
P-03-317 Cyllid ar gyfer y celfyddydau Hijinx 

Geiriad y ddeiseb 

Yn dilyn y toriadau anghymesur yn arian refeniw Theatr Hijinx, rydym yn 
galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau 
bod digon o arian ar gael er mwyn gwneud yn siŵr nad yw gwaith arloesol a 

wedi treulio 30 mlynedd yn datblygu cyfleoedd i bobl sydd ag anawsterau 
dysgu i gael eu cynnwys ar bob lefel a bydd y toriadau hyn yn golygu 
gostyngiad sylweddol yn y ddarpariaeth bresennol. 

Cynigwyd gan: Mike Clark 

Ystyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: Mis Mawrth 2011 

Nifer y llofnodion: 1,893 

 
Gwybodaeth ategol: 
 
 Cwmni theatr proffesiynol a sefydlwyd ym 1981 yw Cwmni Theatr Hijinx. 

chynyrchiadau o safon uchel ar daith o amgylch 
lleoliadau bychain ledled Cymru a thu hwnt. Rhan fawr o gylch gwaith y 
cwmni yw gweithio gyda phobl sydd ag anableddau dysgu a grwpiau 
cymunedol cyffredinol. 

 
  ymdrech i gastio 

hyfforddiant drama proffesiynol ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru i 
oedolion talentog sydd ag anabled

 
 
 Sefydlwyd y prosiect Theatr Odyssey gan gwmni Hijinx ym 1999; 

ariannwyd y prosiect hyd at 31 Mawrth 2011 gan y Loteri Genedlaethol 
[ ŵp cyfranogi cymunedol yw Odyssey 

Arbennig Meadowbank (sef ysgol ar gyfer plant sydd â phroblemau 
dio cerddoriaeth yng Ngholeg 

Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 
 
 

Loteri Genedlaethol ar gyfer y prosiectau gorau yn y maes 
celfyddydau. 

 
 Mae tîm allgymorth Hijinx, sef Hijinx Outreach, yn cynnig gweithdai a 

phrosiectau i bobl sydd ag anableddau dysgu. 
 



 Mae Hijinx Outreach yn gyfrifol am gynnal yr Ŵyl Undod - gŵyl sydd ar 
gyfer pobl o bob gallu, sy n para am wythnos ac sy n cynnwys 
perfformiadau, gweithdai a gweithgareddau eraill a gaiff eu darparu gan 
gwmnïoedd o bob ban o r byd, a hynny ar y cyd â Chanolfan Mileniwm 

ŵyl yn cael ei hariannu 
drwy ymdrechion ychwanegol i godi arian a thrwy grantiau ar gyfer 
cyflogau staff craidd a chostau swyddfa cyffredinol.) 

 
 Grant refeniw Hijinx ar gyfer 2010/11 yw £234,448, yn ogystal â £29,990 

golygu bod y lefelau ariannu wedi bod yn ddigyfnewid dros y pum 
mlynedd diwethaf. 

 
 O 1 Ebrill 2011, £160,000 yw cyfanswm y grant, a hynny gan gynnwys yr 

arian ar gyfer Odyssey. Mae hyn yn golygu toriad o £74,448 + £29,990, 
sef £104,438.  

 
 Mae pob ffurflen monitro ansawdd a gyhoeddwyd gan Gyngor Celfyddydau 

Cymru dros y tair blynedd diwet
 

 
 Mae penderfyniad y Cyngor yn gwbl groes i flaenoriaethau Llywodraeth 

Cymru ac i ddyheadau ei hadolygiad buddsoddi. 
 
 O dan y grant newydd, ni fydd Hijinx yn gallu datblygu gwaith gyda phobl 

sydd ag anableddau dysgu, a bydd y sefyllfa hon yn arwain at gwtogiad 
sylweddol yn y gweithgareddau sydd ar gael ar hyn o bryd. 

 
 Bydd aelodau o staff yn 

ailstrwythuro. Yn sgil hynny, bydd cymuned ymylol yn dioddef.  
 
 Mae H

anableddau dysgu i berfformio ac i fod yn gynorthwywyr gyda gweithdai. 
a 

gallu. 
 
 
 


