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Annwyl Alun 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 

Fel y gwyddoch, bydd pwyllgorau'r Cynulliad yn craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth 

Cymru ar gyfer 2018-19 yn ystod tymor yr hydref. 

Tystiolaeth ysgrifenedig 

Er mwyn llywio gwaith craffu'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, byddem yn 

croesawu gwybodaeth ysgrifenedig gennych am y meysydd a nodir yn yr Atodiad i'r 

llythyr hwn. Byddem yn ddiolchgar o gael y wybodaeth hon erbyn dydd Gwener 20 Hydref 

2017. 

Tystiolaeth lafar 

Byddai'r Aelodau hefyd yn ddiolchgar pe gallech fynychu sesiwn tystiolaeth lafar ddydd 

Mercher 8 Tachwedd 2017 rhwng 11.15 a 12.15. 

Y camau gweithredu 

Bydd y Pwyllgor yn ceisio dilyn esiampl y Pwyllgor Cyllid, gan seilio ein dull ar y pedair 

egwyddor o ran craffu ariannol: fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a 

phrosesau'r gyllideb. Byddwn hefyd yn ceisio tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Addysg ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, o ystyried pa mor 

berthnasol yw eu gwaith i'n cylch gwaith ni.  

Yn unol â'r gweithdrefnau cyllidebol newydd, bydd y Pwyllgor yn ystyried cyflwyno 

adroddiad ar ein canfyddiadau i'r Cynulliad mewn pryd ar gyfer dadl y Cyfarfod Llawn ar y 

gyllideb ddrafft ar 5 Rhagfyr 2017. Bydd copi o unrhyw adroddiad o'r fath yn cael ei rannu 

gyda chi. 

Yn gywir 

 

Bethan Jenkins AC 

Cadeirydd  



 

Atodiad 

ATODIAD – CAIS AM WYBODAETH YSGRIFENEDIG CYN CRAFFU AR Y GYLLIDEB 

DDRAFFT  

 

Mae’r Pwyllgor yn gofyn am y wybodaeth a ganlyn:  

 

Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am ddyraniadau'r Llinellau 

Gwariant yn y Gyllideb  

 

 Dadansoddiad o ddyraniadau y gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19 (fel sy'n 

berthnasol i'r Gymraeg, darlledu a'r cyfryngau) fesul Prif Grŵp Gwariant 

(MEG), Maes y Rhaglen Wariant, Cam Gweithredu a'r Llinell Wariant yn y 

Gyllideb (BEL).  

 Alldro terfynol ar gyfer 2016-17 a rhagolwg alldro ar gyfer 2017-18.  

 Dyraniadau dangosol Prif Grŵp Gwariant 2019-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Sylwadau ar bob un o’r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant fel sy’n 

berthnasol i'r Gymraeg, darlledu a'r cyfryngau, gan gynnwys dadansoddiad 

o’r newidiadau ers Cyllideb Ddrafft 2018-19 ac eglurhad ohonynt, ac ers y 

Gyllideb Atodol Gyntaf (Mehefin 2017).  

Rhagor o wybodaeth 

 Gwybodaeth ynghylch sut y caiff y gwaith o gyflawni portffolio y Gymraeg, darlledu 

a'r cyfryngau ei fonitro a’i werthuso i ddangos gwerth am arian, ynghyd â'r 

canlyniadau cysylltiedig. 

 Manylion y polisïau neu'r rhaglenni penodol yn y Prif Grwpiau Gwariant perthnasol 

(fel sy’n berthnasol i'r Gymraeg, darlledu a'r cyfryngau) y bwriedir iddynt fod yn 

ataliol, a sut y caiff gwerth am arian a manteision cost rhaglenni o’r fath eu 

gwerthuso. 

 Gwybodaeth am ddyraniadau (a'u lleoliad) yn eich portffolio i ddarparu ar gyfer 

deddfwriaeth sydd â'r potensial i gael effaith yn y flwyddyn ariannol 2018-19 fel 

sy'n berthnasol i'r Gymraeg, darlledu a'r cyfryngau. 

 Goblygiadau i'r Gymraeg, darlledu a'r cyfryngau yn sgil y DU yn gadael yr UE a sut y 

bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli unrhyw effaith a ragwelir. 

 

Meysydd penodol  

 

Y diweddaraf am ddyraniadau yng nghyllideb 2017-18 

 

 Gwybodaeth yn ymwneud â'r cyllid ychwanegol o £3 miliwn a ddyrannwyd 

i'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn BEL Cymraeg mewn Addysg 

2017-18.  

 Manylion y cyllid a ddyrannwyd (£400,000) i helpu busnesau bach a 

chanolig eu maint i fod yn 'fwy dwyieithog'. 



 

 Gwybodaeth am sut y cafodd y swm sy'n weddill o'r dyraniad o £4.85 

miliwn yn BEL Cymraeg mewn Addysg 2017-18 ei ddefnyddio. 

 

Papur Gwyn – Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg 

 

 Dyraniadau a sylwebaeth o ran y goblygiadau i gyllideb y Gymraeg ar gyfer 

2018-19 yn sgil cyflwyno deddfwriaeth mewn perthynas â'r Gymraeg. 

 Dyraniadau a sylwebaeth o ran unrhyw gyllid ychwanegol a allai fod yn 

ofynnol yn 2018-19, neu ddyraniadau yng nghyllideb y Gymraeg er mwyn 

creu corff newydd i hybu'r Gymraeg a monitro a gorfodi safonau.  

 

Cymraeg 2050 

 

 Unrhyw oblygiadau i BEL Cymraeg mewn Addysg ar gyfer 2018-19 yn dilyn 

yr adolygiad cyflym o'r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-

2020 ac argymhellion yr adolygiad hwn. 

 Dyraniadau a sylwebaeth o ran unrhyw gyllid sy'n gysylltiedig ag ehangu 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar, gan gyfeirio'n benodol 

at y nod polisi o ddarparu 40 yn fwy o grwpiau meithrin erbyn 2021. 

 Gwybodaeth am y goblygiadau i gyllideb y Gymraeg yn sgil ehangu 

hyfforddiant yn y gweithle i helpu i ddatblygu sgiliau Cymraeg athrawon yn 

y sector cyn-16 oed a'r sector ôl-16 oed, ac ehangu'r cynllun sabothol. 

 Goblygiadau ar gyfer cyllideb 2018-19 o ran y nod polisi o gynyddu nifer yr 

athrawon cynradd ac uwchradd sy'n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, a 

chynyddu nifer yr athrawon uwchradd sy'n addysgu Cymraeg fel pwnc. 

 Gwybodaeth am ddatblygu'r ddarpariaeth Gymraeg trwy'r Cynnig Gofal Plant 

newydd, ac a ragwelir y bydd gan y Cynnig unrhyw oblygiadau o ran 

gyllideb y Gymraeg yn 2018-19. 

 

Comisiynydd y Gymraeg 

 

 Dyraniadau a sylwebaeth o ran dyraniad y gyllideb ar gyfer Comisiynydd y 

Gymraeg yn 2018-19. 

 

Patagonia 

 

 Dyraniadau a sylwebaeth o ran grant Llywodraeth Cymru i'r rhaglen addysg 

ryngwladol, a threfniadau ariannu yn y dyfodol.  

 

Y cyfryngau a darlledu 

 

 Dyraniadau a sylwebaeth o ran unrhyw gyllid ar gyfer y cyfryngau a 

darlledu. 


