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PAPUR TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y 
GYMRAEG A CHYFATHREBU 
 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Ionawr 2018 
 

 

Cyflwyniad 
 

Mae’r papur hwn yn amlinellu fy mlaenoriaethau ar gyfer portffolio y Gymraeg 
a Dysgu Gydol Oes.  Mae'r portffolio yn un eang ei gwmpas. Fodd bynnag, 
mewn perthynas â'r elfennau ohono sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor, mae fy 
mlaenoriaethau fel y'u nodir yn Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol, 
yn cynnwys: 
 

 gosod targed uchelgeisiol o gael un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050 gyda cherrig milltir allweddol ar gyfer y degawdau cyn hynny; a 

 parhau i gefnogi'r cynllun i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn ein 
hysgolion. 

 
Mae cysylltiadau clir rhwng y blaenoriaethau hyn, a chânt eu datblygu yn unol 
â gweithgareddau ehangach fy mhortffolio a'r gwaith a wneir gan fy 
nghydweithwyr ar draws y Llywodraeth. Edrychaf ymlaen at feithrin perthynas 
ragweithiol â'r Pwyllgor wrth gyflawni'r blaenoriaethau hyn. 
 

Strategaeth Cymraeg 2050 
 
Ar 11 Gorffennaf eleni lansiom ein strategaeth Cymraeg 2050, sy’n gosod ein 
gweledigaeth ar gyfer cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
Mae’r strategaeth newydd yn esbonio sut byddwn yn gweithio i gyrraedd 
miliwn o siaradwyr Cymraeg a chynyddu canran y boblogaeth sy’n defnyddio’r 
Gymraeg yn ddyddiol o 10% i 20% erbyn 2050. 
 
Tair thema’r strategaeth  
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Diben y ffigur o filiwn o siaradwyr yw gosod uchelgais, er mwyn newid 
meddylfryd pobl a chodi’n golygon fel ein bod yn anelu at wir ffyniant.  
 
Mae’r Llywodraeth wedi llwyr ymrwymo i’r strategaeth newydd, gyda’r targed 
o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 wedi’i chynnwys yn rhaglen 
lywodraethol Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb: y strategaeth 
genedlaethol.  Mae’r “Gymraeg sy’n ffynnu” hefyd yn ymddangos yn un o’r 7 
nod llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
O osod yr uchelgais hwn, mae’n hollbwysig ein bod yn gweithredu ar unwaith i 
ddechrau gwireddu’r weledigaeth. Dyna pam y gwnaethom, yng nghyllideb 
2017-2018, glustnodi bron i £10 miliwn ychwanegol er mwyn cynorthwyo 
gyda’r weledigaeth. Roedd hyn yn cynnwys £3m ar gyfer Cymraeg i oedolion, 
£2m i hybu’r Gymraeg, a £4.2m o’r gyllideb addysg i gefnogi datblygu 
proffesiynol i gefnogi’r Gymraeg mewn addysg.  
 
Rwy’n falch fod y cytundeb diweddar ar gyfer cyllideb 2018-19 a 2019-20 yn 
cynnwys rhagor o arian i’r Gymraeg - £5m o arian rheolaidd yn ogystal ag 
arian i’r Mudiad Meithrin (£1m y flwyddyn) ac ar gyfer adnoddau addysg 
dwyieithog (£500k y flwyddyn).  
 
Rhaglen Waith 2017-21 
Tra bo’r strategaeth yn cynnig taflwybr ar gyfer y daith at filiwn o siaradwyr, 
mae’r Rhaglen Waith ar gyfer 2017-21, a gyhoeddwyd ar y cyd â’r 
strategaeth, yn nodi’r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod y Cynulliad hwn i 
osod y seiliau.  Y cerrig milltir cynnar a fydd yn dangos ein bod ar y trywydd 
iawn fydd: 
 

 cynnydd bychan yn y teuluoedd sy’n trosglwyddo’r Gymraeg erbyn 
Cyfrifiad 2021, gan barhau â’r patrwm a welwyd rhwng 2001 a 2011 

 cynnydd yng nghanran y dysgwyr a fydd mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg, o 22 y cant (sy’n seiliedig ar 7,700 o ddysgwyr saith oed yn 
2015/16) i 24 y cant (tua 8,400) erbyn 2021, er mwyn bod ar y trywydd 
iawn i gyrraedd 30 y cant (tua 10,500 ym mhob grŵp oedran) erbyn 
2031 ac yna 40 y cant (tua 14,000 ym mhob grŵp oedran) erbyn 2050. 

 
Bydd llawer o’n pwyslais, felly, ar hyrwyddo’r ddau faes gwaith hwn rhwng 
nawr a 2021 er mwyn cryfhau’r seiliau ar gyfer y dyfodol. 
 
Er mwyn hwyluso cynnydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg, byddwn yn: 

 cefnogi’r gwaith o ehangu sector Cymraeg y blynyddoedd cynnar drwy 
greu 40 grŵp meithrin newydd erbyn 2021 
 

 cefnogi cynnydd yn nifer yr athrawon yng Nghymru sy’n gallu addysgu 
Cymraeg neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2021 fel a 
ganlyn: 

o 3,100 o athrawon cynradd sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg (o linell sylfaen o 2,900 yn 2015/16)  
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o 600 o athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu Cymraeg (o linell 
sylfaen o 500 yn 2015/16) 

o 2,200 o athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg (o linell sylfaen o 1,800 yn 2015/16). 

  
Byddwn hefyd yn cadw llygad agos ar y dangosyddion defnydd iaith sy’n 
gysylltiedig â’r targed o gynyddu cyfraddau’r bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg 
bob dydd o 10 y cant o’r boblogaeth i 20 y cant yn 2050. Cynyddu’r targed o 
10 y cant i 11 y cant erbyn 2021 fydd ein carreg filltir gyntaf. 
 
Mae Cymraeg 2050 yn amlinellu cyfres o newidiadau trawsnewidiol y bydd 
angen eu gweld er mwyn cyrraedd ein targedau. Mae gweddill y ddogfen hon 
yn rhoi’r diweddaraf ar y cynnydd sydd wedi’i wneud o safbwynt y newidiadau 
hyn. Mae diweddariad ar y cynnydd a wnaed hyd yn hyn mewn perthynas â’r 
newidiadau hyn wedi’i gynnwys yn Atodiad A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eluned Morgan AC 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
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Atodlen A 
 
 

Cymraeg 2050 
 

Thema 1 – Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
 

1. Gwneud cynnydd cyflym i ehangu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg y blynyddoedd cynnar i 150 yn fwy o grwpiau meithrin 
dros y degawd nesaf er mwyn hwyluso dilyniant i addysg cyfrwng 
Cymraeg. 

 
Mae’r gwaith o gynllunio lle mae angen ehangu darpariaeth blynyddoedd 
cynnar ar y gweill. Mae hyn yn cynnwys mapio’r ddarpariaeth gyfredol â’r 
wybodaeth a ddarperir yng Nghynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
ac Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant yr awdurdodau lleol. Rydym wedi 
gweithio gyda Mudiad Meithrin dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn casglu 
data mwy cynhwysfawr am eu lleoliadau, gan gynnwys capasiti pob cylch 
meithrin, proffil oedran y plant sy’n eu mynychu, yn ogystal â chyfraddau plant 
yn trosglwyddo i addysg Gymraeg. Mae’r data hwn wedi ei rannu gyda’r 
awdurdodau lleol er mwyn iddynt allu bwydo’r wybodaeth i’w CSGA. 
 
Bydd rhaid sicrhau bod gweithlu cymwys sy’n gallu gweithio yn hyderus drwy 
gyfrwng y Gymraeg er mwyn cefnogi’r twf hwn. Rydym yn parhau i weithio 
gyda nifer o bartneriaid ar draws y sector, gan gynnwys Mudiad Meithrin, 
Wales PPA a NDNA Cymru er mwyn darparu hyfforddiant er mwyn gwella 
sgiliau Cymraeg y gweithlu ac arfogi’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau 
cyfrwng Cymraeg â’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen. Mae prosiect peilot 
hefyd ar y gweill ar hyn o bryd er mwyn llunio gwaelodlin dibynadwy o sgiliau’r 
gweithlu blynyddoedd cynnar. Mae’r prosiect, sy’n cael ei gyflawni ar y cyd 
gan Cwlwm, consortiwm o bump sefydliad gofal plant, a’r Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol, yn defnyddio Erfyn Diagnostig Ieithyddol er mwyn 
mapio gallu sampl o weithwyr yn erbyn lefelau Cymraeg i Oedolion. Bydd y 
data hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn cynllunio rhaglenni cefnogaeth ac 
hyfforddi i’r dyfodol o Ebrill 2018. 
 

2. Cynyddu’r gyfran o bob grŵp blwyddyn ysgol sy’n cael eu 
haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg o 22 y cant (sy’n seiliedig ar 
7,700 o ddysgwyr saith oed yn 2015/16) i 30 y cant (tua 10,500 ym 
mhob grŵp blwyddyn) erbyn 2031, ac yna i 40 y cant (tua14,000 
ym mhob grŵp blwyddyn) erbyn 2050. 
 
3. Gweddnewid sut rydym yn addysgu Cymraeg i bob dysgwr fel 
bod o leiaf 70 y cant o’r dysgwyr hynny’n gallu dweud erbyn 2050 
eu bod yn gallu siarad Cymraeg erbyn iddynt adael yr ysgol. 

  
Addysg yw un o’r meysydd allweddol sy’n sylfaen i’n gweledigaeth i gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Bydd sicrhau cynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc 
sy’n cael addysg drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog yn flaenoriaeth i ni gyd. 
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Mae Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) yn parhau’n 
sylfaen gadarn ar gyfer cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. 
Mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn adeiladu ar y 
gwaith da hwn. 

 
Yn gynnar yn 2017 penodwyd Aled Roberts i gynnal adolygiad brys o CSGA 
pob sir, yn ogystal ag adolygu’r broses o lunio’r CSGA a chynnig argymhellion 
ar sut byddai modd gwella’r broses honno. Roedd hwn yn adolygiad lefel 
uchel ac yn gam cyntaf tuag at drawsnewid y ffordd rydym yn cynllunio 
addysg cyfrwng Cymraeg. Cyhoeddwyd adroddiad Aled Roberts ar 4 Awst 
2017, ac roedd yn cynnwys 18 o argymhellion, yn eu plith:  
 

 Sefydlu Bwrdd i drafod ac adnabod y newidiadau sydd eu hangen yn 
nhermau newidiadau i’r ddeddf a rheoliadau  

 Adolygu amserlen y CSGA i gyd-fynd â chynlluniau cyllid cyfalaf 
Llywodraeth  

 Cryfhau perthynas strategol yr awdurdodau lleol a’r Mudiad Meithrin er 
mwyn sicrhau twf y sector ar lefel leol  

 Cynllunio pwrpasol ar frys er mwyn cynyddu nifer yr athrawon sy’n 
hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
Gwnaeth cyn-Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes dderbyn yr 18 
argymhelliad, a byddwn yn dechrau cymryd camau yn eu cylch ar unwaith.  
 
Yn dilyn adolygiad cyflym Aled Roberts o’r CSGA, gofynnwyd i’r 22 o 
awdurdodau lleol gyflwyno cynlluniau diwygiedig. Mae dros hanner y 
cynlluniau bellach wedi dod i law, a byddaf yn eu hadolygu maes o law. 
 
Byddwn yn sefydlu Bwrdd i ddatblygu’r argymhellion a chynnig cyngor ar 
feysydd fel categoreiddio ysgolion ac addasu’r ddeddf a’r rheoliadau ar gyfer 
cynllunio addysg yn fuan yn y Flwyddyn Newydd.  

 
O safbwynt y cwricwlwm, byddwn yn symud ymlaen i drawsnewid y modd y caiff y 
Gymraeg ei haddysgu mewn ysgolion cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau bod holl 
blant a phobl ifanc Cymru’n cael y cyfle gorau i ddod yn rhugl yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Mae gwaith wedi cychwyn ar ddatblygu’r Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu yn y cwricwlwm newydd. Bydd y Maes Dysgu a Phrofiad yn 
cynnwys un continwwm o addysgu a dysgu ieithoedd, gan gynnwys y Gymraeg. Y 
bwriad yw y bydd y cwricwlwm ar gael i ysgolion ym mis Ebrill 2019 a chael ei 
gyflwyno o fis Medi 2022. 

 
O ran y gwaith o ad-drefnu ysgolion, cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw cynllunio 
lleoedd ysgol ac fel rheol nid yw Llywodraeth Cymru yn ymyrryd yn uniongyrchol yn y 
broses o gynllunio lleoedd ysgol.  Rhaid i unrhyw gynlluniau a nodir mewn Cynlluniau 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg ynghylch newid darpariaeth ysgol fod yn destun 
y prosesau statudol perthnasol. Rhaid i awdurdodau lleol adolygu’n barhaus sut mae 
eu darpariaeth yn bodloni’r galw am leoedd ysgol, nawr ac yn y dyfodol, yn ogystal â 
gofynion y cwricwlwm modern.  
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Yn unol â Rhaglen Waith 2017-21 Cymraeg 2050, cyhoeddwyd ein polisi a 
chynllun gweithredu ar gyfer y Gymraeg mewn addysg ar 18 Rhagfyr. 
 
O safbwynt adnoddau’r Gymraeg mewn addysg, mae Llywodraeth Cymru yn 
buddsoddi tua £2.653m yn flynyddol i gomisiynu adnoddau addysgol cyfrwng 
Cymraeg i ddysgwyr i gefnogi pynciau ar draws y cwricwlwm o 3-19 oed. 
Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod adnoddau yn y ddwy iaith ar 
gael ar gyfer y cwricwlwm newydd a’r cymwysterau diwygiedig.  
 
Hyd yma eleni rydyn ni wedi dyfarnu 25 o gontractau i gynhyrchu adnoddau i 
gefnogi pynciau megis celf a dylunio, cerddoriaeth, Cymraeg, daearyddiaeth, 
dylunio a thechnoleg, hanes, llywodraeth a gwleidyddiaeth, mathemateg ac 
ieithoedd tramor modern.  Bydd yr adnoddau hyn yn ymateb i’r diffyg a 
nodwyd gan athrawon ar gyfer y pynciau hynny ac ar gyfer y cymwysterau 
diwygiedig. Mae dros 70 o deitlau newydd wedi’u cyhoeddi. Ymysg y rhain 
mae ap ‘Botio’ sy’n helpu dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 i godio, a  dwy nofel 
gyntaf mewn dwy drioleg gan Y Lolfa sef  EFA (Cyfres y Melanai) ac Yr Ynys 
(Cyfres Yma). Dyma’r triolegau cyntaf i’w cyhoeddi yn y Gymraeg i oedolion 
ifanc. 
 
Yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, dyfarnwyd cytundeb i RNIB Cymru i 
baratoi cyfanswm o 32 o deitlau dros gyfnod o flwyddyn ar gyfer dysgwyr dall 
ac â golwg rhannol. Bydd yr adnoddau hyn ar gael mewn amrywiaeth o 
fformatau, yn cynnwys Braille, print bras, DAISY a ffeiliau MP3.  
 
Mae’r cynllun grant i CBAC ar gyfer cyfieithu gwerslyfrau i gefnogi’r 
cymwysterau diwygiedig yn sicrhau y bydd  58 o deitlau newydd ar gael.  Yn 
dilyn yr uwchgynhadledd ar adnoddau ym mis Ebrill 2017 mae  trafodaethau 
wedi’u cynnal gyda chyhoeddwyr i edrych ar ffyrdd o sicrhau bod adnoddau 
yn y ddwy iaith yn cael eu cyhoeddi yr un pryd yn y dyfodol. Yn y cyfnod byr 
mae CBAC wedi ailedrych ar ei brosesau gwaith er mwyn lleihau’r bwlch 
rhwng y dyddiadau cyhoeddi yn y ddwy iaith.  

 
 

4. Cynyddu nifer yr athrawon cynradd sy’n gallu addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg o 2,900 i 3,900 erbyn 2031 ac i 5,200 erbyn 
2050; cynyddu nifer yr athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu 
Cymraeg o 500 i 900 erbyn 2031 ac i 1,200 erbyn 2050; a chynyddu 
nifer yr athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg o 1,800 i 3,200 erbyn 2031 ac i 4,200 erbyn 2050. 

 
Mae’r gyfundrefn addysg yn gwbl ddibynnol ar ei gweithlu. Os ydym am weld 
un continwwm addysg Gymraeg, mae’n rhaid i ni fuddsoddi yn athrawon y 
dyfodol. 
 
Mae’n hollbwysig ein bod yn gosod seiliau cadarn dros 4 blynedd cyntaf y 
strategaeth. I’r perwyl hwnnw byddwn yn rhoi sylw arbennig ar gryfhau sut 
rydym yn denu, yn hyfforddi ac yn cefnogi athrawon newydd.  Fel rhan o 
hynny, mae angen sicrhau bod gan athrawon yr adnoddau sydd eu hangen 
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arnynt, ar yr amser iawn, i allu addysgu yn y modd gorau posib. Dyma fydd un 
o’n blaenoriaethau yn ystod y cyfnod cyntaf o weithredu’r strategaeth. 
 
I’r perwyl hwn cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg £4.2 miliwn yn 
ychwanegol o’r gyllideb addysg ar gyfer 2017-18 er mwyn datblygu ymhellach 
y gweithlu athrawon i addysgu’r Gymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg.    
 
Rwy’n falch bod Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, hefyd 
wedi cyhoeddi y bydd cymhellion ar gael i fyfyrwyr cymwys sy'n dechrau 
cyrsiau addysg gychwynnol i athrawon yn y flwyddyn academaidd 18/19. 
Bydd cymhelliant cyfrwng Cymraeg newydd yn targedu athrawon uwchradd 
sy’n addysgu pob pwnc arbenigedd drwy gyfrwng y Gymraeg / yn ddwyieithog 
neu’n addysgu Cymraeg mewn unrhyw sefydliad uwchradd.   

 
5. Diwygio’r cynnig addysg a sgiliau ôl-16 cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog i sicrhau bod gan bobl ifanc gyfle i barhau i ddatblygu 

sgiliau dwyieithog i gefnogi economi sy’n ffynnu. 
 
Mae gwaith da yn mynd yn ei flaen i adeiladu ar y seilwaith sydd eisoes wedi 
ei osod ar gyfer ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y 
sector ôl-16 er mwyn sicrhau dilyniant ieithyddol o un cyfnod o addysg i’r llall.  
Bu cynnydd graddol yn y ddarpariaeth dros y cyfnod diwethaf ac mae’r sector 
yn gweithio’n galed i uwchsgilio staff a chodi ymwybyddiaeth ein pobl ifanc o 
fanteision sgiliau dwyieithog ar gyfer y gweithle.   
 
Mae adolygiad o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ei gwblhau a 
chyhoeddwyd ymateb y Llywodraeth ar 12 Rhagfyr gan dderbyn yr holl 
argymhellion, yn arbennig i ymestyn dyletswyddau’r Coleg i gynnwys y sector 
ôl-16.  O ganlyniad mae’r Coleg yn sefydlu Bwrdd Cynllunio arbenigol gyda 
chynrychiolaeth o’r sectorau addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith.  
Pwrpas y bwrdd fydd cynghori ar y dulliau gweithredu angenrheidiol er mwyn 
datblygu darpariaeth ôl-16 a llunio cynllun gweithredu ffurfiol i’r dyfodol, fydd 
yn ystyried ehangu’r ddarpariaeth; cynllunio a hyfforddi’r gweithlu, a 
chynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn yr addysg. 
 
Am y tro cyntaf eleni mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 
darparu rhaglen ‘Cymraeg Gwaith’ er mwyn cefnogi gweithleoedd i ddatblygu 
sgiliau Cymraeg eu gweithlu a cynhelir rhaglen beilot ar y cyd gyda Colegau 
Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn datblygu gallu ymarferwyr 
mewn colegau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch i addysgu yn 
hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg. 
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Thema 2 – Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 
 

6. Adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n cefnogi’r Gymraeg er mwyn 
sicrhau ei bod yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer hybu a hwyluso 
defnyddio’r iaith. 

 
Cyhoeddodd cyn-Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Bapur Gwyn 
‘Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg’ ar 9 Awst 2017.  
Cafwyd trafodaethau egnïol yn y digwyddiadau ymgynghori yn Llandudno, 
Merthyr Tudful, Abertawe, Caerdydd ac Aberystwyth, yn ogystal â 
digwyddiadau ymgysylltu penodol gyda phobl ifanc yng Nglan Llyn a phobl ag 
anableddau dysgu yng Nghaerfyrddin.  
 
Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 31 Hydref 2017. Daeth cyfanswm o 504 o 
ymatebion i law (226 o ymatebion gan unigolion a sefydliadau, yn ogystal â 
nifer o lythyrau ymgyrch). Rwy’n gobeithio gwneud cyhoeddiad ar y camau 
nesaf yn yr wythnosau nesaf.    

 
Prif bwrpas y Papur Gwyn yw sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn ein helpu i 
wireddu strategaeth Cymraeg 2050. Mae hynny’n golygu taro’r cydbwysedd 
iawn rhwng hybu a rheoleiddio, a sicrhau’r effaith gorau posibl gydag 
adnoddau prin. Er mwyn cyflawni’r nod, mae’r Papur Gwyn yn dadlau bod 
angen corff newydd, Comisiwn y Gymraeg, sef pwerdy gyda statws, 
hygrededd ac adnoddau. Rôl y Comisiwn fydd:  

 
o arbenigo mewn cynllunio ieithyddol  
o rhoi cefnogaeth a chymorth ymarferol i gyrff a busnesau  
o bod yn arloesol o ran hybu’r Gymraeg a hybu dwyieithrwydd  
o gwarchod y Safonau.   

  
Mae’r Papur Gwyn hefyd yn cynnig: 

 
o gwneud y broses o osod y Safonau yn llai biwrocrataidd ac yn 

fwy democrataidd 
o sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru y pŵer i osod Safonau ar 

unrhyw gorff sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad, gan 
gynnwys banciau, archfarchnadoedd a chyrff eraill yn y sector 
preifat.  

 
Fel rhan o’r broses, cafwyd ymateb diddorol i’r ymgynghoriad gan yr 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus. Gan mai cwynion ac ymchwiliadau i 
fethiannau mewn gwasanaethau yw gwaith yr Ombwdsmon, mae’r ymateb yn 
un hollol resymol. Mae’n werth cofio mai’r Ombwdsmon sy’n gyfrifol am yr 
iaith yng Nghatalwnia, yn ogystal â Gwlad y Basg, y wlad sydd debycaf i 
Gymru o ran ei phroffil ieithyddol ac sydd wedi bod yn llwyddiannus o ran 
sicrhau bod iaith yn ffynnu. Rwy’n ystyried a oes angen ymgynghori 
ymhellach ar gynnig yr Ombwdsmon. Byddaf yn gwneud datganiad am y 
mater yn y Senedd maes o law.  
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O ran  rhaglen dreigl y safonau, mae dros 100 o gyrff nawr o dan y system 
safonau a byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach ar y safonau iechyd yn fuan. 
Rwy’n ymroddedig i’r drefn safonau ac yn awyddus i weld cyrff yn symud o’r 
drefn Cynlluniau Iaith flaenorol i’r drefn safonau fel bod fframwaith gyfreithiol 
cryfach yn ei le ar gyfer y Gymraeg.    
 
Roedd yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion 
ar gyfer bil y Gymraeg dros yr haf yn cynnwys cynigion ar gyfer model 
diwygiedig o safonau. Rwy’n ystyried ymatebion i’r Papur Gwyn ar hyn o bryd 
a byddaf yn darparu diweddariad pellach maes o law. Mae’n bwysig bod 
unrhyw safonau sy’n cael eu paratoi o hyn ymlaen yn cyd-fynd â pholisi’r 
deddfwriaeth newydd.  
 

7. Sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn arwain drwy esiampl drwy 
hybu a hwyluso cynnydd yn y defnydd a wneir o’r Gymraeg gan 
ein gweithlu ein hunain. 

 
Mae’r cynnig rhagweithiol sy’n amlwg iawn yn y Safonau yn golygu bod 
Llywodraeth Cymru yn yr arfer bellach o dynnu sylw cwsmeriaid a’i 
chysylltiadau at ein gwasanaethau Cymraeg o’r dechrau’n deg, heb iddyn 
orfod gofyn am wasanaeth Cymraeg. Mae’r sefydliad wedi ymateb yn 
gadarnhaol i hyn, er enghraifft drwy ateb ffonau’n ddwyieithog a gofyn am 
ddewis iaith pobl wrth ddelio â nhw.  Mae hyn wedi bod yn newid ymddygiad 
sylweddol mewn rhai rhannau o’r sefydliad, ond mae cynnydd da’n cael ei 
wneud i sicrhau y gall bobl ymdrin â’r Llywodraeth yn eu dewis iaith.  
Canlyniad hyn oll yw cynnydd yn nefnydd y Gymraeg gan staff – mae’r 
Gymraeg i’w chlywed a’i gweld fwyfwy ar draws ein swyddfeydd.    
 
Mae hyn wedi rhoi’r cyfle i’r Llywodraeth ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn 
fewnol, a hybu defnydd gan ein gweithlu ni ein hunain.  Mae darparu 
gwasanaethau dwyieithog o ansawdd uchel yn golygu ein bod wedi 
canolbwyntio ar gyfleoedd i’n staff ddatblygu a gwella’u sgiliau Cymraeg dros 
y ddwy flynedd ddiwethaf, gan ganolbwyntio ar godi hyder a gloywi iaith drwy 
gyrsiau hyfforddi.   
 
Mae staff hefyd yn gallu adnabod siaradwyr Cymraeg yn y Llywodraeth drwy’r 
system e-bost, lle mae negeseuon ar broffiliau e-bost siaradwyr Cymraeg a 
dysgwyr yn nodi hynny, er mwyn cynyddu traffig e-byst Cymraeg.  Gwelwyd 
cynnydd yn y gwasanaethau sydd ar gael i staff yn fewnol o safbwynt y 
Gymraeg, megis negeseuon corfforaethol, mewnrwyd dwyieithog a chynnydd 
yn y gweithdrefnau adnoddau dynol cyfrwng Cymraeg.  Bydd datblygu’r 
defnydd o dechnoleg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg yn ffocws i ni dros y 
misoedd nesaf, i sicrhau bod staff yn gwneud y defnydd gorau posibl o’r 
cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ar eu cyfrifiaduron. 
 
O safbwynt hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn gyffredinol, mae £400k wedi’i 
ddyrannu i helpu busnesau bach a chanolig (BBaCh) i fod yn fwy dwyieithog.  
Nod y prosiect yw sicrhau bod cymorth ymarferol ar gael i BBaCh a 
microfusnesau (â llai na 10 o weithwyr) i’w helpu i ddefnyddio mwy o’r 
Gymraeg. Ar hyn o bryd mae Comisiynydd y Gymraeg yn darparu rhywfaint o 
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gefnogaeth i fusnesau mwy o faint – fodd bynnag, mae dros 90,000 BBaCh 
yng Nghymru heb fynediad at gefnogaeth neu gymorth i’w helpu i ddefnyddio 
rhagor o Gymraeg. 

 
Yn y gwanwyn, byddaf hefyd yn lansio “llinell gymorth” Cymraeg newydd fel 
pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y Gymraeg.  
Bydd yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cyfieithiadau byr i fusnesau 
a mudiadau trydydd sector, ac yn eu cyfeirio at gymorth i’w helpu i wneud y 
Gymraeg yn fwy gweledol (e.e. ar eu cyfryngau cymdeithasol, bwydlenni, 
hysbysebion, arwyddion).   

 
Mae gweddill y cyllid ychwanegol ar gyfer 2017-2018 yn cael ei ddefnyddio i 
wella’r swyddogaeth hybu sydd eisoes yn cael ei chyflawni gan Lywodraeth 
Cymru. Mae hyn yn cynnwys dwy swydd newydd lle mae arbenigedd 
marchnata’r Gymraeg yn ofynnol, yn ogystal â swydd bolisi uwch i gyflawni’r 
rhaglen waith ehangach. Yn unol â blaenoriaethau strategaeth Cymraeg 2050 
bydd y cyllid ychwanegol hefyd yn ariannu: 
 

 cynllun grant newydd (Grant Cymraeg 2050) i gefnogi Thema 2 y 
strategaeth – Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg  

 ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol a/neu ymyraethau sy’n 
annog y defnydd o’r Gymraeg i gynulleidfaoedd targed sy’n 
flaenoriaeth (e.e. pobl ifanc 14-21 oed). 
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Thema 3 – Creu amodau ffafriol: seilwaith a chyd-destun 
 

8. Datblygu pwyslais rhanbarthol newydd ym maes datblygu 
economaidd i helpu pob rhan o Gymru i ffynnu ac i gefnogi pob 
ardal i ddatblygu ei hunaniaeth nodweddiadol ei hun. 

 
Mae’r economi’n hanfodol er mwyn creu’r amodau cymdeithasol priodol lle 
gall siaradwyr Cymraeg aros mewn cymunedau Cymraeg, neu ddychwelyd i’r 
cymunedau hynny. Er nad ydym yn gallu rheoli pob ffactor sy’n dylanwadu ar 
dwf economaidd, mae yna bethau y gallwn ddylanwadu arnynt. Mae’r rhain yn 
cynnwys sgiliau, y pwys a roddir ar y Gymraeg, lleoliad llawer o swyddi’r 
sector cyhoeddus, clystyrau, sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gweld fel sgil 
gwerthfawr mewn datblygiadau mawr, a chyfleoedd i ddefnyddio’r sgiliau hyn. 
 
Mae Ffyniant i Bawb, a gyhoeddwyd ym mis Medi, yn esbonio sut y byddwn 
ni, fel Llywodraeth, yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol ac yn 
hyrwyddo gwaith teg. Mae ein cynllun gweithredu economaidd, a gyhoeddwyd 
ar 12 Rhagfyr, yn gosod model datblygu economaidd newydd ar sail 
ranbarthol.  Bydd hyn yn golygu gweithio gyda phob rhanbarth i adnabod y 
cryfderau a’r cyfleoedd sydd ar gael yn rhanbarthol, ac elwa arnynt.  
 
Rydym mewn cyfnod o newid gwleidyddol mawr, gyda’r trafodaethau i adael 
yr Undeb Ewropeaidd ar flaen ein meddyliau. Mae’n rhy gynnar i wybod yn 
union beth fydd goblygiadau hyn i ni, ond byddwn yn barod i ymateb i 
newidiadau wrth iddynt amlygu. Mae’n bosib y bydd angen addasu ein dull 
gweithredu i ymateb i’r newidiadau hyn, ond ni fydd cyfaddawdu ar ein 
uchelgais i gyrraedd y miliwn.  
 

9. Gweddnewid tirwedd ddigidol y Gymraeg, gan roi pwyslais 
arbennig ar dechnolegau iaith.  

 
Rydym wedi ariannu datblygiadau technolegau iaith Cymraeg fel bod modd 
rheoli symudiadau braich robot ar lafar drwy nifer bach o orchmynion 
Cymraeg ac wedi ymestyn hyn i’r pwynt ble mae modd gofyn set bach o 
gwestiynau i feicroffon a chlywed atebion synhwyrol drwy uchelseinydd – i 
gyd yn Gymraeg. Prifysgol Bangor sydd wedi gwneud y gwaith hwn. 

 
Cam cyntaf oedd hwn ar siwrne i adeiladu peiriant llais-i-destun Cymraeg, ac 
rydym hefyd wedi cyd-ariannu ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Bangor i 
astudio llais-i-destun Cymraeg. Mae angen hyn os ydym ni am weld y 
Gymraeg ar beiriannau tebyg i Siri, Amazon Echo/Dot, Google Home, ac ati 
yn y dyfodol.   
 
Un o’r ffyrdd mae’r dechnoleg hon wedi ei datblygu yw drwy raglen 'Macsen' – 
prototeip o gynorthwyydd digidol Cymraeg (fel Siri neu Amazon Echo) a 
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae Prifysgol Bangor wedi rhyddhau dan 
drwydded agored y cod ar gyfer 'Macsen', fel bod modd er enghraifft i glybiau 
codio ysgolion gydio ynddo a’i defnyddio. 
 

Tudalen y pecyn 28



12 

 

Mae gwell cyfieithu peirianyddol hefyd yn flaenoriaeth at y dyfodol, er mwyn 
diogelu data unigolion, er mwyn bod yn ymwybodol o’r cyd-destun wrth drosi 
ac er mwyn peidio cyfieithu’r un brawddegau mwy nac unwaith. 
 
Mae gennym gynlluniau i gefnogi datblygiadau mapiau rhyngweithiol 
Cymraeg, cyd-berthnasedd semanteg geiriau a thermau’r iaith ac i gyfrannu at 
ddatblygiad gemau newydd Cymraeg. 
 
Mae’r Bwrdd Technoleg Cymraeg hefyd yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar 
ddatblygiadau technolegol. Maen nhw’n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn, ac yn 
rhoi cyngor sy’n help wrth inni ddrafftio’r Cynllun Gweithredu Technoleg 
Cymraeg newydd. 
 

10. Datblygu rhaglen genedlaethol i gynyddu dealltwriaeth o 
ddwyieithrwydd. 

 
Mae Strategaeth Cymraeg 2050 yn gosod y nod o gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae gwella ein dealltwriaeth ni fel cenedl o 
beth rydym yn golygu trwy fod yn ‘ddwyieithog’ yn rhan annatod o hyn.  
 
Mae’r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth uchelgeisiol a gwyddom fod 
angen i Lywodraeth Cymru yrru’r newid mewn agweddau er mwyn sicrhau 
llwyddiant y Strategaeth. Rhaid i’r newid fod yn un trawsnewidiol (h.y., newid 
sylfaenol yn y ffordd mae unigolion a sefydliadau yn ymdrin â’r Gymraeg). 
Mae’n golygu shifft mewn diwylliant, ymddygiad yn ogystal â meddylfryd. 
 
Rydym eisoes wedi cyflogi dwy swydd newydd lle mae arbenigedd 
marchnata’r Gymraeg yn ofynnol, yn ogystal â swydd bolisi uwch i gyflawni’r 
rhaglen waith ehangach.  Bydd hyn yn ein helpu i ddechrau paratoadau i 
ddatblygu pecyn o ymyriadau er mwyn bwrw’r elfen hon o’r strategaeth yn ei 
blaen.  
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 

Communications Committee 

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y ceflyddydau / Non-public Funding of the 

Arts 

Tystiolaeth Ychwanegol gan G39/ Additional Evidence from G39 

 

 

1. Other forms of financial support 

 

• Investment 

 

We can cite two examples of investment programmes that have been strategically 

developed: firstly, an interest-free loan scheme for artists from Arts Council of 

Wales which made small sums of money (up to £5,000?) available to artists with 

repayment terms of 36 months. A ring-fenced sum was made available on a first-

come-first-served basis, pending a simple application and statement of intent. The 

scheme enabled artists to undertake projects, production and research that they 

could otherwise not afford, and with much less work than a funding application. 

This scheme ceased in 2012. 

 

A second example is the Collectorplan Scheme (again, administered by ACW) which 

offers interest-free loans for purchasing works of art from a participating venue. 

We have less detail on this scheme but it is effective to our knowledge. 

 

We’d be interested to see the development of an equivalent investment 

programme(s) for cultural organisations, with an equivalent strategic approach. For 

example, an interest-free loan to enable the purchase of a building for cultural use 

that could be paid back over a 25-year period. We would like to see this backed by 

corporate investment among other sources, as a means for businesses in Wales to 

deliver their corporate social responsibility and develop relationships with the 

cultural sector. 

 

It is also useful to understand the word ‘Investment’ as infrastructure rather than 

financial. In many artforms the production of work is supported as part of its 

presentation (eg WMC dance studios, orchestra rehearsal spaces, Sherman theatre 

scenery production, WNO's costume department). There is a whole ecology of arts 

support that needs investment in its infrastructure. We make this point because 
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from our experience of the Visual Arts in Wales we recognise support for many 

Visual arts organisations is weighted heavily on ‘presentation’ and lacks any 

strategic / infrastructural support for production. 

 

• Rent reduction and rates relief 

 

1. G39 successfully negotiated a significant reduction in the asking price / market 

value of its current premises. We simply made an offer which was accepted. We 

think this may be for a couple of reasons - firstly, the premises had been vacant 

for a number of years prior to our tenancy, and also we requested a 10-year lease 

(ie guaranteed income for that period).  

 

2. That said, our rent bill is significant. We would prefer to be able to invest this 

sum in the organisation by having a different approach to premises (eg owned 

premises / non-building-based). Rented premises does not allow for long-term 

development and future planning. 

 

3. From our experience with Cardiff Council, the process for securing discretionary 

rates relief as a not-for-profit organisation is quite opaque and lacking in clarity 

regarding the application process and assessment criteria. 

 

4. The Empty Shops Network is an interesting initiative for approaching this from a 

different position: a commercial or retail space is offered temporarily to a non-

commercial pop-up cultural project. NB This solution alone is not sufficient to 

deliver a cultural strategy because it doesn’t allow for long-term planning, legacy 

or audience relationship building. 

 

• Availability of business advice (e.g. how arts organisations should be 

legally constituted) 

 

This was previously offered through the Cultural Enterprise Service - an advice and 

training service for creative businesses and individuals that was successfully 

pioneered in Wales and has since been duplicated elsewhere (including Scotland). 

Regrettably CES lost its funding in early 2000s, and no initiative (or combination of 

initiatives) has adequately addressed that need.  
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2. Current initiatives and ways forward 

 

• Support from the Arts Council and others to help reduce dependence on 

public subsidy 

 

The Resilience Programme is, in our experience, an effective way of delivering this. 

There is certainly room for more programmes of this nature, and from a diverse 

range of delivery partners, eg Arts & Business Cymru. However the Resilience 

programme has an agenda - while it is useful in targeting those areas that may be 

structurally weak for organisations (board/ management/ Fundraising/ legal) it 

also comes with the overarching ethos that it is making organisations  

 

• Sharing fundraisers 

 

Lots of roles that could potentially be shared across organisations, or centralised 

access: marketing, H. Wales Millennium Centre has a ‘shared services’ agreement 

with some of its tenants which offers bolt-on services in addition to their tenant 

agreement (eg the Tessitura consortium providing ticketing facilities; soft services; 

catering; infrastructure / software) 

 

• Creative Wales 

 

The Creative Wales is uniquely Welsh. It offers growth and development to a 

rigorously challenged and sifted pool of artists to develop what they do. Without it 

many of the projects that are happening now, in schools, in hospitals and in arts 

education and galleries would not be possible. Many of the artists that have gone 

on to represent Wales internationally have been supported by Creative Wales 

awards. The trickle down effect of what people achieve through Creative Wales is 

to be applauded. The award is transparent and democratic and should be seen with 

many of its equivalents in other areas of activity, such as the Sport Wales Elite 

Cymru or Talent Cymru - another grant that supports achievers with the 

knowledge that it raises ambition and expertise across the sector. 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 

Communications Committee 

Tystiolaeth Ychwanegol gan Comisiynydd y Gymraeg/ Additional Evidence from 

Welsh Language Commissioner. 
 

Cais Sian Gwenllian 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 26 Hydref, rhoddodd y Comisiynydd grynodeb o’i 

safbwyntiau ar gynigion y Llywodraeth yn y papur gwyn “Taro’r Cydbwysedd Iawn: 

cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg”. Gan fod nifer o eitemau i’w trafod yn y sesiwn, 

nid oedd yn bosibl mynd i fanylder yn y cyfarfod ar bwyntiau penodol. Hefyd ar y 

pryd, nid oedd ymateb y Comisiynydd i’r papur gwyn wedi ei gyflwyno i’r 

Llywodraeth. Cafodd yr ymateb ei gyflwyno ar 30 Hydref ac mae copi ar gael yma – 

Cymraeg / Saesneg. Rydym yn credu bod yr ymateb yn delio gyda ymholiad Sian 

Gwenllian. Er enghraifft, mae ein hymateb i gynigion y Llywodraeth ar ail-

strwythuro y gwaith hybu i’w weld yn adrannau 1.18 i 1.21; a 2.1 i 2.14 y ddogfen. 

Mae’r llythyr sy’n cyflwyno’r ymateb hefyd yn crynhoi safbwynt y Comisiynydd yn 

fwy cyffredinol.  

 

Nodiadau briffio 

Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi’r ddau nodyn briffio erbyn hyn ac wedi eu 

rhannu gyda’r Pwyllgor. Mae copïau pellach ar gael ar ein gwefan: 

Nodyn Briffio “Sefyllfa’r Gymraeg mewn rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru” 14 

Tachwedd 2017 (Cymraeg) (Saesneg) 

Nodyn Briffio “Darpariaeth Gofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyfrwng 

Cymraeg 22 Tachwedd 2017 (Cymraeg) (Saesneg) 

 

Gwybodaeth am gwynion 

Gofynnwyd am nifer y cwynion unigol a dderbyniodd y Comisiynydd yn ystod 

2016-17:  

 

Nifer yr achwynwyr: 162 

Nifer y cysylltiadau am gwynion: 263 

 

Mae’r ffigwr cyntaf yn rhoi cyfanswm yr unigolion sydd wedi cysylltu yn ystod 2016 

- 17. Mae’r ail ffigwr yn cynnwys data am nifer y cysylltiadau am gwynion yn yr un 

cyfnod. Noder y gall fod achwynydd wedi cyflwyno cwyn(ion) a oedd yn annilys ar 

ôl eu hasesu ac mae’r niferoedd uchod yn cynnwys pob cysylltiad a gyflwynwyd fel 

cwyn. 
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http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Cyhoeddiadau/Pages/ManylionCyhoeddiad.aspx?PublicationId=f0ef8068-6bfc-4261-bf62-170d5e12ba7b&Year=2017
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/LL%20S%20Ymateb%20%20CYG%20Papur%20Gwyn.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20171114%20C%20Nodyn%20briffio%20Prentisiaethau%20(2).pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/20171114%20S%20Nodyn%20briffio%20Prentisiaethau%20FERSIWN%20TERFYNOL.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/Nodyn%20Briffio%20Darpariaeth%20Gofal%20Plant%20ac%20Addysg%20Blynyddoedd%20Cynnar%20Cyfrwng%20Cymraeg.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/Welsh%20Medium%20Childcare%20and%20Early%20Years%20Provision%20Briefing%20Note.pdf


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru                

  Correspondence.Kirsty.Williams@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-P/KW/0003/18 
 

 
Siân Gwenllian AC 
Cadeirydd Dros Dro 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 

Caerdydd 

CF99 1NA 

 

 
Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru 
 

 
4 Ionawr 2018  

 
Annwyl Siân, 
 
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 

  
Diolch am eich llythyr, 1 Rhagfyr 2017, yn sgil ystyriaethau Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu o gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb ddrafft 2018-19. 
 
Codwyd nifer o bwyntiau gennych yn ymwneud â darpariaeth ar gyfer y celfyddydau - yn 
enwedig cerddoriaeth - mewn addysg. Rwy'n ymateb i bob un o'r pwyntiau hyn isod: 
 
Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau  

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r ffaith eich bod yn cydnabod pa mor bwysig yw'r manteision 
ehangach a ddaw yn sgil celfyddyd a cherddoriaeth mewn addysg plant a'r ffaith bod cyllid 
yn parhau i fod ar gael drwy'r rhaglen Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau. Gwnaethoch 
sôn yn benodol am elfen o’r rhaglen o'r enw 'Ewch i Weld', gan gynnig darparu 
dadansoddiad o nifer yr ysgolion a phlant sydd wedi cymryd rhan yn ôl ardal awdurdod lleol.  
 
Ymateb 
 

Mae gwybodaeth am y niferoedd a gafodd grant Ewch i Weld hyd yn hyn isod.   
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Awdurdod 
Nifer yr 

Ysgolion 
Nifer y 

Disgyblion 

Ynys Môn 3 184 

Blaenau Gwent 4 252 

Pen-y-bont ar Ogwr 13 869 

Caerffili 7 392 

Caerdydd 29 2182 

Sir Gaerfyrddin 15 510 

Ceredigion 11 985 

Conwy 6 221 

Sir Ddinbych 9 368 

Sir y Fflint 11 755 

Gwynedd 22 1747 

Merthyr Tudful 5 315 

Sir Fynwy 3 209 

Castell-nedd Port Talbot 6 385 

Casnewydd 8 547 

Sir Benfro 6 293 

Powys 37 2175 

Rhondda Cynon Taf 16 1311 

Abertawe 26 2074 

Torfaen 2 60 

Bro Morgannwg 12 1056 

Wrecsam 11 553 

 
 
Menter Cerddoriaeth mewn Ysgolion  

Mae'r Pwyllgor hefyd yn croesawu'r cyllid ychwanegol o £1 miliwn bob blwyddyn am y ddwy 
flynedd nesaf ar gyfer mentrau cerddoriaeth mewn ysgolion. Gwnaethom nodi eich bod yn 
dal i ystyried sut y gellid defnyddio'r cyllid hwn a'ch bod yn gobeithio manteisio ar 
dystiolaeth o'r adroddiad ar ymchwiliad y Pwyllgor  yn y maes hwn. Er bod hyn i'w 
groesawu, byddai'n galonogol gwybod a oes gan y Llywodraeth ei hun unrhyw fwriad 
penodol ar gyfer y cyllid hwn? Byddai'r Pwyllgor hefyd yn ddiolchgar o gael gwybod a ydych 
yn bwriadu ymgynghori ymhellach â rhanddeiliaid ar ffyrdd posibl o ddefnyddio'r cyllid, a 
byddai'n canmol dilyn y trywydd hwnnw os felly.  
 
Ymateb 

 
Rwy'n ystyried amryw opsiynau o ran y dulliau gorau o wneud y defnydd mwyaf o'r 
adnoddau cyllid ychwanegol, yn unol ag argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen y 
Gwasanaethau Cerddoriaeth. Mae fy swyddogion mewn cysylltiad â CLlLC, sy'n elfen 
hanfodol o'r broses hon.   
 
Cronfa Ddata o Offerynnau Cerddorol  
Mae'r Pwyllgor yn nodi bod y grŵp gorchwyl a gorffen cerddoriaeth wedi argymell y dylid 
sefydlu cronfa ddata o offerynnau cerdd. Ers hynny, rydym wedi cael tystiolaeth gan 
Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy’n awgrymu y gellid bodloni nodau’r syniad o gronfa 
ddata drwy fuddsoddi llai o gyllid. Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wrthym y 
byddai angen talu costau sefydlu sylweddol a defnyddio llawer o adnoddau yn barhaus i 
gynnal y syniad hwnnw, a bod yna sianelau cyfathrebu eisoes wedi'u sefydlu rhwng 
awdurdodau sy'n galluogi gwasanaethau cerdd i ofyn am gymorth wrth gael gafael ar 
offerynnau cerddorol o ardal awdurdod lleol arall.  
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Awgrymodd y byddai’n fwy buddiol defnyddio'r cyllid ychwanegol mewn ffyrdd eraill a allai 
sicrhau gwaddol mwy hirdymor, yn hytrach na phrynu offerynnau newydd. Gallai hyn 
gynnwys cynnal a chadw'r offerynnau a brynwyd eisoes. Gwnaethoch egluro na chodwyd y 
pryderon hyn gyda chi mewn trafodaethau â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Fodd 
bynnag, byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi unrhyw syniadau pellach sydd gennych yn y 
maes hwn.  
 
 
Ymateb 
 
Rhoddodd Llywodraeth Cymru £220,000 i awdurdodau lleol i brynu offerynnau cerddorol yn 
2016-17. Rhoddwyd y cyllid ar yr amod bod awdurdodau lleol yn ymchwilio i sefydlu cronfa 
ddata genedlaethol i sicrhau bod offerynnau yn cael eu rhannu ar draws awdurdodau lleol. 
Ers hynny, mae CLlLC wedi nodi ei bod yn ystyried rhoi pob awdurdod lleol ar yr un 
feddalwedd rheoli offerynnau er mwyn creu'r gronfa ddata hon. O ran cynnal a chadw'r 
offerynnau, hoffwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi ar yr Amnest Offerynnau Cerddorol a 
gynhaliwyd ym mis Gorffennaf - mae'r offerynnau a gyfrannwyd yn garedig iawn gan ACau 
a staff yn cael eu hatgyweirio gan fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama - unwaith y 
byddant wedi'u hatgyweirio byddwn yn sicrhau bod yr offerynnau hyn yn cael eu dosbarthu i 
awdurdodau lleol i bobl ifanc eu defnyddio. 
 
 
Codi Arian - Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a'r Gronfa Gwaddol 
Cerddoriaeth  

Soniodd yr Aelodau am y posibilrwydd o ddryswch rhwng cyfleoedd i godi arian ar gyfer 
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a'r Gronfa Gwaddol Cerddoriaeth. Cyhoeddwyd 
y Gwaddol yn gynharach eleni â chyllid o £1 miliwn a gwnaethoch ddweud wrthym y 
byddai'n cael ei lansio'n ffurfiol gyda'r Cyngor Celfyddydau ym mis Ionawr. Fodd bynnag, o 
ystyried y pryderon hyn, byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech fyfyrio ymhellach ar y 
mater hwn a sut y gellid mynd i'r afael ag unrhyw bosibilrwydd o ddryswch.  
 
Ymateb 

 
Rydym yn cymryd gofal mawr i sicrhau nad oes unrhyw ddryswch ac nad yw codi arian ar 
gyfer Cronfa Gerddoriaeth Cymru (y Gwaddol) yn effeithio ar weithgareddau codi arian ar 
gyfer cymdeithasau celfyddydau sydd eisoes yn bod, gan gynnwys Celfyddydau 
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, nac yn cystadlu â nhw. 
 
Mae Cronfa Gerddoriaeth Cymru yn rhywbeth newydd, arloesol a fydd, rwy'n siwr, yn dal 
dychymyg y cyhoedd. Rydym yn cydweithio'n agos â Chyngor Celfyddydau Cymru i 
ddatblygu strategaeth gyfathrebu glir, gan ganolbwyntio ar weithgareddau cyllido hirdymor a 
chreu brand a fydd yn apelio at ddarpar-gefnogwyr ac at bobl ifanc.  
 
Mae'r strategaeth i godi arian ar gyfer y Gronfa yn sylweddol wahanol i weithgareddau eraill 
ym maes nawdd y celfyddydau. Un o ffactorau mwyaf cadarnhaol y Gronfa yw y bydd yn 
targedu gwahanol ffynonellau cymorth i'r rhai y mae sefydliadau'r celfyddydau yn troi atynt 
yn rheolaidd ar gyfer prosiectau neu gynyrchiadau penodol; megis treth wirfoddol ar 
docynnau.  
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru wedi ystyried strategaeth arloesol, 
uchelgeisiol i greu ac ariannu'r Gronfa. Mae'n dibynnu ar haenau o ffactorau ac mae sawl 
elfen i'w strategaeth gyllido, gan adeiladu ar y cyllid sbarduno y mae Llywodraeth Cymru yn 
ei ddarparu yn y cyfnod cychwynnol hwn. 
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Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teilwra dull o ddenu cefnogaeth i'w 
weithgareddau ac o fanteisio ar ffynonellau rhoddion a nawdd. Bellach, mae mewn sefyllfa 
well i allu gwneud hyn nag yr oedd yn y gorffennol.  
 
Bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn parhau i gael cyllid oddi wrth Gyngor 
Celfyddydau Cymru tra rydym yn gweithio i sicrhau bod awdurdodau lleol hefyd yn parhau i 
gefnogi'r sefydliad sy'n cynnig cymaint o fanteision i'w dinasyddion. Bydd yn allweddol i 
Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru greu cyllid drwy nawdd, ac rwyf ar ddeall ei fod 
eisoes yn ystyried yr opsiwn hwn mewn perthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru a 
noddwyr posibl. 

 
Yn olaf, gallai Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gael mynediad i Gronfa 
Gerddoriaeth Cymru, unwaith y bydd wedi'i sefydlu, yn hytrach na bod y Gronfa yn cystadlu 
ag ef, er mwyn cefnogi ei strwythur cyllid. Caiff cylch gorchwyl y Gronfa ei drafod gyda'r 
sector, gan gynnwys Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, a bydd angen chwilio am 
gyfleoedd i gydweithio mewn partneriaeth. 
 
Yn gywir  

 
Kirsty Williams AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  
Minister for Culture, Tourism and Sport  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru 

               Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@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 – P/DET/0021/18 
 
Bethan Jenkins AS 
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
 

12 Ionawr 2018  
 

 
 
Annwyl Bethan 
 
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 
 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 1 Rhagfyr 2017 ar ôl imi ymddangos gerbron eich 
Pwyllgor i drafod y Gyllideb Ddrafft. Dyma fy ymateb i’r materion y gwnaethoch eu codi: 
 

1.  Buddsoddi yn y sector celfyddydau ledled Cymru 

 
Mae’r lefelau cyllid ar gyfer y celfyddydau yn amrywio ledled Cymru. Mae nifer o resymau 
dros hyn. Mae rhai yn hanesyddol. Mewn ardaloedd awdurdodau lleol a fu’n draddodiadol 
yn gefnogwyr brwd o’r celfyddydau, gwelir seilwaith mwy datblygedig o artistiaid a 
sefydliadau celfyddydol, sydd ynddo’i hunan yn denu mewnfuddsoddiad oddi wrth Gyngor y 
Celfyddydau a ffynonellau yn y sector preifat/cyhoeddus eraill. Felly, er enghraifft, mae 
Cyngor Powys ers nifer o flynyddoedd wedi derbyn un o’r lefelau uchaf o incwm y pen. Fodd 
bynnag, gan fod gostyngiadau o flwyddyn i flwyddyn mewn gwariant gan awdurdodau lleol 
ar y celfyddydau, mae hyn yn amlwg yn peri pryder. 
 
Yn anochel, mae’r gwariant y pen yng Nghaerdydd fel y brifddinas yn uwch nag mewn 
rhannau eraill o Gymru, ac mae hyn yn wir am brifddinasoedd mewn gwledydd eraill. Fodd 
bynnag, mae pob cwmni cenedlaethol yn y celfyddydau yn cynnal gweithgareddau ledled 
Cymru, gan ledaenu buddiannau’r buddsoddiad hwn.   
 
Mae màs critigol y boblogaeth a sefydliadau busnes mewn prifddinasoedd yn ei gwneud yn 
fwy ymarferol i gynnal gweithgareddau ar raddfa fawr ag iddynt arwyddocâd rhyngwladol. 
Nid yn unig y mae cwmnïau yng Nghymru yn darparu gwaith rhagorol i bobl Cymru, maent 
hefyd yn llysgenhadon rhyngwladol ar ein rhan, sy’n helpu i ddenu twristiaid i Gymru.    
 
Mae Cyngor y Celfyddydau yn dadansoddi’n ofalus iawn lle mae’n dyrannu ei wariant. Yn 
ddiweddar mae’r Cyngor wedi mabwysiadu strategaeth benodol i dreiddio ymhellach i 
gymunedau nad ydynt efallai wedi cael budd o gyllid celfyddydol fel y dylent. Bydd hyn bron 
yn bendant yn arwain at newid o ran lle y bydd yr adnoddau’n mynd, dros amser.  
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Felly, ni fyddaf yn codi’r mater hwn yn benodol gyda Chyngor y Celfyddydau oherwydd 
credaf ei fod yn gwbl ymwybodol o’r gofynion yn y maes hwn. Fodd bynnag, bydd fy 
swyddogion a minnau’n monitro’r sefyllfa hon yn fanwl dros y misoedd a’r blynyddoedd i 
ddod, i sicrhau bod y buddsoddiad yn mynd i’r mannau lle mae ei angen fwyaf, er mwyn 
cael yr effaith a’r budd mwyaf posibl.  
 

2. Gwella mynediad a chynyddu incwm  

 
Mae lleihau’r ddibyniaeth ar gyllid cyhoeddus a cheisio cynyddu mynediad ar yr un pryd yn 
heriol. Fodd bynnag, mae’n berffaith bosibl datblygu strategaethau sy’n diogelu mynediad i’r 
rhai na allant fforddio talu’r costau.  
 
O ran gwerthiant tocynnau, mae angen strategaeth werthu fwy gofalus a gwahaniaethol. 
Mae nifer o gwmnïau eisoes yn mabwysiadu strategaethau o’r fath, gan godi cyfradd y 
farchnad ar gyfer y rhai sy’n gallu fforddio talu’r pris llawn, a chynnig tocynnau rhatach i 
eraill.  Mae’r cwmnïau hyn yn rhoi mynediad i berfformiadau am gost isel neu am ddim ac, 
mewn rhai achosion, maent yn cynnig cyfleoedd ymgysylltu mwy strwythredig, fel Sherman 
5 Theatr y Sherman, sy’n rhaglen eang o gymorth wedi’i thargedu at gymunedau yn rhai o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Caerdydd.  
 
Mae sefydliadau eraill wedi mabwysiadu strategaethau arloesol eraill. Er enghraifft, mae 
grŵp o theatrau yn y Cymoedd wedi mabwysiadu cynlluniau bancio amser yn gyfnewid am 
amser a roddwyd yn wirfoddol gan breswylwyr, drwy gynnig tocynnau am ddim.    
 
Nid oes un ateb sy’n addas i bawb o ran y mater hwn. Bydd angen i bob sefydliad ystyried 
yr hyn sy’n gweithio iddo ef, ac mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn darparu cymorth a 
chyfarwyddyd i sicrhau ei fod yn gwneud hyn mewn modd cynaliadwy.  
 

3. Celfyddydau Ieuenctid 

 
Nid wyf yn dymuno rhoi’r argraff bod y darlun yn un cyson n bod y maes wedi’i ddatblygu’n 
ddigonol fel y gallwn orffwys ar ein rhwyfau.  
 
Mae sefydliadau ieuenctid yn dueddol o fod yn effeithiol iawn o ran codi arian, er bod hyn yn 
dueddol o fod yn lleol iawn. Bu rhai sefydliadau’n effeithiol iawn o ran denu nawdd a chyllid 
ymddiriedolaeth. Er enghraifft, mae Ballet Cymru, yng Nghasnewydd, wedi sicrhau cyllid 
gan Sefydliad Paul Hamlyn i hyrwyddo gweithgaredd dawns gyda phlant a phobl ifanc. 
Hefyd, mae’r ensembles ieuenctid cenedlaethol, gan weithio o dan ambarél Celfyddydau 
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, wedi llwyddo i godi nawdd ar gyfer eu gweithgareddau.    
 
Unwaith eto, mae Cyngor y Celfyddydau, drwy ei raglen ‘Gwytnwch’, yn sicrhau bod gan 
sefydliadau’r celfyddydau yr wybodaeth a’r sgiliau i sicrhau eu bod yn gwneud y gorau o’u 
holl gyfleoedd cyllido posibl. 
 
 

4. Gwariant Cyfalaf yr Amgueddfa Genedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol  
 

Roedd yn bwysig dyrannu’r cyllid hwn i alluogi’r Llyfrgell Genedlaethol a’r Amgueddfeydd 
Cenedlaethol i ddechrau mynd i’r afael â phroblemau cynnal a chadw cyfalaf sylweddol ar 
eu safleoedd. Fel y digwyddodd, daeth yn glir y byddai’r gwaith o gynllunio a chaffel hyn yn 
cymryd mwy o amser na blwyddyn, ac felly trosglwyddwyd rhywfaint o’r cyllid i’r cyllidebau 
Trafnidiaeth, i’w galluogi i ddarparu rhai cynlluniau ffyrdd yn gynharach. Felly, gwnaed 
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defnydd da o’r cyllid, a bydd y swm yn cael ei ‘ad-dalu’ o’r cyllidebau trafnidiaeth i’r 
cyllidebau diwylliant yn y dyfodol.   
Byddwn yn parhau i fireinio ein prosesau cynllunio a monitro ariannol ar gyfer prosiectau 
cyfalaf. Yn ogystal, mae’r gwaith cynllunio eisoes wedi’i wneud i sicrhau, yn y dyfodol, y 
bydd prosiectau cyfalaf eraill o fewn y portffolio diwylliant yn mynd rhagddynt pe bai’r cyllid 
ar gael – yn benodol o fewn Cadw, ar brosiectau cadwraeth a hefyd brosiectau a fydd yn 
gwella’r cynnig i ymwelwyr ac yn arwain at gynhyrchu mwy o incwm.  
 

5. Oriel Gelf Genedlaethol ac Amgueddfa Bêl-droed  
 
Mae’r astudiaethau dichonoldeb ar Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol ac Amgueddfa Bêl-
droed Genedlaethol ar y gweill, a bydd unrhyw benderfyniad ynghylch dyrannu’r £5 milliwn 
yn 2019/20 yn seiliedig ar ganfyddiadau’r astudiaethau hyn. Rwy’n edrych ymlaen at glywed 
gan y naill ymgynghorydd a’r llall yn gynnar yn 2018 gyda’u canfyddiadau interim.   
 

6. Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan  

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £7 miliwn i gefnogi’r gwaith o ailddatblygu Sain 
Ffagan. Mae’r prosiect mawr hwn wedi’i ariannu hefyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae 
cymorth ariannol sylweddol hefyd yn cael ei ddarparu drwy geisiadau i nifer o 
Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, ac o ffynonellau hefyd gan gynnwys rhoddion a 
chyfraniadau gan unigolion. Rwy’n ymwybodol bod gweithgaredd codi arian wedi’i gynnal a’i 
fod yn parhau drwy gydol y prosiect   
Nod cyffredinol prosiect Sain Ffagan yw ei drawsnewid yn amgueddfa genedlaethol hanes o 
safon fyd-eang yn seiliedig ar  anghenion ei ddefnyddwyr. Rwy’n falch bod Sain Ffagan 
wedi parhau i fod ar agor drwy gydol y gwaith adeiladu gyda thros 2,000 o sefydliadau a 
grwpiau cymunedol yn ymwneud â’r gwaith ailddatblygu. Cynhaliwyd rhaglenni gwirfoddoli, 
hyfforddi, lleoliadau gwaith a phrentisiaethau yn ystod y broses adeiladu a thu hwnt. 
Darparodd y cwmni adeiladu, Kier, Gynllun Budd Cymunedol sydd, yn sgil ei fesur yn erbyn 
Pecyn Cymorth Gwerth Cymru, yn nodi buddsoddiad cyffredinol yn yr economi o £27 miliwn 
drwy’r cytundeb adeiladu yn unig. Ar ôl i’r safle gael ei ailddatblygu disgwylir i’r ffigurau 
ymwelwyr gynyddu ar draws y saith amgueddfa i tua 2 filiwn. 

Mae’r sefyllfa bresennol fel a ganlyn: 

 Cwblhawyd ac agorwyd adeilad ffermdy Oes yr Haearn Bryn Eryr i’r cyhoedd ym mis 
Gorffennaf 2016, ac ymwelodd 14,000 o ddisgyblion â’r safle yn y flwyddyn gyntaf.  

 Agorwyd adnoddau newydd i ymwelwyr yn y Prif Adeilad a’r Gweithdy ym mis 
Gorffennaf 2017. 

 Agorwyd y Ganolfan Ddysgu a’r ystafell weithdy yn y Gweithdy ym mis Medi 2017, gyda 
dros 12,000 o ddefnyddwyr hyd yn hyn.   
 

Camau terfynol 
 

 Bydd arddangosfeydd yn yr Oriel yn y Prif Adeilad a’r Gweithdy yn agor ym mis Hydref 
2018. 

 Bydd Ardal Mynediad i Gasgliadau, i roi mynediad i gasgliadau wrth gefn ac adnoddau 
archifol yr Amgueddfa, yn agor ym mis Hydref 2018.   

 Bydd Llys Llywelyn yn agor ym mis Hydref 2018, gydag adnoddau cysgu dros nos yn 
agor ym mis Mawrth 2019. 

 Bydd pen-blwydd Sain Ffagan yn 70 oed yn cael ei ddathlu drwy gydol 2018.   
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7. Dyfodol Cadw  
 
Rwy’n falch o ddweud bod yr Achos Busnes ar gyfer Dyfodol Cadw wedi’i gyhoeddi ar 6 
Rhagfyr – dolen yn gysylltiedig:  
http://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/historic-environment/heritage-services-
review/?skip=1&lang=cy 
Bydd Cadw yn cael ei ailsefydlu fel un is-adran o dan y Cyfarwyddwr Diwylliant, Twristiaeth 
a Chwaraeon o fewn y Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol. Mae’r achos busnes 
yn nodi’n llawn y gwelliannau, yr hyblygrwydd a’r rhyddid gweithredu busnes ar gyfer Cadw 
y mae’r Gweinidogion wedi’u cymeradwyo. I grynhoi, y rhain yw:   

 Bwrdd gweithredu mewnol ar gyfer Cadw 
Sefydlu Bwrdd Gweithredu mewnol, yn cynnwys Aelodau Anweithredol, Gweision Sifil o 
Lywodraeth Cymru ac o Cadw, ynghyd â’r adrannau Cyllid ac AD, yn ogystal â 
chynrychiolwyr o blith y staff, wedi’u dirprywo gan yr Ysgrifennydd Cabinet i gefnogi’r 
Prif Weithredwr/Dirprwy Gyfarwyddwr a goruchwylio gwaith Cadw.  

 

 System ffurfiol o ddirprwyaethau a “rhyddid” mewnol 
Cynllun ffurfiol o ddirprwyo i Fwrdd a swyddogion Cadw gan gynnwys dirprwyaethau 
ariannol, gweithredol, AD, caffael a dirprwyaethau eraill a fydd yn galluogi Cadw i 
weithredu’n effeithiol ac effeithlon o fewn fframwaith rheoli mewnol priodol, a chydag 
atebolrwydd llawn i Weinidogion Cymru.  

 

 Cynllun busnes a chyllideb dros ddwy i dair blynedd 
Cyllid dros ddwy i dair blynedd, wedi’i ddirprwyo i Fwrdd Cadw gan Weinidogion Cymru, 
yn gysylltiedig â chynllun busnes, sy’n nodi’r amcanion a’r paramedrau gweithredu a 
buddsoddi ar gyfer y sefydliad cyfan.  

 

 Gwneud y defnydd gorau o Bartneriaeth Strategol 
Datblygu’r bartneriaeth rhwng Cadw, Ochr yr Undebau Llafur, Amgueddfa Cymru, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Bydd hyn yn 
cyflawni’r ymrwymiad gan Weinidogion i sicrhau bod y sector yn cydweithio. Mae’n 
dwyn ynghyd Ochr yr Undebau Llafur, Llywodraeth Cymru a’r cyrff cenedlaethol yn unol 
â’r ffyrdd newydd o weithio yn yr amcanion llesiant, ac yn darparu mwy o hyblygrwydd 
oherwydd bod gan bartneriaid fynediad i strwythurau fel statws elusennol ac is-gyrff 
masnachu sefydledig.  

 

 Parhau i archwilio i fodelau darparu gwasanaethau arloesol  
Er y dylai strwythur cyffredinol Cadw aros yn sefydlog, bydd angen o hyd ymchwilio i 
gyfleoedd i ddarparu rhai gwasanaethau mewn modd gwahanol neu mewn partneriaeth 
ag eraill, yn fewnol neu’n allanol. 

 

 Datblygu sgiliau treftadaeth o fewn y llywodraeth a’r tu allan iddi 
Datblygu sgiliau treftadaeth yng Nghymru a fydd yn galluogi Llywodraeth Cymru i 
recriwtio a chadw sgiliau treftadaeth, a chefnogi’r sgiliau a fydd yn cyfrannu at Ffyniant i 
Bawb. 

 

 Codi ymwybyddiaeth o werth yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru 
Cefnogi’r sector i ddatblygu cynllun gweithredu i ddangos sut y gall yr amgylchedd 
hanesyddol gyfrannu at Ffyniant i Bawb a’r amcanion llesiant.  

 

 Presenoldeb cryfach yn strategol ac o ran polisi ar gyfer diwylliant a’r Amgylchedd 
Hanesyddol 
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Bydd presenoldeb cryfach ar lefel uwch mewn perthynas â pholisi yn cael ei roi ar waith 
i hyrwyddo dwiylliant a’r amgylchedd hanesyddol ar draws Llywodraeth Cymru fel un o 
asedau a sectorau economaidd allweddol Cymru. 

 

 Cryfhau Cadw  
Bydd Cadw yn un corff o dan un Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Weithredwr. Bydd yn unedig 
fel un endid, ond gyda strwythur gweithredu cryfach, a fydd yn edrych ar gryfhau sgiliau 
treftadaeth a masnachol, gwasanaethau cwsmeriaid ac ymgysylltiad â’r cyhoedd, ar sail 
cynllun y gweithlu a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad â’r staff.   

 

 Cyfnod o sefydlogrwydd  
Cyfnod o bum mlynedd i alluogi Cadw i roi strwythur a gwelliannau busnes newydd ar 
waith drwy gynllun gweithredu fesul cam, ac i gyflawni’r gwelliannau hyn.   

 
8. Sail sgiliau treftadaeth  

 
Yn flaenorol, mae Cadw wedi recriwtio a hyfforddi prentisiaid crefftau o fewn ei weithlu 
ynghyd â chefnogi lleoliadau i hyfforddeion bwrsari sgiliau treftadaeth gyda Chanolfan Tywi, 
Llandeilo. Mae’r sgiliau a’r profiad gwaith a geir o gyfleoedd hyfforddi o’r fath wedi sicrhau 
cyflogaeth barhaol o fewn meysydd eraill o’r sector treftadaeth ar gyfer unigolion a gafodd 
fwrsariaethau yn y gorffennol. Yn wir, mae Cadw wedi gallu darparu ei brentisiaid ei hunan 
gyda chyflogaeth llawn amser o fewn ei dimau wedi iddynt gwblhau eu hyfforddiant yn 
llwyddiannus.   
Mae Cadw yn cydnabod y problemau sgiliau y mae’r diwydiant yn eu hwynebu ac, o’r 
herwydd, bu’n gweithio’n agos iawn gyda’r arolwg o Sgiliau Adeiladu sy’n cael ei gynnal gan 
Cymwysterau Cymru i sicrhau bod gofynion sgiliau treftadaeth yn cael eu hystyried o fewn 
fframweithiau’r cwricwlwm yn y dyfodol. 
Mae Cadw wedi cynnal arolwg o’r sgiliau crefftau cadwraeth ar draws ei dimau’n ddiweddar 
ac mae’n datblygu fframwaith cynllunio dilyniant i sicrhau amserlenni digonol ar gyfer 
recriwtio olynol, a throsglwyddo sgiliau yn sgil hynny, cyn i’w staff crefftau arbenigol 
ymddeol.  
Mae swyddogion Cadw wedi dechrau trafodaethau gydag Adran Adnoddau Dynol 
Llywodraeth Cymru ynghylch integreiddio prentisiaethau crefftau o fewn Prentisiaethau 
Modern blynyddol Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae hyn yn canolbwyntio ar Lefel 3 
NVQ mewn Gweinyddu Busnes, ond rhagwelir y gallai hyn ymestyn i gwmpasu Sgiliau 
Treftadaeth o fewn y prentisiaethau yn y dyfodol.  Mae Cadw’n gweithio gyda darparwyr 
hyfforddiant ar ddatblygu cymhwyster Lefel 3 NVQ addas ar gyfer y fenter hon. 
Mae copi o’r Cytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol a wnaed gyda Historic England, 
Historic Environment Scotland a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu yn atodedig fel y 
gofynnwyd amdano, yn Atodiad A.   
 

9. Fforwm y Cyfryngau  
 
Nid wyf wedi fy argyhoeddi y byddai creu fforwm neu grŵp arall yn dod â budd ychwanegol. 
Rwyf am symleiddio’r ffyrdd o weithio ar draws fy mhortffolio a bod yn gyson wrth wneud 
hynny, yn unol â’r broses ddiweddar o ddod â nifer o Fyrddau Cynghori Economaidd a 
Thrafnidiaeth i ben. 
Rwy’n edrych ar barhau i feithrin y perthnasau cryf sy’n bodoli eisoes rhwng Llywodraeth 
Cymru a sefydliadau allanol. Byddaf yn cwrdd ag unigolion a grwpiau amrywiol sy’n 
berthnasol i fy mhortffolio ac yn cymryd cyngor ganddynt.  
Ymhellach i’r drafodaeth yng nghyfarfod diweddar y Pwyllgor, gallaf gadarnhau nad oedd 
sefydlu fforwm y cyfryngau annibynnol yn ymrwymiad yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth 
Cymru.  
 

Tudalen y pecyn 43



 

 

 
 
 
 

10. Materion eraill  
 
Gwnaethoch hefyd ofyn am nodyn ar yr hyn a ganlyn: 
 
Sut y bydd y £100,000 a ddynodwyd ar gyfer gweithredu argymhellion yr adolygiad o 
wasanaethau amgueddfeydd lleol yn cael ei ddyrannu? 

 
Cyflwynodd yr Arolwg Arbenigol o Wasanaethau Amgueddfeydd Lleol ei ddeg o 
argymhellion yn 2015. Bu cynnydd o ran rhoi’r rhain ar waith, ond mae’n araf o reidrwydd 
oherwydd y problemau presennol y mae’r sector yn eu hwynebu. Mae fy swyddogion 
bellach mewn sefyllfa lle y gall y gwaith symud yn ei flaen ac mae gwaith cynllunio manwl ar 
y gweill. Mae dyraniad diwygiedig o £80,000 wedi’i nodi i ddatblygu’r gwaith hwn yn 2018-
19. Yn benodol: 
 
Argymhelliad 1: Gwaith rhanbarthol 
Mae cydweithio rhanbarthol yn hanfodol i ddyfodol hirdymor amgueddfeydd lleol. Ni ellir rhoi 
hyn ar waith oni bai bod y sefydliadau sy’n rhedeg yr amgueddfeydd hynny’n ymrwymo i 
weithio’n wahanol. Yn 2016-17, fe wnaeth fy swyddogion yn yr Is-adran Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd gydgysylltu trafodaethau gyda swyddogion o 5 awdurdod lleol arall 
yng nghanolbarth a gorllewin Cymru. Gyda’i gilydd, maent wedi ymrwymo i ymchwilio i 
ymarferoldeb gweithio’n effeithiol ar sail ranbarthol ac wedi nodi’r angen am gymorth gan 
berson profiadol i roi canfyddiadau’r astudiaeth ragarweiniol sy’n cael ei chynnal ar hyn o 
bryd ar waith. Mae tua £45,000 o’r gyllideb wedi’i nodi ar gyfer hyn.     
 
Argymhelliad 5: Casgliadau Cymru 
Argymhellodd yr Arolwg y dylid dwyn ynghyd yr wybodaeth ynghylch gwrthrychau mewn 
casgliadau amgueddfeydd er mwyn gofalu amdanynt a’u rheoli mewn modd strategol ledled 
y genedl. Ar hyn o bryd, mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu a fydd yn darparu’r data 
penodol ar gyfer y mathau o gasgliadau a gwybodaeth a gedwir amdanynt, a fydd yn 
caniatáu i swyddogion nodi rhaglen waith a weithredir mewn partneriaeth â’r sector 
amgueddfeydd. Mae fy swyddogion wedi nodi y bydd £25,000 yn galluogi i’r gwaith 
ddechrau ar raglen casgliadau strategol ledled Cymru.  
 
Argymhelliad 8: Effaith taliadau mynediad 
Yn dilyn yr egwyddorion Cyfuno, bydd yr Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn 
cydweithio gyda sector amgueddfeydd y DU, gan adeiladu ar yr arolwg o’r arferion a’r polisi 
codi tâl mynediad, er mwyn deall yn iawn effaith codi tâl ar amrywiaeth cynulleidfaoedd 
amgueddfeydd a sut mae cynulleidfaoedd yn datblygu os yw tâl yn cael ei godi ai peidio. 
Disgwylir y bydd cyfran Cymru o hyn tua £10,000, er bod y manylion terfynol eto i’w 
penderfynu.  
 
Faint o fusnesau sydd wedi cael cyllid gan Fusnes Cymru dros y pum mlynedd 
diwethaf sy'n bodloni'r diffiniad o fusnesau “ym maes newyddion lleol iawn”? Beth 
oedd maint y cyllid hwn, ar gyfer beth y cafodd ei ddefnyddio, a sut y cafodd ei rannu 
rhwng cyllid cyfalaf a refeniw?  

I gadarnhau, nid yw Busnes Cymru wedi cefnogi na darparu cyllid ar gyfer unrhyw fusnesau 
ym maes newyddion lleol iawn dros y pum mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, gall unigolion 
sy’n dymuno dechrau busnes newyddiaduraeth lleol iawn gael mynediad at Busnes Cymru, 
gan gynnwys cymorth Busnes Cymdeithasol Cymru, a gall busnesau neu fentrau 
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cymdeithasol sy’n bodoli eisoes sy’n gwneud y gwaith hwn gael gafael ar wybodaeth, 
cyngor a chyfarwyddyd i gefnogi eu busnesau 
 
Yn gywir 
 

 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  
 Minister for Culture, Tourism and Sport 
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Cytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol 

 Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth 
Cymru (Cadw) 
Mae Cadw yn gweithio i sicrhau amgylchedd 

hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru. 

Mae hefyd yn creu cyfleoedd i ddangos sut y gall 

diwylliant a threftadaeth gyfrannu at nodau 

cymdeithasol ac economaidd ehangach 

Llywodraeth Cymru, gan gynnwys datblygu sgiliau a 

chyfleoedd gwaith.  

Historic England 
Historic England yw'r corff cyhoeddus sy'n gofalu 

am amgylchedd hanesyddol Lloegr, gan roi cyngor 

arbenigol, helpu pobl i'w ddiogelu ac i ofalu 

amdano, a helpu'r cyhoedd i'w ddeall a'i fwynhau. 

Àrainneachd Eachdraidheil Alba (Historic 
Environment Scotland) 
Àrainneachd Eachdraidheil Alba yw'r corff 
cyhoeddus arweiniol a sefydlwyd i ymchwilio i 
amgylchedd hanesyddol yr Alban, gofalu amdano a'i 
hyrwyddo. Mae'n darparu arweiniad, hyfforddiant 
ac ymchwil dechnegol i amgylchedd adeiledig yr 
Alban, ac yn annog cymunedau a dysgwyr unigol i 
ymgysylltu â threftadaeth yr Alban. 
 
CITB 
Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu yw CITB. Ei 
nod yw creu diwydiant adeiladu cwbl gymwysedig a 
phroffesiynol drwy amrywiaeth o gytundebau 
cydweithredol rhwng cyflogwyr, darparwyr 

hyfforddiant a'r llywodraeth. Mae nodi'r sgiliau 
sydd eu hangen, cefnogi darpariaeth hyfforddiant a 
sicrhau bod y system lefi/grant ac unrhyw fentrau 
eraill sy'n hyrwyddo hyfforddiant yn cael cymaint o 
effaith â phosibl, i gyd yn feysydd o bwys strategol i 
CITB.  
 
Cyd-destun a Thelerau'r Cytundeb 
Mae adeiladau traddodiadol (cyn 1919) yn 
cynrychioli cyfran sylweddol o'r diwydiant adeiladu 
ym Mhrydain Fawr ac yn gyfrifol am gryn dipyn o'r 
galw am waith gan gontractwyr.  Yn ôl ymchwil 
CITB: 
 

 Mae 6.5 miliwn o adeiladau traddodiadol 
(cyn 1919) yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. 

 Gwaith atgyweirio a chynnal a chadw (tai ac 
adeiladau eraill) yw'r categori mwyaf unigol 
o waith adeiladu, gan gyfrif am 39% o 
allbwn y diwydiant adeiladu yn y DU yn 
2014 

 Mae 44% o gontractwyr yn bwriadu 
cynyddu faint o waith a wnânt ar adeiladau 
traddodiadol (cyn 1919) 

 
Bydd Cadw, CITB, Historic England a Àrainneachd 
Eachdraidheil Alba yn gweithio gyda'i gilydd, ar ffurf 
partneriaeth strategol, i ymdrin â'r sgiliau a'r 
hyfforddiant galwedigaethol sydd eu hangen o fewn 
y diwydiant adeiladu ym Mhrydain Fawr mewn 
perthynas â chadwraeth, atgyweirio a chynnal a 
chadw adeiladau a strwythurau traddodiadol; a 

gwneud gwaith gwella priodol arnynt, gan gynnwys 
mesurau effeithlonrwydd ynni, gan ddefnyddio 
dulliau adeiladu cynaliadwy. 
 
Bydd y Cytundeb hwn yn helpu i sicrhau twf 
economaidd cynaliadwy Cymru, Lloegr a'r Alban yn 
y dyfodol, drwy sicrhau bod diwydiant adeiladu 
Prydain Fawr yn meddu ar y wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a'r sgiliau i sicrhau y gwneir defnydd 
parhaus o'r stoc adeiladu draddodiadol, er budd 
cymunedau ledled y tair gwlad.  
 
Bydd y camau a gymerir o dan y Cytundeb hwn yn 
ceisio nodi ac ymdrin â phryderon cyffredin ar lefel 
Prydain Fawr, ond byddant hefyd yn ceisio rhannu 
arloesedd, arfer gorau a syniadau o bob gwlad er 
mwyn sicrhau bod diwydiant adeiladu Prydain Fawr 
ar ei ennill. 
 
Cyflawnir canlyniadau sy'n gysylltiedig â'r Cytundeb 
Partneriaeth hwn drwy Gynlluniau Gweithredu 
blynyddol.  Bydd Cynllun Gweithredu ar gyfer 
Prydain Fawr sy'n cwmpasu'r tair gwlad.  Y bwriad 
yw datblygu Cynlluniau Gweithredu cenedlaethol 
unigol rhwng CITB a Cadw, Historic England a 
Àrainneachd Eachdraidheil Alba yn 2018 a 2019. 
Bydd y rhain yn ystyried gwahanol ddulliau a 
blaenoriaethau o ran hyfforddiant sgiliau, addysg a 
datblygu economaidd yn y tair gwlad.  
 
Mae'r Cytundeb hwn yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 
Ionawr 2017 a 31 Rhagfyr 2019. Yn ystod chwarter 
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Cytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol 

 olaf blwyddyn olaf y Cytundeb hwn (2019), cynhelir 
cyfarfod adolygu rhwng pawb a fydd yn asesu ac yn 
gwerthuso'r gweithdrefnau gwaith, cyflawni nodau 
ac amcanion y cytundeb hwn, ystyried meysydd 
newydd o ddiddordeb strategol a phennu mentrau 
newydd ar y cyd ar gyfer Cytundeb pellach.  Gall 
unrhyw barti ddod â'r Cytundeb hwn i ben drwy roi 
o leiaf dri mis o rybudd ysgrifenedig i'r partneriaid 
eraill. 
 
Cyfarfodydd, Cyfathrebu ac Adolygu  
Cynhelir Cyfarfod Partneriaeth Strategol bob chwe 
mis; yn bresennol fydd Cyfarwyddwr Partneriaeth 
Strategol arweiniol CITB dros dreftadaeth a'r uwch 
swyddogion priodol o'r asiantaethau treftadaeth. 
Gwahoddir staff eraill o sefydliadau partner fel sy'n 
briodol. 
 
Bydd partneriaid yn cymryd rhan mewn 
trafodaethau rheolaidd rhwng y cyfarfodydd 
ffurfiol, fel sy'n briodol. Gellir cynnal cyfarfodydd 
ychwanegol fel sydd angen er mwyn datblygu 
prosiectau neu gamau gweithredu.  
 
Statws 
Er telerau unrhyw ddarpariaethau eraill yn y 
Cytundeb hwn, nid yw'r Cytundeb wedi'i rwymo 
mewn cyfraith ac ni fydd unrhyw beth ynddo yn 
gosod unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol ar 
unrhyw un o'r partïon o gwbl. Gall y Cytundeb hwn 
gael ei ddiwygio drwy gytundeb gan Cadw, CITB, 
Historic England a Àrainneachd Eachdraidheil Alba. 

Meysydd o Ddiddordeb Strategol a Chydweithredu 
At ddibenion y Cytundeb hwn nodwyd a chytunwyd 
ar y meysydd canlynol gan y partïon fel rhai o 
ddiddordeb cyffredin ac o bwys strategol.  
 
Bydd Cadw, CITB, Historic England a Àrainneachd 
Eachdraidheil Alba yn cydweithio er mwyn: 
 

 Cynnwys gwybodaeth a sgiliau ar gyfer 
gweithio ar adeiladau traddodiadol (cyn 
1919) mewn hyfforddiant adeiladu prif 
ffrwd. 

 
 Cefnogi'r gwaith o ddiwygio Addysg Bellach 

a phrentisiaethau er mwyn diwallu 
anghenion y sector adeiladu treftadaeth a 
rhoi hwb i nifer y prentisiaethau yn y sector 
treftadaeth. 

 
 Hyrwyddo buddiannau economaidd 

gweithlu cymwysedig a medrus, gyda 
thystiolaeth o'u hyfforddiant a'u 
cymwysterau i weithio ar adeiladau 
traddodiadol (cyn 1919), i'r llywodraeth, 
cleientiaid a chyflogwyr. 

 
 Cynyddu'r nifer sy'n cael hyfforddiant ar 

adeiladau traddodiadol (cyn 1919) sy'n 
arwain at ennill cymwysterau a chardiau 
CSCS, neu'r hyn sy'n cyfateb i hynny, er 
mwyn paru â sgiliau'r unigolyn. 

 

 Hyrwyddo'r angen am y wybodaeth a'r 
sgiliau cywir ar gyfer gwneud gwaith ôl-
weithredol ym maes effeithlonrwydd ynni 
ac addasu i newid yn yr hinsawdd ar 
adeiladau traddodiadol (cyn 1919).  

 
 Helpu cyflogwyr i ddenu a chadw pobl drwy 

nodi cyfleoedd a llwybrau mynediad sy'n 
bodoli o fewn y sector adeiladu treftadaeth. 

 
 Datblygu a chynnal sail dystiolaeth 

gynhwysfawr ar anghenion sgiliau Prydain 
Fawr nawr ac yn y dyfodol, er mwyn llywio 
gweithgareddau ar y cyd a thargedu 
hyfforddiant. 
 

 Gwella'r broses o gyfathrebu â chyflogwyr, 
contractwyr a sefydliadau masnach er 
mwyn dangos sut mae cadwraeth, 
atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau 
traddodiadol a sgiliau traddodiadol yn 
berthnasol i'r diwydiant adeiladu ehangach. 

 
Llofnodwyr ar ran y Sefydliadau Partner 
Mark Noonan Cyfarwyddwr Cysylltiadau â 
Diwydiant, CITB 

Jason Thomas Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaeth 
Amgylchedd Hanesyddol (Cadw)   

Chris Smith Cyfarwyddwr Cynllunio, Lloegr 
Hanesyddol 
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Cytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol 

 Dr David Mitchell Cyfarwyddwr Cadwraeth, 
Àrainneachd Eachdraidheil Alba  
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Eluned Morgan AC/AC 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes  
Minister for Welsh Language and Lifelong Learning  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 

               Correspondence.Eluned.Morgan@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(P)EM/4761/17 
 
 
Sian Gwenllian AC 
Cadeirydd Dros Dro  
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

 
 
 

15 Ionawr 2018  
 

Annwyl Sian, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 1 Rhagfyr ar ôl imi ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 16 
Tachwedd ar gyfer sesiwn graffu ar gyllideb y Gymraeg. Mae'r llythyr hwn yn cynnwys yr 
wybodaeth y gofynnoch amdani yn eich llythyr. 
 
Gwariant cyffredinol ar y Gymraeg a phroffil gwariant pum mlynedd  

 
Fel strategaeth sy'n para 33 o flynyddoedd, bydd yn rhaid i lywodraethau'r dyfodol wneud 
penderfyniadau am eu blaenoriaethau cyllido drwy gydol oes strategaeth 2050 Cymru. 
Mae'n bosibl y bydd angen ail-flaenoriaethu’r gyllideb a'r adnoddau presennol ar gyfer 
hyrwyddo'r iaith er mwyn cyflawni ein hamcanion. Er enghraifft, cydbwysedd y dyraniad 
ariannol yn ôl grŵp oedran o ystyried pwysigrwydd cyflwyno'r iaith i blant mor gynnar â 
phosibl.   
 
O ran y Llywodraeth hon, pwrpas cyllideb y Gymraeg yn fy mhortffolio yw cefnogi 
gweithredu'r strategaeth a hyrwyddo'r agenda Cymraeg 2050. Y dyraniad yn y gyllideb 
ddrafft yw £38.325 miliwn ar gyfer 2018-19 a 2019-20. Nid yw proffiliau gwariant y tu hwnt i'r 
ddwy flynedd hyn ar gael gan nad yw cyllidebau'r dyfodol wedi'u pennu. 
 
Hanfod y strategaeth yw hyrwyddo'r farn bod y Gymraeg yn fater sy'n cael sylw ar draws 
pob maes polisi. Mae cyfrifoldeb am ddyfodol y Gymraeg, a gwariant sy'n adlewyrchu 
hynny, yn perthyn i bob portffolio gweinidogol a byddwn yn cyd-drafod â'r timau perthnasol. 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 50

Eitem 4.5

mailto:Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales


 
Cymorth i Mudiad Meithrin 

 
Rwy'n falch o ddeall bod yr wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd i'r Pwyllgor gan Mudiad 
Meithrin wedi egluro ymhellach y ddarpariaeth gofal plant blynyddoedd cynnar a gofal plant 
ychwanegol sydd ei hangen i gyflawni nodau Cymraeg 2050. 
 
Nid yw'r ddarpariaeth addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant, a'r nifer sy'n manteisio ar y 
ddarpariaeth, yn unffurf. O ganlyniad, mae gwaith modelu'r ddarpariaeth yn y sector hwn, a'i 
ddefnyddio fel sail i amcangyfrif y nifer a fydd yn manteisio ar y mewn ysgolion, yn 
gymhleth. Mae'r nodau yn y strategaeth Cymraeg 2050 a'i rhaglen waith ar gyfer 2017-21 
yn ymwneud â'r sector blynyddoedd cynnar yn canolbwyntio ar niferoedd y lleoliadau yn 
hytrach na nifer y plant, ond wrth gwrs rhaid inni sicrhau cynnydd yn nifer y plant sy'n 
mynychu darpariaeth cyfrwng Cymraeg fel pwynt mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg, gan 
greu'r sylfeini i adeiladu ar agweddau eraill ar Cymraeg 2050. Drwy weithio gyda 
rhanddeiliaid ar draws y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant, byddwn yn anelu at greu 
darlun manylach o natur y ddarpariaeth a'r nifer a fydd yn manteisio arno. Bydd hyn yn ein 
galluogi i fireinio ein gwaith modelu ac ystyried pa dargedau pellach sydd eu hangen er 
mwyn cyflawni'r nod cyffredinol o filiwn o siaradwyr. 
 
Cynllun Sabothol 
 
Mae tri gwerthusiad annibynnol o'r Cynllun Sabothol wedi'u cynnal ers iddo ddechrau yn 
2005: 

 Gwerthusiad o'r Rhaglen Hyfforddi Genedlaethol a Chynlluniau Sabothol ar gyfer 
Ymarferwyr (2007) 

 Gwerthusiad o'r Rhaglen Hyfforddi Genedlaethol Estynedig Beilot i Ymarferwyr 
(2010) 

 Adolygiad o'r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg ar gyfer ymarferwyr addysgol: profiad 
cyfranogwyr 2011-2012 (2014) 

 
Mae'r Cynllun Sabothol wedi esblygu ers y model gwreiddiol, yn seiliedig ar y canfyddiadau 
gwerthuso, ac ar y galw gan y sector. Fel rhan o'r BEL Y Gymraeg mewn Addysg (5164), 
dyrennir £1.550 miliwn yn flynyddol i ariannu'r cyrsiau cynllun sabothol tri mis a 5 wythnos, 
sy'n darparu hyfforddiant iaith Gymraeg dwys ar gyfer athrawon a staff cymorth. Cyflwynir y 
cyrsiau ar dair lefel: 

 Lefel mynediad - i gynorthwywyr addysgu sy'n gweithio mewn ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg (cwrs pum wythnos amser llawn) 

 Lefel sylfaen - i athrawon sy'n gweithio mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg 
(cwrs 11 wythnos amser llawn) 

 Lefel uwch - i athrawon, cynorthwywyr addysgu a darlithwyr AB sy'n gweithio mewn 
lleoliadau cyfrwng Cymraeg (ystod o gyrsiau rhan-amser ar gyfer carfanau penodol, 
o 18-20 diwrnod). 

 
Ym mis Medi 2017 ehangwyd y Cynllun Sabothol i ddarparu rhaglen sabothol estynedig 
blwyddyn gyfan wedi'i hanelu'n benodol at athrawon cynradd sy'n gweithio mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg. Bydd ehangu'r cyfnod sabothol yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu eu 
sgiliau Cymraeg yn sylweddol, gan adlewyrchu'r disgwyliadau cynyddol o ddarpariaeth 
Gymraeg a gaiff eu rhoi ar bob ysgol fel rhan o gyflwyno'r continwwm Cymraeg. 
 
Mae gwerthusiad pellach o'r Cynllun Sabothol ar y gweill, gyda'r bwriad o ddechrau ar y 
gwaith ym mis Ebrill 2018 dros gyfnod o 2 flynedd. 
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Hyrwyddo'r Iaith - Gweithio gyda busnesau bach a chanolig (BBaChau) 

 

Mae'r cynllun Cymraeg Byd Busnes yn deillio o gynllun peilot a gynhaliwyd gan ddeg o'r 
Mentrau Iaith yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Datblygwyd y peilot ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg gyda'r nod o gasglu adborth am y math o 
gymorth y byddai BBaChau yn elwa ohono i'w hannog i wneud mwy o ddefnydd o'r 
Gymraeg. 
 
Cysylltodd y Mentrau Iaith â ni yn dilyn y cynllun peilot gyda chynnig i ddarparu gwasanaeth 
cenedlaethol i BBaChau. Eu nod yw gweithio'n ddwys gyda busnesau bach i wella eu 
dealltwriaeth o weithio'n ddwyieithog, gwella'r gwasanaeth dwyieithog y maent yn ei 
ddarparu i gwsmeriaid drwy gynnig cyngor i roi mesurau ymarferol ar waith. Mae'r rhain yn 
cynnwys gwneud yr iaith yn fwy gweladwy drwy ddarparu arwyddion a llenyddiaeth 
ddwyieithog, gan annog busnesau i farchnata'n ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol a 
nodi staff sy'n gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg i'w cwsmeriaid.  
 
Mae deg o swyddogion wedi'u lleoli yn y Mentrau Iaith lleol dan arweiniad rheolwr 
cenedlaethol. Ariennir y rhwydwaith gan grant i'r corff ymbarél, Mentrau Iaith Cymru. Un o 
amodau'r cytundeb grant yw bod yn rhaid cyflwyno adroddiad gwerthuso ar ddiwedd y 
cyfnod gweithredu. Rhaid i'r adroddiad gynnwys cofnod o wersi a ddysgwyd hefyd a nodi'r 
gwahaniaeth y mae wedi'i wneud i'r defnydd o'r Gymraeg mewn ardaloedd targed. Rydym 
hefyd yn ystyried cynnal adolygiad allanol i werthuso'r gwaith maes o law. 
 
BEL Y Gymraeg 
 
Pwrpas BEL 6020 y Gymraeg yw cefnogi ymdrechion i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r 
Gymraeg. Dyrannwyd £3.913 miliwn yn y gyllideb ddrafft ar gyfer y llinell hon yn 2018-19 a 
2019-20, o'i gymharu â £3.964 miliwn yn 2017-18.    
 
Fel yr esboniais i'r Pwyllgor, addasiad gweinyddol yw'r gostyngiad bach o £51,000 yn y BEL 
hon, ynghyd â'r cynnydd cyfatebol yn BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg, yn addasiad 
gweinyddol i sicrhau bod holl gyllideb y Comisiynydd yn dod o'r un llinell yn y gyllideb yn 
2018-19. Yn ystod 2017-18, Bydd £51,000 yn cael ei drosglwyddo o BEL 6020 y Gymraeg i 
BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg i sicrhau bod BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg yn 
cyd-fynd â chyllideb gyfan y Comisiynydd ar gyfer 2017-18.    
 
Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i ail-bwysleisio’r ffaith bod trosglwyddiad wedi bod yn 
ystod y flwyddyn o £2.3 miliwn rhwng BEL 5164 Y Gymraeg mewn Addysg a BEL 6020 y 
Gymraeg. Felly, y cyfanswm sydd ar gael ar gyfer BEL 6020 y Gymraeg yn 2017-18, yn 
dilyn trosglwyddiadau, yw £6.169 miliwn. Bydd y trosglwyddiadau yn cael eu hadlewyrchu 
yn yr Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2017-18, sydd i'w chyflwyno ym mis Chwefror.  O ran y 
dyraniadau o dan linell BEL 6020, amgaeaf isod fanylion dyraniadau 2017-18. Bydd 
dyraniadau 2018-19 yn cael eu cwblhau yn dilyn cadarnhad o'r bleidlais derfynol ar Gyllideb 
Derfynol 2018-19 yn ddiweddarach ym mis Ionawr. 
 
 
Grantiau i Hyrwyddo'r Defnydd o'r 
Gymraeg 2017-18 

£ 

Mentrau Iaith  2,234,000 

Mentrau Iaith Cymru (corff ymbarél)  110,000 

Urdd Gobaith Cymru  852,000 

Eisteddfod Genedlaethol  603,000 

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru  46,000 
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Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru  50,000 

Ffermwyr Ifanc  90,000 

Papurau Bro  88,000 

 4,157,000 

 

Rhaglen Hyrwyddo'r Gymraeg 
2017-18 

£ 

Grant Cymraeg 2050 (Grant arloesi) 425,000 

Cymraeg Byd Busnes (10 o 
swyddogion yn gweithio gyda 
busnesau bach a chanolig) 

400,000 

Ymgyrchoedd marchnata 270,000 

Prosiectau hyrwyddo, ymchwil a 
gwerthuso 

687,000 

Prosiectau technoleg  100,000 

Swyddi a ariennir gan y rhaglen - 
Hybu'r Gymraeg 

130,000 

 2,012,000 

 
Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg  

 
Ar y cam datblygu presennol, rhagwelir y bydd gweithredu Bil y Gymraeg yn fforddiadwy o 
fewn BEL y Gymraeg. Fodd bynnag, er na ddisgwylir i'r gost gyffredinol fod yn fwy na 
rhagdybiaethau cynllunio'r BEL, mae'n debygol y bydd cyfran y cyllid a rennir rhwng y 
gweithgareddau sy'n rhan o'r BEL yn wahanol. 
 
Ni ellir nodi cyfran y rhaniadau ariannol ar ôl y Bil ar y cam hwn gan fod hynny'n dibynnu ar 
ddewisiadau polisi nad ydynt wedi cael eu gwneud eto. Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn 
cael ei ddatblygu a bydd yn cael ei roi gerbron y Cynulliad, ochr yn ochr â'r Bil pan gaiff ei 
gyflwyno. 
 
BEL Codi Safonau Ysgolion  

 
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a minnau y ddogfen Cymraeg mewn 
Addysg: Cynllun Gweithredu 2017-2021 ar 18 Rhagfyr sy'n nodi'r cyfeiriad ar gyfer datblygu 
addysg cyfrwng Gymraeg ac addysg Iaith Gymraeg dros y pedair blynedd nesaf, yn unol â'r 
weledigaeth Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. 
 
Gwneir penderfyniadau gwariant a chyllideb yn y dyfodol yn unol â'r camau sydd yn y 
Cynllun. 
 
Cefnogaeth Ryngwladol 

 
O ran Ysgol Gymraeg Llundain, cymeradwyodd y Prif Weinidog grant tair blynedd ar gyfer 
yr ysgol (£90,000 y flwyddyn) yn 2015. Daw'r cylch cyllido hwn i ben ym mis Awst 2018. 
Byddaf yn ystyried goblygiadau cyllido pellach dros y misoedd nesaf. 
  
Yn gywir 

 
 
Eluned Morgan AC/AC 

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Welsh Language and Lifelong Learning Tudalen y pecyn 53
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