
 

 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1, Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Chwefror 2023 

Amser: 08.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Lleu Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDiwylliant@senedd.cymru
------ 

Cofrestru cyn y cyfarfod  

(08.30-08.45) 

Yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr 2023, cytunodd y Pwyllgor yn unol â 

Rheol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o ddwy eitem gyntaf y 

cyfarfod heddiw  

 

Preifat  

 

1 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelwch 

Ar-lein (Rhif 3 a Rhif 4): Trafod yr adroddiad drafft 

(08.45-08.55) (Tudalennau 1 - 6)  

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023–24: 

Trafod yr adroddiad drafft 

(08.55-09.20) (Tudalennau 7 - 29)  

Egwyl  

(09.20-09.30) 

Cyhoeddus  

 

3 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

4 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Sesiwn 

dystiolaeth gydag Undeb Rygbi Cymru 

(09.30-10.30) (Tudalennau 30 - 58)  

Ieuan Evans, Cadeirydd 

Nigel Walker, Prif Weithredwr dros dro 

 

Briff Ymchwil 

Llythyr gan Andrew RT Davies AS 

Llythyr ar y cyd gan Tonia Antoniazzi AS, Stephen Crabb AS, and Ben Lake AS 

Llythyr at Undeb Rygbi Cymru 

Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 

Llythyr at Undeb Rygbi Cymru gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a 

Chwaraeon, a’r Prif Chwip 

Llythyr gan CF10 Rugby Trust 

Llythyr gan JSG Cymru 

Llythyr gan unigolyn 

Egwyl  

(10.30-10.40) 

5 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Sesiwn 

dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru 

(10.40-11.30)   

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif 

Chwip 

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon 

6 Papurau i'w nodi 

(11.30)   



 

 

6.1 Llythyr at y Prif Weinidog gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 

Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar 

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 59 - 61)  

6.2 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Prif Weinidog ynghylch craffu 

ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 62 - 64)  

6.3 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Prif Weinidog ynghylch 

gwerthuso gweithgareddau ac ymgysylltu Llywodraeth Cymru yng Nghwpan y 

Byd FIFA 2022 

 (Tudalennau 65 - 68)  

6.4 Llythyr at Weinidog y Gymraeg ac Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor 

Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

ynghylch gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 69 - 70)  

6.5 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg 

ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 71 - 72)  

6.6 Llythyr at Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a 

Chwaraeon, a'r Prif Chwip gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 

Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb 

Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 73 - 74)  

6.7 Llythyr ar y cyd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Weinidog yr Economi a Dirprwy 

Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip ynghylch craffu ar 

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 75 - 77)  



 

 

6.8 Llythyr at Amgueddfa Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, 

Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch 

craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 78 - 79)  

6.9 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Amgueddfa Cymru ynghylch 

craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 80 - 81)  

6.10 Llythyr at Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, 

Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch 

craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 82 - 83)  

6.11 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru 

ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 84 - 86)  

6.12 Llythyr at Gyngor Celfyddydau Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, 

Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch 

craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 87 - 88)  

6.13 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Gyngor Celfyddydau Cymru 

ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 89 - 91)  

6.14 Gwybodaeth ychwanegol gan S4C yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 11 Ionawr 

 (Tudalennau 92 - 94)  

6.15 Gwybodaeth ychwanegol gan BBC Cymru Wales yn dilyn y sesiwn dystiolaeth 

ar 11 Ionawr 

 (Tudalennau 95 - 97)  

6.16 Gwybodaeth ychwanegol gan ITV Cymru Wales yn dilyn y sesiwn dystiolaeth 

ar 11 Ionawr 

 (Tudalennau 98 - 100)  



 

 

6.17 Llythyr at y Llywydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 

Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 (Tudalennau 101 - 113)  

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn 

(11.30)   

8 Ôl-drafodaeth breifat 

(11.30-11.55)   

9 Dydd Gŵyl Dewi: Cynnig Ymgysylltu 

(11.55-12.00) (Tudalennau 114 - 115)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 7

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Delyth Jewell MS
Chair of the Culture, Communications, Welsh Language,  
Sport and International Relations Committee
Via email

24th January 2023

Dear Delyth,

I am writing to you as Chair of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport and International 
Relations Committee regarding the disturbing reports coming out around the Welsh Rugby Union and 
the alleged toxic culture of sexism.

These allegations are very concerning for an organisation at the heart of Welsh sporting culture, and 
a sport which many people in our nation hold dear. 

As the WRU is in receipt of public funds, what plans does your committee have to look into the WRU 
and how it operates?

I realise that this news is emerging but I would encourage the Committee to be able to find time to 
conduct a review into this pressing matter.

Best wishes,

Andrew RT Davies MS
Leader of the Welsh Conservatives in the Welsh Parliament

Andrew RT Davies
Leader of the Welsh Conservatives in the Senedd

Manon Antoniazzi
Chief Executive
Sendd Cymru
Via Email

20th August 2021
Dear Manon,

RE: Sir David Hanson

Following the appointment of Sir David Hanson to the Remuneration Board, I am writing with my 
concerns over his impartiality.

Attached are a number of tweets sent or re-tweeted by Sir David over the last couple of months, 
showing a bias towards Labour and the Welsh Government, along with a clear agenda against the 
Conservative Party and the UK Government.

Also attached is a copy of Hannah Blythyn’s election address where Sir David is used to endorse Ms 
Blythyn’s re-election. 

And finally, in a tweet sent on the 9th May 2021 in response to a question about if he was planning on 
standing at the next UK Parliament elections, Sir David did not rule out his candidacy.

As this was before your appointment to the Senedd, I’ll draw your attention to a very similar case 
when Roger Williams was nearly appointed to the Board. However, the previous Chief Executive 
deemed that his political activity compromised his impartiality.

I hope you agree with me and the rest of the Welsh Conservative Group, that Sir David’s appointment 
to the Independent Remuneration Board to oversee Members’ salaries and office allowances is 
completely inappropriate. 

I am also concerned about how this appointment was made and whether or not the Senedd 
Commissioners elected to cover the Sixth Senedd were aware of Sir David’s appointment or if the 
process allowed the previous Senedd Commissioners to approve his place on the Board.

I look forward to your quick response on this very important matter.

With kind regards,

WelshConserv
WelshConservatives
Welsh_Conservatives

AndrewRTDaviesMS
AndrewRT.Davies
AndrewRTDavies

Welsh Parliament, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1SN
0300 200 7228
andrewrt.davies@senedd.wales
www.andrewrtdavies.co.uk   

ANDREW RT DAVIES MS|AS
Arweinydd y Ceidwadwyr yn Senedd Cymru

Leader of the Welsh Conservatives in the Welsh Parliament

Aelod Senedd Cymru dros Ganol De Cymru | Member of the Welsh Parliament for South Wales Central
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AndrewRTDaviesMS
AndrewRT.Davies
AndrewRTDavies

Welsh Parliament, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1SN
0300 200 7228
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ANDREW RT DAVIES MS|AS
Arweinydd y Ceidwadwyr yn Senedd Cymru

Leader of the Welsh Conservatives in the Welsh Parliament

Aelod Senedd Cymru dros Ganol De Cymru | Member of the Welsh Parliament for South Wales Central

Andrew RT Davies
Leader of the Welsh Conservatives in the Senedd

Manon Antoniazzi
Chief Executive
Sendd Cymru
Via Email

20th August 2021
Dear Manon,

RE: Sir David Hanson

Following the appointment of Sir David Hanson to the Remuneration Board, I am writing with my 
concerns over his impartiality.

Attached are a number of tweets sent or re-tweeted by Sir David over the last couple of months, 
showing a bias towards Labour and the Welsh Government, along with a clear agenda against the 
Conservative Party and the UK Government.

Also attached is a copy of Hannah Blythyn’s election address where Sir David is used to endorse Ms 
Blythyn’s re-election. 

And finally, in a tweet sent on the 9th May 2021 in response to a question about if he was planning on 
standing at the next UK Parliament elections, Sir David did not rule out his candidacy.

As this was before your appointment to the Senedd, I’ll draw your attention to a very similar case 
when Roger Williams was nearly appointed to the Board. However, the previous Chief Executive 
deemed that his political activity compromised his impartiality.

I hope you agree with me and the rest of the Welsh Conservative Group, that Sir David’s appointment 
to the Independent Remuneration Board to oversee Members’ salaries and office allowances is 
completely inappropriate. 

I am also concerned about how this appointment was made and whether or not the Senedd 
Commissioners elected to cover the Sixth Senedd were aware of Sir David’s appointment or if the 
process allowed the previous Senedd Commissioners to approve his place on the Board.

I look forward to your quick response on this very important matter.

With kind regards,

WelshConserv
WelshConservatives
Welsh_Conservatives

AndrewRTDaviesMS
AndrewRT.Davies
AndrewRTDavies

Welsh Parliament, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1SN
0300 200 7228
andrewrt.davies@senedd.wales
www.andrewrtdavies.co.uk   

ANDREW RT DAVIES MS|AS
Arweinydd y Ceidwadwyr yn Senedd Cymru

Leader of the Welsh Conservatives in the Welsh Parliament

Aelod Senedd Cymru dros Ganol De Cymru | Member of the Welsh Parliament for South Wales Central
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WelshConservatives
Welsh_Conservatives

AndrewRTDaviesMS
AndrewRT.Davies
AndrewRTDavies

Welsh Parliament, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1SN
0300 200 7228
andrewrt.davies@senedd.wales
www.andrewrtdavies.co.uk   

ANDREW RT DAVIES MS|AS
Arweinydd y Ceidwadwyr yn Senedd Cymru

Leader of the Welsh Conservatives in the Welsh Parliament

Aelod Senedd Cymru dros Ganol De Cymru | Member of the Welsh Parliament for South Wales Central
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27 Ionawr 2023 

Sesiwn casglu gwybodaeth am yr honiadau ynghylch Undeb Rygbi Cymru 

Annwyl Ieuan 

Rwy’n ysgrifennu atoch mewn perthynas â’r honiadau sydd wedi’u gwneud yn erbyn Undeb Rygbi 

Cymru yr wythnos hon mewn rhaglen a ddarlledwyd ar BBC Cymru. Mae’r Pwyllgor wedi penderfynu 

eich gwahodd chi fel Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru i sesiwn dystiolaeth gyda’r Pwyllgor rhwng 09.30 

a 10.20 ddydd Iau 2 Chwefror 2023 yn y Senedd i gasglu rhagor o wybodaeth am y mater hwn.  

Bydd y sesiwn hon yn gyfle i drafod y materion sydd wedi codi yr wythnos hon yn ogystal â thrafod 

ymateb arfaethedig yr Undeb ar ffurf y tasglu a gyhoeddwyd gennych yn ddiweddar. Bydd y Pwyllgor 

hefyd yn gwahodd Llywodraeth Cymru i drafod pa gamau y mae’n eu cymryd mewn ymateb. 

Mae’r Pwyllgor yn glir nad ymchwiliad i’r honiadau yw hwn. Mae’n gyfle i drafod y materion sydd wedi 

codi a thrafod camau gweithredu sydd eisoes wedi’u cyhoeddi o ganlyniad i hyn. Bydd y Pwyllgor yn 

ystyried pa gamau i'w cymryd ynghylch y mater hwn yn dilyn trafodaethau'r wythnos nesaf. 

Edrychaf ymlaen at gael eich cadarnhad maes o law. 

Yn gywir  

 

 

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 

Ieuan Evans MBE 

Cadeirydd y Bwrdd 

Undeb Rygbi Cymru 
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Delyth Jewell 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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27 Ionawr 2023 

Sesiwn casglu gwybodaeth am yr honiadau ynghylch Undeb Rygbi Cymru 

Annwyl Dawn 

Rwy’n ysgrifennu atoch mewn perthynas â’r honiadau sydd wedi’u gwneud yn erbyn Undeb Rygbi 

Cymru yr wythnos hon mewn rhaglen a ddarlledwyd ar BBC Cymru. Mae’r Pwyllgor wedi penderfynu 

gwahodd Undeb Rygbi Cymru i sesiwn dystiolaeth gyda’r Pwyllgor ddydd Iau 2 Chwefror 2023 i 

gasglu rhagor o wybodaeth am y mater hwn.  

Mae'r Pwyllgor hefyd yn awyddus i ddeall gweithgarwch Llywodraeth Cymru yn y mater hwn. O’r 

herwydd, hoffai’r Pwyllgor hefyd drafod hyn gyda chi fel y Dirprwy Weinidog sy’n gyfrifol am 

chwaraeon yng Nghymru. Fel y gwyddoch, rydych eisoes wedi trefnu i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor ar ei 

ymchwiliad i’r heriau sy’n wynebu sector y diwydiannau creadigol ar y dyddiad hwn. O ystyried natur 

frys y mater hwn, mae’r Pwyllgor wedi penderfynu newid ffocws eich sesiwn a’i defnyddio i gasglu 

gwybodaeth am yr honiadau a wnaed yn erbyn Undeb Rygbi Cymru a pha gamau y mae Llywodraeth 

Cymru yn eu cymryd o ganlyniad i hynny.  

Mae’r Pwyllgor yn glir nad ymchwiliad i’r honiadau yw hwn. Mae’n gyfle i drafod y materion sydd wedi 

codi a thrafod camau gweithredu sydd eisoes wedi’u cyhoeddi o ganlyniad i hyn. Bydd y Pwyllgor yn 

ystyried pa gamau i'w cymryd ynghylch y mater hwn yn dilyn trafodaethau'r wythnos nesaf. 

Yn sgil yr ad-drefnu hwn, bydd swyddogion y Pwyllgor yn gweithio gyda’ch swyddogion i nodi 

dyddiad addas ichi roi tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i’r heriau sy’n wynebu sector y diwydiannau 

creadigol. 

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 

Dawn Bowden AS 

Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, 

a’r Prif Chwip 

Llywodraeth Cymru 
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Yn gywir  

 

Delyth Jewell 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru          
  Correspondence.Dawn.Bowden@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref DB/PO/26/23 
 
Ieuan Evans 
Chair 
Welsh Rugby Union 

 
 
 

27 January 2023  
 

Dear Ieuan, 
 
This has been a distressing week for Welsh rugby with significant implications for former 
and current WRU staff as well as players, clubs and communities across Wales.  The 
details in the testimonies provided in the BBC Wales Investigates programme were 
devastating and I recognise the courage it takes for anyone to speak out after experiencing 
abuse, harassment, or bullying.  
 
The Welsh Government will not be a bystander to abuse, and we are committed to tackling 

harassment, bullying and all forms of violence against women head on.  Women and girls 

should be and feel safe in all aspects of their lives, including the workplace.  We expect the 

same level of commitment from all our partners, stakeholders and citizens, including the 

WRU.  

 
The WRU occupies a special place in Wales’ sporting, economic and civic life.  Its history is 
interwoven with the nation’s story and the game is a vehicle for unique Welsh expression on 
a global scale.  The institution reaches into villages, towns and cities across Wales and has 
the power to bring people together.   
 
All of us have an interest in seeing a well led, modern WRU that supports grassroots and 
elite level success while protecting the rights and wellbeing of its employees and promoting 
Wales to the world.  
 
It is important that the WRU’s status as an independent business is clear and well 
understood.  While the Welsh Government will play an active role in addressing the serious 
issues in hand, I am clear that it is for the WRU to take the necessary action to ensure that 
the business emerges with the governance, policies and culture that are fit for the future.     
 
I would like to set out our expectations as you develop what must be an urgent, transparent 
and comprehensive response to these incredibly serious challenges and allegations.  
 
As I stated in the Senedd, a healthy workplace would not be subject to complaints of the 
scale and nature exposed in the BBC Wales programme.  Our firm view is that victims 
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should be believed when they come forward.  In the interests of employee welfare, I urge 
you to ensure that all WRU staff are now provided with information on the support that is 
available to them.  
 
Live Fear Free is a free, confidential helpline for anyone experiencing any form of violence 
against women, harassment or abuse.  
 
Live Fear Free 
Call: 0808 80 10 800 
 
Text: 07860077333 
 
Live Chat: www.gov.wales/live-fear-free 
 
Email: info@livefearfreehelpline.wales 
 
Employees who require advice on their rights at work can also access information and 
advice via ACAS and their trade union.  Where there is no trade union representation, 
employees may wish to access the union finder tool hosted by the TUC. 
 
In addition to providing clear signposting for all employees, the organisation should work 
urgently to assess what immediate actions are required to support staff wellbeing and 
address incidents and behaviours that require interventions that cannot be delayed by any 
external review.  Where disciplinary action – including dismissal – is necessary, such 
proceedings should not be postponed until the outcome of a broader review.  It is crucial 
that these matters are acted on in a robust and consistent manner.   
 
My recent discussions with the WRU have not provided me with a reassurance that such 
action has been taken and I remain concerned that the issues raised by complainants are 
not being acted on in a manner that upholds workplace policies and employment 
protections.  
 

Looking ahead, any external review ought to address the workplace culture and support 
WRU to implement the necessary changes to allow women, and all employees, to enjoy a 
safe workplace free from harassment, abuse and bullying of all forms. 
 
I note the commitment made by the Chair in the press conference earlier this week to 
undertake an ‘external investigation’ and the need for close engagement with partners, 
including the Welsh Government.  
 
I welcome the opportunity to meet earlier today to hear about your intended next steps and 
reiterate here the need for a process that is truly independent, transparent and informed by 
partners to help restore trust within a plan that ensures positive and lasting change.   
 
I must stress that openness and transparency are paramount, and I would expect to see the 
findings and recommendations made public.    
 
In the same spirit of openness and transparency, I am repeating my request for you to 
publish the review you conducted into the women’s game in 2021.   
 
If individuals have concerns that they may be identified as a result, there are well-

established methods you can employ which would maintain their anonymity.  I would further 

request a public statement from the WRU on how you have responded to the review and 

how you are planning for the further development of the women’s game.  I have seen for 

myself that the WRU has made positive recent progress in developing the women’s game in 
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Wales with professional contracts for the national team and a newly formed development 

team, to outline a few examples, all increasing the opportunities for women and girls in 

rugby.  

 
As the Deputy Minister for Sport, I am taking the matters raised in the BBC documentary 
extremely seriously and will continue to press in the strongest possible way for immediate 
and transformative reform in the WRU, to restore trust in an organisation that has a truly 
unique contribution to make. 
 
I am ambitious about the future of Welsh rugby and I pay tribute to all those who continue to 
dedicate so much to the game with a passion that does Wales proud.  The volunteers who 
give their time to invest in the game at a local level help to sustain local communities and 
fuel a system that produces the talent has seen Wales teams, clubs and regions reach 
incredible feats.   
 
This a bad moment for Welsh rugby but my hope is that we can now work together – 
alongside wider partners – to restore trust and confidence in an organisation that is capable 
of bringing pride and, at times, sheer joy to the lives of so many across Wales.  They 
deserve better and we are truly invested in this opportunity to help everyone feel positive 
about the future of Welsh rugby.   
 
I am grateful for the way you have communicated with me in recent days and would be 
grateful for a further meeting with you next week.  
 
I am copying this letter to the Chair of the Senedd Culture, Communications, Welsh 
Language, International Relations and Sport Committee.  
 
Yours sincerely,  
 

 
 
Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
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Dear Chair 

Cf10 Rugby Trust would appreciate you asking the following questions.   

1) Ieuan Evans has talked intermittently about a skills based board; and also an independent 

chair 

Does he want both or one specifically? 

2) How long does he envisage the task force to take with its enquiry? 

3) Did the WRU board get all the Non Disclosure agreements reported to them and did the 

HR Director do an analysis of patterns that could have highlighted culture problems earlier  

 

Thanks 

Lynn Glaister 

CF10 Rugby Trust 
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Culture, Communications,  
Welsh Language, Sport, and  
International Relations Committee 
Y Senedd 
Pierhead Street 
Cardiff CF99 1SN 
 
29th January 2023 
 
Re: Committee Meeting with WRU Chair and Welsh Government Deputy Minister for Arts 
and Sport, 2nd February 2023 
 
Dear Committee Members 
 
I am writing to you as a former Rugby Safeguarding Officer and Committee Member of 
Cardiff Harlequins and CRICC RFC. I am also a member of Cardiff RFC and have spent several 
decades campaigning for the reform of the Welsh Rugby Union as part of Welsh rugby fans’ 
network Gwladrugby (https://gwladrugby.wordpress.com/ - a copy of this letter has been 
published there today). 
 
I understand that you will be interviewing Ieuan Evans, the Chairman of the WRU, and also 
Dawn Bowden MS, Deputy Minister for Arts and Sport at your meeting next Thursday 2nd 
February. 
 
I would like to draw your attention to a number of issues which are relevant to the 
“existential crisis” (the words of the new CEO Nigel Walker) that the WRU has brought upon 
itself. 
 
Whilst we welcome the belated resignation of former CEO Steve Phillips, many of us who 
are involved in the game firmly hope that his removal is the beginning and not the end of 
this matter. 
 
The disgraceful events which have prompted you to call Mr Evans and Ms Bowden to appear 
at your committee this week are well-documented and have been universally condemned 
across the sport, media and wider society. It is quite clear that misogyny, sexism, sexual 
harrassment and racism have been systemic problems at the WRU for many years. The 
cases documented in the recent BBC documentary are by no means isolated and I sincerely 
hope that every single case can now be reviewed and acted upon in the appropriate way.  
 
The WRU’s modus operandi in dealing with such cases has always been to silence and shut 
down. The use of Non-Disclosure Agreements has been routine and widespread in the 
treatment of employees leaving the organisation for many years. The current Chairman has 
been on the WRU Board for nearly 3 years and as such he should be well acquainted with 
the background to these cases. It should certainly not have come as a surprise to him when 
he watched the BBC programme last Monday evening, although his reaction in statements 
he has made since then would appear to suggest that he was unaware of the extent and 
seriousness of the issues raised.  
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If this is the case then one has to question whether he is a capable and appropriate person 
to Chair a modern multi-million pound business. His prior experience would suggest that he 
is not. 
 
WRU Governance 
 
In response to the issues raised in the BBC programme, the WRU Chair has promised to set 
up an external “Taskforce,” although its remit and representation have not been made 
clear. I would urge you to ask the WRU Chair to clarify the terms of reference of the 
Taskforce and provide the names and qualifications of the people who will be involved in its 
activity. It is also vital that we have the WRU’s assurance that the results of this review are 
published in full. 
 
Over the past decades the WRU has convened several similar “reviews,” the findings of 
which have been kept private and have never been fully acted upon. As far back as 2002, Sir 
Tasker Watkins, the former President of the WRU, produced a comprehensive report into 
the governance of the WRU. This report was ignored by the union. There have been several 
similar reports since; all have been a waste of time and money. 
 
It is obvious to many of us involved in the game that the WRU itself is incapable of 
recognising, let alone acting upon, the core issues within its rotten Victorian governance 
system. We do not trust the WRU Board to make the governance changes which are 
needed. The WRU is a professional organisation with multi-million pound revenues which is 
run largely by self-serving amateurs. This has to change. If the WRU is unwilling to change 
this then it needs to be forced to.  
 
The Welsh Government has the means to apply pressure on the WRU to effect this change. 
The WRU has been in receipt of significant financial support from Welsh Goverment over 
the years. I would recommend that Welsh Government withholds all future financial 
support until the WRU makes the changes which are needed.  
 
The WRU Board in its current form needs to be disbanded and replaced with a board of non-
executive representatives with real business and sports administration experience. Serving 
on the committee of your local rugby club does not count as relevant sports administration 
or business experience.  
 
The professional and amateur arms of the game need to be separated in the new 
governance structure. The amateur game must not be allowed to control the professional 
game which provides Welsh rugby with all of its revenue. 
 
Toxic corporate culture 
 
I hope that your meeting on Thursday is not the end of your interest in this particular 
matter. I would urge you to call the WRU People Director, Lydia Stirling, to give evidence at 
your committee. It is important to understand why basic HR processes at the WRU have 
failed to protect so many employees from sexism, misogyny, sexual harassment, bullying 
and racism. 
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Delyth Jewell MS Delyth.Jewell@senedd.wales  
Hefin David MS Hefin.David@senedd.wales  
Alun Davies MS Alun.Davies@senedd.wales  
Heledd Fychan MS Heledd.Fychan@senedd.wales  
Tom Giffard MS Tom.Giffard@Senedd.Wales  
Carolyn Thomas MS Carolyn.Thomas@Senedd.Wales 
Dawn Bowden MS Dawn.Bowden@senedd.wales  
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13 Ionawr 2023 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Cysylltiadau rhyngwladol 

Annwyl Mark 

Diolch am ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar 

gysylltiadau rhyngwladol ar gyfer 2023-24. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth hon yn ei gyfarfod ar 11 

Ionawr 2023 a hoffai ofyn y cwestiynau a ganlyn: 

1. Sut mae'r cyd-destun economaidd presennol, gan gynnwys y dirwasgiad, chwyddiant a’r 

argyfwng costau byw, wedi ysgogi'r trafodaethau o fewn Llywodraeth Cymru o ran y meysydd 

gwariant sydd wedi eu blaenoriaethu a'u dad-flaenoriaethu yn y Llinell Wariant yn y Gyllideb o 

ran Cysylltiadau Rhyngwladol yn y Gyllideb Ddrafft? 

2. Beth yw'r effaith debygol ar allbynnau a chanlyniadau’r blaenoriaethau Cysylltiadau 

Rhyngwladol y bydd eich adran yn gallu eu cyflawni yn 2023-24 yn sgil y penderfyniadau hyn? 

O ran hyn, a allwch chi ddarparu i'r Pwyllgor gopïau o’r cynlluniau cyflawni adrannol 

perthnasol ar gyfer 2023-24 sy'n cael eu hariannu o'r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol, er 

enghraifft pob swyddfa ryngwladol? 

3. Gosodir y dyraniadau refeniw ar gyfer y gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24 ar 

£8.383 miliwn, sef gostyngiad o £171,000 o gymharu â chyllideb derfynol 2022-23. Bydd y 

gostyngiad hwn hefyd yn cael ei waethygu gan bwysau’n ymwneud â chwyddiant. 

a. Sut bydd y gostyngiad hwn yn cael ei reoli a pha weithgareddau ac amcanion sy'n cael 

eu blaenoriaethu i gyfrif am y gyllideb is?  

b. Pa feini prawf rydych chi'n eu defnyddio i wneud penderfyniadau ar flaenoriaethu, ac a 

allwch chi roi enghraifft benodol o ble mae'r meini prawf hyn wedi'u cymhwyso?  

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 

Mark Drakeford AS  

Y Prif Weinidog 

Llywodraeth Cymru  

Tudalen y pecyn 59

Eitem 6.1



 

 

4. A fydd unrhyw rai o bartneriaid strategol Llywodraeth Cymru yn gweld gostyngiad yn y cyllid y 

maen nhw'n ei gael o ganlyniad i’r gostyngiad yn y gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol? Os 

felly, pa waith ymgysylltu y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud gyda’r partneriaid hyn, a 

pha gymorth sy’n cael ei ddarparu i helpu i reoli’r effeithiau?   

5. Yn ôl eich tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor, bydd £1.21m o'r gyllideb Ymgysylltu 

Rhyngwladol yn cael ei ddefnyddio i ariannu gweithgareddau trawsbynciol sydd yn cefnogi'ch 

amcanion Cysylltiadau Rhyngwladol cyffredinol a'r Strategaeth Ryngwladol yn hytrach na bod 

yn gysylltiedig â "Chynllun Gweithredu" penodol. A allwch amlinellu sut y bydd y cyllid hwn yn 

cael ei ddyrannu, pa feini prawf y dylid eu bodloni i gael cyllid, a sut y byddwch yn sicrhau 

gwerth am arian?  

6. A allwch amlinellu’r broses i swyddfeydd tramor wneud ceisiadau am gyllid o’r gyllideb 

Ymgysylltu Rhyngwladol, a sut y byddwch yn sicrhau gwerth am arian? Byddwn yn ddiolchgar 

pe bai hyn yn cynnwys y meini prawf y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn cael y cyllid hwn. 

7. A allwch chi gadarnhau cyfanswm y dyraniad a ddarparwyd yng nghyllideb 2022-23 i gefnogi 

rhaglen weithgareddau Llywodraeth Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022, o ba Brif Grŵp 

Gwariant a pha Linell/Llinellau Gwariant yn y Gyllideb y daeth y dyraniad hwnnw, ac a gafodd 

ei ddyrannu o gyllidebau presennol neu gyllid newydd?  

8. Mae eich tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor yn nodi eich bod yn rhagweld tanwariant posibl o 

£524,000 yn y gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2022-23. Pa brosesau rheoli cyllideb 

sy'n cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod cyllidebau'n cael eu rheoli'n well yn y dyfodol er mwyn 

osgoi tanwariant posibl?  

9. A allwch amlinellu'r rhesymeg pam mae’r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol yn parhau i gynnal 

cyllid sy'n cael ei drosglwyddo yn y pen draw i'r gyllideb Datblygu Rhyngwladol i gefnogi'r 

gwaith o gyflawni elfennau o'r Strategaeth Ryngwladol sy’n ymwneud â Chymru ac Affrica?  

Fel yr amlinellwyd i chi mewn gohebiaeth flaenorol (dyddiedig 30 Tachwedd 2022), byddwn yn 

ddiolchgar pe gallech ddarparu ymateb erbyn 25 Ionawr 2023 i ganiatáu i'r Pwyllgor drafod y 

dystiolaeth bellach cyn cyhoeddi ei adroddiad ddechrau mis Chwefror.  

Yn gywir,  

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
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We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                   Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakefordy@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
 
 
Delyth Jewell AS  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, 
a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Senedd Cymru 
 
 
 
 

27 Ionawr 2023 
 
 

Annwyl Gadeirydd, 
 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 13 Ionawr yn cynnwys cwestiynau ychwanegol am 
Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar Gysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24. 
Mae effaith y pandemig COVID-19, yr argyfwng costau byw a’r rhyfel yn Wcráin wedi arwain 
at ailflaenoriaethu cyllidebau ar draws Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y Gyllideb Ddrafft 
ar Gysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24. Bydd angen rheoli pwysau yn sgil 
chwyddiant a phwysau costau byw ym mhob elfen o’n cyllidebau. Rydym wedi gwneud y 
penderfyniad i dorri £171,000 o’r gyllideb Ymgysylltu Rhyngwladol gan fod modd rheoli’r 
pwysau yn haws o fewn y gyllideb honno yn hytrach nag o fewn y cyllidebau ar gyfer Costau 
Cynnal Swyddfeydd Tramor a’u Gweithgareddau. 
 
Rydym yn parhau i ddatblygu ein cynlluniau cyflawni manwl ar gyfer 2023/24 sy’n ymwneud 
â Chysylltiadau Rhyngwladol a’r swyddfeydd tramor. Bydd y rhain yn ddogfennau mewnol a 
fydd yn parhau’n hyblyg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau a chyfleoedd byd-eang. Mae’r 
holl gynlluniau sy’n cael eu llunio yn gweithredu o fewn fframwaith y Strategaeth 
Ryngwladol sydd wedi’i chyhoeddi, Cynlluniau Gweithredu, y Rhaglen Lywodraethu a 
Chylchoedd Gwaith Swyddfeydd. 
 
Rydym yn gweithio’n agos iawn â phartneriaid mewnol ac allanol i elwa gymaint â phosibl ar 
ein gweithgareddau. Mae hyn yn golygu defnyddio’r hyn a weithiodd yn dda yn rhan o’r dull 
Cymru ar y Cyd i weithgareddau Cwpan y Byd FIFA 2022 a sicrhau bod y cyllid rydym yn ei 
roi i bartneriaid strategol yn canolbwyntio ar gyflawni’r Strategaeth Ryngwladol. 
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Mae ein gweithgareddau a’n blaenoriaethau yn cael eu hadolygu drwy gydol y flwyddyn. 
Bydd hyn yn cynnwys rheoli’r toriadau yn y gyllideb yn dilyn ailflaenoriaethau Llywodraeth 
Cymru i gyllideb yr hydref a thoriadau yng nghyllidebau’r Prif Grŵp Gwariant. Rydym yn 
parhau i weithio mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft, meithrin cysylltiadau yn rhithwir pan fo 
hynny’n bosibl a theithio ond pan fo hynny yn ychwanegu gwerth. Rydym yn hyderus y 
byddwn yn gallu parhau i ganolbwyntio ar flaenoriaethau er gwaethaf y toriadau ariannol a 
phwysau yn sgil chwyddiant. Yn debyg i feysydd eraill, mae’n bwysig nodi nad yw 
gweithgareddau Cysylltiadau Rhyngwladol yn ddiogel rhag y pwysau cyllidebol a deimlir ar 
draws Llywodraeth Cymru, gan gydnabod bod angen inni barhau i fanteisio’n llawn ar 
gyfleoedd a buddiannau wrth godi proffil Cymru ar y llwyfan byd-eang. Byddwn yn parhau i 
ganolbwyntio’n ddiwyd ar gydweithio ar draws y llywodraeth a chyda rhanddeiliaid allanol 
allweddol er mwyn sicrhau’r effeithiau gorau posibl. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein 
partneriaid strategol yn ceisio am gyfleoedd i gydweithio fel yr enghreifftiau cadarnhaol 
rydym wedi eu gweld eleni, er enghraifft Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Swyddfa 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cydweithio yn rhan o’n blwyddyn “Cymru yng 
Nghanada”. Rydym yn dod â’n partneriaid ynghyd er mwyn cynnal cyfarfodydd cynllunio 
cydweithredol i sicrhau bod gwaith wedi’i drefnu ar gyfer y blynyddoedd ariannol sydd i 
ddod. Byddwn yn cynnal gweithdy gyda’n partneriaid y mis hwn i barhau â’n trafodaethau 
ynglŷn â chynyddu cyfleoedd ar gyfer cydweithio ar draws sefydliadau. 

Bydd ein gweithgareddau trawsbynciol yn parhau i gefnogi amcanion trosfwaol y 
Strategaeth Ryngwladol. Eleni, mae’r gweithgareddau trawsbynciol wedi cynnwys ein 
gweithgareddau meithrin cysylltiadau o ran cyfathrebu, y Fforwm Cymru/Iwerddon, Expo 
Dubai 2020, y mentrau blynyddol “Cymru yn….” yn ogystal â gweithgareddau sy’n cefnogi 
ymweliadau i Gymru. 

Mae swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru yn elwa ar gyllideb Gweithgareddau 
Swyddfeydd Tramor sy’n cael ei rheoli ar sail ranbarthol (Gogledd America, Ewrop a’r 
Dwyrain Canol/Asia). Defnyddir y gyllideb hon ar gyfer gweithgareddau cyffredinol. Pan nad 
oes modd ariannu mentrau penodol o fewn y gyllideb honno, a bod modd dangos y bydd y 
mentrau hynny yn cael effaith ar un o feysydd y Strategaeth Ryngwladol a Chynlluniau 
Gweithredu, gall y tîm Cysylltiadau Rhyngwladol yng Nghymru ystyried cymeradwyo cais 
am gyllid o’r gyllideb Ymgysylltu Rhyngwladol. Mae enghreifftiau blaenorol o hyn yn 
cynnwys cefnogi’r Fforwm Cymru/Iwerddon, y mentrau blynyddol “Cymru yn...” a 
gweithgareddau ar gyfer Cwpan y Byd FIFA a Chwpan Hoci y Byd. Wrth ystyried ceisiadau, 
cyfrifoldeb y tîm Cysylltiadau Rhyngwladol yw sicrhau gwerth am arian. Er mwyn cefnogi ein 
gweithgareddau yng Nghwpan y Byd FIFA, rhoddwyd £0.31 miliwn o’r gyllideb Ymgysylltu 
Rhyngwladol i weithgareddau swyddfeydd tramor. Pan gytunwyd ar y gyllideb ar gyfer 2022-
23, nid oeddem yn gwybod y byddai tîm pêl-droed Dynion Cymru yn sicrhau eu lle yng 
Nghwpan y Byd a blaenoriaethwyd cyllid presennol ar gyfer y gweithgaredd hwnnw yn dilyn 
iddynt ennill eu lle. Caiff y dull hyblyg ac ymatebol hwn o ran cyllido ei fabwysiadu ar draws 
ein holl weithgareddau rhyngwladol. 

Rydym o hyd yn ceisio gwella ein prosesau rheoli cyllidebau ac rydym yn gweithio gyda’r 
Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu i sicrhau gwell tryloywder a sicrhau ein bod yn 
rhagweld costau platfform ar gyfer ein cyllideb Costau Cynnal Swyddfeydd Tramor yn well. 
Mae’n anodd rhagweld rhai o’n costau cynnal o ran gweithgareddau tramor gan fod y rhain 
yn ddibynnol ar amgylchiadau personol, cylchdroadau staff a chostau platfform y Swyddfa 
Dramor, y Gymanwlad a Datblygu. Mae COVID-19 hefyd wedi effeithio ar ein proffiliau 
gwario dros y blynyddoedd diweddar ac, er ein bod yn gweld rhywfaint o sefydlogrwydd, 
mae’n parhau i effeithio ar ein gweithgareddau, gan effeithio ar wahanol ranbarthau byd-
eang ar wahanol amseroedd, gan achosi peth ansicrwydd. 
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Mae’r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol yn parhau i gynnal y cyllid ar gyfer y gyllideb 
Datblygu Rhyngwladol. Gosodwyd y cynsail hwn pan gyhoeddwyd y Strategaeth 
Ryngwladol gyntaf gan ddod â chysylltiad pwysig rhwng gweithgareddau rhyngwladol 
allweddol a rhai amlwg eu proffil. Gan ystyried y cyswllt pwysig rhwng datblygu rhyngwladol 
a’r Strategaeth Ryngwladol, mae’r dull hwn wedi bod yn effeithiol ac yn hyblyg o ran 
cefnogi’r gwaith cyflawni. 

Yn gywir, 

 
 
 
 

MARK DRAKEFORD 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                   Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd,  
Caerdydd,  
CF99 1SN 
 
 
 
 
 
                        24 Ionawr 2023 
 
Annwyl Gadeirydd 
 
Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr ynglŷn â'r gwerthusiad o weithgareddau a gwaith 
ymgysylltu Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022. Rwy'n cytuno y dylai'r gweithgareddau a 
dderbyniodd gymorth gael eu gwerthuso'n drwyadl, a dylai pob partner ddysgu o'r profiad 
hwn. Rwyf wedi darparu atebion i'ch cwestiynau penodol isod. 
 
1) Pwy fydd yn cynnal y gwerthusiad hwn – hynny yw, a fydd Llywodraeth Cymru yn ei 

gynnal, neu a ofynnir i drydydd parti ei gynnal? 

Mae Arad wedi cael ei gontractio i werthuso ein gweithgareddau ar gyfer Cwpan y Byd. 
Bydd y gwerthusiad yn defnyddio data monitro o'r ymgyrch farchnata, y prif ganlyniadau yr 
oedd rhaid eu cyflawni o dan y Gronfa Cefnogi Partneriaid, ymchwil berthnasol i 
ddefnyddwyr ac ymchwil ansoddol gyda rhanddeiliaid.   

 
Bydd gwerthusiad ar wahân yn cael ei gynnal gan Dîm Cysylltiadau Rhyngwladol 
Llywodraeth Cymru, a fydd yn canolbwyntio ar weithgareddau drwy ein swyddfeydd tramor. 
Byddwn yn cynnwys hwn fel astudiaeth achos yn Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru 
ar y Rhwydwaith Tramor ar gyfer 2022–23 yr ydym yn gobeithio ei gyhoeddi erbyn Mehefin 
2023.   
 
2) Pryd bydd y gwerthusiad hwn yn cael ei gwblhau a'i gyhoeddi?  

Bydd y prif werthusiad gan Arad yn cael ei gwblhau a'i gyhoeddi yng Ngwanwyn 2023. 
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3) Beth oedd y dangosyddion perfformiad allweddol a'r amcanion a bennwyd gan 

Lywodraeth Cymru ar ddechrau'r gwaith hwn ym mis Mehefin 2022, hynny yw cyn i 

unrhyw werthuso gael ei gynnal? 

Roedd pedwar amcan Llywodraeth Cymru ar gyfer Cwpan y Byd, sef hyrwyddo Cymru, 
rhannu ein gwerthoedd, sicrhau diogelwch dinasyddion Cymru a sicrhau bod ein 
cyfranogiad yn gadael gwaddol, yn llywio ein gweithgareddau a'r canlyniadau penodol 
roeddem yn ceisio eu cyflawn.  
 
Cafodd fframwaith mesur ei ddatblygu ar gyfer y gweithgareddau marchnata, a oedd yn 
canolbwyntio ar amrediad o safonau diwydiant, er enghraifft, ‘cyfleoedd i weld’, nifer yr 
ymwelwyr i’r gwefan, faint o weithiau mae fideos wedi cael eu gwylio a chwiliadau am 
gynhyrchion. Mae metrigau eraill ar waith hefyd ar gyfer yr elfennau marchnata busnes a 
marchnata twristiaeth. 
 
Ym mis Medi 2022 gwnaethom lansio Cronfa Cefnogi Partneriaid gwerth £1.8 miliwn, a 
chyhoeddi 19 prosiect a oedd â'r nod o gefnogi ein hamcanion craidd ar gyfer Cwpan y Byd 
gydag amrediad o weithgareddau amrywiol yng Nghymru a'r tu hwnt. Byddwn yn trafod yn 
agos â'r ymgeiswyr i ddeall yn llawn sut y gwnaethant fanteisio ar y cyllid hwn, a bydd yr 
wybodaeth yn cael ei chynnwys yn y gwerthusiad. 
 
4) Beth oedd y dangosyddion perfformiad allweddol a'r targedau mesuradwy a oedd yn 

gysylltiedig â'ch amcanion craidd, ac i ba raddau y cafodd y rhain eu cyflawni?  

Mae'r dangosyddion perfformiad allweddol a'r gweithgareddau marchnata’n cynnwys nifer y 
gweithiau mae tudalen wedi cael ei gweld, nifer yr ymwelwyr â'r wefan, faint o weithiau mae 
fideos wedi cael eu gwylio a chwiliadau am gynhyrchion yn cael eu dadansoddi ar hyn o 
bryd, i'w cynnwys yn yr adroddiad.  
 
5) Oes unrhyw ganlyniadau penodol eraill wedi cael eu cyflawni o ganlyniad i'r 

gweithgareddau na chawsant eu cefnogi gan eich dangosyddion perfformiad allweddol? 

Er nad yw llawer o'r canlyniadau'n gyffwrddadwy, ac maent yn anodd eu mesur, mae 
gweithgareddau mewn perthynas â Chwpan y Byd wedi gwneud Cymru yn fwy gweladwy, 
ac wedi arwain at gyfleoedd i wneud cysylltiadau newydd ac atgyfnerthu rhai presennol â 
rhanddeiliaid allweddol – gan godi proffil Cymru a chefnogi'r gwaith o rannu ein gwerthoedd. 
 
Roedd timau tramor Llywodraeth Cymru yn y Dwyrain Canol wedi bod yn canolbwyntio'n 
benodol ar Qatar, gan gynnal dau ymweliad Gweinidogol yn ogystal â chodi proffil Cymru a 
Llywodraeth Cymru yn y farchnad a hyrwyddo masnach a buddsoddi, gan gynnwys cinio i 
hyrwyddo bwyd a diod Cymru, brecwast i'r Cymry ar wasgar a derbyniad rhwydweithio VIP.  
 
Gwnaeth fy mhresenoldeb innau yn seremoni agor Cwpan y Byd FIFA a gêm gyntaf Cymru 
yn erbyn UDA, a chinio gyda Gweinidog Materion Tramor Qatar ac Ysgrifennydd Cyffredinol 
y Cenhedloedd Unedig, a phresenoldeb Gweinidog yr Economi yn y gêm rhwng Cymru a 
Lloegr yn sicrhau bod Cymru yn cael ei chyflwyno'n llawn ar lwyfan y Byd. Roedd rhaglen yr 
ymweliad Gweinidogol yn rhoi cyfle i hyrwyddo Cymru a rhannu ein gwerthoedd. Rydym 
wedi cyhoeddi dau ddatganiad ysgrifenedig ar yr ymweliadau hyn: 
 
Datganiad Ysgrifenedig: Ymweliad y Prif Weinidog â Qatar 
Datganiad Ysgrifenedig: Ymweliad Gweinidog yr Economi â Qatar 
 
Y gwaddol cadarnhaol rydym yn ei ddisgwyl gan ein gweithgareddau yn Qatar yn deillio i 
raddau helaeth o fasnach, buddsoddi a gweithgareddau diwylliannol/gwerthoedd. Bydd 
ehangu ein rhwydweithiau ar gyfer busnes, diwylliant a'r Cymry ar wasgar yn sicrhau y bydd 
ein gweithgareddau ar gyfer Cwpan y Byd yn gadael gwaddol parhaol a chadarnhaol.  Tudalen y pecyn 66
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Roedd tîm Llywodraeth Cymru yn UDA hefyd yn defnyddio Cwpan y Byd i godi proffil Cymru 
yma. Cynhaliodd y tîm raglen helaeth o weithgareddau ledled UDA. Roedd hyn yn cynnwys 
gweithgareddau cyn Cwpan y Byd yn cefnogi rhanddeiliaid cyngresol ar ddatganiad llafar yn 
Nhŷ'r Cynrychiolwyr i ddathlu'r ffaith bod UDA a Chymru wedi cyrraedd y gystadleuaeth, ac 
ymgyrch baneri stryd yn Philadelphia a thaith fasnach i Ogledd a De Carolina gydag FAW. 
 
Roedd gweithgareddau ar gyfer y gêm ei hun rhwng UDA a Chymru yn canolbwyntio ar 
ddatblygu cysylltiadau â rhanddeiliaid newydd a rhai presennol. Cafodd digwyddiadau eu 
trefnu mewn dinasoedd ledled UDA – Washington, Efrog Newydd, Atlanta a Los Angeles. 
Roedd ein prif ddigwyddiad yn Washington DC, lle ymunodd Llywodraeth Cymru â Gŵyl 
Dupont a phartneriaid eraill yn America ar gyfer 'Soccer in the Circle' – dathliad un diwrnod 
o Gymru ac UDA. Pinacl y digwyddiad oedd y gêm rhwng UDA yn erbyn Cymru. Roedd 
Gweinidog yr Economi yn bresennol yn y digwyddiad, a chafodd y digwyddiad sylw helaeth 
yn y cyfryngau lleol a chenedlaethol, a denodd dro 2,000 o bobl gan ddangos Cymru drwy 
hysbysebion, cerddoriaeth, y celfyddydau a bwyd.  
 
Yn ystod Cwpan y Byd lansiwyd nifer o ymgyrchoedd busnes yn UDA hefyd, gan gynnwys 
hysbysiad yn y fersiwn brintiedig o'r Wall Street Journal ar ddiwrnod y gêm rhwng UDA a 
Chymru, gydag ymgyrch hyrwyddo wedi'i noddi ar LinkedIn a Google. 

 
Cafodd digwyddiadau i ddathlu Cwpan y Byd eu cynnal yn Llundain a ledled Ewrop hefyd. 
Roedd Tŷ Cymru ar y Southbank yn Llundain am bedwar diwrnod, ac yn lleoliad amrywiaeth 
o ddigwyddiadau gan gynnwys mewnfuddsoddi mewn technoleg ariannol, ffilm gan 
Gelfyddydau Cenedlaethol Cymru, y Gymraeg, y Cymry ar wasgar ledled y Byd, 
diplomyddiaeth chwaraeon, yn ogystal â gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd ehangach mewn 
perthynas â thwristiaeth a bwyd diod Cymru. Bu digwyddiadau yn Nulyn, Paris, Berlin a 
Brwsel, a oedd yn caniatáu i dimau godi proffil Cymru a rhannu negeseuon wedi'u teilwra â 
busnesau, rhanddeiliaid a'r Cymry ar wasgar Daeth llawer o bobl i'r digwyddiadau hyn, a 
gwnaethant roi'r cyfle i atgyfnerthu cysylltiadau â phartneriaid allweddol.  
 
6) A fydd y gwerthusiad yn cynnwys dadansoddiad o wersi a ddysgwyd i lywio 

gweithgareddau a dulliau gweithredu ar gyfer digwyddiadau a chyfleoedd i 

ddiplomyddiaeth chwaraeon yn y dyfodol?  

Bydd. Bydd yr adroddiad yn cynnwys gwersi a ddysgwyd o'n profiadau o Gwpan y Byd hwn 
i lywio cyfleoedd ar gyfer diplomyddiaeth chwaraeon yn y dyfodol, fel Cwpan Rygbi'r byd 
 
7) A fydd y gwerthusiad yn ystyried cryfderau a gwendidau eich gweithgareddau? 
 
Bydd y gwerthusiad a'r adolygiad mwy cyffredinol o'n rhaglen yn amlinellu beth oedd yn 

gweithio'n dda a sut y gallwn edrych ar wneud pethau'n wahanol, a bydd hyn yn llywio'r 

ffordd rydym yn hyrwyddo Cymru drwy ddigwyddiadau diplomyddiaeth chwaraeon yn y 

dyfodol. Bydd y gwerthusiad allanol yn canolbwyntio ar gyflawniadau cyffredinol h.y.  

• Alinio'r hyn roedd angen ei gyflawni ag amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer y gyfres o 

weithgareddau ac amcanion polisi strategol eraill 

• Asesu i ba raddau mae'r gweithgaredd a gafodd gymorth wedi llwyddo i gyflawni'r hyn 

roedd angen ei gyflawni  

• Asesu, cyn belled ag y bo modd, gyfraniad y gweithgaredd a gafodd ei gyflawni at 

amcanion cyffredinol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cwpan y Byd 

• Darparu argymhellion a gwersi a ddysgwyd ar gyfer cyfleoedd a all godi yn y dyfodol 
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8) A fydd y gwerthusiad yn dangos pa mor effeithiol yr ydych wedi defnyddio eich 

adnoddau h.y. cyllid? 

Nid dyma yw nod y gwerthusiad allanol ac nid yw effeithiolrwydd grantiau o fewn ei 
gwmpas. Pan fydd hynny'n ymarferol, bydd cymariaethau o ba mor dda y cafodd yr arian ei 
ddefnyddio eu cynnal, ynghyd ag agweddau rhanddeiliaid yn hyn o beth. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARK DRAKEFORD 
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19 Ionawr 2023 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023–24 

Annwyl Jeremy 

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn eich sesiwn dystiolaeth gyda ni ddydd Mercher 18 Ionawr 2023 i 

ofyn am eglurhad ynghylch un mater. 

Yn ystod ein cyfarfod, fe wnaethoch nodi bod £400,000 ychwanegol wedi’i ddarparu i Cwmpas 

Cymru. A allech gadarnhau o ba linell wariant yn y gyllideb y daw’r cyllid hwn; sut y bydd y cyllid yn 

cael ei ddefnyddio; a beth yw’r canlyniadau arfaethedig o'r gwaith a ariennir gyda Cwmpas Cymru.  

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 26 Ionawr 2023 fan bellaf i'n galluogi i ystyried y 

wybodaeth ar gyfer ein hadroddiad ar y Gyllideb Ddrafft.  

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

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 

Jeremy Miles AS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

Llywodraeth Cymru 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref: 23 Ionawr 2023  
Ein cyf/Our ref: JMEWL/00123/23  
 
 

25 Ionawr 2023 
 
 
Annwyl Delyth, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr, ynghyd â’r cyfle i drafod y gyllideb drafft ar gyfer 
2023-24 ger bron y Pwyllgor yr wythnos diwethaf. 
 
Rydych yn holi am y £400,000 a ddyrennir ar ddau brosiect i Cwmpas i rymuso grwpiau 
cymunedol i greu mentrau cymdeithasol a chydweithredol. Bydd y mentrau hyn yn ymateb i 
heriau sosio-economaidd ac ieithyddol y gymuned leol, a byddant hefyd yn ofodau uniaith 
Gymraeg. 
 
Mae £150,000 yn cael ei ddyrannu’n uniongyrchol i Cwmpas ar gyfer gweithredu cynllun 
‘Cymraeg: mae’n Perthyn i’n cymunedau’, Yn sgil ein hymgynghoriad ar y Cynllun Tai 
Cymunedau Cymraeg drafft daeth yn amlwg bod cefnogaeth sylweddol i’r bwriad o helpu 
cymunedau i greu mentrau cydweithredol. Ond fod nifer o’r ymatebwyr yn nodi’r angen i’r 
grwpiau cymunedol gael cefnogaeth ariannol i’r perwyl hwn. Bu i’m swyddogion drafod â 
rhanddeiliaid perthnasol ac adnabuwyd yn aml iawn mai cronfeydd cyllidol bach sydd ei 
angen er mwyn meithrin gallu yn lleol. Mae’r £250,000 sy’n weddill ar gyfer cronfa grant 
bychain i feithrin gallu grwpiau cymunedol. Mae’r cyllid grant hwn yn cynnig gwerth 
ychwanegol ac yn atgyfnerthu cynllun Perthyn. Bydd modd hefyd i grwpiau cymunedol nad 
ydynt yn rhan o rhwydwaith Perthyn ymgeisio am gymorth grant os gallant ddangos fod eu 
prosiectau yn cyd fynd â blaenoriaethau’r Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg. 
 
Fel yr amlinellais yn y Pwyllgor mae mesur effaith ein gweithgarwch yn allweddol, ond mae i 
hynny ei heriau wrth gwrs. Yng nghyswllt y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg, er enghraifft 
rydym wedi clustnodi cyllideb gwerthuso, a fydd yn gymorth i ni asesu pa mor effeithiol 
mae’r ymyraethau wedi bod ar gyflawni y nod ac amcanion a osodwyd. Rydym yn cytuno y 
byddai sefydlu fframwaith i fesur impact ein holl bolisïau ar draws y Llywodraeth ar y 
Gymraeg yn fuddiol. Rwyf wedi cael sgyrsiau cychwynnol gyda’m swyddogion ynghylch hyn 
ac yn hapus i ysgrifennu at y Pwyllgor unwaith eto yn amlinellu sut byddai fframwaith o’r fath 
yn medru gweithio.  
 
Rwy’n ddiolchgar hefyd am y sylw gan aelodau’r Pwyllgor am waith y Comisiwn Cymunedau 
Cymraeg sydd wedi’i gadeirio gan Dr Simon Brooks. Bydd y Comisiwn yn edrych ar sawl 
maes polisi yng nghyswllt y Gymraeg a’r bwriad yw cyhoeddi adroddiad ac argymhellion i mi 
erbyn Haf 2024. 
 
Byddaf yn awyddus i edrych ar sefyllfa’r Gymraeg mewn cymunedau sydd â llai o dwyster o 
siaradwyr Cymraeg wedi i’r darn cyntaf o waith y Comisiwn ddod i ben. 
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Gofynnodd y Pwyllgor hefyd i mi ysgrifennu yn rhestru’r mentrau a oedd ar waith gyda ni ym 
maes technoleg a’r Gymraeg. Mae’n Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg yn nodi sut 
rydym yn mynd i’r afael â’r maes hwn. Rwyf yn cydnabod pwysigrwydd technoleg i ddyfodol 
y Gymraeg, er mwyn iddi gael ei defnyddio mewn cynifer o sefyllfaoedd ag sy’n bosibl. 
 
Ymhlith ein gwaith diweddar yn y maes (fel yr esboniais yn y Pwyllgor), mae cyfieithu ar y 
pryd ym Microsoft Teams. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ffurfio partneriaeth gyda Microsoft 
er mwyn datblygu’r swyddogaeth newydd hon sydd bellach ar gael i’w defnyddio mewn 
cyfarfodydd Teams sydd wedi eu trefnu (scheduled Teams meetings). Mae wedi’i gynnwys, 
heb unrhyw gost ychwanegol, i bawb sydd â thrwydded Microsoft 365 (ac ar gael ledled y 
byd i bob iaith). Rydym eisoes yn ei ddefnyddio yn y Llywodraeth ac rwy’n mawr obeithio y 
bydd yn cyfrannu at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn unol â’n strategaeth ar gyfer ein 
hiaith yn y Llywodraeth: Cymraeg: mae’n perthyn i ni i gyd. Rwy’n edrych ymlaen at ragor o 
gydweithio ar hyn a swyddogaethau cyfrifiadurol tebyg. 
 
Mae’r Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg yn arddel athroniaeth meddalwedd agored. 
Mae popeth rydyn ni’n ei ariannu ar gael i’w ddefnyddio a’i ailddefnyddio o dan drwydded 
agored mae hynny’n cynnwys agweddau technegol megis lemateiddwyr, enwau endidau a 
lleisiau synthetig Cymraeg (ymhlith pethau eraill). Mae rhestr o’r meddalwedd Cymraeg 
sydd ar gael i’w chael ar ein gwefan Helo Blod, a byddwn ni’n mynd ati i’w diweddaru’n 
rheolaidd. 
 
Yn y pwyllgor, cyfeiriwyd at gynorthwywyr clyfar sy’n adnabod lleferydd. Mae’r gwaith rydym 
yn ei ariannu ar hyn yn cyfrannu at sail i gynorthwywyr o’r fath gael eu datblygu yn 
Gymraeg. Y gamp, fodd bynnag (o ystyried bod cynifer ohonon ni sy’n medru’r Gymraeg yn 
byw ac yn gweithio’n ddwyieithog, nid yn uniaith Gymraeg), yw gweithio tuag at sefyllfa lle y 
bydd modd defnyddio cynorthwywyr o’r fath yn Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd. Mae 
sicrhau hynny’n parhau’n her i rai cynorthwywyr clyfar sy’n gweithredu yn ieithoedd mwy y 
byd, felly mae’n bwysig rheoli disgwyliadau am hyn. 
 
Rydym hefyd wedi cydweithio’n agos gyda Chanolfan Gwasanaethau Digidol Cymru er 
mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hystyried o gychwyn ei gwaith a bod y profiad y 
defnyddiwr Cymraeg wrth wraidd cynllunio pob gwasanaeth. Un agwedd ar y cydweithio 
hwn yw ‘cymuned arfer’ ar wasanaethau dwyieithog rydym wedi ei sefydlu ar y cyd â CDPS. 
Mae hon yn gymuned fywiog lle trafodir pob agwedd ar dechnoleg a’r Gymraeg ac sydd 
hefyd yn fforwm i rannu profiadau ac i feithrin gallu i ddatblygu technoleg dwyieithog. Rydym 
hefyd wedi cyhoeddi canllawiau yn seiliedig ar ein profiad ym maes technoleg a’r Gymraeg 
sy’n ei gwneud hi’n hawdd datblygu gwasanaethau Cymraeg o’r cychwyn. Bwriedir i’r rhain 
gael ei defnyddio mewn manylebau tendr, ac i feithrin gallu mewn datblygu profiad 
dwyieithog da drwy dechnoleg, ac mae’n rhan o’m gwaith ehangach i sicrhau bod ‘gwneud’ 
y Gymraeg mor hawdd ag sy’n bosibl. 
 
Yn olaf, crybwyllais ein bod wedi gweithio ochr yn ochr ag S4C er mwyn datblygu 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar Gymraeg 2050. Rydym yn bwriadu lansio’r 
Memorandwm dros yr wythnosau nesaf. Fe’i hanfonaf atoch yn syth wedi’r lansiad. 
 
Yn gywir, 

 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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19 Ionawr 2023 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023–24 

Annwyl Vaughan a Dawn 

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn eich sesiwn tystiolaeth gyda ni ddydd Mercher 18 Ionawr 2023 i 

ofyn cyfres o gwestiynau ychwanegol fel y cytunwyd yn ein cyfarfod: 

Cymru Greadigol 

1. Lansiodd Cymru Greadigol fodel cynhyrchu ariannu newydd ym mis Mai 2022. Sut mae 

unrhyw asesiad o’i berfformiad hyd yma wedi dylanwadu ar ddyraniadau ar gyfer 2023-24? 

2. Sut y byddwch yn asesu perfformiad y cytundeb ariannu gyda Ffilm Cymru a lansiwyd ym mis 

Gorffennaf 2022? 

3. Pan lansiwyd y cynllun gweithredu sgiliau creadigol ym mis Medi 2022 fe’i cefnogwyd gan 

gronfa gwerth £1 miliwn. Mae tystiolaeth ar gyfer y sesiwn hon yn awgrymu ei bod wedi 

crebachu i £800,000. A yw hyn yn gywir? Os felly, pam? 

Pyllau nofio  

4. A allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r cyfarfod a gawsoch gyda Nofio Cymru 

ddydd Mercher 18 Ionawr 2023?  

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 

Vaughan Gething AS 

Gweinidog yr Economi 

Dawn Bowden AS 

Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, 

a’r Prif Chwip 

Llywodraeth Cymru 
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5. A allwch nodi pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch caniatáu 

i byllau nofio gael cymorth a rhyddhad drwy’r Cynllun Rhyddhad ar Filiau Ynni i fusnesau a 

chwsmeriaid annomestig eraill? 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 26 Ionawr 2023 fan bellaf i'n galluogi i ystyried y 

wybodaeth ar gyfer ein hadroddiad ar y Gyllideb Ddrafft.  

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA-VG-03424-22 
 
 
 
Delyth Jewell AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a’r Gymraeg,  
Y Pwyllgor Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 
 
 

25 Ionawr 2023 
 
Annwyl Delyth, 
 
Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Diwylliant, 
Cysylltiadau a Chwaraeon 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr yn ceisio am atebion i gwestiynau ynghylch y 
Gyllideb ddrafft ar gyfer 2023-24 na lwyddwyd eu hateb yn y sesiwn dystiolaeth a 
gynhaliwyd ar 18 Ionawr. Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r wybodaeth y gofynnwyd amdani o dan 
yr un is-benawdau perthnasol. 
 
Cymru Greadigol 
 
1. Lansiodd Cymru Greadigol fodel cynhyrchu ariannu newydd ym mis Mai 2022. Sut mae 

unrhyw asesiad o’i berfformiad hyd yma wedi dylanwadu ar ddyraniadau ar gyfer 2023-

24? 

Gan mai ond ym mis Mai y llynedd y lansiwyd y gronfa, nid ydym wedi cynnal adolygiad o’i 
pherfformiad hyd yma. Yn unol â’n cyllid cynhyrchu newydd, rydym yn cynnal proses 
Mynegi Diddordeb gadarn lle y cwblheir asesiad cychwynnol ynghylch gwerth economaidd a 
gwerth diwylliannol y cynhyrchiad i Gymru. Gwahoddir ceisiadau ond gan yr ymgeiswyr 
cryfaf yn unig. 

 
Mae hyn wedi arwain at gefnogi sawl cynhyrchiad yn ddiweddar a fydd yn cael dyraniadau o 
gyllideb 23/24. Mae gwaith yn mynd rhagddo i benodi contractwr i gynnal asesiad effaith ar 
yr amgylchedd ar gynyrchiadau sydd wedi’u hariannu. Bwriad hyn yw sicrhau sylfaen 
dystiolaeth werthfawr i Cymru Greadigol ynghylch gwaddol a manteision y cynyrchiadau y 
mae’n eu cyllido ar draws mathau o gategorïau a phrosiectau. Yn ogystal, nod yr asesiadau 
effaith fydd asesu’r buddiannau diwylliannol a’r buddiannau llesiant ehangach i Gymru, a 
helpu i greu sylfaen gadarn o ran gwneud penderfyniadau cyllido yn y dyfodol. 
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2. Sut y byddwch yn asesu perfformiad y cytundeb ariannu gyda Ffilm Cymru a lansiwyd 

ym mis Gorffennaf 2022? 

Gan mai ond ym mis Gorffennaf y llynedd y lansiwyd y gronfa newydd, nid ydym wedi 
cynnal adolygiad hyd yma, ond byddwn yn gwneud hynny ar ddiwedd cyfnod y cynllun 
treialu. Mae gweithdrefnau monitro cadarn ar waith ac mae Ffilm Cymru yn llunio 
adroddiadau chwarterol i Cymru Greadigol. Mae Cymru Greadigol a Ffilm Cymru yn fodlon 
â hynt gwaith y gronfa, gyda chyllid wedi’i gymeradwyo ar gyfer 5 ffilm hyd yma a chyfres 
gryf iawn o gynlluniau ar y gweill. 

 

3. Pan lansiwyd y Cynllun Gweithredu Sgiliau Creadigol ym mis Medi 2022 fe’i cefnogwyd 

gan gronfa gwerth £1 miliwn. Mae tystiolaeth ar gyfer y sesiwn hon yn awgrymu ei bod 

wedi crebachu i £800,000. A yw hyn yn gywir? Os felly, pam? 

Wedi cymeradwyo i 17 o brosiectau gael cyfanswm o £1,578,889 am y cyfnod 2022-2024, 
mae swyddogion yn gweithio ar gynllun cyfathrebu i gyhoeddi’r cymorth. Bydd y prosiectau, 
sy’n cyflawni yn erbyn y 10 blaenoriaeth a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Sgiliau 
Creadigol ar gyfer y sectorau sgrin, digidol a cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar 
weithgareddau gan gynnwys hyfforddiant busnes ac arweinyddiaeth ar lefel mynediad ac 
uwchsgilio. Byddant hefyd yn canolbwyntio ar lesiant y gweithlu a gwella amrywiaeth a 
chynhwysiant ym mhob sector. Gosodwyd £800 mil o’r neilltu yn rhan o’r broses ceisiadau 
cystadleuol agored i’r sector. Mae £200 mil wedi’i gadw yn ôl ar gyfer prosiectau 
partneriaethau, er enghraifft, prosiectau a ariennir ar y cyd â Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus neu gyllidwyr cenedlaethol eraill, megis prosiect Cyswllt Diwylliant Cymru. 
 
Pyllau nofio 
 
4. A allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r cyfarfod a gawsoch gyda Nofio 

Cymru ddydd Mercher 18 Ionawr 2023? 

Bwriad y cyfarfod â Nofio Cymru oedd trafod bod llai a llai o ysgolion yng Nghymru yn 
darparu gwersi nofio erbyn hyn, yn ogystal â thrafod ymateb Llywodraeth Cymru i 
argymhellion adroddiad y Pwyllgor Deisebau: ‘Cyfraith Mark Allen: Yr ymgyrch dros fesurau 
diogelwch dŵr’. 
 
Er imi esbonio mai cyfrifoldeb Gweinidogion eraill yw gwersi nofio mewn ysgolion a 
diogelwch dŵr, mae’r ddau yn faterion trawslywodraethol pwysig. Esboniais fy mod yn 
ymwybodol bod y Gweinidog Newid Hinsawdd yn bwrw ymlaen â chamau gweithredu ar y 
cyd yn dilyn adroddiad y Pwyllgor. Cytunais i drafod y pryderon ynghylch y gostyngiad yn 
nifer yr ysgolion sy’n darparu gwersi nofio gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg. 
Esboniais fod fy swyddogion eisoes yn trafod â thimau polisi eraill ynghylch sut i fynd i’r 
afael ag argymhellion adroddiad Cyfraith Mark Allen ac esboniais y byddant yn cynrychioli 
buddiannau Nofio Cymru yn y trafodaethau hynny. 
 
Trafodwyd hefyd fregusrwydd pyllau nofio yn sgil yr argyfwng ynni. Gwnaeth Nofio Cymru 
gydnabod nad oedd y materion o ran y Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni newydd gan 
Lywodraeth y DU yn fater i Lywodraeth Cymru ond diolchwyd inni am ein cefnogaeth wrth 
ddatgan y dylid categoreiddio pyllau nofio yn ddefnyddwyr ynni ‘dwys’. Gobeithiwn y bydd yr 
ymchwydd o gefnogaeth gan y sector chwaraeon a hamdden a chan wleidyddion yng 
Nghymru ac ar draws y DU yn fodd o ddwyn perswâd ar Lywodraeth y DU i ailystyried ei 
safbwynt, a hynny yn sgil pwysigrwydd y cyfleusterau hyn i iechyd a llesiant pobl. 
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5. A allwch nodi pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch 

caniatáu i byllau nofio gael cymorth a rhyddhad drwy’r Cynllun Rhyddhad ar Filiau Ynni i 

fusnesau a chwsmeriaid annomestig eraill? 

Roeddem yn siomedig o ddeall bod pyllau nofio wedi’u heithrio o restr Llywodraeth y DU o 
fusnesau sy’n ddefnyddwyr ynni dwys ac sy’n gymwys am y lefel uchaf o gymorth gan y 
Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni newydd. Gwnaeth Llywodraeth Cymru gynnwys 
sylwadau ynghylch pyllau nofio yn ei hymateb i’r ymgynghoriad ar y Cynllun Rhyddhad ar 
Filiau Ynni. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i drafod y materion hyn ac yn parhau i rannu 
sylwadau â Llywodraeth y DU. Ar 20 Ionawr, gwnaeth swyddogion gyfarfod â 
chynrychiolwyr o’r sector, gan gynnwys Chwaraeon Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru 
a Nofio Cymru i gasglu tystiolaeth bellach. Gwnaethpwyd hyn er mwyn cyflwyno’r achos 
cryfaf posibl i Lywodraeth y DU i sicrhau bod canolfannau hamdden a phyllau nofio yn cael 
y gefnogaeth honno.  
 
Hoffem hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i egluro sylwadau a wnaed i’r Pwyllgor gan Ddirprwy 
Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip o ran dyraniadau a wnaed o’r Gronfa 
Cymru Actif. Er bod clybiau a sefydliadau yn ardal awdurdod lleol Merthyr Tudful wedi 
elwa’n sylweddol ar gyllid Chwaraeon Cymru, nid yr awdurdod lleol sydd wedi cael y swm 
mwyaf o gyllid drwy’r Gronfa Cymru Actif. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: 
https://www.chwaraeon.cymru/grantiau-a-chyllid/cronfacymruactif/. 
 
Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi. 
  
Yn gywir,  
 

 

      

                                                                     

Vaughan Gething AS/MS   
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 
 
 

Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a 
Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief 
Whip 
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19 Ionawr 2023 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023–24 

Annwyl David 

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn ein sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar 

y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24.  

Fel y gwyddoch, mae cyllid refeniw ar gyfer yr Amgueddfa Genedlaethol yn cynyddu o £25.1 miliwn 

yng Nghyllideb Derfynol 2022-23 i £26.9 miliwn yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24, tra bod cyllid cyfalaf 

yn cynyddu o £4.5 miliwn i £5 miliwn dros yr un cyfnod. 

A allech gadarnhau a yw’r cyllid ychwanegol hwn yn ddigon i gyflawni unrhyw waith sy’n 

angenrheidiol i ddiogelu trysorau cenedlaethol ymhellach o fewn casgliadau’r Amgueddfa? 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 26 Ionawr 2023 fan bellaf i'n galluogi i ystyried y 

wybodaeth ar gyfer ein hadroddiad ar y Gyllideb Ddrafft.  

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

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 

David Anderson 

Cyfarwyddwr Cyffredinol  

Amgueddfa Genedlaethol Cymru 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Delyth Jewell MS 
Cadeirydd y Pwyllgor 
 
 
25 Ionawr 2023 
 
 
Annwyl Delyth 
 
Diolch am eich llythyr at David Anderson, dyddiedig 19 Ionawr 2023.  
 
Yn ddiweddar, mae David wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi'r gorau i'w rôl fel 
Cyfarwyddwr Cyffredinol ddiwedd mis Mawrth eleni.  
 
Mae David hefyd wedi cael triniaeth feddygol yn ddiweddar sy'n golygu y bydd yn 
absennol o Amgueddfa Cymru tan iddo roi'r gorau i'w rôl yn ffurfiol ddiwedd mis 
Mawrth. Yn y cyfamser, rydw i'n ymgymryd â chyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu 
ac mae cyfrifoldebau Cyfarwyddwr Cyffredinol David wedi cael eu rhannu rhwng 
gweddill aelodau'r Uwch Dîm Gweithredol. 
 
Mae Amgueddfa Cymru yn ddiolchgar am y symiau refeniw a chyfalaf ychwanegol a 
gyhoeddwyd yn y gyllideb ddrafft fis Rhagfyr. Rydym hefyd yn ddiolchgar o fod wedi 
derbyn peth cymorth ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer 2022/23 i helpu gyda 
heriau cyfredol chwyddiant cyflog ac ynni. At ei gilydd, mae hyn yn golygu y dylai'r 
ddwy flynedd nesaf fod yn gymharol sefydlog gyda nawdd digonol ar gyfer yr 
Amgueddfa. Trwy reoli ein costau yn ddarbodus, dylem allu mantoli'r cyllidebau 
refeniw a chyfalaf hyd at fis Mawrth 2025.  
 
Bydd yr Amgueddfa wastad yn croesawu cefnogaeth ychwanegol, yn enwedig o ran 
Cyllid Cyfalaf am fod cost ein hôl-restr o waith cynnal a chadw ar gyfer ein hystâd 
dreftadaeth fawr wastad yn uwch na'r cyllid sydd ar gael, ond rydym yn realistig o 
ran yr hyn sy'n fforddiadwy.  
 
Rydym hefyd yn ddiolchgar am y nawdd penodol a roddwyd i'n helpu i roi agweddau 
ar y Rhaglen Lywodraethu ar waith y mae gennym ddylanwad uniongyrchol drostynt 
neu y byddwn yn gweithio tuag atynt gyda sefydliadau partner. Bydd y nawdd 
ychwanegol hwn yn ein helpu i ddiwallu ein rôl yn y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-
hiliol, yr Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol ac Amgueddfa'r Gogledd. Rydym hefyd yn 
falch o'r gefnogaeth a gyhoeddwyd gan lywodraeth y DU parthed nawdd 'codi'r 
gwastad' a fydd hefyd yn helpu i wireddu'r cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer 
Amgueddfa'r Gogledd. 
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Mae ein sefyllfa tymor hirach ar gyfer 2025 a thu hwnt yn destun pryder i ni. Byddwn 
yn ceisio rheoli ein costau er mwyn ateb yr her hon gan obeithio y gall lefelau cyfredol 
y nawdd gael eu cynnal tu hwnt i'r pwynt hwnnw mewn amser.  
 
Diolch eto ac mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau 
pellach neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch. 
 
 
 Yn gywir 

 
Peter Holt 
Prif Swyddog Gweithredu dros dro 
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19 Ionawr 2023 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023–24 

Annwyl Pedr 

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn ein sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar 

y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24.  

Fel y gwyddoch, mae cyllid refeniw ar gyfer y Llyfrgell Genedlaethol yn cynyddu o £11 miliwn yng 

Nghyllideb Derfynol 2022-23 i £11.8 miliwn yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24, tra bod cyllid cyfalaf yn 

gostwng o £2.5 miliwn i £2 filiwn dros yr un cyfnod. Rydych wedi dweud wrthym o'r blaen bod “risg 

difrifol iawn o hyd i’r casgliadau ac mae hynny, yn ein barn ni, yn hollol annerbyniol heb gyllid 

ychwanegol”. 

A allech gadarnhau a yw’r cyllid ychwanegol yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru yn ddigonol i 

warchod y trysorau cenedlaethol o fewn casgliadau’r Llyfrgell? 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 26 Ionawr 2023 fan bellaf i'n galluogi i ystyried y 

wybodaeth ar gyfer ein hadroddiad ar y Gyllideb Ddrafft.  

Yn gywir, 

 

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 

Pedr ap Llwyd 

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd  

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
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Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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26 Ionawr 2023 
 
 
 
Delyth Jewell AS 
Cadeirydd 
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Senedd Cymru 
Caerdydd CF99 1SN 
 
Annwyl Delyth, 
 
Scrutiny of the Welsh Government’s Draft Budget 2023-24 
 
Cyfeiriaf at eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr 2023. 
 
As you rightly state in your letter we did previously tell you in 2022 that there is a “very serious 
risk to the collection which we deem to be totally unacceptable without additional funding.” As 
regards that particular risk I am glad to report that the quick action by the Deputy Minister for 
Arts and Sport to support and provide a grant of £500k has alleviated the failings of the fire and 
smoke dampers in our building, but the continued reduction in capital funding will only create 
further and serious risks to the national collections. Therefore, it is vital that Welsh 
Government provides the additional urgently needed capital funding requested by the National 
Library as expeditiously as possible.  
 
Yn gywir iawn 
 

 
 
Pedr ap Llwyd 
Prif Weithredwr a Llyfrgellydd 
 
  01970 632952 
  pedr.ap.llwyd@llyfrgell.cymru 
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19 Ionawr 2023 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023–24 

Annwyl Dafydd 

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn ein sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar 

y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24.  

Fel y gwyddoch, mae cyllid refeniw ar gyfer Cyngor y Celfyddydau yn cynyddu o £32.4 miliwn yng 

Nghyllideb Derfynol 2022-23 i £33.3 miliwn yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24. Dros yr un cyfnod mae 

cyllid cyfalaf yn parhau i fod yn £400,000. 

Cafodd y Pwyllgor ei hysbysu’n flaenorol gan eich rhagflaenydd, Michael Elliott, bod angen 

buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i sefydlu cronfa gwerth £5-10 miliwn, ar gyfer y 

celfyddydau yn unig, ‘a fydd yn helpu i sefydlogi cwmnïau drwy'r cyfnod argyfyngus’. 

Pa asesiad ydych chi wedi ei wneud o'r anghenion ychwanegol ar gyfer y sector diwylliant a 

chelfyddydau yng Nghymru? A allwch gadarnhau’r lefelau ychwanegol o gyllid y Loteri Genedlaethol 

ar gyfer Cyngor y Celfyddydau yn 2023-24 ac a fyddai hyn yn lliniaru’r gwahaniaeth rhwng y setliad 

yn eich cyllideb ddrafft a lefel y cyllid y gofynnwyd amdano? 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 26 Ionawr 2023 fan bellaf i'n galluogi i ystyried y 

wybodaeth ar gyfer ein hadroddiad ar y Gyllideb Ddrafft.  

Yn gywir, 

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 

Dafydd Rhys 

Prif Weithredwr 

Cyngor Celfyddydau Cymru 
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Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL  
Ffôn: 03301 242733 

Ffacs: 029 2044 1400 

SMS: 07797 800504  
Gwefan: www.celf.cymru 
 

Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL 
Ffôn: 03301 242733 

Ffacs: 029 2044 1400 

SMS: 07797 800504 
Gwefan: www.celf.cymru 

 Swyddfeydd Lleol/Local Offices: 
Caerdydd/Cardiff, Bae Colwyn/Colwyn Bay, Caerfyrddin/Carmarthen 
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity Number: 1034245 

 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi. 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

 

25 Ionawr 2023 
 
 
Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg a Chwaraeon 

a Phwyllgor Cysylltiadau Rhyngwladol 

 
 
Annwyl Delyth 
 
Re: Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023/24 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr ynglŷn â'r uchod. Hyderaf y bydd y wybodaeth 
ganlynol yn rhoi eglurhad pellach am y materion a godwyd. 
 
Yn sgil adolygiad Llywodraeth Cymru o'i chyllidebau ar gyfer cyrff hyd braich, cawsom wybod 
ym mis Rhagfyr am y gostyngiad o 1.1% i waelodlin ein cyllideb. Mae hyn yn golygu bod ein 
cyllideb Refeniw sydd i gefnogi sefydliad Cyngor Celfyddydau Cymru, ein rhaglenni strategol a'n 
sefydliadau ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru wedi gostwng i £31,572,000. Mae effaith y 
gostyngiad hwn wedi'i dwysau gan chwyddiant cynyddol sy’n effeithio arnom i gyd ar hyn o 
bryd. 
 
Rydym yn cydnabod, ar y llaw arall, ein bod wedi derbyn arian ychwanegol ar gyfer rhai 
meysydd yn y flwyddyn ariannol newydd. Ond mae'r rhain wedi'u clustnodi am resymau 
penodol neu brosiectau allweddol. Maent yn cynnwys £500,000 i gefnogi'r sector yn 2023/24. 
Yn yr un modd, cawsom wybod ym mis Rhagfyr 2022 am £500,000 ychwanegol ar gyfer 
2022/23 sydd i'w ddosbarthu yn uniongyrchol i'r sector cyn 31 Mawrth 2023. 
 
Mae’n wir fod ein cyllideb Gyfalaf yn parhau i fod yn £400,000 ond mae cyfran sylweddol o hyn 
(£300,000) wedi’i neilltuo i fynd i Ganolfan Mileniwm Cymru. 
 
Ar y pryd hwnnw roedd gennym Brif Weithredwr Dros Dro, Michael Elliott, ac roedd yntau’n 
bresennol yn y Pwyllgor a thynnai sylw at lefel y buddsoddiad ychwanegol y byddai'r sector ei 
angen ar ôl inni ddadansoddi'r adborth a gawsom mewn ymateb i’n harolwg o'r sector am 
effaith y costau byw cynyddol. 
 
Cawsom bron i 500 o ymatebion i'r arolwg, gyda chyfraniadau a oedd yn cynnwys rhai gan 
Bortffolio Celfyddydol Cymru a sefydliadau celfyddydol eraill, ac unigolion wedi'u cyflogi yn y 
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sector yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd. Roedd ymatebwyr yn cynrychioli 20 allan o'r 22 
awdurdod lleol. Roedd yr ymatebion yn rhoi golwg ddyfnach ar wir effaith yr argyfwng costau 
byw presennol ar y sector. Roedd y celfyddydau wrth gwrs yn un o'r sectorau olaf i ddod allan o 
gyfyngiadau'r pandemig diweddar. I raddau helaeth mae o hyd yn adfer o’r profiad a cheisio 
ffyrdd a mentrau newydd i adennill ei lefel flaenorol o weithgarwch a’r lefel arferol o fynychu 
gan eu cynulleidfaoedd. 
 
Tynnodd yr adborth sylw at rai meysydd allweddol o bryder eithriadol i’w hystyred yn bellach. 
Roedd y rhain yn cynnwys: 
 

• Costau ynni cynyddol – nododd 56% o'r holl sefydliadau a ymatebodd eu bod yn poeni'n 
arw iawn neu'n arw am effaith y cynnydd mewn costau ynni. Dim ond 1% o’r rhai a 
ymatebodd yn nodi nad oeddent yn poeni. Ymatebodd 36% o sefydliadau fod eu costau 
ynni yn rhan o’u cytundebau prydles ac felly byddai'r rhain hefyd yn gweld cynnydd 
cyfatebol. Roedd tua 18% o'r holl sefydliadau a ymatebodd yn rhagweld y gallai eu 
costau ynni ddyblu yn y dyfodol. Roedd bron i 75% o Bortffolio Celfyddydol Cymru a 
ymatebodd yn dweud na fyddent yn gallu afforddio’r costau ynni cynyddol a ragwelir 
am fwy na blwyddyn. Galwodd rhai ymatebwyr i'n harolwg am grant pontio gan Gyngor 
y Celfyddydau i dalu costau ynni uwch hyd at Ebrill 2024. 

 

• Incwm a gynhyrchir - yn y mis cyn yr arolwg, roedd dros hanner (56%) o’r sefydliadau 
wedi gweld effaith ar eu hincwm oherwydd costau byw cynyddol. Tynnwyd sylw at 
werthiant tocynnau (39%), incwm caffi/bar (19%) a llogi ystafelloedd a’r lleoliad (18%) 
fel y meysydd yr effeithiwyd arnynt yn ddifrifol. 
 

• Cyflog teg – nododd yr ymatebwyr fod sefydliadau’n ei chael hi'n anodd talu staff / 
gweithwyr llawrydd yn ôl cyfraddau chwyddiant ac, o'r herwydd, roeddynt yn ei chael 
hi'n anodd cadw gweithwyr llawrydd / ymarferwyr na all fforddio gwneud y gwaith / talu 
costau teithio ar eu cyflogau presennol. Dywedodd 40% o'r sefydliadau a ymatebodd eu 
bod yn cael trafferth llenwi swyddi gwag o gynnig eu cyflogau presennol. Roedd staff 
cyflogedig yn gweithio oriau hirach ac yn wynebu problemau costau byw yn bersonol.  
 

• Teithio / cludiant – clywsom am effaith ddeublyg hyn. Nid yn unig bod y sefydliadau yn 
nodi effaith y costau teithio cynyddol ar eu staff a'u gwaith ond roedd tystiolaeth o 
aelodau o’u cynulleidfa’n canslo tocynnau hefyd am yr un rheswm, yn enwedig lle 
gwnaed archebion bloc gan grwpiau mawr. 
 

• Roedd effeithiau eraill a nodwyd gan sefydliadau yn cynnwys cynyddu cost 
petrol/bwyd/diod. Effeithiwyd ar y rhoddion i sefydliadau, roedd costau deunyddiau 
hefyd wedi cynyddu yn ogystal â’r cynnydd mewn ffioedd artistiaid a thechnegol. Roedd 
sefydliadau hefyd yn dechrau gweld gostyngiad yn y bobl a ddeuai i weld eu gwaith 
neu’n taro i mewn a fyddai'n effeithio ar incwm a gynhyrchir drwy, er enghraifft, werthu 
nwyddau ac anrhegion yn ogystal â gwerthiant tocynnau. 

 
Mae sefydliadau'n amlwg yn cael trafferth oherwydd bod eu harian grant yn aros yn ei unfan 
neu’n lleihau ac, o ganlyniad, mae bwlch yn dechrau ymddangos yn y sgiliau ar gyfer y sector 
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wrth i swyddi gwag aros heb eu llenwi a'r staff medrus a phrofiadol yn symud i weithleoedd 
mwy sefydlog.  
 
Mae'n ddealladwy bod y gynulleidfa a'r cyfranogwyr yn blaenoriaethu ymdopi â’r cynnydd yn 
eu costau byw yn hytrach na phrynu tocynnau i berfformiadau a digwyddiadau celfyddydol. 
Roedd 90% o'r holl unigolion a ymatebodd i'r arolwg yn eu hystyried eu hunain yn fynychwyr 
neu'n gyfranogwyr celfyddydol, ac roedd 70% ohonynt yn dweud eu bod yn bwriadu mynychu 
neu gymryd rhan yn llai mewn gweithgareddau celfyddydol oherwydd effaith yr argyfwng yn 
eu costau byw. 
 
Mae incwm y Loteri yn dibynnu'n llwyr ar werthiant tocynnau ac felly dim ond ffigyrau a 
ragwelir a roddir inni fel sail i gynllunio. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn £1.5 miliwn 
ychwanegol o incwm y Loteri eleni drwy fwy o werthiant tocynnau oherwydd nifer o wobrwyon 
treiglo. Ond ni allwn ddibynnu ar gynnydd tebyg neu ar gadw’r un lefel o incwm yn y 
blynyddoedd i ddod, yn enwedig os yw costau byw’n parhau i godi. Gyda'r £500,000 
ychwanegol ar gyfer 2022/23 a’r £500,000 ar gyfer 2023/24, mae gennym gyfanswm o £2.5 
miliwn sydd ar gael dros y 2 flynedd ariannol i gynnig cymorth costau byw. 
 
Er ein bod yn croesawu'r arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwariant penodol, 
mae effaith yr agweddau uchod yn rhoi pwysau ariannol sylweddol ar y sector, gan gynnwys 
ein sefydliadau sydd ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru. Wrth ystyried y costau uwch a’r 
gostyngiad incwm sy'n cael eu nodi, rhagwelsom y byddai angen rhyw £5-10 miliwn i gefnogi'r 
sector dros y flwyddyn ariannol nesaf. Yn ddi-os bydd angen rhagor o gefnogaeth ar y sector ar 
hyn o bryd ac yn ystod ein Hadolygiad Buddsoddi, ond cydnabyddwn y bydd y £2.5 miliwn 
ychwanegol yn mynd rywfaint o'r ffordd i fynd i'r afael â'r sefyllfa.  
 
Ond rydym hefyd yn gwybod o’r gorau fod y sefyllfa bresennol yn gyfnewidiol. Mae nifer o'n 
partneriaid, gan gynnwys yr awdurdodau lleol, hefyd wedi cael gostyngiadau sylweddol yn eu 
cyllideb ar yr un pryd ag y wynebant gostau cynyddol. Mae’n debyg y bydd yn cymryd amser i’r 
sefyllfa ymsefydlogi a gwella. Felly croesawn yn frwd unrhyw arian ychwanegol y gellir ei roi i'r 
sector.  
 
Diolchwn i’r Pwyllgor am ystyried y mater o hyd.  
 
Yn gywir 
 

 
 
Dafydd Rhys 
Prif Weithredwr 
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26 Ionawr 2023 
 

Annwyl Bwyllgor 
 

Diolch am y cyfle i roi tystiolaeth ichi ar 10 Ionawr 2023. Rwy’n ysgrifennu 
gyda’r manylion pellach ichi ofyn amdanynt. 

 
Mae cefnogi hyfforddiant a datblygu talent yn flaenoriaeth i S4C o fewn ein 
strategaeth 2022 – 27, fel mae wedi bod dros y blynyddoedd. Rydym wedi 

gweithredu a chefnogi nifer o wahanol gynlluniau i sicrhau hyn. Gydag S4C yn 
comisiynu’r nifer fwyaf o oriau o gynnwys teledu o Gymru bob blwyddyn, rydym 

ni’n falch iawn bod talentau amlwg sy’n cael eu hadnabod yma yng Nghymru, 
gweddill y DU ac yn rhyngwladol wedi cychwyn eu gyrfaoedd a meithrin eu 
sgiliau ar gynyrchiadau S4C. Dros ail hanner 2022, cafodd mwy na 90 o 

hyfforddeion a phrentisiaid gyfleoedd hyfforddiant ar gynnwys S4C. 
 

Ers 2019, mae S4C wedi gweithio’n agos gyda TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru 
- sef y corff sy’n cynrychioli’r cwmnïau cynhyrchu yng Nghymru) i sicrhau 
cynllun hyfforddiant ar gyfer y sector. Mae hon yn bartneriaeth greiddiol sydd yn 

cynnig hyfforddiant i ddatblygu’r gweithlu mewn meysydd blaenoriaeth sy’n cael 
eu cytuno ar y cyd rhwng y sector ac S4C yn flynyddol a’u teilwra yn ôl y gofyn. 

Mae dros 80 cwrs wedi eu cynnal bellach i gefnogi’r sector a’r cwmnïau creu 
cynnwys i S4C. Mae’r holiadur sgiliau sy’n bwydo i’r blaenoriaethau hyn ar gael 
yma.  

 
Ers sefydlu Cymru Greadigol, rydym wedi gweithio’n agos gyda’r corff ac yn 

croesawu camau sydd wedi ei cymryd ganddynt i ddod â’r sector, darparwyr a 
chwmnïau at ei gilydd i drafod a bwydo i flaenoriaethau datblygu sgiliau yn y 
maes. Rhaid gweithio mewn partneriaeth fel hyn os ydym am gefnogi 

hyfforddiant a sgiliau ar gyfer y sector yng Nghymru. Rydym ni’n cyd-ariannu 
nifer o gynlluniau hyfforddiant gyda Cymru Greadigol gan gynnwys Cynllun 

Carlam Ffeithiol Cymru (sydd hefyd yn cael ei ariannu gan BBC Cymru Wales a 
Channel 4), cynllun peilot RAD Cymru Wales sydd ar fin gorffen a phrosiectau i 
gefnogi mynediad fel Culture Connect Cymru (gyda BBC Cymru, ITV Cymru, 

Cymru Greadigol.)  
 

Yn ogystal â gweithio gyda TAC a Cymru Greadigol, mae S4C hefyd yn gweithio 
gyda sefydliadau a chyrff ar draws Cymru gyda’r nod o gefnogi mynediad, rhoi 
cyfleoedd i weithio’n y Gymraeg ac i sicrhau bod y sector sgrin yn adlewyrchu 

Cymru heddiw. Rydym ni’n falch o fod yn gweithio gyda’r consortiwm Media 
Cymru ac yn rhan o’r gwaith sgiliau a hyfforddiant sy’n cael eu datblygu 

ganddynt. Ymhlith y sefydliadau a’r cynlluniau eraill mae S4C hefyd yn gweithio 
gyda nhw mae: 

 
• It’s My Shout – cynllun hyfforddi sydd yn creu ffilmiau byrion ar gyfer S4C 

sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd yn y diwydiannau creadigol, i rannu a 

datblygu sgiliau, hyder ac i roi cyfle i dalentau newydd. Enillodd un o 
ffilmiau diwethaf It’s My Shout ar gyfer S4C enwebiad yn yr Ŵyl 
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Cyfryngau Celtaidd yn 2022. 
 

• Screen Alliance Wales – cynllun sy’n cynnig hyfforddiant a phrofiad i bobl 
o bob oed ac yn sbarduno diddordeb yn y sector mewn plant o naw oed i 

fyny. Mae hyn yn cefnogi gweledigaeth S4C i ddod â phobl ifanc o bob 
cefndir i weithio’n y sector. 
 

• Cynllun Carlam Ffeithiol – cynllun sy’n datblygu cynhyrchwyr sy’n ymateb 
i’r angen i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr creadigol ffeithiol 

yng Nghymru. (BBC Cymru Wales, Channel 4 a Cymru Greadigol.) 
 

• Culture Connect Cymru – cynllun i roi cyfleoedd i dalent o gefndiroedd 

sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector ffilm a theledu yng Nghymru. (BBC 
Cymru Wales, Channel 4, Cymru Greadigol, ITV Cymru.) 

 
• Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau – rydym yn cefnogi nifer o fwrsariaethau 

i fagu talent ddarlledu’r dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys Bwrsariaeth S4C 

Chwaraeon i gefnogi myfyriwr o gefndir Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig i 
astudio ar gwrs gradd meistr Darlledu Chwaraeon ym Mhrifysgol 

Metropolitan Caerdydd. Mae’r fwrsariaeth yn cael ei chyd-ariannu gan 
Rondo a Media Atom ac mewn partneriaeth gyda Say Something in Welsh 

a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n rhoi cefnogaeth i ddatbygu 
sgiliau yn y Gymraeg.  

Rydym ni ar fin cyhoeddi pwy sydd wedi derbyn dwy wobr gyda Choleg 
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru – ysgoloriaeth ar gyfer myfyriwr ar y 

cwrs gradd baglor Actio, ac bwrsariaeth ar gyfer myfyriwr iau yn eu 
Stiwdio Actorion Ifanc. Eto, mae sicrhau cynrychiolaeth yn rhan o’r 

gefnogaeth yma sydd yn benodol ar gyfer myfyrwyr sy'n Ddu, Asiaidd neu 
lleiafrif ethnig, yn anabl, neu o gefndir economaidd-gymdeithasol di-
freintiedig. Ac mae Ysgoloriaeth Newyddion S4C yn meithrin a datblygu 

lleisiau newydd sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn 
newyddiaduraeth yn yr iaith Gymraeg ac yn cynnig tri mis o waith yn 

adran newyddion digidol S4C. 

• Hansh Dim Sbin – ers 2018, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag 
ITV Cymru i hyfforddi dau newyddiadurwr y flwyddyn sy’n creu cynnwys 

materion cyhoeddus a newyddion i bobl ifanc ar lwyfannau fel TikTok ac 
Instagram. 
 

• Sgil Cymru – yn cynnig prentisiaethau a chyrsiau pwrpasol ar gyfer y 
sector ac yn gweithio i sicrhau bod prentisiaid yn cael cyfleoedd ar 

raglenni S4C fel Dal y Mellt sydd wedi gwerthu i Netflix yn ddiweddar. Mae 
cynyddu prentisiaethau a rhoi cyfleoedd i ddod i’r sector yn flaenoriaeth i 
S4C. 

 
• National Film and TV School Cymru – fel a gyhoeddwyd fis Tachwedd 

2022, rydym ni’n datblygu cwrs penodol ar y cyd i ddatblygu talent 
sgriptio a chreu ffilmiau Cymraeg i gyd-fynd gyda’r cynllun ffilmiau sy’n 
cael weithredu fel rhan o’r MoU gyda Cymru Greadigol gyda chymorth 

Ffilm Cymru. 
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• Pair – Bu S4C yn bartner yn y cynllun diweddar yma gan Theatr 
Genedlaethol Cymru roddodd y cyfle i ddeuddeg  o artistiaid sy’n weithwyr 

llawrydd celfyddydol i derbyn hyfforddiant a chymryd rhan mewn 
gweithdai er mwyn dysgu sgiliau ymchwil, dulliau dyfeisio, a chreu.   

 
Rydym ni yn gweithio gyda Gyrfa Cymru i gynnig sesiynau i ddisgyblion ysgol 
ledled Cymru ar y cyfleoedd sydd o fewn y sector, gan gynnwys y gallu i weithio 

yn Gymraeg. Ac rydym hefyd yn gweithio gyda Screen Skills, yn cefnogi 
hyfforddiant Cult Cymru ac yn trefnu sesiynau hyfforddiant penodol ar gyfer y 

sector ein hunain hefyd, 
 

Fel inni sôn yn y dystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor, mae bylchau sgiliau ar 

draws bron pob maes arbenigedd yn y sector yng Nghymru. Achoswyd hyn yn 
rhannol oherwydd y cynnydd yn y blynyddoedd diwethaf mewn cynyrchiadau 

sy’n cael eu ffilmio yma oherwydd llwyddiant ac enw da y sector. Mae angen 
mwy o fuddsoddiad mewn sgiliau a datblygu talent i sicrhau sector cynhyrchu 
cynaliadwy ac arloesol a all gystadlu'n rhyngwladol tra hefyd yn bodloni'r galw 

domestig. Mae meithrin talent hirdymor – blaenoriaeth i S4C - yn ddelfrydol yn 
gofyn am gynllunio cyllid mwy hirdymor nag sydd ar gael ar hyn o bryd. Dylai 

cynlluniau i lenwi bylchau talent a sgiliau mewn meysydd ble mae galw mawr - 
fel creu cynnwys digidol ac adrodd straeon - ddechrau yn ifanc, nid trwy 

hyfforddiant ôl-16 yn unig.  
 
Mae cyfleoedd enfawr i ddatblygu talent mewn meysydd, fel gwyddor a datblygu 

data, sy'n gynyddol bwysig i S4C a chyfryngau Cymraeg. Mae'r rhain yn feysydd 
sgiliau cymharol newydd i S4C, ac maent hefyd yn rhai lle mae prinder sgiliau ar 

draws sawl diwydiant a sector - sy'n ei gwneud hi'n anodd recriwtio. Fel inni sôn 
yn ein tystiolaeth ysgrifenedig, rydym yn teimlo bod potensial i weithio ar draws 
Cymru a thu hwnt ar hyn. Mae cyfleoedd amlwg hefyd o ran gwireddu amcanion 

Cymraeg 2050 o weithlu dwyieithog a dylid gweithredu ar y rhain. Mae S4C 
eisoes yn cynnig cyfleoedd i fagu hyder a dysgu Cymraeg fel rhan o rai o’n 

prosiectau hyfforddiant a byddem yn cefnogi mwy o hyn. 
 

Mae sbarduno diddordeb yn y sector, cefnogi mynediad a datblygu sgiliau’r rhai 
sydd eisoes yn gweithio wedi bod yn rhan o’n strategaeth ni dros y cyfnod 

diwethaf, ond hyd yma does dim un system o fesur hyfforddeion a dilyn eu 
gyrfaoedd ar draws Cymru wedi bod. Byddem yn croesawu hyn. 
 

Bydd cefnogi mynediad a pharhau i gynnig cyfleoedd i sicrhau ein bod yn 
adlewyrchu Cymru yn greiddiol i ni,  a byddwn ni’n gweithio mewn partneriaeth i 

sicrhau bod strategaeth ar gyfer y sector yn cael ei harwain gan anghenion y 
sector. 

 
Yn gywir iawn 

 
Siân Doyle 
Prif Weithredwr 
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Annwyl Bwyllgor, 

Diolch yn fawr am y cyfle i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor yn gynharach y mis hwn ac am eich 

diddordeb wedi hynny yn ein rhaglen sgiliau a hyfforddiant, yn enwedig ar gyfer 

unigolion sy’n dod i mewn i’r diwydiant.  

Mae sgiliau a hyfforddiant yn faes sy’n cael blaenoriaeth gan BBC Cymru Wales, nid yn 

unig i newydd-ddyfodiaid ond hefyd o ran yr hyn y gall ei gynnig i’r gweithlu yn ei 

gyfanrwydd, yn ogystal ag i’r gymuned greadigol yn ehangach. Mae’r rhwymedigaeth 

hon yn cael ei hadlewyrchu hefyd yn Siarter a Chytundeb y BBC. Cynigir hyfforddiant 

drwy nifer o bartneriaid a darparwyr, gan gynnwys Academi’r BBC, sy’n darparu 

hyfforddiant i bobl sy’n gweithio yn y BBC, pobl sydd eisiau gweithio yn y diwydiant, ac i’r 

diwydiant darlledu yn ehangach.  

O ystyried amrywiaeth ac amrediad y pecynnau hyfforddiant a ddarperir ledled y DU, ni 

fu’n bosibl cyfrifo asesiad cywir o’r arian a fuddsoddir yn yr unigolion hynny sy’n dod i 

mewn i’r diwydiant. Fodd bynnag, rwyf wedi amlinellu isod ein dull gweithredu ar gyfer 

gweithio gyda newydd-ddyfodiaid, yn ogystal ag ymateb i’r cwestiynau eraill a ofynnwyd 

gennych.  

Bob blwyddyn, mae BBC Cymru yn cynnig nifer o gyfleoedd prentisiaeth newydd ar 

draws y busnes er mwyn cefnogi twf sgiliau yn y diwydiant ac yn ein gweithlu. Mae’r 

amrywiaeth o gynlluniau sydd ar gael wedi’u gwasgaru ar draws y busnes, o 

Newyddiaduraeth, Technoleg a Gweithrediadau, i Chwaraeon, Radio a Chynulleidfaoedd. 

Y nod yw meithrin gweithlu medrus ac amrywiol, ar yr un pryd â darparu profiad dysgu 

eithriadol i’r prentisiaid hynny.  

Ar hyn o bryd, mae 26 o brentisiaid o fewn adran Gwasanaeth Cyhoeddus BBC Cymru yn 

gweithio mewn nifer o swyddogaethau. Maent yn cymryd rhan mewn hyfforddiant yn y 

gweithle, yn ogystal â chyfleoedd dysgu gyda’n partneriaid addysgol yng Nghymru fel 

Sgil Cymru a Choleg Caerdydd a’r Fro. Mae’r portffolio prentisiaethau wedi’i dargedu er 

mwyn sicrhau ein bod yn meithrin sylfaen sgiliau cynaliadwy yn ein gweithlu ac yn y 

sector cyfryngau yn ehangach yng Nghymru a’r DU.  

Mae ein cynlluniau prentisiaeth Gyrfaoedd Cynnar yn amrywio o Lefel 3 i Lefel 7, ac ar 

hyn o bryd mae gennym brentisiaid ar y safonau Cymraeg a’r safonau Saesneg; mae’r 

prentisiaethau hyn yn para rhwng 18 mis a 4 blynedd fel arfer. Yng Nghymru, mae pum 

prentis arall yn cael eu cyflogi yn Adrannau’r BBC y tu allan i BBC Cymru ond wedi’u 

lleoli yn y Sgwâr Canolog yng Nghaerdydd (Cyllid a Newyddion) a chwech yng 

nghanolfan BBC Studios ym Mhorth y Rhath. Mae hyn yn golygu bod gan Grŵp y BBC 37 

o brentisiaid i gyd ar hyn o bryd, ar draws ei holl weithgareddau yng Nghymru. 

Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o’r cynlluniau prentisiaeth yn cynnig swyddi parhaus yn 

BBC Cymru ar ôl graddio; eleni, mae pedwar prentis wedi symud i swyddi ar draws 

Technoleg, Marchnata a Gweithrediadau. Mae’r rhan fwyaf o’r cynlluniau prentisiaeth a 

gynigir gan y BBC yn cynnwys cytundeb parhaol ar ôl graddio, ac mae’r lefelau cadw yn 

uchel: er enghraifft, o’r 10 Prentis Newyddiadurwr Digidol a ymunodd â’r BBC yn 2019, 
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mae wyth yn dal i gael eu cyflogi gan y BBC a dau wedi symud ymlaen i yrfaoedd eraill. 

Ar hyn o bryd, mae prentisiaethau Rheoli Cynyrchiadau yn cynnig cytundebau cyfnod 

penodol o 18-20 mis sy’n adlewyrchu natur gwaith cynhyrchu ar draws y diwydiant. Fodd 

bynnag, mae’r rhan fwyaf o’n prentisiaid Rheoli Cynyrchiadau yn cael eu cefnogi i gael 

cyflogaeth bellach gyda’r BBC neu i symud i yrfaoedd llawrydd llwyddiannus yn y 

diwydiant yn ehangach.  

Ym mis Medi 2023, byddwn yn cynnig 17 o brentisiaethau newydd ar draws y busnes ac 

rydym wedi ehangu i adrannau megis ein tîm Archif lle byddwn yn cael prentis am y tro 

cyntaf. Rydym yn gweithio’n galed gyda’n tîm gyrfaoedd cynnar ac adnoddau i sicrhau 

ein bod yn hyrwyddo’r cyfleoedd hyn i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn 

ddigonol ledled Cymru.   

Yn ogystal a’r cyfleon i brentisiaid rydym eleni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth 

gyda Anabledd Cymru i gynnig cyfleon hyfforddi am 8 wythnos i bobl gyda anableddau 

mewn tair o’n hadrannau Newyddion, Radio a Busnes a Gweithrediadau; hefyd, fe fyddwn 

ni yn rhan o’r cynllun 10000 Black Interns ac yn cynnig cyfleon hyfforddi yn Newyddion a 

Chwaraeon. 

 Mae BBC Cymru wrthi’n gweithio’n agos gyda phartneriaid yn y diwydiant ar ddatblygu 

sgiliau a chanfod meysydd lle mae diffyg sgiliau neu hyfforddiant. Mae’r partneriaethau 

hyn yn y diwydiant yn cynnwys Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru, sydd newydd groesawu 

ei drydedd garfan. Nod y cwrs datblygu hwn, a drefnir ac a ariennir mewn partneriaeth â 

Channel 4, S4C, Cymru Greadigol a chwmnïau cynhyrchu annibynnol ledled Cymru, yw 

tyfu’r genhedlaeth nesaf o enillwyr busnes ym maes cynhyrchu ffeithiol.  

Mae prosiect Beacons Ffilm Cymru yn gynllun ffilmiau byrion sy’n tynnu sylw at ddoniau 

Cymreig, gan gefnogi gwneuthurwyr ffilmiau newydd o Gymru i greu ffilm fer gyda 

chyllid, hyfforddiant a chyngor. Caiff ei gefnogi gan BBC Cymru a BFI Network gyda 

chyllid gan y Loteri Genedlaethol. Drwy bortread dogfennol o fywyd ardal neu gomedi 

arswyd dywyll, mae’r prosiectau a gomisiynwyd drwy Beacons yn adlewyrchu’r 

amrywiaeth gyfoethog o ddoniau a storïau sydd gan Gymru i’w cynnig. Mae BBC Cymru 

hefyd yn cynnal Cynllun Cyfarwyddwyr Newydd ers 2017. Ar ôl canfod bod angen rhoi 

cyfle i gyfarwyddwyr dawnus wneud eu rhaglen ddogfen hir gyntaf, lansiwyd y cynllun 

gennym i roi cyfle i bedwar ymgeisydd llwyddiannus gynhyrchu rhaglen ddogfen hanner 

awr yr un ar gyfer BBC Cymru. Bydd y gwneuthurwyr ffilmiau newydd yn cael mynediad 

hefyd at gyfres o sesiynau mentora arbenigol a dosbarthiadau meistr gyda ffigyrau 

blaenllaw yn y byd rhaglenni dogfen yng Nghymru a thu hwnt.  

Mae’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (NFTS) wedi sefydlu canolfan genedlaethol 

newydd yng nghanolfan ddarlledu Sgwâr Canolog BBC Cymru, mewn partneriaeth â’r 

darlledwr a Chymru Greadigol. Yn dilyn agor canolfannau yn Glasgow a Leeds yn 

llwyddiannus, yn ogystal â’i brif safle yn Beaconsfield, mae NFTS Cymru wedi 

canolbwyntio y gweithgaredd ar gefnogi graddedigion diweddar iawn i ennill y sgiliau 

lefel uwch sydd eu hangen i ddilyn astudiaethau ôl-radd neu i drosglwyddo’n 

llwyddiannus i’r diwydiannau creadigol. Gyda chyllid gan asiantaeth Cymru Greadigol, 
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mae’r ganolfan hyfforddiant newydd yng Nghymru hefyd yn cefnogi talent sy’n newydd 

i’r sector, yn ogystal â chryfhau dulliau datblygu sgiliau. Mae BBC Cymru yn gweithio’n 

agos gyda’r NFTS i ganfod bylchau mewn sgiliau ac i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd 

hyfforddi. Y llynedd, cynhaliwyd dros 50 o gyrsiau, a oedd yn cynnwys amrywiaeth o 

sgiliau technegol a golygyddol, gyda llawer o’r cyrsiau’n cael eu cynnal yng nghanolfan 

ddarlledu BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd. Fe wnaeth llawer o staff BBC 

Cymru Wales fynychu ac elwa ar y cyrsiau a oedd ar gael. Mae’r NFTS hefyd wedi cynnal 

cyrsiau wyneb yn wyneb yng Nghaerfyrddin, Aberystwyth, Ynys Môn a Chaernarfon. 

Ym mis Medi 2021, llofnododd y BBC Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chymru 

Greadigol. Roedd perthynas waith dda rhwng y ddau bartner cyn ei lofnodi’n ffurfiol, ac 

mae honno’n parhau i ffynnu a thyfu. Mae Cymru Greadigol yn darparu gwerth i'r BBC 

mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyd-gyllido cynnwys, meithrin gallu yn y sector, 

buddsoddi mewn sgiliau a hyfforddiant, yn ogystal â defnyddio ei rôl genedlaethol o 

ddod a’r sector ynghyd i drafod er budd y cyhoedd. 

Mae partneriaethau pwysig eraill yn cynnwys y rhai gyda Culture Connect Cymru, Screen 

Alliance Wales, Media Cymru, Gyrfa Cymru ac It’s My Shout. Ein nod yw sicrhau ein bod 

yn gweithio’n rhagweithiol i sicrhau llif mwy amrywiol ar gyfer BBC Cymru a’r diwydiant 

yn ehangach.  

Diolch yn fawr eto am ddangos diddordeb yn y maes gwaith hwn 

Yn gywir, 

 

Sian Gwynedd  

Pennaeth Pobl, Diwylliant a Phartneriaethau 
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Delyth Jewell MS
Chair of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations
Committee
Senedd Cymru
Cardiff Bay
CF99 1SN

30th January 2023

Dear Chair,

Thank you very much for the recent opportunity to give evidence to the Culture,
Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee in relation
to its inquiry into the challenges facing the creative industry workforce.

I'm writing to provide you with further information about ITV Cymru Wales’ investment in
training and support with the aim of developing a more diverse workforce. Diversity and
inclusion are so important to us as a company and to our output, and we are committed to
progress our work in this area even further. We believe that opening new pathways and
opportunities for people from under-represented communities in Wales, and ensuring that
the sector reflects - both on and off screen - those communities, is a vital part of the work we
should be doing every day.

Skills and training is a key priority area for ITV Cymru Wales, and as a company with just
over a 100 headcount, we are very proud of the training opportunities that we’re able to
provide and the value it brings to the workforce, as well as the wider creative community.

Given the diversity and UK-wide range of the training packages provided it has not possible
to calculate an accurate assessment of the funds invested in those individuals coming into
the industry. However, I have outlined our approach and commitment to skills and training
below.

Our award winning apprenticeship scheme keeps growing from strength to strength, and
we look forward to welcoming our latest intake of apprentices over the next few months.
Working in partnership with Sgil Cymru, most of our recruits come from an
under-represented background and go on to either secure permanent roles within ITV or
other media companies in Wales. ITV Cymru Wales’ first apprenticeships were delivered in
2015-16 and the programme has been running every year since apart from 2021.
Apprenticeships include Creative and Digital Media and Digital Journalism.

The programme was set up to create a new pathway into ITV Cymru Wales - and so the
wider Creative Screen Industries in Wales - for talented individuals from diverse
backgrounds and under represented groups, be that in terms of age, gender, religion,
disability, sexual orientation or economic background. We had no extra funding to do this,
and instead we took the decision to divert funding from our freelance budget.
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The programme is tailored to the strengths of the individual and offers each apprentice
valuable hands-on experience making television and digital content for audiences in Wales.
The workplace learning is tailored to each individual working with industry experts and is
supported in the classroom by our training partners Sgil Cymru and Cardiff & Vale College.

We are particularly enthused this year to be able to offer one of our apprenticeship positions
to an individual with a disability. This coincides with the aim of our partnership with Mencap
Cymru, which is to ensure that people with a learning disability have greater access to
employment opportunities. Mencap Cymru have shared with us how difficult it is for those
with a learning disability to secure employment.

Many of our apprentices go on to either secure permanent roles within ITV or other media
companies in Wales, and our way of working and our success is now being seen as a role
model within the wider ITV News network.

Our acclaimed ITV News Trainee Scheme continues to be a success, providing trainee
journalist opportunities for those who are looking to start their career in News. The scheme
has a particular focus on reaching applicants from those who are from Black, Asian and
minority ethnic backgrounds, disabled people and those from lower socio economic groups
as we recognise that individuals from these groups are currently underrepresented in our
industry. As part of the scheme, we welcome 1 trainee to ITV Cymru Wales each year, and
were particularly pleased last year to focus the scheme to people with a disability.

We are also really proud of the work that we do to develop Welsh language journalists,
particularly through our trainee scheme that we run in partnership with S4C. Working with
S4C,our Journalist Traineeship is now in its fourth year, and aims to help two young
journalists to develop a career through the medium of Welsh. The trainees create bespoke
digital current affairs content for Hansh under the Dim Sbin brand - mainly on Twitter,
Instagram and Tiktok. Similar to our other initiatives, the scheme focuses on those young
people who come from underrepresented areas or backgrounds.

As part of our partnership with Mencap Cymru, we also offer practical experience to people
with learning disabilities including presenting weather and news bulletins to camera. We will
be continuing to offer similar practical experiences in 2023 to people from across Wales
supported by Mencap Cymru with the aim of helping to remove barriers to disabled people
seeking to work in the TV and Broadcasting industry.

Along with Creative Wales and other broadcasters, ITV has financially contributed to the
founding of a pilot project to increase diversity in tv and film in Wales. The Culture Connect
Wales initiative aims to create a bespoke network for those from Black, Asian and Minority
Ethnic communities, as well as engaging with partners to provide practical advice and
opportunities and widening the knowledge of the sector and the opportunities it provides.
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Other significant partnerships include Screen Alliance Wales, Media Cymru, Careers Wales,
Bafta Cymru, RTS Cymru, Cardiff University and the National Film and Television School
(NFTS).

Since its establishment in January 2020 Creative Wales has been a great champion for the
creative industries in Wales, providing much needed financial support to the sector during
Covid and to bring the sector together around its shared priorities such as skills and training,
diversity and inclusion. We are proud to be working closely with Creative Wales, and we
hope that Creative Wales continues to be a priority when decisions are made on the Welsh
budget.

We hope that this additional information is useful, and we thank you again for your interest in
this important area of work.

Yours Sincerely,

Phil Henfrey
Head of News and Programmes, ITV Cymru Wales.

Tudalen y pecyn 100



 

 

  

 

 

27 Ionawr 2023 

Annwyl Lywydd 

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

Parthed y llythyr a anfonais ar 21 Rhagfyr 2022 mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir 
(Dirymu a Diwygio), yn ystod ein cyfarfod ar 23 Ionawr 2022, gwnaethom drafod llythyr gan y Cwnsler 
Cyffredinol (dyddiedig 19 Ionawr), sy’n ymateb i gyfres o gwestiynau y gwnaethom eu gofyn ar ôl i’r 
Cwnsler Cyffredinol ymddangos gerbron y Pwyllgor yn ein cyfarfod ar 5 Rhagfyr. Ar 23 Ionawr, 
gwnaethom hefyd drafod eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr, lle gwnaethoch ofyn a fyddai modd inni 
barhau i dynnu sylw’r Pwyllgor Busnes at faterion perthnasol, yn enwedig yr agweddau hynny sydd â 
goblygiadau posibl o ran busnes y Senedd. 

Mae llythyr y Cwnsler Cyffredinol, dyddiedig 19 Ionawr, yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am 
ddull Llywodraeth Cymru o ymdrin â’r Bil, yn ogystal â gwybodaeth am sut y mae’n adolygu cyfraith 
yr UE a ddargedwir, materion sy’n ymwneud â chapasiti ac adnoddau, a’r effaith ar y Senedd a’i rôl. 

Gwnaethom gytuno y byddem yn tynnu eich sylw chi, a sylw Pwyllgorau perthnasol y Senedd, at yr 
ohebiaeth dan sylw. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565  

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Y Gwir Anrhydeddus Elin Jones AS  
Y Llywydd 
Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
SeneddDCC@senedd.cymru  

 19 Ionawr 2023 

Annwyl Huw, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Rhagfyr yn gofyn am ymateb i gwestiynau yn dilyn 
fy ymddangosiad ar 5 Rhagfyr mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir 
(Dirymu a Diwygio). Rydym yn ddiolchgar i'r Pwyllgor am ei waith cydwybodol i ystyried 
goblygiadau'r Bil hwn.  

Mae'r ymatebion i'ch cwestiynau ar gael mewn Atodiad i'r llythyr hwn. Fodd bynnag, i 
roi'r rhain yn eu cyd-destun priodol, hoffwn wneud dau sylw pwysig a hanfodol efallai 
y bydd y Pwyllgor am eu hystyried wrth weithio ar y Bil.  

Yn gyntaf, mae Llywodraeth Cymru yn gryf yn erbyn holl fwriad y Bil. Yn gyffredinol, 
ein safbwynt ni yw bod cyfraith yr UE a ddargedwir, fel cyfraith yr UE cyn hynny, yn 
gweithio'n dda. Felly, ac eithrio diwygio'r gyfraith yn raddol fel sy'n briodol drwy gasglu 
tystiolaeth, ymgynghori â'r cyhoedd, a chwblhau trefniadau craffu deddfwriaethol yn y 
ffordd arferol, dros amser fel sy'n wir gydag unrhyw gorff o gyfreithiau, nid oeddem yn 
bwriadu diddymu, dirymu na diwygio cyfraith yr UE a ddargedwir erbyn terfyn amser 
mympwyol am resymau ideolegol. Fodd bynnag, mae cynnig deddfwriaeth fel hon a 
fyddai, yn anochel, yn diddymu mesurau diogelu economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol hanfodol yn annerbyniol ac yn anghyfrifol. Mae hyn yn arbennig o wir o 
ystyried y defnydd o amser gwerthfawr gan lywodraethau a deddfwrfeydd pan mai 
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canlyniad rhan helaeth o'r gwaith hwn yn syml fydd cadw yn y gyfraith y darpariaethau 
hanfodol hynny y byddai'r Bil yn eu dileu'n awtomatig fel arall. Ni fydd y gwaith ofer 
hwn o unrhyw fudd i neb, ac mae'n ddefnydd anffodus o adnoddau cyfyngedig yn 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, o ganlyniad i'r penderfyniadau a wnaed gan 
Weinidogion Llywodraeth y DU.  

Yn ail, Bil galluogi yw'r Bil yn y bôn, a bydd ei holl oblygiadau yn dibynnu ar 
ddewisiadau polisi gan Weinidogion Llywodraeth y DU ynghylch pa ddarnau o 
ddeddfwriaeth y dylid eu cadw, eu diwygio neu eu gadael i fachludo. Oni bai ein bod 
yn cael yr wybodaeth fanwl honno, a than ei bod wedi dod i law, mae pob un ohonom 
yn gweithio mewn sefyllfa ansicr iawn, gyda'r anawsterau amlwg y mae'n eu hachosi 
i Lywodraeth Cymru, ac i'ch Pwyllgor yn eich rôl craffu. Gobeithio y bydd modd inni 
barhau i gydweithio wrth ymdrin â'r Bil hwn o dan yr amgylchiadau anffodus hyn, gan 
gydnabod ein gwahanol rolau sefydliadol, ond hefyd ein buddiannau cyffredin o ran 
uniondeb y setliad datganoli.  

Yn gywir, 

Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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ATODIAD 

Cyfraith yr UE a ddargedwir a wnaed yng Nghymru 

1. Gwnaethoch ddweud wrthym fod yn rhaid i ffocws Llywodraeth Cymru fod,
yn gyntaf, ar sicrhau bod cyfraith ein hunain yr UE a ddargedwir yn cael ei
dadansoddi a’i dargadw ac mai’r gyfraith sydd wedi'i gwneud yng Nghymru
sy’n cael ffocws (Cofnod y Trafodion, 242). A yw'r dadansoddiad hwnnw
wedi’i gwblhau? Os nad yw, beth yw eich dyddiad targed i’w gwblhau?

Rydym yn gweithio tuag at gael rhestr derfynol o gyfraith yr UE a ddargedwir cyn 
gynted ag y bo modd. Mae hon yn dasg gymhleth, a byddwn yn fwy na pharod i rannu'r 
newyddion diweddaraf am gynnydd â'ch Pwyllgor.  

Adolygu cyfraith yr UE a ddargedwir 

2. Gwnaethoch chi a'ch swyddogion ddweud bod timau polisi Llywodraeth
Cymru yn gweithio'n agos gyda'u timau cyfatebol yn Whitehall i ddadansoddi
taenlenni o ddata a luniwyd gan yr adrannau yn Whitehall i weld a ydych yn
cytuno â'r dadansoddiad hwnnw (Cofnod y Trafodion, 242 i 254). Beth yw'r
dyddiad targed i gwblhau'r gwaith hwnnw?

Er ein bod wedi cael rhywfaint o wybodaeth gan Lywodraeth y DU nid yw'n 
gynhwysfawr. Rydym yn parhau i gael gwybodaeth fesul tipyn, ond rydym yn ystyried 
unrhyw wybodaeth ac yn mynd i'r afael â hi wrth iddi ddod i law. Gobeithio y bydd 
darlun mwy llawn gennym yn y dyfodol agos fel y bydd modd inni gynnal asesiad 
priodol ohoni.  

Dull Llywodraeth Cymru 

3. A yw Llywodraeth Cymru wedi cael sicrwydd gan Lywodraeth y DU na fydd
yn newid nac yn dileu cyfraith yr UE a ddargedwir ddatganoledig heb
gydsyniad Llywodraeth Cymru? Os felly, a yw Llywodraeth y DU yn bwriadu
diwygio'r Bil i adlewyrchu'r ymrwymiad hwn?

Rydym yn parhau i drafod â Llywodraeth y DU am y mater hwn, ond yn dal i aros am 
y sicrwydd angenrheidiol.  

4. Gwnaethoch ddweud wrthym os na chymerir mesurau i allu nodi a deall yr
hyn y dymunir ei ddargadw, y bydd popeth arall yn mynd (Cofnod y
Trafodion, 295). At hynny, gwnaethoch ddweud nad ydych wedi penderfynu
eto ar eich dull o ddargadw cyfraith yr UE a ddargedwir ond eich bod am
sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar y meysydd pwysicaf.

a. Felly, a allwch gadarnhau nad ydych yn bwriadu arbed holl
gyfreithiau’r UE a ddargedwir mewn meysydd datganoledig?

b. Ar ba sail y byddwch yn penderfynu pa feysydd sydd bwysicaf i
Lywodraeth Cymru?
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c. A allwch ddweud wrthym pa feysydd yw'r rhain neu, os na allwch, pryd
y byddwch yn gallu dweud wrthym?

d. Beth yw'r risgiau i'r meysydd y bernir nad ydynt yn bwysig neu eu bod
yn llai pwysig a sut y penderfynwyd arnynt?

e. Sut y byddwch yn lliniaru ac yn rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â hyn,
yn enwedig os nad ydych yn cynnal eich asesiad effaith eich hunan
(Cofnod y Trafodion, 256)?

Nid ydym yn bwriadu gadael i gyfraith yr UE a ddargedwir mewn meysydd 
datganoledig ddod i ben, oni bai bod rhesymau da iawn dros wneud hyn. Fodd bynnag, 
fel mater o lywodraethu da, bydd angen sicrhau bod ein safbwynt terfynol ar 
offerynnau penodol yn ystyried unrhyw benderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU 
mewn perthynas â chyfraith bresennol yr UE a ddargedwir ar gyfer Lloegr; neu, mewn 
perthynas â chyfraith bresennol yr UE a ddargedwir ar faterion a gedwir yn ôl sy'n 
effeithio ar faterion datganoledig yng Nghymru. Pan fo Llywodraeth y DU am adolygu 
unrhyw ddarn o gyfraith yr UE a ddargedwir sy'n effeithio ar fater datganoledig, 
byddwn yn disgwyl i Lywodraeth y DU fynd ati i gydweithio â ni ar hyn.  

At hynny, rydym yn awyddus i gadw holl gyfreithiau'r UE a ddargedwir sy'n ymwneud 
â Chymru, yn ddarostyngedig i'r cafeat uchod.  

5. Gwnaethoch ddweud wrthym y gallech fabwysiadu dull brysbennu, lle
rydych yn ceisio nodi’r meysydd y mae’n amlwg eu bod yn ymwneud â
materion datganoledig fel y materion pwysicaf, yn hytrach na materion
technegol, er mwyn sicrhau y canolbwyntir ar y meysydd pwysicaf (Cofnod
y Trafodion, 277). Beth yw ystyr materion technegol yn y cyd-destun hwn?

Rydym yn aros i gael rhestr gyfoes a chynhwysfawr o gyfreithiau'r UE a ddargedwir, a 
datganiadau o fwriad y polisi o ran offerynnau'r cyfreithiau hyn gan Lywodraeth y DU. 
O ystyried pa mor gymhleth yw'r cydberthnasau rhwng ac o fewn cyfreithiau’r UE a 
ddargedwir yn y DU, bydd gwybodaeth am fanylion bwriadau’r DU yn ein helpu i 
ddadansoddi’r darnau o gyfraith yr UE a ddargedwir y gellid eu cadw heb arwain at 
gymhlethdodau (ac felly byddai angen darn o waith technegol er mwyn eu cadw, ond 
dim mwy na hynny). Bydd hefyd o gymorth inni ddadansoddi’r cyfreithiau hynny y mae 
angen eu hystyried yn ddyfnach o ran pa un a ddylwn eu cadw ai peidio a sut, er 
enghraifft, am fod Llywodraeth y DU yn cynnig eu diddymu neu eu diwygio o ran Lloegr 
neu mewn perthynas â materion a gedwir yn ôl sy'n effeithio ar faterion datganoledig 
yng Nghymru.  

6. Gwnaethoch ddweud wrthym eich bod yn credu bod y Bil wedi creu cryn
ansicrwydd i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae rhanddeiliaid wedi eich
cyhuddo o fegino/waethygu hyn drwy beidio â nodi eich dull yn glir. I ba
raddau y gallai Llywodraeth Cymru leihau'r ansicrwydd hwn?

7. Beth y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i roi sicrwydd i randdeiliaid o’i
strategaeth gyffredinol mewn perthynas â chyfraith yr UE a ddargedwir ac
am y camau y mae'n eu cymryd i ymdrin â'u pryderon?

O ran Cwestiynau 6 a 7, fel y nodwyd yn y llythyr eglurhaol, menter Llywodraeth y DU 
yw'r Bil, ac nid ydym yn cytuno ag ef. Ymrwymiad Llywodraeth y DU i'r Bil, heb eglurder 
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ynghylch beth fydd yn digwydd i bob darn o ddeddfwriaeth, sy'n creu'r ansicrwydd. 
Prin iawn fydd ein gallu i liniaru hynny i randdeiliaid yng Nghymru tan ein bod wedi 
cael yr eglurder hwnnw gan Lywodraeth y DU. Rydym yn bwriadu ymgysylltu â'r 
Senedd ac â rhanddeiliaid ar y gwaith hwn.  

8. Gwnaethoch ddweud wrthym y bydd Llywodraeth Cymru am ddargadw
cyfraith ac na fydd am i safonau ostwng. Felly, bydd am sicrhau ei bod yn
dargadw safonau. (Cofnod y Trafodion, 277). Sut y byddwch yn cynnal neu'n
gwella safonau os ydynt yn cael eu gwanhau neu eu lleihau o dan y Bil, naill
ai drwy hepgoriad neu drwy gamau a gymerir gan Lywodraeth y DU?

Mae safbwynt Llywodraeth Cymru yn glir fel y nodwyd uchod yng Nghwestiwn 4: Nid 
oes gennym awydd na bwriad i ddiddymu unrhyw gyfraith yr UE a ddargedwir sy'n 
gymwys i Gymru ac sydd o fewn maes lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli, nac i 
adael i unrhyw gyfraith o'r fath ddod i ben o ganlyniad i’r Bil, oni bai bod rhesymau da 
iawn dros wneud hyn. Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, o ganlyniad i ymwahanu 
trawsffiniol, bydd angen inni ystyried safbwynt a bwriadau Llywodraeth y DU wrth 
wneud ein penderfyniadau, o ran y goblygiadau i Gymru o arfer dulliau penodol mewn 
meysydd polisi penodol.  

Arbed cyfraith yr UE a ddargedwir 

9. Gwnaethoch ddweud y daw'r cymhlethdod o wybod maint yr hyn y mae
Llywodraeth Cymru yn mynd i'w wneud. Er enghraifft, mewn maes enfawr â
3,800 neu fwy o ddarnau o ddeddfwriaeth, os yw Llywodraeth y DU yn
penderfynu y dylai ddargadw nifer fawr ohonynt, mae hynny'n datrys rhan
o'r broblem. Mae'n datrys rhan o'r broblem ac yn ei gwneud yn llawer haws
rheoli'r meysydd sydd heb eu dargadw.

a. Mae hyn yn awgrymu i ni y bydd Llywodraeth Cymru yn gohirio
penderfyniadau a chamau i Lywodraeth y DU wneud rheoliadau. A yw
hyn yn gywir? Oes gennych bryderon am yr hyn y mae'r dull hwn yn
ei olygu ar gyfer Cymru, gan gynnwys y Senedd?

Byddai'n well gennym gadw holl gyfreithiau'r UE a ddargedwir sy'n gymwys i Gymru, 
oni bai bod rhesymau da iawn dros beidio â gwneud hynny. Yn gyffredinol, os bydd 
Llywodraeth y DU yn cadw darn o gyfraith yr UE a ddargedwir ar gyfer Lloegr, wedyn 
mwy na thebyg byddwn yn gwneud yr un peth mewn cysylltiad â materion 
datganoledig yng Nghymru. Byddai angen ystyried hefyd sut yn ymarferol y byddai 
modd cyflawni hyn.    

b. A fydd Llywodraeth Cymru yn aros i weld yr hyn y mae Llywodraeth y
DU yn ei arbed ac yn penderfynu wedyn ar yr hyn y mae angen iddi hi
ei hun ei arbed?

Fel y nodwyd yn yr ateb i a. uchod, byddai'n well gennym gadw holl gyfreithiau'r UE a 
ddargedwir sy'n gymwys i Gymru, oni bai bod rhesymau da iawn dros beidio â gwneud 
hynny. Fodd bynnag, os bydd Llywodraeth y DU yn penderfynu newid cyfraith yr UE 
a ddargedwir ar ochr Lloegr o'r ffin, mae penderfyniadau cymhleth ynghylch polisïau y 
mae angen eu gwneud. Byddai angen asesu'n briodol y goblygiadau economaidd, 
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cymdeithasol ac amgylcheddol a'r risgiau i Gymru ar gyfer pob un o'r meysydd hyn o 
newid i'r sefyllfa bresennol a fyddai’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU. Bydd 
angen ystyried yn yr un ffordd y newidiadau a gynigir gan Lywodraeth y DU i 
ddeddfwriaeth a gedwir yn ôl sy'n effeithio ar faterion datganoledig yng Nghymru.  

Gwelliannau 

10. Yn ogystal â'r gwelliant unigol i'r Bil rydym yn gwybod eich bod wedi gofyn
amdano (mewn perthynas â gallu Gweinidogion Cymru i estyn dyddiad
machlud hyd at 23 Mehefin 2026), gwnaethoch ddweud y byddech yn annog
newidiadau sy'n rhoi'r gwarantau a geisiwyd a gwnaethoch sôn yn benodol
am bwerau cydredol yn y Bil a phwerau swyddogion y gyfraith mewn
llywodraethau datganoledig (Cofnod y Trafodion, 285). Gwnaethoch ddweud
hefyd y byddai Llywodraeth Cymru yn gwneud y pethau arferol o ran
sesiynau briffio a thrafodaethau, o ran ymgysylltu â Llywodraeth y DU a
phartïon â buddiant, y byddant oll yn gwneud eu sylwadau eu hunain (Cofnod
y Trafodion, 289).

a. Pa newidiadau penodol i'r Bil ydych yn eu ceisio?
b. A allwch gadarnhau eich bod wedi gwneud ceisiadau ffurfiol i

Lywodraeth y DU ac, os nad ydych wedi, pryd y byddwch yn gwneud
hynny?

c. Pam nad yw eich newidiadau arfaethedig wedi’u nodi yn eich
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, sy’n rhestru un gwelliant yn
unig, i'w ystyried gan y Pwyllgor hwn a'r Senedd ehangach?

d. Gwnaethoch ddweud y gallwn ddisgwyl i Lywodraeth Cymru gyflwyno
mwy o welliannau a'ch bod wedi’u nodi. Pryd y bydd y Senedd yn cael
cyfle i graffu arnynt?

e. Rydych yn sôn mai opsiwn sydd ar gael i Lywodraeth Cymru yw
dibynnu ar eraill i gyflwyno gwelliannau sy'n adlewyrchu eich
safbwynt, yn hytrach na gweithredu ar y cyd. A allech roi mwy o
wybodaeth am hyn a chadarnhau pwy yw “eraill” yn y cyd-destun
hwn?

Rydym wedi bod yn cysylltu â Llywodraeth y DU dros nifer o fisoedd i drafod y pryderon 
sydd gennym am y Bil. Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, 
mae'r rhain yn ymwneud â phwy sy'n cael arfer y pŵer i estyn y terfyn amser ar gyfer 
machludo, ond maent hefyd yn ymwneud â mater cydsyniad ar gyfer arfer pwerau 
cydredol gan Weinidogion Llywodraeth y DU mewn meysydd datganoledig, y terfyn 
amser penodol ar gyfer machludo, y baich rheoleiddio a'r pwerau o ran ymyrryd a 
chyfeirio sy'n arferadwy gan Swyddogion y Gyfraith yn y DU. Rydym wedi gofyn am 
newidiadau i'r Bil mewn perthynas â phob un o'r materion hyn. Rydym wedi codi'r 
materion hyn mewn gohebiaeth â Gweinidogion arweiniol y DU ar gyfer y Bil, mewn 
cyfarfodydd â Gweinidogion ac yn fy ymateb ysgrifenedig ar y Bil i’r Pwyllgor Biliau 
Cyhoeddus, gyda'r nod o sicrhau gwelliannau i fynd i'r afael â nhw.  

Er ein bod wedi gobeithio y byddai modd gwneud cynnydd, ac y byddai synnwyr 
cyffredin yn ennill y dydd, nid yw Gweinidogion Llywodraeth y DU wedi rhoi sicrwydd 
inni eto eu bod yn fodlon gwneud newidiadau i'r Bil i fynd i'r afael â'n pryderon.  
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Ar y cyd â cheisio sicrhau newidiadau i'r Bil gan Lywodraeth y DU, roedd y Bil ymhlith 
y pynciau hynny a drafodwyd ag aelodau Tŷ'r Arglwyddi yr wythnos diwethaf.  

11. O dan gymal 15 o'r Bil, bydd Gweinidogion yn cael eu hatal rhag cynyddu'r
baich rheoleiddio wrth ddirymu neu amnewid cyfraith yr UE a ddargedwir.
Gwnaethoch sôn bod hyn yn gyfyngiad sy'n gwbl annerbyniol (Cofnod y
Trafodion, 269). Felly, pam nad ydych wedi gofyn am welliant i ddileu'r
cyfyngiad hwn o'r Bil?

Gweler yr ateb i gwestiwn 10 uchod. 

12. Rydych wedi gwneud sylwadau o'r blaen am y pwerau enfawr a fydd yn cael
eu rhoi i Weinidogion drwy'r Bil hwn. Gwnaethoch ddweud wrthym fod y
rhain yn bwerau na fyddai’n ddymunol, dan amgylchiadau arferol, eu rhoi i
lywodraethau. At hynny, gwnaethoch ddweud nad yw'n gwestiwn a yw
Llywodraeth Cymru am eu cael. Mae'n debyg na fydd dewis – bydd yn rhaid
arfer y pwerau er mwyn dargadw deddfwriaeth sy'n cynnal safonau, pethau
rydym yn gytûn arnynt mewn meysydd datganoledig (Cofnod y Trafodion,
291). A ydych wedi gofyn i'r Bil gael ei ddiwygio er mwyn codi'r
gweithdrefnau craffu sy’n gysylltiedig â'r pwerau os yw Gweinidogion Cymru
yn eu harfer, a phryd y cânt eu harfer?

Fel y nodwyd uchod, rydym wedi datgan yn gryf ein pryderon ynghylch y Bil i 
Lywodraeth y DU. Fodd bynnag, os caiff ei basio fel y'i drafftiwyd, bydd rhaid inni arfer 
y pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru er mwyn gwneud penderfyniadau ynghylch 
cyfraith yr UE a ddargedwir mewn meysydd datganoledig, lle y bo'n bosibl, fel rhan o'n 
gwaith i amddiffyn y setliad datganoli. Fodd bynnag, mae'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol yn nodi ein pryderon y bydd y ddarpariaeth fachlud yn golygu na fydd 
rôl gan Senedd y DU na'r deddfwrfeydd datganoledig o ran craffu na goruchwylio 
mewn achosion pan fo cyfraith yr UE a ddargedwir yn cael ei adael i fachludo'n 
awtomatig. Ni fydd hyn yn caniatáu digon o amser i ymgynghori'n effeithiol ar 
newidiadau arfaethedig i gyfraith yr UE a ddargedwir, a allai arwain at broblemau nad 
ydynt yn hysbys ar hyn o bryd ac effeithiau negyddol posibl, er enghraifft effeithiau ar 
grwpiau gwarchodedig.  

Ymwahanu ac anghydfodau 

13. A ydych wedi nodi meysydd lle y mae gennych fwriadau polisi sy'n
ymwahanu â rhai llywodraethau eraill y DU?

Gan fod bwriadau polisi manwl a chynhwysfawr Llywodraeth y DU mewn unrhyw faes 
penodol naill ai ddim yn glir eto neu ond yn dechrau dod i'r amlwg, nid yw'n bosibl rhoi 
ateb pendant i'r cwestiwn hwn ar y cam hwn.  

14. Pan wnaethom ofyn i chi sut y gellid datrys anghydfodau, gwnaethoch
ddweud wrthym ei bod yn annhebygol y bydd y broses rynglywodraethol
newydd sydd wedi'i sefydlu yn arbennig o ddelfrydol ac efallai y gellir creu
rhywbeth yn benodol i geisio datrys yr anghytundebau (Cofnod y Trafodion,
279).
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a. A allwch egluro pam na fyddai'r strwythurau a grëwyd yn ddiweddar
ar gyfer datrys anghydfod rhynglywodraethol y strwythurau priodol i'w
defnyddio i ddatrys anghydfodau yn y maes hwn?

b. A allwch chi gadarnhau, lle y bo’n berthnasol, y byddai anghydfodau’n
mynd drwy broses berthnasol y fframweithiau cyffredin yn y lle
cyntaf?

c. O gofio’r angen am gamau amserol oherwydd y dyddiad machlud 31
Rhagfyr 2023, pa mor realistig ydyw y gellid creu proses datrys
anghydfod newydd?

Byddwn bob amser yn cadw'r hawl i uwchgyfeirio materion o fewn y weithdrefn Osgoi 
a Datrys Anghydfodau y cytunwyd arni yn dilyn yr Adolygiad o Gysylltiadau 
Rhynglywodraethol a luniwyd ar y cyd, pan fo'n briodol gwneud hynny. Dylid gweld y 
broses ddatrys sy'n rhan o'r Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol fel rhan o 
system ehangach o gysylltiadau rhynglywodraethol, ac fel proses i'w defnyddio pan 
fetho popeth arall. Mae hyn yn rhan annatod o'r mecanwaith a osodir ganddo – cytunir 
y dylai’r mecanwaith hwnnw roi anogaeth i osgoi anghydfodau drwy sicrhau bod 
strwythurau cyfathrebu a llywodraethu effeithiol ar waith ar bob lefel, o swyddogion 
hyd at weinidogion.  Fel y gwyddoch, nid yw'r trefniadau Osgoi Anghydfodau yn lleihau 
effaith y darpariaethau cyfreithiol yn y setliadau datganoli sy'n llywodraethu materion 
sy'n gysylltiedig â chymhwysedd deddfwriaethol. Byddai angen inni ystyried bob 
amser y fforwm priodol lle y gellir cyflwyno ein pryderon, yn benodol pan fo anghydfod 
ynghylch cymhwysedd pwy y mae unrhyw ddarn o ddeddfwriaeth ynddo.  

Bydd Fframweithiau Cyffredin yn chwarae rhan mewn elfennau o'r broses datrys 
anghydfodau sy'n gysylltiedig â chyfraith yr UE a ddargedwir, er y bydd yr amser sydd 
ar gael i ymgymryd â'r gwaith hwn yn cael effaith anferth ar y gallu i gymryd rhan lawn 
yn y broses hon. Rhaid cofio hefyd nad yw pob maes cyfraith yr UE a ddargedwir yn 
dod o dan Fframwaith Cyffredin.  

Mae'r terfyn amser presennol ar gyfer machludo yn golygu nad yw'n realistig credu y 
gellid creu proses addas ar gyfer datrys anghydfodau mewn pryd i wasanaethu'r 
broses yn briodol. Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw hyn, nid Llywodraeth Cymru.  

Capasiti ac adnoddau 

15. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar
9 Rhagfyr, gan nad oes gan Lywodraeth Cymru gapasiti dros ben, y bydd
angen capasiti dargyfeiriedig o'i rhaglen ddeddfwriaethol i weithio ar y Bil. O
gofio sylwadau'r Prif Weinidog, pryd y bydd penderfyniadau'n cael eu
gwneud ynghylch pryd a ble y bydd adnoddau'n cael eu dargyfeirio, ac a
fyddwch yn ymrwymo i ddiweddaru'r Senedd cyn gynted ag y mae
penderfyniadau'n cael eu gwneud?

16. Gwnaethoch ddweud wrthym fod Llywodraeth Cymru am gyflawni ei rhaglen
ddeddfwriaethol ond bod ansicrwydd ynghylch y galw y bydd y Bil yn ei roi
ar adnoddau. A ydych yn cydgysylltu trafodaethau'r Cabinet ynghylch eich
pryderon am gyflawni'r rhaglen ddeddfwriaethol?
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O ran Cwestiynau 15 a 16, am y rhesymau a nodwyd uchod, nid yw'n bosibl asesu 

maint yr effaith ar y rhaglen ddeddfwriaethol yn llawn tan ein bod yn gwybod manylion 

cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer cyfraith yr UE a ddargedwir fel y mae'n gymwys 

yn Lloegr, yn benodol i ba raddau y mae'n bwriadu diwygio'r corff hwn o gyfreithiau.  

Bydd trafodaethau ar y mater hwn yn parhau rhwng Gweinidogion wrth i'r sefyllfa 

ddatblygu, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â'r Senedd ar y rhaglen ddeddfwriaethol. 

Effaith a rôl y Senedd 

17. Gwnaethoch ddweud hefyd eich bod yn credu bod un peth yn glir: mae'n
gwneud y math o waith craffu manwl a'r amserlen ar gyfer hynny'n hynod
anodd a bod yn rhaid edrych ar sut y bydd hynny'n gweithio. Gwnaethoch
ddweud wrthym y bydd angen cydweithio’n agos iawn rhwng y Llywodraeth
a'r Senedd o ran dealltwriaeth o’r hyn yn union sy'n ofynnol, yr hyn sy'n
digwydd a’r ffordd orau o reoli hynny. Nid yw'n fater i Lywodraeth Cymru yn
unig; yn amlwg, mae'n fater i'r Senedd ei hun, o ran sut y mae'n craffu ac yn
asesu'r camau hefyd (Cofnod y Trafodion, 307).

a. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd
craffu a roddir i'r Senedd?

b. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnwys y Senedd wrth benderfynu
ar yr hyn sy'n ofynnol o ganlyniad i'r Bil?

Yn gyffredinol, mae'n rhy gynnar i ateb y cwestiwn hwn yn fanwl gywir am ein bod, 
unwaith eto, yn gofyn am wybodaeth gynhwysfawr gan Lywodraeth y DU am ei 
phenderfyniadau.  

Byddwn yn disgwyl y bydd y Senedd yn cael y cyfle, yn y ffordd arferol, i graffu ar 
unrhyw gynigion sy'n ymwneud â chyfraith yr UE a ddargedwir. Byddwn yn ymgysylltu 
â'r Senedd ar hyn.  

Mae'n anodd mesur hyd a lled y dasg o benderfynu'r hyn sy'n ofynnol, neu roi bys 
arni'n bendant. Byddwn yn disgwyl i Weinidogion roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r 
Senedd drwy Ddatganiadau gan Weinidogion pan fydd y dasg yn gliriach.  

18. Ni wnaethoch gadarnhau i ni eich bod yn cysylltu â'r Llywydd a'r Pwyllgor
Busnes ynghylch yr effaith bosibl ar amserlen y Senedd. A allech gadarnhau
bod trafodaethau'n cael eu cynnal? Os nad ydynt, a yw Llywodraeth Cymru
yn aros am eglurder gan Lywodraeth y DU cyn gwneud hynny?

Byddwn yn cysylltu â'r Llywydd a'r Pwyllgor Busnes o ran amserlen y Senedd pan 
fyddwn wedi cael digon o wybodaeth gan Lywodraeth y DU i allu cynnal trafodaethau 
ystyrlon ynghylch y goblygiadau posibl.  

Tirwedd reoleiddiol 

19. A fyddai'r Bil yn cyflwyno terfyn rheoleiddiol?
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Mae'r pŵer yng nghymal 15 o'r Bil i ddirymu neu ddisodli yn cynnwys gofyniad sy'n 
pennu na chaiff unrhyw newidiadau i ddarn o gyfraith yr UE a ddargedwir, nac unrhyw 
gyfraith sy'n disodli darn o gyfraith yr UE a ddargedwir, gynyddu'r baich rheoleiddio. 
Fodd bynnag, nid yw ystyr penodol hyn yng nghyd-destun y Bil yn glir, ond ymddengys 
bod y Bil wedi cael ei ddrafftio i olygu bod modd ystyried beth yw baich rheoleiddio 
mewn modd eang iawn. At hynny, nid yw Llywodraeth y DU wedi gwneud datganiad 
polisi penodol ar ystyr y ddarpariaeth hon.  

Fodd bynnag, gellir dadlau bod natur y Bil, a newidiadau posibl gan Lywodraeth y DU 
i gyfraith yr UE a ddargedwir, yn cynyddu'r baich rheoleiddio i rai busnesau, o leiaf yn 
y tymor byr, wrth iddynt addasu i safonau newydd, hyd yn oed os yw'r safonau’n is.  

20. Sut y gallai’r Bil effeithio ar bolisïau Llywodraeth Cymru a’i gallu i wella
safonau, lle y bo’n bosibl, ar ôl Brexit?

Nid yw'r Bil yn ei hanfod yn gwerthfawrogi’r ffordd y mae angen rhoi egwyddorion 
datganoli ar waith ym maes polisi rheoleiddio yn y DU, ers iddi ymadael â’r UE. Mae 
yna hefyd bryderon y bydd Deddf Marchnad Fewnol y DU yn cael rhagor o effeithiau 
pe bai ymwahanu rheoleiddio (er enghraifft, os bydd Llywodraeth y DU yn diwygio 
neu'n diddymu cyfraith yr UE a ddargedwir ar gyfer Lloegr). Gallai hyn arwain at 
oblygiadau sylweddol o ran y gallu i gynnal a gwella safonau, yn ymarferol, yng 
nghyfraith yr UE a ddargedwir yng Nghymru.  

21. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi na fydd mesurau diogelu amgylcheddol yn
cael eu gwanhau ac y gall y gwledydd datganoledig gadw deddfwriaeth o
fewn eu cymhwysedd. Pa fesurau diogelu amgylcheddol y bydd Llywodraeth
Cymru yn eu cadw?

Nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwanhau mesurau diogelu amgylcheddol 
presennol, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn deillio o gyfraith yr UE a ddargedwir. Rydym 
yn bwriadu ystyried pob opsiwn ac, ar y lleiaf, byddwn yn gweithio i geisio sicrhau bod 
cyfraith yr UE a ddargedwir ar fesurau diogelu amgylcheddol yn cael ei chymhathu 
erbyn y terfyn amser ar gyfer machludo.  

Rhanddeiliaid 

22. Gwnaethoch ddweud wrthym y bydd yn rhaid ymgysylltu â rhanddeiliaid
oherwydd y bydd yn rhaid cael dealltwriaeth o rai o'r camau sydd wedi'u
cymryd. Gwnaethoch ddweud mai'r broblem yw nad yw'n gwbl glir â phwy y
bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu, i ba raddau, ac ym mha fframwaith
(Cofnod y Trafodion, 350).

a. A allech egluro a yw Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â rhanddeiliaid
ar y Bil ar hyn o bryd, neu pryd y mae'n bwriadu gwneud os nad yw’n
gwneud hynny eto?

b. Gwnaethoch nodi amaethyddiaeth a'r amgylchedd fel meysydd lle y
bydd ffocws mawr yr ydych yn rhagweld y byddant yn ddwys iawn
(Cofnod y Trafodion, 323). A yw Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu
ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y meysydd hyn?
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c. Sut y byddwch yn ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn penderfynu pa
faterion sy'n bwysig iddynt?

Rydym eisoes wedi datgan yn glir ein pryderon cyffredinol ynghylch y Bil a'n 
gwrthwynebiad iddo. Ymgysylltu â rhanddeiliaid ar sail sectorau sydd ei angen, a 
hynny yng ngolau penderfyniadau Llywodraeth y DU ynghylch y newidiadau i gyfraith 
yr UE a ddargedwir y mae'n bwriadu eu gwneud.  

Mae'r meysydd rydych yn cyfeirio atynt yn berthnasol i gyfran sylweddol o gyfraith yr 
UE a ddargedwir sydd o fewn maes lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Felly, 
byddwn yn disgwyl ymgysylltu cymaint â phosibl â rhanddeiliaid yn y meysydd hynny 
pan fydd dull gweithredu Llywodraeth y DU yn glir.  

Y Bil Amaethyddiaeth 

Gwnaethoch ddweud wrthym fod y Bil Amaethyddiaeth yn cynnwys elfennau o 
gyfraith yr UE a ddargedwir, a gall fod materion a fydd yn codi yn ystod y broses 
hon y mae angen mynd i'r afael â nhw; ond nid yw'n glir beth allai'r materion 
hynny fod ar hyn o bryd (Cofnod y Trafodion, 335).  

23. Pam oedd yn briodol defnyddio'r Bil Amaethyddiaeth fel cyfrwng i ddarparu
pwerau eang i Weinidogion Cymru ddiwygio cyfraith yr UE a ddargedwir pan
nad yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal dadansoddiad o oblygiadau Bil
Cyfraith yr UE a Ddargedwir yn y maes polisi hwn?

Fel y nodwyd uchod, rydym wrthi’n ystyried ein hymateb i'r sefyllfa sydd, i bob pwrpas, 
wedi ei chreu o ganlyniad i’r ffaith bod Llywodraeth y DU yn adolygu cyfraith yr UE a 
ddargedwir. Yn gyffredinol ein safbwynt yw bod cyfraith yr UE a ddargedwir, fel cyfraith 
yr UE cyn hynny, yn gweithio'n dda ac felly, ac eithrio diwygio'r gyfraith yn raddol fel 
sy'n briodol dros amser fel sy'n wir gydag unrhyw gorff o gyfreithiau, nid oeddem yn 
bwriadu diddymu, dirymu na diwygio cyfraith yr UE a ddargedwir erbyn terfyn amser 
mympwyol am resymau ideolegol.  

Ar ben hynny, nid yw'n sicr eto sut beth fydd fersiwn derfynol Bil Cyfraith yr UE a 
Ddargedwir, pa un a fydd yn symud ymlaen mewn gwirionedd i gael y Cydsyniad 
Brenhinol ai peidio, ac nid yw’n sicr chwaith beth fydd yn digwydd i bob darn o gyfraith 
yr UE a ddargedwir. O ganlyniad, mae Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn symud ymlaen 
ar sail yr hyn sy'n hysbys eisoes.  

24. Ai bwriad Llywodraeth Cymru yw arbed cyfraith yr UE a ddargedwir y mae'r
Bil Amaethyddiaeth yn dibynnu arni o dan Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir?
Beth sy'n digwydd os yw cyfraith yr UE a ddargedwir y mae'r Bil yn dibynnu
arni’n cael ei dirymu gan Lywodraeth y DU? A yw Llywodraeth y DU yn
ymwybodol o angen Llywodraeth Cymru i gyfraith yr UE a ddargedwir barhau
i fod ar waith er mwyn gweithredu'r Bil Amaethyddiaeth?

Fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, mae pwerau gan Bil Cyfraith yr UE a 

Ddargedwir y gallai Llywodraeth Cymru eu harfer er mwyn cadw cyfraith yr UE a 

ddargedwir mewn meysydd lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Mae Llywodraeth 

Cymru yn ystyried sut y bydd yn ymateb i'r Bil hwn ac yn gweithio gyda Llywodraeth y 
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DU i nodi holl gyfraith yr UE a ddargedwir sydd wedi ei datganoli, gan gynnwys yr 

offerynnau hynny a wnaed gan Lywodraeth a Senedd y DU.  

25. Pryd ydych yn disgwyl bod mewn sefyllfa i ddeall ehangder a manylion
materion y mae angen mynd i'r afael â hwy yn ystod taith Bil Cyfraith yr UE
a Ddargedwir/y Bil Amaethyddiaeth?

Byddwn yn parhau i ymgysylltu ac, ar y cyd â hyn, rydym yn ystyried sut i ymateb yn 

ystod y misoedd i ddod wrth i safbwynt Llywodraeth newydd y DU ar Fil Cyfraith yr UE 

a Ddargedwir ddod i'r amlwg.  

26. Ai eich bwriad chi yw gwneud gwelliannau i'r Bil Amaethyddiaeth i fynd i'r
afael â materion o'r fath?

Fel y nodwyd uchod, byddwn yn parhau i ymgysylltu ac rydym yn ystyried sut i ymateb 

wrth i safbwynt Llywodraeth newydd y DU ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir ddod i'r 

amlwg.  

27. A yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu mabwysiadu'r dull hwn o gymryd
pwerau gweithredol eang i fynd i’r afael ag ansicrwydd cyfraith yr UE a
ddargedwir, yn hytrach na chyflwyno deddfwriaeth sylfaenol pan fydd y
darlun yn gliriach?

Fel y nodwyd uchod, byddwn yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y DU ac rydym yn 
ystyried sut i ymateb wrth i'w safbwynt ddod i'r amlwg. Yn y cyfamser, nid oes unrhyw 
gynlluniau i newid y pwerau gweithredol yn y Bil Amaethyddiaeth (Cymru).  
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