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Lleoliad: 
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Dyddiad: Dydd Mercher, 28 Tachwedd 
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Steve George 
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------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun 

deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 7 

(09:30 - 10:30) (Tudalennau 1 - 20)  

David Blaney, Prif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  

Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch 

Cymru 

Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, Cyngor Celfyddydau Cymru 

Owen Watkin, Cadeirydd, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru 

3 Papurau i'w nodi 

   

3.1 Llythyr gan y Cadeirydd i Gyngor Celfyddydau Cymru: National Theatre Wales 

 (Tudalennau 21 - 25)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

   

5 Ôl-drafodaeth breifat 

(10:30 - 10:50)   

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



6 Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i 

feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: Trafod yr adroddiad drafft 

(10:50 - 11:10) (Tudalennau 26 - 48)  

7 Ymchwiliad i addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru: 

Trafod y papur cwmpasu 

(11:10 - 11:30) (Tudalennau 49 - 63)  
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Cyflwyniad  

1. Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn cefnogi gweledigaeth 

Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn unol â 

‘Cymraeg 2050’. Rydym yn cydnabod bod Cymraeg 2050: strategaeth yr Iaith 

Gymraeg yn nod allweddol yng ngwaith Comisiynydd y Gymraeg. Rydym wedi 

ymateb yn bositif i’r agenda hon ac rydym yn croesawu rôl addysg uwch mewn 

cefnogi cyrraedd y targed hwn.                    

 

2. Mae strategaeth gorfforaethol CCAUC 2017-2020 yn hyrwyddo nod Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol o Gymru â diwylliant ac iaith fywiog. Fel sefydliad rydym 

wedi ymrwymo i weithio gyda gwahanol randdeiliaid i sicrhau cymaint â phosib o 

ddarpariaeth addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, nid oes 

gennym rôl yn y gwaith o fonitro sut mae darparwyr AU yn cadw at Safonau’r 

Iaith Gymraeg. Yn unol â hynny, hwy sydd i benderfynu ar eu hymatebion unigol 

i’r ymgynghoriad hwn.          

 

Sicrwydd Ansawdd   

3. Fel rhan o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, 

rydym yn gweithio gyda’r Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch 

(QAA) yng Nghymru, sydd hefyd yn dod o dan Safonau’r Iaith Gymraeg ac yn 

gwerthfawrogi’r gofynion iaith Gymraeg. Mae ein gofynion ni ar gyfer sicrwydd 

ansawdd allanol yn ystyried yr iaith Gymraeg ac, yn yr un modd, mae gan QAA 

gontract gan Brifysgolion Cymru i ddarparu gwasanaethau sicrwydd ansawdd, 

gan gynnwys gofynion cyfrwng Cymraeg. Ym mis Mehefin 2018, lansiwyd y 

Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru gennym, yn ymgorffori’r iaith 

Gymraeg fel rhan o’r gofynion rheoleiddio sylfaen. Mae’r gofynion hyn yn 

ystyried Safonau’r Iaith Gymraeg wrth adolygu ansawdd yr addysg mewn 

sefydliadau a reoleiddir.       

 

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

4. Roedd ein llythyr cylch gwaith ar gyfer 2017-18 gan Lywodraeth Cymru’n 

cydnabod ein gwaith partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) 

ac, er gwaethaf newidiadau cyllido, yn datgan disgwyliadau i ni barhau i gefnogi 

cyflawni nodau strategol y Coleg. Yn yr un modd, ailadroddodd ein llythyr cylch 

gwaith ar gyfer 2018-19 yr angen am berthynas waith agos gyda’r Coleg. Rydym 

yn cadw rôl fel arsylwr ar fwrdd cyfarwyddwyr y Coleg ac mae Prif Weithredwr y 

Coleg yn Aelod o Bwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd y Myfyrwyr CCAUC. Hefyd 

rydym yn cynnal cyfarfodydd cyswllt rheolaidd a chyfarfod o’r Prif Weithredwyr 

yn flynyddol. Rhennir data â’r Coleg drwy Femorandwm o Ddealltwriaeth sy’n 

hwyluso monitro’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn addysg uwch.     

 

5. Rydym wedi cysylltu’n rheolaidd â’r Coleg i benderfynu a yw’r targedau cyfrwng 

Cymraeg a gyflwynwyd gan ddarparwyr AU yn y Cynlluniau Mynediad a Ffioedd 

yn ddigon uchelgeisiol. Rydym wedi annog argaeledd eang cyrsiau drwy 
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gyfrwng y Gymraeg ar draws pob sefydliad addysg uwch a sefydliadau addysg 

bellach a reoleiddir yng Nghymru. Fel y gwelir isod, mae ein dull o weithredu 

wedi bod yn llwyddiannus, oherwydd gwelwyd cynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn 

hyd at 2015/16 yn nifer y 5+ a 40+ o gredydau yr ymgymerir â hwy drwy gyfrwng 

y Gymraeg. Er gwaetha’r gostyngiad yn y ffigurau ar gyfer 2016/17, a fydd yn 

effeithio ar y data yn y tymor byr efallai, mae patrwm y cynnydd yn dangos bod 

mwy o fyfyrwyr yn astudio 5+ a 40+ o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg.   
 

Bydd nifer y myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau addysg uwch mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau addysg bellach 

yng Nghymru ac sy’n ymgymryd ag o leiaf 5 credyd o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, y flwyddyn, yn codi o 4,335 yn 

2011/12 i 5,600 yn 2016/17, gan gynnwys cynnydd o 2,269 i 3,030 yn nifer y rhai sy’n astudio o leiaf 40 o gredydau y 

flwyddyn. 

 2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  

5+ o gredydau 4,335  4,882  4,832  5,399  6,784  5,767  

40+ o gredydau  
 

2,269  2,360  2,445  2,633  2,860  2,284  

DS mae diwygiadau maniwal wedi bod i ddata’r flwyddyn flaenorol ar y mesur strategaeth hwn  
 

 

Craffu ôl ddeddfwriaethol ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – i asesu 
llwyddiant a chyfyngiadau ymddangosiadol y ddeddfwriaeth, ac effaith ac 
effeithiolrwydd Safonau’r Iaith Gymraeg o ran gwella a chynyddu mynediad i 
wasanaethau yn y Gymraeg. 
 
6. Rydym wedi llwyddo i weithredu’r gyfres o Safonau’r Iaith Gymraeg (y Safonau) 

sy’n berthnasol i CCAUC drwy adolygu a diwygio ein cynllun gweithredu a thrwy 

drafod â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Hyrwyddwyd yr ymwybyddiaeth o’r 

Safonau yn CCAUC drwy gyfrwng sesiynau trafod gyda’r staff i baratoi ar gyfer 

eu gweithredu. Yn ein harolwg blynyddol ar y Gymraeg ymhlith ein staff yn 

2016/17, dim ond dau aelod o staff oedd ddim yn ymwybodol o’r Safonau chwe 

mis cyn eu gweithredu.              

 

7. Bob blwyddyn rydym wedi paratoi adroddiad ar ein defnydd o’r iaith Gymraeg ar 

gyfer Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac, yn fwy diweddar, Comisiynydd y Gymraeg. 

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn nodi’r dogfennau a’r adroddiadau sydd wedi 

cael eu cyhoeddi’n ddwyieithog a swmp yr ohebiaeth a’r galwadau ffôn yn y 

Gymraeg gan y cyhoedd. Yn 2017/18, cawsom 21 o negeseuon e-bost a llai na 

10 galwad ffôn yn y Gymraeg. Hefyd rydym wedi sicrhau bod cyflwyniadau 

dwyieithog wedi bod ar gael mewn cyfarfodydd cyhoeddus ac mae’r unigolion 

sy’n bresennol wedi cael eu hannog i ddefnyddio’r iaith o’u dewis mewn 

digwyddiadau o’r fath.  

 

8. Rydym wedi teimlo bod y gyfres o Safonau ar gyfer sefydliadau addysg uwch, er 

yn wahanol i CCAUC, yn ddefnyddiol wrth ganolbwyntio ar y darlun mwy o ran 

Cymraeg 2050. Fel sefydliad cyhoeddus sy’n gweithio i hwyluso defnyddio’r iaith 

Gymraeg, rydym wedi cydnabod y gofynion i sefydliadau addysg uwch. Rydym 

wedi gallu cynorthwyo gyda darparu cyfarwyddyd dwyieithog ac rydym wedi 
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sicrhau bod templedi Cynlluniau Mynediad a Ffioedd yn y Gymraeg ar gael, sy’n 

helpu i hwyluso hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn y sector. Bydd dull rhagweithiol o 

weithredu’n galluogi pob sefydliad i ymateb i broses y Cynlluniau Mynediad a 

Ffioedd naill ai yn y Gymraeg neu yn Saesneg, gan ddefnyddio adnoddau sydd 

ar gael iddynt, heb fod angen cyfieithu.  

 

Llwyddiannau 

9. Nodwyd y meincnod ar gyfer cyflawniad iaith Gymraeg CCAUC cyn cyflwyno’r 

Safonau yn adroddiad ein cynllun iaith Gymraeg 2010. Roedd adolygu’r 

adroddiad yn gyfle i werthuso sefyllfa bresennol yr iaith Gymraeg yn CCAUC a 

rhoi sylw i’r gofynion ar gyfer symud ymlaen tuag at weithredu’r Safonau. 

Diwygiwyd ein gweithdrefnau Asesu Effaith ar gyfer polisïau newydd i 

adlewyrchu’r gofynion hyn ac i adlewyrchu ein hymrwymiad penodol ni i’r iaith 

Gymraeg.  

 

10. Mae gwell dealltwriaeth o’r iaith Gymraeg wedi’i ddatblygu yn dilyn gweithredu’r 

Safonau. Cyn cyflwyno’r Safonau ar 1 Ebrill 2018, hyfforddwyd y staff i gyd i 

ateb y ffôn gyda chyfarchiad dwyieithog. Hefyd mae’r staff Cymraeg eu hiaith 

wedi cael eu hannog i wisgo bathodynnau a labeli crog ‘Cymraeg’ a ‘Dysgwr’ fel 

sy’n briodol, i ddangos eu bod yn gallu darparu gwasanaeth yn y Gymraeg ac i 

hybu siarad Cymraeg â rhanddeiliaid allanol, yn ogystal ag yn CCAUC. Hefyd 

cynhaliwyd nifer o sesiynau briffio i ateb unrhyw ymholiadau gan y staff ynghylch 

gweithredu’r Safonau. Rydym yn dal i ddarparu diweddariadau mewn perthynas 

â’r Safonau, a sesiynau dilynol ar gais ac wrth groesawu staff newydd. Fel 

sefydliad sy’n dod o dan y Safonau, rydym yn croesawu gohebiaeth yn y 

Gymraeg a’r Saesneg.  

 

11. Roedd hysbysiad cydymffurfio Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 o 

gymorth wrth ddrafftio cynllun gweithredu i gadw at y Safonau. Ar ôl gweithredu’r 

Safonau, gwelsom ble gellid gwneud cynnydd pellach i annog a hwyluso’r 

defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae ein gwefan wedi bod yn ddwyieithog erioed ar 

gyfer aelodau’r cyhoedd. Mae ein system ‘mysite’ (mewnrwyd) sy’n cynnwys 

polisïau a ffurflenni ar-lein perthnasol i adnoddau dynol wrthi’n cael ei gwneud 

yn ddwyieithog erbyn 2019-20. Hefyd rydym wedi gwneud nifer o ddiwygiadau 

i’n system gaffael er mwyn annog ceisiadau dwyieithog. Rydym wedi parhau i 

gyhoeddi pob datganiad i’r wasg yn ddwyieithog er nad yw hyn yn ofynnol o dan 

y Safonau. 

 

12. Yn gyffredinol, mae’r broses o weithredu’r Safonau wedi cael effaith bositif ar yr 

iaith Gymraeg yn CCAUC. Mae wedi ehangu ei phroffil a chreu amgylchedd 

mwy croesawus i weithio yn y Gymraeg yn y gweithle. Yn 2017-18, dim ond un 

rhan o bump o staff y sefydliad oedd yn ateb y ffôn yn ddwyieithog a nawr, o dan 

y Safonau, mae hyn yn berthnasol i’r staff i gyd. Yn gyffredinol, mae wedi annog 

siarad Cymraeg yn y gweithle. Yn ein harolwg diweddar ar yr iaith Gymraeg, 

roedd gan draean o’r sefydliad ddiddordeb mewn ymgymryd â hyfforddiant 

Cymraeg yn ystod 2018-19. Mae hyn yn gynnydd ar y 10 aelod o staff a 
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ddangosodd ddiddordeb yn flaenorol yn 2017-18. Rydym wedi annog y staff i 

fynd ar gyrsiau Cymraeg, ac wedi eu cefnogi’n ariannol i wneud hynny, gan 

gynnwys opsiynau preswyl, a byddwn yn cydweithio â Llywodraeth Cymru wrth 

adolygu’r trefniadau hyfforddi yn y dyfodol. Rydym wedi cysylltu â’r Ganolfan 

Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg ac wedi manteisio ar gyrsiau ‘Dysgu 

Cymraeg y Gwaith’ sy’n cael eu cynnal gan Lywodraeth Cymru.  

 

13. Hefyd mae CCAUC wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau a dogfennau’n 

ddwyieithog, gan gynnwys ein hadroddiad blynyddol, ymatebion i 

ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru a’n Hadroddiad Blynyddol ar 

Gydraddoldeb. Mae hyn wedi adlewyrchu ein barn o ran pwysigrwydd hybu a 

hwyluso cynnydd yr iaith Gymraeg. 

 

14. Rydym wedi mynd ati i annog darparu cyrsiau AU ychwanegol drwy gyfrwng y 

Gymraeg mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac wedi cefnogi 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg gychwynnol i athrawon, sy’n 

cynyddu mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg yn gyffredinol. Rydym yn 

cydnabod pwysigrwydd darparu cyfleoedd mewn addysg uwch drwy gyfrwng y 

Gymraeg a’r gallu i roi cyfle i fwy o unigolion ymwneud â’r iaith mewn gwahanol 

amgylcheddau.                

 
Cyfyngiadau  

15. Rydym wedi wynebu nifer o gyfyngiadau o ran y cynnydd cysylltiedig â’r iaith 

Gymraeg. Fel sefydliad bychan, gall darparu arbenigedd drwy gyfrwng y 

Gymraeg fod yn heriol. Nid yw pob maes polisi’n cynnwys siaradwyr Cymraeg 

rhugl, sy’n golygu nad oes posib i ni bob amser fel sefydliad ddarparu cyngor 

polisi manwl i randdeiliaid allanol drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, rydym 

yn dilyn gweithdrefnau penodol yn unol â’r safonau darparu gwasanaeth 

perthnasol i sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosib i ddefnyddio’r Gymraeg wrth 

ymwneud â’r cyhoedd.         

 

16. Cawsom rai problemau gyda dehongli’r Safonau a dull o weithredu llymach 

swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Gan fod cwestiynau’n aml ynghylch dehongli’r 

Safonau, byddem yn croesawu argaeledd cymorth ac arweiniad ymarferol gan y 

Comisiwn. Rydym wedi teimlo bod rhai Safonau’n rhy feichus i sefydliad 

cymharol fach fel CCAUC ac rydym wedi rhoi sylw i’r materion hyn yn ein 

hymateb cychwynnol i’r ymgynghoriad gwreiddiol.  

 

17. Mae’r staff wedi nodi bod y Safonau’n canolbwyntio ar gydymffurfio yn hytrach 

na hyrwyddo’r iaith. Pe bai gwaith swyddfa’r Comisiynydd yn cynnwys 

hyrwyddo’r iaith yn y gweithle a sicrhau bod adnoddau ar gael, neu’n annog 

trafod rhwng sefydliadau, gellid canfod cyfleoedd pellach i wella’r defnydd o’r 

iaith Gymraeg. Hefyd rydym yn dibynnu ar Lywodraeth Cymru i roi sylw i rai 

materion penodol o dan ei rhwymedigaethau ei hun, o ystyried ein sefyllfa fel 

tenant yn ei hadeilad.  
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Asesu a yw’r fframwaith deddfwriaethol yn cefnogi neu’n cyfyngu ar hybu’r 
iaith Gymraeg a’i defnydd. 

18. Rydym yn gwerthfawrogi bod Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg 

eisiau gweld trefniadau cadarn yn eu lle i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn ymateb 

i’w cyfrifoldebau mewn perthynas â chefnogi a hybu’r iaith Gymraeg. Rydym yn 

derbyn, ar hyn o bryd, y dylai Comisiynydd y Gymraeg fonitro sut mae cyrff 

cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau iaith Gymraeg, a fyddai’n cynnwys y 

Safonau. Fodd bynnag, rydym yn ystyried bod cydbwysedd i’w gyflawni rhwng 

rheoleiddio, cefnogi a chyfarwyddyd. Byddem yn eirioli dull o weithredu sy’n 

cefnogi yn hytrach na chosbi yn wyneb methu cydymffurfio. O ganlyniad, 

byddem yn annog dull agored o weithredu, gyda swyddfa Comisiynydd y 

Gymraeg yn gweithio gyda sefydliadau’r sector cyhoeddus, gan gynnwys 

Llywodraeth Cymru, i sicrhau defnydd effeithiol o’r iaith Gymraeg. Gallai hyn 

gynnwys ailsefydlu nifer o rwydweithiau cefnogi’r iaith Gymraeg ar gyfer grwpiau 

sector. Ein dull ni o weithredu fel ymateb i’r Safonau yw sefydlu arfer da ac 

annog dwyieithrwydd mewn addysg uwch a sefydliadau addysg bellach a 

reoleiddir, i sicrhau cynnydd tuag at nod Llywodraeth Cymru.  

 

19. Hefyd dylai hybu a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg ganolbwyntio ar 

gymdeithas Cymru yn ehangach, y tu hwnt i sefydliadau’r gwasanaeth 

cyhoeddus. Mae sefydliadau addysg uwch wedi ein cynorthwyo ni gyda’n gwaith 

o hwyluso ffyniant yr iaith Gymraeg drwy gyfrwng nifer o brosiectau, fel y 

dangosir yn ein dogfen Addysg Uwch ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol. Er 

enghraifft, mae gan Brifysgol Aberystwyth bartneriaeth gydag Urdd Gobaith 

Cymru sydd wedi darparu cyfleoedd i hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn 

chwaraeon. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi darparu dosbarthiadau 

Cymraeg i’w staff ac mae Prifysgol Bangor wedi annog siaradwyr gwadd i 

gynnal gweithgareddau’n ddwyieithog yn y sefydliad.          

 

20. Roedd ein cyhoeddiad Torri Tir Newydd: ar Dir Cyffredin yn cydnabod ehangder 

y gwaith sy’n cael ei wneud gan sefydliadau addysg uwch, sy’n cynnwys hybu’r 

iaith Gymraeg yn y gymuned leol. Er enghraifft, mae’r Brifysgol Agored yn 

darparu OpenLearn Cymru fel adnodd dysgu dwyieithog ar-lein ar gyfer 

dysgwyr, i wella sgiliau ac annog llwybrau at addysg uwch. Mae Prifysgol 

Bangor wedi ceisio hybu’r iaith Gymraeg drwy ei Huned Technoleg Iaith gyda’r 

sectorau iechyd, addysg, polisi cymdeithasol a thechnoleg ddigidol. Yn y 

cyhoeddiadau hyn rydym wedi cydnabod pwysigrwydd y prosiectau uchod a 

hefyd ein cefnogaeth barhaus i ddod â chymunedau lleol at ei gilydd i hybu 

uchelgais Llywodraeth Cymru o ran Cymraeg 2050. Yn y dyfodol, rydym yn 

awgrymu y dylid rhoi mwy o flaenoriaeth i’r mathau hyn o weithgareddau sy’n 

annog ac yn hwylsuo’r iaith Gymraeg yn y cyd-destun ehangach, yn hytrach na 

datblygu rhagor o reoliadau.          

 

21. O ganlyniad i’r Safonau rydym yn credu bod proffil darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

mewn addysg uwch wedi gwella. Mae ymwybyddiaeth o gyfleoedd pellach ym 

myd addysg ac yn y gweithle yn dilyn addysg ddwyieithog wedi cael ei 

chydnabod a’i hyrwyddo’n eang. Gall gweithredu fel hyn gryfhau’r defnydd o’r 
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iaith Gymraeg yn uniongyrchol yn y gweithlu yn y dyfodol ac wrth weithio tuag at 

Cymraeg 2050.  

 
22. Yn gyffredinol fel sefydliad rydym wedi llwyddo i ddiwygio ein harferion i 

adlewyrchu ein gofynion yn unol â’r Safonau. Roeddem eisoes yn cadw at nifer 

o’r gofynion cyn eu gweithredu, fel asesiad blynyddol o sgiliau ein staff yn yr iaith 

Gymraeg, a byddwn yn parhau i fynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir gennym fel 

sefydliad os ydym yn gallu, er enghraifft, drwy gyhoeddi datganiadau i’r wasg 

dwyieithog. Bydd sefydliadau sy’n cefnogi’r agenda hon yn parhau i’w hybu, ac 

efallai na fydd dull o weithredu o gydymffurfio â safonau’n helpu yn y cyd-destun 

hwnnw. Rydym yn ystyried ein bod wedi croesawu’r newidiadau hyn ac yn 

parhau i weithio i wella ein harferion o ran hybu menter Cymraeg 2050 

Llywodraeth Cymru. 
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Craffu ôl-ddeddfu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011- i asesu llwyddiannau 

canfyddedig a chyfyngiadau’r ddeddfwriaeth ac effaith ac effeithiolrwydd 

safonau’r Gymraeg o ran gwella a chynyddu hygyrchedd i wasanaethau 

Cymraeg  

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru gan Siarter Frenhinol ac mae’r 

Gymraeg wedi ei sefydlu'n gadarn yng ngwaith y Cyngor.  Ac wrth wraidd 

ein cynllun corfforaethol mae cefnogi’r defnydd o'r Gymraeg yn iaith fyw, 

greadigol a sicrhau amgylchedd lle gall artistiaid ddilyn eu gyrfa yn eu dewis 

iaith.  Rydym yn hyrwyddwyr cadarnhaol, ymroddedig a llwyddiannus o’r 

iaith.  

Mynnodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ein bod yn parhau i wneud llawer 

o'r hyn yr oeddem eisoes yn ei wneud.  Ond roedd cael fframwaith cyfreithiol 

wedi ein gyrru i gyflawni hyd yn oed ragor – yn benodol mae wedi cynyddu 

dwyieithrwydd yng ngwaith mewnol y Cyngor.  Golyga hyn, er enghraifft, fod 

gan ein staff erbyn hyn fynediad i holl swyddogaethau Adnoddau Dynol yn y 

Gymraeg a gweithiwn tuag at gael mewnrwyd lwyr ddwyieithog.  Roedd 

hefyd yn sbardun inni ganolbwyntio ar ansawdd ein gwasanaethau 

Cymraeg er mwyn cynyddu’r defnydd ohonynt.  Rydym yn anfon ein 

hysgrifenwyr allweddol ar gwrs Cymraeg Clir ac ymestyn cyfleoedd i ddysgu’r 

Gymraeg.  Rydym hefyd wedi recriwtio staff Cymraeg eu hiaith i’n timau 

adnoddau dynol a TG i gefnogi defnydd y Gymraeg yn fewnol.  Rydym yn 

ymrwymedig i ddarparu cyfieithiadau o safon.  

Ers cyflwyno'r ddeddfwriaeth, mae amlygrwydd y Gymraeg yn y Cyngor wedi 

cynyddu. Mae dwyieithrwydd bellach wedi sefydlu’n norm wrth gyfathrebu 

â'n holl staff a bu cynnydd sylweddol mewn hyfforddiant a hwyluso 

dwyieithog.  

Gweithio mewn partneriaeth 

Portffolio Celfyddydol Cymru – y sefydliadau pwysig a ariannwn yn rheolaidd 

– yw ein prif bartneriaid wrth ddarparu a datblygu'r celfyddydau yng 

Nghymru.  Mynnwn fod gan bob un ohonynt gynllun Cymraeg sy’n amlinellu 

sut y gweithiant tuag at ddiwallu’r ddeddfwriaeth.  Mae hwn yn amod iddynt 

gael arian gennym.  

Un o'n nodau corfforaethol yw gweld yr holl leoliadau a ariannwn yn darparu 

amgylchedd croesawgar a chynhwysol.  Ystyr hyn yw cael lleoedd lle y gall 

cymunedau ac ymwelwyr ddisgwyl gofyn am eu tocynnau, archebu diod 

wrth y bar a mwynhau eu hadloniant drwy gyfrwng y Gymraeg.  Anelwn 
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hefyd at allu cynnig gweithgareddau cyfranogol yn newis iaith y 

cyfranogwyr.  

Weithiau mae materion capasiti ac adnoddau’n cyfyngu ar ein gallu i 

gyflawni pob dim y dymunwn ei gyflawni. Ond mae’r posibiliadau yno. 

Credwn yn gryf y dylem wneud cyfraniad cadarnhaol at wneud y Gymraeg 

yn iaith fyw drwy ei chael yn flaenoriaeth allweddol i'n gwaith ar draws holl 

feysydd y celfyddydau.  

 

Defnyddio ein dylanwad 

A ninnau’n stiwardiaid arian cyhoeddus, rydym yn ymwybodol bod gennym 

swyddogaeth borthgadw o ran annog datblygiadau newydd a monitro 

effeithiolrwydd ein gweithgarwch sydd eisoes ar waith.  Rydym yn tywys a 

gwarchod. Mae gennym gyfrifoldeb penodol i ymddwyn felly yng nghyswllt y 

Gymraeg.  Cawn ryw 1,500 o geisiadau am arian bob blwyddyn. Cymerwn 

ran weithredol yn ein gwaith craffu ac asesu parthed cynlluniau Cymraeg 

ymgeiswyr.  A mynnwn fod deunydd hyrwyddo dwyieithog ar gyfer popeth a 

gaiff ein harian.  Fodd bynnag, nid mater cydymffurfio â’r ddeddf yn unig yw 

hyn inni.  Dathlwn, hybwn ac amddiffynnwn yr iaith am resymau diwylliannol, 

cymdeithasol a chreadigol.  Felly ymdrechwn ein gorau glas i weld y tu hwnt 

i'r rheolau a'r rheoliadau.  Rydym yn eiriol dros y Gymraeg nid yn unig 

oherwydd llythyren y ddeddf ond hefyd oblegid ei hysbryd.  Cymhwysir yr 

egwyddor hon ar draws ein gwaith. 

A ninnau’n gorff cyhoeddus, daeth i’n rhan nifer o fanteision ymarferol yn sgil 

y safonau.  Ond roedd hefyd gost ymhlyg wrthynt (yn enwedig i sefydliadau 

llai, megis ni).  Mae cyfieithu’n ddrud ac, er gwaethaf y cynnydd yn nifer y 

staff a all weithio drwy’r Gymraeg, ni ddisgwyliwn iddynt gyfieithu dogfennau 

yn ogystal â’u gwaith arferol. O ganlyniad gall fod oedi wrth aros i 

ddogfennau gael eu cyfieithu.  Gallai hyn gael yr effaith o’n gwneud yn llai 

parod i gyhoeddi yn y dyfodol.  

Yn ôl ein profiad hefyd gwelwn fod nifer o sefydliadau llai ac unigolion yn 

dibynnu ar Google Translate am ddarnau llai o destun a chanlyniad hyn yn 

aml yw cynnwys gwe/marchnata mewn Cymraeg gwallus ac annealladwy.  

Mae pobl yn ceisio ufuddhau i ysbryd y ddeddf gan ddefnyddio atebion 

rhwydd a rhad ar y we i gyflwyno gwybodaeth i’r cyhoedd yn ddwyieithog.  

Ond ar hyn o bryd mae safon y ddarpariaeth gyfieithu’n ddiffygiol.  Dylai 

defnydd o’r Gymraeg gan gwmnïau mawrion y byd technegol fod yn 

flaenoriaeth i’w chyflawni ond nid yw hynny’n rhywbeth y gallem ni fynd i’r 
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afael ag ef ar ein pen ein hunain.  Yn y cyfamser dylid codi ymwybyddiaeth 

o’r angen am gyfieithu da sy’n cyfleu hanfod y neges.  Ar hyn o bryd ni all 

Google Translate ddarparu’r fath beth.  

Ond ar y cyfan, cododd y safonau broffil yr iaith mewn ffordd gadarnhaol.  

Mae eu gorfodaeth ar gyrff cyhoeddus i gadw at y safonau wedi arwain at 

godi’r disgwyliadau - yn enwedig o ran cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y 

gweithle. 

Ond hyn sy'n llai clir: o ble daw'r ysgogiad datblygiadol?  Sef y rhaglenni 

arloesol o waith sy’n ceisio ffyrdd dychmyglon o annog a chymell pobl i 

ddefnyddio'r Gymraeg. Ar hyn o bryd, teimlir mai cydymffurfiaeth yw popeth.  

O symud ymlaen, byddai’n dda gweld rhagor o bwyslais ar ddatblygu'r 

defnydd o'r iaith mewn sefyllfaoedd a gweithgareddau bob dydd. 

Profa ein data ein hunain na chafodd y safonau nemor ddim effaith neu 

ychydig iawn o effaith ar gynyddu a gwella hygyrchedd i weithgareddau 

celfyddydol yn y Gymraeg. Os rhywbeth, lleihaodd nifer y ceisiadau a gawn 

yn y Gymraeg neu am weithgareddau Cymraeg.  Mae hyn yn bryder inni a 

hoffem fynd i’r afael â’r broblem drwy ein cynllun corfforaethol newydd.  

Rydym am weld rhagor o ddigwyddiadau Cymraeg – yn enwedig i bobl 

ifainc a ddysgodd y Gymraeg yn yr ysgolion Cymraeg ond sy’n cael trafferth 

wedyn i ddefnyddio’r iaith yn eu bywyd bob dydd.  Mae’n bwysig inni 

ddefnyddio fframweithiau deddfwriaethol a phartneriaethau cyhoeddus i 

gefnogi’r Gymraeg ac annog defnydd ohoni yn hytrach na’i llesteirio. 

I asesu a oedd y fframwaith deddfwriaethol yn cefnogi hyrwyddo'r Gymraeg 

a'r defnydd ohoni neu gyfyngu ar hynny. 

Ar y dechrau esgorodd y ddeddfwriaeth ar sgyrsiau digon heriol.  Amlygodd 

fylchau yn ein gallu a’n hadnoddau.  Ond, ar ddiwedd y dydd, mae’n fater 

o newid teimladau a pherswadio pobl.  Ar y cyfan mae’r portffolio o 

sefydliadau a ariannwn yn cydnabod yn glir yr angen i annog a hwyluso'r 

defnydd o'r Gymraeg mewn bywyd bob dydd.  Yn y celfyddydau 

cyfranogol, mae galw cynyddol am ymarferwyr Cymraeg i arwain gweithdai 

a dosbarthiadau.  Ymddengys fod rhagor o eisiau yn y sector - yn enwedig 

ymhlith y rhai sy'n gweithio gyda phobl ifainc - i gynyddu’r defnydd o'r 

Gymraeg mewn ffordd ymarferol ac anacademaidd. 

Wrth inni symud y tu hwnt i'r cyfnod cydymffurfio cychwynnol, byddai'n dda 

gweld rhagor o systemau o gefnogaeth, cyngor, enghreifftiau a mentoriaid a 

fydd ar gael i gynorthwyo'r rhai sydd angen y pethau hyn.  Gallai fframwaith 

cyfreithiol presennol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ddarparu dull 
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gwell o integreiddio gwaith cyrff cyhoeddus wrth hyrwyddo'r Gymraeg a 

byddai'n dda gweld y ddeddf yn cael ei defnyddio i'w llawn botensial.  

Safbwynt rhyngwladol - casglu tystiolaeth am ddeddfwriaeth i ddiogelu a 

hyrwyddo cynllunio ym maes ieithoedd lleiafrifol mewn gwledydd eraill. 

Dim sylw. 
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_________________________________________________________________________________
Mae’r Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

The Commission welcomes correspondence in English or Welsh 

 
Tŷ Hastings 

  
Hastings House 

Llys Fitzalan  Fitzalan Court 
Caerdydd  Cardiff  
CF24 0BL  CF24 0BL 
 
 

  

E-bost:  E-mail: 
cffdl.cymru@llyw.cymru  (029) 2046 4819 ldbc.wales@gov.wales 
www.cffd.llyw.cymru Ffacs/Fax (029) 2046 4823 www.ldbc.gov.wales 

 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 

  CF99 1NA 
         9 Tachwedd 2018 

 
 

  
Ysgrifennaf ar ran Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru i gyfrannu at 
ymgynghoriad y Pwyllgor i gynorthwyo â’i ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol, 
polisi a chyd-destun ehangach o gefnogi a hyrwyddo’r Gymraeg. 
 
Er ei greu yn wreiddiol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1974, mae’r Comisiwn 
wedi cefnogi’r Gymraeg drwy sicrhau bod ei ddogfennau cyhoeddus yn cael eu 
cyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg.  Dros y blynyddoedd, mae integreiddio ystyriaeth 
o’r Gymraeg i waith y Comisiwn wedi cynyddu, yn enwedig ar ôl cyflwyno Cynllun Iaith 
Gymraeg cyntaf y Comisiwn ym 1998. 
 
Pan gyhoeddwyd y rhestr lawn o Safonau’r Gymraeg o ganlyniad i Fesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011, cododd y Comisiwn bryderon ynghylch goblygiadau cymhwyso’r holl 
safonau i’r sefydliad o ran adnoddau.  Roedd y Comisiwn yn falch, felly, fod y safonau 
penodol a gymhwysodd Comisiynydd y Gymraeg i’r Comisiwn yn ystyried maint a 
chylch gwaith y sefydliad.  Er enghraifft, ni chafodd y safonau yn ymwneud â 
hyrwyddo’r Gymraeg eu cymhwyso i’r Comisiwn. 
 
Nid oedd y Comisiwn yn y gyfran gyntaf o gyrff i gymhwyso’r safonau, ac fe wnaeth 
dysgu o’u profiadau alluogi’r Comisiwn i gael gwell dealltwriaeth o’r hyn a fyddai’n 
ofynnol.  Golygodd hynny, a’r ethos hanesyddol o fewn y Comisiwn mewn perthynas 
â’r Gymraeg, fod y Comisiwn mewn sefyllfa gadarnach o lawer i fodloni’r safonau 
gofynnol nag a allent fod fel arall. 
 
Er bod angen rhywfaint o waith a chost ychwanegol i sefydlu bod y polisïau a’r 
gweithdrefnau priodol ar gyfer gweithredu’r safonau ar waith, cadwyd y llwyth gwaith 
a’r costau o fewn cyllideb y Comisiwn.  Mae’r llwyth gwaith a’r costau dilynol yn sgil 
cynnal y safonau wedi bod yn fach hyd yma. 
 
Yr unig anhawster y mae’r Comisiwn wedi’i gael yw penodi niferoedd digonol o staff o 
fewn yr Ysgrifenyddiaeth â gallu yn y Gymraeg.  A hyn er gwaethaf ein hymdrechion 
gorau i ddenu ymgeiswyr â’r sgiliau priodol a darparu hyfforddiant yn y Gymraeg i 
aelodau staff presennol.  Mae’r prinder sgiliau Cymraeg hwn yn y swyddfa wedi bod 
yn her ar adegau ac mae’n golygu bod risg barhaus i ymdrechion y Comisiwn i fodloni 
ei Safonau Cymraeg. 
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_________________________________________________________________________________
Mae’r Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

The Commission welcomes correspondence in English or Welsh 

O ran barnu pa mor effeithiol fu’r ddeddfwriaeth ar safonau o ran gwella a chynyddu 
mynediad at wasanaethau Cymraeg o safbwynt y Comisiwn, mae’n anodd ei fesur.  Yn 
sicr, mae’r Comisiwn wedi gwneud darpariaethau ychwanegol o ganlyniad i 
gymhwyso’r safonau, ond ein rhanddeiliaid a Chomisiynydd y Gymraeg sydd i farnu 
pa mor effeithiol fu’r rhain.  Mae cael safonau clir i asesu yn eu herbyn yn ei gwneud 
hi’n haws i randdeiliaid ddwyn y Comisiwn i gyfrif, ac os oes angen, gwneud cwyn 
briodol. 
 
Roedd y Comisiwn yn bryderus ar y cychwyn y byddai’r broses ar gyfer pennu dirwyon 
am beidio â bodloni safonau a bennwyd yn y ddeddfwriaeth yn arwain at gyfundrefn o 
gosbi na fyddai’n un fuddiol i hyrwyddo’r Gymraeg.  Ym mhrofiad y Comisiwn, fodd 
bynnag, nid felly y bu hi, gan fod ymagwedd Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg hyd 
yma wedi bod yn rhesymol, cymesur a chydweithredol tuag at gymhwyso’r Safonau. 
Mae’r Comisiwn o’r fan fod ymagwedd o’r fath yn fwy ffafriol i hyrwyddo’r Gymraeg na 
phe byddai cyfundrefn ‘enwi a chodi cywilydd’ uniongyrchol ar waith. 
 
Ar ran y Comisiwn, hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor am y cyfle hwn i gymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad hwn. 

 
 

Yr eiddoch yn gywir 
 
 
 
 
Steve Halsall 
Prif Weithredwr 
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Nick Capaldi 

Chief Executive 

Arts Council Wales      22 November 2018 

 

Dear Nick, 

National Theatre Wales 

Thank you for your letter of 30 October and for providing the further 

information requested.  

You will be aware of the open letter to Clive Jones, Chair of National Theatre 

Wales, signed by numerous signatories, expressing discontent at aspects of 

the theatre’s performance.  

For information, I attach to this letter the correspondence I have received on 

this issue as Chair of the Culture, Welsh Language and Communications 

Committee – a letter from Adam Somerset of Theatre-Wales, and the 

resulting response from National Theatre Wales.  

It is not the Committee’s role to seek to influence the artistic decisions and 

direction of individual arts organisations in Wales.  However, National 

Theatre Wales is a portfolio organisation of the Arts Council of Wales and I 

would be grateful for your views on the attached correspondence and any 

information on the background to the issues raised that would help the 

Committee gain a fuller understanding of those issues, including (but not 

limited to):  

1. The amount of funding National Theatre Wales receives from the Arts 

Council of Wales; and  

2. Information on the productions planned for the next 12 months.  

Clearly, it is a concern that such a dispute is occurring within the public 

domain and that so many of those within the sector have expressed such 

negativity toward one of our premier arts institutions. It would be very 

helpful if you could also indicate what steps the ACW is taking to help bring 

the two sides of this dispute together. 

In addition to this correspondence I would be more than happy to meet with 

you, should you wish to discuss the matter in person.  

Thank you in advance for providing this information. 
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Your sincerely, 

 

Bethan Sayed 

Chair 
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Tuesday, 13 November 2018 
 
Bethan Sayed AM 
Culture, Welsh Language and Communications Committee  
National Assembly for Wales  
Cardiff Bay  
CF99 INA  
 
Dear Ms Sayed, 
 
We are aware of a letter sent to the Culture, Welsh Language and Communications Committee on 2 November by Mr Adam Somerset, raising 
concerns about National Theatre Wales’ work, and that the Committee will discuss this letter at your next meeting tomorrow (14 November). 
 
Before then, I’d like to take this opportunity to set the record straight on some of the allegations made in the letter: 
 
“You will be aware of the state of relations between the company and every significant dramatist of Wales, endorsed by the Writers Guild and 
Equity” 
 
Since the publication of the writers’ letter, NTW and members of our board have met with the signatories twice and offers have been made to 
meet with other artists. Furthermore, NTW will host a series of meetings and creative exchanges as part of its next, three-year strategic review and 
ongoing dialogue with artists. The company will also seek the view of audiences as we continue to plan for 2020, our 10th birthday year. For the 
record, we have had many messages of support from other, equally significant Welsh writers. The signatories are not “every significant dramatist 
of Wales”. 
 
“The company operates a unique import model among designated national theatres, whereby a large proportion of Wales' public funding is spent 
on companies, writers and actors from elsewhere.” 
 
Every NTW show is bespoke. All of it is new and all of it is made in Wales. None are 'imported'. Since our inception, 79% of our lead artists have 
been Welsh or Wales-based. However, we believe that there’s room for visiting artists to collaborate with us too, for example, our outdoor 
spectacular Roald Dahl’s City of the Unexpected (the biggest arts event ever staged in Wales) wouldn’t have happened without an international 
director experienced in staging Olympic-sized events. Finally, we have a Wales-first casting policy which, in the interests of transparency, can be 
found on our website. However, in seeking to reflect the rich cultural diversity of Wales and in accordance with its stated aims on diversity, the 
company maintains the right to cast further afield if necessary to fulfil its artistic ambition.  
 
“The weight of protest has been met with silence from the Chair and Board.” 
 
This is demonstrably not true. Since the writers’ open letter was published in September, the Chair, Board and Executive staff have organised and 
attended two meetings with the writers and invited actors to a similar meeting, posted two blog posts and several statements, given many media 
interviews and committed to staging an artistic event in Jan 2019 to open the conversation further. 
 
“The net impact on the theatre ecology is to deprive audiences in Wales of theatre. No numbers are released in the public domain- the policy in 
Scotland is very different.” 
 
In its very first Strategic Plan, NTW’s vision stated it would seek to ‘connect with Welsh audiences and make world-class theatre more accessible, 
especially to those who currently do not attend mainstream theatre’. Engaging non-attenders who may not feel the theatre is for them comes with 
challenges, particularly when presenting work across the nation rather than building audiences in one location. However, we are immensely proud 
of the new audiences we attract and report these figures to the Arts Council of Wales on an annual basis. We balance work to attract specific 
audiences - for example the Asian community of South Wales with our production Sisters, with free large-scale events for all including The Passion 
and City of the Unexpected. We amplify the live experience to reach a wider audience via digital and broadcast opportunities and we balance the 
rural with the urban.  
 
“The sum required to subsidise each audience member may be surmised as the world's highest.” 
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This is an offensive exaggeration. The company’s work is not solely centered on productions and its Collaboration and Creative Development 
activities connect with artists and communities year-round. NTW operates with a lean core staff in order to ensure that as much of its subsidy as 
possible results in benefit to the public it serves and this encapsulates a wide range of participants. The company’s impact cannot be reduced to 
audience figures alone.  
 
‘The company has now embarked on a sabbatical from theatre for a period known only to itself.” 
 
If Mr Somerset is referring to the writers’ assertion that some of our recent work does not constitute theatre, we are very proud of our NHS70 
Festival this year, a programme of work performed across all seven health boards, using seven artforms, including live comedy, song and original 
new plays. We believe passionately that there is no single definition of theatre - it evolves constantly, and we reserve the right to experiment with 
the form. 
 
If, however, Mr Somerset is implying that we have ‘gone dark’, this is not true. We have publicly stated that we’ll announce our next season later 
this month. In the meantime, we will be hosting many events including a Performance Party in Pembrokeshire and Wrexham as part of a four-year 
project of embedded community work in both locations. 
 
We have created 15 productions in 2018. It is common for theatre companies to take a breath between one season and the next - National 
Theatre Scotland’s next show isn’t until April 2019, for example. And the pause we’re taking now, after closing our 2018 season, is absolutely in 
keeping with our previous schedules.  
 
I am aware that this is a far more complex conversation than can be well served by letter and I welcome any opportunity to discuss our work and 
its impact across Wales. So, should the Committee wish to invite me to answer any questions at your next meeting, please don’t hesitate to ask - I 
will gladly do so.  
 
Yours sincerely, 
 
Kully Thiarai 
Artistic Director & Chief Executive 
National Theatre Wales 
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