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Rhag-gyfarfod anffurfiol (08.45 - 9.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
 

2 Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth 
Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1
(09:00 - 09:50) (Tudalennau 1 - 22) 

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT
Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi, NAHT
Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC

3 Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth 
Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2
(09:50 - 10:40)  

Gwenllian Landsdown Davies, Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin
Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cadeirydd, Mudiad Meithrin

Egwyl (10:40 - 10:50) 

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



4 Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth 
Cymru: Sesiwn dystiolaeth 3
(10:50 - 11:40)  

Iestyn Davies, Prif Weithredwr Colegau Cymru
Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dr Gwennan Schiavone, Ysgrifennydd y Cwmni ac Uwch Reolwr Academaidd y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

5 Papurau i’w nodi
 

Llythyr at y Cadeirydd gan S4C: Rhagor o Wybodaeth
(Tudalennau 23 - 24) 

Llythyr at y Cadeirydd gan y Cynghorydd Trefor O. Edwards: Cymru Hanesyddol
(Tudalennau 25 - 27) 

Llythyr at y Cadeirydd gan Amgueddfa Manceinion: Cymru Hanesyddol
(Tudalen 28) 

Llythyr at y Cadeirydd gan John Roger: Cymru Hanesyddol
(Tudalennau 29 - 30) 

Llythyr at y Cadeirydd gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC: Rhagor o Wybodaeth
(Tudalennau 31 - 32) 

Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft 
Llywodraeth Cymru 2017-18

(Tudalennau 33 - 40) 
Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros  yr Economi a'r Seilwaith: 
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

(Tudalennau 41 - 43) 
Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes:  Cyllideb 
Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

(Tudalennau 44 - 46) 



6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7

 

7 Ôl-drafodaeth breifat
(11:40 - 12:30)  

Fel rhan o'r ôl-drafodaeth breifat bydd staff y Comisiwn hefyd yn rhoi gwybodaeth 
am y cynllun ymgysylltu / allgymorth ar gyfer yr Ymchwiliad i Strategaeth Iaith 
Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru. Bydd hyn hefyd yn gyfle i roi gwybod i’r 
Aelodau am ganlyniad y bleidlais gyhoeddus ynghylch ymchwiliad nesaf y 
Pwyllgor.



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Consultation on a
Welsh Government draft strategy: 
a million Welsh speakers by 2050

31 October 2016

1. The NASUWT welcomes the opportunity to comment on the proposals to 

introduce a draft strategy to realise the Welsh Government’s vision of 

having a million Welsh speakers by 2050 (the Vision).

2. The NASUWT is the largest teachers’ union in Wales representing 

teachers and school leaders.

GENERAL COMMENTS

3. In noting the Welsh Government’s ambition to persuade the citizens of 

Wales to embrace the Welsh language and effectively double the number 

of Welsh speakers by 2050, which would see the percentage of the 

population able to speak Welsh rise to around 31.5% on current estimates, 

the NASUWT is pleased that the Welsh Government is proposing a 

pragmatic approach based on encouragement and on providing access to 

learning the Welsh language.

4. The NASUWT is, however, concerned about the potential implications 

and/or unintended consequences for the education workforce in realising 

some of the objectives contained within the development areas referred to 

in the consultation document.

CONSULTATION 
RESPONSE
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5. The concerns of the Union are heightened by the lack of detail in relation 

to the costs and funding streams associated with each of the development 

areas, particularly in the field of education.

6. Consequently, the Union seeks assurances from the Welsh Government 

that it will militate against the possibility of the proposals impacting 

adversely on the education workforce. 

7. The NASUWT expects the Welsh Government to:

 identify additional and dedicated funding which will be provided for 

education establishments to assist in meeting the Vision through 

increased staffing and by providing the necessary resources and 

infrastructure changes. This would require sufficient additional 

capital and revenue funding;

 provide an assurance that the significant increase in the number of 

teachers and early years practitioners who are able to teach 

through the medium of Welsh would be realised through additional 

staffing and/or access to courses to enable existing post-holders to 

learn the Welsh language through paid release from their teaching 

or support duties;

 give a binding commitment that no members of staff would be under 

threat of losing their livelihood if they were not able to gain sufficient 

grasp of the language to enable them to teach through the medium 

of Welsh, where they are currently employed in either English-

medium or bilingual schools;

 ensure that the Vision is taken forward on the basis of mutual 

respect and tolerance and that the legislation envisaged, which, as 

stated in the consultation document, will provide an unequivocal 

basis for organisations to act in support of the language and for 

Welsh speakers to use, has this at its heart.
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8. The NASUWT has long argued that the key to reinvigorating the Welsh 

language is to concentrate on the early years of education so that the 

journey can be an adventure for the citizens of Wales, rather than a 

crusade.

SPECIFIC COMMENTS

9. The NASUWT offers the observations and comments that follow in relation 

to some of the questions posed on the consultation response form.

Question 1 – Do you agree with the approach of creating a long term strategy 
for the Welsh language?   

Agree Disagree Neither agree nor 
disagree

Supporting comments

The NASUWT agrees in principle with the Vision but maintains that the 

approach must be underpinned by dedicated and transparent funding and 

founded on the practice of mutual respect and tolerance.

Question 2 – Apart from a million Welsh speakers by 2050, there are no 
specific targets associated with this draft strategy as it stands. In your opinion, 
are there any targets or milestones that should be used to map the journey 
and measure our progress towards a million speakers?  

Yes No Unsure

Supporting comments

The NASUWT cautions against the use of a target-driven approach, as this could 

lead to undue pressure and demands being placed on those expected to assist the 

Welsh Government in realising its vision. Targets and milestones can become 
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counterproductive, as they can often demoralise and dampen ambition if they are not 

reached. 

The success of the venture will be realised in the desire it creates in individuals for 

learning the language. This should be easily measurable without the need for targets 

or milestones. 

Question 3 – Do you broadly agree with the six areas of development 
outlined in the strategy – Planning, Normalisation, Education, People, Support 
and Rights?  

Agree Disagree Neither agree nor 
disagree

Supporting comments

The NASUWT agrees in principle but with the reservation described 
previously at paragraphs 4 to 8 of this response.

Question 4 – How can you contribute to achieving the strategy's vision?

The NASUWT believes that it is already ahead of the game in promoting the 

Welsh language. The record of the Union in producing bilingual materials is 

second to none within the trade union movement in Wales. 

Further, the Union has ensured that it is able to offer support and 

representation for its members through the medium of Welsh, where it is 

requested, and provides support for employees who wish to learn the Welsh 

language.

Question 5 – Are there any other objectives or actions that should be 
included in this document in order to improve planning in relation to the Welsh 
language?

Yes No Unsure
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Supporting comments

As stated previously in this response, the NASUWT believes that there is a 

need to identify a dedicated and transparent funding stream to underpin the 

planning in relation to the Welsh language.

Question 6 – In your opinion, how else can we engender goodwill towards 
the Welsh language in order to further normalise it?

As stated previously in this response, the NASUWT maintains that the 

practice of mutual respect and tolerance will be vital to engendering goodwill 

towards the Welsh language. 

Question 7 – What else is needed to convert positive attitudes towards the 
language into speakers?

As stated previously in this response, the NASUWT believes that the success 

of this venture will be in the desire it creates in individuals for learning the 

language. A positive attitude towards any language could easily be undone if 

unrealistic and unreasonable expectations are placed on either the workforce 

or the citizens of Wales in terms of the use of the Welsh language.

Question 8 – Are there any other objectives or actions that should be 
included in this document in order to increase the number of people who learn 
Welsh?

Yes No Unsure

Supporting comments

The NASUWT believes that the objectives and actions contained in the consultation 

document are broad enough to assist the Welsh Government in realising the Vision.
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Question 9 – Are there any other objectives or actions that should be 
included in this document in order to increase the number of people who use 
Welsh?

Yes No Unsure

Supporting comments

The NASUWT believes that the objectives and actions contained in the 

consultation document are broad enough to assist the Welsh Government in 

realising the Vision.

Question 10 – Are there any other objectives or actions that should be 
included in this document in order to improve the infrastructure that helps 
people to use Welsh?

Yes No Unsure

Supporting comments

Apart from the resources that will be needed to aid the learning of the 

language, and whilst not exclusively related to helping people to use Welsh, 

the NASUWT maintains that the Welsh Government should take the 

opportunity proved by its vision for the Welsh language to address the poor 

mobile phone coverage, Wi-Fi connectivity and broadband speed in many 

areas of Wales that currently blights both the culture and economy of Wales.

Question 11 – Are there any other objectives or actions that should be 
included in this document in order to improve the rights of Welsh speakers?

Yes No Unsure

Tudalen y pecyn 20



NASUWT
The largest teachers’ union in Wales  

Yr undeb athrawon mwyaf yng Nghymru 
7

Supporting comments

The NASUWT believes that the objectives and actions contained in the 

consultation document are broad enough to assist the Welsh Government in 

realising the Vision.

Question 12 – The Welsh Government will publish a series of detailed 
policies in specific policy areas during the strategy’s lifespan. Which policies 
do you think we should prioritise for publication during the first five years of 
the strategy?

The NASUWT cautions against the introduction of specific policies which are 

not supported by additional funding, staffing and appropriate infrastructure 

changes. 

The Union believes that the education service is already committed to playing 

its part in realising the Vision of the Welsh Government. However, the 

introduction of policies which place unrealistic and unreasonable expectations 

on the education service, especially where they are not appropriately 

resourced, will only serve to impede progress towards the 2050 target.

Question 13 – We have asked a number of specific questions. If you have 
any related issues which we have not specifically addressed, please use this 
space to report them.

In noting that the six development areas are described as the basis for 

‘deliberate action’ over the long term to realise the ambition of a million Welsh 

speakers by 2050, the NASUWT trusts that the concerns and expectations 

referred to in this response will be heeded.

Chris Keates (Ms)

General Secretary 
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For further information on the Union’s response, contact Rex Phillips, National 

Official Wales. 

NASUWT Cymru

Greenwood Close

Cardiff Gate Business Park

Cardiff

CF23 8RD

029 2054 6080

www.nasuwt.org.uk

nasuwt@mail.nasuwt.org.uk 
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Bethan Jenkins AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

24 Hydref 2016 

 

 

Annwyl Bethan 

Diolch yn fawr i chi a’ch Pwyllgor am y cyfle i gyfarfod ar 6 Hydref. Roedd Ian a minnau’n falch 

i gael trafod materion yn ymwneud â dyfodol S4C gyda chi.  

 

Nodaf isod ein hatebion i’r cwestiynau ychwanegol a dderbyniwyd gennych ar 19 Hydref. 

Gobeithiaf eu bod o gymorth i chi. Os oes gennych ragor o gwestiynau fe fyddwn yn falch o’u 

trafod gyda chi.  

 

 

Perthynas S4C a’r BBC - Cydweithio Creadigol 

Rydym yn falch iawn o’r berthynas greadigol a chydweithredol gref sydd wedi datblygu rhwng 

S4C a’r BBC yn ystod y blynyddoedd diwethaf - rhwng yr Awdurdod a’r Ymddiriedolaeth a 

rhwng swyddogion S4C a BBC Cymru.  

 

Fe allaf eich sicrhau mai dymuniad S4C yw i’r berthynas hon barhau yn ystod cyfnod Siarter 

newydd y BBC. Nid oes cyswllt rhwng y trafodaethau sy’n ymwneud â strwythurau 

atebolrwydd ariannol ar gyfer y cyfnod nesaf ac awydd S4C a’r BBC i gydweithio ar brosiectau 

creadigol a chydweithredol. 

 

Bydd parhad y berthynas yn ein galluogi i barhau i ddatblygu prosiectau cyffrous ar gyfer ein 

cynulleidfaoedd ac yn ein galluogi i gyd-elwa o arbenigedd y BBC - mewn meysydd megis yr 

iPlayer (sydd wedi bod yn ddatblygiad pwysig iawn i S4C), ac mewn meysydd yn ymwneud â 

chydweithio i greu arbedion ariannol, megis y cynllun i gyd-leoli gweithgareddau technegol 

S4C a’r BBC yng nghanolfan ddarlledu newydd y BBC yn Sgwâr Canolog Caerdydd. Eisoes 

gwelwyd cydweithio pwrpasol iawn ym maes rhaglenni, gyda chyd-drafod cyson i ddarganfod 

cyfleodd i gyd-gynhyrchu cyfresi a rhaglenni unigol a fydd o ddiddordeb i wylwyr yn y ddwy 

iaith ac ar y ddau wasanaeth. Rydym am weld y gwaith hwn yn parhau. 

 

Perthynas S4C gyda’r Cynulliad Cenedlaethol 

Rydym wedi ymrwymo ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol i gyflwyno tystiolaeth gerbron ei 

bwyllgorau ac i ymateb i ymgynghoriadau perthnasol, ac rwy’n falch iawn ein bod ni’n parhau i 

wneud hynny. 

Mae’r cwestiwn o strwythurau a chyfrifoldebau atebolrwydd yn fater lle y mae angen i S4C, fel 

darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, osgoi mynegi barn ar faterion polisi a swyddogaethau 

cynrychiolwyr etholedig. Rydym wedi ymhelaethu ar y cymhlethdodau hyn yn ein tystiolaeth i 

Gomisiwn Silk yn y gorffennol. 
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Serch hyn, rydym yn awyddus i S4C weithredu, a chael ei weld yn gweithredu, mewn modd 

atebol, cyfrifol a thryloyw, gan barchu’r strwythurau democrataidd etholedig sydd wedi eu creu 

ar gyfer cynrychioli pobl Cymru. Mae creu a chynnal perthynas adeiladol gyda’r Cynulliad a’i 

bwyllgorau yn rhan o hyn.  

 

Mae eich cwestiwn yn cyfeirio’n benodol at gyflwyno Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol 

gerbron y Cynulliad, sy’n efelychu’r trefniadau arfaethedig ar gyfer y BBC yng nghyfnod y 

Siarter newydd. 

 

Yn fuan wedi i mi gael fy mhenodi’n Gadeirydd Awdurdod S4C, fe wnaethom gynnig i Lywydd y 

Cynulliad diwethaf ein parodrwydd i gyflwyno Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol 

S4C i’r Cynulliad, mewn modd priodol. Am resymau ymarferol oedd yn ymwneud ag amser 

busnes y Cynulliad, ni lwyddwyd i gael y maen i’r wal, ond mae’r cynnig hwn gan S4C yn dal i 

sefyll.  

 

Fe fyddem yn fodlon iawn, o fewn y cyd-destun statudol y mae S4C yn ddarostyngedig iddi 

wrth gwrs, i ail-gydio yn y drafodaeth i lunio proses ar gyfer cyflwyno’r Adroddiad Blynyddol 

a’r Datganiad Ariannol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.  

 

Diolch unwaith eto am eich diddordeb yng ngwaith S4C ac edrychaf ymlaen at barhau ein 

trafodaeth. 

 

Yn gywir 

 
Huw Jones 

Cadeirydd, Awdurdod S4C  

 

 

CC: Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru 

 Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr Cymru, BBC 

 Ian Jones, Prif Weithredwr S4C 
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17, Stryd Fawr, 

Llanberis, 

CAERNARFON LL55 4EN 

Gwynedd 

21 Hydref2016 

Bethan Jenkins, AC 

Cadeirydd: Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 

Bae Caerdydd, 

CAERDYDD CF99 INA 

Annwyl Bethan Jenkins, 

Rwy'n ysgrifennu atoch yn sgil datganiad Ken Skates AC ynglyn a'r adolygiad 0 wasanaeth 
treftadaeth yng Nghymru. Gwelaf fod ystyriaeth yn cael ei roi i'r posibilrwydd 0 uno 
trefniadau masnachol Amgueddfa Genedlaethol Cymru, efo trefniadau masnachol Cadw. 
Mae'r mater yma 0 ddiddordeb uniongyrchol i mi, fel y Cynghorydd Sir sydd - ers 1999 - yn 
cynrychioli pentref ac ardal Llanberis. Mae'r pentref yn gyrchfan poblogaidd ar gyfer 
cannoedd 0 filoedd 0 ymwelwyr yn flynyddol, ac mae'r diwydiant ymwelwyr yn gyflogwr 
pwysig yma. Y rna. hefyd, mae Amgueddfa Lechi Cymru, sydd yn ran 0 Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru ; ac yma hefyd mae Castell Dolbadarn, sydd yn eiddo i Cadw. Mae'r 
Amgueddfa yn cyflogi dros 30 0 staff; ers blynyddoedd, bellach, nid oes aelod 0 staff gan 
Cadw yn gwarchod y Castell, ac mae hynny'n ofid i mi. 

Byddwn yn bryderus iawn,ac yn ofni'r canlyniadau, petai'r uno yma yn mynd yn ei flaen. Fy 
ofn i ydi y byddai hynny yn amharu yn sylweddol ar allu yr Amgueddfa Genedlaethol ( ac 
felly yr Amgueddfa Lechi) i weithredu'n annibynol a hyderus yn yr ardal yma. Gadewch i mi 
roi esiamplau i chi.Yn gyntaf, pennaeth yr Amgueddfa Lechi sydd wedi bod yn darparu' r 
trefniadau gweinyddol ar gyfer Fforwm Padam a Partneriaeth Llanberis ers diwedd y 
1990'au, a minnau'r cadeirio'r grwpiau yma ers cael fy ethol yn Gynghorydd Sir. Yn ail, mae 
swyddog marchnata yr Amgueddfa Lechi yn rhoi ei hamser a'i harbenigedd tuag at 
gynorthwyo Consortiwm Busnes Llanberis, sydd yn marchnata'r pentref a'r ardal. 

Agwedd arall sydd yn bwysig i mi ydi'r busnes mae'r Amgueddfa Lechi yn ei roi i'r pentref 
a'r ardal. Rwy'n gwybod eu bod yn prynu (ar gyfer y caffi·) eu bara, eu teisennau, eu llefrith 
a'u cig gan fusnesau lleol. Ofnafy byddai uno trefniadau masnachol yn mynd a'r gefnogaeth 
yma o' r ardal, a hynny er colled i'n busnesau ni yma. Beth hefyd am gyflogaeth ? Mae'r 
Amgueddfa yn gyflogwr da yn yr ardal, yn cyflogi staff drwy'r flwyddyn, yn rhoi cyfleoedd 
gwaith a swyddi haf i bobl ifanc yr ardal, ac wedi gwneud hyn ers ei hagor yn 1972. Mae'n 
rhaid diogelu hyn. 
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Yn bwysicach na phopeth, dyma'r amgueddfa genedlaethol ar gyfer y diwydiant llechi, y 
diwydiant ddaru greu a chynnal yr ardal yma, ac ardaloedd tebyg ar draws Gwynedd. Mae'r 
hyn sydd yn cael ei wneud yn yr Amgueddfa Lechi yn llawer iawn mwy na chyflwyno hanes 
yn unig. Ein ffordd ni 0 fyw, ein diwylliant ni, ein diddordebau a'n chwaraeon ni, ein crefftau 
ni, ein peiriannau a'n technoleg ni, daeareg ein creigiau ni, geirfa ein chwarelwyr ni, cynnwys 
ei cartrefi ni, dyfodol y diwydiant llechi: dyna sydd yn cael ei drafod yn yr Amgueddfa, ac 
mae'r cyfan yn llwyddo. Yn fy mam i, byddai'n gam annoeth i uno'r trefniadau masnachol, 
gan y byddai hynny'n sicr 0 amharu ar weithrediad yr Amgueddfa Lechi, a'i gallu hi i 
gynnwys a chyflwyno'r holl elfennau yma. 

Diolch am roi ystyriaeth i'r sylwadau yma 

Y r eiddoch yn gYWir . i-> 
('~CUv~ 

Cynghorydd Trefor 0 Edwards 

(Cynghorydd Annibynnol ) 

Copi: Steve George, Clerc Pwyllgor Diwylliant, y Gynlfaeg, a Chyfathrebu 
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Manchester Museum 
The University of Manchester 
Oxford Road 
Manchester  M13 9PL 
 
+44(0)161 275 2648 
www.manchester.ac.uk/museum 

 
 
Bethan Jenkins AM/ AC 
Culture, Welsh Language and Communications Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1NA 
 
30 October 2016  
 
Dear Ms Jenkins 
 
I am writing to you as the Director of Manchester Museum, one of the leading 
University Museums in the UK, to raise my concerns about some of the proposals 
currently being considered in relation to Amgueddfa Cymru/the National Museum of 
Wales. I understand that a proposal has been made to merge the commercial 
functions of the Museum with those of Cadw, to form a new organization Historic 
Wales.  
 
I would urge considerable caution before proceeding with such a step, and would 
strongly suggest that the matter be subject to consultation with the public and with the 
heritage sector, particularly as it implies a major change to the nature and functions of 
Amgueddfa Cymru. There are a number of problems with the proposal, including: 
 

• It will be very difficult for a Museum to operate sustainably if its commercial 
operations are taken away from it, in an environment where museums have 
become increasingly adept at developing income-generating activities 

 
• A large proportion of the Museum’s collections are not concerned principally 

with history, but with science and the natural environment, and their future will 
be uncertain under these proposals 

 
I do hope that time will be taken to reflect on the ramifications of any proposals before 
regrettable damage is done to a great national institution. 
 
Yours sincerely 

 
Dr Nick Merriman 
Director 
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Castle House
Grosmont
Monmouthshire
NP7 8EP
2nd November 2016

Chair/ Cadeirydd Bethan Jenkins AM/ AC:
Culture, Welsh Language and Communications Committee
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

Dear Bethan Jenkins

I am writing to express my concern at the intended merger of the National Museum Wales with 
Cadw into a new Historic Wales organisation.

From my lengthy and extensive involvement with the Blaenavon World Heritage Site and south 
Wales industrial heritage in general and with the European Route of Industrial Heritage I consider 
the contributions of NMW and Cadw to date to have been of great merit in the protection and 
promotion of Wales’ internationally significant industrial heritage. There have been benefits from 
clarity between their discreet roles. In particular I consider the loss of independence of NMW could 
prove to be unfortunate. NMW has shown great professionalism and imagination in providing first 
class promotion of Wales’ heritage.  NMW has provided sterling input within the Blaenavon World 
Heritage Site Partnership to make the most of tourism potential and wider community regeneration 
opportunities set out in the World Heritage Site Management Plan.NMW has also made a strong 
contribution to advancing the aims of the European Route of Industrial Heritage, the principal 
organisation for the promotion of European industrial heritage tourism, this includes crucial support 
for the “South Wales Route of Industrial Heritage –Valleys that Changed the World”. This initiative 
has resulted in networking between all sites in south Wales to achieve a joined up approach in 
promoting the region’s exceptional industrial history.

The remits of NMW and Cadw are complimentary. While the concept of Historic Wales may have 
attractions it is worth noting that Historic Scotland has not subsumed the National Museum of 
Scotland which is the responsibility of a Board of Trustees, therefore Wales would not be creating a 
parallel organisation. 

Working in effective partnership as at present has much to recommend it while allowing bodies to 
retain their integrity and deliver their individual responsibilities. Wales’ individual heritage 
organisations are of proven quality, presently respected throughout Europe. Merging these bodies 
and separate remits and in particular removing the autonomy of the NMW, could well prove to be a 
retrogressive step and not achieve the best possible protection and promotion of Wales 
internationally important industrial heritage.
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Yours sincerely

John Rodger.  MBE.
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Simon Thomas AC
Cadeirydd
Y Pwyllgor Cyllid
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd CF99 1NA                                                            16 Tachwedd 2016

Annwyl Simon

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Cylch gwaith y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn gyfrifol am graffu ar 
wariant Llywodraeth Cymru ar ddiwylliant, y celfyddydau, yr amgylchedd 
hanesyddol, y Gymraeg, cyfathrebu, darlledu a'r cyfryngau.   

Y Gweinidogion sy'n gyfrifol a gwaith craffu

O fewn Prif Grŵp Gwariant (MEG) yr Economi a'r Seilwaith, mae Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith yn gyfrifol am gyllid o ran y celfyddydau, 
amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, y cyfryngau a chyhoeddi a'r amgylchedd 
hanesyddol a naturiol. 

O fewn y Prif Grŵp Gwariant Addysg, mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol 
Oes yn gyfrifol am gyllid o ran y Gymraeg, gyda chylch gwaith penodol ar gyfer 
gweithredu'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, ariannu swyddfa Comisiynydd 
y Gymraeg a chyllid i gefnogi'r gwaith o weithredu Strategaeth Llywodraeth Cymru 
ar gyfer y Gymraeg. 

Roedd y ddau Weinidog yn bresennol yn ein cyfarfod ar 2 Tachwedd i ateb 
cwestiynau'r Aelodau.  Cyn hynny, darparodd y ddau Weinidog Femorandwm i'r 
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Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2017-18 mewn perthynas â'u cyfrifoldebau ariannu 
penodol.  Mae copi o'r ddau femorandwm ynghlwm er gwybodaeth i'r Pwyllgor. 

Crynodeb o'r Ddarpariaeth Sylfaenol a Chynigion y Gyllideb

Diwylliant (Refeniw)

Yn 2016-17, darperir cyfanswm o £81.3 miliwn o refeniw sylfaenol yn y meysydd 
hyn (ynghyd â £3 miliwn o wariant a reolir yn flynyddol [AME]). Cynigir y dylai hyn 
gynyddu £2.9 miliwn i £84.5 miliwn (ynghyd â £3 miliwn o wariant a reolir yn 
flynyddol) yn 2017-18.

Diwylliant (Cyfalaf)

Darperir £9.3 miliwn o gyfalaf sylfaenol yn 2016-17. Cynigir y dylai hyn gynyddu 
£9.5 miliwn i £18.7 miliwn yn 2017-18, yna disgyn £12.8 miliwn (i £5.9 miliwn) 
yn 2018-19, disgyn £0.3 miliwn (i £5.6 miliwn) yn 2019-20 cyn cynyddu £1.6 
miliwn (i £7.2 miliwn) yn 2020-21.

Y Gymraeg

Darperir cyfanswm o £25.6 miliwn o refeniw sylfaenol ar gyfer y Gymraeg.  Cynigir 
y dylai hyn gynyddu £10.6 miliwn i £36.1 miliwn.  Ni ddarperir unrhyw arian 
cyfalaf.

Barn gyffredinol y Pwyllgor ar gynigion y gyllideb 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r cynnydd cyffredinol yn y cyllidebau ar gyfer 
portffolios y ddau Weinidog.  Mae'n werth nodi'r cynnydd arian parod yn 2017-18 
mewn cyllid cyfalaf yn y portffolio diwylliant o dros 100 y cant a'r cynnydd arian 
parod o dros 40 y cant yng nghyllideb y Gymraeg, er ei bod yn ymddangos bod 
trosglwyddiadau syml o gyllid presennol oddi mewn i'r Prif Grŵp Gwariant Addysg 
yn cyfrif am ran helaeth o'r ail gynnydd.  Ar ôl cymryd hynny i ystyriaeth, mae'r 
cynnydd gwirioneddol mewn arian parod tua 19 y cant, sy'n gynnydd sylweddol 
serch hynny.
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Mae'r cynnydd o dros 3.5 y cant yn y gyllideb refeniw ar gyfer diwylliant i'w 
groesawu'n fawr, yn enwedig o ystyried y pwysau cyffredinol ar y gyllideb.  

Materion penodol sy'n codi yn sgil craffu ar waith y Gweinidogion

Diwylliant

Cadw – Rhaglen gyfalaf a tharged o ran incwm

Mae cyllideb gyfalaf Cadw yn cynnwys gostyngiad arfaethedig o £1.5 miliwn, o 
linell sylfaen 2016-17, sef £4.8 miliwn, i £3.3 miliwn yng nghyllideb ddrafft 
2017-18. Mae hynny'n ostyngiad o 32 y cant mewn termau arian parod. 

Eglurodd Ysgrifennydd y Cabinet y gellid gwrthbwyso'r gostyngiadau yn y gyllideb 
gyfalaf yn rhannol drwy'r incwm ychwanegol y gofynnwyd i Cadw ei gynhyrchu 
(mae gan Cadw darged i gynhyrchu incwm o £6.2 miliwn ar gyfer 2016-17).  Er y 
câi'r incwm ychwanegol hwn ei gynhyrchu fel refeniw, byddai ar gael i gefnogi 
rhaglenni refeniw a chyfalaf.  Rydym wedi gofyn am ragor o wybodaeth am y 
targed ar gyfer cynhyrchu incwm yn 2017-18.

Rydym yn pryderu am lefel y gostyngiad gan fod hon eisoes yn rhaglen gyfalaf 
gymharol fach.  Rydym hefyd yn pryderu am y posibilrwydd y gallai adnoddau gael 
eu cyfeirio i safleoedd sy'n gymharol fwy llwyddiannus wrth gynhyrchu incwm ar 
draul safleoedd sydd o bosibl yn llai 'poblogaidd'.  Mae'n ymddangos yn 
annhebygol y bydd yr incwm ychwanegol y disgwylir i Cadw ei gynhyrchu yn 
gwrthbwyso'r gostyngiad yn llawn a nododd Ysgrifennydd y Cabinet y bydd o leiaf 
ran ohono yn cael ei ychwanegu at wariant refeniw yn hytrach na gwariant cyfalaf.

Rydym wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet yn gofyn iddo nodi'n fanylach 
faint o'r incwm a gynhyrchir gan Cadw ei hun a gaiff ei ailgylchu i gefnogi gwaith 
Cadw yn ogystal â dadansoddiad o sut y caiff yr incwm hwn ei wario eleni a'r 
cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.  Byddwn yn cyhoeddi ymateb 
Ysgrifennydd y Cabinet pan ddaw i law.

At hynny, nid yw'n hollol glir beth fydd yr effaith ar Cadw os yw'n methu â 
bodloni'r targed o ran cynhyrchu incwm.  Rydym hefyd wedi gofyn am sicrwydd y 
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bydd yr holl incwm ychwanegol a gynhyrchir gan Cadw yn cael ei neilltuo a'i 
ddefnyddio i gefnogi gwaith Cadw.  Rydym hefyd wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd 
y Cabinet am y pwyntiau hyn a byddwn yn cyhoeddi ei ymateb.  

Cyngor Celfyddydau Cymru – cynhyrchu incwm

Caiff cyllid ar gyfer y celfyddydau ei sianelu'n bennaf drwy Gyngor Celfyddydau 
Cymru: £31.2 miliwn o refeniw o'r £31.7 miliwn a ddyrennir i'r maes hwn yn y 
gyllideb ddrafft. Mae cyllid refeniw yn y maes hwn wedi cynyddu 3.5 y cant mewn 
termau arian parod o gymharu â'r llinell sylfaen ddiwygiedig ar gyfer 2016-17. 
Mae'r cynnydd hwn i'w groesawu yn dilyn blynyddoedd o doriadau. 

Er gwaethaf y cynnydd hwn yng nghyllid Cyngor y Celfyddydau, mae Ysgrifennydd 
y Cabinet wedi gofyn i'r Cyngor "gyflymu ei waith i helpu ei sefydliadau portffolio, 
a’r sector ehangach, i gynyddu’r incwm a gynhyrchir ganddynt".  Yn ei dystiolaeth, 
amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet dargedau uchelgeisiol i'r sefydliadau a 
gefnogir gan y Cyngor Celfyddydau o ran cynhyrchu mwy o incwm. 

Mae gan y Cyngor Celfyddydau darged i gynyddu 20 y cant ar werth yr incwm i'r 
celfyddydau yng Nghymru o'r sector preifat rhwng 2015 a 2018.  Yn y tymor hwy, 
amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet ei farn y dylai tua thraean o incwm 
sefydliadau diwylliannol gael ei gynhyrchu ganddynt hwy eu hunain, tra bod y 
Llywodraeth yn darparu traean (drwy'r Cyngor Celfyddydau) a thraean arall yn dod 
o godi arian, rhoddion elusennol ac ati.

Yn debyg i Cadw, nid yw'n hollol glir beth fydd yr effaith ar Gyngor Celfyddydau 
Cymru os byddant yn methu â bodloni'r targed o ran cynhyrchu incwm.  Mae'n 
rhaid i ni hefyd fynegi rhywfaint o amheuaeth ynghylch a yw'r model ariannu 'tri 
thraean' yn realistig yng nghyd-destun Cymru gan iddi brofi'n anodd yn y 
gorffennol denu'r un graddau o gyllid dyngarol â rhannau cyfoethocach o'r DU.

Unwaith eto, rydym hefyd wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet a byddwn yn 
cyhoeddi ei ymateb.
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Y Gymraeg

Llinell Wariant y Gyllideb Cymraeg mewn Addysg

Mae'r holl wariant cynyddol ar y Gymraeg wedi'i gynnwys yn y llinell wariant hon, 
sy'n cynyddu £10.6 miliwn.  Fodd bynnag, fel y nodwyd yn gynharach, 
trosglwyddiadau syml rhwng cyllidebau yn y Prif Grŵp Gwariant Addysg sy'n cyfrif 
am £5.7 miliwn o'r cynnydd ymddangosol hwn.  

Mae'r trosglwyddiad yn cynnwys y symiau a ganlyn:

 £5.4 miliwn ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. (I fod yn glir, efallai y 
bydd y Pwyllgor Cyllid am argymell y dylid nodi'r llinell gyllid hon ar wahân 
yn y gyllideb derfynol gan fod iddi ddiben penodol iawn sydd rhywfaint yn 
wahanol i weddill llinell wariant y gyllideb.); 

 £0.5 miliwn o Gam Gweithredu'r Safonau Addysg i gefnogi defnydd 
anffurfiol o'r Gymraeg ymhlith pobl ifanc; a

 £0.2 miliwn i'r Cam Gweithredu Cymwysterau ar gyfer arholiadau Cymraeg i 
Oedolion.

Mae yna hefyd ostyngiad o £0.15 miliwn yn llinell wariant y gyllideb. Defnyddir 
arbedion amhenodol i dalu'r diffyg.  

Mae hynny'n gadael £4.85 miliwn yn ôl Memorandwm y Gweinidog (paragraff 14) i 
gefnogi 'datblygiad pellach Cymraeg i Oedolion, ac yn arbennig y ddarpariaeth o 
gyrsiau Cymraeg ar gyfer y gweithle, gyda’r hyn sy’n weddill yn cael ei ddefnyddio 
i gefnogi mentrau eraill sy’n hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg'.  Gwneir 
penderfyniad ynghylch sut y defnyddir y cyllid hwn yn unol â blaenoriaethau'r 
Strategaeth Gymraeg newydd, sy'n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd. 

Disgrifir y £4.85 miliwn a'r gostyngiad o £0.15 miliwn gyda'i gilydd fel '£5 miliwn 
ychwanegol yn 2017-18 sydd wedi ei ddyrannu o ganlyniad i gytundeb ar y 
Gyllideb gyda Phlaid Cymru.' Mae braidd yn gamarweiniol honni bod £5 miliwn 
ychwanegol wedi'i ddyrannu i'r llinell wariant hon. Y swm ychwanegol yw £4.85 
miliwn.  Efallai bod y Llywodraeth yn bwriadu gwario £5 miliwn, ond ni fydd modd 
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iddi wneud hynny oni wneir gostyngiadau mewn rhannau eraill o'r gyllideb.  
Byddai'n well pe bai hyn yn cael ei nodi'n glir yn y gyllideb.

Beth bynnag fydd lefel y cyllid ychwanegol (yr ydym yn derbyn y bydd yn 
arwyddocaol) rydym yn pryderu nad yw'n glir nac wedi'i ddiffinio'n briodol ar hyn 
o bryd sut y caiff y cyllid hwnnw ei ddefnyddio.  Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y 
Strategaeth Gymraeg newydd yn llywio penderfyniadau gwariant maes o law ac 
mai rhoi'r cart o flaen y ceffyl, i ryw raddau, fyddai gwneud penderfyniadau cadarn 
cyn penderfynu ar y strategaeth derfynol.  

Serch hynny, nid yw'n afresymol disgwyl y dylid cael mwy o eglurder ynglyn â'r 
opsiynau posibl ar gyfer defnyddio'r arian hwn cyn i'r Cynulliad gymeradwyo'r 
gyllideb derfynol.  Dylai hyn gynnwys asesiad clir o'r amcanion ar gyfer sut y bydd 
y cyllid newydd yn cefnogi gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (a 
faint o'r cyllid hwnnw a ddefnyddir i wneud hynny), yn ogystal â'r broses werthuso 
ar gyfer mesur llwyddiant y gwariant newydd hwn.  

Wrth ymateb i gwestiynau awgrymodd y Gweinidog hefyd y gellid defnyddio 
rhywfaint o'r arian hwn i sefydlu asiantaeth newydd ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg, 
neu i greu swyddogaeth debyg mewn corff sy'n bodoli eisoes.  Unwaith eto, nid 
oes unrhyw fanylion. Fodd bynnag, mae'r Gweinidog wedi nodi ei fwriad i 
ysgrifennu at y Pwyllgor pan fydd mewn sefyllfa i wneud penderfyniadau ar hyn, 
ac mae'n gobeithio y bydd hynny'n digwydd cyn rhoi'r gyllideb derfynol gerbron y 
Cynulliad ym mis Rhagfyr.

Cyllideb Comisiynydd y Gymraeg

Lleihawyd cyllideb y Comisiynydd 10 y cant y llynedd a gwnaed toriadau i'w 
chyllideb o flwyddyn i flwyddyn sy'n gyfwerth â gostyngiad arian parod o 25 y cant 
dros y 4 blynedd diwethaf.  Fodd bynnag, darparwyd swm ychwanegol anghylchol 
o £150,000 i'r Comisiynydd y llynedd er mwyn 'sicrhau ei bod hi’n gallu gwneud y 
gwaith y mae’n rhaid iddi ei wneud ar hyn o bryd', fel yr eglurodd y Gweinidog. 

Nid yw'r gyllideb ddrafft yn cynnig unrhyw gynnydd yn 2017-18, gan barhau i 
nodi swm o £3.0 miliwn. Os nad yw'r Comisiynydd yn gallu bodloni'i holl 

Tudalen y pecyn 38



gyfrifoldebau ar hyn o bryd, rydym yn credu y gellid dadlau bod angen am ryw 
lefel o adnoddau ychwanegol.

Pan holwyd y Gweinidog am hyn, fe'i  gwnaeth yn glir nad yw'r Comisiynydd wedi 
gwneud unrhyw gais am gynnydd yn ei chyllideb.  Fodd bynnag, ar ôl i'r 
Gweinidog ddod gerbron y Pwyllgor, cysylltodd swyddfa'r Comisiynydd â ni gan 
ddweud mewn e-bost:

‘Yn dilyn y drafodaeth ar gyllideb y Gymraeg yn y Pwyllgor Diwylliant heddiw, 
dyma neges ar ran y Comisiynydd i egluro ein amcangyfrif cyllideb ar gyfer 
2017/18.

Anfonwyd amcangyfrif ariannol y Comisiynydd ar gyfer 2017/18 at y 
Llywodraeth ar 6 Hydref.  Mae dyletswydd statudol arnom i anfon yr 
amcangyfrif at y Llywodraeth o leiaf bum mis cyn y flwyddyn ariannol 
perthnasol.

Cyllideb y Comisiynydd ar gyfer 2016/17 oedd £3,051,000.  Yn yr amcangyfrif 
gwnaeth y Comisiynydd gais am £150,000 ychwanegol dros y ddwy flynedd 
nesaf.  H.y. £75,000 yn ychwanegol ar gyfer 2017/18, sef cyllideb o 
£3,126,000.

Gallaf gadarnhau felly bod y Comisiynydd wedi gwneud cais am fwy o arian ar 
gyfer 2017/18.

Byddwn yn ddiolchgar pe bai modd i chi egluro hynny wrth y Pwyllgor.’

Mae'n amlwg bod rhywfaint o ddryswch rhwng yr hyn a ddywedwyd wrthym gan y 
Gweinidog a'r hyn yr ydym wedi cael gwybod ers hynny gan y Comisiynydd.  Mae'r 
symiau dan sylw yn gymharol fach, ond rydym yn pryderu nad oedd yn 
ymddangos bod y Gweinidog yn gwybod am y cais hwn am gyllid ychwanegol.

Rydym wedi ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am eglurhad pellach a byddwn yn 
cyhoeddi ei ymateb pan y'i derbynnir. 
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Cyllid o fewn Portffolios Gweinidogion eraill 

Yn ogystal â'r cyllid y mae'n uniongyrchol gyfrifol amdano, nododd Gweinidog y 
Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn ei Femorandwm (para 25) nifer o feysydd o gyllid 
dynodedig â'r nod o gefnogi'r iaith Gymraeg a darparu gwasanaethau Cymraeg, y 
mae Gweinidogion eraill yn gyfrifol amdanynt.  

Dylid nodi hefyd bod swm sylweddol o wariant i gefnogi Diwylliant a'r Gymraeg yn 
cael ei ariannu yn anuniongyrchol drwy rannau eraill o'r gyllideb.  Er enghraifft, 
mae rhan sylweddol iawn o'r gwariant sy'n cefnogi darpariaeth iaith Gymraeg 
mewn addysg yn mynd i awdurdodau lleol drwy'r grant cynnal refeniw (RSG).  Gan 
fod yr iaith Gymraeg yn cael ei phrif-ffrydio ar draws portffolios Gweinidogion, 
bydd cyllidebau eraill hefyd yn helpu i gefnogi'r ddarpariaeth ar gyfer yr iaith 
Gymraeg a'u datblygiad ond efallai na fydd hynny'n gwbl weladwy. Mae cymorth 
ariannol i agweddau ar y celfyddydau, amgueddfeydd a llyfrgelloedd hefyd yn cael 
ei wario gan awdurdodau lleol drwy'r Grant Cynnal Refeniw.  

Mae'r Pwyllgor yn derbyn natur prif ffrwd llawer o wariant y Llywodraeth ar y 
Gymraeg yn benodol.  Nid yw'r Pwyllgor yn galw am gyfrif y gwariant arall hwn ar 
wahân.  Byddai gwahanu gwariant yn y modd hwn yn ôl pob tebyg yn anymarferol, 
yn llyncu amser ac ni fyddai fodd bynnag, mae'n debyg, yn rhoi darlun llawn a 
chywir o'r gwariant cyffredinol .

Serch hynny, mae'r sefyllfa yn werth ei nodi ac efallai y bydd y Pwyllgor Cyllid am 
ystyried a allai gwaith craffu ar y gyllideb gan Bwyllgorau eraill y Cynulliad roi 
rhagor o wybodaeth am wariant sy'n cefnogi Diwylliant a'r Gymraeg.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Ken Skates ac Alun Davies er gwybodaeth.

Yn gywir

Bethan Jenkins AC, Cadeirydd
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Ken Skates AC
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith
Llywodraeth Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd 
CF99 1NA                                                                                16 Tachwedd 2016

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Diolch i chi am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 
2 Tachwedd 2016 i drafod cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 
2017-18.  Gwnaethoch gytuno i ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu rhagor o 
wybodaeth, a hefyd mae un neu ddau o feysydd y byddai’r Pwyllgor yn 
gwerthfawrogi cael eglurhad pellach yn eu cylch.

Cadw - Rhaglen Gyfalaf

Gwnaethoch gadarnhau na fyddai dim lleihad o ran y rhaglen gwariant cyfalaf 
arfaethedig o ganlyniad i’r toriad yn y gyllideb cyfalaf, ac y byddai incwm a godir 
yn safleoedd Cadw yn cael ei ddefnyddio i sicrhau’r gwariant cyfalaf hwnnw.  
Dywedasoch y byddech yn ysgrifennu i nodi pa safleoedd Cadw a fyddai’n elwa o 
waith arian cyfalaf dros y pedair blynedd nesaf, i gadarnhau na fyddai dim lleihad 
i’r gwariant a gynlluniwyd ac, ymhellach, i nodi pa waith ychwanegol a gaiff ei 
wneud mewn safleoedd os caiff rhagor o incwm eto ei greu a’i ddyrannu ar gyfer 
gwariant cyfalaf gan Cadw.  

Cadw - Creu Incwm

Nid yw’n gwbl glir beth fydd yr effaith ar Cadw os bydd yn methu â chyrraedd ei 
darged ar gyfer creu incwm. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar o gael gwybod sut y 
gwneir iawn am unrhyw ddiffyg os na chyrhaeddir y targedau, ac o gael sicrwydd y 
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bydd unrhyw incwm ychwanegol a gynhyrchir gan Cadw wedi cael ei neilltuo, fel y 
caiff ei ddefnyddio i gefnogi gwaith Cadw. Yn ogystal, byddai’r Pwyllgor hefyd yn 
ddiolchgar am ragor o wybodaeth am:

 y graddau y cafodd incwm ychwanegol a grëwyd gan Cadw yn y 
blynyddoedd blaenorol ei neilltuo ar gyfer ei ddefnyddio gan Cadw;

 dadansoddiad o sut y defnyddiwyd incwm a grëwyd gan Cadw ei hun yn y 
flwyddyn ariannol gyfredol; ac

 yr incwm targed ar gyfer 2017-18 yn ogystal â’r bwriad o ran sut y dylai’r 
incwm hwn gael ei ddefnyddio.

Cyngor Celfyddydau Cymru – Creu Incwm

Fel yn achos Cadw, nid yw’n gwbl glir beth fydd yr effaith ar Gyngor y Celfyddydau 
os bydd yn methu â chyrraedd ei darged ar gyfer creu incwm. Byddai’r Pwyllgor yn 
ddiolchgar i gael gwybod sut y bydd unrhyw ddiffyg yn cael ei dalu os na 
chyrhaeddir y targedau.  

Roedd Aelodau’r Pwyllgor hefyd braidd yn amheus ynghylch a yw’r model ariannu 
‘tri thraean’ (h.y. cael arian o gyllid cyhoeddus, cynhyrchu incwm a ffynonellau 
haelioni, fel traean o bob un) yn realistig yng nghyd-destun Cymru, oherwydd yn 
hanesyddol, bu’n fwy anodd denu cyllid haelioni i’r un graddau ag yw mewn 
rhannau mwy cyfoethog o’r DU. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar o glywed eich 
barn am hyn, a beth yw’r cynlluniau ar gyfer symud yn nes at fodel o’r fath.
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Adolygiad Arbenigol o Amgueddfeydd

A fyddai modd i chi roi rhagor o fanylion am gynnydd tuag at strategaeth 
amgueddfeydd newydd, a’r graddau y gall dyraniadau cyllidebol yn y maes hwn 
newid yn dibynnu ar ffurf y strategaeth newydd hon yn.

Yn gywir

Bethan Jenkins AC 
Cadeirydd
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Alun Davies AC
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Llywodraeth Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd 
CF99 1NA                                                                                16 Tachwedd, 2016

Annwyl Weinidog

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Diolch i chi am ddod i gyfarfod Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 2 
Tachwedd i drafod cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18.  
Roedd nifer o feysydd y gwnaethoch gytuno i ysgrifennu at y Pwyllgor yn eu cylch 
i roi rhagor o wybodaeth.  Mae yna hefyd un neu ddau o feysydd y byddai'r 
Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael rhagor o eglurhad yn eu cylch.

Hyrwyddwyr Dwyieithrwydd

Gwnaethoch nodi bod  gwerthusiad o'r prosiect wedi'i wneud ac y byddech yn 
ysgrifennu at y Pwyllgor gan roi rhagor o fanylion am y canfyddiadau.

Asiantaeth er Hyrwyddo'r Gymraeg

Gwnaethoch nodi eich bod yn ystyried sefydlu asiantaeth er hyrwyddo'r iaith 
Gymraeg a beth fyddai strwythur a swyddogaeth asiantaeth o'r fath.  Roeddech yn 
gobeithio gwneud penderfyniadau terfynol ar y materion hyn cyn i'r gyllideb 
derfynol gael ei hystyried gan y Cynulliad ym mis Rhagfyr. Gwnaethoch addo y 
byddech yn ysgrifennu at y Pwyllgor ar ôl i chi fod mewn sefyllfa i wneud 
penderfyniadau.
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Asesiad Effaith Strategol Integredig

Gwnaethoch addo rhoi rhagor o fanylion o ran ynglŷn â sut rydych yn bwriadu 
cyflawni'r  blaenoriaethau a'r ymrwymiadau ar gyfer y Gymraeg a'r canlyniadau 
cysylltiedig o ran yr asesiad effaith strategol integredig yn y naratif ynglŷn â 
chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru. 

Llinell Wariant y Gymraeg mewn Addysg yn y Gyllideb 

Mewn ymateb i gwestiynau, gwnaethoch nodi y gellir defnyddio rhan o'r £4.85 
miliwn ychwanegol sydd yn Llinell Wariant y Gymraeg mewn Addysg yn y Gyllideb i 
sefydlu asiantaeth newydd er hyrwyddo'r iaith Gymraeg, neu ynteu i greu 
swyddogaeth debyg o fewn corff sydd eisoes yn bodoli.  Dywedasoch y byddech 
yn ysgrifennu at y Pwyllgor cyn i'r gyllideb derfynol ddod gerbron y Cynulliad ym 
mis Rhagfyr.

Cyllideb Comisiynydd y Gymraeg

Yn y cyfarfod gwnaethoch nodi nad oedd y Comisiynydd wedi gwneud unrhyw 
gais am gynnydd yn ei chyllideb.  Fodd bynnag, yn dilyn hyn cysylltwyd â ni gan 
swyddfa'r Comisiynydd a ddywedodd wrthym:

Anfonwyd amcangyfrif ariannol y Comisiynydd ar gyfer 2017/18 at y Llywodraeth 
ar 6 Hydref.  Mae dyletswydd statudol arnom i anfon yr amcangyfrif at y 
Llywodraeth o leiaf bum mis cyn y flwyddyn ariannol perthnasol.

Cyllideb y Comisiynydd ar gyfer 2016/17 oedd £3,051,000.  Yn yr amcangyfrif 
gwnaeth y Comisiynydd gais am £150,000 ychwanegol dros y ddwy flynedd nesaf.  
H.y. £75,000 yn ychwanegol ar gyfer 2017/18, sef cyllideb o £3,126,000.  

Gallaf gadarnhau felly bod y Comisiynydd wedi gwneud cais am fwy o arian ar 
gyfer 2017/18.
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Mae'n amlwg bod rhywfaint o ddryswch rhwng yr hyn a ddywedoch chi wrthym a'r 
hyn a ddywedodd y Comisiynydd wrthym yn ddiweddarach.  Byddwn yn ddiolchgar 
pe gallech egluro'r sefyllfa fel mater o frys. 

Yn gywir

Bethan Jenkins AC 
Cadeirydd
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