

pandemig, yn gallu goroesi yn y tymor byr i’r tymor canolig. Roedd y cyllid yn golygu 

bod modd rhoi cymorth ariannol ar unwaith i'r sector i wneud iawn am golledion, i'w 

gynnal drwy gyfnod y gaeaf a sicrhau ei fod yn barod ar gyfer dechrau'r tymor nesaf.    

Neilltuodd Cymru Greadigol fwy na £1.375 miliwn ar gyfer cyfres o gronfeydd i 

helpu'r diwydiannau creadigol i wynebu heriau'r pandemig. Roedd y rhain yn 

cynnwys cymorth uniongyrchol i sefydliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad, ailbecynnu 

cyllid datblygu arfaethedig ar gyfer y sector teledu a’r sector digidol, a dyfarniad brys 

ychwanegol i Gyngor Llyfrau Cymru, i gyd i helpu’n sectorau â blaenoriaeth i oroesi 

pan nad oeddent yn gallu gweithredu fel arfer oherwydd cyfyngiadau COVID-19.  

Ochr yn ochr ag ymyriadau brys, parhaodd Cymru Greadigol i fuddsoddi mewn 

meysydd gwaith allweddol, er mwyn darparu cymorth parhaus a rhaglen o 

weithgarwch arfaethedig i gynnal y sector a'i gadwyn gyflenwi. Roedd hyn yn 

cynnwys buddsoddiad o fwy na £11 miliwn mewn 13 o gynyrchiadau yn ystod y 

pandemig, gan gynnwys The Pact, a gomisiynwyd gan BBC Cymru Wales, ac yn 

Lucasfilm. Bydd hyn yn arwain at wariant o £110 miliwn yng Nghymru a fydd yn rhoi 

cymorth uniongyrchol i’r economi greadigol a’r economi ehangach adfer ar ôl y 

pandemig. Bu Cymru Greadigol yn gweithio mewn partneriaeth â'r BBC hefyd i ddod 

â'r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol i Gymru, a pharhaodd i gyllido Cyngor Llyfrau 

Cymru, gan alluogi’r corff hwnnw i lansio ffolio.cymru, y platfform dwyieithog cyntaf 

erioed i ganolbwyntio ar werthu e-lyfrau o Gymru i'r byd ehangach. Hefyd, mae 

Cronfa Gerddoriaeth Momentwm yn cefnogi datblygiad cerddorion o Gymru.  

Wrth inni barhau i adfer ar ôl y pandemig ac addasu i'r ffyrdd newydd o weithio, bydd 

Cymru Greadigol yn cefnogi'r sector drwy gyfres o gynlluniau newydd i gyllido 

cynyrchiadau a datblygiadau newydd yn y sectorau y mae’n rhoi blaenoriaeth iddynt. 

Bydd hyn yn cynnwys cymorth i wella sgiliau ac i ddatblygu talent yng Nghymru, a 

chronfa bwrpasol i helpu i gynyddu’r ddarpariaeth o ran newyddion, ar sail hyd 

braich. Bydd hyn yn cyd-fynd â chymorth busnes ar draws yr economi yn ei 

chyfanrwydd a ffynonellau cyllido allanol, megis prosiect £50 miliwn 'media.cymru' 

sydd wedi cael cymorth o dan Gronfa Strength in Places, ac oddi wrth Cymru 

Greadigol. 

Gwnaethom gyflwyno'r Gronfa Llawrydd yng Nghymru (y gyntaf o'i bath yn y DU), a 

darparwyd ail gylch y Gronfa honno mewn partneriaeth â’r awdurdodau lleol. Drwy'r 

cylch cyllido diweddaraf hwn, byddwn wedi cefnogi 720 o weithwyr llawrydd, gan 

ddarparu cyllid gwerth £1.8 miliwn. Gwnaethom y Contract Diwylliannol, yr Adduned i 

Weithwyr Llawrydd a'r Adduned i’r Sector Cyhoeddus yn rhan annatod o’r Gronfa 

Tudalen y pecyn 3



4 
 

Adferiad Diwylliannol er mwyn hyrwyddo gwaith teg, arferion cyflogaeth da a mwy o 

gydweithio ar draws y sector.  

Asesiad o sut mae'r pandemig wedi effeithio ar eich nodau polisi hirdymor ar 

gyfer y sectorau hyn 

Dros y misoedd nesaf hyn, mae'n amlwg y bydd yn haws i rai sectorau ailddechrau 

ar eu gweithgarwch ac i weithredu mewn ffyrdd tebyg i’r adeg cyn y pandemig. Bydd 

angen cymorth parhaus ar sectorau eraill i ymdopi â’r heriau a fydd yn parhau i’w 

hwynebu. Byddwn yn parhau i bwyso a mesur effaith y pandemig ar yr holl 

strategaethau a blaenoriaethau yr ydym wedi’u cyhoeddi, ond yn gyffredinol, mae dal 

yn rhy gynnar inni fedru dweud beth fydd yr effaith barhaol dros y tymor hir. 

Eich blaenoriaethau ar gyfer y sectorau hyn drwy gydol y Chweched Senedd, 

gan gynnwys unrhyw ddeddfwriaeth arfaethedig  

Cyhoeddwyd Rhaglen Lywodraethu 2021-2026 ar 16 Mehefin a'n nod yw gwireddu’r 

ymrwymiadau a wnaed ynddi o ran diwylliant / chwaraeon / y sector creadigol a 

threftadaeth, er enghraifft, rhai o’r ymrwymiadau hynny yw helpu gyda’r gwaith i 

ailddatblygu Theatr Clwyd, sefydlu'r Amgueddfa Bêl-droed a'r Oriel Gelfyddyd 

Gyfoes Genedlaethol. 

Diwylliant a Chwaraeon  

Ymhlith ein blaenoriaethau ar gyfer Chwaraeon yn ystod tymor y Senedd hon y mae 

hyrwyddo mynediad cyfartal i chwaraeon, a rhoi cefnogaeth i athletwyr ifanc a 

thalentog a chlybiau llawr gwlad. Rydym yn bwriadu buddsoddi yn ein cyfleusterau 

chwaraeon o safon fyd-eang, ac mewn cyfleusterau newydd fel caeau 4G. Byddwn 

hefyd yn gweithio ar draws portffolios i gefnogi gwaith ar ddatblygu polisi a darparu 

presgripsiynau cymdeithasol er mwyn mynd i'r afael ag unigedd, a gwaith i ddiwygio'r 

diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol.  

Dyma’n blaenoriaethau ar gyfer y sector celfyddydau yn ystod tymor y Senedd hon: 

hyrwyddo cydraddoldeb a’i wneud yn sylfaen i ymrwymiad clir i gyrraedd yn 

ehangach ac yn ddyfnach i bob cymuned ym mhob cwr o Gymru; cryfhau gallu a 

chydnerthedd y sector, gan alluogi talent greadigol i ffynnu; ac, er mwyn galluogi 

Cyngor Celfyddydau Cymru i weithio'n fwy effeithiol, cydweithio mewn ffordd fwy 

dychmyglon â phartneriaid o'r un anian ledled Cymru.   

Wrth inni roi cymorth i'r sectorau diwylliannol lleol, byddwn yn canolbwyntio ar eu 

cryfhau er mwyn iddynt fedru parhau i adfer ar ôl effeithiau'r pandemig; gan arfogi'r 

sectorau i fodloni gofynion y Rhaglen Lywodraethu; a diogelu'r sectorau at y dyfodol, 

gan eu galluogi i fanteisio ar gyfleoedd a ddaw i’r amlwg mewn byd ar ôl Covid.  

Mae'r pandemig wedi tynnu sylw’n glir iawn at y rôl annatod y mae amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd lleol yn ei chwarae wrth gefnogi eu cymunedau a’r bobl sy'n 

agored i niwed yn y cymunedau hynny. Yn ystod tymor y Senedd hon, byddwn yn 

ceisio datblygu a helpu’n sectorau lleol i weithio mewn ffyrdd newydd a pherthnasol, 

gan adeiladu ar yr effeithiau y maent yn eu cael eisoes ar iechyd a lles, gweithio 

gyda chymunedau amrywiol, cyfrannu at ddysgu ffurfiol ac anffurfiol, ac ymateb i'r 

argyfwng hinsawdd. Wrth ddarparu’r cymorth hwnnw, byddwn yn canolbwyntio ar 
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ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu, ar gyllid grant, ac ar weithio mewn 

partneriaeth â chyrff perthnasol sy’n darparu cymorth cymunedol a chymorth i 

sectorau. 

Y Diwydiannau Creadigol, y Cyfryngau a Newyddiaduraeth  

Ein blaenoriaeth ar gyfer y diwydiannau creadigol yw gweithio gyda'n partneriaid i 

helpu'r sector i ddod allan o'r pandemig yn gryfach nag erioed, ac i adeiladu ar y twf 

a brofwyd cyn yr argyfwng. Mae'r sector mewn sefyllfa dda i gefnogi’r adferiad 

economaidd ar ôl COVID, ac mae adroddiad gan Grŵp Creative UK yn awgrymu y 

gallai’r sector, o gael y buddsoddiad cywir, adfer yn gynt nag economi'r DU yn 

gyffredinol a bod ynddo botensial i greu 300,000 o swyddi newydd ledled y DU erbyn 

2025. Ein blaenoriaeth ni yw sicrhau bod Cymru yn manteisio ar y cyfleoedd hyn, a’i 

bod hefyd yn sicrhau’r manteision mwyaf posibl yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac 

o ran llesiant.  

Byddwn yn gwneud hynny drwy roi blaenoriaeth i gamau a fydd yn creu'r 

amgylchedd cywir i hyrwyddo twf, gan ddarparu potiau cyllido hyblyg a fydd yn 

diwallu anghenion y sector. Byddwn hefyd yn rhoi blaenoriaeth i’r seilwaith cywir, 

gan greu gofod stiwdio o safon a lleoliadau cerddoriaeth ffyniannus ar lawr gwlad a 

fydd yn cyflawni dros Gymru gyfan. Byddwn hefyd yn gwireddu’n hymrwymiadau yn 

y Rhaglen Lywodraethu ar sgiliau ac arloesedd er mwyn helpu i greu sylfaen sgiliau 

a thalent amrywiol, a byddwn yn buddsoddi mewn ymchwil a datblygu. 

Cadw/Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Fel y cyhoeddodd y Prif Weinidog ym mis Gorffennaf, bydd y Bil cydgrynhoi cyntaf 

sy’n rhan o'r rhaglen i wella cyfraith Cymru er mwyn sicrhau ei bod o fewn cyrraedd 

pawb, yn dwyn ynghyd ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol. 

Bydd y Bil yn creu deddfwriaeth ddwyieithog, benodol ar gyfer Cymru, a fydd mor 

hygyrch â phosibl.  

Bydd Cadw yn parhau i ymgymryd â’i gyfrifoldebau statudol eang, o ran y 130 o 
adeiladau hanesyddol sydd yng ngofal y wladwriaeth ac o ran y fframwaith diogelu a 
rheoli ehangach ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru. Dros y ddwy flynedd 
nesaf, byddwn yn cwblhau'r prosiectau buddsoddiad cyfalaf uchelgeisiol yng 
Nghaernarfon a Chastell Caerffili ac yn Llys Tre-tŵr a byddwn yn datblygu cyfleoedd 
newydd mewn mannau eraill er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chynyddu'n 
hincwm, gan wneud hynny ar sail y cynllun datblygu cynulleidfaoedd sydd wrthi’n 
cael ei lunio. Byddwn hefyd yn bwrw ymlaen â'r camau nesaf a nodwyd yn archwiliad 
Gaynor Legall – 'Y Fasnach mewn Caethweision a’r Ymerodraeth Brydeinig: 
archwiliad o Goffáu yng Nghymru’ ac adroddiad y Pwyllgor blaenorol, ' Ar gof a 
chadw? Adroddiad ar bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus’. 
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Jane Hutt AS 

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 

 

20 Awst 2021 

Annwyl Jane, 

Rydym yn rhannu eich pryder am y sefyllfa sy'n datblygu yn Afghanistan. Rydym yn cytuno 

bod yn rhaid i Gymru chwarae ei rhan yn yr ymateb dyngarol yn enwedig o ran cefnogi 

ffoaduriaid o Afghanistan.  

Byddem yn croesawu pe gallech ar y cyfle cynharaf wneud datganiad ar y cymorth a 

ddarperir gan Lywodraeth Cymru i ffoaduriaid o Afghanistan. Mae gennym nifer o 

gwestiynau penodol: 

- Faint o ffoaduriaid o Afghanistan yr ydych chi'n rhagweld y rhoddir noddfa iddynt 

yng Nghymru, ac a oes llinell amser ar gyfer eu hailsefydlu? 

- Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ddigonolrwydd y trefniadau 

llety ar gyfer ffoaduriaid sy'n cyrraedd y DU, yn enwedig yng ngoleuni marwolaeth 

drasig plentyn o Afghanistan yn Sheffield yn gynharach yr wythnos hon? 

- A yw Llywodraeth Cymru wedi sicrhau'r cyllid ychwanegol sydd ei angen gan 

Lywodraeth y DU, fel y disgrifir yn eich sylwadau i'r BBC? 

- Pa drefniadau sy'n cael eu gwneud ar gyfer yr uwchgynhadledd rhwng pedair gwlad y 

DU, a gadarnhawyd gan Brif Weinidog y DU i Senedd y DU ar 18 Awst? 

- Faint o awdurdodau lleol Cymru sydd wedi cynnig eu cefnogaeth, ac a allwch chi roi 

manylion am y mathau o gefnogaeth sydd wedi’u cynnig gan bob awdurdod lleol? 

- Sut mae cynlluniau i gefnogi ffoaduriaid o Afghanistan yn cymharu â'r gefnogaeth a 

gynigiwyd i ffoaduriaid o Syria yn 2015? 

- Beth yw barn Llywodraeth Cymru ar y meini prawf o ran cymhwysedd ar gyfer 

blaenoriaethu cefnogaeth i ffoaduriaid o Afghanistan, ac a ydych chi'n cefnogi 

safbwynt Llywodraeth y DU i roi blaenoriaeth i fenywod a merched? 

Byddem yn ddiolchgar o gael ymateb i'n llythyr cyn gynted ag y bo modd. Mae'r Pwyllgor 

Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol hefyd yn debygol o archwilio'r materion hyn 

gyda chi ymhellach yn ein sesiwn graffu arfaethedig ar eich gwaith ar 20 Medi.  

Yn gywir,  

Jenny Rathbone AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a 

Chyfiawnder Cymdeithasol  

 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, 

Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a 

Chysylltiadau Rhyngwladol  
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10 Awst 2021   

Annwyl Gadeiryddion, 

Cydweithio rhwng pwyllgorau yn ystod y Chweched Senedd  

Fel pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am graffu ar bob agwedd ar gydraddoldeb, cyfiawnder 

cymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae ein cylch gorchwyl eang yn cynnwys nifer 

o faterion trawsbynciol pwysig sydd o ddiddordeb i'ch pwyllgor chi ac sy’n cynnig cyfleoedd posibl i 

gydweithio. 

Ar ran y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, hoffwn eich gwahodd i drafod y 

cyfleoedd hyn i gydweithio fel rhan o unrhyw drafodaethau rydych yn eu cael ar gynlluniau strategol 

eich pwyllgor yn nhymor yr hydref. Os oes gan eich pwyllgor unrhyw syniadau ar gyfer gwaith ar y 

cyd yr hoffech eu trafod, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm clercio.  

Byddaf yn anfon llythyr tebyg at Gadeiryddion pwyllgorau eraill y Senedd. 

Yn gywir, 

 

Jenny Rathbone AS  

Cadeirydd y  Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb  
a Chyfiawnder Cymdeithasol 
— 
Equality and Social Justice  
Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCydraddoldeb  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddEquality@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddEquality  
0300 200 6565 

At Gadeiryddion: 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau 

Rhyngwladol; Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith; Y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus; Y Pwyllgor 

Cyllid; Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; Y Pwyllgor 

Deisebau; Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
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Dyddiad | Date: 30 Gorffennaf 2021 

Pwnc | Subject: Dyfarnu statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO 

Annwyl Arglwydd Wigley a Chynghorydd Thomas,  

Fel Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol Senedd 

Cymru, hoffwn longyfarch tîm Llechi Cymru ar ei gais llwyddiannus am statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO 

ar gyfer Tirwedd Llechi Gogledd Cymru. Mae hyn yn gymeradwyaeth aruthrol i gryfder y cais, natur unigryw y 

safle, a gwaith caled y tîm a wnaeth y cais.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech rannu fy neges o longyfarchiadau â phawb o Gyngor Gwynedd, Cadw, 

Llywodraeth Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol 

Bangor, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a'r Amgueddfa Lechi Cymru am eu gwaith caled i gyflawni'r 

llwyddiant hwn. Bydd y dyfarniad hwn yn codi proffil safleoedd treftadaeth ddiwydiannol Cymru, sy'n 

ffynhonnell incwm bwysig o ganlyniad i dwristiaeth ac yn fodd hefyd i addysgu a chyfareddu pawb sy'n ymweld 

â hwy.  Bydd ardal sydd wedi bod mor ganolog i hanes Cymru nawr â rhan annatod yn nyfodol ein cenedl, ac 

yn y proffil sydd gennym yn rhyngwladol. 

Bydd y Pwyllgor yn ymgymryd â rhaglen eang o waith yn ystod y Chweched Senedd a fydd yn cynnwys edrych 

ar y cyfleoedd i’r sector treftadaeth a’r heriau y mae’n eu hwynebu. Rwy’n falch mai un o’m tasgau cyntaf fel 

Cadeirydd yw dathlu’r dyfarniad llwyddiannus hwn, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol. 

 

Yn gywir 

 

Delyth Jewell AS  

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDiwylliant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDiwylliant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddCulture@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddCulture 
0300 200 6565 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 
— 
Culture, Communications, Welsh Language, 
Sport and International Relations Committee 

 

Yr Arglwydd Dafydd Wigley, Cadeirydd Grŵp Llywio Partneriaeth Llechi 

Cymru  

Y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a 

Chymuned, Cyngor Gwynedd  
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Dyddiad | Date: 21 Gorffennaf 2021 

Pwnc | Subject: Amserlen y Pwyllgor 

Annwyl Lywydd, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Gorffennaf gyda’r amserlen i’r Pwyllgor fel y’i cytunwyd arni gan y 

Pwyllgor Busnes yn ei gyfarfod ar 13 Gorffennaf. Mae’n ddefnyddiol gwybod pryd a pha mor aml y 

bydd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (‘y 

Pwyllgor’) yn cyfarfod er mwyn cynllunio ein rhaglen waith. 

Trafododd y Pwyllgor yr amserlen yn ei gyfarfod ar 14 Gorffennaf ac mae’r Aelodau’n pryderu na fydd 

un slot bore bob pythefnos yn ddigon inni allu cwmpasu ehangder a manylder y materion sy’n 

wynebu’r sefydliadau a’r unigolion yn ein portffolio. 

Deallaf fod yr amserlen wedi’i chynllunio i ddarparu ar gyfer llanw a thrai craffu deddfwriaethol ac i 

ganiatáu mwy o hyblygrwydd. Fodd bynnag, bydd hi’n anodd i’r Pwyllgor allu manteisio ar unrhyw 

slotiau cyfarfod ychwanegol pan fydd ein haelodaeth yn cael ei rhannu â phwyllgorau a fydd yn 

cyfarfod yn ein ‘hwythnosau rhydd’.  

Er mwyn gwneud y gorau o’n cyfleoedd i graffu ar y portffolio hwn, mae’r Pwyllgor wedi cael sgyrsiau 

cychwynnol ynghylch edrych ar ffyrdd eraill o weithio a chasglu tystiolaeth. Byddwn yn ddiolchgar am 

arweiniad pellach ar sut y gellir darparu ar gyfer y gwaith hwn. Yn benodol, y math o weithgarwch y 

gall pwyllgorau ymgymryd ag ef yn ystod yr ‘wythnosau rhydd’ a’r mecanwaith ar gyfer trefnu i’w 

gyflawni. 

Mae Aelodau’r Pwyllgor wedi nodi y byddai’n well ganddynt pe bai’r Pwyllgor Busnes yn adolygu’r 

amserlen cyn eich dyddiad arfaethedig, sef Pasg 2022. A wnewch chi gyfleu ein pryderon i’r Pwyllgor 

Busnes ac ystyried ein cais am adolygiad yn gynt na’r amserlen? 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDiwylliant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDiwylliant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddCulture@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddCulture 
0300 200 6565 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
— 
Culture, Communications, Welsh Language, 
Sport and International Relations Committee 

Elin Jones AS 

Y Llywydd 
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Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

 

 

 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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25 August 2021 
 
Culture, Communications, Welsh Language, Sport and International Relations Committee 

Senedd,  

Pierhead St,  

Cardiff  

CF99 1SN 

 

Dear Delyth Jewell MS, 

RE: Priorities for the Committee 

FSB Wales is the authoritative voice of businesses in Wales, with around 10,000 members. It campaigns for a better 

social, political, and economic environment in which to work and do business. With a strong grassroots structure, a 

Wales Policy Unit and dedicated Welsh staff to deal with Welsh institutions, media and politicians, FSB Wales makes 

its members’ voices heard at the heart of the decision-making process.  

FSB welcomes the opportunity to respond to the committee’s call for views on its priorities. Committees serve a 

vital role in providing scrutiny of the government, in providing a key role in influencing policy development, and as a 

constructive engagement point for evidence and understanding between the legislature and civil society, including 

our role in representing small businesses.  

With continuing issues arising from Covid, the possibility of further disruptions, and the legacy of the damage the 

pandemic has wrought alongside the impetus to build an economic recovery, the role of committees will be of even 

more importance this term.  

As such, insofar as possible, it is important that the Senedd’s capacity and abilities are used to the full in this 

process, and that the structure allows committees – and their Chairs - to be agile and able to respond quickly to 

events this Winter, as well as in providing scrutiny and policy development for the challenges ahead. It is in the 

spirit of supporting this democratic process and committees as the engine room of Welsh democracy that we 

respond to this consultation. 

The committee covers areas of priority for FSB Wales and we look forward to working with you over the coming 

term. 

 

Ways of Working  

We note that the new Committees structure includes the following: 

• The Sixth Senedd has for the moment opted for smaller membership in committees (4-6).   
• This should allow members to build more specialism, but at the cost of more diverse voices in each 

committee (as was the case with larger committees).   
• It is important to push for the advantages of building focused specialism is nurtured and maximised, but the 

diversity and small pool is mitigated (e.g., through cross-committee working).   
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Potentially, this structure could allow for more agility which as there may well remain issues arising requiring quick 

reaction, policy response and scrutiny over the next period, could be extremely useful. This would require 

significant autonomy for committees to pursue their own path and ways of working.  

However, the decision has also been taken to cut the number of committee meetings to be fortnightly rather than 

weekly.   

• Smaller committees should allow MSs being able to populate across them better, but fewer meetings do 
not seem to add value in this respect.   
 

• There are also dangers to scrutiny and policy development – the role of scrutiny (legislative and non-
legislative) as we open up after Covid is important, with myriad issues across all policy areas important. 
Committees have an important role in this respect and halving the time for scrutiny in a stroke makes little 
sense. This is a particular issue for small business issues, as we are concerned that vital areas of economic 
recovery may not be properly addressed or scrutinised.  

 
• There is a danger that the pressure will force committees to focus on necessary legislative scrutiny alone, 

while relegating wider scrutiny and policy inquiries to the margins (including on business issues and day to 
day issues around Covid, for example).   
 

• Some Committees have wide and disparate subject areas, and there is a danger that whole policy areas will 
be relegated to the side-lines.   
 

• As well as being the engine room of democratic scrutiny of Government, committees are a vital interface 
for contact and policy evidence form civil society – there is a danger that the pool of evidence is further 
narrowed, and a focus is on the narrower ‘usual suspects’ providing evidence positing a danger of group-
think and less diverse views being taken in oral evidence.  
 

• As noted above, committees will need to be agile in continuing to respond to Covid and the various issues 
raised by the pandemic will continue to impact for the Senedd term. These limits on their work may 
mitigate against that and undermine responsive policy development and scrutiny. As such, it makes sense 
to allow autonomy for Committees to pursue their own ways of working, including additional meeting and 
inquiries. As such, the two-week meetings should be seen as a baseline rather than a ceiling for activity and 
scrutiny.  

 

Cross committee working will be vital to mitigate against small committees meaning a greater focus but a danger of 

silo working and loss of diverse offices bringing in a range of policy field lenses and understanding how they 

intersect. We therefore encourage cross committee inquiries as a minimum (and suggestions later in paper on 

subjects that span committees).   

It is also possible to look at ways as a regular way of working and ensuring policy span through MSs from different 

committees could sit as non-voting ‘guests’ or bringing committee expertise and lens to particular meetings 

(e.g., climate change members sitting in on discussions on housing capital spending policy).    
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This way of working will also be important in terms of scrutiny of the substance and operation of Welsh 

Government – through the ‘Super ministry’ of Climate Change as a central organising department looking to ensure 

cross departmental and holistic working, it is important that Senedd is able to mirror this and provide adequate 

scrutiny across policy areas accordingly.  

Business concerns sit across many departments, and within intersecting policy subjects so it is important for FSB 

and small business concerns too.   

  

Recommendations on ways of working 

• That committees are allowed freedom (as decided unanimously by all their members) to look at the 
fortnightly meetings as a baseline and so can organise more meetings as suits them or for specific inquiries.  
 

• We would urge a view to cross committee working on intersecting subject areas and inquiries – and that 
these can be on top of the fortnightly meetings.  
 

• To mitigate against small committees being a small pool we would urge that committees can co-
opt other MSs (including possibly spokespeople retain a right to attend and question) as non-
voting members for individual sessions, and to be encouraged and incentivised to do so. These could also 
be as members of other committees to encourage cross sectoral views.  
 

• It is vital, with continuing uncertainty on Covid over the Winter months (as well as ongoing issues and its 
legacy) that Committees are able to react with agility to raise issues, conduct inquiries and scrutinise 
reactively and quickly as needed. Committees and their Chairs should be able to do this with as much 
autonomy as possible over their schedules and ways of working (with necessary checks of unanimity in 
committee as appropriate). 

 

FSB’s key policy and areas of work for the Committee 

• What is the current impact of the COVID-19 pandemic on your sector, and what further support is needed 

from the Welsh and UK Governments both to mitigate the impact of the pandemic and enable the post-

pandemic recovery? 

FSB represent a wide variety of SMEs, and include many self-employed and freelancers in our membership. As the 

Welsh Government Covid-19 business support comes to an end, we will be looking at the data to see what sectors 

remain affected and whether and where targeted support may be advisable. 

In terms of the Committee’s remit and subject areas, an important area to look at may be in terms of the 

performing arts and culture and whether there have been significant impacts on the skills available for a key sector 

of industry in Wales. This is an area often depends on skills of freelancers, and whether there are incentives and 

initiatives that may be needed to address any shortages identified for the future. 
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In terms of exports and international relations, this remains an area of concern which also aligns with Brexit. 

Similarly, there are skills shortages for hey areas (such as hospitality) that are reducing the ability of businesses to 

return at full capacity, where it is currently difficult to assess the relative impacts of the pandemic and/or Brexit on 

skills available. 

 

• What issues should the committee prioritise in planning our work programme for the immediate and longer 

term?  

The subject areas the committee deals with are key areas that reinforce each other in how Wales presents itself to 

the world and leverages our substantial contributions in culture, heritage and advantages such as the Welsh 

language to project our brand to the world. The committee may wish to look at the best means to align the ‘soft 

power’ with accessing the Welsh diaspora, links (such as with media and universities) and economic benefits such 

as investment and tourism. The Committee should scrutinise the implementation and priorities set out in the Welsh 

Government’s Export Action Plan.  

FSB have called for a new arm’s length body to address these interlinked areas and ensure an approach that brings 

these strands together.  

 

• How does Brexit and the new UK-EU relationship affect you or your organisation? What support have you 

received to respond to the changes? What further support, if any, is needed from Welsh and UK 

Governments? 

Brexit remains an issue of concern, with continued delays and issues around supply chains and exports, as well as 

skills shortages. FSB have called for export vouchers to help SMEs navigate new costs and for training and support 

for new export regulations as they develop.  

We will be releasing a new FSB UK report on export related issues in the near future, and will share with the 

committee when available. 

 

 

Subject areas for Joint working with other committees 

Our suggestions above advocate a dynamic and agile role in co-working and cross committee working, utilising all 

the backbench capacity and capabilities as much as possible, and reducing possible silos in policy scrutiny and 

development. The following list gives some indications of possible areas of work, although this is not exhaustive list, 

and priorities will be necessarily shaped by wider issues of Welsh Government priorities and external factors such 

as Covid-19 and Brexit. Working iteratively with other committees will also shape framing of subject areas, and we 

believe this would generally be positive for inquiries and scrutiny. 
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Subject area Possible partner committee(s) 

Welsh Brand, Exports and internationalising SMEs Economy, Trade and Rural Affairs Committee 

Freelancers in Culture and Arts and impact on skills in 
media industry 

Economy, Trade and Rural Affairs Committee 

 

 

FSB Wales would welcome the opportunity to discuss this issue with your officials, should you deem it 

useful.  

Yours sincerely, 
 

 
Ben Cottam 
Head of Wales 
FSB  
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Delyth Jewell MS
Plaid Cymru

27 August 2021

Annwyl Delyth

Byddwch mae’n debyg yn ymwybodol o’r sylw diweddar yn y wasg ac ar y cyfryngau
cymdeithasol i’r Adroddiadau Ehangu Ymgysylltu a gyhoedwyd ar 19 Awst.

Yn 2020, cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru eu bwriad i
gynnal cyfres o sgyrsiau dwys gyda grwpiau cymunedol er mwyn ehangu
ymgysylltiad â phobl yr ydym yn methu yn gyson â’u cynnwys yn ein gwaith. Fe
wnaeth tri sefydliad gynnal tair astudiaeth wahanol iawn ar ein rhan:

1. Re:cognition a ganolbwyntiodd ar ardal led-wledig o dlodi
2. Richie Turner Associates, a luniodd dîm i ganolbwyntio ar bobl fyddar ac

anabl
3. Wales Arts Anti-Racist Union a ganolbwyntiodd ar amrywiaeth ddiwylliannol

ac ethnig.

Wythnos ddiwethaf, fe gyhoeddwyd y tri adroddiad hyn ar ein gwefannau yn ôl yr hyn
a gytunwyd gyda’r ymgynghorwyr a wnaeth y gwaith:
https://amgueddfa.cymru/nodau/gweledigaeth-ymrwymiadau-a-gwerthoedd/ymchwil-
ehangu-ymgysylltiad/

Mae ein hymateb cychwynnol i’r adroddiadau hyn i’w weld yma:
https://amgueddfa.cymru/newyddion/1239/Mae-diwylliant-yn-perthyn-i-bawb/

Tra’n bod yn croesawu’r adroddiadau nid ydym eto wedi derbyn na gwrthod yr
argymhellion a geir ynddynt. Rhoddwn sicrwydd i chi na fyddwn yn bwrw ymlaen ag
unrhyw argymhellion a fyddai’n arwain at dorri ein cyfrifoldebau statudol fel rhan o’r
Safonau Iaith.
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Mae’r gwaith yn cefnogi Cynllun Cydraddoldeb Strategol y ddau sefydliad, sy’n
disgrifio ein penderfynoldeb i sicrhau cydraddoldeb, a’n hymrwymiad clir i
gyrraedd holl gymunedau Cymru a gwella’r cyrhaeddiad hwnnw. Bydd y gwaith
hefyd yn cefnogi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru.

Yn yr hydref, bydd y ddau sefydliad yn cyhoeddi Cynllun Gweithredu ar y cyd gydag
amserlen ar gyfer gweithredu ar yr argymhellion yn yr adroddiadau. Yn y cyfamser,
mae croeso i chi gysylltu os hoffech chi drafod y gwaith hwn gyda ni.

Yn gywir

Roger Lewis Phil George
Llywydd Chair
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales  Arts Council Wales
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Delyth Jewell AS 
Cadeirydd 
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
 
SeneddDiwylliant@senedd.cymru 
 

19 Gorffennaf 2021 

 

Annwyl Ms Jewell  

Ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor  

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ddechrau cyfnod y chweched Senedd i’ch annog i sicrhau y 

bydd y Pwyllgor yn rhoi ystyriaeth lawn i’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i waith nid dim ond 

pan fydd yn ystyried materion penodol sy’n ymwneud â’r Gymraeg.  

 

Yn Strategaeth Cymraeg 2050 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y weledigaeth o gyrraedd 

miliwn o siaradwyr Cymraeg a chynyddu’r ganran sy’n siarad y Gymraeg yn ddyddiol i 

20%. Mae’r strategaeth yn cynnwys cerrig milltir i fesur llwyddiant ei chyflawniad, gyda’r 

garreg filltir gyntaf yn 2021 a’r nesaf yn 2026. Fel y nododd y Comisiynydd yn ei lythyr at y 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 10 Chwefror 2021 credwn y bydd rhaid 

bwrw ati o ddifri i ddwyn y Llywodraeth i gyfrif am y graddau y mae’r Strategaeth yn cael ei 

chyflawni a’r cerrig milltir yn cael eu cyrraedd. Cyfeiriodd hefyd at bwysigrwydd prif ffrydio’r 

Gymraeg i ddeddfwriaeth a pholisi ehangach. Mae’n bryder gennym nad oes digon o 

graffu ar effaith deddfwriaeth a pholisi sy’n effeithio ar y Gymraeg yn gyffredinol. Yn wir, 

nododd Eluned Morgan, y Gweinidog blaenorol dros Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, 

mewn sesiwn graffu:  

… I would suggest that actually, rather than just holding me to account when it comes to 

the budget, […] that actually you ask the other Ministers, who’ve got huge amounts of 

money, what they’re doing within their budgets in relation to the Welsh language.”  

(Cyfarfod Pwyllgor Diwylliant, Cymraeg a Chyfathrebu, 25 Chwefror 2021) 
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Pwysleisiaf na ddylid ystyried y Gymraeg yn fater diwylliannol yn unig gan ei bod yn iaith 

fyw ym mhob un o gymunedau Cymru ac yn brif iaith yn nifer ohonynt. Mae’r cymunedau 

hynny yn wynebu nifer o heriau cymdeithasol ac economaidd sydd yn eu tro yn herio 

hyfywedd y Gymraeg yn y cymunedau hynny.  

 
Cyhoeddodd y Comisiynydd ddogfen maniffesto ar gyfer etholiad 20211 yn datgan bod 

angen ystyried amrediad eang o ffactorau sy’n effeithio ar y Gymraeg gan amlinellu nifer o 

ymyraethau polisi y mae angen eu cyflwyno mewn sawl maes. Yr her i’r Llywodraeth 

newydd fydd gweithredu’n radical er mwyn sicrhau ein bod ar y trywydd iawn i gyrraedd 

targedau 2050 a chredaf fod gan y pwyllgor rôl hollbwysig yn yr ymdrech i gyflawni hyn. 

Un o’r meysydd lle mae gwir angen gweithredu gan y Llywodraeth yw cyflwyno safonau’r 

Gymraeg. Rhain yw’r dyletswyddau gaiff eu gosod ar sefydliadau cyhoeddus i ddefnyddio 

ac ystyried y Gymraeg, gan sicrhau cysondeb ac ansawdd gwasanaethau yn yr iaith. Er 

mwyn galluogi’r Comisiynydd i osod safonau, mae’n rhaid i’r Llywodraeth baratoi safonau 

a chyflwyno rheoliadau. Daeth y set ddiweddaraf o reoliadau i rym ym mis Mehefin 2018. 

Rydym wedi cyflwyno rhaglen i’r Llywodraeth ei hystyried ar gyfer symud y gwaith hwn yn 

ei flaen cyn gynted â phosibl. Byddai’n addas i’r Pwyllgor hefyd sicrhau bod y rhaglen hon 

yn cael ei gweithredu cyn gynted ag y bo modd. 

 
Byddwn yn cyhoeddi nifer o adroddiadau arwyddocaol dros yr haf, gan gynnwys ein 

Hadroddiad Blynyddol, ein Hadroddiad 5 mlynedd ar sefyllfa'r Gymraeg a'n Hadroddiad 

Sicrwydd blynyddol ar berfformiad cyrff cyhoeddus yn erbyn safonau Cymraeg. Rwy’n siŵr 

y bydd cyfle i drafod yr adroddiadau hyn gyda’r Pwyllgor yn ystod tymor yr hydref. 

Gobeithio y byddwch yn cadw’r sylwadau hyn mewn cof wrth i chi ystyried gwaith y 

pwyllgor i’r dyfodol. Dymunaf bob llwyddiant i chi yn y gwaith hwnnw a byddwn yn falch o 

gyfrannu ato.  

Yr eiddoch yn gywir 

 

Gwenith Price 

Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg 

 

 

 
1 Maniffesto (positif.wales) 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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