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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Ebrill ynghylch deiseb Active Music Services.  
 
Rwy'n nodi bod y ddeiseb yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog 
Llywodraeth Cymru i gynhyrchu Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth 
sydd â chyllid canolog penodol sy'n unol â gweddill y DU – ac mae’r ddeiseb yn darparu 
nifer o enghreifftiau i gefnogi Cynllun o'r fath.   
 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod addysg cerddoriaeth o ansawdd uchel ar gael i 
blant a phobl ifanc ar hyd a lled Cymru. 
 
Nid Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol yn uniongyrchol am ddarparu gwasanaethau ym 
maes cerddoriaeth, cyfrifoldeb awdurdodau lleol ydynt - ac maent yn derbyn cyllid 
drwy'r Grant Cynnal Refeniw. Fodd bynnag, rwy'n cydnabod y pwysau cyfredol y mae 
gwasanaethau cerddoriaeth yn eu hwynebu, a'r angen i gymryd camau cyn gynted ag 
y bo modd. 
 
Dyna pam rwy wedi darparu cyllid ychwanegol o £3 miliwn i gefnogi darpariaeth 
gwasanaethau cerddoriaeth ar hyd a lled Cymru yn 2018-19 ac yn 2019-20. Yn 2018-
19, darparwyd £1.5 miliwn yn uniongyrchol i awdurdodau lleol flaenoriaethu fel y 
gwelant orau yn ôl anghenion lleol, yn erbyn amrywiol feini prawf a awgrymwyd mewn 
perthynas â sicrhau bod addysg cerddoriaeth o ansawdd uchel ar gael yn gyffredinol i 
bob dysgwr. Mae'r meini prawf a awgrymwyd yn cynnwys amrywiaeth o feysydd y gellir 
gwario'r cyllid arnynt, gan gynnwys: 
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 Sicrhau mynediad i ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim. 

 Prynu offerynnau cerdd newydd a rhai sydd 'mewn perygl'.  

 Sicrhau bod mynediad gan ddisgyblion at wersi, arholiadau a chyrsiau.  

 Talu costau bod yn rhan o gerddorfeydd, corau a bandiau. 

 Cychwyn ensemble 'roc a phop'. 
 
Yn 2019-2020, bydd £1.5 miliwn yn cael ei ddyrannu i addysg cerddoriaeth yn dilyn 
ystyried canlyniadau astudiaeth ar ddarparu gwasanaethau cerddoriaeth yn y dyfodol. 
Roeddwn i hefyd wedi sicrhau bod £100,000 ar gael yn 2018-19 ar gyfer Celfyddydau 
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru i gefnogi'r gwaith pwysig y maent yn ei wneud ac i wella 
cyfleoedd ein cerddorion ifanc. 
 
Mae ymchwiliad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i ariannu addysg 
cerddoriaeth a gwella mynediad ati, sef Taro'r Tant, yn nodi 16 o argymhellion sy'n rhoi 
sylw i wella'r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau cerddoriaeth ledled Cymru.  
 
Mae fy swyddogion yn bwrw ymlaen â gwaith ar hyn o bryd i gyflawni'r argymhellion 

yn yr  
adroddiad. Mae hynny'n cynnwys cynnal ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol yn y 
sector cerddoriaeth ledled Cymru i drafod y cynnig i gynnal astudiaeth ddichonoldeb. 
Yn dilyn y gwaith hwnnw, mae fy swyddogion wedi caffael contractiwr annibynnol i 
gynnal astudiaeth ddichonoldeb er mwyn pennu ac asesu opsiynau ar gyfer darparu 
gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru yn y dyfodol.  
 
Mae rhai o'r argymhellion yn adroddiad Taro'r Tant yn cyfeirio at Gynllun Cenedlaethol 
ar gyfer Cerddoriaeth. Roedd y Pwyllgor wedi cadarnhau yn ddiweddarach mai'r 
Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth oedd hwnnw. Yn sgil hynny, rwy 
wedi cytuno i'r astudiaeth ddichonoldeb edrych ar y ffordd orau o greu cynllun 
cenedlaethol ar gyfer addysg cerddoriaeth.  
  
Amcanion yr astudiaeth ddichonoldeb yw: 
 
1. Adolygu'r dystiolaeth bresennol a chynhyrchu tystiolaeth newydd i bennu'r dulliau 
sydd eisoes yn bodoli ar gyfer darparu gwasanaethau addysg cerddoriaeth ar hyd a 
lled Cymru. 
2. Nodi arferion gorau'r dulliau sydd eisoes yn bodoli ar gyfer darparu gwasanaethau 
addysg cerddoriaeth ar hyd a lled Cymru. 
3. Ystyried modelau gwahanol o wasanaethau cerddoriaeth a phennu'r angen a'r 
galw am wasanaethau o'r fath ac argymell y cymorth sydd ei angen i gefnogi 
gwasanaethau eraill. 
4. Adolygu'r dystiolaeth bresennol a chynhyrchu tystiolaeth newydd i ystyried 
dichonoldeb yr opsiynau sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau addysg cerddoriaeth 
ar hyd a lled Cymru. Bydd angen i hynny: 
    a. Ystyried a ddylid trosglwyddo'r cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau i un corff 
'hyd braich' cenedlaethol a chyflwyno opsiynau am y math o gorff y dylai fod a'r 
opsiynau ariannu ar gyfer unrhyw gynnig. 
    b. Nodi ac ystyried pa opsiynau eraill a allai fod yn ymarferol i'w cyflawni o ran 
darparu gwasanaethau cerddoriaeth ar hyd a lled Cymru. 
5. Ystyried a ddylid paratoi Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth, ac 



os felly, nodi ac argymell cynnwys y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg 
Cerddoriaeth. 
 
Mae Consultancy Coop wedi cael y contract i gynnal yr astudiaeth hon. Rydym yn 
disgwyl y bydd y gwaith wedi'i gwblhau ym mis Awst ac y bydd adroddiad ar gael 
rywbryd ym mis Awst. 

 
Yn gywir  

 
Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 
 


