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Cyfarfod cyn y prif gyfarfod  (10.20 - 10.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon
 

2 Sesiwn Graffu ar waith y Gweinidog (10.30-12.25) (Tudalennau 1 - 14)
2.1 Y Ffordd y caiff Cymru ei Hyrwyddo a’i Marchnata  
2.2 Datblygiadau Cyfansoddiadol 

Carwyn Jones AC, Prif Weinidog

Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr, Twristiaeth, Treftadaeth a Chwaraeon
Des Clifford, Cyfarwyddwr, Swyddfa y Prif Weinidog
Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol

3 Papurau i'w nodi (12.25-12.30) (Tudalennau 15 - 50) 

CSFM(4)02-15(ptn1) - The Welsh Government Annual Update in Response to 
Recommendations from the Committee for the Scrutiny of the First Minister: The 
Welsh Government’s Relationship with the Third Sector and the Private Sector.  

CSFM(4)02-15(ptn2) - Letter from the First Minister to the Chair – Follow up from 
the meeting on 13 March 2015 (the Welsh Government’s role in protecting and 

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

http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=7133&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DConstitutional%2BAffairs%2B%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1


enhancing the Welsh language and the process for, and scrutiny of, major public 
appointments in Wales).

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:  

Eitem 5

5 Trafod y Dystiolaeth o’r Sesiwn Flaenorol (12.30-12.40)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



1 
 

MYNEGAI 
 
 

 

YR ECONOMI, GWYDDONIAETH A THRAFNIDIAETH ................................................................................................................................................................................. 2 

DIWYLLIANT, CHWARAEON A THWRISTIAETH ........................................................................................................................................................................................ 10 

ADDYSG A SGILIAU .................................................................................................................................................................................................................................. 14 

ADNODDAU NATURIOL ........................................................................................................................................................................................................................... 15 

CYNLLUNIO .............................................................................................................................................................................................................................................. 25 

CANOLOG................................................................................................................................................................................................................................................. 28 

 

  

T
udalen y pecyn 15

E
item

 3



2 
 

YR ECONOMI, GWYDDONIAETH A THRAFNIDIAETH 

Bwrdd Strategol Busnes Cymru 

Cylch gwaith http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2013/businesswalesstrategicboard/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/business/micro-business-report/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith 
Diben y Bwrdd Strategol yw monitro’n strategol, gwerthuso ac awgrymu ffyrdd o wella gwasanaeth Siop Un 
Stop Busnes Cymru. http://business.wales.gov.uk/cy 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Bydd y penodiad presennol yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2015. O fis Ionawr 2016 ymlaen bydd y Bwrdd yn 
cael ei benodi’n gyhoeddus i wasanaethu am hyd at dair blynedd yn gyson â chontractau gwasanaeth wedi’u 
hadnewyddu. 

 
 

Bwrdd Rhanbarth Prifddinas Caerdydd (Bwrdd Dinas-Ranbarth y De-ddwyrain gynt) a Bwrdd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe 

Cylch gwaith http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/city-regions/city-region-boards/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Mae’r Byrddau’n adeiladu ar y gwaith a wnaethpwyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Dinas-Ranbarthau a 
adroddodd yn 2012. Yn gynharach eleni cyhoeddasant weledigaethau strategol ar gyfer datblygiad a thwf eu 
rhanbarthau priodol.  http://gov.wales/docs/det/publications/150306cardiffcapitalregionen.pdf  

http://gov.wales/docs/det/publications/150216-a-growth-strategy-for-the-swansea-bay-city-region-en.pdf  

Dylanwad y gwaith 
Mae’r ddau Fwrdd yn dwyn ynghyd fyd busnes, llywodraeth leol, addysg a rhanddeiliaid eraill wrth gynghori ar 
y cyfeiriad strategol a’r blaenoriaethau allweddol ym mhob Rhanbarth. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Adolygwyd rôl a swyddogaeth y ddau Fwrdd tua diwedd eu cyfnod penodiad 18 mis, a phenderfynwyd 
ymestyn penodiad y ddau Fwrdd am chwe mis arall i’w galluogi i gwblhau’r tasgau oedd ganddynt mewn llaw. 
Cafodd hyn ei gyfleu a’i esbonio i Aelodau Cynulliad trwy Ddatganiad Ysgrifenedig.    

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2015/cityregions/?skip=1&lang=cy  
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Panel Cynghori ar y Sector Adeiladu 

Cylch gwaith 
Cynghori Llywodraeth Cymru wrth iddi sefydlu mesurau tymor byr, tymor canolig a thymor hir i’r sector. 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/construction-sector/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/construction-sector/construction-sector-
panel/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/construction-sector/8215315/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith Cyngor arbenigol ar y sector a ddarperir i lywio polisïau a gwaith cyflawni Llywodraeth Cymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Penodwyd Panel newydd i wasanaethu am dair blynedd o fis Hydref 2014 ymlaen. 

 
 

Panel Sector y Diwydiannau Creadigol 

Cylch gwaith Rhoi cyngor i Weinidogion Cymru ar sector y diwydiannau creadigol yng Nghymru. 

Aelodaeth 
Daeth tymor tair blynedd gwreiddiol Panel y Sector i ben yn 2013. Bydd y Cadeirydd, Ron Jones, yn parhau i 
wasanaethu hyd fis Mawrth 2016.  

Dogfennau cyhoeddedig 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/creative-industries-sector/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith Cyngor arbenigol ar y sector a ddarperir i lywio polisïau a gwaith cyflawni Llywodraeth Cymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim ar hyn o bryd. 
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Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol 

Cylch gwaith 
Cynghori Llywodraeth Cymru ar strategaethau penodol i wireddu gweledigaeth Cymru Ddigidol o genedl 
wirioneddol ddigidol. Ystyried a darparu cyngor ar feysydd trawsbynciol sydd â phwysigrwydd strategol 
allweddol i’r gwaith o gyflawni Cymru Ddigidol yn llwyddiannus.  

Aelodaeth http://gov.wales/topics/businessandeconomy/digitalwales/board/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/digitalwales/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/digitalwales/ict-public-sector/digital-first-delivering-welsh-
public-svs-online/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/digitalwales/ict-public-sector/digital-first/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith 
Mae adroddiad ac argymhellion y Rhwydwaith ar gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ar lein wedi dylanwadu 
ar y gwaith o ddatblygu strategaeth Digidol yn Gyntaf i sector cyhoeddus Cymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim ar hyn o bryd. 

 

Panel y Sector Ynni a’r Amgylchedd 

Cylch gwaith 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/energy-and-environment-sector/key-
priorities/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth 

Penodwyd aelodau newydd i’r panel yn ddiweddar. 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/energy-and-environment-sector/energy-env-sector-
panel/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/energy-and-environment-
sector/energysummaryadvice/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith Cyngor arbenigol ar y sector a ddarperir i lywio polisïau a gwaith cyflawni Llywodraeth Cymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim ar hyn o bryd. 
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Ardaloedd Menter 

Cylch gwaith 
http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/business/enterprisezones/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth 

Ynys Môn: http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy/ardaloedd/ynys-mon/ardal-fenter-ynys-mon/sut-
rydym-yn-gweithredu  
Canol Caerdydd: http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy/ardaloedd/caerdydd-canol/ardal-fenter-
canol-caerdydd/sut-rydym-yn-gweithredu  

Glannau Dyfrdwy: http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy/ardaloedd/glannau-dyfrdwy/sut-rydym-
yn-gweithredu  

Glyn Ebwy: http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy/ardaloedd/glyn-ebwy/sut-rydym-yn-gweithredu  

Dyfrffordd y Daugleddau: http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/enterprise-zone-locations/haven-
waterway/about-haven-waterway-zone/how-we-operate  

Eryri: http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy/ardaloedd/eryri/ardal-fenter-eryri/sut-rydym-yn-
gweithredu  

Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan: http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy/ardaloedd/sain-tathan-
maes-awyr-caerdydd/sain-tathan-maes-awyr-caerdydd/sut-rydym-yn-gweithredu  

Dogfennau cyhoeddedig http://business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy  

Dylanwad y gwaith 
Mae’r wybodaeth a’r arbenigedd wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o bennu blaenoriaethau strategol 
pob Ardal Fenter. Ar hyn o bryd mae’r Byrddau’n darparu cyngor ar y gwaith gweithredu a chyflenwi ym 
mhob Ardal. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Bydd Byrddau’r Ardaloedd Menter yn peidio â bod fel Grwpiau Gorchwyl a Gorffen ar 31 Gorffennaf 2015 ac 
yn cael eu hailgorffori fel Cyrff Cynghori ar 1 Awst 2015. 
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Panel Entrepreneuriaeth 

Cylch gwaith http://gov.wales/newsroom/businessandeconomy/2014/8336166/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Dogfennau cyhoeddedig Dim ar hyn o bryd. 

Dylanwad y gwaith 
Rhoi i Lywodraeth Cymru gyfarwyddyd strategol ac arbenigedd ar ddatblygu a chyflawni’r agenda 
entrepreneuriaeth yng Nghymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Bydd y Panel Entrepreneuriaeth yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2015. Panel newydd y Rhaglen Gyflymu 
Entrepreneuriaeth Ranbarthol fydd yn arwain ar yr agenda entrepreneuriaeth i Gymru.     

 

Panel y Sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol 

Cylch gwaith 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/financial-and-professional-services-sector/key-
priorities/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/financial-and-professional-services-sector/fps-sector-
panel/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/financial-and-professional-services-
sector/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/financial-and-professional-services-
sector/8217030/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith Cyngor arbenigol ar y sector a ddarperir i lywio polisïau a gwaith cyflawni Llywodraeth Cymru.  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Mae’r Cadeirydd yn aros ac mae panel newydd yn cael ei sefydlu. 
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Panel y Sector TGCh 

Cylch gwaith 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/information-and-communication-technology-ict-
sector/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/information-and-communication-technology-ict-
sector/ict-sector-panel/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/information-and-communication-technology-ict-
sector/ictsummaryadvice/?skip=1&lang=cy  

http://justask.wales.com/sectors/ict 

http://justask.wales.com/downloads (Deloitte Wales Guide) 

Dylanwad y gwaith Mae’r Panel yn darparu cyngor ar y ffordd orau o dyfu’r economi ddigidol yng Nghymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Mae’r Panel yn parhau ac mae penodiadau’r holl Aelodau wedi cael eu hadnewyddu hyd 31 Mai 2017 

 

Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi 

Cylch gwaith Monitro’r cynnydd o ran cyflawni amcanion Strategaeth Arloesi Llywodraeth Cymru 

Aelodaeth 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/innovation/innovation-advisory-council-for-
wales/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/innovation/innovation-strategy-wales/?lang=en 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/innovation/background/?lang=en 

Dylanwad y gwaith 
Rhoi i Lywodraeth Cymru safbwyntiau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat ar arloesi a monitro’r cynnydd o 
ran cyflawni amcanion Arloesi Cymru. Gweler y dolenni uchod 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim newidiadau arfaethedig. 
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Grŵp Busnes Llandrindod 

Cylch gwaith 

Mewn ymateb i un o’r argymhellion pwysig a ddeilliodd o waith Ardal Twf Lleol Powys, cytunodd y Gweinidog i 
arbrofi gyda dull o weithio sy’n cael ei arwain gan fusnes yn Llandrindod. Cafodd y Grŵp Busnes, o dan 
gadeiryddiaeth Justin Baird-Murray, y gwaith o ddatblygu cynllun gweithredu i fynd i’r afael â chynaliadwyedd 
economaidd y dref, gan nodi camau gweithredu a allai helpu i greu swyddi a sicrhau twf yn nhref Llandrindod. 

Aelodaeth 
Justin Baird-Murray – Cadeirydd Grŵp Busnes Llandrindod a Pherchennog Gwesty’r Metropole, Llandrindod, 
Andrew Davies, Sue Green, Michael Gough, Lloyd Jones, Iain McNair 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/plgzones/plan/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith 
Mae cynllun gweithredu wedi cael ei lywio gan drafodaethau gydag amrywiaeth fawr o fusnesau, unigolion a 
rhanddeiliaid yn y dref. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Mae’r grŵp wedi cwblhau’r cam gweithredu. Penodwyd Hyrwyddwr i’r Dref ym mis Ionawr 2015 ac mae 
camau gweithredu i gyflawni’r argymhellion ar y gweill erbyn hyn. 

 

Grŵp Cerbydau Carbon Isel 

Cylch gwaith http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2013/lowcarbonvehicles/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth 
Llywodraeth Cymru, Fforwm Moduron Cymru, Ysgol Fusnes Caerdydd, Nwy Prydain, Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni, ITM Power, Western Power Distribution, Prifysgol De Cymru, Truck Gas Alliance, Scottish & Southern 
Energy, Toyota 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Dim ar hyn o bryd 

Dylanwad y gwaith Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim yn yr arfaeth ar hyn o bryd. 
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Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Twf Lleol Powys 

Cylch gwaith 
Sefydlwyd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ymchwilio i addasrwydd Ardaloedd Twf Lleol i Bowys. 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/plgzones/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Dogfennau cyhoeddedig http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/policy/plgzones/reports/?lang=en  

Dylanwad y gwaith http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2013/powys/?lang=en  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Mae’r grŵp wedi cwblhau ei waith ond mae camau gweithredu i gyflawni’r argymhellion yn mynd rhagddynt. 

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyflawni Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi 

Cylch gwaith 
Goruchwylio’r gwaith o gyflawni’r argymhellion o adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardal Twf Lleol Dyffryn 
Teifi ac ymateb Llywodraeth Cymru iddo. Bydd y Grŵp yn bodoli am hyd at ddeunaw mis. 

Aelodaeth http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2015/teifivalleygrowthzoneen/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig  

Dylanwad y gwaith Dilynwch y ddolen uchod 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

 

 

Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru             

Cylch gwaith http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2015/coopmutuals/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Dylanwad y gwaith http://gov.wales/topics/businessandeconomy/business/welsh-coop-mutuals-commission/?lang=en  

Dogfennau cyhoeddedig Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Disgwylir yr Adroddiad ar ddiwedd mis Medi 2015.    
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DIWYLLIANT, CHWARAEON A THWRISTIAETH 

Panel Cynghori ar Ddarlledu 

Cylch gwaith http://gov.wales/newsroom/firstminister/2012/6587244/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth Dilynwch y ddolen uchod i weld y wybodaeth hon. 

Dogfennau cyhoeddedig Dim ar hyn o bryd. 

Dylanwad y gwaith 
Darparu cyngor ar sut orau i wneud y mwyaf o effaith darlledu yng Nghymru. Hefyd yn cynghori ar 
ymgynghoriadau yn y Deyrnas Unedig gyfan (e.e. gan Ofcom, Adran Diwylliant, Chwaraeon a’r Cyfryngau) 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim ar hyn o bryd. 

 

Media Investment Panel 

Cylch gwaith 

Ystyried cynigion o ran buddsoddi yn y cyfryngau a gwneud argymhellion ar gyllid i Weinidog yr Economi, 
Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth; darparu arbenigedd penodol mewn gwneud ac adennill buddsoddiadau ac 
adnabod Eiddo Deallusol gwerthfawr i gael ei fasnacheiddio a’i ddosbarthu; a chynghori ar sefydlu prosesau 
ar gyfer gweinyddu’r gyllideb buddsoddi yn y cyfryngau. 

Aelodaeth 
Peter McInerney, Partner yng nghwmni Sheridans – Cadeirydd 

Mae’r panel llawn yn cael ei sefydlu. 

Dogfennau cyhoeddedig Dim ar hyn o bryd 

Dylanwad y gwaith Ystyried prosiectau masnachol.  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim ar hyn o bryd 
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Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Weithrediadau Masnachol Cadw  

Cylch gwaith Cynghori Gweinidogion ar weithrediadau masnachol yn Cadw   

Aelodaeth 

Kari Coghill – Historic Scotland ; R A Davies; Ellen Donovan; Peter Goodship – Admiralty Consulting Ltd; E M 
Griffiths – Melin Tregwynt; Nerys Howell – Howel Food Consultancy; Keith James – Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol Cymru; David Michael – Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mark Richards – Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru; Terry Stevens – Stevens Associates; 

Dogfennau cyhoeddedig Dim ar hyn o bryd  

Dylanwad y gwaith 

Adolygu cyfleoedd ar gyfer gweithrediadau masnachol yn y 129 o safleoedd sydd o dan ofal Llywodraeth 
Cymru/Cadw. Mae’r rhain yn cynnwys atyniadau o bwys i ymwelwyr megis Castell Caernarfon, Castell 
Caerffili a Chastell Conwy, yn ogystal â gwaith haearn Blaenafon, sydd ar restr Treftadaeth y Byd. Adolygu’r 
perfformiad masnachol presennol, ymchwilio i gyfleoedd i wella, canfod rhwystrau posibl i dyfu incwm 
masnachol, a gwneud argymhellion ar strategaethau masnachol yn y dyfodol. Adolygu cyfleoedd masnachol 
ehangach mewn perthynas â’r sector treftadaeth ddiwylliannol yng Nghymru’n fwy cyffredinol. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

 

 

Bwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru  

Cylch gwaith 

Rhoi cyngor arbenigol uniongyrchol i Lywodraeth Cymru gan sicrhau bod safbwyntiau a blaenoriaethau'r 
diwydiant yn sail i'r gwaith o ddatblygu polisi. Sicrhau bod gweithgareddau a pholisi twristiaeth yn cefnogi twf y 
sector twristiaeth fel y nodir yn y strategaeth twristiaeth, Partneriaeth ar gyfer Twf 2013-2020, a chyfraniad y 
sector hwnnw i economi Cymru ac o ran creu swyddi. 

Aelodaeth http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/tourism-sector/tourism-advisory-board/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau 
cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/tourism-sector/tourism-sector-end-of-year-report-
2013/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith Mae cyngor arbenigol yn cael ei roi i lywio polisïau a gwaith cyflawni Llywodraeth Cymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Mae’r broses i benodi Cadeirydd newydd ar y gweill ar hyn o bryd ar gyfer hydref 2015. 
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GRWPIAU SYDD WEDI CWBLHAU EU GWAITH 

Adolygiad Mynediad at Gyllid 

 Cwblhawyd y gwaith ym mis Tachwedd 2013. Gweler Banc Datblygu Cymru. 

 

Panel y Sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch 

 
Erbyn hyn mae panel y sector wedi cael ei ddiddymu a bydd Diwydiant Cymru yn bwrw ymlaen â gwaith 
panel y sector. 

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardrethi Busnes 

 Peidiodd y Grŵp â bod ar ôl mis Tachwedd 2013. 

 

Panel Ardrethi Busnes 

 

Peidiodd y Grŵp â bod ar ôl cyflwyno ei adroddiad ym mis Mawrth 2015.  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/business-rates/?skip=1&lang=cy  

 

Adolygiad o Gymorth a Chyllid Busnes  

 Cwblhawyd yr adolygiad. http://business.wales.gov.uk/cy/canolfannaulleol  

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Banc Datblygu Cymru 

 Cwblhawyd  - Y diweddaraf am yr Adolygiad o'r Cyllid sydd ar gael i Fusnesau Bach a Chanolig 

 

Y Rhwydwaith Technolegau Electronig a Meddalwedd i Gymru 

 
Mae Diwydiant Cymru wedi cael ei greu ac mae’r Rhwydwaith yn y grŵp hwn.   

http://www.estnet.uk.net/news/estnet-members-predict-growth-in-jobs,-sales-and-investment-for-2014/ 
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Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gludo Nwyddau 

 
Mae’r Grŵp wedi cwblhau ei waith.  

http://gov.wales/topics/transport/freight/wales-freight-group/?skip=1&lang=cy  

 

Panel Sector y Gwyddorau Bywyd 

 

Bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn bwrw ymlaen â gwaith panel y sector a ddiddymwyd ym mis 
Chwefror 2014.    

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/life-sciences-sector/8217058/?skip=1&lang=cy             

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy  

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Hwb Gwyddorau Bywyd 

 Mae’r Grŵp hwn wedi cwblhau ei waith.  

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Murco 

 http://gov.wales/newsroom/businessandeconomy/2014/140410mtf/?skip=1&lang=cy  

  

Tasglu Adnewyddu Casnewydd 

Dogfennau cyhoeddedig 
Cwblhawyd  - http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/newport-regeneration/?lang=cy 

www.renewport.co.uk   

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi 

 
Cwblhawyd a sefydlwyd grŵp cyflawni - http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/teifi-valley-local-
growth-zone/teifi-valley-task-and-finish-group-13/?skip=1&lang=cy  

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu Economaidd 

 Mae’r Grŵp wedi cwblhau ei waith. http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/wled/?skip=1&lang=cy  

T
udalen y pecyn 27

http://gov.wales/topics/transport/freight/wales-freight-group/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/life-sciences-sector/8217058/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/newsroom/businessandeconomy/2014/140410mtf/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/newport-regeneration/?lang=cy
http://www.renewport.co.uk/
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/teifi-valley-local-growth-zone/teifi-valley-task-and-finish-group-13/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/teifi-valley-local-growth-zone/teifi-valley-task-and-finish-group-13/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/policy/wled/?skip=1&lang=cy


14 
 

ADDYSG A SGILIAU 

 

Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru  

Cylch gwaith http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/employmentskillsboard/?skip=1&lang=cy  

Aelodaeth http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/employmentskillsboard/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau cyhoeddedig Nid yw’r Bwrdd wedi cyhoeddi unrhyw ddogfennau yn ddiweddar. 

Dylanwad y gwaith 

Fel bwrdd cynghori, mae Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru yn cynnig fforwm i gyflogwyr ddarparu cyfraniad 
strategol a her gadarn er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu polisi cyflogaeth a sgiliau yn y dyfodol yng 
Nghymru. Yn fwyaf diweddar, chwaraeodd ran ganolog wrth ddylanwadu ar ddatblygiad y Cynllun Cyflawni 
Sgiliau. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim ar hyn o bryd. 
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ADNODDAU NATURIOL 

 

Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu 

Cylch gwaith Mae’r Pwyllgor yn cynghori Llywodraeth Cymru ar newidiadau i’r Rheoliadau Adeiladu yng Nghymru. Cynhelir 
cyfarfodydd y Pwyllgor o bryd i’w gilydd lle trafodir pynciau sydd yn yr arfaeth neu feysydd penodol sy’n cael 
eu hadolygu. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru’n defnyddio safbwyntiau’r Pwyllgor yn eu cyngor i’r 
Gweinidog Adnoddau Naturiol. 

Aelodaeth Cadeirydd – Yr Athro Phil Jones – Prifysgol Caerdydd 

Pensaernïaeth – James Chambers – Powell Dobson 

Cynaliadwyedd – Andy Sutton - BRE 

Adeiladwr – James Player 

Cwmni Adeiladu Tai - Nigel Smith - Redrow 

Gwasanaethau Mecanyddol a Thrydanol – Chris Lynn – Troup Bywaters & Anders 

Rheoli Adeiladu, y Sector Preifat – yn wag ar hyn o bryd 

Rheoli Adeiladu, y Sector Cyhoeddus – Heather Jones – Cyngor Sir Powys 

Anghenion Pobl Anabl – Alan Hunt – Cyngor Sir Penfro 

Peiriannydd Strwythurol – Matthew Evans - Arup Associates 

http://gov.wales/topics/planning/buildingregs/bracw/members/?lang=en (requires update) 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Amh. 

Dylanwad y gwaith Cyfrannodd y Pwyllgor ei safbwyntiau yn ystod y diweddariadau diweddar i Rannau L a B o’r Rheoliadau 
Adeiladu. Mae ganddo bresenoldeb ar weithgorau’r Adolygiadau Cynaliadwyedd presennol a bydd yn 
cyfrannu at yr adolygiad o Ran L yn 2016. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru wrthi’n penodi aelodau i lenwi’r swyddi gwag presennol. 
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Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru 

Cylch gwaith Sefydlwyd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru i roi llais cynrychioladol i’r diwydiant yng Nghymru. Bydd y 
Bwrdd yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau ein bod yn gwreiddio cynaliadwyedd, cystadleurwydd, 
effeithlonrwydd, cynhyrchiant, proffidioldeb a diogelwch bwyd ledled y diwydiant. Bydd y Bwrdd hefyd yn 
darparu cyfeiriad, yn hybu rhwydweithio ac yn rhannu gwybodaeth hollbwysig. Gan ddod yn annibynnol ar y 
llywodraeth yn y pen draw, bydd yn cymryd cydberchnogaeth ar ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy’ ac yn adrodd ar ei 
gynnydd i Weinidogion Llywodraeth Cymru. 

Aelodaeth Cadeirydd – Robin Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr The Village Bakery  
Aelodau: 
Norma Barry – Cyfarwyddwr InsideOut Organisational Solutions 
Annitta Engel - Cyfarwyddwr D.B.G.E Ltd 
Catherine Fookes – Rheolwr Ymgyrchoedd Organic Trade Board 
Justine Sarah Fosh - Prif Swyddog Gweithredol Improve 
Buster Grant, Rheolwr Gyfarwyddwr Brecon Brewing 
Alison Lea-Wilson - Cyfarwyddwr Cwmni Halen Môr Môn 
David Lloyd – Cyfarwyddwr Canolfan y Diwydiant Bwyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Katie Palmer -  Cydgysylltydd Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy, Bwyd Caerdydd 
Llior Radford -  Cyfarwyddwr Cyffredinol Village Dairy/Llaeth y Llan  
Andy Richardson – Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol Volac  
Justin Scale -  Rheolwr Gyfarwyddwr Capstone Organic 
Marcus Sherreard -  Cyfarwyddwr Gwerthiannau’r Deyrnas Unedig, Dawn Meats 
Huw Thomas -  Rheolwr Gyfarwyddwr Puffin Produce 
James Wilson -  Cyfarwyddwr Cynhyrchwyr Cregyn Gleision Bangor 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Dim ar hyn o bryd – ond bydd y Grŵp yn cyfarfod ym mis Medi 2015 ac yn cytuno ar Gylch Gorchwyl. Caiff 
dogfennau cyhoeddedig eu postio at y canlynol:-  

http://business.wales.gov.uk/foodanddrink/cy/bwrdd-diwydiant-bwyd-diod-cymru  

Dylanwad y gwaith Darperir cyngor arbenigol gan y diwydiant i lywio polisïau Llywodraeth Cymru a sicrhau y cyflawnir Tuag at 
Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020  

http://business.wales.gov.uk/foodanddrink/cy/cynllun-gweithredu  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Camodd Mr Robin Jones o’r neilltu fel cadeirydd y grŵp ym mis Mehefin 2015. Nid oes olynydd wedi cael ei 
benodi eto. 
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Grwpiau Pysgodfeydd y Glannau 

Cylch gwaith Mae Grwpiau Pysgodfeydd y Glannau’n cynnig fforwm i randdeiliaid ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu â 
Llywodraeth Cymru.   

Mae tri Grŵp o’r fath, un yr un i’r Gogledd, y Canolbarth a’r De. Maent yn cynnwys cynrychiolwyr o 
gymdeithasau pysgodfeydd, pysgotwyr hamdden, grwpiau buddiant amgylcheddol, gwyddonwyr môr, Seafish 
a Cyfoeth Naturiol Cymru. Diben pob un yw: 

 darparu cynigion i Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru yn ymwneud â rheoli pysgodfeydd yn 
rhanbarth y grŵp sef Cymru 

 cynorthwyo Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru i ymgysylltu â’r rheiny sydd â buddiant mewn 
pysgodfeydd a’r amgylchedd morol yn rhanbarth Grwpiau Pysgodfeydd y Glannau 

 bwydo’n ôl i randdeiliaid ehangach yn rhanbarth y Grwpiau Pysgodfeydd y Glannau ar oblygiadau polisi 
lleol 

Aelodaeth  

 

Mae aelodau pob grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o gymdeithasau pysgodfeydd, pysgotwyr hamdden, 
grwpiau buddiant amgylcheddol, gwyddonwyr môr, Seafish a Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Amh. 

Dylanwad y gwaith Mae’r Grwpiau’n cyfrannu at Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru, a hefyd yn cyflwyno sylwadau i 
Lywodraeth Cymru ar bynciau’n ymwneud â’r môr a physgodfeydd. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim 
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Grŵp Cynghori ar Adnabod Da Byw 

Cylch gwaith Cydweithio â Llywodraeth Cymru a rhoi cyngor iddi ar weithredu’r canlynol: 

 Tagiau Adnabod Electronig ar Ddefaid; 

 Symleiddio’r cyfeirnod a system Daliadau Plwyfi Sir; 

 Unrhyw newidiadau yn y dyfodol i systemau adnabod Gwartheg a Moch; 

 Awdurdodau Meddiannaeth Unigol; 

 Y rheol gwaharddiad symud 6 niwrnod; 

Aelodaeth https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A5529467/document/versions/published 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Dim 

Dylanwad y gwaith Mae’r grŵp yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyfleu, mewn modd cyson, negeseuon pwysig i ffermwyr a’r 
holl bobl hynny sydd â buddiant mewn adnabod da byw. 

Mae’r gweithgor: 

 Yn cynghori ar faterion sy’n gysylltiedig â gweithredu system electronig ar gyfer cofnodi symudiadau 
defaid a chronfa ddata yng Nghymru i gynnwys dull, ffurf ac amseriad y gwaith gweithredu; 

 Cynghori ar faterion sy’n gysylltiedig â throsglwyddiad posibl Daliad Plwyf Sir o Lywodraeth Cymru i’r 
Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion;  

 Cynghori ar unrhyw newidiadau a gynigir yn y dyfodol i’r systemau presennol ar gyfer adnabod 
gwartheg a moch; 

 Cynghori ar faterion yn ymwneud ag Awdurdodau Meddiannaeth Unigol; 

 Cynghori ar faterion yn ymwneud â’r rheolau gwaharddiad symud 6 niwrnod; 

 Ystyried a chynghori ar bolisi ehangach ar dda byw pan fo hwnnw’n effeithio ar y gwaith o weithredu 
polisi adnabod da byw neu pan fo’r gwaith o weithredu polisi adnabod da byw’n effeithio ar bolisi 
ehangach ar dda byw.  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim ar hyn o bryd 
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Adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru 

Cylch gwaith Cylch gwaith Cam Un: 

http://gov.wales/docs/desh/publications/141003landscapesreviewtermsofreferencecy.pdf  

Cylch gwaith Cam Dau: http://gov.wales/docs/desh/publications/150330-designated-landscapes-review-s2-
draft-call-for-evidence-letter-cy.pdf  

Aelodaeth Yr Athro Terry Marsden, John Lloyd Jones, Dr Ruth Williams  

Dogfennau 
cyhoeddedig 

http://gov.wales/docs/desh/publications/150305-review-of-designated-landscapes-in-wales-stage-1-report-
cy.pdf  

Dylanwad y gwaith Mae’r Panel yn cyflawni adolygiad annibynnol o ddiben a llywodraethiant tirweddau dynodedig Cymru – y 
Parciau Cenedlaethol a’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Bydd yn gwneud argymhellion ar 
sut mae’r tirweddau dynodedig yn cyflawni ac yn cyd-fynd â blaenoriaethau a ffyrdd o weithio sy’n dod i’r 
amlwg yng Nghymru, megis yr agendâu twf gwyrdd a rheoli adnoddau naturiol. Caiff yr adroddiad terfynol ei 
ystyried gan y Gweinidog Adnoddau Naturiol.  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen hwn yn dod i ben ar ôl cwblhau ei waith ar ddiwedd mis Gorffennaf. 
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Bwrdd Cynghori Strategol ar gyfer Cyswllt Ffermio 

Cylch gwaith Nod y Bwrdd Cynghori Strategol yw darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol i dîm rheoli Rhaglen 
Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt Ffermio. 

Cylch gwaith y Bwrdd Cynghori Strategol yw: 

- Darparu cyngor ar strategaeth a chyfeiriad cyffredinol Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt 
Ffermio yn unol â pholisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru 

- Gwneud argymhellion i dîm rheoli Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt Ffermio ar themâu a 
phynciau penodol y dylai’r Rhaglen eu cyflenwi i’r diwydiant amaethyddiaeth a choedwigaeth yng 
Nghymru. 

Aelodaeth Yr Athro Wynne Jones (Cadeirydd), Dr Cath Milne (SRUC), Neil Blackburn (Kite Consulting), Cate Barrow 
(Gwasanaeth Datblygu a Chynghori Amaethyddol), Yr Athro Nigel Scollan (Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, 
Amgylcheddol a Gwledig), Bob Stevenson (Cymdeithas Milfeddygon Prydain), Tim Williams (Sefydliad y 
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig), Delyth Davies (Dairy Co), Nia Lloyd (CFfI Cymru), Julie Finch 
(HCC), Brian Rees (Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch), David Jenkins (Coed Cymru), David 
Knowles (IOSH), Paul Allen (Canolfan y Dechnoleg Amgen), Peter Davies (Comisiynydd Dyfodol 
Cynaliadwy), Gary Douch (Llywodraeth Cymru), Eirwen Williams (Menter a Busnes), Alun Jones (Menter a 
Busnes) 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Amh. 

Dylanwad y gwaith Amcanion y Grŵp yw: 

- Sicrhau y caiff negeseuon allweddol strategaethau a mapiau ffyrdd Llywodraeth Cymru eu bwydo i 
mewn i’r gwaith o gyflawni Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt Ffermio 

- Cymryd holl sectorau amaethyddiaeth Cymru i ystyriaeth a sicrhau bod y Newid yn yr Hinsawdd yn 
thema drosfwaol yn yr holl weithgareddau   

- Sicrhau y caiff themâu trawsbynciol Cyswllt Ffermio eu cynnwys yn themâu a phynciau’r gwaith 
cyflawni 

- Cynghori ar themâu a phynciau allweddol i gael eu cynnwys yn rhan Cyswllt Ffermio yn y cyhoeddiad 
Gwlad 

- Blaenoriaethu’r ymchwil a’r wybodaeth y mae angen eu lledaenu i’r diwydiant 
- Rhoi cyngor a gwneud argymhellion i dîm rheoli Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt Ffermio  
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Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Mae’r Bwrdd Cynghori Strategol wedi bod yn weithredol o dan Gynllun Datblygu Gwledig 2007-13 a bydd yn 
dod i ben ym mis Medi 2015. Mae Fframwaith ar gyfer Cyswllt Ffermio’n cael ei gaffael o dan Raglen Datblygu 
Gwledig 2014-2020. Bydd hwn yn dechrau ym mis Hydref 2015 ac yn cynnwys Bwrdd Cynghori Strategol.  

 

Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru 

Cylch gwaith Penodwyd Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru, Grŵp o chwe arbenigwr wedi’i benodi’n gyhoeddus, 
ym mis Mehefin 2014 i gynorthwyo â’r gwaith o weithredu Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru. Mae 
gan y Grŵp rôl hanfodol wrth ddarparu cyswllt cydnabyddedig rhwng Llywodraeth Cymru, ceidwaid da byw, 
perchnogion anifeiliaid, cynrychiolwyr y diwydiant a’r proffesiwn milfeddygol. 

Aelodaeth http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/wales-animal-health-welfare-framework/animal-health-
welfare-framework-group/membership/?skip=1&lang=cy  

Dogfennau 
cyhoeddedig 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/wales-animal-health-welfare-framework/framework-
document/?skip=1&lang=cy  

Dylanwad y gwaith Mae Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru’n disgrifio’r weledigaeth hirdymor ar gyfer iechyd a lles 
anifeiliaid yng Nghymru trwy bum canlyniad strategol: 

 Mae gan Gymru anifeiliaid cynhyrchiol iach 

 Mae gan anifeiliaid yng Nghymru ansawdd bywyd da 

 Mae gan bobl ffydd a hyder yn y ffordd y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu ac yn y modd o ddiogelu 
iechyd y cyhoedd 

 Mae gan Gymru economi wledig lewyrchus 

 Mae gan Gymru amgylchedd o safon uchel 

Mae Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru wedi cytuno ar ei brif flaenoriaethau ar gyfer 2015/16 
isod. Mae’r rhain yn gysylltiedig â’r pum canlyniad strategol uchod: 

 Codi ymwybyddiaeth o fioddiogelwch 

 Codi ymwybyddiaeth o ymwrthedd i gyffuriau 

 Dolur rhydd feirysol buchol 

 Y clafr 

 Cynorthwyo â’r gwaith o gyflawni “Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant 
Bwyd a Diod 2014-20”  

 Ymgysylltu gwell â’r sector lles (ceffylau ac anifeiliaid anwes) 
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Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Nid oes unrhyw newidiadau arfaethedig ar hyn o bryd. 

 
 
 

Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru 

Cylch gwaith Rôl Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru yw cynorthwyo Llywodraeth Cymru i lunio polisïau, cynlluniau, 
strategaethau a chyfreithiau priodol sy’n ymwneud â physgodfeydd môr yng Nghymru.  

Mae’r Grŵp yn cyfarfod bob chwarter er mwyn sicrhau cyfraniad lleol a chenedlaethol amserol i’r gwaith o 
reoli pysgodfeydd môr Cymru. 

Aelodaeth 

 

Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys Cadeirydd a benodir gan y Gweinidog, Cadeirydd pob Grŵp Pysgodfeydd y 
Glannau, cynrychiolwyr pysgodfeydd, Seafish, CLlLC, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyswllt Amgylchedd Cymru, 
cynrychiolydd gwyddoniaeth 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

 

Amh. 

Dylanwad y gwaith Bydd y Grŵp yn rhoi adborth i Lywodraeth Cymru ar ran grwpiau buddiant y môr a physgodfeydd. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Caiff aelodaeth a rôl y Grŵp eu hadolygu yn 2016 
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Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd 

Cylch gwaith Cynghori Tîm Polisi Coedwigaeth Llywodraeth Cymru ar: 

 y gwaith o ddatblygu polisïau sy’n ymwneud â choed a choetiroedd yng Nghymru gan gynnwys unrhyw 
ddiwygiad ar Strategaeth a/neu Gynllun Gweithredu Coetiroedd Llywodraeth Cymru; 

 cyflawni Strategaeth Goetiroedd Cymru ar sail dealltwriaeth drylwyr o’r ddeddfwriaeth, polisïau a 
gweithgarwch sy’n ymwneud â choed a choetiroedd yng Nghymru; 

 comisiynu ymchwil a thystiolaeth i gynorthwyo’r â’r gwaith o ddatblygu polisïau ar goedwigaeth, gan 
gynnwys adolygu cynnydd y gwaith o gyflawni Strategaeth Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Comisiwn 
Coedwigaeth yng Nghymru; 

 datblygu cyfleoedd i rwydweithio, trwy bartneriaeth, er mwyn hybu coetiroedd a choedwigoedd 
cynaliadwy a all ddarparu amrywiaeth o fuddion i bobl Cymru; 

 sganio’r gorwel er mwyn sicrhau bod polisi coedwigaeth, trwy broses y Strategaeth, yn ymateb i 
faterion ac agendâu newydd sy’n berthnasol i Gymru. 

Aelodaeth Mae’r Panel yn cynnwys hyd at 22 o aelodau sy’n adlewyrchu elfennau cymdeithasol, amgylcheddol a busnes 
coedwigaeth yng Nghymru ac yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru. Cânt eu penodi i wasanaethu am ddwy 
flynedd gyda’r posibilrwydd o adnewyddu’r penodiad am ddwy flynedd arall.  

Yr aelodau presennol yw: Roger Cooper, Bernard Llewellyn, Tim Kirk, David Jenkins, Martin Bishop, Rory 
Francis, Jenny Wong, Phillipe Morgan, Judith Webb, Christine Cahalan, Gareth Ellis, Russell Horsey, Kate 
Hamilton, Jane Forshaw, Ceri Davies, Ruth Jenkins, Gabrielle Torkington, Chris Emery, Jane Barbrook, 
Rhianne Jones a David Edwards. 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Nid yw’r Panel yn cyhoeddi dogfennau ei hun ond yn rhoi cyngor i Dîm Polisi Coedwigaeth Llywodraeth 
Cymru. 

Dylanwad y gwaith Mae’r Panel yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu polisi coedwigaeth yng Nghymru ac mae’n 
fforwm hynod ddefnyddiol i roi prawf ar syniadau a chael ymateb oddi wrth ran helaeth o sector coetiroedd 
Cymru.  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Cafodd cylch gwaith ac aelodaeth y Panel eu diwygio ym mis Mawrth 2015 i adlewyrchu’r newid yn y ffordd y 
llywodraethir coedwigaeth yng Nghymru yn dilyn ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru ac arno mae cydbwysedd 
50/50 rhwng y rhywiau. 
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Grŵp Rhanddeiliaid Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid (YESS) 

Cylch gwaith Rhoi cyngor a chyfarwyddyd i Lywodraeth Cymru ar ei gwneud yn haws i bobl ifanc a newydd-ddyfodiaid 
symud i mewn i ffermio yng Nghymru. 

 

Aelodaeth 

Llywodraeth Cymru, NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, Cymdeithas y Tirfeddianwyr, Cymdeithas y 
Ffermwyr Tenant, CFfI Cymru, Y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol, Academi Amaeth, FCN, RABI, 
Addington Fund, Mentoriaid YESS, Banc Barclays, Cyfreithwyr Agri Advisor, DairyCo. 

Dogfennau cyhoeddedig Dim dogfennau cyhoeddedig 

Dylanwad y gwaith Cyngor arbenigol ar y sector a ddarperir i lywio polisïau a gwaith cyflawni Llywodraeth Cymru. 

 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Mae’r cylch gorchwyl i fod i newid yn 2015 i adlewyrchu rôl y grŵp mewn perthynas â Chynllun Datblygu 
Gwledig 2014 – 2020. 

Mae’n bosibl y bydd aelodau’r grŵp yn newid, ond bydd y sefydliadau allanol yn aros yr un peth. T
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CYNLLUNIO 

Comisiwn Dylunio Cymru 

 

Cylch gwaith 

Rôl Comisiwn Dylunio Cymru yw: 

 hyrwyddo safonau uchel ym meysydd dylunio a phensaernïaeth i’r sector cyhoeddus a’r sector preifat 
yng Nghymru trwy hybu dealltwriaeth ehangach o faterion yn ymwneud â dylunio a thirweddau ecolegol 
a phwysigrwydd gwella’r amgylchedd adeiledig ar draws pob sector; 

 cynorthwyo â’r gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau Llywodraeth Cymru (gan gynnwys Polisi 
Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio) i’r graddau y maent yn ymwneud â 
dylunio a phensaernïaeth; 

 hybu’r safonau uchaf o ddylunio cynhwysol mewn datblygiadau sy’n cefnogi ac yn hybu datblygu 
cynaliadwy yn unol â nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol;  

 hybu rhagoriaeth ym mhob prosiect gan gynnwys datblygiadau o ddydd i ddydd, megis cynlluniau 
preswyl a chyflogaeth ar raddfa fach; a 

 threfnu arddangosfeydd, cyfarfodydd, seminarau a chynadleddau perthnasol er mwyn gwella rhagor ar  
ddealltwriaeth o faterion yn ymwneud â dylunio yn yr amgylchedd adeiledig.  

Cynhelir cyfarfodydd chwarterol ffurfiol rhwng Is-adran Noddi (Cynllunio) Llywodraeth Cymru a Chomisiwn 
Dylunio Cymru i adrodd ar weithgareddau ac i drafod materion o bwys.  

Aelodaeth http://dcfw.org/about/  

Dogfennau 
cyhoeddedig 

http://dcfw.org/publications/  

Dylanwad y gwaith Mae Comisiwn Dylunio Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr ym meysydd dylunio trefol, pensaernïaeth a 
thirlunio, peirianneg sifil, gwasanaethau adeiladu a’r proffesiynau amgylcheddol ehangach sy’n ymwneud â 
llunio cefn gwlad, dinasoedd, trefi a phentrefi Cymru. Mae’r Comisiwn yn ymgysylltu â’r cyhoedd, rhanddeiliaid 
mewn cyrff proffesiynol, awdurdodau lleol, cleientiaid a chyrff comisiynu, ym meysydd cynllunio, adfywio, ynni 
a seilwaith, gan sicrhau bod ei gymorth ar gael ledled Cymru gyfan. 

Un o weithgareddau craidd y Comisiwn yw darparu Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau ar gyfer cynlluniau 
datblygu ledled Cymru, sydd ar gael i’r holl awdurdodau lleol, i ddatblygwyr ac i’r cyhoedd.  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Cadeirydd newydd ac aelodau newydd o’r bwrdd i gael eu penodi erbyn diwedd 2015 i ddechrau ar eu gwaith 
ym mis Ebrill 2016. Mae’r broses benodi i ddechrau ym mis Medi 2015.  
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Grŵp Cyngor Technegol ar Gynllunio ar gyfer Manwerthu a Chanol Trefi   

Cylch gwaith Mae’r Grŵp Cyngor Technegol yn ystyried polisïau cynllunio Llywodraeth Cymru ar gynllunio manwerthu fel 
y’u nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru (Gorffennaf 2014) a bydd yn rhoi cyngor lle bernir y bo angen i’r polisïau 
presennol gael eu hategu gan gyngor technegol diwygiedig. 

Bydd y Grŵp yn ystyried pa newidiadau y mae angen eu gwneud i Nodyn Cyngor Technegol 4 yng ngoleuni’r 
ymchwil sydd wedi’i chyhoeddi sef Town Centres and Retail Dynamics - Towards a Revised Retail Planning 
Policy for Wales, tystiolaeth berthnasol arall gan gynnwys ymatebion i ymgynghoriadau, a gwybodaeth a 
phrofiad aelodau’r Grŵp. 

Aelodaeth Llywodraeth Cymru (Cynllunio, Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a Chartrefi a Lleoedd), Consortiwm Manwerthu 
Cymru (Consortiwm Manwerthu Prydain), CLlLC (swyddogion o Awdurdodau Cynllunio Lleol Caerdydd a Sir 
Gâr), Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW) a Chymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS).  

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Amh. Ymgynghoriad ar Bennod 10 o’r Polisi Cynllunio Drafft a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 4 i fod i gael ei 
gyhoeddi yn haf 2015 

Dylanwad y gwaith Bydd y Grŵp yn gwneud argymhellion ar gyfer newidiadau i Bennod 10 o Bolisi Cynllunio Cymru a TAN4.  

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim 
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Fforwm Cynllunio Cymru 

Cylch gwaith 

 

Mae Fforwm Cynllunio Cymru yn fwrdd seinio ar gyfer gweithredu a chyflawni cynllunio defnydd tir yng 
Nghymru. Ei gylch gorchwyl yw darparu cyngor amserol, ymarferol ac arbenigol i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol 
ar weithredu a chyflawni’r gwasanaeth cynllunio defnydd tir yng Nghymru. 

Aelodaeth Mae ei aelodau’n cynnwys cynrychiolwyr o fyd busnes a’r sector cyhoeddus ac o gyrff gwirfoddol ac 
amgylcheddol.  

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Dim 

Dylanwad y gwaith Rhanddeiliaid cynllunio defnydd tir yn darparu cyngor i fod yn sail i bolisi a gwaith cyflawni cynllunio 
Llywodraeth Cymru 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Bwriad i ehangu Fforwm Cynllunio Cymru i gynnwys rhanddeiliaid ychwanegol 
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CANOLOG 

 

Treth Trafodiadau Tir  - Grŵp Arbenigwyr Technegol 

Cylch gwaith Darparu arbenigedd technegol ar dreth dir y dreth stamp o’r tu mewn i Lywodraeth Cymru ac oddi wrth 
ymarferwyr treth gan gynnwys cyfreithwyr, cwmnïau cyfreithwyr, cyfrifwyr a syrfewyr. 

Aelodaeth Cymysgedd o gyfrifwyr, cyfreithwyr, syrfewyr a chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru o faes Tai, yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, a’r Ganolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio. 

Dogfennau 
cyhoeddedig 

Dim 

Dylanwad y gwaith Arbenigwyr ar drethi o’r diwydiant i helpu i ddatblygu rhywbeth i gymryd lle treth dir y dreth stamp yng 
Nghymru. 

Unrhyw newidiadau 
arfaethedig 

Dim 
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David Melding AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Ty Hywel 
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1NA 
             29 Ebrill 2015 
 
Annwyl David 
  
Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Cyfarfod ar 13 Mawrth 2015 

 
Ysgrifennaf atoch mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 2 Ebrill sy’n nodi manylion pwyntiau a 
godwyd gan y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn dilyn y cyfarfod y bûm i’n 
bresennol ynddo ar 13 Mawrth 2015 i drafod rôl Llywodraeth Cymru o ran diogelu a 
hyrwyddo’r iaith Gymraeg ynghyd â’r broses ar gyfer penodiadau cyhoeddus pwysig yng 
Nghymru, a chraffu arnynt. 
 
Rwyf am ymateb i’r materion a godwyd yn y drefn y maent yn ymddangos yn eich llythyr.  
 
1. Rôl Llywodraeth Cymru wrth ddiogelu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg 
 
Cymorth Ariannol 
 
Ar gais y Pwyllgor, rwy’n darparu isod fanylion y modd y dyrennir y cyllid o dan bob llinell 
gyllideb ar gyfer yr iaith Gymraeg. 
 
Y Gymraeg (BEL 6020) 
 
Diben BEL 6020 yw ategu nodau Strategaeth y Gymraeg Iaith Fyw: Iaith Byw a'r datganiad 

polisi Iaith fyw: iaith byw - Bwrw Mlaen sef: 

 Hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn teuluoedd 

 Cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a 
chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith 

 Cryfhau safle’r Gymraeg o fewn y gymuned 

 Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle 

 Cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion 

 Cryfhau’r seilwaith ar gyfer yr iaith 
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Maes 
cefnogaeth 
 

Gwariant sydd 
wedi 
ymrwymo a 
gwariant 
dangosol o 
fewn 2015-16 

Manylion y dyraniad 

Grantiau i 
sefydliadau 
Cymraeg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grantiau 
Papurau 
Bro  
 
Grantiau 
Bwrw 
Mlaen 

       £4,122,151 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

£87,010 
 
 
 

£300,230 

Cyfanswm yr arian grant i sefydliadau Cymraeg, fel yr 
Eisteddfod Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru a 
Mentrau Iaith, i hyrwyddo'r iaith. Yn 2015-16 bydd pob 
Menter Iaith yn derbyn cyllid sylfaenol yn seiliedig ar 
£3.45 fesul siaradwr Cymraeg (ac eithrio Gwynedd lle 
mae’r arian wedi’i gapio) a bydd pob Menter yn derbyn 
o leiaf £ 60,000. 
 
Mae'r ffigur hwn wedi'i rannu fel a ganlyn:- 
Addysg a Hyfforddi                   £35,140 
Mentrau Iaith                        £2,289,567 
Y Gymuned                             £832,541 
Plant a phobl ifanc                   £964,903 
 
Wedi'i gymeradwyo i 51 o Bapurau Bro yn 2015-16. 
 
 
 
Wedi'i gymeradwyo i 12 sefydliad ar draws Cymru yn 
2015-16. Cyfle untro am arian oedd hwn, a gynigiwyd 
drwy'r datganiad polisi Bwrw Mlaen.  

Grant 
Technoleg 
a 
Chyfryngau 
Digidol 

£270,000 Hon yw'r flwyddyn olaf o ymrwymiad tair blynedd i 
ariannu prosiectau i hybu a hwyluso defnydd o'r iaith 
trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Dyfarnwyd 10 
grant yn 2015-16. 
 

Ymchwil  
 

£55,500* Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer gwerthuso’r 
strategaeth iaith, Iaith fyw: iaith byw; yr arolwg 
cenedlaethol; ac aelodaeth Llywodraeth Cymru o’r 
Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol.  

Cefnogi 
Partneriaid 
Cymunedol  

£48,000* Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant a chymorth ar gyfer 
partneriaid a ariennir trwy grantiau. 
 

Marchnata £80,000* Gan gynnwys marchnata sy’n gysylltiedig â Iaith 
fyw:Iaith byw ac ymgyrch y Pethau Bychain.  

Tribiwnlys 
y Gymraeg  

£50,000* 
 

Costau rhedeg ar gyfer y flwyddyn lawn gyntaf o waith y 
Tribiwnlys 2015-16. 

Plant a 
Phobl Ifanc  

£825,400* Mae hyn yn cynnwys prosiectau a gyflawnir gan 
gontractwyr; TWF sy'n cefnogi dwyieithrwydd plant o’r 
dechrau’n deg, a PCAI (Prosiect Cefnogi Arferion Iaith) 
sy'n cefnogi newid arferion iaith o fewn ysgolion a thu Tudalen y pecyn 44



hwnt i gatiau'r ysgol. 

 
* Gwariant dangosol yw’r ffigurau hyn a chânt eu hystyried ymhellach. Telir pob gwariant o’r 
cyllidebau sydd ar gael. 
 
Comisiynydd y Gymraeg (BEL 6021) 
 
Diben BEL 6021 yw ariannu swydd Comisiynydd y Gymraeg. Mae gan y Comisiynydd 

swyddogaethau a phwerau eang sy'n cynnwys:  

 gweithio tuag at sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg  

 gosod dyletswyddau ar bersonau sydd o fewn cwmpas y Mesur i gydymffurfio â 
safonau'n ymwneud â'r Gymraeg  

 cynnal ymchwiliadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd  

 ymchwilio i achosion honedig o ymyrryd â rhyddid unigolyn i gyfathrebu ag 
unigolyn arall yn Gymraeg 

 hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, yn enwedig yn y trydydd sector a'r sector 
preifat 

 

Cymorth grant 
Comisiynydd y Gymraeg  

 
£3,390,000 

 
Y gyllideb a ddyrannwyd ar gyfer 2015-16 

 
Y Gymraeg mewn Addysg (BEL 5164) 
 
Pwrpas cyllideb y Gymraeg mewn Addysg (BEL 5164) yw cefnogi gweithredu'r Strategaeth 
Addysg Cyfrwng Cymraeg ac mae’r gyllideb yn cefnogi gweithgaredd yn y meysydd 
canlynol: 

 

 cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg; 

 darparu hyfforddiant i ymarferwyr drwy'r Cynllun Sabothol a Grant y Gymraeg 
mewn Addysg; 

 darparu hyfforddiant Cymraeg drwy gyrsiau Cymraeg i oedolion a Chymraeg ail 
iaith;  

 comisiynu adnoddau addysgu a dysgu;  

 ymgymryd â gwaith ymchwil, gwerthuso a marchnata mewn perthynas â'r 
Strategaeth. 

 
Isod darperir dadansoddiad o gyllideb 2015-16 
 

Llinell Cyllideb  Cyllideb 
2015-16 

 

Cynllunio a phrif-ffrydio  £2.684m Mae’r  dyraniad hwn yn 
cynnwys cyllid grant i 
Mudiad Meithrin, Sgiliaith a'r 
Pencampwyr Dwyieithog o 
fewn y sector Addysg 
Bellach a'r sector dysgu 
seiliedig ar waith. Mae'r 
gyllideb hon hefyd yn 
cefnogi ymchwil, gwerthuso 
a gweithgaredd marchnata i 
gefnogi'r Strategaeth 
Addysg Cyfrwng Cymraeg.  

Cymraeg i Oedolion  £9.176m Cyllid rheolaidd Cymraeg i 
Oedolion, sy'n ariannu 

Tudalen y pecyn 45



cyrsiau ar draws Cymru. 

Sgiliau Ieithyddol £2.271m Yn cynnwys prosiectau i roi 
ar waith y cynllun 
gweithredu Cymraeg fel Ail 
Iaith ac arian grant i 
ddatblygu’r rhaglen 
Cymraeg i Oedolion. 

Adnoddau Diagnostig  £0.043m Cyllid i gynnal a hybu 
offeryn diagnostig sgiliau 
Cymraeg ar-lein. 

Hyfforddiant i ymarferwyr £1.795m Yn cynnwys y Cynllun 
Sabothol Iaith Gymraeg; 
hyfforddiant methodoleg 
iaith Gymraeg ar gyfer 
ymarferwyr ysgolion a 
cholegau addysg bellach; a 
rhaglen hyfforddiant ar gyfer 
ymarferwyr y blynyddoedd 
cynnar. 

Comisiynu adnoddau £2.630m Mae'r dyraniad hwn yn 
cefnogi comisiynu adnoddau 
Cymraeg a dwyieithog i 
ddysgwyr er mwyn cefnogi 
addysgu a dysgu Cymraeg 
fel pwnc, yn ogystal â 
phynciau eraill drwy gyfrwng 
y Gymraeg. 

Cyfanswm y Llinellau 
Gwariant yn y Gyllideb  

£18.599m  

 
Gofynnodd y pwyllgor hefyd am wybodaeth benodol am y ffrwd ariannu addysg cyfrwng 
Cymraeg ac am ddadansoddiad sy'n dangos sut mae hyn wedi cynyddu neu wedi gostwng. 
Mae'r tabl isod yn dangos y gyllideb i ddarparu’r strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg dros 
5 mlynedd, 2011-16. 
 

 2011-12 
(£m) 

2012-13 
(£m) 

2013-14 
(£m) 

2014-5 
(£m)  

2015-16 
(£m) 

Gweithredu’r 
Strategaeth Addysg 
Cyfrwng Cymraeg  

12.377 16.212 16.212 21.006 18.599 

 
Mae'r gyllideb yn amrywio ar draws y blynyddoedd yn sgil trosglwyddo cyllidebau a 
rhaglenni rhwng adrannau wrth i gyfrifoldebau a blaenoriaethau newid.  
 
Er enghraifft, trosglwyddwyd £9.867m o’r Camau Addysg Ôl-16 i gyllido Cymraeg i Oedolion 
er mwyn symleiddio'r broses ar gyfer y sector; a throsglwyddwyd £5.13m o’r hyn sy’n 
weddill weddill o’r Grant Cymraeg mewn Addysg i’r Cam Gweithredu Safonau Addysg er 
mwyn creu'r Grant Gwella Addysg newydd ar gyfer ysgolion.  
 
Fodd bynnag, ar sail tebyg am debyg, mae'r gyllideb wedi gostwng £600,000 rhwng 2014-
15 a 2015-16.  
 
Gan fod y Gymraeg yn thema drawsbynciol, yn ychwanegol at y dyraniad cyllideb hwn, mae 
adrannau a changhennau eraill o fewn yr Adran Addysg a Sgiliau yn cefnogi datblygiad y 
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Gymraeg o fewn y system addysg. Er nad yw’n hawdd ei fesur, mae cyfanswm y cymorth 
ariannol ar gyfer y Gymraeg mewn addysg yn sylweddol uwch. 
 
Mewn ffordd debyg, mae adrannau eraill yn cynnwys gwariant ar y Gymraeg yng nghyd-
destun eu meysydd polisi eu hunain. 
 
Prif-ffrydio 
 

O ran prif-ffrydio'r iaith, mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod dyletswyddau 
statudol ar Weinidogion Cymru i ystyried effaith eu penderfyniadau ar yr iaith Gymraeg.  
Bydd y Safonau Llunio Polisi yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ystyried o’r 
dechrau sut mae penderfyniadau polisi yn effeithio ar yr iaith, boed hynny’n gadarnhaol 
neu’n negyddol, fel bod penderfyniadau yn hyrwyddo ac yn cefnogi ei defnydd cynyddol o 
fewn meysydd portffolio. Mae’n rhaid i Weinidogion fod yn gwbl ymwybodol o'r ddyletswydd 
hon pan fyddant yn gwneud eu penderfyniadau: felly mae’n ofynnol i adrannau Llywodraeth 
Cymru gynnal asesiadau effaith er mwyn dangos bod ystyriaethau o ran yr iaith Gymraeg 
wedi'u nodi ac y gweithredwyd ar eu sail. 
 
I'r perwyl hwn lansiwyd fframwaith Asesu Effaith ar yr Iaith Gymraeg (WLIA) ym mis Medi 
2014, yng ngoleuni dyfodiad y Safonau ac i sicrhau penderfyniadau polisi ansawdd uchel 
sy'n ystyried effeithiau ar yr iaith. Mae'r fframwaith yn cynnwys canllawiau manwl i staff i 
sicrhau bod ystyriaethau ynghylch yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o benderfyniadau polisi 
Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys deddfwriaeth, y defnydd o bwerau statudol, datblygiadau 
polisi a datganiadau, cynlluniau grant, strategaethau, contractau ac ymchwil. Gan fod y 
fframwaith yn dal yn gymharol newydd, caiff ei adolygu dros y misoedd nesaf i sicrhau ei fod 
yn hwyluso ein gwaith i ddatblygu polisïau cadarn sy'n cael effaith gadarnhaol ar yr iaith a'i 
defnyddwyr. Yn dilyn hynny, cynigir mwy o hyfforddiant gweithdy i staff Llywodraeth Cymru 
ar gwblhau'r WLIAs. Yn ddiweddar rydym hefyd wedi cyfrannu at adolygiad Comisiynydd y 
Gymraeg o'r prosesau WLIA ar draws sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru, ac rydym yn 
edrych ymlaen at weld yr argymhellion yn yr adroddiad terfynol pan gaiff ei gyhoeddi yn 
ddiweddarach eleni. 
 
O ran adroddiad monitro blynyddol Llywodraeth Cymru ar ein cynllun iaith Gymraeg, fel y 
dywedais yn y cyfarfod, mae swyddogion wedi darparu cryn wybodaeth ar gyfer 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o’r ymchwiliad i’r Safonau y llynedd, yn ychwanegol at yr 
wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol. Mae swyddogion wrthi’n trafod sut mae gwella 
strwythurau adrodd yn y dyfodol o dan y Safonau Iaith newydd. 
 
 
Cynllunio a'r Bil Cynllunio 
 
Rydym wedi gwneud gwelliannau i’r Bil Cynllunio yng Nghyfnod 2 a fydd yn sicrhau bod y 
Gymraeg yn cael ystyriaeth mewn cynlluniau datblygu cenedlaethol, strategol a lleol. Mae’r 
Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn parhau i weithio gyda’r holl bleidiau i sicrhau bod unrhyw 
welliannau pellach i’r Bil sy’n ymwneud â’r iaith yng Nghyfnod 3 yn adlewyrchu pryderon a 
sylwadau rhanddeiliaid a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, a'u bod er budd 
cymunedau ledled Cymru. Bydd y Cynulliad yn cael y cyfle i bleidleisio ar yr holl welliannau 
yng Nghyfnod 3 ar 5 Mai. 
 
Safonau’r Gymraeg 
 

Cafodd Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 eu cymeradwyo gan y Cynulliad 
Cenedlaethol ar 24 Mawrth 2015, a daethant i rym ar 31 Mawrth 2015. Mae Comisiynydd y 
Gymraeg wedi cyhoeddi amserlen ar ei gwefan yn manylu ar y broses ar gyfer gosod 
safonau ar gyrff. 
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Rydym yn rhagweld y bydd y Safonau yn dechrau cael eu gweithredu yn ystod mis Mawrth 
2016. Felly y flwyddyn lawn gyntaf o weithredu o dan y safonau fydd 2016-17, gyda 
sefydliadau yn debygol o gyhoeddi eu set gyntaf o adroddiadau yn ystod gwanwyn 2017. 
Os felly, ni fydd gennym ddata penodol ynghylch cydymffurfio â’r Safonau, neu’r defnydd a 
wneir o wasanaethau Cymraeg a gynigir drwy’r Safonau hyd nes y bydd y sefydliadau 
hynny yn cyflwyno eu hadroddiad blynyddol cyntaf i’r Comisiynydd yn 2017. Caiff data o'r 
fath eu casglu a'u cyflwyno i’r  Comisiynydd fel rhan o ofynion cydymffurfio’r sefydliad â’r 
Safonau Cadw Cofnodion. Gellid cymharu data o'r fath a’u croesgyfeirio â’r data a gasglwyd 
trwy ddulliau eraill fel arolygon defnydd iaith a data rheoli mewnol i asesu defnydd. 
 
Mae’r sefydliadau sy’n ddarostyngedig i’r set gyntaf o safonau wedi bod yn ddarostyngedig i 
gynlluniau iaith am nifer o flynyddoedd. Caiff cynlluniau eu monitro ar hyn o bryd gan 
Gomisiynydd y Gymraeg, a chyn hynny Bwrdd yr Iaith oedd yn gwneud. Drwy gasglu data 
ar gwynion, canfyddiadau ymchwiliadau i gwynion, a thrwy fonitro data a gasglwyd drwy 
adroddiadau blynyddol, mae gan y Comisiynydd gronfa sylfaenol gref o ddata ynghylch 
gwasanaethau Cymraeg a ddarperir gan gyrff cyhoeddus. Mae gennym hefyd ddata 
sylfaenol ar y defnydd o wasanaethau Cymraeg drwy’r arolygon defnydd iaith a gynhaliwyd 
yn 2004-06 ac yn 2013-15, ac o'r cyfrifiad. 
 
Mae Bwrdd Rhaglen y Safonau Iaith yn ymwybodol o'r angen i sefydlu fframwaith 
gwerthuso cadarn ar gyfer y Safonau, ac mae’n gweithio gydag adran Gwasanaethau 
Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar y ffordd orau o gyflawni hyn. 
 
Mae data ar y nifer o siaradwyr Cymraeg a gyflogir gan Lywodraeth Cymru ar gael, a byddai 
hefyd ar gael ar gyfer y sefydliadau eraill sy'n ddarostyngedig i’r Safonau drwy eu 
cydymffurfiaeth â Safonau Cadw Cofnodion. Ar hyn o bryd, mae canran y siaradwyr 
Cymraeg sy’n gweithio i Lywodraeth Cymru (22.5%) yn cyfateb yn agos â chanran y 
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru (19%). Fel rhan o gydymffurfio â’r Safonau, caiff y swyddi 
gwag eu hasesu i benderfynu a yw sgiliau Cymraeg yn ofynnol. 
 
Nodwn eich argymhelliad ynglŷn ag amserlen ar gyfer yr ail a’r trydydd set o safonau. 
 
Bydd Gweinidogion Cymru yn dechrau’r broses o gyflwyno Rheoliadau i wneud y Safonau 
yn berthnasol i gyrff, yn amodol ar ail ymchwiliad y Comisiynydd i’r Safonau cyn diwedd 
2015. Nid oes modd inni bennu amserlen fanylach nes inni dderbyn adroddiadau’r 
Comisiynydd a fydd yn ein helpu i ddeall yn well hyd a lled y gwaith.   
 
O ran safonau i’r cyrff yn nhrydydd ymchwiliad y Comisiynydd, mae ei hamserlen 
arfaethedig yn caniatáu i swyddogion ddechrau creu Rheoliadau ar gyfer y cyrff hynny 
ddechrau 2016. Yn yr un modd â chylchoedd blaenorol o safonau, nid oes modd inni bennu 
amserlen fanylach heb weld adroddiadau’r Comisiynydd, ac ni allwn ragdybio eu cynnwys.  
 
Y Gymraeg mewn Addysg 
 

Adroddiad Sioned Davies 
 
Wrth gynnal ei adolygiad annibynnol, ystyriodd yr Athro Donaldson adroddiadau pwysig 
nifer o adolygiadau annibynnol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn eu plith yr 
adolygiad o Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4, dan gadeiryddiaeth yr Athro 
Sioned Davies. Adlewyrchir casgliadau'r Athro Donaldson yn ei adroddiad Dyfodol 
Llwyddiannus a gyhoeddwyd ar 25 Chwefror 2015. 
 
Ar 4 Mawrth 2015, lansiodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau y Ddadl Fawr ar addysg yng 
Nghymru. Bydd canlyniad y cam hwn o'r ddadl fawr yn llywio ymateb y Gweinidog i 
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argymhellion yr Athro Donaldson a fydd yn cael eu cyhoeddi yn yr haf. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn ystyried y posibilrwydd o gyflymu rhai o'r argymhellion o ran Cymraeg ail iaith, 
cyn belled ag y cânt eu derbyn gan y Gweinidog. 
 
Y Gymraeg fel Sgil 
 
Un o argymhellion allweddol adroddiadau yr Athro Davies a'r Athro Donaldson yw cael 
ffocws o'r newydd mewn ysgolion ar ddysgu Cymraeg fel ffordd o gyfathrebu yn bennaf, yn 
enwedig wrth baratoi ar gyfer y gweithle. 
 
Penderfynodd Llywodraeth Cymru i aros am i adroddiad yr Athro Donaldson gael ei 
gyhoeddi cyn adolygu TGAU Cymraeg ail iaith. Nawr bod ei argymhellion yn hysbys, bydd 
Llywodraeth Cymru yn dechrau gweithio gyda CBAC yn fuan ac â rhanddeiliaid allweddol 
eraill i fwrw ymlaen i ddiwygio cymwysterau yn y maes allweddol hwn, gan roi ystyriaeth 
ddyledus i argymhelliad yr Athro Donaldson i ailalinio cymwysterau yn y Gymraeg i bobl 
ifanc 16 oed â’r bwriad i ganolbwyntio ar siarad a gwrando a defnyddio’r iaith yn y gweithle. 
 
Capasiti i addysgu 
 
Mae sicrhau bod nifer ddigonol o ymarferwyr ar gyfer pob cyfnod addysg a hyfforddiant, 
sydd â sgiliau Cymraeg o safon uchel a chymhwysedd mewn methodolegau addysgu yn un 
o amcanion y strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg, ac mae hyfforddiant iaith ar gael i 
ymarferwyr drwy'r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg. 
 
Rhoddir ystyriaeth bellach i sicrhau pwll digonol o ymarferwyr i ddarparu cwricwlwm 
Cymraeg ail iaith newydd fel rhan o'n hymateb i adolygiad yr Athro Donaldson, adolygiad yr 
Athro Furlong o hyfforddiant cychwynnol athrawon ac fel rhan o'r Fargen Newydd ar gyfer y 
Gweithlu Addysg. 
 
Cymraeg i Oedolion 
 
Mae ein datganiad polisi Iaith fyw, iaith byw – Bwrw mlaen yn nodi’n glir ein dymuniad i weld 
mwy o bobl yn magu hyder yn yr iaith Gymraeg er mwyn ei defnyddio yn eu bywydau bob 
dydd. Mae hyn yn cynnwys yr angen i sicrhau bod dysgwyr yn parhau i ddysgu ar y lefelau 
uwch a’r angen hefyd i ddarparu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg loywi a gwella eu sgiliau.  
 
Cyhoeddwyd adroddiad y Grŵp Adolygu Cymraeg i Oedolion, Codi Golygon, yn 2013 ac 
roedd yn cynnwys nifer o argymhellion i’r cyfeiriad hwn.  Mae Llywodraeth Cymru yn y 
broses o wireddu argymhellion y Grŵp Adolygu, gan gynnwys yr argymhelliad cyntaf i 
sefydlu Endid Cenedlaethol i fod yn gyfrifol am arwain y sector yn strategol. Un o dasgau 
cyntaf yr Endid fydd lleihau nifer y darparwyr Cymraeg i Oedolion. Gobeithir y bydd hyn yn 
arwain at arbedion maint er mwyn sicrhau bod darpariaeth hyfyw a chynaliadwy ar gael i 
ddysgwyr ar bob lefel ac ar draws Cymru.  
 
Gwasanaethau ar-lein 
 
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am annog y sector preifat i ddarparu 
gwasanaethau yn Gymraeg, gan gynnwys gwasanaethau ar-lein. Yn ddiweddar, cynhaliodd 
y Comisiynydd adolygiad o wasanaethau Cymraeg mewn banciau, ac rydym yn croesawu ei 
hadroddiad a gyhoeddwyd ar 29 Ebrill 2015.  
 

‘Ysgogi’r prif gwmnïau technoleg’ yw un o themâu Cynllun Gweithredu Technoleg a 
Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac yn y cyd-destun hwnnw rydym am 
weld darpariaeth fwy o wasanaethau ar-lein. Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda chwmnïau mawr 
megis Apple, Microsoft a Google ac rydym yn parhau i ohebu gyda chwmnïau rhyngwladol. 
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Mewn rhai sefyllfaoedd, gall diffygion yn seilwaith technoleg Cymru fod yn rhwystr i 
ddarpariaeth gwasanaethau Cymraeg. Er enghraifft, nid oes technoleg llais-i-destun na ‘AI’ 
(dealltwriaeth artiffisial) Cymraeg, felly nid oes modd cael Siri, Cortana a Google Now yn 
Gymraeg eto.  
 
Trwy ein grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg rydym wedi ariannu prosiectau 
technoleg iaith a fydd yn hwyluso datblygiad rhai o elfennau’r seilwaith hanfodol yma. Mae’r 
un her yn ein hwynebu wrth ystyried sefyllfa ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd eraill, felly 
rydym yn trafod cydweithredu drwy rwydweithiau Ewropeaidd (NPLD, Meta-Net, etc.) 
 
Nifer y Siaradwyr Cymraeg sydd ar Gyrff Cyhoeddus o Bwys 
 
Yn sgil y Safonau a gaiff eu gosod yn fuan ar Weinidogion Cymru o dan Fesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011, mae’r canllawiau ar gyfer swyddogion sy’n rheoli proses recriwtio 
penodiadau cyhoeddus wedi newid. Bellach, gofynnir i swyddogion gwblhau asesiad o’r 
effaith ar y Gymraeg a chadarnhau gyda'u Gweinidog (sy’n golygu cymeradwyo’r hysbyseb 
swydd, y fanyleb a’r strategaeth hysbysebu) eu bod wedi ystyried gofynion Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011. Dylai hyn sicrhau bod y gofynion o ran yr iaith Gymraeg yn cael eu 
hystyried a'u hymgorffori lle bo angen i'r broses recriwtio. 
 
2. Y broses o wneud penodiadau cyhoeddus amlwg yng Nghymru a chraffu yn hyn o 
beth 
 

Mae'r adolygiad annibynnol o rôl a swyddogaethau'r Comisiynydd Plant wedi gwneud nifer o 
argymhellion, gan gynnwys un sy'n ymwneud â’r mater y mae'r Pwyllgor wedi gofyn imi ei 
ystyried. Mae Gweinidogion wrthi ar hyn o bryd yn trafod y materion hyn sy'n berthnasol i 
nifer o bortffolios ac nid wyf yn dymuno ymateb cyn cael gwybod canlyniad y trafodaethau 
hyn. 
 

Yours sincerely 

       
CARWYN JONES  
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