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5 Tachwedd 2019 

Annwyl Janet, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 29 Hydref ynghylch y ddeiseb 'Mae Cymru yn prysur 
golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth'. 

Fel y gwyddoch, yn dilyn adroddiad 'Taro'r Tant' gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg 
a Chyfathrebu, mae fy swyddogion wedi mynd ati i weithredu mewn ymateb i'r 
argymhellion. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys comisiynu contractwr annibynnol i gynnal 
astudiaeth ddichonoldeb i nodi ac asesu opsiynau ar gyfer cyflwyno gwasanaethau 
addysg cerddoriaeth yn y dyfodol.  

Bu peth oedi o ran cael yr adroddiad terfynol i law ac rydw i'n ddiolchgar am eich 
amynedd yn y mater hwn. Mae'r astudiaeth nawr wedi'i chwblhau ac mae'r contractwr 
wrthi'n gorffen yr adroddiad terfynol.  Rydw i'n edrych ymlaen at gael yr adroddiad 
terfynol yn fuan a byddaf yn edrych yn ofalus ar y cynnwys a’r canlyniadau ac yn 
ystyried sut y bydd addysg cerddoriaeth yn cael ei chyflwyno yng Nghymru yn y 
dyfodol. 

Byddaf yn gwneud yn siŵr y bydd copi o'r adroddiad a f'ymateb iddo yn cael ei hanfon 
atoch cyn gynted ag y bydd ar gael. 

Yn gywir 

Kirsty Williams AC/AM 
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