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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

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

deddfwriaethol, polisi a ehangach: Sesiwn dystiolaeth 11 

(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 23)  

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gymraeg 

Jeremy Evas, Pennaeth Hybu’r Gymraeg 

3 Papurau i'w nodi 

   

3.1 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Ar yr un donfedd - 

Ymchwiliad i Radio yng Nghymru 

 (Tudalennau 24 - 30)  

3.2 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar Gyllideb Ddrafft 

Llywodraeth Cymru 2019-20 

 (Tudalennau 31 - 42)  

3.3 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Effaith Brexit ar y sector 

celfyddydau, diwydiannau creadigol, treftadaeth a'r iaith Gymraeg 

 (Tudalennau 43 - 48)  

3.4 Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â'r Archif Ddarlledu Genedlaethol i 

Gymru 

 (Tudalennau 49 - 52)  

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



3.5 Gohebiaeth gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ynglŷn â'r Archif Ddarlledu 

Genedlaethol i Gymru 

 (Tudalennau 53 - 59)  

3.6 Gohebiaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ynglŷn â'r Archif Ddarlledu 

Genedlaethol i Gymru 

 (Tudalennau 60 - 63)  

3.7 Gohebiaeth gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynglŷn 

â'r Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru 

 (Tudalennau 64 - 66)  

3.8 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus 

 (Tudalennau 67 - 68)  

Egwyl  

(11.00 – 11.15) 

4 Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru 

(11.15 - 12.00) (Tudalennau 69 - 77)  

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales 

Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth ac Addysg, BBC Cymru Wales 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

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

   

6 Ôl-drafodaeth breifat 

(12.00 - 12.30)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Deddfwriaeth y Gymraeg a threfniadau i hybu’r Gymraeg  

 

Cyflwyniad 

1. Rwy’n croesawu ymchwiliad y Pwyllgor i’r mater hwn, ac yn ddiolchgar am y cyfle i gyfrannu 

tystiolaeth fel rhan o’r ymchwiliad. Daw’r ymchwiliad ar adeg pwysig yn nyddiau cynnar 

gweithredu ein strategaeth uchelgeisiol, Cymraeg 2050,1 a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 

2017.  

 

2. Fel mae nifer o’r tystion sydd wedi cyfrannu i’r ymchwiliad hwn wedi nodi, mae angen i ni hoelio 

ein golygon yn y maes polisi iaith ar wireddu’r targedau sydd yn y strategaeth: 

 

 nifer y siaradwyr Cymraeg i gyrraedd 1 miliwn erbyn 2050; 

 canran y boblogaeth sy’n siarad Cymraeg bob dydd, ac sy’n gallu siarad mwy nag ychydig 

eiriau o Gymraeg, i gynyddu o 10 y cant (yn 2013–15) i 20 y cant erbyn 2050. 

 

3. Mae’r  targedau hyn yn fwriadol uchelgeisiol er mwyn creu momentwm ar gyfer gweithio tuag at 

y nod cenedlaethol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sef Cymru â 

diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Mae’r dyhead i ehangu yn sylweddol y niferoedd 

sy’n siarad ac yn defnyddio’r Gymraeg yn galw am shifft mewn meddylfryd ac adnoddau er 

mwyn cyrraedd cydbwysedd gwell rhwng:  

 

a. rheoleiddio er mwyn rhoi hawliau i siaradwyr Cymraeg presennol; 

b. cynllunio systematig er mwyn tyfu’r niferoedd sy’n caffael y Gymraeg; a 

c. rhaglen o waith i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y teulu, yn gymdeithasol ac mewn 

gweithleoedd.   

 

4. Fel rhan o’r gwaith hwn, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i adolygu Mesur y Gymraeg (Cymru) 

2011 (“y Mesur”). Cynhaliwyd Galwad am dystiolaeth – Paratoi am Fil y Gymraeg yn gynnar yn 

2017,2 ac ymgynghoriad ar Bapur Gwyn, Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion am Fil y Gymraeg,3  

yn ail hanner y flwyddyn. Hanfod y cynigion yn y Papur Gwyn oedd dyhead i symleiddio’r system 

Safonau a sefydlwyd gan y Mesur ac i sefydlu strwythurau addas ar gyfer cyflawni Cymraeg 

2050, yn benodol o ran cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.  

 

5. Fel bydd Aelodau’r Pwyllgor yn gwybod, ar 1 Chwefror fe gyhoeddais Ddatganiad Ysgrifenedig yn 

dweud bod y Prif Weinidog, y Cabinet a minnau yn gytûn na ddylem fwrw ymlaen â chyflwyno Bil 

y Gymraeg ar hyn o bryd. Mae’r papur hwn yn esbonio’r rhesymau am hynny mewn mwy o 

fanylder.  

                                                             
1 https://beta.llyw.cymru/cymraeg-2050-strategaeth-y-gymraeg 
2 https://gov.wales/topics/welshlanguage/legislation-for-the-welsh-language/preparing-for-a-welsh-language-
bill/?lang=cy 
3 https://beta.llyw.cymru/bil-y-gymraeg-papur-gwyn 
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Hybu’r Gymraeg: pwysigrwydd deilliannau a chynllunio ieithyddol  

6. Nid oes unfrydedd ymysg rhanddeiliaid ar sut i ddehongli “hybu’r Gymraeg”. Mae Llywodraeth 

Cymru yn dehongli’r term yn ôl y deilliant yr ydym yn dymuno ei weld, sef i gynyddu’r defnydd 

o’r Gymraeg. 

 

7. Mae hyn yn unol ag amcanion Cymraeg 2050 

  

 i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, a 

 cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.  

 

8. Gwireddir yr amcanion hyn drwy ddefnyddio dulliau newid ymddygiad cydnabyddedig sy’n 

briodol i’r amgylchiadau – annog, gwobrwyo, gorfodi ac yn y blaen. Ond er mwyn llunio 

ymyraethau ieithyddol effeithlon, rhaid yn gyntaf ymgymryd â chynllunio ieithyddol. Cynllunio 

ieithyddol sy’n caniatáu i ni ddeall y bygythiadau a’r cyfleon mae’r iaith yn eu hwynebu mewn 

gwahanol gyd-destunau, a dewis yr ymyraethau mwyaf effeithlon i sbarduno newid.  

 

9. Nid yw’n angenrheidiol felly i ni ddiffinio “hybu” fel rhestr o weithgareddau ond mae’n hanfodol 

i fedru dangos bod y gweithgareddau yn arwain at ddeilliannau mesuradwy.  Mae’n well gan 

Lywodraeth Cymru ddefnyddio’r term “cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg” am ei fod yn disgrifio’r 

deilliant yr ydym yn disgwyl ac yn awgrymu dangosyddion y gallwn eu cyfrif fel mesur o 

effeithlonrwydd polisïau penodol.   

 

Adolygu’r Mesur 

10. Yn dilyn gostyngiad o 20,000 yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghyfrifiad 2011, roedd yn 

anochel y byddai’r Llywodraeth yn edrych eto ar ei blaenoriaethau o ran y Gymraeg. Y canlyniad  

oedd datblygu a chyhoeddi strategaeth newydd Cymraeg 2050, adolygu’r Mesur er mwyn 

sicrhau bod rôl y Comisiynydd a’r system Safonau yn cefnogi amcanion Cymraeg 2050, a 

chynyddu’r gwariant ar y Gymraeg fel rhan o’r cytundeb gyda Phlaid Cymru, o £5 miliwn y 

flwyddyn.   

 

11. Yn y Papur Gwyn, Taro’r cydbwysedd iawn, mae Llywodraeth Cymru yn dadlau bod y pwyslais 

polisi wedi symud yn rhy bell i gyfeiriad rheoleiddio ar draul gwaith i gynyddu’r defnydd o’r 

Gymraeg. Gwneir cynigion yn y Papur Gwyn i symleiddio’r system Safonau a chryfhau’r 

trefniadau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Mae Llywodraeth Cymru yn glynu wrth y 

dadansoddiad hwn ond bellach rydym wedi datgan nad ydym yn bwriadu cyflwyno deddf 

newydd yn y Cynulliad hwn. Mae’r adrannau dilynol yn esbonio’r rhesymau pam nad ydym am 

ddeddfu a’r gweithredoedd rydym yn eu cynllunio i ymdrin â’r materion a adnabuwyd yn y Papur 

Gwyn.  
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Y system Safonau 

12. Dangosodd y Galwad am dystiolaeth gryn anfodlonrwydd ymysg cyrff o dan y Safonau â 

chymhlethdod a biwrocratiaeth y system.  Nodwyd amryw o brosesau cymhleth a hirfaith y 

gellir eu symleiddio, a gwnaed cynigion i wella’r prosesau hynny. Y prif bryderon yw nifer a 

chymhlethdod y safonau, sut y mae cwynion yn cael eu trin, a hyd a biwrocratiaeth 

ymchwiliadau i gwynion. 

 

13. Wedi gwrando ar farn rhanddeiliaid, mewn ymateb i’r Papur Gwyn ac mewn tystiolaeth i’r 

Pwyllgor hwn, rydw i bellach o’r farn bod yn well gan y mwyafrif o randdeiliaid barhau â’r 

system Safonau presennol yn hytrach na gweithredu system newydd . Ni fyddaf felly yn 

bwrw ymlaen gyda diwygiadau i’r system Safonau mewn deddfwriaeth sylfaenol. Er hynny, 

rwy’n benderfynol bod rhaid i Lywodraeth Cymru a’r Comisiynydd ymateb i bryderon 

rhanddeiliaid drwy symleiddio’r ffordd rydym yn gwneud a gorfodi’r Safonau o fewn y 

ddeddfwriaeth gyfredol.  

 

14. Er enghraifft, mae modd i Lywodraeth Cymru leihau nifer a chymhlethdod y Safonau mewn 

rheoliadau. Rydym eisoes wedi cymryd camau i’r cyfeiriad yma. Mae’r rheoliadau ar gyfer 

cyrff iechyd yn cynnwys 121 o Safonau o gymharu â 176 o Safonau ar awdurdodau lleol. Nid 

yw hyn oherwydd bod y Safonau ar gyrff iechyd yn llai mewn rhyw ffordd, ond oherwydd ein 

bod wedi gwella’r ffordd rydym yn gweithio, er enghraifft drwy gyfuno Safonau tebyg ac 

osgoi dyblygu. Credaf bod modd mynd ymhellach.  

 

15. Yn ogystal, mae’r Comisiynydd wedi mynegi awydd i fabwysiadu polisi o gynnal datrysiadau 

buan o gwynion. Ar gais y Comisiynydd, rydw i wedi ei gynghori bod Llywodraeth Cymru o’r 

farn nad yw’r Mesur yn ei rhwystro rhag mabwysiadu’r fath bolisi. Gallai hyn gynnwys polisi 

o gyfeirio cwyn i’r corff dan sylw er mwyn i’r corff hwnnw gael cyfle i ddod i ddatrysiad cyn 

bod y Comisiynydd yn penderfynu ymchwilio ai peidio. Hyd yn oed mewn achosion ble mae’r 

Comisiynydd yn credu ei bod yn debygol bod corff wedi methu â chydymffurfio, gall y 

Comisiynydd ddod i’r casgliad nad ellir cyfiawnhau ymchwiliad ar y sail bod tystiolaeth bod 

corff wedi newid ei ymddygiad, bod sail y gŵyn wedi ei ddileu a/neu’r defnydd gorau o 

adnoddau. Mae dyfarniad Tribiwnlys y Gymraeg ym mis Gorffennaf 2018 (TyG/WLT/18/3, 

paragraff 23) yn berthnasol:4 

“Roedd gan y Comisiynydd hawl, yn seiliedig ar ei chred, ar yr adeg berthnasol, bod y 

cyngor dan sylw wedi newid ei arfer a’u bod felly wedi dileu’r sail dros gwyno, ac ar 

yr amser a aeth heibio ers derbyn y gŵyn, i benderfynu y byddai ymchwiliad yn 

golygu gwneud defnydd o adnoddau a fyddai’n anghymesur i unrhyw effaith fuddiol 

ar ddefnyddwyr y Gymraeg.” 

16. Mae’n bwysig i nodi na fyddai polisi o’r fath yn effeithio ar hawliau’r achwynydd na 

phwerau’r Comisiynydd.  

 

                                                             
4 https://gov.wales/docs/wlt/180903-decision-aled-powell-final.pdf 
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17. Felly, rwy’n cynnig mai’r egwyddorion y byddwn yn cadw mewn cof wrth weithredu Safonau 

yn y dyfodol fydd: 

 

a) cadw’r nifer Safonau ar unrhyw gorff i’r lleiafswm sy’n cyflawni’r nod polisi; 

b) lleihau’r gofynion ar gyrff i gasglu data a pharatoi adroddiadau, oni bai bod rheswm clir 

am hynny;  

c) y Comisiynydd i weithredu polisi o ddatrysiadau buan er mwyn sicrhau bod achosion o 

dor-safon yn cael eu hunioni yn gyflym ac er mwyn arbed nifer yr ymholiadau llawn. 

 

18. Bydd gweithredu’r gwelliannau hyn yn gofyn am gyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth 

Cymru a’r Comisiynydd o’r materion a godwyd gan yr ymgynghoriad y mae angen 

gweithredu arnynt, cytundeb am yr egwyddorion a nodir uchod a’r camau y mae’n rhaid i’r 

ddau gorff eu cymryd, a sut y byddwn yn monitro cynnydd. Gallwn symud ymlaen â’r 

materion hyn dros y misoedd nesaf.   

 

19. Er nad yw Gweinidogion Cymru yn gallu, nac yn dymuno, roi cyfarwyddyd i’r Comisiynydd 

wrth arfer ei swyddogaethau rheoleiddio, mae’n ofynnol arnom i sicrhau bod y cyrff rydym 

yn eu hariannu yn gweithredu yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon. Byddaf yn disgwyl i’r 

Comisiynydd feincnodi ei berfformiad fel rheoleiddiwr yn erbyn cyrff eraill sy’n ymchwilio i 

gwynion, megis Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru,  ac adrodd ar hynny yn ei 

adroddiad blynyddol.   

 

Effaith y Safonau – y defnydd o wasanaethau Cymraeg 

20. Mae adroddiadau’r Comisiynydd yn nodi gwelliannau mewn darpariaeth gwasanaethau yn y 

Gymraeg ac ymwybyddiaeth ohonynt, diolch i’r Safonau e.e.   

Roedd 76% o’r rhai a holwyd o’r farn fod gwasanaethau Cymraeg sefydliadau 

cyhoeddus yn gwella, a 98% o siaradwyr Cymraeg yn ymwybodol fod ganddynt 

hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg.5 

21. Eto i gyd, prin yw’r dystiolaeth bod y Safonau wedi llwyddo i arwain at mwy o ddefnydd o’r 

Gymraeg gan y cyhoedd wrth ddefnyddio gwasanaethau. Mae hyn yn fater o bryder gan fod 

gwerth y Safonau nid yn unig yn yr hawliau y maent yn rhoi i bobl, ond yn y defnydd a wneir 

o’r hawliau hynny a’u heffaith ar ddewisiadau’r cyhoedd.  

 

22. Mae’r ychydig dystiolaeth sydd gennym ar gael yn adroddiadau blynyddol y cyrff o dan y 

Safonau. Gweler, er enghraifft, adroddiadau blynyddol awdurdodau lleol ar gyfer 2017/18:  

Cyngor Abertawe (11.4% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg):6   

                                                             
5 Ymateb y Comisiynydd i’r ymgynghoriad ar y Papur Gwyn 
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20171030%20LL%20C%20Ymat
eb%20Papur%20Gwyn%20CYG%20.pdf 
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 1,676 galwad yn Gymraeg i’r switsfwrdd a’r Ganolfan Alwadau Gorfforaethol allan o 

gyfanswm o 435,657 galwad, sef 0.4%;  

 1,866 galwad ffon yn Gymraeg i’r Is-adran Refeniw a Budd-daliadau allan o gyfanswm o 

151,173 galwad, sef 0.12%. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (12.9% yn siarad Cymraeg):7   

 1,387 galwad neu ymweliad yn Gymraeg i’r Ganolfan Gyswllt allan o gyfanswm o 

250,952 galwad/ymweliad, sef 0.6%, o gymharu a 0.5% yn 2016/17 a 0.1% yn 2015/16;  

 11,613 o drafodiadau (‘transaction’) ar y wefan yn Gymraeg allan o gyfanswm o 

1,318,807 o drafodiadau, sef 0.9%, fawr o newid o 1% yn y ddwy flynedd flaenorol.  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (9.7% yn siarad Cymraeg):8  

 5 ymadwaith wyneb yn wyneb yn Gymraeg yn y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid allan o 

gyfanswm o 26,578 ymadwaith, sef 0.02%;  

 301 galwad Cymraeg i’r Ganolfan Gyswllt Ffôn allan o gyfanswm o 160,528 galwad, sef 

0.2%. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot (15.3% yn siarad Cymraeg):9  

 1,303 galwad yn Gymraeg i’r prif rif ffôn allan o gyfanswm o 125,094 galwad, sef 1%;  

 24,192 trawiad (‘hit’) ar dudalennau Cymraeg y wefan allan o gyfanswm o 2,845,526 

trawiad, sef 0.9%, o gymharu â 0.8% y flwyddyn flaenorol.  

 

23. Mae’n bosibl nad yw’r dystiolaeth yma yn hollol ddibynnol. Mae’r sampl yn fach – dim ond 4 

allan o 22 awdurdod lleol sy’n adrodd ar ddefnydd gwasanaethau – ac mae posibilrwydd bod 

yr achosion hyn yn anarferol mewn rhyw ffordd. Fodd bynnag, nid yw’n bosibl anwybyddu’r 

dystiolaeth hon nes bod data mwy cyflawn am ddefnydd gwasanaethau Cymraeg ar gael. 

Byddaf yn disgwyl i’r Comisiynydd flaenoriaethu’r dasg o adnabod set o fesurau cymharol ar 

gyfer defnydd gwasanaethau Cymraeg awdurdodau lleol a chasglu’r data hyn ac adrodd 

arnynt yn flynyddol, yn dechrau gyda’r flwyddyn ariannol nesaf, 2019/20. Byddaf yn disgwyl 

i’r Comisiynydd wneud yr un peth ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol unwaith bod y Safonau yn 

weithredol arnynt. 

 

24. Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y ddadl gyffredinol y bydd e’n cymryd amser i argaeledd 

gwasanaethau yn y Gymraeg drwy’r Safonau gael effaith ar ymddygiad y cyhoedd. Rydym 

hefyd yn derbyn y ddadl bod y Safonau yn gwneud cyfraniad pwysig at Gymreigio 

gweithleoedd a sefydliadau drwy godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg a’i statws 

swyddogol.  

 

                                                                                                                                                                                             
6 https://www.abertawe.gov.uk/cymraeg 
7 https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/welsh-language-standards.htm 
8 https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-ymgysylltu/y-gymraeg/ 
9 https://www.npt.gov.uk/1507?lang=cy-gb 
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25. Fodd bynnag, mae’n glir bod cyfraniad y Safonau at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan y 

cyhoedd yn gyfyngedig ac mai canran fechan o siaradwyr Cymraeg sy’n dewis defnyddio 

gwasanaethau Cymraeg ar hyn o bryd. Mae newid arferion siaradwyr Cymraeg yn hyn o beth 

yn flaenoriaeth. Byddaf yn disgwyl i’r Comisiynydd fuddsoddi mewn gweithredoedd i 

gynyddu’r defnydd o wasanaethau Cymraeg gan y cyhoedd, er mwyn ategu’r ymdrechion a 

wneir gan y cyrff eu hun, boed o dan y Safonau neu beidio, ac i adrodd ar lwyddiant y 

gweithredoedd hynny yn ei adroddiad blynyddol. 

 

Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 

26. Mae rhai rhanddeiliaid wedi dadlau dros sefydlu corff neu asiantaeth newydd i hybu’r 

Gymraeg. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn y dadleuon hyn, ar sail cymhlethdod ac 

effeithlonrwydd. Byddai corff ychwanegol sy’n gweithredu ym maes hybu’r Gymraeg yn creu 

dryswch i’r cyhoedd gyda risg uchel o ddyblygu swyddogaethau. Byddai hefyd yn creu costau 

a gorbenion ychwanegol, gan dynnu arian prin o raglenni a gwasanaethau byddai o fudd 

uniongyrchol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Mae’n bwysig bod y cyrff  sydd yn gorfod 

cydymffurfio gyda’r safonau yn gweld Swyddfa’r Comisiynydd fel corff a fydd yn gallu rhoi 

arweiniad a chyngor i sicrhau eu bod nhw yn gallu cydymffurfio â’r safonau yn hytrach na fel 

plismyn ieithyddol yn unig.   

 

27. Yn y Papur Gwyn, ein pryder am roi cyfrifoldebau ehangach am hybu’r defnydd o’r Gymraeg 

i’r Comisiynydd oedd trefniadaeth llywodraethiant y corff, sef corfforaeth undyn 

(“corporation sole”) yn hytrach na chorfforaeth gyfun (“coporation aggregate”). Mae’r 

Mesur yn sicrhau annibyniaeth y Comisiynydd mewn perthynas â’i swyddogaethau 

rheoleiddio ac mae hynny’n hollol addas. Nid yw’r un dadleuon yn dal dŵr yng nghyd-destun 

swyddogaethau cyffredinol y Comisiynydd i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, am y rhesymau 

canlynol.  

 

28. Rhaid i unrhyw gorff sy’n arwain ar gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg weithio mewn 

partneriaeth a harneisio egni yr holl gyrff, cymunedau ac unigolion sy’n gweithio er budd y 

Gymraeg. Rhaid iddo weithio mewn ffordd dryloyw (er enghraifft, lle bod cyrff yn dibynnu ar 

benderfyniadau’r corff am grant) a chynhwysol (drwy dynnu ar ddoniau, arbenigedd a 

chyngor eraill), a rhaid iddo feithrin perthynas cyfoethog ac ystyrlon â phobl Cymru. Nid 

yw’n glir i mi fod y Comisiynydd yn cwrdd â’r gofynion yma ar hyn o bryd. Dyna’r rheswm i ni 

gynnig sefydlu Comisiwn fel corfforaeth gyfun, yn tynnu ar ystod o arbenigedd a chyda 

gorwelion ehangach na rheoleiddio Safonau. Fodd bynnag, mae’n glir nad oes cytundeb 

ymysg rhanddeiliaid â’r cynnig yma. Dyma un o’r rhesymau yma, rwyf wedi penderfynu 

peidio bwrw ymlaen gyda’r cynnig i sefydlu Comisiwn. Rhaid i’r Comisiynydd weithio mewn 

ffordd dryloyw a chynhwysol ac er mwyn sicrhau nad oes gormod o bŵer mewn dwylo un 

unigolyn. Rydym yn credu bod angen edrych ar drefniadau llywodraethiant y Comisiynydd. 

Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn trafod gyda’r Comisiynydd newydd.   
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29. Mae trafodaethau diweddar gyda’r Comisiynydd cyfredol a thrafodaethau cynnar gyda’r 

Comisiynydd newydd yn peri i mi gredu bod modd cymryd camau sylweddol er mwyn 

ymdrin â’r materion perthnasol o dan y ddeddfwriaeth bresennol. Mae’n werth nodi bod y 

Comisiynydd yn dweud yn ei hymateb i’r Papur Gwyn (2.10), “credaf bod Opsiwn 2, sef 

Comisiynydd y Gymraeg gyda Bwrdd Llywodraethu yn cynnig y cysondeb a’r eglurder sydd ei 

angen tra’n datblygu trefniadau atebolrwydd”.  

 

30. Yr her rwy’n ei gosod i’r Comisiynydd felly yw i roi trefniadau llywodraethiant tryloyw a 

chynhwysol yn eu lle, megis Bwrdd Llywodraethu gyda chyfrifoldebau clir a phendant, fel 

cam rhagarweiniol hanfodol er mwyn paratoi’r corff ar gyfer cymryd cyfrifoldeb a bod yn 

atebol am weithredu rhaglenni o waith i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Ni fydd hyn yn 

effeithio ar annibyniaeth y Comisiynydd wrth weithredu ei swyddogaethau rheoleiddio. 

 

31. Os wyf yn hyderus bod y Comisiynydd wedi cwrdd â’r amodau hyn dros y flwyddyn nesaf, 

byddaf yn barod i ystyried trosglwyddo nifer o gyfrifoldebau, ynghyd â’r adnoddau sydd 

ynghlwm wrthynt, o Lywodraeth Cymru i law’r Comisiynydd. Bydd hyn yn gosod y seiliau er 

mwyn galluogi’r Comisiynydd i gyflawni ei brif nod o hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r 

Gymraeg mewn ffordd fwy cynhwysfawr a chytbwys. Rwy’n ffyddiog nad oes gwrthdaro 

rhwng swyddogaethau rheoleiddio a hybu ac, yn wir, mae’r  Mesur yn gwneud hynny yn glir 

wrth ddatgan “Prif nod y Comisiynydd wrth arfer ei swyddogaethau yw hybu a hwyluso 

defenydio’r Gymraeg” (adran 3(1). 

 

32. Wrth ystyried pa gyfrifoldebau y gellir eu trosglwyddo os cwrddir â’r amodau rwyf wedi 

gosod uchod, rhaid cael eglurder yn gyntaf am gyfrifoldebau priodol Llywodraeth Cymru a’r 

Comisiynydd. Y man cychwyn yw ein strategaeth, Cymraeg 2050, a’r cyfraniad gorau y gall y 

naill corff a’r llall ei wneud tuag at gyflawni ein hamcanion. Yr egwyddor sylfaenol yw mai 

Llywodraeth Cymru sy’n arwain ar Thema 1 Cymraeg 2050 (cynyddu nifer y siaradwyr 

Cymraeg) a Thema 3 (creu’r amodau ffafriol i’r Gymraeg), a’r Comisiynydd ddylai fod yn 

bennaf gyfrifol am arwain ar Thema 2 (cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg). Gan fod y themâu 

hyn yn gorgyffwrdd, bydd rhaid trafod y manylion gyda’r Comisiynydd, cymryd cyngor y 

Cyngor Partneriaeth, a gwrando ar farn rhanddeiliaid ehangach – gan gynnwys ystyried 

adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – cyn gwneud penderfyniadau 

terfynol. 

 

33. Fodd bynnag, hoffwn ddweud ar y cychwyn mai un o’r blaenoriaethau pwysicaf fydd cryfhau 

cynllunio ieithyddol rhanbarthol a lleol, a’r pwyslais rwy’n rhoi ar gynllunio ieithyddol fel sail 

rhesymegol i lunio polisïau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Mewn nifer o ffyrdd pwysig, 

mae llwyddiant Cymraeg 2050 yn nwylo cymunedau lleol, mudiadau lleol ac awdurdodau 

lleol. Mae Cymraeg 2050 yn strategaeth genedlaethol heriol ac uchelgeisiol, a rhaid 

adlewyrchu’r uchelgais honno yn y strategaethau lleol a gwaith partneriaethau lleol. Er 

enghraifft, yn aml nid oes ond cysylltiad bregus rhwng y strategaethau hynny a’r Cynlluniau 

Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Mae Aled Roberts, y Comisiynydd nesaf, mewn sefyllfa 

unigryw i fynd i’r afael â’r maes hwn, ar sail ei brofiad o adolygu’r cylch diweddaraf o 

Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg.  
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34. Mae codi safon cynllunio ieithyddol lleol a rhanbarthol yn gam hanfodol i wireddu uchelgais 

Cymraeg 2050. Fe fydd y llywodraeth yn trafod gyda’r Comisiynydd a rhanddeiliaid eraill pa 

gamau ychwanegol sydd angen eu cymryd er mwyn ychwanegu at y gwaith cynllunio 

ieithyddol a phwy ddylai gael y prif gyfrifoldebau dros hyn. 

 

Y sector preifat 

35. Mae’r Mesur presennol yn caniatáu i ni osod Safonau ar rai rannau o’r sector preifat, sef y 

cwmnïau sy’n gweithredu mewn rhai marchnadoedd cyfleustodau oedd gynt yn ran o’r 

sector cyhoeddus, e.e. dŵr, nwy a thrydan, telegyfathrebu, bysus a threnau, Swyddfa’r Post 

a’r Post Brenhinol ayyb. Nid yw’r rhestr yma yn cynnwys banciau. 

 

36. Rwyf wedi datgan y byddwn yn ail-gychwyn y rhaglen o wneud rheoliadau Safonau. Nid wyf 

am wneud addewidion am yr amserlen ar gyfer gwneud rheoliadau ar hyn o bryd oherwydd 

yr ansicrwydd sy’n parhau o gwmpas Brexit a’r effaith bosib ar amserlen fusnes y 

Llywodraeth.  

 

37. Gan nad ydym bellach am wneud deddfwriaeth sylfaenol,  ni fydd yn bosibl ehangu’r 

Safonau i rannau eraill o’r sector preifat, megis banciau ac archfarchnadoedd. Fydd hyn ddim 

yn ein rhwystro ni rhag dyblu ein hymdrechion a gosod allan yn glir ac yn syml beth yw ein 

disgwyliadau o’r sectorau hyn a’u gwthio’n galed i wneud mwy. Y Comisiynydd sydd wedi 

arwain ar y gwaith yma yn y gorffennol ac mae’n flaenoriaeth bod y gwaith hwnnw’n 

parhau, gyda chefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru.  

 

Tribiwnlys y Gymraeg 

38. Nododd y Papur Gwyn rai newidiadau hanfodol sydd eu hangen i gywiro diffygion yn y 

Mesur, er enghraifft, o ran materion megis penodi, disgyblu a diswyddo aelodau’r Tribiwnlys. 

Mae’r newidiadau hyn yn deillio o ohebiaeth a fu rhwng yr Arglwydd Brif Ustus a Phrif 

Weinidog Cymru amser pasio’r Mesur, a chreu swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru o dan 

Ddeddf Cymru 2017. Y mae angen deddfwriaeth sylfaenol i wneud newidiadau i drefniadau a 

phwerau’r Tribiwnlys.  

 

39. Ar 23 Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd Comisiwn y Gyfraith yn 

ymgymryd â phrosiect newydd i adolygu'r gyfraith sy'n llywodraethu gweithrediad 

tribiwnlysoedd datganoledig Cymru a gwneud awgrymiadau i'w diwygio.10  Bydd y prosiect 

yn ystyried materion megis penodiad a disgyblaeth barnwyr ac aelodau eraill o 

Dribiwnlysoedd, a phenodi Llywyddion/Dirprwyon. Bydd y prosiect yn ystyried materion yn 

ymwneud â Bil Tribiwnlysoedd newydd i Gymru, wedi'i lunio i reoleiddio gweithrediad un 

                                                             
10 https://beta.llyw.cymru/node/6333 
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system unigol ar gyfer tribiwnlysoedd Cymru. Rwy’n rhagweld y gellir ymdrin â materion yn 

ymwneud â Thribiwnlys y Gymraeg yn y Bil hwnnw, os y’i cyflwynir maes o law.  

 

40. Yn y cyfamser, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau gyda’r trefniadau ymarferol sydd ar waith 

ar hyn o bryd. 

 

Adolygu cynnydd 

41. Mae’r papur hwn yn gosod allan y sail i bartneriaeth newydd rhwng Llywodraeth Cymru a’r 

Comisiynydd er mwyn delio gyda’r materion a nodwyd yn y Papur Gwyn ac er mwyn sicrhau 

ein bod ni yn gweithio’n effeithlon tuag at gyrraedd yr amcanion yn Cymraeg 2050.  

 

42. Rwy’n bwriadu cynnwys y blaenoriaethau a adnabuwyd ac unrhyw flaenoriaethau pellach a 

adnabyddir mewn trafodaethau rhyngom mewn Cytundeb Fframwaith rhwng Llywodraeth 

Cymru a’r Comisiynydd. Bydd y Cytundeb Fframwaith yn cael ei adolygu yn ein cyfarfodydd 

chwarterol rheolaidd.  

 

43. Byddaf yn monitro’r cynnydd dros weddill y Cynulliad hwn ac yn adrodd arno maes o law yn 

ein hadroddiadau blynyddol Cymraeg 2050.  
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Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, 
y Gymraeg a Chyfathrebu - Ar yr un donfedd - Ymchwiliad i Radio yng 
Nghymru  
 

 

 
Rydym yn croesawu'r canfyddiadau ac yn cynnig yr ymateb a ganlyn i'r argymhellion 
yn yr adroddiad. 
 
Argymhelliad 1. Dylai’r Gweinidog ailasesu sut mae’n mynd ati i ymgysylltu â 
DCMS dros ddadreoleiddio radio masnachol a dylai geisio llunio pwerau a 
dyletswyddau Ofcom yn ogystal â cheisio dylanwadu ar y materion y mae’n eu 
hystyried.  

 
Ymateb: Gwrthod  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gysylltu a thrafod â DCMS pan fo hynny'n 
briodol mewn perthynas â nifer o faterion sy’n ymwneud â darlledu, gan gynnwys 
dadreoleiddio radio masnachol.  
 
Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy'n amlinellu'r berthynas rhwng 
Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Ofcom, yn 
ymrwymo Ofcom i ymgynghori â Llywodraeth Cymru a phwyllgorau priodol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru am ei gynllun blynyddol drafft, ac mae hefyd yn pennu'r broses 
i'w dilyn gan Weinidogion Cymru wrth iddynt benodi aelod dros Gymru i Fwrdd 
Ofcom. Mae hon yn swydd newydd, ac mae'r broses recriwtio ar ei chyfer wrthi'n 
cael ei chynnal am y tro cyntaf ar hyn o bryd. Bydd y penodiad yn cael ei gadarnhau 
yn y dyfodol agos. Mae'r Memorandwm yn cadarnhau hefyd fod Ofcom yn atebol i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
Argymhelliad 2. Dylai DCMS ystyried cyflwyno gofyniad rheoleiddiol i 
orsafoedd radio masnachol yng Nghymru adrodd ar newyddion Cymreig ei 
natur, yn ogystal â newyddion lleol a’r DU fel rhan o’i diwygiadau ar gyfer radio 
masnachol.  

 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mae'n hanfodol bod gorsafoedd radio masnachol yng Nghymru yn adrodd ar 
newyddion Cymreig ei natur, a byddwn yn parhau i godi'r mater hwn gyda 
Llywodraeth y DU ac Ofcom, fel y bo'n briodol.  
 
Goblygiadau ariannol – Dim   

 
Argymhelliad 3. Dylai Ofcom archwilio cystadleuaeth yn y diwydiant radio 
masnachol yng Nghymru i weld sut y gellir annog mwy o amrywiaeth a 
pherchenogaeth yn y farchnad.  
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Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mae yna ddealltwriaeth dda o'r ffaith nad oes amrywiaeth eang yn sector y cyfryngau 
yng Nghymru; rydym yn cytuno y dylid annog rhagor o amrywiaeth yn y farchnad a 
rhagor o amrywiaeth hefyd o ran perchenogaeth, ac y gallai hynny gael effaith 
gadarnhaol yn hynny o beth. Byddem yn hapus i drafod y mater hwn yn uniongyrchol 
ag Ofcom yn ystod unrhyw adolygiad y bydd yn dewis ei gynnal.   
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
Argymhelliad 4. Rydym yn argymell, o ran Cymru, y dylai Ofcom gadw’r 
“ardaloedd cymeradwy” cyfredol a’r nifer gofynnol o oriau sydd wedi’u 
gwneud yn lleol y dylai gorsafoedd radio masnachol lleol eu darparu.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mater i Ofcom yw hwn, ond mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio wrth Ofcom a 
Llywodraeth y DU na fyddem yn dymuno gweld y rheolau cyfredol ar ddarpariaeth 
leol ar radio masnachol yn cael eu llacio ymhellach nac yn cael eu dileu. Mae'n 
hanfodol bod lefel briodol o ddarpariaeth leol, yn benodol felly o ran newyddion lleol. 
Mae hynny hyd yn oed yn bwysicach yng Nghymru o ystyried gwendid y cyfryngau 
print yng Nghymru a'r diffyg sylw i faterion Cymreig ym mhapurau newyddion y DU.  
 
Yn ogystal, fel y dywedasom wrth y Pwyllgor yn ein tystiolaeth, pan fydd trwyddedau 
teledu a radio yn cael eu dyfarnu neu’n cael eu hadolygu ar gyfer gorsafoedd yng 
Nghymru, dylid rhoi ystyriaeth briodol i natur ddwyieithog Cymru a phwysigrwydd y 
Gymraeg yng nghyd-destun y nod sydd gan Lywodraeth Cymru o gael miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Dylid gwneud hynny drwy bennu yn y cytundeb y 
bydd nifer penodol o oriau’n cael eu darlledu yn Gymraeg, ynghyd â datganiad am 
gynnwys ar y we yn Gymraeg, megis testun, ffrydiau a chlipiau fideo. Dylai 
amrywiaeth ieithyddol, yn enwedig o ran y Gymraeg mewn gwasanaethau i Gymru, 
fod yn un o’r targedau a bennir wrth ddyfarnu a rheoleiddio gwasanaethau i Gymru. 
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei gwerthusiad o’r gronfa 
Radio Cymunedol ac, gan dynnu ar unrhyw wersi a ddysgwyd, ystyried 
cyflwyno cronfa newydd, gan ystyried unrhyw synergeddau rhwng Radio 
Cymunedol a darparwyr newyddion hyperleol eraill.  
 
Ymateb: Derbyn  
 
Cynhaliwyd adolygiad o Gronfa Radio Cymunedol Llywodraeth Cymru ac mae i'w 
weld ar wefan Llywodraeth Cymru1. Cafodd ei anfon ymlaen at Ysgrifenyddiaeth y 

                                                             
1 https://gov.wales/docs/drah/publications/120724commradiofundreviewcy.pdf 
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Pwyllgor ar ôl i gais gael ei wneud amdano yn ystod sesiwn dystiolaeth y Gweinidog 
ar 26 Ebrill 2018.  
 
Byddai angen inni hefyd ystyried blaenoriaethau eraill y mae angen rhoi sylw iddynt 
wrth inni ystyried unrhyw gynigion i ailsefydlu'r Gronfa. Byddai angen cyflwyno achos 
cryf i ddangos y byddai Cronfa newydd yn ychwanegu cryn werth o ran y radio 
cymunedol a fyddai ar gael ar draws Cymru, a hefyd  o ran yr effaith y byddai'n ei 
chael. 
 
Argymhelliad 6. Dylai Ofcom wneud mwy i roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith fod y 
Gronfa Radio Cymunedol y mae’n gweithredu ar ran DCMS ar gael yng 
Nghymru.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 

Mater i Ofcom yw hwn. Wedi dweud hynny, gwyddwn fod swyddogion Ofcom yn 
mynd ati'n rheolaidd eisoes i hyrwyddo'i gronfa ymhlith gorsafoedd radio cymunedol 
perthnasol.   
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 

 
Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru ddarlledu mwy o hysbysebion y 
llywodraeth, yn enwedig ymgyrchoedd gwybodaeth gyhoeddus, ar orsafoedd 
Radio Cymunedol a rhoi canllawiau i gyrff eraill y sector cyhoeddus yng 
Nghymru i dynnu eu sylw at y posibiliadau o ddefnyddio mwy ar y sector.  
 
Ymateb: Derbyn 

Mae radio yn sianel allweddol yn aml ar gyfer ein hymgyrchoedd; gan ddibynnu ar 
amcanion penodol yr ymgyrch, mae'n bosibl y bydd gorsafoedd radio cymunedol yn 
cael eu hargymell. Gŵyr Llywodraeth Cymru fod y sector radio cymunedol yn 
wynebu heriau o ran meithrin cysylltiadau masnachol ag asiantaethau. Yn eu plith y 
mae pa mor weladwy yw'r gorsafoedd radio eu hunain, yr angen am un pwynt cyswllt 
sy'n cael ei gydgysylltu ar draws gorsafoedd cymunedol lle y gellir prynu gofod 
hysbysebu ac, yn aml, diffyg data cadarn am gynulleidfaoedd drwy RAJAR. Mae 
asiantaethau, felly, yn chwilio am ffyrdd eraill o ymwneud â'r sector radio cymunedol. 
Er enghraifft, drwy ddarparu gwybodaeth am ymgyrch pa fo'n cael ei lansio a gofyn 
am gefnogaeth ar yr awyr − dyna a wnaed ar gyfer yr ymgyrch ddiweddar Magu 
plant. Rhowch amser iddo. Rydym yn cydnabod nad yw'r sector yn manteisio i'r 
eithaf ar ffrwd refeniw posibl.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ei hadroddiad ei hun ar faint o gynulleidfa y 
mae'r sector yn ei chyrraedd er mwyn cadarnhau'r ffigurau. Bydd yr adroddiad hwn 
yn cael ei ailanfon at asiantaethau ar restr Llywodraeth Cymru, a bydd asiantaethau 
a staff cyfathrebu yn Llywodraeth Cymru yn cael eu hatgoffa am yr angen i ystyried 
ffyrdd o feithrin cysylltiadau â gorsafoedd radio cymunedol, fel y bo'n briodol, er 
mwyn gweithio ar ymgyrchoedd. Mae hyn yn cynnwys meddwl mewn ffordd fwy 
creadigol am sut y gall y sector radio cymunedol fod yn gysylltiedig â gwaith 
ymgyrchu y telir amdano. 
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Goblygiadau ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o’r 
cyllidebau rhaglenni presennol. 
 
Argymhelliad 8. Dylai Llywodraeth y DU ystyried sut mae ei chyfyngiadau 
ariannol cyfredol ar Radio Cymunedol yn gweithio’n ymarferol ac a yw rhai o’r 
cyfyngiadau presennol yn cyfyngu'n ddiangen ar ddatblygiad y sector yng 
Nghymru.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 

Mater i Lywodraeth y DU yw hwn, ond mae'n hollbwysig nad yw'r cyfyngiadau 
ariannol presennol yn llesteirio datblygiad y sector yng Nghymru. Wedi dweud 
hynny, mae'r cyfyngiadau'n bodoli'n rhannol er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau 
hyn yn aros yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn hoelio sylw ar y 
cymunedau hynny – fel y mae'r Pwyllgor yn cydnabod yn ei adroddiad. Felly, 
byddai'n rhad ystyried unrhyw newidiadau'n ofalus. 
 
Goblygiadau ariannol – Dim  

 
 
Argymhelliad 9. Dylai’r sector Radio Cymunedol yng Nghymru ystyried y 
ffordd orau o fesur llwyddiant, gan gynnwys nifer y gwrandawyr a ffigurau 
RAJAR. Er mwyn hwyluso hyn, mae’r Pwyllgor yn bwriadu trefnu symposiwm 
ar gyfer gorsafoedd Radio Cymunedol yng Nghymru i roi cyfle iddynt ddod at 
ei gilydd ac ystyried ystod o faterion cyffredin, gan gynnwys defnyddio 
gwasanaethau ffigurau RAJAR.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Rydym yn croesawu bwriad y Pwyllgor i drefnu symposiwm ar gyfer gorsafoedd 
radio cymunedol yng Nghymru i drafod nifer o faterion, gan gynnwys defnyddio 
gwasanaethau ffigurau RAJAR. 
 
Goblygiadau ariannol – Dim  

 
Argymhelliad 10. Dylai’r BBC fynd ar drywydd rhagor o opsiynau sydd ar gael 
iddo er mwyn darparu trefniant eithrio ar wasanaethau radio rhwydwaith i 
ddarlledu newyddion o Gymru a dylai flaenoriaethu buddsoddiad i helpu i 
oresgyn y problemau technegol sy’n atal hyn ar hyn o bryd.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 

Mater i'r BBC yw hwn. Rydym yn cydnabod y rôl hollbwysig sy'n cael ei chwarae gan 
y BBC o ran darparu newyddion am Gymru ac am bobl Cymru. Gallai trefniant eithrio 
ar Radio 2 a Radio 1 er mwyn darlledu newyddion o Gymru fod yn ffordd o sicrhau 
bod rhagor o bobl yng Nghymru yn cael newyddion am Gymru, ond rydym yn nodi ac 
yn derbyn yr esboniad a roddwyd i'r Pwyllgor gan BBC Cymru Wales nad yw hynny'n 
bosibl ar hyn o bryd am resymau technegol. Rydym yn cytuno y dylid cadw golwg ar 
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hyn wrth i blatfformau darlledu, a'r dechnoleg sy'n sail iddynt, esblygu. Os caiff ateb 
ei ddatblygu, dylid ystyried ei ddefnyddio cyn gynted â phosibl.   
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
Argymhelliad 11. Dylai’r BBC osod targedau mwy heriol i’w hun ar gyfer 
cynnwys radio rhwydwaith y DU o Gymru. Dylai BBC Cymru Wales fod yn fwy 
pendant wrth hyrwyddo straeon newyddion o Gymru a cherddoriaeth o Gymru 
ar gyfer rhwydweithiau’r DU.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mater i'r BBC yw hwn, ond rydym yn cytuno â'r cynigion hyn, ac adlewyrchwyd 
hynny yn ein tystiolaeth i'r Pwyllgor. Yn yr un modd ag yn achos teledu, rydym yn 
pryderu bod Cymru, yn benodol, yn parhau i gael ei thangynrychioli ar brif 
rwydweithiau radio’r DU. Ymddengys mai ychydig iawn o’r rhaglenni a gomisiynir 
gan y BBC ar gyfer radio rhwydwaith y DU sy’n dod o Gymru. Hoffem weld mwy o 
gyfraniad i'r rhwydwaith radio yn cael ei gomisiynu oddi wrth BBC Cymru Wales. 
Byddai hynny’n gwbl gydnaws â dyletswyddau cryfach y BBC i Gymru sy'n cael eu 
nodi yn Siarter y BBC.  
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
Argymhelliad 12. Yng ngoleuni’r diffyg her i’r BBC yn nhrwydded weithredu 
newydd Ofcom, dylai’r BBC drin yr amodau rheoleiddio hyn fel llawr yn 
hytrach na nenfwd, a cheisio cynyddu:  
 
▪ nifer y rhaglenni newyddion a materion cyfoes ar Radio Wales a Radio  
  Cymru; a  
▪ nifer y cynyrchiadau radio rhwydwaith a wneir yng Nghymru. 
 
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mater i'r BBC yw hwn, ond rydym yn cytuno â'r cynigion hyn. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi dweud yn glir ei bod yn hanfodol bod y BBC yn cyflawni dros gyfod 
nesaf y Siarter o ran y mandad cryfach sydd ganddo ac o ran ei ddyletswyddau i 
bobl Cymru, yn ogystal â'r rheini sydd ganddo i genhedloedd a rhanbarthau eraill y 
DU. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni radio'r BBC. 
 
Yn ein tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor, gwnaethom nodi ein bod, yn ymateb 
manwl Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2017 i ymgynghoriad Ofcom am ei 
Drwydded Weithredu gyntaf ar gyfer y BBC, wedi codi nifer o bryderon am y 
Drwydded ddrafft, gan annog Ofcom i fynd i'r afael â nhw er mwyn creu Trwydded 
derfynol a fyddai'n addas i'r diben. Roedd yn siom na chafodd y Drwydded ei diwygio 
i adlewyrchu nifer o welliannau pwysig a awgrymwyd ac a esboniwyd yn fanwl gan 
Lywodraeth Cymru yn ei hymateb i'r ymgynghoriad.  

Byddwn yn parhau i gydweithio mewn ffordd adeiladol ag Ofcom i sicrhau bod y BBC 
yn cael ei ddwyn i gyfrif yn briodol o ran cyflenwi ei wasanaethau. Bydd Llywodraeth 
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Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol ill dau yn monitro'n agos y cynnydd a wneir gan y 
BBC mewn perthynas â gofynion y Drwydded Gwasanaeth.  
 
Rydym yn croesawu'r sicrwydd a roddwyd gan Ofcom y bydd y Drwydded Weithredu 
a'r mesurau perfformiad yn datblygu dros amser a'i fod yn disgwyl i'r BBC barhau i 
wella o ran sut y mae'n cyflawni yn unol â'i gylch gwaith. 
 
Rydym yn disgwyl i'r Aelod newydd o Fwrdd Ofcom dros Gymru roi blaenoriaeth i 
symud y materion hyn yn eu blaen.  
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 13. Dylai Ofcom ddefnyddio ei ddyletswyddau newydd o sicrhau 
bod cynulleidfaoedd yng Nghymru yn cael eu “gwasanaethu’n dda” gyda “... 
mwy o wasanaethau ac allbwn unigryw” i sicrhau bod mwy o gerddoriaeth gan 
artistiaid o Gymru yn cael ei chwarae ar y radio yng Nghymru.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mater i Ofcom yw hwn, ond mae Llywodraeth Cymru yn llwyr gefnogi artistiaid o 
Gymru ac mae'n awyddus i'w gweld yn cael mwy o sylw ar draws y sector radio 
cyhoeddus a'r sector radio masnachol, yng Nghymru ei hun a hefyd ledled y DU. 
  
Roedd cyfraniad uniongyrchol Llywodraeth Cymru i'r broses o adolygu Siarter y BBC 
yn hollbwysig, ac mae'n rhoi diben cyhoeddus cryfach o lawer i'r BBC adlewyrchu, 
cynrychioli a gwasanaethu cymunedau amrywiol Cymru a chenhedloedd a 
rhanbarthau eraill y DU. Wrth wneud hynny, rhaid iddo bellach gefnogi economïau 
creadigol ar draws y DU hefyd – gan gynnwys y diwydiannau creadigol ffyniannus 
sydd gennym yma yng Nghymru. Mae hyn yn golygu y gallwn ddisgwyl i fwy o 
gynnwys a rhaglenni, a gwell cynnwys a rhaglenni, gael eu gwneud ar gyfer Cymru, 
am Gymru – ac yng Nghymru – ar draws gwasanaethau'r BBC. Rydym yn disgwyl, 
felly, mai un o ganlyniadau dyletswyddau newydd Ofcom yn y maes hwn yw y bydd 
rhagor o gerddoriaeth gan artistiaid o Gymru yn cael ei chwarae ar wasanaethau 
radio'r BBC, yng Nghymru ei hun ac ar draws y rhwydwaith. 
 
Goblygiadau ariannol – Dim  

 
Argymhelliad 14. Ni ddylai DCMS wneud unrhyw benderfyniad ar y newid i 
ddigidol nes bod y diffyg cymharol o ddarpariaeth ddigidol yng Nghymru 
wedi’i wella.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno'n llwyr ac wedi pwysleisio’n gyson wrth DCMS na 
fyddem o blaid troi at radio digidol oni bai bod yna warant y byddai DAB ar gael i 
97% o bobl Cymru o leiaf. Ni ddylai'r gwasanaeth DAB yng Nghymru fod yn waeth 
na’r gwasanaeth radio AM/FM sydd gennym ar hyn o bryd, a dylai fod ar gael mewn 
ardaloedd lle mai dim ond ar y sbectrwm AM y gellir derbyn y gorsafoedd radio 
cenedlaethol ar hyn o bryd. 
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Er bod y rhwydwaith DAB wedi gwella mewn rhai rhannau o Gymru, mae llawer o 
waith eto i'w wneud cyn y byddai'n briodol ystyried troi at radio digidol yng Nghymru. 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i bryderu, hyd yn oed pan fodlonir y meini prawf 
arfaethedig ar gyfer troi at radio digidol ar lefel y DU, ei bod yn sicr bron y byddai’r 
rhwydwaith DAB a fyddai ar gael yng Nghymru yn sylweddol is.  
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 15. Dylai Ofcom adolygu pryderon ynghylch cystadleuaeth sy’n 
deillio o’r ffaith fod gan Arqiva fonopoli i bob pwrpas dros drawsyrru yng 
Nghymru.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn.  
 
Mater i Ofcom yw hwn, ond byddem yn cytuno y byddai'n werth ystyried a yw costau 
trawsyrru yn anarferol o afresymol yng Nghymru – ac, od ydynt, beth y gellid ei 
wneud i fynd i'r afael â hynny.  
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 16. Dylai Llywodraeth Cymru nodi’n glir ei strategaeth ar gyfer 
sicrhau bod Radio yng Nghymru yn cyflawni amcanion polisi Llywodraeth 
Cymru ei hun.  
 
Ymateb: Derbyn  
 

Cafodd pwysigrwydd y sector radio yng Nghymru ei adlewyrchu'n glir yn nhystiolaeth 
ysgrifenedig a llafar Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor.  
 
Mae safbwynt Llywodraeth Cymru ar ddatganoli polisïau darlledu yn glir ac nid yw 
wedi newid. Mewn byd digidol sy'n esblygu'n gyflym, a lle y mae'r darlledwyr yn 
chwarae rôl hanfodol o ran creu dinasyddiaeth ddiwylliannol gyffredin ar gyfer pobl 
ledled y DU, ni fyddai'r system Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yn cael ei chryfhau 
ar hyn o bryd drwy rannu'r cyfrifoldeb cyffredinol dros ddarlledu. Fodd bynnag, nid 
yw hynny'n golygu mai dim ond i San Steffan y dylai darlledwyr a'r rheoleiddiwr fod 
yn atebol.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gredu na ddylai darlledu nac elfennau o 
ddarlledu gael eu datganoli. Mae risgiau ariannol sylweddol yn gysylltiedig â 
datganoli darlledu oherwydd nad oes unrhyw sicrwydd y byddai cyllidebau'n cael eu 
trosglwyddo hefyd. 
 
Rydym am wneud y sefydliadau darlledu yn fwy atebol i'r Cynulliad Cenedlaethol ac i 
wylwyr a gwrandawyr yng Nghymru. 
 
Dylai'r modd y caiff strwythurau darlledu eu llywodraethu adlewyrchu realiti datganoli. 
Gweithiodd Llywodraeth Cymru yn galed i sicrhau bod Siarter newydd y BBC yn 
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gorfodi'r BBC i gyflawni llawer mwy dros bobl Cymru, gan gynnwys rhoi mwy o 
rwymedigaethau arno o ran portreadu'r cenhedloedd a'r rhanbarthau, a chomisiynu 
oddi yno. Mae'r BBC bellach yn atebol mewn ffordd briodol i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Wrth inni baratoi i benodi'r aelod dros Gymru ar Fwrdd Ofcom am y tro 
cyntaf, rydym yn ymwybodol o'r angen i sicrhau trefniadau tebyg ar gyfer y 
darlledwyr eraill, yn ogystal ag ar gyfer Ofcom ei hun. 
 
Goblygiadau ariannol – Dim  
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Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20. 
Cyfarfu’r Pwyllgor ar 08/11/2018 a 14/11/2018 i drafod y materion hyn. 

Hoffem ddiolch i’r Pwyllgor am eu hamser ac am y sylwadau sydd wedi’u cynnwys 
yn yr adroddiad a anfonwyd ar 27 Tachwedd 2018. Rydym yn nodi ein hymatebion i’r 
argymhellion unigol isod. 

 
Mae’r ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad yn cael eu nodi isod: 

 
 
Argymhelliad 1 (paragraff 11) 
 
Nid oedd y Pwyllgor yn eglur o’r graddau y mae Llywodraeth Cymru yn 
gwerthuso newidiadau yn y ffyrdd o weithio yn dilyn cynnwys y cyfarwyddyd 
ar y nodau llesiant yn y llythyrau cylch gwaith perthnasol. Hoffai’r Pwyllgor 
weld Llywodraeth Cymru yn darparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor ar y 
pwynt hwn.  
 
Ymateb: Derbyn. 

 
Mae’r cynnydd a wnaed yn erbyn y blaenoriaethau a bennwyd yn y Llythyrau Cylch 
Gwaith yn cael ei fonitro drwy adolygu’r adroddiadau perfformiad chwarterol y mae’r 
cyrff a noddir yn eu cyflwyno i’r timau noddi yn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y 
drafodaeth yn y cyfarfodydd Monitro Chwarterol. Bu’r egwyddorion a nodwyd yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ganolog i sut mae’r cyrff hyn yn gweithio 
o’r cychwyn. Mae diwylliant yn ymwneud â diogelu ein gorffennol er budd 
cenedlaethau’r dyfodol, a hyrwyddo ac annog cyfranogiad. Mae’r trafodaethau â’r 
cyrff yn y cyfarfodydd hyn yn cwmpasu’r ffyrdd y mae’r cyrff yn diogelu eu heiddo a’u 
casgliadau, yn cydweithio â’i gilydd a chyda sefydliadau eraill, ac yn galluogi 
mynediad ac yn cynnwys pobl yn eu gwaith.  

 
Mae’r union ffordd y mae’r cyrff hyn yn dangos sut y maent yn cydymffurfio â 
gofynion y Ddeddf yn amrywio. Er enghraifft, mae pob un o feysydd targed Cyngor 
Celfyddydau Cymru a nodir yn y Cynllun Gweithredu blynyddol bellach yn cynnwys 
rhestr wirio benodol a fesurir yn erbyn y saith nod llesiant. Mae datganiad llesiant yr 
Amgueddfeydd Cenedlaethol, Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau, yn darparu darlun 
eglur o sut y byddant yn bodloni’r amcanion llesiant drwy eu gwaith, a sut y defnyddir 
y pum ffordd o weithio i wneud hynny; ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn nodi sut y 
bydd yn cyfrannu o fewn ei strategaeth ar gyfer 2017-2021: Cof y Genedl: Cof y Byd. 
 
 
Argymhelliad 2 (paragraff 14) 
 
Roedd y Pwyllgor yn pryderu y dylai’r buddsoddiad cyfalaf gan Adran y 
Gweinidog gael ei rannu ledled Cymru. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu 
nodyn ar raniad daearyddol cyllid cyfalaf ar gyfer Diwylliant a’r Celfyddydau.  

 
Ymateb: Derbyn. 
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Mae’r cyllid cyfalaf ar draws y portffolio wedi’i rannu ar sail ddaearyddol gan 
ganolbwyntio ar brosiectau a fydd yn dod â budd, nid yn unig yn lleol, ond yn 
ehangach ar gyfer pobl Cymru.  

 
Darperir y cyllid cyfalaf ar gyfer y Celfyddydau yn gyffredinol gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru fel dosbarthwr arian y loteri. Yn ogystal, mae Llywodraeth 
Cymru wedi darparu buddsoddiad cyfalaf ar gyfer prosiectau mawr, a’r rhai mwyaf 
nodedig mewn blynyddoedd diweddar yw Amgueddfa Glyn Vivian yn Abertawe a’r 
ganolfan Pontio ym Mangor.   
 
Darperir cyllid cyfalaf ar gyfer yr Amgueddfeydd Cenedlaethol hefyd ar gyfer 
prosiectau mawr. Mae’r gwaith o ailddatblygu Sain Ffagan bellach wedi’i orffen. 
Rydym wrthi’n trafod â’r Amgueddfeydd Cenedlaethol ynghylch y datblygiadau 
arfaethedig yn yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol yn Llanberis, ac Amgueddfa’r 
Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion.   
 
Ceir cynllun Grant Cyfalaf Trawsnewid hefyd, sy’n agored i’r holl lyfrgelloedd 
cyhoeddus ac amgueddfeydd ac archifau lleol achrededig. Mae cyfanswm o £1.8 
miliwn y flwyddyn ar gael i gefnogi gwelliannau i’r gwasanaeth. Mae’n broses 
gystadleuol ac mae’r gronfa’n cael gormod o danysgrifwyr pob blwyddyn. Dros y 
ddwy flynedd ariannol ddiwethaf, mae’r cyllid wedi’i ddyfarnu i brosiectau mewn 14 o 
ardaloedd awdurdod lleol ar wahân ledled Cymru.  
 

 
Argymhelliad 3 (paragraff 19) 

 
Hoffai’r Pwyllgor weld mwy o eglurder gan Lywodraeth Cymru ar i ba raddau y 
bydd grantiau ar gael i berchnogion adeiladau rhestredig a henebion 
cofrestredig, a pha gamau sydd wedi’u cymryd i roi gwybod iddynt am y polisi 
hwn.  

Ymateb: Derbyn. 

 
Mae grantiau Cadw ar gyfer cynlluniau atgyweirio adeiladau hanesyddol yn 
canolbwyntio ar helpu i arbed adeiladau rhestredig sydd mewn perygl a/neu ysgogi 
cyfleoedd adfywio a sicrhau buddiannau i gymunedau Cymru. Un o’r ffyrdd y gellir 
sicrhau’r buddiannau hyn yw drwy gyfleoedd i ddatblygu sgiliau ac i gael mynediad. 
Mae unrhyw fuddsoddiad yn seiliedig ar ddull partneriaeth, gyda Cadw yn cyllido hyd 
at 50% o’r gwaith sy’n gymwys i gael grant. Rydym yn chwilio am sicrwydd ynghylch 
ffynonellau eraill o gyllid sydd ar gael drwy ein proses ymgeisio ac rydym yn annog 
atebion arloesol a chydweithio. Mae ein meini prawf a’n gofynion cymhwyster wedi’u 
nodi ar ein gwefan a byddant yn cael eu diweddaru gyda’r wybodaeth ar y cylch 
nesaf o gyllid yn fuan.   

 

Argymhelliad 4 (paragraff 24) 
 

Hoffai’r Pwyllgor wybod y diweddaraf am ganlyniad y gwaith ymchwil hwn. 
Hoffai’r Pwyllgor hefyd gael gwybodaeth ychwanegol am bwy sy’n gyfrifol am 
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y gronfa £100,000, sut caiff ei hyrwyddo, a beth yw canlyniadau disgwyliedig y 
gwariant, a sut y cânt eu gwerthuso.  

 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu £100,000 yn 2018-19 a £100,000 
yn 2019-20 i gefnogi newyddiadurwyr sy’n ceisio sefydlu eu busnesau eu hunain 
mewn newyddion lleol iawn. Mae hyn yn ychwanegol at y cymorth presennol ar gyfer 
busnesau drwy Busnes Cymru. Mae’r cyllid hwn o fewn portffolio Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth, a dylid gofyn unrhyw gwestiynau pellach iddo ef.  

 

Argymhelliad 5 (paragraff 26) 

Mae’r Pwyllgor yn deall y cyfyngiadau presennol ar gyllid, ond mae hefyd yn 
pryderu nad yw’r gyllideb sefydlog arian parod yn caniatáu cynnydd digonol 
tuag at darged uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050. 

Ymateb: Derbyn. 

Rydym yn derbyn bod y targed o gyrraedd Miliwn o siaradwyr Cymraeg yn un heriol. 

Fodd bynnag, mae’r cyllid refeniw ychwanegol gwerth £6.5 miliwn yn 2019-20 (sy’n 
rhan o gytundeb dwy flynedd gyda Phlaid Cymru ar y Gyllideb) a’r arian cyfalaf ar 
gyfer Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg (CSGAau) a’r Cynnig Gofal 
Plant wedi rhoi cyfle i ni osod y sylfeini gan gefnogi’r Rhaglen Waith rhwng nawr a 
2021. Rydym wedi gallu canolbwyntio ar flaenoriaethu’r gwaith o ddatblygu 
darpariaeth yn y meysydd canlynol: gofal plant, ôl-16 ac yn y gweithle. 

Er bod y rhan fwyaf o gyllid yn dod o dri BEL (BEL y Gymraeg, BEL y Gymraeg 
mewn Addysg, BEL Comisiynydd y Gymraeg), mae adnoddau ychwanegol o ffrydiau 
cyllido eraill hefyd yn cefnogi’r gwaith o roi’r strategaeth ar waith. Mae’r adnoddau 
ychwanegol hyn yn cynnwys gweithgareddau a ariennir drwy’r MEG Addysg ac yn 
cynnwys gwerthuso prosiectau a gynhelir gan Is-adran y Gymraeg (sy’n ymwneud 
ag addysg statudol), cymorth ariannol a gynigir ar gyfer y Cynllun Sabothol a 
phrosiectau i gefnogi darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon cyfrwng 
Cymraeg. Gan fod y Gymraeg yn flaenoriaeth drawslywodraethol, rhaid i’r holl 
feysydd polisi ystyried sut y maent yn cefnogi amcanion Cymraeg 2050. 

Byddwn yn parhau i adolygu cynnydd yn erbyn y targedau a’n cyllidebau yn ofalus 
ac yn mireinio yn ôl y galw. 

 

Argymhelliad 6 (paragraff 32) 

(i) Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ddarparu rhagor o fanylion am 
ganlyniadau disgwyliedig y Cynllun Sabothol i’r Pwyllgor gan gynnwys nifer y 
cyfranogwyr ar y cyrsiau byr, y cwrs “Cymraeg mewn Blwyddyn” a gwerthuso 
gallu ieithyddol y cyfranogwyr ar ôl iddynt ddychwelyd i’w hysgolion.  
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Ymateb: Derbyn. 

Mae dau bwrpas i’r Cynllun Sabothol: 

 datblygu sgiliau iaith Gymraeg ymarferwyr yn y sector cyfrwng Saesneg i'w 
galluogi i addysgu’r Gymraeg fel rhan o'r cwricwlwm. 
 

 uwchraddio sgiliau iaith Gymraeg ymarferwyr o ysgolion dwyieithog a chyfrwng 
Cymraeg i'w galluogi i addysgu mwy o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg, neu 
wella eu sgiliau iaith er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd Cymraeg dysgwyr ar 
draws y cwricwlwm. 

 
Darperir cyrsiau ar dair lefel. Mae amcanion a manylion y cyrsiau fel a ganlyn: 

Cwrs Cynulleidfa 
Darged 

Hyd y Cwrs Amcanion 

Mynediad  

Cynorthwywyr 
o ysgolion 
cynradd 
cyfrwng 
Saesneg 

5 wythnos 

Nod y cwrs yw darparu’r eirfa a’r 
patrymau iaith sydd eu hangen ar y 
cyfranogwyr er mwyn: 

 cynorthwyo’r athrawon i gyflawni 
Maes Dysgu a Phrofiad Datblygu’r 
Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. 

 cynorthwyo’r athrawon i addysgu’r 
Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 
2. 

 manteisio ar bob cyfle i gyflwyno’r 
Gymraeg ym mhob agwedd ar 
fywyd ysgol, yn yr ystafell 
ddosbarth, ar y buarth neu yn 
ystod gweithgareddau allgyrsiol. 

Sylfaen 

Athrawon o 
ysgolion 
cynradd 
cyfrwng 
Saesneg 

11 wythnos 

Nod y cwrs yw: 

 dysgu gramadeg a geirfa’r iaith i 
ymarferwyr. 

 datblygu hyder ymarferwyr i 
ddefnyddio’r Gymraeg mewn ystod 
eang o gyd-destunau yn yr ysgol.    

 darparu'r adnoddau iaith a’r hyder i 
ymarferwyr addysgu’r Gymraeg fel 
ail iaith i ddysgwyr hyd at o leiaf 
lefel 5 o’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol. 

 galluogi ymarferwyr i gyflwyno rhai 
gwersi neu rannau o wersi ar 
bynciau cwricwlwm eraill trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 ysgogi cywirdeb fel bod athrawon 
yn esiampl iaith dda i’r dysgwyr 

 rhannu arferion da o ran addysgu’r 
Gymraeg fel ail iaith. 

 datblygu gwybodaeth athrawon am 
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fethodoleg addysgu ail iaith. 

 ehangu gwybodaeth am adnoddau 
addas a datblygiadau diweddar 
eraill wrth addysgu Cymraeg a 
datblygu arweinyddion pwnc 
blaengar. 

 cynhyrchu siaradwyr Cymraeg 
hyderus. 

 

Uwch 

Athrawon a 
chynorthwywyr 

o ysgolion 
cyfrwng 

Cymraeg a 
dwyieithog 

20 diwrnod 
(dros 1 
tymor 

academaidd) 

Mae'r cyrsiau Uwch wedi'u hanelu at 
ymarferwyr sydd eisoes yn siarad 
Cymraeg ac sy'n dymuno: 

 ymestyn eu sgiliau iaith mewn cyd-
destun proffesiynol, ar lafar ac ar 
bapur. 

 atgyfnerthu a datblygu eu sgiliau 
iaith personol wrth addysgu, cynnal 
asesiadau a chyflawni gwahanol 
dasgau gweinyddol. 

 datblygu eu gwybodaeth am 
fethodoleg addysgu cyfrwng 
Cymraeg a dwyieithog.  

 cael yr hyder i allu trafod 
terminoleg eu pwnc yn effeithiol ac 
yn gywir. 

 bod yn hyderus wrth wirio gwaith 
disgyblion. 

 

Cymraeg 
Mewn 

Blwyddyn 

Athrawon o 
ysgolion 
cynradd 
cyfrwng 
Saesneg 

1 blwyddyn 
academaidd 

Nod y cwrs yw: 

 dysgu gramadeg a geirfa’r iaith i 
ymarferwyr. 

 datblygu hyder yr ymarferwyr wrth 
gynllunio defnydd o'r Gymraeg ar 
draws y cwricwlwm yn unol â 
gofynion strategol y consortiwm / 
awdurdodau lleol. 

 darparu'r adnoddau iaith a'r hyder i 
ymarferwyr ddarparu'r Gymraeg i'r 
disgyblion.  

 paratoi ymarferwyr i gyflwyno 
gwersi neu rannau o wersi 
trawsgwricwlaidd trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

 meithrin cywirdeb fel bod athrawon 
yn esiampl iaith dda i'r disgyblion 

 rhannu arfer da wrth addysgu’r 
Gymraeg. 

 trafod methodoleg addysgu’r 
Gymraeg fel ail iaith. 

Tudalen y pecyn 35



6 
 

 datblygu, paratoi a rhannu 
adnoddau priodol a meithrin 
arweinwyr pwnc arloesol. 

 cynhyrchu siaradwyr Cymraeg 
hyderus. 

 

 

Cychwynnodd y contractau cyfredol ym mis Medi 2013 a byddant yn dod i ben ym 
mis Gorffennaf 2020. Dyfarnwyd y contractau drwy ymarfer caffael, a'r darparwyr 
llwyddiannus oedd Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant. Mae nifer y cyfranogwyr ar y gwahanol gyrsiau yn y tri lleoliad 
ers dechrau'r contractau cyfredol i'w gweld yn y tabl isod: 

 
Mynediad  Sylfaen Uwch 

Cymraeg 
Mewn 

Blwyddyn 
Cyfanswm 

2013/14 

Prifysgol Bangor 9 11 39  59 

Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi 

Sant 
36 30 13  79 

Prifysgol 
Caerdydd 

34 29 21  84 

2014/15 

Prifysgol Bangor 0 7 8  15 

Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi 

Sant 
29 38 26  93 

Prifysgol 
Caerdydd 

42 28 11  81 

2015/16 

Prifysgol Bangor 12 14 29  55 

Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi 

Sant 
42 38 23  103 

Prifysgol 
Caerdydd 

39 25 23  87 

2016/17 

Prifysgol Bangor 12 14 22  48 

Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi 

Sant 
25 34 48  107 

Prifysgol 
Caerdydd 

43 27 40  110 

2017/18 

Prifysgol Bangor 10 10 20 11 51 
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Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi 

Sant 
39 33 49 14 135 

Prifysgol 
Caerdydd 

42 28 22 11 103 

2018/19 

Prifysgol Bangor 28 14 28 13 55 

Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi 

Sant 
28 14 28 27 97* 

Prifysgol 
Caerdydd 

28 0 14 26 68 

 

*Bydd y Drindod Dewi Sant hefyd yn cynnal cynllun peilot ar gyfer cwrs lefel 
ganolradd yn nhymor yr haf, lle disgwylir i 14 o athrawon fod yn bresennol. 

Comisiynwyd gwerthusiad o'r Cynllun Sabothol, a disgwylir i'r gwaith ddechrau ym 
mis Ionawr 2019. Mae gan y gwerthusiad ddau nod. Y cyntaf yw gweld sut, ac i ba 
raddau, y mae'r Cynllun Sabothol yn cyfrannu at newid y ffordd y mae'r Gymraeg yn 
cael ei haddysgu neu ei defnyddio fel cyfrwng addysgu mewn ysgolion. Yr ail nod yw 
asesu cyfraniad y Cynllun Sabothol i ddarpariaeth datblygu proffesiynol ymarferwyr 
er mwyn datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg neu ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.  
Bydd canfyddiadau’r gwerthusiad yn sail i ddatblygiad strategol y Cynllun Sabothol a 
hyfforddiant ymarferwyr yn y dyfodol. 

 

(ii) Mae’r Pwyllgor yn credu y dylai targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cynyddu darpariaeth addysg blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg 
fod yn ddigon uchelgeisiol i gyflawni’r strategaeth gyffredinol o gyrraedd 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro 
darpariaeth meithrinfeydd cyfrwng Cymraeg yn erbyn y targedau interim a 
nodwyd gan y Gweinidog i ddarparu cyfanswm o 150 o leoliadau erbyn 2050. 

Ymateb: Derbyn. 
 
Mae Cymraeg 2050 yn nodi pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar, ac felly mae’n 
hanfodol sicrhau bod targedau’r strategaeth yn y maes hwn yn gosod sylfaen gadarn 
er mwyn cael adeiladu arni. 
 
Mae targedau wedi eu gosod i sefydlu: 

 40 grŵp meithrin newydd cyfrwng Cymraeg erbyn 2021 (Cymraeg 2050 – 
Rhaglen Waith 2017-21). 

 150 grŵp meithrin newydd cyfrwng Cymraeg erbyn 2027 (Cymraeg 2050 – miliwn 
o siaradwyr). 

 
Er bod targedau Cymraeg 2050 yn seiliedig ar gynnydd yn nifer y grwpiau meithrin, 
mae lleoliadau gofal plant yn gallu amrywio’n fawr o ran maint. Mae swyddogion felly 
wedi bod yn gweithio gyda Mudiad Meithrin i ddatblygu gwell dealltwriaeth o nifer y 
plant sy’n mynychu Cylchoedd Meithrin. Byddwn yn monitro cynnydd yn erbyn nifer y 
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lleoliadau yn ogystal â nifer y plant sy’n mynychu lleoliadau er mwyn gwneud yn siŵr 
bod y sector gofal plant yn cynnig sylfaen gref i weithredu agweddau eraill ar y 
taflwybr a nodwyd yn Cymraeg 2050.   

Bydd nifer o ffactorau yn effeithio ar yr union lwybr tuag at y miliwn. O ganlyniad, 
byddwn yn adolygu’r cynnydd yn erbyn pob un o dargedau’r strategaeth, ac yn 
ailymweld â’r taflwybr yn ôl yr angen. 

 

Argymhelliad 7 (paragraff 34) 

Holodd y Pwyllgor a fyddai’r cyllid ychwanegol hwn yn ddigonol i gyflawni 
blaenoriaethau’r cynllun gweithredu gan nad yw’r cynllun gweithredu wedi’i 
gyhoeddi eto. Mae’r Pwyllgor wedi gofyn am ragor o fanylion am y 
blaenoriaethau yn y cynllun gweithredu, a’r cyllid sy’n eu cefnogi, pan fydd y 
wybodaeth hon ar gael.  

Ymateb: Derbyn. 
 
Ar 11 Rhagfyr, cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau 
cyfrwng Cymraeg gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.   

 
Mae’r cynllun yn nodi gweithgareddau tymor byr, tymor canol a hirdymor gan 
flaenoriaethu’r canlynol: 

 Sicrhau bod dysgwyr yn cael cymorth a gwybodaeth i wneud cynnydd ar hyd y 
continwwm Cymraeg mewn addysg a hyfforddiant ôl-16 ac ymlaen at y cyfnod ôl-
19 lle bo hynny'n briodol. 

 Creu gwell seilwaith i alluogi dysgwyr i gynyddu lefel y dysgu sy'n cael ei wneud 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Meithrin ac ymestyn cyfleoedd datblygu staff presennol er mwyn galluogi 
darparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16 i gynyddu lefel y ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. 

 Ymwneud yn effeithiol â chyflogwyr i sicrhau bod gwaith cynllunio sgiliau effeithiol 
yn digwydd. 

 

Yn 2018-19, neilltuwyd £150,000 i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ddechrau ar y 
gwaith mewn meysydd lle'r oedd yn bosibl cael dylanwad cynnar i wella’r sefyllfa a 
chreu seilwaith y gellir adeiladu arno at y dyfodol. Ar gyfer 2019-20, bydd y Coleg 
Cymraeg yn cyflwyno blaenoriaethau yn seiliedig ar y Cynllun Gweithredu i’w cytuno 
gyda Llywodraeth Cymru a bydd £150,000 ar gael at y diben hwn. Yn ogystal â’r 
gyllideb benodol hon, y mae cyllidebau eraill o fewn Is-Adran y Gymraeg yn cefnogi’r 
sector cyfrwng Cymraeg ôl-16. 
 

Argymhelliad 8 (paragraff 37) 

(i) Hoffai’r Pwyllgor gael ymrwymiad mwy cadarn gan Lywodraeth Cymru mai 
eu bwriad yw tanysgrifennu unrhyw gostau o weithgareddau tribiwnlys gan 
swyddfa Comisiynydd y Gymraeg na ellir talu amdanynt o gronfeydd wrth gefn.  
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Ymateb: Derbyn. 

Mae Gweinidog y Gymraeg yn cyfarfod Comisiynydd y Gymraeg yn chwarterol, ac 
mae swyddogion yn cyfarfod yn rheolaidd. Byddai unrhyw bwysau ariannol yn cael ei 
drafod yn y cyfarfodydd hynny. Pe byddai pwysau ariannol yn codi o ganlyniad i’r 
angen i ariannu achosion cyfreithiol yn gysylltiedig â gweithredu’r Mesur, byddai’n 
rhaid i Weinidogion Cymru ystyried a ddylid dyrannu cyllid ychwanegol i’r 
Comisiynydd. 

 

(ii) Roedd y Pwyllgor yn awyddus i ddeall y broses lle cytunwyd ar gynigion y 
gyllideb rhwng Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Chomisiynydd y 
Gymraeg. Bydd y Pwyllgor yn gofyn i Lywodraeth Cymru amlinellu’r 
cyfathrebu rhwng y Gweinidog, swyddogion a Chomisiynydd y Gymraeg. Yn 
benodol, hoffai’r Pwyllgor ddeall am amseru a natur newidiadau’r Comisiynydd 
i’w chyllideb. 

Ymateb: Derbyn. 

Mae gan gyllideb y Comisiynydd linell ei hun o fewn cyllideb y Gymraeg Llywodraeth 
Cymru sy’n dangos yn glir beth yw’r dyraniad blynyddol. 

Mae Gweinidog y Gymraeg yn cyfarfod â Chomisiynydd y Gymraeg yn chwarterol, 
ac mae swyddogion yn cyfarfod yn rheolaidd. Mae materion cyllidol yn cael eu trafod 
yn y cyfarfodydd hynny. 

Mae Paragraff 17 o Atodlen 1 i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod dyletswydd 
ar y Comisiynydd i gyflwyno amcangyfrif o incwm a gwariant swyddfa'r Comisiynydd i 
Weinidogion Cymru o leiaf bum mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol y mae'n 
ymwneud â hi. Rhaid i Weinidogion Cymru archwilio’r amcangyfrif a gyflwynir iddynt 
ac yna rhaid iddynt osod yr amcangyfrif gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
gyda'r addasiadau (os oes rhai) sy'n briodol yn eu tyb hwy. Fel arfer, mae’r 
amcangyfrif yn cael ei gyflwyno i Weinidogion ym mis Hydref ac mae Gweinidogion 
yn ystyried yr amcangyfrif hwnnw cyn penderfynu beth yw’r dyraniad sy’n cael ei 
gynnig yn y gyllideb. Yn ogystal â’r ddogfen honno, mae Gweinidogion yn ystyried y 
trafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda’r Comisiynydd yn ystod y flwyddyn. Ar ôl i’r 
Cynulliad gymeradwyo’r gyllideb, mae’r Gweinidog yn anfon llythyr at y Comisiynydd 
yn cadarnhau’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol. 
 
Gan y bydd Comisiynydd newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2019, bydd y Gweinidog yn 
cyfarfod gyda’r darpar Gomisiynydd yn gynnar yn 2019 i drafod cyllideb 2019-20 a 
blaenoriaethau gwariant. 
 
 

Argymhelliad 9 (paragraff 40) 

(i) Hoffai’r Pwyllgor gael ymrwymiad llawer mwy cadarn gan Lywodraeth 
Cymru o ran pryd y bydd Bil y Gymraeg yn cael ei gyflwyno.  

Ymateb: Gwrthod.  
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Cafwyd cadarnhad gan y Prif Weinidog ar y pryd, yn ei ddatganiad ar y Rhaglen 
Ddeddfwriaethol ar 17 Gorffennaf 2018, na fyddai Bil y Gymraeg yn cael ei gyflwyno 
ym mlwyddyn 3 y Cynulliad hwn (Medi 2018 – Gorffennaf 2019).  

Mater i’r Prif Weinidog fydd ystyried amserlen y Bil hwn a biliau eraill yn y Rhaglen 
Ddeddfwriaethol, a hynny ar sail blaenoriaethau’r Cabinet a phwysau eraill fel 
deddfwriaeth sy’n angenrheidiol o ganlyniad i Brexit. Caiff biliau blwyddyn 4 eu 
cyhoeddi yn y datganiad ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol nesaf cyn diwedd tymor yr 
haf, yn ôl y drefn arferol. O ystyried y ffactorau hyn oll, nid yw’n bosibl rhoi 
ymrwymiad mwy cadarn o ran amserlen y Bil.   

(ii) Mae hefyd yn bwysig nad yw sefydliadau masnachol, fel cwmnïau 
cyfleustod cyhoeddus, yn defnyddio diffyg safonau iaith fel esgus i leihau neu 
arafu eu darpariaeth Gymraeg.  

Mae angen i Lywodraeth Cymru hefyd sicrhau bod y sector preifat yn parhau i 
fuddsoddi mewn darpariaeth Gymraeg. Yn y cyd-destun hwn, dylid ystyried 
rhoi mwy o wybodaeth am ddarpariaethau tebygol y ddeddfwriaeth newydd er 
mwyn rhoi amser i sefydliadau’r sector preifat baratoi. 

Ymateb: Derbyn. 

Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer y sector preifat yn yr 
ymgynghoriad ar ein Papur Gwyn. Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno bod angen i’r 
sector preifat barhau i fuddsoddi mewn darpariaeth Gymraeg. I’r perwyl hwn, rydym 
yn gweithio ar brosiectau penodol:   

Rhwydwaith o swyddogion i hybu’r Gymraeg yn y sector preifat 

Prosiect i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn busnes, a reolir gan Lywodraeth 
Cymru drwy swyddog cydlynu Mentrau Iaith Cymru a rhwydwaith o 11 o swyddogion 
busnes. Dechreuwyd y gwaith fis Tachwedd 2017. Mae’r gwaith yn cynnwys: 

 cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol i’r sector preifat fynd ati i gynyddu’r 
defnydd o’r Gymraeg, ar lafar, ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn weledol 
(arwyddion ac ati) 

 gweithredu prosiectau yn cynnwys hyfforddiant, digwyddiadau, nosweithiau 
gwobrwyo 

 cynnal neu gydweithio ar ymgyrchoedd perthnasol gyda Llywodraeth Cymru 
ac eraill 

 sefydlu a mynychu fforymau strategol lleol i gynnwys partneriaid allweddol  

 cydweithio â’r Canolfannau Cymraeg i ehangu effaith ieithyddol cymunedol  

 monitro drwy gronfa ddata arbrofol ‘cyn ac ar ôl’ a grëwyd ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru (a allai fod yn beilot i fesur effaith ymyraethau ieithyddol 
eraill pe bai’n llwyddiannus). 

 

‘Pwynt Cyswllt’ Ieithyddol 

Gwnaeth Alun Davies ddatganiad Gweinidogol fis Ebrill 2017 yn addo sefydlu ‘pwynt 
cyswllt ieithyddol’ i gynorthwyo’r sector gwirfoddol a phreifat i gynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg. Bydd y gwasanaeth yn cynnig cyfieithiadau am ddim hyd at 50 gair, ac yn 
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cynnwys gwasanaeth prawf ddarllen Comisiynydd y Gymraeg. Bydd hefyd yn ateb 
ymholiadau o bob math am y Gymraeg ac yn cyfeirio pobl at ffynonellau perthnasol o 
gymorth. 

Mae hwn yn brosiect sylweddol ei faint ac fe’i rheolir gan Is-adran y Gymraeg, gyda 
chymorth Adran Busnes Cymru Llywodraeth Cymru. Bydd modd cysylltu drwy’r ffôn, 
e-bost, neges destun, ‘gwe-sgwrs’, a maes o law gobeithio drwy gyfrwng ‘sgwrs fot’ 
dwyieithog sy’n defnyddio deallusrwydd artiffisial.  

Bydd y pwynt cyswllt yn ganolbwynt rhwng y Llywodraeth, y rhwydwaith o 
swyddogion busnes, Busnes Cymru, Comisiynydd y Gymraeg a’r sector preifat. 
Bydd y pwynt cyswllt yn defnyddio systemau cyfrifiadurol ‘canolfan alwadau’ Busnes 
Cymru. Caiff ei lansio yng ngwanwyn 2019. 

Ariennir y ddau brosiect yma o BEL y Gymraeg. 

Cyhoeddodd y Gweinidog ar 5 Mehefin 2018 bod oedi i’r gwaith o baratoi rheoliadau 
safonau tra bod gwaith i ddatblygu Bil y Gymraeg yn parhau. Bydd swyddogion yn 
trafod yn helaeth gyda’r sector preifat pan fyddwn yn paratoi safonau ar eu cyfer, 
gan sicrhau bod cyfnod i baratoi cyn bydd yn rhaid cydymffurfio â’r safonau. Rhaid i 
unrhyw safonau fod yn rhesymol a chymesur i bob corff gydymffurfio â hwy.  

 

Argymhelliad 10 (paragraff 41)  

Bydd y Pwyllgor am edrych eto ar y buddsoddiad hwn i geisio sefydlu 
canlyniadau’r gwariant yn ystod y rownd cyllideb nesaf. 

Ymateb: Derbyn. 

Rydym yn barod i dderbyn argymhelliad y Pwyllgor i edrych eto ar y buddsoddiad 
hwn i geisio sefydlu canlyniadau'r gwariant yn ystod y rownd cyllideb nesaf, gan y 
byddwn yn disgwyl cael gwybodaeth ar ôl cwblhau'r prosiect.  

Gan adeiladu ar gytundeb y Gyllideb gyda Phlaid Cymru, bydd y buddsoddiad o 
£2.75m ar gyfer y prosiect £5.5m yn arwain at welliannau i'r cyfleusterau yng 
Nghlan-llyn ac yn Llangrannog. Yn benodol, addasu ac ehangu Canolfan Addysgol 
Glan-llyn Isaf er mwyn darparu cyfleusterau arbenigol a llety ar gyfer grwpiau sydd 
eisiau profiad mwy annibynnol, ar wahân i'r prif wersyll; adnewyddu ac uwchraddio 
Canolfan Hyfforddi Gweithgareddau Dŵr Glan-llyn i ddarparu cyfleusterau hyfforddi 
gweithgareddau dŵr; a thrawsnewid Calon y Gwersyll, Llangrannog i wella 
defnyddioldeb a hyblygrwydd y gwersyll a denu ymwelwyr newydd. 

Bydd y gwelliannau hynny yn ehangu capasiti y ddau wersyll i ddiwallu'r galw 
cynyddol am brofiadau cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion ail iaith; gwella adeiladau 
sydd mewn cyflwr gwael; diwallu gofynion grwpiau ysgol ac addysgol sy'n ymweld; a 
sicrhau bod lleoliad addysgol y gwersyll yn gyson â'r continwwm dysgu ac addysgu 
cyfrwng Cymraeg sy'n gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cymru newydd. 

 

Eluned Morgan AC 
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Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  

Dafydd Elis-Thomas AC 

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
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Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, 
y Gymraeg a Chyfathrebu o'r enw: Brexit, y sector celfyddydol, y diwydiannau 
creadigol a'r Iaith Gymraeg 
 

 
 

 
Hoffwn ddiolch i'r Cadeirydd ac aelodau y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu am eu hadroddiad a'r argymhellion ystyriol.  Rwy'n cytuno bod ein 
diwydiannau creadigol, ein celfyddydau, ein sefydliadau diwylliannol a threftadaeth 
yng Nghymru yn elwa o fod yn aelodau o'r UE, nid yn unig oherwydd cyllid yr UE ond 
hefyd o ran cael gweithwyr crefftus a'r rhyddid i bobl symud, y farchnad sengl ar 
gyfer nwyddau a gwasanaethau, a chymryd rhan mewn rhaglenni a phartneriaethau 
Ewropeaidd, ymysg pethau eraill.  Rydym yn parhau i gydweithio'n agos â 
Llywodraeth y DU ac yn parhau i gynllunio ar gyfer pob canlyniad posibl yn ystod y 
cyfnod ansicr hwn. 
 
Mae ymatebion manwl Llywodraeth Cymru i argymhellion yr adroddiad yn cael eu 

nodi isod: 

 
Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i lobïo Llywodraeth y DU i barhau 
i fod yn rhan o Creative Europe, Horizon 2020 ac Erasmus+ unwaith y byddwn yn 
gadael yr UE. Os nad yw hyn yn bosibl yna dylai Llywodraeth Cymru fynd ar ôl yr 
opsiwn o aelodaeth gan ddefnyddio yr enghraifft o gyfraniad Quebec at Horizon 
2020.  
 
Derbyn: Creative Europe yw rhaglen fframwaith yr UE i roi cymorth i'r sectorau 
diwylliant a chlyw-weledol. Mae'r rhaglen yn rhoi cyllid sylweddol i gwmnïau 
cynhyrchu annibynnol yng Nghymru.  Mae papur gwyn y DU yn nodi bod y DU yn 
barod i barhau i gyfrannu at Creative Europe er mwyn cefnogi'r sectorau diwylliannol, 
creadigol a chlyweledol. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i geisio cadarnhad i 
weld a fydd hyn yn bosibl a sut y mae Llywodraeth y DU yn bwriadu hwyluso hyn. 
Gan bod hwn yn gynllun y mae gennym ddiddordeb uniongyrchol ynddo, gan roi 
cyngor yn uniongyrchol i ymgeiswyr o Gymru, mae angen i Lywodraeth Cymru fod 
yn weithredol yn y broses o wneud penderfyniadau. Ni all Llywodraeth y DU wneud y 
penderfyniad hwn ar eu pennau eu hunain. Mae angen ymrwymiad arnom i sicrhau 
tryloywder yn y broses o wneud penderfyniadau a chytundeb ar y cyd ar yr achos 
positif sydd i'w gyflwyno.   
 
Erasmus+ sydd hefyd wedi rhoi cymorth sylweddol ar gyfer gweithgareddau 

diwylliannol ar draws pob un o'r sectorau. Mae diwedd y cyfnod gweithredu yn cyd-

fynd â diwedd naturiol y cynllun, ac mae papur gwyn y DU yn nodi bod y DU yn 

barod i edrych ar gyfrannu at y cynllun olynol. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 

lobïo hyn. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r cysylltiad â rhaglen Horizon 2020 ac yn 

cyfarfod yn rheolaidd gyda swyddogion perthnasol Llywodraeth y ‘DU ar y pwnc hwn.  
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Mae Llywodraeth y DU wedi datgan yr hoffai edrych ar yr opsiwn o gysylltiadau â 

rhagln Horizon 2020/Horizon Europe 

Mae Quebec yn cyfrannu at raglen Horizon 2020 fel rhan o Canada, sy’n drydydd 

gwlad (heb fod yn gysylltiedig).  Mae Quebec yn gweithredu cynllun cymorth 

taleithiol ar gyfer cydweithredu rhyngwladol.  Mae’r cynllun yn gallu ariannu cyfraniad 

sefydliadau o Quebec sy’n rhan o gonsortia 2020 fel trydydd gwlad.  Mae gan y DU 

ddarpariaeth o’r fath eisoes drwy ymestyn y gwarant cyllido.  Gallai cynllun y DU roi 

manteision dros gynllun Quebec os yw’n cyd-fynd â rhaglen Horizon 2020 cymaint â 

phosib o ran amseru, cyfraddau cyllido a darpariaethau eraill.   

Goblygiadau ariannol: Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 

gyllidebau rhaglenni cyfredol.   

 

Argymhelliad 2. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i gyflwyno achos dros y trefniadau 
llacaf posibl ar gyfer symud llafur sy'n hanfodol i gynhyrchiant economaidd a 

diwylliannol diwydiant creadigol Cymru.  

 
Derbyn: Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw system ymfudo newydd sy'n creu mwy 
o gysylltiad rhwng ymfudo a gwaith fel y gallwn recriwtio'r gweithwyr rydyn ni eu 
hangen, tra'n gwarchod gweithwyr rhag cael eu camddefnyddio. Rydym yn cydnabod 
bod risg gwirioneddol o wneud y broblem o brinder sgiliau yn y DU yn waeth - o leiaf 
yn y tymor byr i ganolig pe byddai Llywodraeth y DU yn gweithredu system ymfudo 
llymach. Mae nifer o weithwyr llawrydd wedi dibynnu ar ryddid i symud fel ffordd o 
gyrraedd y DU ac efallai na fydd modd cael fisa Haen 2 yn y dyfodol.  
 
Mae'n rhaid i unrhyw gynnig i adolygu'r rheolau ymfudo a fisa fod yn seiliedig ar 
ddeall anghenion penodol y diwydiannau diwylliannol a chreadigol ble nad yw gwerth 
cerddor ifanc neu gynllunydd apiau yn y camau cyntaf o angenrheidrwydd yn 
gymesur â throthwyon cyflog neu gymwysterau a gafodd eu hargymell yn ddiweddar 
i Lywodraeth y DU gan adroddiad y Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo ar ymfudo i'r EEA.  
 
Goblygiadau ariannol: Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 

gyllidebau rhaglenni cyfredol.   

 
 
Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau na fydd unrhyw drefniadau yn y 
dyfodol i alluogi gweithwyr Ewropeaidd i ddod i Gymru ac i weithwyr Cymru fynd i 
Ewrop yn rhy anodd yn ariannol ac yn weinyddol i gyflogwyr bychain. Dylai'r 
trefniadau ystyried hefyd y ffaith bod y sector celfyddydau yn fwy tebygol o barhau i 
gyflogi pobl.  
 
Derbyn.  Rydym yn cydnabod anghenion y diwydiannau diwylliannol a chreadigol o 
ran contractau gwaith arferol, ac yn croesawu ymrwymiadau Llywodraeth y DU ym 
mhapur gwyn strategaeth Brexit sy'n cael ei baratoi i ganiatáu i ddinasyddion yr UE 
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deithio yn rhwydd heb fisa yn y DU ar gyfer gwaith twristaidd a gwaith dros dro ac i 
ganiatáu i fyfyrwyr yr UE i astudio yn y DU. Ond hoffem groesawu rhagor o fanylion 
gan Lywodraeth y DU ar sut y gallai trefniadau ymfudo weithio wedi Brexit, ac i aros 
am y papur gwyn ar ymfudo y bu aros mawr amdano ac sydd wedi ei addo ar gyfer 
yr hydref. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 

gyllidebau rhaglenni cyfredol.   

Argymhelliad 4. Y dylai Llywodraeth Cymru baratoi gwybodaeth a chyngor ar gyfer 
y diwydiant ar effaith posibl cyfyngu ar symud nwyddau a gwasanaethau. Dylai hyn 
gynnwys "siop un stop" ar gyfer cwmnïau teithio gyda gwybodaeth am ofynion 
Ewropeaidd ar gyfer contractau gwaith, fisa, cludo offer, yswiriant a threthiant.  
 
 
Derbyn mewn Egwyddor : Rydym wedi lansio gwefan Paratoi Cymru fel platfform 
ar-lein i roi yr wybodaeth ddiweddaraf i helpu busnesau, pobl a diwydiant baratoi ar 
gyfer Brexit, gan gynnwys sefyllfa o ddim cytundeb.  Mae hyn yn cynnwys 
cysylltiadau gyda ffynonellau gwybodaeth a deunyddiau eraill, gan gynnwys yr hyn 
sy’n cael ei baratoi gan Lywodraeth y DU.   
Fodd bynnag, Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am ddatblygu llawer o’r wybodaeth hon 
– er enghraifft, nid yw’r wybodaeth am fisas ac yswiriant wedi’u datganoli wedi Brexit 
ac wedi’i chreu gan Lywodraeth y DU.  Bydd Paratoi Cymru yn gallu cyfeirio 
unigolion a sefydliadau at wybodaeth o’r fath a byddant yn gwneud hynny.   
 

Goblygiadau ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 
gyllidebau rhaglenni cyfredol.   

 
Argymhelliad 5. Yn y trafodaethau gyda Llywodraeth y DU, dylai Llywodraeth 
Cymru barhau i gyflwyno eu hachos i aros yn rhan o'r fframwaith rheoleiddiol gydag 
Ewrop. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau nad oes llai o warchod eiddo deallusol 
unwaith y byddwn yn gadael yr UE.  
 
Derbyn: Ym mis Mehefin y llynedd ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at Lywodraeth y 
DU ynghylch ei thrafodaethau gyda'r UE ar gynigion i newid rheolau hawlfraint yn y 
farchnad sengl ddigidol. Dywedwyd bryd hynny bod amddiffyn hawlfraint ar draws y 
ffin yn hanfodol i gwmnïau o Gymru ac mae hynny yn parhau i fod yn wir. Boed y DU 
yn rhan o'r UE ai peidio, mae angen rheolau clir y mae modd eu gorfodi ar fusnesau 
Cymru er mwyn gweithio yn ddigidol heb rwystrau ar draws y ffin, a sicrhau bod eu 
heiddo deallusol ar draws pob marchnad yn cael eu hamddiffyn yn dda ac i 
weithredu dull cadarn o fonitro achosion o ddwyn Eiddo Deallusol. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 

gyllidebau rhaglenni cyfredol.   
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Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal asesiad risg ar effaith Brexit ar 
gymunedau Cymraeg eu hiaith; yr iaith Gymraeg a dysgu iaith mewn ysgolion a 
phrifysgolion yng Nghymru.  
 
Derbyn: Mae dwy agwedd i’r argymhelliad hwn:  

- effaith Brexit ar gymunedau Cymraeg a’r iaith Gymraeg yn fwy cyffredinol; 
a  

- effaith Brexit ar ddysgu iaith mewn ysgolion a phrifysgolion yng Nghymru. 
 

Mewn perthynas ag effaith Brexit ar gymunedau Cymraeg a’r iaith Gymraeg yn 

fwy cyffredinol :Ein dull ar gyfer asesu risg ar effaith Brexit ar gymunedau Cymraeg 

a’r iaith Gymraeg yn fwy cyffredinol fydd asesu yn barhaol fel rhan o’n gwaith i fonitro 

rhaglen strategaeth Cymraeg 2050. Nid astudiaeth feintiol o effeithiau ar y Gymraeg 

fydd hyn, ond yn hytrach dull o asesu fydd yn adnabod y prif risgiau i weithredu 

gwahanol agweddau ein strategaeth. Mae hyn yn adlewyrchu natur trawsbynciol y 

Gymraeg a’r ffaith y bydd effaith Brexit ar y Gymraeg yn y rhan fwyaf o achosion yn 

effaith anuniongyrchol yn sgil newidiadau posibl i wneuthuriad socio-economaidd 

cymunedau.  

Er enghraifft, bydd effaith ar y sector amaethyddol a’r economi wledig yn herio 
gwydnwch cymunedau Cymraeg eu hiaith. Mae economi hyfyw yn ganolog i creu’r 
amodau cymdeithasol i alluogi siaradwyr Cymraeg i aros yn y cymunedau Cymraeg, 
neu i ddychwelyd i fyw a gweithio yn y cymunedau hynny. Mae hyn yn agwedd 
hollbwysig o strategaeth Cymraeg 2050.  

Gan hynny, rydym yn ymrwymo i sicrhau fod ein hymateb i Brexit ar draws y 
Llywodraeth yn rhoi ystyriaeth lawn i’r goblygiadau posibl ar gymunedau Cymraeg a’r 
iaith Gymraeg. Er enghraifft, rydym wedi ymrwymo drwy’r newidiadau a gynhigiwyd 
yn yr ymgynghoriad diweddar ‘Brexit: Ein Tir’ i gadw ffermwyr ar y tir, ac i weithio 
gyda ffermwyr i greu dyfodol gwell, mwy llewyrchus i’r sector. Rydym eisoes wedi 
ymrwymo i gynnal Asesiad Effaith Iaith Gymraeg ar ein cynigion terfynol yn dilyn 
ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad. Byddwn yn gwneud asesiadau pellach yn ôl 
yr angen yng nghyd-destun newidiadau polisi eraill y bydd eu hangen o ganlyniad i 
Brexit.    

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi bod yn gohebu gyda 
Chomisiynydd y Gymraeg ynghylch effaith bosibl Brexit ar y Gymraeg. Bydd 
trafodaethau gyda’r Comisiynydd ynghylch y mater hwn yn parhau. 
 

Mewn perthynas ag effaith Brexit ar ddysgu iaith mewn ysgolion a phrifysolion 
yng Nghymru ein hymateb yw :Mae dysgu ieithoedd eraill yn elfen bwysig o addysg 

plant a phobl ifanc. Mae ymchwil yn dangos ei fod yn ehangu gorwelion, yn cyflwyno 
dysgwyr i ddiwylliannau eraill ac yn darparu’r profiadau a’r sgiliau sydd eu hangen 
arnynt i lwyddo yn yr economi fyd-eang newydd. Mae ymwybyddiaeth o amrywiaeth 
ieithyddol yng nghartrefi ac ysgolion dysgwyr yn helpu i adeiladu a datblygu 
cysylltiadau ar draws cymunedau ac felly’n cynyddu cydlyniant cymunedol. Mae’n 
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bwysig fod pobl ifanc o bob cefndir yn deall y buddion o ddysgu iaith ac yn cael y 
cyfle i ddysgu iaith. 

Dyma’r rheswm pam y bydd ieithoedd yn chwarae rhan amlwg yn nghwricwlwm 
newydd Cymru.  Bydd y maes Dysgu a Phrofiad, Ieithoedd, Llythrennedd a 
Chyfathrebu yng nghwricwlwm newydd Cymru yn dod â’r Gymraeg, Saesneg a 
Ieithoedd Rhyngwladol at ei gilydd.  Mae Ieithoedd Rhyngwladol yn cynnwys 
ieithoedd modern, ieithoedd cymunedol, ieithoedd clasurol a Iaith Arwyddion 
Prydain.  Bydd disgyblion yn dysgu Cymraeg a Saesneg o oedran 3-16. Byddant yn 
dechrau dysgu iaith (ieithoedd) ryngwladol yn yr ysgol gynradd.  Bydd hyn yn 
cynnwys dysgu am ieithoedd a dysgu am hunaniaeth a diwylliant drwy iaith.  Ni fydd 
y Gymraeg yn cael ei rhannu yn rhaglenni astudio ar wahân ar gyfer Cymraeg iaith 
gyntaf ac ail.   
 

Pan fydd Cymru yn gadael yr UE, bydd angen sefydlu a chynnal partneriaethau 
masnachu rhyngwladol gyda gwledydd eraill er budd yr economi. Er mwyn llwyddo i 
wneud hynny, bydd angen ieithyddion fydd yn gallu negodi cytundebau. Mae ffigurau 
darpariaeth a ffigurau ymgeisio ar gyfer arholiadau yn awgrymu na fydd cyflenwad 
ddigonol o ieithyddion ar gael er mwyn cwrdd â’r galw. Mae’r Language Trends 
Survey 2018 y Cyngor Prydeinig, adroddiad Mind your language Gorwel, a phapur 
Speaking from Wales: Building a Modern Languages Community in the Era of Brexit 
gan Yr Athro Claire Gorrarrs (Athro Ffrangeg Prifysgol Caerdydd ac arweinydd 
academaidd y Prosiect Mentora Ieithoedd Tramor Modern) oll yn gwneud y cyswllt 
rhwng Brexit a chynnydd yn yr angen am ieithyddion Cymreig. 

Fodd bynnag, ar draws y DU mae gostyngiad wedi bod yn niferoedd y dysgwyr sy’n 
astudio ieithoedd tramor modern i lefel arholiad. Mae’r cynnydd yn y gystadleuaeth 
ar gyfer amser pynciau ar amserlenni ysgolion a’r canfyddiad o sefyllfa ddominyddol 
y Saesneg fel iaith busnes byd-eang wedi cyfrannu at y lleihad yma. Mae’r dull o 
fewn y cwricwlwm newydd yn anelu at fynd i’r afael â’r gostyngiad hwn. Fodd bynnag 
mae hefyd yn bwysig felly ein bod yn asesu yr effaith y gall Brexit ei gael ar y sefyllfa 
gyfredol mewn perthynas â dysgu ieithoedd mewn ysgolion a phrifysgolion yng 
Nghymru. Bydd angen rhoi ystyriaeth bellach i’r mater hwn er mwyn sicrhau fod yr 
asesiad effaith yn alinio gydag ymchwil arall sydd wedi ei gynllunio ar ddysgu ac 
addysgu ieithoedd yng Nghymru. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim mewn perthynas â’r asesiad risg ar gymunedau 
Cymraeg a’r iaith Gymraeg.  

 
Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal arolwg o'r manteision "meddal" i 
sefydliadau diwylliannol o fod yn aelodau o rwydweithiau Ewropeaidd anffurfiol a 
ffurfiol ac i ddatblygu opsiynau ar gyfer parhau i fod yn aelodau o'r rhwydweithiau 
hyn i godi proffil ein sefydliadau celfyddydol, treftadaethol a diwylliannol ar y llwyfan 
rhyngwladol.  
 
Derbyn: Mae bod yn aelod o grwpiau diwylliannol a rhwydweithiau yr UE yn rhoi 
gwybodaeth am farchnadoedd a chyfleoedd rhyngwladol. Bydd gwybodaeth o'r fath 
yn hanfodol inni allu dylanwadu ar drafodaethau'r dyfodol a datblygu cysylltiadau 
diwylliannol a masnachol newydd yn Ewrop a thu hwnt.  
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Goblygiadau ariannol: Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 

gyllidebau rhaglenni cyfredol.   
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Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC  

Y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  

  

   14 Ionawr 2019  

  

Annwyl Dafydd,  

Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru  

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

ar 10 Ionawr 2019 i drafod yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.  

Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno y bydd sefydlu Archif Ddarlledu 

Genedlaethol ('yr Archif') yng Nghymru yn gyfle unigryw i hanes cymdeithasol 

pobl Cymru fod ar gael iddynt allu ei weld.    

Mae'r cais am gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) i alluogi'r prosiect 

hwn i fynd rhagddo yn un rydym yn ei gefnogi ac mae Aelodau'r Pwyllgor yn 

awyddus iawn i'r materion sy'n weddill ar yr Achos Busnes, a drafodwyd yn y 

cyfarfod, gael eu datrys yn llwyddiannus.  

Byddai'n ein helpu i ddeall pe gallech nodi natur yr anawsterau gyda'r Achos 

Busnes nad ydynt wedi'u datrys eto. Soniodd eich swyddogion fod ganddynt 

bryderon sylfaenol o hyd, sy'n awgrymu bod y sefyllfa'n fwy difrifol na'r 

darlun a gawsom yn ein cyfarfod â Llywydd y Llyfrgell a'r Llyfrgellydd 

Cenedlaethol ar 6 Rhagfyr 2018.  

Gwnaethoch sôn hefyd eich bod yn teimlo y dylai'r BBC ddarparu mwy na'r 

£20,000 a addawyd ynghyd ag oddeutu £40,000 o fath arall o gymorth, ar 

gyfer yr Archif.  Mae hyn ar y sail y cafodd Archif y BBC yn Perivale £9 miliwn 

o gyllid, ac y dylai Cymru gael cyfraniad sy'n gymesur â'r buddsoddiad 

hwnnw. Fel y trafodwyd â'r Aelodau yn ystod y cyfarfod, ni chafodd y pryder 

hwn ei godi mewn gohebiaeth â'r Llyfrgell Genedlaethol hyd yn hyn na'i 

grybwyll yn eich ymateb i Dai Lloyd AC yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Tachwedd.  

A allwch ddweud wrthym pryd oedd y tro cyntaf y gwnaethoch godi'r mater 

gyda'r BBC ynghylch cyfraniad cyllido'r BBC ac, yn benodol, a wnaethoch 

rybuddio bod y cais am y prosiect mewn perygl os na fyddai cyfran gymesur 

o gyllid ar gael?  
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Pa ohebiaeth a gawsoch â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 

ar ddyrannu cyfran gymesur o gyllid y BBC i'r Archif yng Nghymru?  

Rydym yn deall mai dim ond ar sail Achos Busnes cadarn y gellir buddsoddi 

arian cyhoeddus ac i chi ddweud wrth y Pwyllgor eich bod yn dal heb eich 

argyhoeddi bod y cynllun yn ariannol hyfyw.  Fodd bynnag, hoffai'r Aelodau 

wybod beth yw eich prif bryder ynglŷn â'r prosiect hwn.  Ai maint y cyfraniad 

gan y BBC ydyw, neu hyfywedd ariannol y cynnig yn y tymor hir?  

A allwch egluro ymrwymiad Llywodraeth Cymru o £1 filiwn i gefnogi'r bid? Yn 

ystod y cyfarfod, gwnaethoch ddweud bod yr arian, ar hyn o bryd, yn 

dibynnu ar ddatrys pryderon Llywodraeth Cymru gyda'r Achos Busnes. A yw 

hyn yn golygu, os na dderbynnir y cais i CDL yn ystod y flwyddyn ariannol 

hon, y bydd yr £1 filiwn ar gael yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf?  

Mae'n amlwg bod eich swyddogion wedi bod yn gweithio gyda'r Llyfrgell 

Genedlaethol i ddatblygu'r prosiect hwn er mwyn sicrhau bod Cymru yn elwa 

ar £5 miliwn o gyllid y Loteri ac yn sicrhau adnodd gwerthfawr i'r Llyfrgell. 

Mae'r Pwyllgor yn cefnogi'r ymdrech hon. Rydym yn deall pwysigrwydd 

diwydrwydd dyladwy ariannol wrth fuddsoddi arian cyhoeddus, ond mae 

perygl gwirioneddol y gallai Cymru golli'r cyfle hwn i sicrhau'r buddsoddiad 

hwn a dim ond yn ddiweddar y mae rhai o'r materion a godwyd gennych yn 

ein cyfarfod wedi codi.  

Er mwyn datblygu ein gwaith ar y mater hwn, byddwn yn ddiolchgar pe 

gallech ymateb i'm cwestiynau erbyn 25 Ionawr 2019.  

  

Yn gywir,    

  

Bethan Sayed  

Cadeirydd y Pwyllgor  
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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 

 

 

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-0206-19 
 
 
Bethan Sayed AC 
Cadeirydd,   
Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 

29 Ionawr 2019  
 

 
Annwyl Bethan 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Ionawr, ac am y cyfle i roi'r newyddion diweddaraf i 
aelodau'r Pwyllgor ynghylch hynt prosiect yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.  
 
Ers mynychu cyfarfod y Pwyllgor ar 10 Ionawr rwyf wedi cyfarfod â BBC Cymru Wales er 
mwyn trafod yr Archif. Ar ôl y cyfarfod hwn gwnaeth fy swyddogion drefnu cyfarfod â BBC 
Cymru Wales a'r Llyfrgell Genedlaethol ar 18 Ionawr. Roedd yn gyfarfod positif ac adeiladol 
ac mae'r trafodaethau â'r BBC a'r Llyfrgell yn parhau.  
 
O'r dechrau'n deg fy mhrif flaenoriaeth oedd sicrhau cynaliadwyedd hirdymor yr Archif a'r 
effaith y gallai ei chael ar sefyllfa ariannol y Llyfrgell Genedlaethol, ac ar swyddogaethau a 
gweithgareddau unigryw y Llyfrgell. Yn unol â chyngor fy swyddogion, ac er mwyn ceisio 
mynd i'r afael â'r pryderon hyn, gofynnais i'r Llyfrgell Genedlaethol fynd ati dros yr haf i 
adolygu cynllun y prosiect. Nod hyn fyddai sicrhau bod y costau parhaus yn rhai y gallai'r 
Llyfrgell ymdopi â nhw, a hefyd ddangos bod cynllun realistig ar gyfer cynnal yr Archif o 
2024 wedi'i ystyried. Fel rhan o'r gwaith hwn gofynnwyd i'r Llyfrgell Genedlaethol drafod 
lefel y cyfraniad gan BBC Cymru Wales. Mae fy swyddogion hefyd wedi codi'r mater hwn â'r 
BBC. Ni wnes i godi'r mater hwn â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.  
 
Fel y gwyddoch, nid oeddwn yn teimlo erbyn mis Tachwedd y llynedd fod y pryderon 
ynghylch cynaliadwyedd wedi'u bodloni'n ddigonol i'r graddau y gallai Llywodraeth Cymru 
gynnig cymorth i'r prosiect. Mae'n bleser gen i nodi, fodd bynnag, fod y Llyfrgell 
Genedlaethol a'r BBC wedi nodi'n glir yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr eu bod yn 
llwyr ymrwymedig i gyflawni ateb derbyniol a fyddai'n sicrhau bod yr Archif yn cael ei 
chyflawni a'i chynnal. Gan fod y trafodaethau hyn yn parhau i fynd rhagddynt, sy'n cynnwys 
trafodaethau o fewn y Llyfrgell Genedlaethol a'r BBC, rwy'n siŵr eich bod yn deall na 
fyddai'n briodol i mi roi rhagor o fanylion ar hyn o bryd. 
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Rwy'n disgwyl i'r trafodaethau hyn symud ymlaen yn gyflym ac y bydd fy swyddogion mewn 
sefyllfa i roi cyngor i mi yn fuan fel y gallaf wneud penderfyniad o ran cymorth posibl gan 
Lywodraeth Cymru i'r Archif Genedlaethol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried y cyfraniad posibl 
o filiwn gan Lywodraeth Cymru.  
 
Yn gywir   

 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 
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Linda Tomos  

Y Llyfrgellydd Cenedlaethol  

Llyfrgell Genedlaethol Cymru  

  

14 Ionawr 2019  

  

  

Annwyl Linda,  

  

Archif Ddarlledu Genedlaethol  

  

Fel y gwyddoch, trafododd yr Aelodau gais Llyfrgell Genedlaethol Cymru am 

£5 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) i sefydlu Archif Ddarlledu 

Genedlaethol yng nghyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

ar 6 Rhagfyr 2018.    

Yn ein cyfarfod ar 10 Ionawr 2019, cawsom y cyfle i drafod y cais â'r 

Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 

Thwristiaeth. Hefyd, cawsom gopïau o ohebiaeth at y Llyfrgell sydd wedi'u 

cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir gweld y cyfarfod ar SeneddTV.  

Roeddem yn falch o glywed bod y Dirprwy Weinidog yn cefnogi datblygu 

Archif yng Nghymru, er ei fod yn rhybuddio y dylai unrhyw brosiect fwrw 

ymlaen ar sail y defnydd gorau o arian cyhoeddus.   

Mae Aelodau'r Pwyllgor yn awyddus i sicrhau bod y prosiect hwn yn dwyn 

ffrwyth. Rydym yn teimlo ei bod yn hollbwysig diogelu ein hanes 

cymdeithasol ac iddo fod ar gael i bobl Cymru ei weld. Felly, byddai'n 

ddefnyddiol os gallech egluro rhai materion a gododd.  

Materion sy'n weddill, yn ymwneud â'r Achos Busnes  

Yn ystod y cyfarfod, clywsom fod Llywodraeth Cymru yn dal i geisio sicrwydd 

gan y Llyfrgell ar Achos Busnes y cais. A allwch gadarnhau bod Llywodraeth 

Cymru wedi cael y wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani ar gyfer yr 

Achos Busnes?  
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Nodwyd gennych, yn ein cyfarfod ym mis Rhagfyr, y bydd y cais yn cael ei 

gymeradwyo yng nghyfarfod Bwrdd y Llyfrgell Genedlaethol ym mis 

Chwefror. Mae Aelodau'r Pwyllgor yn awyddus i sicrhau y caiff materion sy'n 

weddill eu datrys cyn hyn.   

Trafodaethau â Llywodraeth Cymru  

A allwch egluro dyddiadau'r holl gyfarfodydd ar y pwnc hwn rhwng y Llyfrgell 

Genedlaethol – naill ai chi neu'r Llywydd – a'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth hyd yn hyn?  

Rwy'n deall y disgwylir i chi gyfarfod â'r Dirprwy Weinidog ym mis Chwefror. 

A ydych yn rhagweld y byddwch wedi gwneud cynnydd digonol gyda'r Achos 

Busnes erbyn y cyfarfod hwn? Os nad ydych, a oes gennych gynllun wrth 

gefn i sicrhau y bydd cais CDL yn dal i gael ei ystyried os na chaiff ei 

gyflwyno erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon?  

Gan ymddiheuro am y byr rybudd, byddwn yn ddiolchgar am eich ymateb 

erbyn 25 Ionawr i'r rhain a materion eraill a godwyd ar 10 Ionawr yr hoffech 

ymdrin â hwy.  

  

Yn gywir,    

  

Bethan Sayed  

Cadeirydd y Pwyllgor  
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Richard Bellamy  

Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cymru  

  

14 Ionawr 2019 

Annwyl Richard,  

  

Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru  

  

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi bod yn trafod cais 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru am gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar 

gyfer Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru.  

Yn ein cyfarfod ar 6 Rhagfyr 2018, buom yn trafod y cais â Rhodri Glyn 

Thomas, Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a Linda Tomos, y 

Llyfrgellydd Cenedlaethol. Dywedasant wrthym eu bod yn gobeithio 

cymeradwyo'r cais yn eu cyfarfod Bwrdd ym mis Chwefror.  Fel y gwyddoch, 

mae'r cais yn dibynnu ar ymrwymiad ariannol o £1 filiwn gan Lywodraeth 

Cymru.  

Cawsom y cyfle i drafod y cais â'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y 

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, ar 10 Ionawr 2019. 

Dywedodd fod rhai materion gyda'r Achos Busnes nad ydynt wedi'u datrys 

eto.    

Mae'r Pwyllgor yn awyddus i sicrhau bod Cymru yn elwa ar £5 miliwn o gyllid 

y Loteri ac yn sicrhau adnodd gwerthfawr i'r Llyfrgell. Rydym yn deall bod 

pwysau i sicrhau cyllid yr CDL yn ystod y flwyddyn ariannol hon oherwydd y 

disgwylir y bydd y polisi ar gefnogi ceisiadau o'r maint hwn yn newid. Yn 

ystod y cyfarfod hwnnw, awgrymwyd y bydd llawer llai o grantiau mawr yn 

cael eu gwneud o fis Ebrill 2019 ymlaen.   

Byddai'n ein helpu i ddeall y mater hwn, a natur y pwysau amser sy'n ei 

ddwysáu, os gallwch gadarnhau y bydd eich polisi cyllido'n newid yn ystod y 

flwyddyn ariannol nesaf.   

  

  

  

Tudalen y pecyn 60

Eitem 3.6



  

 

  

  

Gan ymddiheuro am y byr rybudd, a fyddai modd i chi ymateb erbyn 25 

Ionawr 2019? Mater byw yw hyn i'n Haelodau sy'n poeni am y risg i'r prosiect 

unigryw hwn a fyddai'n golygu bod hanes cymdeithasol pobl Cymru ar gael 

iddynt allu ei weld.  

  

Yn gywir,    

  

Bethan Sayed  

Cadeirydd y Pwyllgor  
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Bethan Sayed 

Chair of the Culture, Welsh Language & Communications Committee 

National Assembly for Wales          

           25th January 2019 

 

 

Dear Bethan, 

 

National Broadcast Archive for Wales 

 

Towards the end of January 2019 the Heritage Lottery Fund will begin a new, five-year Strategic 

Funding Framework that sets out how we will distribute National Lottery good causes money for 

heritage. In addition, the UK Government has recently published its Tailored Review of our 

performance.  It recommended new ways of working, including simplifying our grant giving 

processes and operating even more efficiently, getting the most value from National Lottery 

funding. 

 

This year 2018-2019 is a transitional year and we have begun to simplify our grant programme 

portfolio ahead of the new Strategic Funding Framework. Last November we announced that 

Heritage Grants and Heritage Enterprise programmes would close to new applications in mid-

August as we prepare to open the new Strategic Funding Framework in late January 2019. These 

programmes are now closed with the exception of second round applications from applicants 

holding first round passes as is the case with the award made to the National Library of Wales for 

the National Broadcast Archive for Wales. 

 

In late January 2019, as we publish our new Strategic Funding Framework, we will open our new 

funding portfolio. This will be a simpler and more flexible funding offer, with a single open 

programme for all types of heritage project, with new resources and digital guidance on our 

website to support applicants. We will continue to offer grants from £3000 to £5million, with 

proportionate processes and requirements at different levels. 

 

We will strongly encourage applications for projects that will engage a wider range of people with 

heritage, and also welcome the types of projects we previously supported through targeted 

programmes, such as those focusing on landscapes or parks, engaging young people, or increasing 

the resilience of heritage organisations, through the new open programme. We expect strong 

competition at all levels of grant and will introduce a new Expression of Interest stage for larger 

grants (over £250,000) to give an early steer on whether you are invited to apply. 

 

The expression of interest has been introduced in response to feedback received as part of our 

recent consultation.  Increased competition, for grant requests between £2million to £5million has 

resulted in a drop in the number of awards the Heritage Lottery Fund has been able to make at 

this level.  Applicants therefore requested that they received an earlier indication of the likelihood 

of success of any potential submission for funding before time and resources were committed to 

the task of putting together a full application. 
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In response to lower levels of income generated by the National Lottery, the Trustees of the 

Heritage Lottery Fund made the decision to protect, as far as possible, the funding budgets 

dedicated to the Country and regional committees across the UK who make decisions on grants 

between £3,000 and £2million.  The budget for grants between £2million to £5million decided by 

the UK Board of Trustees therefore has been the level that has seen the greatest increase in 

competition.  

 

To provide context, when the National Library of Wales was awarded a First Round Pass of 

£4,751,000 in March 2017 towards the cost of developing a National Broadcast Archive for Wales, 

the UK annual budget available for awards of this size was £178million.  In this financial year 2018 - 

2019 the available budget was £85million.   Whilst we are committed to retaining the ability to 

make awards up to £5 million over the course of the next five years of our next Strategic Funding 

Framework, it will be increasingly challenging for projects to secure that level of funding in the 

future within the realities of our budgets. 

 

That said, over the next five years, we expect to invest around £1.2 billion in the UK's heritage.  

The Trustees of the Heritage Lottery Fund are committed to Wales receiving its proportionally 

fair share of this investment.  This is a huge opportunity to build on the past 25 years of 

achievement, and a great responsibility. Our ambition for the money raised by National Lottery 

players is to inspire, lead and resource the UK's heritage to create positive and lasting change for 

people and communities. 

 

 Yours sincerely  

 

  

 

 

 

 

 

 

Richard Bellamy 

Pennaeth, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Cymru | Head of the Heritage Lottery Fund, Wales 
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The Rt Hon Jeremy Wright MP 

Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport 

 

 

 

 14 January 2019 

Dear Secretary of State, 

 

National Broadcast Archive for Wales 

 

The National Assembly’s Culture, Welsh Language and Communications 

Committee has been discussing the National Library of Wales’ bid for 

funding from the Heritage Lottery Fund (HLF) for a National Broadcast 

Archive for Wales. 

At our meeting on 10 January we discussed the proposal with the Welsh 

Government’s Deputy Minister for Culture, Tourism and Sport, Lord Dafydd 

Elis-Thomas AM. He confirmed that the BBC has committed funding to this 

project, which would see the BBC archives available to the people of Wales. 

He also said that he would be meeting the BBC within the next two weeks to 

discuss the level of support. 

We understand that the BBC has committed £20,000 from 2024, plus 

approximately £40,000 of in-kind support.   

During our discussions, the Deputy Minister told the Committee he felt that 

the support from the BBC to establish the Archive in Wales should be 

proportionate to the funding for the BBC Archive Centre in Perivale, which 

received £9 million. The Deputy Minister stressed the importance of the size 

of the BBC’s contribution to the Welsh Government’s support for the bid. 

Given the critical role this issue now plays in the delivery of this bid, I would 

be grateful if you could confirm whether the Welsh Government has made 

any representations to you, at official or Ministerial level, on this. 

The bid will be signed off by the National Library at their Board meeting in 

February in order to meet the HLF deadline for this financial year. 
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Given the timing of these meetings and the imminent deadline for the bid, 

please can you respond by 25 January 2019? With apologies for the short 

deadline,  

 

Yours sincerely,   

 

Bethan Sayed 

Chair of the Committee 
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5 Chwefror 2019 

Annwyl Bethan 

Cefnogi a hybu'r Gymraeg 

Bu'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn trafod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 

Llywodraeth Cymru ym mis Hydref fel rhan o'n gwaith craffu ehangach ar gyfrifon, 

a disgwylir i ni gyflwyno adroddiad yn fuan. Ni chafodd fersiynau Cymraeg a 

Saesneg o gyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru eu gosod ar yr un pryd, gyda'r 

fersiwn Gymraeg yn cael ei chyhoeddi ar 15 Hydref 2018 – 12 diwrnod ar ôl y 

Saesneg. Mae'r Pwyllgor yn bryderus iawn ynghylch y methiant i gyhoeddi fersiwn 

Gymraeg o'r cyfrifon ochr yn ochr â'r fersiwn Saesneg. Mae'n arbennig o siomedig 

bod un o uwch swyddogion Llywodraeth Cymru wedi awgrymu mai gwallau 

teipograffyddol oedd y rheswm dros yr oedi. 

Fel y gwyddoch, mae methiant i gyhoeddi cyfrifon yn Gymraeg a Saesneg ar y pryd 

yn mynd yn groes i'r safonau a nodir yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 

2015.  Mae'r rhain yn ei gwneud yn ofynnol, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng 

Nghymru, y dylid trin Cymraeg a Saesneg yn gyfartal.  Rydym o'r farn bod 

cyhoeddi fersiwn Gymraeg o'r cyfrifon ar ddiwrnod y sesiwn dystiolaeth, tua 

pythefnos ar ôl gosod y fersiwn Saesneg, yn annerbyniol ac yn ddangosydd sy'n 

peri pryder o ran diwylliant Llywodraeth Cymru ynghylch y Gymraeg. 

Bethan Sayed AC 

Cadeirydd, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
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Ynghyd â'r mater penodol ynghylch cyhoeddi fersiwn Gymraeg o'r cyfrifon, 

mynegodd y Pwyllgor bryderon ynghylch ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 

hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn ei threfniadau mewnol.  

Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Parhaol ei bod hi wedi oedi cyhoeddi fersiwn 

derfynol gweithgor Llywodraeth Cymru i hwyluso a hyrwyddo'r Gymraeg gan fod 

angen gwneud gwaith pellach yn ei barn hi.  Dywedodd hi wrth y Pwyllgor ei bod 

wedi gofyn am adolygiadau i gael eu cynnal mewn cysylltiad â'r diffiniad o 

ddwyieithrwydd, arfer gorau yn safonau'r Gymraeg a'r hyfforddiant Cymraeg sydd 

ar gael i staff Llywodraeth Cymru. 

Deallwn fod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad 

o’r enw Cefnogi a Hybu'r Gymraeg, sy’n edrych ar y cyd-destun deddfwriaethol a 

pholisi ac yn ehangach. Roeddem am dynnu eich sylw at y materion hyn a gofyn i 

chi ystyried gwahodd yr Ysgrifennydd Parhaol i roi tystiolaeth fel rhan o'ch 

ymchwiliad.  Fel cyflogwr sylweddol o staff, sydd â chyfrifoldeb dirprwyedig 

sylweddol gan Weinidogion Cymru, rydym yn credu bod rhai cwestiynau penodol 

i'w gofyn ynghylch ymagwedd Llywodraeth Cymru at ddwyieithrwydd a'r 

ymrwymiad i gyflawni'r safonau a nodir yn y ddeddfwriaeth hon.   

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AM 

Cadeirydd 
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