
 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 30 Ionawr 2020 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Martha Da Gama Howells 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDGCh@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw 

(9.30-10.30) (Tudalennau 1 - 26)  

Betsan Moses, Prif Weithredwr, Eisteddfod Genedlaethol Cymru 

Sioned Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr Artistig, Eisteddfod Genedlaethol 

Cymru 

Alun Llwyd, Prif Weithredwr, PYST 

Neal Thompson, Cyd-sylfaenydd, FOCUS Wales 

Egwyl  

(10.30-10.40) 

3 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw 

(10.40-11.40)   

Branwen Williams, Artist, Blodau Papur, Candelas a Siddi 

Osian Williams, Artist, Candelas 

Dilwyn Llwyd, Hyrwyddwr, Neuadd Ogwen 

Marged Gwenllian, Artist, Y Cledrau 

4 Papurau i’w nodi 

   

4.1 Llythyr gan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth 

 (Tudalennau 27 - 28)  

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



5 Ôl-drafodaeth breifat 

(11.40-12.00)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 

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

Communications Committee 

Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru / Music Industry in Wales 

CWLC M05 

Ymateb gan PYST / Response from PYST 

 

 1. Yn sicr nid oes digon o ganolfannau mewn cymunedau ar draws Cymru i 

gynnal cerddoriaeth. Yn aml mae hyn yn adlewyrchiad o broblemau economaidd 

ehangach ee tafarnau yn cau ayb ond yn bennaf mae’n adlewyrchiad o ddifyg 

hyrwyddwyr ar lawr gwlad. 

 

2. Drwy ein gwaith yn dosbarthu cerddoriaeth yn ddigidiol mae ein data yn dangos 

bod cynulleidfa mwy nac erioed i gerddoriaeth Gymraeg a Chymreig a bod y 

gynulledifa honno yn gwrando a darganfod cerddoriaeth newydd drwy 

wasanaethau ffrydio. 

 

3. Yr hyn sydd yn cael ei amlygu yw bod angen ymyrraeth/gwariant/hyrwyddo 

mewn sawl agwedd i greu tirwedd newydd fydd yn meithrin artistiaid newydd (a 

datblygu eu gyrfaeodd) yn ogystal a datblygu cynulleidfa newydd i’r dyfodol. Mae 

PYST eisoes yn weithgar yn y maes ac yn cychwyn sawl cynllun i’r diben hwn ond 

yn fras credwn y dylai y gefnogaeth fod ar hyd y llinellau canlynol - 

 

- Cefnogaeth i feithrin a mentora hyrwyddwyr newydd mewn gwahanol gymunedau 

fel bod artistiaid yn chwarae mewn mwy o gymunedau a bod y cymunedau hynny 

yn cael profit cerddoriaeth fyw. Mae gennym gynllun ar waith fydd yn cychwyn 

cyfnod peilot yn mis Hydref. Ond yn hytrach na meddwl am ganolfannau h.y brics a 

mortar bydd y ffocws ar weithio a mentora criwiau ifanc fel bod hyrwyddwyr y 

dyfodol yn cael y sgiliau a’r hyder i drefnu gigs. Drwy gael mwy o hyrwyddwyr bydd 

canolfannau yn ymateb i’r galw. 
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- Cyfrwng digidol ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig fydd yn ffocws i 

weithgaredd ac yn adlewyrchu yr hyn sydd yn digwydd yn ogystal a chreu cynnwys 

newydd. Eto rydym yn gweithio ar hyn. 

- Mwy o waith mewn ysgolion i ddysgu sglliau fel bod mynediad i’r diwydiant fel 

cerddorion neu swyddi gysylltiedig yn fwy agored. 

 

- Cefnogaeth i wasnanethau hyrwyddo all dynnu partneriaid at ei gilydd - yn 

ganolfannau, labeli a sefydliadau. Mae llawer yn gweithio yn y maes ond yn aml yn 

gweithio yn ynysig yn hytrach na rhan o strategaeth ehangach all dynnu ar 

adnoddau, profiadau a gwybodaeth gyfunol.  

 

4. Mae mwy o gynnyrch nac erioed ond mae lleihad yn niferoedd artistiaid newydd 

sydd yn ymddangos ac mae hynny yn ganlyniad uniongyrchol i’r ffactorau hynny - 

cyfleon byw, cyfrwng a thirwedd sydd yn annog datblygiad artist a thyfu 

cynulledifa.  

 

5. Mae’r dechnoleg a’r mynediad i’r farchnad gennym - yn Gymraeg neu Saesneg - 

gweler enghraifft Alffa os am brofi sut y gall y Gymraeg lwyddo ar y gwasanaethau 

ffrydio. Yr hyn sydd ar goll wedyn yw tirwedd / llwybr sydd yn caniatau y twf 

angenrheidiol i artistiaid a chynulleidfa. 

 

6. Dros y blynyddoedd mae diffyg gwariant cyhoeddus a diffyg strategaeth dymor 

hir i’r gwariant hwnnw, o’i gymharu gyda’r diwydiant teledu/ffilm, wedi arwain at 

sefyllfa lle nad oes cyd-destun i wariant a bod y seiliau anghenrheidiol i ddiwydiant 

cerddoriaeth yng Nghymru yn absennol. Dros y 30 mlynedd mae hyn wedi bod yn 

wir - o gyfnod Cool Cymru i’r cyfnod presennol. O greu strategaeth a thargedau 

tymor hir - wedi ei greu gyda arbenigwyr sydd yn deall y diwydiant ac yn deall 

Cymru/y Gymraeg - mae modd i wariant cyhoeddus boed hynny gan Gyngor y 

Celfyddydau neu fod yn ddeallus a pwrpasol yn hytrach nac mewn panic neu’r 

teimlad bod angen taflu ychydig o bres at rywbeth. 
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7. Canlyniad diffyg strategaeth yw problemau cerddoriaeth yng Nghymru heddiw i 

gyd a dyna pam bod gennym gyfle ar hyn o bryd i sicrhau bod conglfeini tŵf tymor 

hir synhwyrol yn ei le i fanteisio ar y gynulleidfa bresennol sydd yn cael ei amlygu 

drwy ffigyrau ffrydio.  

 

Diolch 

 

Alun Llwyd 

Prif Weithredwr 

PYST 

 

@pystpyst 

 

Tudalen y pecyn 26



 
 
 
 
Prif Swyddfa: Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth SY23 2AZ   Ffôn: 01970 624501    Ebost: post@cymdeithas.cymru 
 

Swyddfa'r Gogledd 

10 Stryd y Plas, Caernarfon, LL55 1RR 

Ffôn: 01286 662908  Ebost: gogledd@cymdeithas.cymru 

 
 

Swyddfa Dyfed 

Fel y Brif Swyddfa 

Ebost: dyfed@cymdeithas.cymru 
 

 

Swyddfa'r De 

Tŷ'r Cymry, 11 Heol Gordon,, Caerdydd CF24 3AJ 

Ffôn: 02920 486469  Ebost: de@cymdeithas.cymru   

b 
 

cymdeithas.cymru  
 

 
 

22 Ionawr 2020 

 
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

Caerdydd 

CF99 1NA  
 
Annwyl Weinidog, 

Nodwn nad ydym wedi derbyn ymateb i'n llythyr dyddiedig 17eg Rhagfyr ynghylch ein 
pryderon am y toriadau arfaethedig i gyllidebau a phrosiectau Cymraeg yn y gyllideb 
ddrafft.  

Yn y cyfamser, mae'ch sylwadau gerbron Pwyllgor Diwylliant y Senedd ac yn y Siambr 
yn codi cwestiynau pellach am y toriadau rydych yn cynllunio i gyllidebau penodol i 
hybu a hyrwyddo'r Gymraeg. 

Yn bellach i'n llythyr blaenorol felly, hoffem dderbyn ymatebion i'r cwestiynau 
canlynol: 

 ar ba sail ydych chi wedi penderfynu cwtogi ar gyllideb y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ariannu prosiectau i liniaru Brecsit? 

 pam nad ydych chi wedi penderfynu ail-fuddsoddi unrhyw arbedion yng 
nghyllideb y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol i mewn i brosiectau 
penodol neu sefydliadau eraill sy'n hyrwyddo'r iaith neu greu siaradwyr 
Cymraeg?  

 ar ba sail benderfynoch chi i beidio â rhoi cynnydd yn unol â chwyddiant i'r 
llinell gwariant 'Y Gymraeg', sef y llinell gwariant gwerth £20.9 miliwn?  

 ar ba sail benderfynoch chi i beidio â rhoi cynnydd yn unol â chwyddiant i'r 
llinell gwariant 'Comisiynydd y Gymraeg', sef y llinell gwariant gwerth £3.2 
miliwn?  

 gerbron Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, dywedoch chi fod 
buddsoddiad yn y Gymraeg yn cael ei phrif-ffrydio yn y gyllideb ar gyfer y 
flwyddyn nesaf, a fyddai modd i chi felly restru enghreifftiau o gyllidebau 
penodol sy'n mynd gwario canran uwch o'i chyllidebau ar ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg a faint yn fwy bydd y buddsoddiadau hyn?  

 

 yn benodol o ran prif-ffrydio buddsoddiad y Llywodraeth yn y Gymraeg, a 
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Prif Swyddfa: Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth SY23 2AZ   Ffôn: 01970 624501    Ebost: post@cymdeithas.cymru 
 

Swyddfa'r Gogledd 

10 Stryd y Plas, Caernarfon, LL55 1RR 

Ffôn: 01286 662908  Ebost: gogledd@cymdeithas.cymru 

 
 

Swyddfa Dyfed 

Fel y Brif Swyddfa 

Ebost: dyfed@cymdeithas.cymru 
 

 

Swyddfa'r De 

Tŷ'r Cymry, 11 Heol Gordon,, Caerdydd CF24 3AJ 

Ffôn: 02920 486469  Ebost: de@cymdeithas.cymru   
fyddai modd i chi roi gwybod a fydd, y flwyddyn nesaf, cynnydd yn:  

 y canran o brentisiaethau Cymraeg sy'n cael eu hariannu drwy'r gyllideb 
prentisiaethau;  

 y gwariant ar ofal plant a gynhelir drwy gyfrwng Cymraeg;  

 y gwariant ar ffilmiau;  

 y gwariant ar weithgareddau celfyddydol cyfrwng Cymraeg;  

 y gwariant ar addysg bellach cyfrwng Cymraeg.  

Byddem yn falch o dderbyn ymateb prydlon i’n hymholiadau. 

Yr eiddoch yn gywir, 

Bethan Ruth 
Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith 
 
 

copi (dros ebost) i: Suzy Davies AC; Sian Gwenllian AC; Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd, 
Pwyllgor Cyllid; Bethan Sayed AC, Cadeirydd, Pwyllgor Diwylliant; Rebecca Evans AC, 
Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd; Comisiynydd y Gymraeg; Dathlu’r Gymraeg 
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