
 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 8 Tachwedd 2018 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Steve George 
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------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 - 

Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 

(09.30-10.30) (Tudalennau 1 - 32)  

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  

Huw Davies, Pennaeth Cyllid, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

3 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun 

deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 5 

(10:30 - 11:30) (Tudalennau 33 - 81)  

Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol, y Gymraeg a 

Rhyngwladol, Coleg Cambria (yn cynrychioli Colegau Cymru) 

Yr Athro R. Gwynedd Parry, Athro'r Gyfraith a Hanes Cyfreithiol, Cyfarwyddwr 

Dysgu ac Addysgu, Coleg y Gyfraith, Prifysgol Abertawe 

Lois Roberts, Swyddog y Gymraeg, Coleg y Cymoedd 

 

4 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun 

deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 6 

(11:30 - 12:30) (Tudalennau 82 - 111)  

Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi, UCAC 

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



Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin 

5 Papurau i'w nodi 

   

5.1 Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Gwybodaeth ychwanegol 

gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 (Tudalennau 112 - 115)  

5.2 Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn 

cylch gwaith y Pwyllgor: Gwybodaeth ychwanegol gan Equity 

 (Tudalennau 116 - 120)  

5.3 Craffu blynyddol ar Gyngor Celfyddydau Cymru: Ateb gan Gyngor 

Celfyddydau Cymru i lythyr gan y Cadeirydd 

 (Tudalennau 121 - 125)  

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

   

7 Ôl-drafodaeth breifat 

(12:30 - 13:00)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – Dydd Iau 8 Tachwedd 2018 

Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  

Memorandwm ar Gynigion y Gyllideb Ddrafft Diwylliant ar gyfer 2019-20 

1.0 Cyflwyniad 

Mae’r papur hwn yn rhoi’r wybodaeth gyllidebol gefndirol i’r Pwyllgor ynghylch 
fy nghynlluniau gwario fel y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a 
Chwaraeon – mewn perthynas â’r cyllidebau Diwylliant a Threftadaeth o fewn 
fy mhortffolio, fel y nodwyd yn y Gyllideb Ddrafft fanwl a gyhoeddwyd ar 23 
Hydref 2018.  

Mae’r ansicrwydd ariannol parhaus; y ffaith bod Llywodraeth y DU yn parhau i 
fynd ar drywydd mesurau cynni a’r ansicrwydd sylweddol ynghylch ffurf a 
natur y negodiadau ar gyfer bargen gyda'r UE ar gyfer y dyfodol, yn golygu y 
penderfynwyd cyhoeddi cynlluniau refeniw ar gyfer 2019-20 yn unig, gyda 
chynlluniau cyfalaf ar gyfer y ddwy flynedd nesaf - 2019-20 a 2020-21. 

Yn y llythyr dyddiedig 25 Medi 2018 yn fy ngwahodd i fynychu sesiwn o’r 
Pwyllgor, gofynnodd y Pwyllgor am wybodaeth ynghylch materion cyllidebol 
penodol. Mae’r ymatebion wedi’u cynnwys o fewn y papur Tystiolaeth hwn.  

2.0 Sylwadau ar weithrediadau a manylion dyraniadau’r Llinell Wariant yn y 
Gyllideb (BEL) 

2.1 Crynodeb o’r Newidiadau yn y Gyllideb 

Mae trosolwg o’r dyraniadau Refeniw a Chyfalaf Drafft ar gyfer Diwylliant a 
Threftadaeth (gan gynnwys y Gwariant a Reolir yn Flynyddol) wedi’i grynhoi 
yn Nhablau 1 a 2 isod.   

Mae Atodiad A yn rhoi manylion ffigurau’r Gyllideb Ddrafft fesul Gweithred, 
ac yn ôl pob Llinell Wariant yn y Gyllideb o fewn pob Gweithred.   

Mae’r cyllidebau hyn yn cynnwys y ffigurau ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru, 
ond nid yw’n cynnwys unrhyw gyllidebau ar gyfer Cymru Greadigol neu 
Gymorth ar gyfer Cynhyrchu Ffilmiau a Rhaglenni Teledu, gan fod y 
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cyllidebau hyn yn gyfrifoldeb i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth.   
 
Cyllideb Adnoddau  
 
TABL 1: TROSOLWG O’R GYLLIDEB ADNODDAU (gan gynnwys y 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME)) 
 

 
Diwylliant a Threftadaeth 

 
 

Cyllideb 
Atodol 

Gyntaf 2018-
19 

Mehefin 
2018 
£’000 

Cyllideb 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£’000 

Cynlluniau 
Newydd 

2019-20 yn 
ôl y 

Gyllideb 
Ddrafft  
£000 

Cymorth i’r Celfyddydau  66,924 65,859 65,859 
Y Cyfryngau a Chyhoeddi  3,649 3,649 3,649 
Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol 13,129 13,129 13,129 
Cyfanswm yr Adnoddau  83,702 82,637 82,637 
Pensiwn Amgueddfeydd a 
Llyfrgelloedd  

3,013 3,013 3,013 

Cyfanswm AME  3,013 3,013 3,013 
 
Yr unig newidiadau yw: 
 

 Mae £0.045 miliwn wedi’i drosglwyddo o’r BEL Cefnogaeth ar gyfer 
gydgrynhoi’r BEL Cymorth i Ddiwylliant; 
 

 Mae’r gyllideb ar gyfer Cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau wedi 
lleihau £1.065 miliwn. Fodd bynnag, yr unig reswm am hyn yw’r ad-
daliadau Buddsoddi i Arbed sydd i ddod gan Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Cymru.  
 

Y prif bwynt i’w nodi yw bod y cyllid ar gyfer y prif gyrff o’r portffolio Diwylliant 
wedi’i gynnal ar yr un lefel ag yn 2017-18, o ganlyniad i’r Cytundeb Cyllideb 
dwy flynedd gyda Phlaid Cymru i ddarparu cyllid rheolaidd o £2.233 miliwn i’r 
sector yn 2018-19 a 2019-20. Mae’r swm o £2.233 miliwn wedi’i ddyrannu i 
Gyngor Celfyddydau Cymru £1.056 miliwn, Amgueddfeydd Cenedlaethol 
Cymru £0.730 miliwn, Llyfrgell Genedlaethol Cymru £0.324 miliwn a 
Chyngor Llyfrau Cymru £0.123 miliwn. Mae’r rhain yn unol â’r dyraniadau ar 
gyfer 2017-18, a dangosir y cyfansymiau ar gyfer pob corff yn y tabl BEL yn 
Atodiad A. 
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Cyllideb gyfalaf  
 
TABL 2: TROSOLWG O’R GYLLIDEB GYFALAF 
 

 
Diwylliant a Threftadaeth  

 
 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 
Mehefin 

2018 
£’000 

 
 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2019-20 

£’000 

 
 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2020-21 

£000 

Cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau  5,422 10,459 3,062 
Y Cyfryngau a Chyhoeddi  30 30 30 
Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol 4,648 6,170 8,841 
Cyfanswm Cyfalaf  10,100 16,659 11,933 

 
Y prif faterion i’w nodi yw: 
 

 Mae cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau ar gyfer 2019-20 yn 
cynnwys £5 miliwn o’r Cytundeb Cyllideb gyda Phlaid Cymru i 
ddatblygu’r astudiaethau dichonoldeb ar gyfer galeri luniau gyfoes ac 
amgueddfa bêl-droed yng Ngogledd Cymru; 
 

 Mae cyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2020-21 yn lleihau o 
ganlyniad i’r ffaith bod y swm uchod o £5 miliwn yn ddyraniad 
afreolaidd yn 2019-20, ynghyd â gostyngiad yn y gyllideb gyfalaf cynnal 
a chadw ar gyfer y Llyfrgell Genedlaethol fel gwaith cynnal a chadw 
cyfalaf mawr i’w gwblhau;   
 

 Mae’r ffigurau ar gyfer Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol yn cynyddu 
o ganlyniad i’r cyllid ychwanegol (£3.800 miliwn yn 2019-20 a £4.471 
miliwn yn 2020-21) a ddyrannwyd ar gyfer ei fuddsoddi mewn cofebau 
er mwyn cynhyrchu mwy o incwm yn y dyfodol.   

 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol  
 
Mae cyllidebau Gwariant a Reolir yn Flynyddol o £3.013 miliwn yn cefnogi’r 
ddarpariaeth ar gyfer unrhyw daliadau pensiwn a allai fod yn angenrheidiol 
mewn perthynas â chynlluniau pensiwn Amgueddfa Cymru (cyllideb o £2.391 
miliwn), a Llyfrgell Genedlaethol Cymru (cyllideb o £0.622 miliwn)  
 
 
 
 

2.2 Alltroeon terfynol ar gyfer 2017-18 
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Mae’r altro terfynol ar gyfer Diwylliant a Threftadaeth ar gyfer 2017-18 wedi’i 
grynhoi yn Nhabl 3 
 
 
TABL 3: CRYNODEB O’R ALLTROEON TERFYNOL 2017-18 

 
Y prif faterion i’w hamlygu yw: 
 

 Darparwyd cyllideb adnoddau ychwanegol i Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Cymru (£0.650 miliwn) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
(£0.300 miliwn) i helpu i ariannu cost setliadau cyflog. Ariannwyd hyn 
gan incwm ychwanegol a gynhyrchwyd gan Cadw, a thrwy newid £0.5 
miliwn o adnoddau i gyfalaf mewn perthynas a’r Gronfa Waddol 
Gerddoriaeth; 
 

 Bu tanwariant o £0.461 miliwn ar gyllidebau heb fod yn arian parod o 
ganlyniad i’r ffaith bod y taliadau cynnal a chadw cyfalaf ar gyfer Cadw 
yn llai na’r hyn a gafodd ei gyllidebu; a 
 

 Darparwyd cyllid cyfalaf ychwanegol, wedi’i wrthbwyso gan wariant 
cyfalaf bach o 18k, i Gyngor Llyfrau Cymru (£0.155 miliwn) a’r Ardd 
Fotaneg Genedlaethol (£0.128 miliwn) i’w galluogi i fynd i’r afael â 
materion blaenoriaeth yn eu lleoliadau.   

 
 
2.3 Ffigurau altro a ragwelir ar gyfer 2018-19 

 
Mae’r ffigurau altro a ragwelir ar gyfer 2018-19 yn cyd-fynd â’r cyllidebau. 
 
Trosolwg Diwylliant 
 
Mae ein gweledigaeth ar gyfer diwylliant wedi’i nodi yn Golau yn y Gwyll, ac 
mae ein gweithgareddau diwylliannol yn cydgysylltu’n uniongyrchol â Ffyniant 
i Bawb a’r amcan diwylliannol yn Neddf Lleisant Cenedlaethau’r Dyfodol.  

Diwylliant a Threftadaeth Cyllideb 
£’000 

Gwirioneddol 
£’000 

Gwahaniaeth 
(Gorwariant)/ 
Tanwariant 

£’000 
Adnodd 79,336 79,863 (527) 
Adnodd (heb fod yn arian parod) 5,898 5,437 461 
Cyfanswm yr Adnodd 85,234 85,300 (66) 
Cyfalaf 12,809 13,074 (265) 
Cyfanswm y Cyfalaf  12,809 13,074 (265) 
Cyfanswm Diwylliant a 
Threftadaeth 

98,043 98,374 (331) 
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Mae diwylliant yn cynnwys yr holl bethau sy’n gwneud bywyd yn werth ei fyw. 
Mae’r gyllideb ddiwylliant yn cefnogi seilwaith diwylliannol hanfodol, yn ogystal 
â staff yn Llywodraeth Cymru a’n sefydliadau partner i gefnogi darpariaeth 
diwylliannol ledled Cymru.  
  
Mae cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru a’n cestyll eiconig yn llunio ein 
hunaniaeth ac yn dweud stori Cymru i’r byd. Mae llyfrgelloedd, amgueddfeydd 
archifau, safleoedd treftadaeth a lleoliadau celfyddydol ledled Cymru yn 
galluogi miloedd o bobl i fwynhau ein diwylliant ac ymgysylltu ag ef. Yn 
ogystal â bod yn bwysig yn ei rinwedd ei hunan, mae diwylliant yn gwarchod 
ac yn gwella ansawdd ein bywyd.  
 
Mae diwylliant yn creu swyddi mewn treftadaeth, adeiladu a’r celfyddydau. 
Mae ein hatyniadau diwylliannol yn helpu i gynnal y 11,500 o fusnesau yn y 
diwydiant twristiaeth. Mae’r celfyddydau yng Nghymru yn pweru ein 
diwydiannau creadigol. Mae ein diwylliant yn ganolog i frand Cymru a 
hyrwyddo Cymru’n rhyngwladol.   
 
Rydym yn gwirioni ar ddiwylliant. Gwnaeth 75% o bobl yng Nghymru fynychu 
o leiaf 3 digwyddiad celfyddydol y llynedd. Mae miloedd o bobl wedi cael budd 
o fynediad am ddim i’n hamgueddfeydd cenedlaethol. Yr amgueddfa 
genedlaethol yw’r darparwr addysg mwyaf y tu allan i’r dosbarth yng Nghymru 
– mae dros 180,000 o fyfyrwyr ysgol yn mwynhau gweithgareddau addysg 
pob blwyddyn.   
  
Mae diwylliant hefyd yn dod â chymdeithas ynghyd. Gall gwirfoddoli mewn 
amgueddfa, llyfrgell, archif, menter celfyddydol neu safle treftadaeth helpu 
pobl i feithrin sgiliau a ffrindiau newydd, a hyd yn oed yr hyder i wneud cais 
am swyddi. Mae gwirfoddolwyr digidol ledled Cymru yn helpu i arbed ein 
treftadaeth drwy ein menter Cynefin.  
 
Mae timau diwylliannol Llywodraeth Cymru (Cadw, Celfyddydau ac 
Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd) yn cefnogi ein partneriaid darparu – 
Cyngor Celfyddydau Cymru/Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Comisiwn 
Brenhinol Henebion Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru – sydd rhyngddynt 
yn cyrraedd cynulleidfa anferth yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  
Drwy Cadw, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu gwasanaethau’n 
uniongyrchol i’r cyhoedd. Pob blwyddyn, mae dros 2.4 miliwn o bobl yn 
ymweld â 130 o henebion sydd yng ngofal y wladwriaeth, tra bo Cadw hefyd 
yn cefnogi 35,500 o berchnogion a phreswylwyr sy’n gofalu am adeiladau a 
safleoedd hanesyddol ledled Cymru.  
 
   

3.0 Ymateb i Wybodaeth Benodol y Gwnaed Cais Amdani gan y Pwyllgor 
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3.1 Gwybodaeth ynghylch sut y mae’r dull o ddarparu’r portffolio 

Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth a’i ganlyniadau cysylltiedig yn 
cael ei fonitro a’i werthuso i ddangos gwerth am arian.  

  
Mae’r cyrff yn paratoi eu Cynlluniau Gweithredu ar sail y Llythyrau Cylch 
Gwaith hyn, gan gynnwys Dangosyddion Perfformiad Allweddol. Yna, caiff y 
cynnydd a wneir yn erbyn eu Cynlluniau Gweithredu ei fonitro gan fy 
swyddogion mewn cyfarfodydd Monitro Chwarterol gyda’r cyrff, a thrwy 
grwpiau llywio a chyfarfodydd eraill fel sy’n angenrheidiol.   
 
Mae gwerthusiadau’n cael eu cynnal bob yn hyn a hyn ac fel sy’n briodol er 
mwyn sicrhau bod y canlyniadau a ddymunir yn cael eu cyflawni a bod y 
buddsoddiadau’n arwain at werth am arian. Er enghraifft:  
 

 Cwblhawyd astudiaeth gan PwC - Investing in the Future to Protect our 
Past – i greu hunaniaeth unedig cryfach ar gyfer y sector treftadaeth 
Cymreig. Mae hyn wedi arwain at sefydlu partneriaeth strategol rhwng 
Cadw, yr Amgueddfeydd Cenedlaethol, y Llyfrgell Genedlaethol a’r 
Comisiwn Brenhinol, i weithio’n agosach ar fentrau ar y cyd fel 
marchnata a sicrhau llwyddiant, gwytnwch a chynaliadwyedd y sector 
treftadaeth yng Nghymru; a  
 

 Cynhaliwyd arolwg gan Dr Simon Thurley ar weithrediadau a chyllid 
Amgueddfa Cymru / National Museum Wales. Mae’r Amgueddfeydd ar 
hyn o bryd yn gweithredu’r argymhellion, ar y cyd â ninnau, gan 
gynnwys recriwtio Cyfarwyddwr Masnachol, a datblygu cynlluniau ar 
gyfer y safleoedd yng Nghaerllion a Llanberis.  

 
Cynhaliwyd arolwg hefyd o weithrediadau Cadw, gan edrych ar opsiynau 
ynghylch a ddylai Cadw aros o fewn y Llywodraeth, gael ei sefydlu fel 
Asiantaeth Weithredol, neu fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Y 
casgliad oedd y dylai Cadw aros o fewn y Llywodraeth, ond gyda Bwrdd 
Gweithredu Mewnol, ac y dylid caniatáu hyblygrwydd penodol i adlewyrchu 
elfennau masnachol ei weithrediadau.  
 

3.2 Manylion y polisïau neu’r rhaglenni o fewn y Prif Grŵp Gwariant (MEG) 
perthnasol (sy’n berthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth) y 
bwriedir iddynt fod yn ataliol a sut y bydd gwerth am arian a buddiannau 
cost rhaglenni o’r fath yn cael eu gwerthuso.   
 
Y Rhaglen Cyfuno 
 
Gwnaed cynnydd gydag argymhellion yn adroddiad Diwylliant a Thlodi y 
Farwnes Andrews drwy ein Rhaglen Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy 
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Ddiwylliant. Mae’r rhaglen yn anelu at gael gwared ar y rhwystrau i 
gyfranogiad diwylliannol a rhoi hwb i sgiliau, ymgysylltiad, hunan-hyder ac 
uchelgeisiau, yn enwedig mewn ardaloedd sy’n profi anfantais economaidd. 
Mae Cyfuno wedi galluogi amrywiaeth eang o sefydliadau diwylliannol i 
gyfrannu at agenda gwrth-dlodi a rennir drwy ddatblygu cyfleoedd newydd, 
cyffrous ar gyfer pobl sy’n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng 
Nghymru.  Mae’r gwerthusiad o’r Rhaglen wedi dangos bod cyrff diwylliannol 
yn datblygu dulliau mwy clir a chydweithredol i fynd i’r afael â thlodi. O’r holl 
bobl a gymerodd ran yn yr 8 partneriaeth Cyfuno ledled Cymru yn 2017-18: 
 
 Cymerodd 2,900 ran mewn gweithgareddau a wellodd eu hiechyd a’u 

llesiant; 
 Cymerodd 5,000 o gyfranogwyr ran mewn gweithgareddau i gefnogi’r 

blynyddoedd cynnar a dysgu teuluol;   
 Llwyddodd 420 i gael cymhwyster neu achrediad; 
 Gwirfoddolodd 330 o bobl; 
 Gwellodd 50 eu sgiliau digidol; a  
 Chafodd 2,700 eu cefnogi i wneud yn well yn yr ysgol. 
 
Mae Cyfuno wedi’i alinio â pholisi ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cefnogi cymunedau gwydn drwy fod yn seiliedig ar dair thema - 
cyflogadwyedd a sgiliau, cefnogi’r blynyddoedd cynnar, a chefnogi iechyd a 
llesiant. Mae Cyfuno’n dangos bod y sector diwylliannol yn gallu gwneud 
cyfraniad pwerus at y themâu hyn. Mae wyth partneriaeth yn darparu 
rhaglenni diwylliannol strategol ac maent yn yr ail flwyddyn o raglen dwy 
flynedd. Maent yn cynnwys awdurdodau lleol, sefydliadau cymunedol a 
chymdeithasau tai. Bydd hyn yn galluogi i effaith lawn y gwaith gael ei weld, 
ar sail y gwerthusiad sy’n bodoli eisoes. Mae cyfanswm o £210,000 eisoes 
wedi’i ymrwymo yn 2019-20 i gefnogi’r gwaith hwn.    
 
Un o elfennau allweddol Cyfuno ar gyfer 2019-20 yw rhaglen drawsnewidiol 
Uchelgais Diwylliannol, sy’n creu 33 o leoliadau hyfforddi deuddeg mis yn y 
sector treftadaeth ledled Cymru dros y tair blynedd nesaf, sydd wedi’i dargedu 
at bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac o 
gymunedau difreintiedig. Mae cais llwyddiannus i raglen Sgiliau ar gyfer y 
Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi arwain at fenter £1 filiwn, gyda 
Llywodraeth Cymru’n ymrwymo £0.070 miliwn dros dair blynedd. Lansiwyd y 
rhaglen yng Nghastell Caerffili ar 11 Hydref 2018.   

Bydd MALD (yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd) yn mesur 
llwyddiant y rhaglen drwy werthusiad parhaus gan Gydgysylltydd Gwerthuso 
ac Ymchwil. Bydd y gwerthusiad yn ystod ail flwyddyn y rhaglen yn 2019-20 
yn cynnwys dadansoddiad cost a budd sy’n canolbwyntio ar y perfformiad yn 
erbyn y dangosyddion hyn:   

 Cefnogi’r Blynyddoedd Cynnar 
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 Ennill Cymhwyster 
 Gwirfoddoli Rheolaidd fel llwybr i waith 
 Cwblhau lleoliad profiad gwaith 
 Sgiliau digidol gwell 
 Ymagwedd well at ddysgu ffurfiol 
 Gallu rheoli iechyd corfforol a meddyliol yn well. 
 
Yn 2019, byddaf yn gwneud datganiad am fy mlaenoriaethau ar gyfer MALD.  
 

3.3 Gwybodaeth am ddyraniadau (a’u lleoliad) yn eich portffolio i ddarparu 
ar gyfer deddfwriaeth y mae potensial iddi effeithio ar flwyddyn ariannol 
2019-20 fel sy’n berthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth.  
 
Mae un maes o’r portffolio lle mae deddfwriaeth newydd yn berthnasol, sef 
gweithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Mae’r 
wybodaeth am y dyraniad wedi’i hamlinellu ym mharagraff 4.1 isod.  
 

3.4 Goblygiadau ymadawiad y DU o’r UE ar y portffolio Celfyddydau, 
Diwylliant a Threftadaeth a sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ymdrin ag 
unrhyw effaith a ragwelir.   
 
Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau Brexit ar feysydd o fewn ei gylch gwaith yn ei 
gyfarfod ar 19 Hydref 2018. Mae copi o’r papur a ddarperir ar gyfer y cyfarfod 
hwnnw wedi’i atodi yn Atodiad B.  

 
4.0 Meysydd penodol  

 
4.1 Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol a Deddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru) 
 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â gweithredu Deddf yr 
Amgylchedd Hanesyddol.  
 
Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn anelu at: 

 Roi gwarchodaeth fwy effeithiol i adeiladau rhestredig a henebion 
cofrestredig; 

 Gwella’r gwaith o reoli’r amgylchedd hanesyddol mewn modd 
cynaliadwy; a 

 Chyflwyno mwy o dryloywder ac atebolrwydd i benderfyniadau a wneir 
ynghylch yr amgylchedd hanesyddol. 

 
Mae costau’r Ddeddf o gymharu â’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi’u 
crynhoi yn Nhabl 4. 
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TABL 4: COSTAU AR GYFER DEDDF YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL 
(CYMRU) O GYMHARU Â’R ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL   
Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i’r amgylchedd hanesyddol a 
naturiol 

Costau 2016-17                   
£’000 

Costau 2017-18                           
£’000  

Costau 2018-19                                
£’000 

Costau 2019-20                  
£’000 

AER
h  

Gwirioneddo
l  

AER
h  

Gwirioneddo
l  

AER
h  

Cyllide
b 

AER
h 

Cyllide
b 

230 221 220 181 197 217 197 197 

 
Gweithredwyd mwyafrif y Ddeddf yn 2016 a 2017. Mae’r gwaith yn parhau ar 
weithredu’r gofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol a chytundebau 
partneriaeth treftadaeth, ac, yn amodol ar wneud yr offerynnau statudol sy’n 
ofynnol, rhagwelir y bydd y darpariaethau hyn yn cael eu gweithredu yn 2019-
2020.   

 
4.2 Cadw  

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Cadw gan gynnwys targedau 
cynhyrchu refeniw, a ffigurau cynhyrchu incwm blynyddol diweddar  
 
Y ffigur incwm terfynol ar gyfer 2017-18 oedd £7.536 miliwn. Mae’r ffigurau 
incwm wedi cynyddu’n sylweddol iawn ers 2013-14 pan oedd y lefel incwm yn 
£4.8 miliwn. Dyma ganlyniad nifer o fentrau i ddenu mwy o ymwelwyr i 
safleoedd, gan gynnwys buddsoddiad mewn cyfleusterau, ynghyd â chynnydd 
mewn prisiau.  
 
Pennwyd y gyllideb incwm ar gyfer 2018-19 yn £8.1 miliwn. Mae’r rhagolygon 
presennol yn awgrymu y bydd cyfanswm incwm diwedd y flwyddyn yn llai na 
hyn, ac yn tua £7.3 miliwn. Mae’r rhesymau dros hyn yn bennaf yn cynnwys y 
tywydd poeth yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf, sy’n draddodiadol yn cadw 
ymwelwyr i ffwrdd o henebion.  
 
Mae’r cynlluniau marchnata ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cael eu llunio ar hyn 
o bryd, ac mae nifer o agweddau ar weithrediadau Cadw’n cael eu hystyried 
gan gynnwys digwyddiadau a hurio masnachol er mwyn denu ymwelwyr a 
chynhyrchu incwm ychwanegol. Mae cynnydd rhesymol mewn prisau 
mynediad wedi’u cynllunio mewn henebion ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac 
mae’r prisiau hyd yn oed mewn safleoedd treftadaeth y byd yng Nghonwy a 
Chaernarfon, sydd ar hyn o bryd yn £9.50 fesul oedolyn, yn parhau i fod yn 
llawer is nag atyniadau mewn gwledydd eraill, fel Castell Caeredin £18.50 a 
Chastell Dover £20.   
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Mae £10.1 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf wedi’i ddyrannu i Cadw ar 
gyfer y cyfnod rhwng 2018-19 a 2021-22 i fuddsoddi mewn safleoedd i 
ddatblygu profiad yr ymwelwyr a chynyddu’r lefelau incwm yn y dyfodol. Mae 
cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer datblygu’r castelli yng Nghaerffili a 
Chaernarfon; ynghyd â dehongliad digidol a datblygu cyfleusterau manwerthu 
ac arlwyo mewn nifer o safleoedd.   

 
Yn fwy eang, mae Cadw’n gweithio ar sicrhau amgylchedd hanesyddol 
hygyrch sydd wedi’i warchod yn dda. Mae’n edrych ar ôl 130 o henebion 
cyhoeddus ac yn eu hagor ledled Cymru. O’r rhain, mae 29 yn safleoedd 
wedi’u staffio ac mae’r gweddill yn safleoedd mynediad agored am ddim. 
Mae’r gwariant cyfalaf ar warchod yr henebion hefyd yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth bwysig.  
 
Mae rolau ehangach Cadw yn cynnwys darparu cyngor a chymorth ar gyfer y 
miloedd o bobl a sefydliadau ledled Cymru sy’n byw mewn adeiladau a 
henebion hanesyddol neu sy’n gofalu amdanynt – y mae’r mwyafrif helaeth 
ohonynt mewn perchnogaeth breifat. Mae hyn yn cynnwys 30,000 o adeiladau 
rhestredig a 4,200 o henebion cofrestredig. Yn ystod 2017-18, ystyriodd Cadw 
2,570 o ymgynghoriadau a cheisiadau sy’n gysylltiedig â’r asedau hanesyddol 
dynodedig hyn. Mae Cadw hefyd yn cefnogi Gweinidogion wrth benderfynu pa 
asedau hanesyddol sy’n haeddu gwarchodaeth statudol, a datblygiad a 
gweithrediad y strategaeth a’r polisi ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol.   

 
4.3  Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru  

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru a Llyfrgell Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys unrhyw dargedau 
cynhyrchu refeniw.  
 
Mae fy swyddogion wedi parhau i fonitro sefyllfaoedd ariannol yr Amgueddfa 
Genedlaethol a’r Llyfrgell Genedlaethol ac yn fy nghynghori ynghylch y rhain 
yn ystod y flwyddyn. Mae’r naill gorff a’r llall yn derbyn dyraniadau cyllid 
Cymorth Grant gan Lywodraeth Cymru sy’n adlewyrchu pwysigrwydd y cyrff 
hyn i Gymru a’u cyfraniad at Symud Cymru Ymlaen.  
 
Mae’r dyraniadau refeniw ar gyfer Amgueddfydd Cenedlaethol Cymru a 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi’u cynnal yn unol â’r cyllidebau ar gyfer 
2017-18 a 2018-19, o ganlyniad i’r Cytundeb Cyllideb gyda Plaid Cymru. 
Mae’r naill gorff a’r llall wedi gosod targedau ar gyfer cynhyrchu incwm o 
ffynonellau eraill. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn creu tua £0.7 miliwn y 
flwyddyn o ffynonellau eraill, heb gynnwys unrhyw gymynroddion. Cyllideb yr 
Amgueddfa Genedlaethol a gynhyrchwyd o incwm ar gyfer 2018-19 yw 
£5.175 miliwn gros, neu £1.863 miliwn net ar ôl ystyried y costau cynhyrchu 
incwm.   
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Mae’r dyraniadau cyfalaf i’r cyrff hyn yn cynnwys symiau sylweddol i wneud 
gwaith cynnal a chadw cyfalaf mawr. Y cyfansymiau a ddyrannwyd dros y 
cyfnod rhwng 2017-18 a 2020-21 yw £8 miliwn ar gyfer y Llyfrgell 
Genedlaethol a £5 miliwn ar gyfer yr Amgueddfeydd Cenedlaethol.   

 
Mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa Genedlaethol yn parhau i fod yn 
ymrwymiad yn Symud Cymru Ymlaen 2016-2021, sydd wedi arwain at ddyblu 
nifer yr ymwelwyr; sy’n cael gwared ar y rhwystrau i gyfranogi mewn 
gweithgareddau diwylliannol ar gyfer pobl o gefndiroedd difreintiedig a/neu 
incymau isel; ac sy’n annog ailymweliadau a defnydd cymunedol o safleoedd 
a chyfleusterau ein hamgueddfa genedlaethol.   
 
Ar 18 Hydref 2018, agorodd Sain Ffagan yn llawn yn dilyn ailddatblygiad 
gwerth £30m, y cyfrannodd Llywodraeth Cyrmu £7 miliwn ato. Rwy’n 
croesawu’r safle sydd wedi’i adfywio a’i adnewyddu, ac rwy’n cymeradwyo’r 
Amgueddfa Genedlaethol am aros yn hygyrch drwy gydol yr ailddatblygiad, ac 
am y ffordd y mae wedi cynnwys cynifer o grwpiau a chymunedau yn y broses 
gynllunio. Mae’n wirioneddol yn dlws yn nghoron Cymru.  
 
Yn ogystal, mae’r Amgueddfa Genedlaethol yn gweithredu ar argymhellion 
arolwg Dr Simon Thurley ac mae wedi dechrau cynllunio sut i wella’r 
Amgueddfa Lechi Genedlaethol ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, dau o 
brif argymhellion Dr Thurley.  
 

4.4  Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd 
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Strategaethau y Llyfrgelloedd ac 
Amgueddfeydd 
 
Llyfrgelloedd 
 
Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn darparu amrywiaeth eang iawn o 
weithgareddau ar gyfer cymunedau, teuluoedd ac unigolion, a chyda 1.4 
miliwn o aelodau llyfrgelloedd, maent yn cyrraedd bron i 50% o’r boblogaeth. 
Canfu’r bwletin diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru bod 33% o’r rheini a 
arolygwyd wedi defnyddio llyfrgell yn y 12 mis diwethaf. Mae llyfrgelloedd yn 
ymgysylltu â phartneriaid i gefnogi cynhwysiant digidol, sgiliau, darllen a 
dysgu yn y blynyddoedd cynnar, iechyd a llesiant, a chynhwysiant 
cymdeithasol – yn enwedig ar gyfer pobl hŷn; yn ogystal â darparu mynediad 
at ddiwylliant, gwybodaeth a thechnoleg. O ganlyniad, mae buddsoddi mewn 
mentrau fel Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell a Presgripsiwn Llyfrau Cymru 
(ar gyfer iechyd meddwl) yn cyfrannu at flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 
Yn 2019-20, bydd dichonoldeb gweithio’n agosach ar sail ranbarthol yn cael ei 
archwilio.  
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Blaenoriaeth ar gyfer 2019-20 fydd parhau i gefnogi datblygiad y Gwasanaeth 
Llyfrgell Digidol Cenedlaethol sy’n darparu mynediad i bobl ledled Cymru at e-
lyfrau, e-bapurau newydd ac e-gomics ochr yn ochr â gweithredu System 
Rheoli Llyfrgelloedd Cymru Gyfan. Bydd yr holl awdurdodau sy’n weddill yn 
defnyddio’r system erbyn diwedd 2019. O ganlyniad i hyn, bydd gwaith yn 
cael ei ddatblygu i archwilio’r opsiynau ar gyfer cerdyn llyfrgell Cymru gyfan.  
Bydd fy swyddogion yn monitro’r ddarpariaeth o wasanaethau llyfrgell 
cyhoeddus i sicrhau y darperir gwasanaeth ‘cynhwysfawr ac effeithlon’ gan 
awdurdodau lleol, fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llyfrgelloedd ac 
Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964.  
  
Amgueddfeydd 
 
Mae cymorth yn parhau i gael ei gynnig i amgueddfeydd i gyrraedd a chynnal 
Safon Achredu Amgueddfeydd y DU. Mae hwn yn faes gwaith allweddol i 
sicrhau bod y cyhoedd yn derbyn gwasanaethau o safon uchel a bod 
treftadaeth gludadwy y genedl yn cael ei gwarchod yn gywir.  
 
Cyllid a ddyrannwyd i roi’r argymhellion yn yr Arolwg o Amgueddfeydd Lleol ar 
waith 
 

Mae swyddogion yn gwneud cynnydd gyda nifer o’r argymhellion a 
amlinellwyd yn yr Arolwg Arbenigol o Wasanaethau Amgueddfeydd Lleol.  
 
Mae’r gwaith yn parhau ar ddatblygu dull rhanbarthol o weithio ar gyfer 
amgueddfeydd lleol. Cafodd y gwaith dichonoldeb ei oedi ond mae bellach 
wedi cael ei wneud i nodi’r opsiynau. Bydd y swyddogion yn trafod yr 
adroddiad a gafwyd a nodi’r ffordd fwyaf priodol o sicrhau gwaith partneriaeth 
gwell ar lefel ranbarthol.  
 
Mae’r gronfa ddysgu gyfalaf ar gyfer Llyfrgelloedd wedi’i hestyn i 
amgueddfeydd ac archifau. Mae’r rhaglen grant yn darparu £1.38 miliwn o 
gyllid pob blwyddyn. Mae’r amgueddfeydd yn gymwys i wneud cais am gyllid i 
drawsnewid eu gwasanaethau. Yn 2018-19, cafodd pedwar amgueddfa 
gyfanswm o £0.49 miliwn.  Mae naw amgueddfa wedi cyflwyno Datganiad o 
Ddiddordeb ar gyfer y gronfa 2019-20, gan gyflwyno ceisiadau gwerth £1.14 
miliwn.   
 

4.5  Y Celfyddydau a Chyngor Celfyddydau Cymru 

 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru  
 
Mae’r dyraniad refeniw ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru wedi’i gynnal yn 
unol â’r cyllidebau ar gyfer 2017-18 a 2018-19, o ganlyniad i’r Cytundeb 
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Cyllideb Dwy Flynedd gyda Plaid Cymru. Mae’r dyraniad cyfalaf wedi’i gynnal 
hefyd – ar £0.355 miliwn.  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â’r cyllid i hyrwyddo mynediad i’r 
celfyddydau:  
 
Mae cynyddu’r lefelau o fynediad a chyfranogiad yn y celfyddydau yn 
allweddol ar gyfer Cyngor y Celfyddydau. Bydd yn aros yn flaenoriaeth yn y 
llythyr Cylch Gorchwyl. Mae Cyngor y Celfyddydau yn defnyddio’r rhan fwyaf 
o’i gymorth grant i ddarparu cyllid craidd ar gyfer 67 o sefydliadau celf 
strategol allweddol a byddwn yn disgwyl iddynt barhau i flaenoriaethu gwaith 
mynediad ac ymgysylltu. Mae Cynllun Corfforaethol newydd Cyngor y 
Celfyddydau, a lansiwyd ym mis Medi eleni, yn cynnal yr ymrwymiad hwn ond 
gyda mwy o ffocws ar fynediad, cydraddoldebau ac amrywiaeth. Maent wedi 
nodi blaenoriaeth strategol allweddol i ddarparu hyn:  Hyrwyddo 
Cydraddoldebau fel y sail ar gyfer ymrwymiad clir i gyrraedd yn fwy eang a 
dyfn i’r holl gymunedau ledled Cymru.  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â’r cyllid sydd wedi’i anelu at 
ddefnyddio’r celfyddydau a diwylliant i fynd i’r afael â thlodi;  
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhan o’r rhaglen Cyfuno ar lefel strategol, 
drwy ei gyfranogiad ar y Bwrdd Cynhwysiant Diwylliannol, y Grŵp 
Gweithrediadau Cyfuno a’r Grŵp Dysgu; mae ei gynllun Noson Allan yn 
Bartner Cenedlaethol. Mae cymorth Cyngor y Celfyddydau yn bennaf drwy ei 
sefydliadau celfyddydol yn hytrach na thrwy gyllid uniongyrchol.  
 
Ar lefel ymarferol, gweithredol: 
 

 Mae Noson Allan (am y ddwy flynedd ddiwethaf) wedi gweithio’n 
rhagweithiol gyda phartneriaid Cyfuno, gan fynychu cyfarfodydd 
rhanbarthol a darparu prosiectau Hyrwyddwyr Ifanc (ac achrediadau 
Gwobr Celfyddydol mewn rhai achosion) yn 6 o’r 8 o ardaloedd Cyfuno 
(nid yw Casnewydd Port Talbot a Gwynedd wedi derbyn y cynnig eto) 

 Mae Cyngor y Celfyddydau yn cynghori ac yn broceru cyflwyniadau 
rhwng partneriaid ac artistiaid Cyfuno / sefydliadau celfyddydol yn eu 
hardaloedd 

 Lle bo hynny’n berthnasol, mae Cyngor y Celfyddydau yn helpu i 
hysbysebu cyfleoedd a dosbarthu gwybodaeth drwy ei e-newyddion, ei 
wefan ac i gleientiaid Portffolio Celfyddydol Cymru.  

  
Mae Cyngor y Celfyddydau yn gwneud swm sylweddol o waith ac yn dangos 
ymrwymiad cryf i gynyddu cyfranogiad drwy ymgysylltu â grwpiau sydd wedi’u 
tangynrychioli a’u cynrychioli (grwpiau nodweddion gwarchodedig) yn ei waith 
ac yng ngwaith y rheini mae’n eu hariannu.  
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Mae gan Gyngor y Celfyddydau Grŵp Monitro Cydraddoldeb sydd wedi’i 
gadeirio gan Aelod o’i Gyngor, ac mae ei holl strategaethau a rhaglenni yn 
destun profion effaith cydraddoldeb eang.  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â’r cyllid sydd wedi’i anelu at 
annog/galluogi sefydliadau celfyddydol i gynhyrchu mwy o’i hincymau eu 
hunain:  
 
Mae Cyngor y Celfyddydau wedi lansio ei raglen ‘Gwytnwch’ sydd wedi’i 
dylunio i sicrhau bod sefydliadau celfyddydol yn canolbwyntio mwy ar yr elfen 
fusnes, eu bod yn fwy proffesiynol yn eu dulliau o reoli a gweithredu, a’u bod 
yn gallu datblygu a rheoli eu gweithgareddau i sicrhau sefydlogrwydd a 
sicrhad ariannol mewn hinsawdd ariannol heriol. Mae hyn wedi profi i fod o 
fudd enfawr ar gyfer yr 80% o bortffolio refeniw craidd Cyngor y Celfyddydau 
sydd wedi ymuno â’r rhaglen. Mae Cyngor y Celfyddydau yn gweithio gyda 
nifer o gleientiaid refeniw eraill sy’n teimlo y gallant gael budd o’r rhaglen tra 
eu bod hefyd yn archwilio cyfleoedd i ehangu’r cynllun i sefydliadau 
celfyddydol sy’n eistedd y tu allan i’w bortffolio.  
  
Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio’n agos gyda Cyngor y Celfyddydau a 
phartneriaid strategol eraill ar ddarparu a gweithredu argymhellion y Pwyllgor 
Diwylliant a’r Gymraeg ‘Meithrin Cydnerthedd - Cyllid Heblaw Cyllid 
Cyhoeddus ar gyfer y Celfyddydau’. Mae hyn yn cynnwys trafodaethau 
parhaus ynghylch darparu cymorth ychwanegol ac amgen posibl ar gyfer y 
gwaith hwn.  
 

4.6  Y cyfryngau a darlledu  
 
Dyryniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer y 
cyfryngau a darlledu 
 
Mae’r dyraniad refeniw ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru (CLlC) wedi’i gynnal yn 
unol â’r cyllidebau ar gyfer 2017-18 a 2018-19, o ganlyniad i’r Cytundeb 
Cyllideb gyda Plaid Cymru. Bydd hyn yn rhoi hwb i’r diwydiant cyhoeddi yng 
Nghymru. Bydd nifer o ddatblygiadau a wnaed yn bosibl o ganlyniad i gyllid 
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn 
parhau. Mae hyn yn cynnwys cefnogi swyddi golygyddol a marchnata o fewn 
nifer o dai cyhoeddi. Mae’r rhan fwyaf o’r tai cyhoeddi wedi’u lleoli mewn 
ardaloedd gwledig ac ôl-ddiwydiannol yng ngogledd a gorllewin Cymru ac felly 
maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i economi bregus yr ardaloedd hyn yn 
ogystal â’r Gymraeg. Mae gan Gyngor Llyfrau Cymru rôl allweddol mewn 
darparu Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru.   
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Yn ogystal â gwarchod cyllideb refeniw y Cyngor, mae wedi derbyn £0.532 
miliwn o gyllid cyfalaf ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn ystod y 
blynyddoedd diweddar i wneud gwaith atgyweirio brys ar ei Bencadlys a’i 
Ganolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth ac i uwchraddio systemau TG y Cyngor. 
Mae hyn wedi dod â budd i’r holl ddiwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn 
ogystal â’r Cyngor ei hunan.   

Mae’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn cyfrannu at y mwyafrif o’n 
hamcanion llesiant yn enwedig Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg 
yn ffynnu, Cymru ffyniannus a Cymru y Cymunedau Cydlynus. Mae’r Cyngor 
yn parhau i chwarae rôl hanfodol mewn cyfrannu at agenda strategol 
Llywodraeth Cymru mewn nifer o feysydd gan gynnwys hyrwyddo’r Gymraeg 
a sgiliau llythrennedd. Mae’r rhain, yn eu tro, yn cyfrannu at gydlyniant 
cymdeithasol, llesiant a mynd i’r afael â thlodi ymysg plant, yn ogystal â 
chefnogi buddiannau economaidd o fewn y diwydiannau creadigol.   
 
Mae cyllid gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i sianelu drwy’r Cyngor yn 
cynnwys cyllid ar gyfer Golwg 360, y gwasanaeth newyddion ar-lein dyddiol 
Cymraeg, a’r cyhoeddiadau materion y dydd Golwg a Barn. Mae’r cyllid i’r 
Cyngor hefyd yn cefnogi cylchgronnau iaith Saesneg sy’n cynnwys nifer o 
feysydd gan gynnwys materion y dydd/diwylliant.   
  
Mae ymrwymiadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â darlledu yn 
ymwneud ag adnoddau staffio (wedi’u cyllido o gyllideb Prif Grŵp Gwariant 
Gwasanaethau Canolog a Gweinyddiaeth Llywodraeth Cymru).   
 

4.7  Cymru Greadigol  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer datblygu 
Cymru Greadigol  
 
Amcan Cymru Greadigol yw cefnogi twf economaidd y sector, cynorthwyo 
busnesau i greu a defnyddio cynnwys creadigol, blaenoriaethu cymorth i’r 
rheini sy’n gallu ymateb i gyfleoedd yr economi creadigol digidol byd-eang.  
 
I wneud hyn, mae angen inni ddarparu cynnig holistaidd, gan ddod yn frand 
‘deniadol’ ar gyfer y sector. Mae gennym strategaeth glir sy’n nodi’r angen i 
gwmpasu’r meysydd a ganlyn:  
 

 Seilwaith a mannau creadigol; 
 Talent, sgiliau a datblygiad y gadwyn gyflenwi; 
 Cyllid ar gyfer busnes a mynediad at gyngor arbenigol o dan arweiniad 

y diwydiant; 
 Gwella rhwydweithiau, partneriaethau a chydweithio; 
 Gwneud defnydd gwell o’r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau digidol 

ar gyfer darparu gwasanaethau; a 
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 Gwella gallu busnesau creadigol i greu, cadw a defnyddio eu heiddo 
deallusol yn economi Cymru 

 
Mae’r gofynion cyllidebol ar gyfer Cymru Creadigol yn parhau i gael eu 
datblygu ac maent yn gyfrifoldeb i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth.   
 
 

4.8 Cymorth i gynhyrchu ffilimau a rhaglenni teledu 
 
Yr arolwg a’r ffigurau refeniw arfaethedig diweddaraf, a chyfraddau 
deiliadaeth ar gyfer Stiwdios Pinewood ers dechrau’r Cytundeb 
Gwasanaethau Rheoli ym mis Tachwedd 2017. 
 
Y ffigurau diweddaraf ar gyfer y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau, gan 
gynnwys buddsoddiad llawn, elw ar fuddsoddiad a Gwariant Cymru (fesul 
prosiect)  
 
 
Y ffigurau diweddaraf ar gyfer Cronfa Sgrin Cymru, gan gynnwys cyfanswm y 
buddsoddiad a gwariant Cymru (fesul prosiect) 
 
 
Y ffigurau diweddaraf ynghylch benthyciad Llywodraeth Cymru i Stiwdios Bad 
Wolf gan gynnwys cyfanswm yr ad-daliadau a gwariant Cymru (wedi’u 
meincnodi yn erbyn targedau Llywodraeth Cymru)  
 
 
Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal sesiwn graffu ar Adroddiad 
Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Stiwdios Pinewood ar 5 Tachwedd. Rydym 
yn paratoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, a 
byddwn yn ysgrifennu ar wahân at y Pwyllgor hwn yn dilyn y sesiwn honno.   
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Atodiad B 
 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Dydd Iau 18 Hydref 2018 

 
Goblygiadau Brexit ar feysydd o fewn Cylch Gwaith y Pwyllgor. 

Papur Tystiolaeth – y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 
 
 
Mae’r sector diwylliant yn gwneud cyfraniad sylweddol at economi Cymru, yn 
cyfrannu at dwf economaidd cynhwysol fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu 
Economaidd, ac yn cynorthwyo i leihau anghydraddoldeb a chyfrannu at ein 
hamcanion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.   
 
Ar hyn o bryd, mae’n amhosibl mesur goblygiadau economaidd-gymdeithasol 
ac ehangach gadael yr Undeb Ewropeaidd.  
 
Dyma rai o’r goblygiadau mwyaf amlwg: 
 
 Colli cyllid ar gyfer prosiectau mawr – bu lefel sylweddol o gefnogaeth 

gan yr UE ar gyfer cyfleusterau diwylliannol a threftadaeth mawr yng 
Nghymru dros y ddeng mlynedd ddiwethaf gan gynnwys dros £74 miliwn 
ar gyfer prosiectau treftadaeth fel y buddsoddiad eiconig a thrawiadol 
yng Nghastell Harlech; 
 

 Colli cyllid ar gyfer prosiectau cydweithrediadol a fydd yn effeithio ar 
gyrff y sector, prifysgolion ac eraill, ac ar gyfer datblygu sgiliau, yn 
enwedig mewn diwydiannau creadigol;  
 

 Effaith ar farchnadau’r sector – mae artistiaid Cymru ac eraill yn dibynnu 
ar y gallu i arddangos yr hyn y maent yn ei gynnig yn rhyngwladol, tra bo 
45% o’r diwydiannau diwylliannol yn allforio i’r UE. Mae diwydiannau 
diwylliannol mawr yn adrodd eu bod yn debygol o adael y DU os nad oes 
cytundeb a fydd, yn ei dro, yn effeithio ar fusnesau creadigol lleol.   
 

 Effaith rheoleiddiol -  bydd yr effaith mwyaf yn debygol o fod ar 
gofnodion digidol, eiddo deallusol a hawfraint. Nid yw’r UE yn rheoleiddio’r 
amgylchedd hanesyddol ac er bod rhai goblygiadau ar gyfer eiddo 
diwylliannol, nid ydym yn wynebu yr un math o heriau cyfreithiol neu 
reoleiddiol ag y byddwn yn eu hwynebu, er enghraifft, o ran yr amgylchedd 
naturiol.   
 

 Effaith bosibl cyfnewidioldeb ariannol (fel gwerth y bunt) – mae’n 
amhosibl mesur hyn ond mae posibilrwydd y gallai costau gynyddu, er 
enghraifft mae costau papur i gyhoeddwyr eisoes wedi codi 25%.  
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Mae Llywodraeth Cymru yn ei chyfanrwydd wedi bod yn glir a chyson o ran ei 
chwe blaenoriaeth:  
 Mynediad llawn a diymatal parhaus i’r Farchnad Sengl a chyfranogiad 

mewn Undeb Tollau i warchod y 60% o allforion o Gymru sy’n mynd i’r UE 
a chynnal a chynyddu buddsoddiad mewn creu swyddi.  

 
 System ymfudo newydd sy’n cysylltu ymfudo’n agos â chyflogaeth fel y 

gallwn recriwtio’r doctoriaid, y nyrysys, y peiriannwyr a’r gweithwyr eraill 
sydd eu hangen arnom, tra’n gwarchod cyflogeion rhag achosion o 
gamfanteisio.   
 

 Nad yw Cymru’n colli ceiniog o gyllid yn sgil Brexit fel yr addawyd yn ystod 
y refferendwm.  
 

 Perthynas gyfansoddiadol gwbl wahanol rhwng y llywodraethau 
datganoledig a Llywodraeth y DU – ar sail parch o’r naill ochr a’r llall. Dim 
tynnu pwerau datganoledig yn ôl i Whitehall.   
 

 Cynnal y dulliau diogelu cymdeithasol ac amgylcheddol presennol, gan 
gynnwys hawliau gweithwyr.  
 

 Pwysigrwydd hanfodol y cyfnod trosglwyddo i osgoi ‘ymyl dibyn’. 
 
Mewn perthynas â diwylliant, ein strategaeth felly yw:  
 
 Ymgysylltu â sefydliadau yn y sector i ddeall effaith Brexit, casglu 

gwybodaeth am eu profiadau a chydweithio i baratoi ar gyfer goblygiadau 
ymarferol gadael yr UE.   
 

 Gweithio gydag amaeth ac ar draws Llywodraeth Cymru i sicrhau bod 
diwylliant, treftadaeth a’r amgylchedd hanesyddol yn cael eu hystyried yn y 
trefniadau newydd 

 
 Datblygu rhwydweithiau a pherthnasau newydd yn Ewrop ac o 

gwmpas y byd i hyrwyddo diwylliant yng Nghymru, gan weithio gyda’r 
Cyngor Prydeinig, Pennaethiaid Fforwm Treftadaeth Ewrop ac eraill;   

 
 Trafod gydag Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 

Llywodraeth y DU mewn perthynas â rheoliadau eiddo diwylliannol ac 
offerynnau statudol newydd.  

 
 Cydweithio, o fewn Llywodraeth Cymru a chyda ein rhanddeiliaid a 

phartneriaid, i godi proffil rhyngwladol Cymru  
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Bu pob corff unigol yn y sector, gan gynnwys Cyngor y Celfyddydau, 
Amgueddfa Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a Chomisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru hefyd yn gweithio i archwilio ffynonellau newydd o gyllid ac i gynnal 
rhwydweithiau presennol, a meithrin rhai newydd.    
 
Er nad yw twristiaeth yn dod o fewn cylch gwaith y pwyllgor, mae’n werth nodi 
bod ein hymgyrchoedd a’n gweithgareddau marchnata twristiaeth mawr 
hefyd yn chwarae rôl hanfodol o ran ein cynorthwyo i barhau i ddatblygu 
amlygrwydd ac enw da Cymru yn rhyngwladol. Mae potensial i ddefnyddio ein 
hallforion creadigol, diwylliannol a chwaraeon diffiniol i feithrin brand Cymru 
mewn marchnadoedd allweddol fel yr Almaen, Sbaen a’r UDA yn ogystal â’r 
marchnadoedd sy’n dod i’r amlwg fel Tsieina, India a Japan ar ôl Brexit.   
 
Wrth gwrs, nid ydym yn ystyried yr effaith ar y sector diwylliannol ar ei ben ei 
hun. Mae Grŵp Swyddogion y Trefniadau Pontio Ewropeaidd (GSTPE) 
Llywodraeth Cymru sy’n drawsadrannol yn cefnogi Is-bwyllgor y Cabinet ar y 
Trefniadau Pontio Ewropeaidd. Sefydlwyd is-grwpiau GSTPE hefyd yn ôl yr 
angen, er enghraifft ar ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â Brexit, fframweithiau, 
parodrwydd, ystyriaethau economaidd, cyfathrebiadau a chyllid y DU. Rydym 
hefyd yn ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid a fforymau 
rhynglywodraethol. Mae’r dull gweithredu cydweithredol wedi galluogi 
Llywodraeth Cymru i fod ar y blaen o ran ymateb i’r penderfyniad i adael yr 
UE ac wedi ein galluogi i gyfrannu mewn modd cadarnhaol at y drafodaeth er 
mwyn dylanwadu ar safbwyntiau Llywodraeth y DU, ac i ddarparu cynigion 
cadarn ar gyfer y dyfodol ar sail tystiolaeth gadarn. 
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Cyflwyniad 

1. Mae ColegauCymru yn croesawu'r cyfle i ymateb i ymchwiliad Y Pwyllgor
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater
cefnogi a hybu’r Gymraeg.

2. ColegauCymru1 yw’r elusen addysg ôl-orfodol sy'n cynrychioli'r 13 coleg a
sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Yn 2014/15 roedd mwy na
150,000 o ddysgwyr wedi'u cofrestru mewn sefydliadau addysg bellach yng
Nghymru. Dewis dwy ran o dair o'r holl ddysgwyr 16-18 oed yng Nghymru yw
astudio mewn coleg. Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr yn oedolion. Yn 2014/15,
roedd 57% o ddysgwyr y colegau yn oedolion dros 19 oed. Roedd rhan fwyaf
ohonynt yn astudio'n rhan-amser. Rydym yn hapus i'n hymateb cael ei
rannu’n gyhoeddus.

Cwestiwn 1 

Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – asesu 
llwyddiannau a chyfyngiadau canfyddedig y ddeddfwriaeth, ac effaith ac 
effeithiolrwydd safonau’r Gymraeg wrth wella gwasanaethau drwy gyfrwng y 
Gymraeg a gwella mynediad atynt. 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a'r drefn safonau yn sicr wedi llwyddo i godi 
proffil yr iaith Gymraeg. 

Llwyddodd y ddeddfwriaeth i newid y drefn cynllunio gweithlu dwyieithog yng 
NgholegauCymru a cholegau, gyda chynnydd clir yn nifer y swyddi a hysbysebir 
gyda'r Gymraeg yn hanfodol a / neu'n ddymunol. Mae hyn yn adlewyrchu ac yn fesur 
llwyddiant y ddeddfwriaeth. Mae recriwtio siaradwyr Cymraeg neu fuddsoddi mewn 
cyfleoedd dysgu Cymraeg i staff yn caniatáu i'r sefydliadau gynnig gwell gwasanaeth 
dwyieithog. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng 
NgholegauCymru, gyda siaradwyr Cymraeg wedi'u recriwtio i swyddogaethau megis, 
Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu Digidol a Chynorthwyydd Materion 
Cyhoeddus. O ganlyniad mae cynydd yn ein gallu i gynnal cyfarfodydd a 
digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg ac ymateb i alw cwsmeriaid. 

I'r gwrthwyneb, mae safonau'n parhau i fod yn niferus, yn gymhleth ac mewn perygl 
o gael eu camddehongli’n ymarferol. Nod y codau ymarfer oedd osgoi union fath o
gamddehongliad, a byddai wedi bod yn gefnogaeth wych pan roddwyd hysbysiadau
cydymffurfio i sefydliadau yn gyntaf dderbyn y codau ymarfer yma ru’n pryd. Dylai
fod yn ofynnol i gyrff ddelio â chwynion am y Safonau yn fewnol yn y lle cyntaf. Dim
ond mewn achosion difrifol y dylai'r Comisiynydd ymchwilio i gwynion.

Mae yna berygl y gallai'r amser a dreulir ar gydymffurfiaeth ddargyfeirio adnoddau a 
staff oddi wrth y brif dasg o wella mynediad at, a defnydd o, wasanaethau Cymraeg. 

1     Mae’r 13 yn cynwys colegau AB ac Addysg Oedolion Cymru / Adult Learning Wales. Mae’r Y 
Coleg Merthyr Tudful, Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn rhan o grŵpiau prifysgolion.  
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Mae angen symleiddio'r system gyda chydbwysedd gwell rhwng cydymffurfiaeth ac 
hyrwyddiad. Fodd bynnag, dylid cadw'r cysyniad o Safonau Iaith Gymraeg. 

Cwestiwn 2 

Asesu a yw’r fframwaith deddfwriaethol yn cefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r 
Gymraeg a’r defnydd ohoni ynteu’n cyfyngu ar y gwaith hwn. 

Amcan y fframwaith deddfwriaethol yw taro'r cydbwysedd cywir rhwng hyrwyddo'r 
iaith a rheoleiddio dyletswyddau’r iaith Gymraeg. Rôl y Comisiynydd yw hyrwyddo'r 
iaith Gymraeg, a gwella'r cyfleoedd sydd gan bobl i'w defnyddio. 

Fel y nodwyd yn gynharach, mae'r fframwaith cydymffurfio cyfredol yn gymhleth ac 
yn cymryd swm anghymesur o adnoddau ac amser. Nawr yw'r amser i ailystyried y 
cydbwysedd hwn, gyda mwy o bwyslais ar hyrwyddo ac annog pobl i ofyn, a 
defnyddio'r gwasanaethau sydd ar gael. 

Roedd gan yr ymgyrch hyrwyddo #hawliau diweddar yr ethos iawn, ond teimlai rhai 
colegau ei bod yn anelu at staff a myfyrwyr addysg uwch yn fwy nag addysg bellach. 

Mae nifer o fentrau cystadleuol o ran hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Mae angen 
ymagwedd fwy strategol a chyd cysylltiedig gyda Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg a 
Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agosach. 

Mae colegau addysg bellach mewn sefyllfa dda i hyrwyddo’r iaith Gymraeg i staff a 
dysgwyr a gellid eu defnyddio'n fwy effeithiol. 

Cwestiwn 3 

Persbectif rhyngwladol – casglu tystiolaeth ar ddeddfwriaeth i warchod a 
hyrwyddo gwaith cynllunio ieithyddol yng nghyd-destun iethoedd lleiafrifol 
mewn gwledydd eraill. 

Mae ColegauCymru wedi cymryd diddordeb brwd mewn cynllunio a hyrwyddo 
ieithoedd lleiafrifol o wledydd eraill. Yn ymrwymedig i feincnodi rhyngwladol fel 
blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, mae ColegauCymru wedi hwyluso dwy daith a 
ariennir gan Erasmus+ ar gyfer staff colegau i Wlad y Basg a Chatalonia. Roedd y 
ddwy daith yn edrych ar gynllunio ieithyddol a hyrwyddo iaith leiafrifol mewn addysg 
alwedigaethol. 

Mae agweddau tuag at ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn y gwledydd hyn yn iach. 
Wedi'i ysgogi gan ymrwymiad y Llywodraeth, gwelir iaith fel modd o gyfathrebu ac 
nid oes llawer o ffrithiant na chystadleuaeth rhwng defnyddio un neu'r llall. Mae 
dysgu iaith wedi'i fewnosod yn y system addysg gyfan ac mewn gweithrediadau 
busnes ac fe'i gwelir fel ffordd o ychwanegu gwerth at economi’r Basg, er enghraifft.2 

2

http://www.euskara.euskadi.eus/contenidos/informacion/value_economic_impact_basque/en_def/
adjuntos/Euskararen%20eragin%20ekonomikoa_Laburpena_English%20AZKENA%202.pdf 
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Fodd bynnag, mae ffactorau eraill sy'n effeithio ar gynlluniau iaith effeithlon, gan 
gynnwys cyfyngiadau ariannol - Mae economi Cymru ar hyn o bryd yn wahanol iawn 
i wledydd eraill a archwiliwyd. Er enghraifft, mae buddsoddiad ariannol yn yr iaith 
Basgeg wedi bod yn sylweddol a byddai'n anodd cyfateb â'r lefel hon yng Nghymru 
ar hyn o bryd. 

Mae ColegauCymru a'r sector addysg bellach wedi ymrwymo i chwarae rôl ganolog 
wrth gefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei uchelgais o gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae hon yn her werth chweil. Gyda'i gilydd fel 
cenedl, gyda'r cydbwysedd cywir o ddeddfwriaeth, rheoleiddio, a hyrwyddo mae gwir 
botensial i newid dyfodol yr iaith a chreu Cymru wirioneddol ddwyieithog. 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru:  

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi 

ac ehangach 

 

Ymateb i’r ymgynghoriad gan Yr Athro R. Gwynedd Parry, 

Academi Hywel Teifi 

Prifysgol Abertawe. 

 
 

1. Cyflwynir yma rai sylwadau cryno mewn ymateb i’r ymgynghoriad gan Bwyllgor 

Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar lwyddiant y 

fframwaith deddfwriaethol o safbwynt y Gymraeg. Gofynnir am dystiolaeth neu 

sylwadau a fydd o gymorth wrth asesu llwyddiannau a chyfyngiadau Mesur y Gymraeg 

(Cymru) 2011, gan gynnwys effaith ac effeithiolrwydd safonau’r Gymraeg wrth 

hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.  

2. Nid peth hawdd yw gosod y safonau yn y glorian a hwythau yn eu babandod. Er i’r 

ddeddf a genhedlodd y safonau dderbyn bendith frenhinol ar ddechrau 2011, hir fu’r 

beichiogrwydd o ran y llunio, yr ymgynghori a chymeradwyo’r cynnwys, cyn geni’r 

safonau cyntaf. Ychydig dros ddwy flynedd sydd wedi mynd heibio ers i’r safonau 

cyntaf ddod yn weithredol, ac y mae’r gwaith o lunio a gosod safonau ar gyfer yr holl 

sectorau yn parhau i fynd rhagddo. Nid fy mod yn awgrymu fod yr amser i gloriannu 

yn gynamserol. Ond rhaid cofio mai cropian mae’r safonau o hyd. 

3. Er hyn, credaf fod sail i gredu fod y safonau, neu gallant fod, yn gyfrwng i ddylanwadu 

ar arferion ieithyddol, ac o greu cyfleoedd newydd i ddefnyddio’r iaith. Daeth y 

safonau, oherwydd eu natur a’u ffurf, yn dasgau a thargedau i’r sefydliadau sydd o dan 

awdurdodaeth y safonau. Er mwyn cydymffurfio â’r safonau, a darparu’r gwasanaethau 

a ddisgwylid, bu’n rhaid i nifer o sefydliadau fuddsoddi mewn adnoddau (megis 

arwyddion/cyhoeddiadau dwyieithog), cyflogi pobl sydd yn siarad Cymraeg (i ateb y 

ffôn yn Gymraeg, er enghraifft), ac addasu eu gweithdrefnau (sicrhau cyfieithwyr 

mewn cyfarfodydd neu gyfieithu papurau i’r Gymraeg, er enghraifft). Am y tro cyntaf 

i rai sefydliadau, daeth y Gymraeg yn bwnc y bu’n rhaid ei gymryd o ddifri. Ac er bod 

y broses o osod y safonau wedi bod yn hir a llafurus, y mae’r safonau wedi ysgogi 

ymateb a newid sefydliadol mewn rhai amgylchiadau. 

4. Yn y drafodaeth gyhoeddus ar y drefn sydd ohoni a gafwyd yn ddiweddar, clywyd 

lleisiau’n mynnu bod gormod o bwyslais ar reoleiddio ar draul hyrwyddo. Dywedwyd 

fod hyrwyddo’r Gymraeg yn dasg a esgeuluswyd, a bod gormod o adnoddau ac egni 

wedi eu treulio ar y gwaith o reoleiddio. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bwriad i 

ddiwygio’r ddeddf er mwyn cael, fel y dywedwyd, gwell cydbwysedd rhwng 

rheoleiddio a hyrwyddo, gan mai dyna, yn ôl y sôn, fyddai’n cynyddu’r nifer o 

siaradwyr ac yn diogelu dyfodol yr iaith. Efallai’n wir. Er hynny, a chan dynnu ychydig 

ar gefndir cyfreithiol proffesiynol, credaf fod angen gofal rhag dibrisio gwerth 

rheoleiddio pwrpasol. 

5. Roedd sefydlu'r mecanwaith safonau ynghyd â swydd y Comisiynydd fel rheoleiddiwr 

a chanddi sancsiynau cyfreithiol lle ceid methiant â chydymffurfio, yn torri tir newydd. 
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Honnwyd y gallai safonau fod yn gyfrwng i greu hawliau iaith, rhywbeth y galwyd 

amdano’n groch ar hyd y blynyddoedd. Roedd disgwyl y byddai’r rheoleiddio, trwy 

safonau, yn creu hawliau, ac yn ffurf o hybu a hyrwyddo ar yr un pryd, gan hybu newid 

ymddygiad a newid agweddau tuag at y Gymraeg. Droeon, fe bwysleisiwyd yr angen 

am newid diwylliant ieithyddol cyn y ceid cynnydd yn y defnydd o’r Gymraeg. Yr oedd 

y safonau i weithredu fel arfau a fyddai’n hybu’r newid angenrheidiol mewn agweddau 

cymdeithasol ac arferion sefydliadol, a thrwy hynny yn grymuso siaradwyr yr iaith wrth 

iddynt fynnu ei defnyddio. 

6. Gellir gor-bwysleisio'r gwahaniaeth rhwng hybu a rheoleiddio, gan mai ffurf o hybu 

yw rheoleiddio. Antithesis ffug yw’r un sydd yn gosod hyrwyddo a rheoleiddio yn 

erbyn ei gilydd. Ac nid yw hybu neu hyrwyddo, yn absenoldeb elfen o reoleiddio, yn 

debygol o fod yn effeithiol lle mae elfen o wrthwynebiad neu gyndynrwydd i newid 

ymddygiad, neu hen arferion ac agweddau negyddol tuag at yr iaith yn hirymaros. Gall 

y gwrthwynebiad fod yn agored ar adegau, ond, yn amlach na pheidio, y mae’n gynnil 

a chyfrwys. Y mae yna lawer o ewyllys da tuag at y Gymraeg, yn sicr, ond y mae yna 

lawer o wrthwynebiad tawel iddi hefyd. Gall ewyllys da olygu cefnogaeth iach neu 

oddefgarwch cyndyn. Y mae’r profiad gyda deddfwriaeth cydraddoldeb (ar sail hil, 

anabledd, rhywioldeb, ac yn y blaen) yn dangos fod angen grym y ddeddf i newid 

agweddau a rhagfarnau, neu, os nad eu newid, i’w gwneud yn esgymun mewn 

cymdeithas. 

7. Bwriad Llywodraeth Cymru yw ymddiried y gwaith o reoleiddio, o safbwynt gorfodi 

cydymffurfiaeth â'r safonau yn ogystal â hyrwyddo, yng ngofal Comisiwn. Cafwyd 

astudiaeth ysgolheigaidd yn dadansoddi’r gwendidau gyda threfn bresennol y 

Comisiynydd.1 O safbwynt gorfodi cydymffurfiaeth â safonau, yn y pen draw, yr hyn 

sydd yn bwysig yw bod siaradwyr y Gymraeg yn deall y drefn a’u hawliau lle ceir, er 

enghraifft, ymyrraeth â’u hawliau/rhyddid ieithyddol, neu fethiant i weithredu’r  

safonau. Eglurder y drefn, ei hygrededd, ei hannibyniaeth, cymhwysedd y rheoleiddiwr, 

tryloywder ac atebolrwydd y broses, dyna’r rhinweddau pwysicaf mewn cyfundrefn 

rheoleiddio. 

8. Y mae’r  mwyafrif y safonau yn ymwneud â gwasanaethau, sef derbyn gwasanaethau 

trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhestrir y gwasanaethau penodol y disgwylir eu derbyn yn 

y Gymraeg yn y safonau. Bwriad Llywodraeth Cymru yw cyfyngu’r safonau i faes 

gwasanaethau, gan ail-frandio’r dyletswyddau corfforaethol eraill sy'n rhan o’r system 

safonau ar hyn o bryd yn “ddyletswyddau cynllunio ieithyddol”. Er hyn, mae’n deg 

gofyn a yw “gwasanaethau” ynddynt eu hunain yn cwmpasu holl weithgareddau, neu 

hyd yn oed brif weithgareddau’r sefydliadau, ac a yw’r pwyslais ar safonau fel 

“gwasanaethau” yn debygol o newid diwylliant ac ymddygiad sefydliadol tuag at y 

Gymraeg? A yw’r pwyslais ar safonau cyflenwi gwasanaeth yn creu’r amgylchiadau 

lle gall y Gymraeg ddod yn rhan hanfodol o fywyd a diwylliant sefydliadau, a thrwy 

hynny greu’r gweithle dwyieithog? 

9. Os ydym am weld newid sylfaenol yn niwylliant ieithyddol ein sefydliadau, rhaid i’r 

safonau ddylanwadu ar yr hyn yw eu pennaf swyddogaeth, neu fusnes creiddiol. 

Hoffwn egluro hyn ymhellach drwy gyfeirio at esiampl benodol sydd yn agos iawn at 

fy nghalon, sef addysg uwch. Gan fod safonau ar gyfer sefydliadau addysg uwch 

bellach wedi eu gosod (daethant i rym yn hanner cyntaf y flwyddyn hon), y mae’n werth 

                                                           
1 Yn benodol, gweler Diarmait Mac Giolla Chriost, The Welsh Language Commissioner in Context: Roles, 

Methods and Relationships (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2016). 

Tudalen y pecyn 52



3 
 

nodi rhai pwyntiau yn y cyd-destun hwnnw, hyd yn oed ar sail profiad rhai misoedd yn 

unig. 

10. Beth yw priod waith prifysgol? Byddai llawer o hyd yn dweud mai addysg, ymchwil a 

ffurfiau eraill o ysgolheictod yw prif swyddogaethau’r academi (safbwynt hen-ffasiwn, 

yn ysbryd diffiniad Newman, i rai mae’n siŵr). Ym mha fodd y mae’r safonau sydd yn 

berthnasol i sefydliadau addysg uwch yn sicrhau bod y Gymraeg yn gyfrwng addysg, 

ymchwil ac ysgolheictod? 

11. O fwrw golwg ar y rhestr hir o safonau, gwelir fod rhai safonau yn ceisio mynd at graidd 

y bywyd academaidd.2 Y mae’r mwyafrif ohonynt yn safonau cyflenwi gwasanaethau. 

Er enghraifft, y mae safonau 88 ac 89 yn ymwneud â chyfleoedd dysgu sy’n agored i’r 

cyhoedd ac yn gofyn iddynt gael eu cynnig yn Gymraeg. Y mae safonau 90 a 90A yn 

rhoi’r hawl i fyfyrwyr gyflwyno gwaith ysgrifenedig, fel rhan o asesiad neu arholiad, 

yn Gymraeg, ac yn atal sefydliadau rhag trin y gwaith a gyflwynir yn Gymraeg yn llai 

ffafriol na’r gwaith ysgrifenedig a gyflwynir yn Saesneg. Mae safonau 92 a 92A yn 

caniatáu i’r myfyrwyr fynegi dewis am lety (neu ran o lety) a gaiff ei neilltuo ar gyfer 

siaradwyr Cymraeg, ac yn gofyn i sefydliadau hybu’r dewis hwnnw. Ac y mae safon 

93 yn sicrhau’r hawl i diwtor personol sy’n siarad Cymraeg. 

12. Yna, o dan restr y safonau llunio polisi, y mae safon 104 fel petai yn dod a ni yn agos 

at weithgarwch academaidd. Serch hynny, braidd yn amwys yw’r geiriad, ac nid yw 

hi’n glir a yw’r gofynion yn y safon yn creu cyfleoedd i ddysgu trwy gyfrwng y 

Gymraeg neu beidio. Beth yn union yw’r gofyniad i “ystyried” effaith ar y Gymraeg 

wrth lunio neu addasu cwrs? Dyma atgynhyrchu’r safon yn union fel y mae: 

 

Pan fyddwch yn datblygu neu’n addasu cwrs (neu unrhyw gydran o gwrs), rhaid 

ichi ystyried—  

 

(a) pa effeithiau, os o gwbl (a pha un a yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol), y 

byddai’r cwrs hwnnw yn eu cael ar—  

(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  

(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;  

 

(b) sut y byddai’r cwrs hwnnw yn cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy 

positif, ar—  

(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  

(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;  

 

(c) sut na fyddai’r cwrs hwnnw yn cael effeithiau andwyol, neu fel y byddai’n 

cael effeithiau llai andwyol ar—  

(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  

(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
 

13. Dyma safonau sydd yn berthnasol i bwrpas a swyddogaeth ein prifysgolion, sef bywyd 

academaidd. Ond, ac oni bai fy mod yn camddehongli safon 104, nid oes yna unrhyw 

safon sydd yn rhoi’r hawl i addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg. Y mae strategaeth 

y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn seiliedig ar yr egwyddor fod yna, o’i ddyfynnu, “yr 

                                                           
2

 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017. 
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hawl i addysg uwch Cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf”. Ond nid yw’r hawl yn cael ei 

chadarnhau mewn safon o dan y Mesur. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff 

sydd yn hyrwyddo darpariaeth cyfrwng-Cymraeg yn ein sefydliadau addysg uwch. Ni 

welwyd erioed y fath gynllunio a phwyllgora, hybu, marchnata a hyrwyddo o safbwynt 

y Gymraeg fel iaith ysgolheictod. Tybed, petai yna safon iaith yn datgan yr hawl i 

addysg uwch yn y Gymraeg, a fyddai awdurdod y ddeddf yn gefn i waith ac uchelgais 

y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac yn creu’r cydbwysedd iawn rhwng hyrwyddo a 

rheoleiddio yng nghyd-destun cenhadaeth a gwaith y Coleg?   

14. Gwahoddir sylwadau ar y persbectif rhyngwladol. Cymharer, felly, y sefyllfa yng 

Nghymru gyda’r sefyllfa yng Ngwlad y Basg. Y mae Erthygl 15, Deddf yr Iaith Fasgeg 

1982 yn rhoi hawl cyfreithiol i dderbyn addysg ar bob lefel yn y Fasgeg a’r Sbaeneg, 

gan gynnwys addysg uwch. Sefydlwyd Prifysgol Gwlad y Basg yn 1980 i weithredu’r 

hawl i addysg uwch yn yr iaith Fasgeg. Arweiniodd hynny at gynnydd sylweddol mewn 

darpariaeth addysgol yn yr iaith, yn nifer y darlithwyr a fedrai’r iaith fel cyfrwng addysg 

uwch, ac mewn polisïau sefydliadol a roddai ystyriaeth i anghenion yr iaith wrth gyllido 

a chynllunio. Y gyfraith, a’i holl awdurdod, sydd wedi grymuso’r iaith Fasgeg fel iaith 

ysgolheictod.3  

15. Tra ein bod yn cymryd ystyriaeth o’r sefyllfa ryngwladol, y mae’n werth nodi 

arwyddocâd Siartr Ewrop ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol i’r pwnc yma 

hefyd. Nid awn yma i berfedd yr offeryn sylweddol hwn a’i holl ddarpariaethau, a rhaid 

bodloni ar grynodeb.4   
 

16. Arwyddwyd y Siartr gan y Deyrnas Unedig ar 27 Mawrth 2001, ac y mae’r Gymraeg 

yn un o’r ieithoedd a gaiff ei gwarchod ganddi. Mae’r Siartr yn hybu hawliau ieithyddol 

ac yn gosod mesurau er budd ieithoedd lleiafrifol.5 Mae’n creu fframwaith normadol 

yn seiliedig ar yr egwyddor fod yr hawl i ddefnyddio iaith ranbarthol neu leiafrifol 

mewn bywyd cyhoeddus a phreifat yn hawl ddiymwad sy’n cydymffurfio â’r 

egwyddorion a ymgorfforir yng Nghyfamod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau Sifil a Gwleidyddol, ac yn ôl ysbryd Confensiwn Cyngor Ewrop ar gyfer 

Gwarchod Hawliau Dynol a Rhyddid Sylfaenol.6  

 

17. Mae Rhan III y Siartr yn rhestru mesurau penodol y gall gwladwriaethau ymrwymo 

iddynt a’u gweithredu i hyrwyddo'r iaith/ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol. Mae 

Erthyglau 8 i 14 yn rhoi manylion y mesurau ym meysydd addysg, y gyfraith, 

gweinyddiaeth gyhoeddus, diwylliant, y cyfryngau a bywyd economaidd a 

                                                           
3 Gweler, ymhellach, sylwadau Xabier Arzoz, “Basque-medium Legal Education in the Basque Country” yn 

Xabier Arzoz (gol.) Bilingual Higher Education in the Legal Context: Group Rights, State Policies and 

Globalisation (Leiden: Martinus Nijhoff, 2012), tt. 135-166; Gweler Xabier Arzoz, “Making a Minority 

Language a Higher Education Language: the Teaching of Law through the Basque Language” yn in Emőd 

Veress (ed.) Multilingualism and Law (Cluj-Napoca: Sapientia University Publishing, 2016), pp. 67-92.  
4 Rwyf wedi trafod gwahanol agweddau ohoni yn y gorffennol. Er enghraifft: R. Gwynedd Parry, “History, 

Human Rights and Multilingual Citizenship: Conceptualising the European Charter for Regional or Minority 

Languages”. (2010) 61 Northern Ireland Legal Quarterly 329-348; R. Gwynedd Parry, “Article 4 – Existing 

Regimes of Protection” and “Article 5 – Existing Obligations”, in Alba Nogueira, Eduardo J. Ruiz Vieytez and 

Iñigo Urrutia (eds.), Shaping Language Rights: a Commentary on the European Charter for Regional or 

Minority Languages in light of the Committee of Experts' evaluation (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 

2012), pp. 145-172. 
5 Siartr Ewrop ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol:  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148 
6 ibid., Rhagymadrodd 
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chymdeithasol. Ac os nad yw’r Siartr yn creu rhwymedigaethau cyfreithiol 

gweithredadwy, mae ganddi rym gwleidyddol fel cytundeb rhyngwladol. 
 

18. Mae Erthygl 8 y Siartr yn ymwneud ag addysg. Ceir restr o’r ymrwymiadau posibl o 

fewn y maes, o addysg feithrin hyd at addysg i oedolion, er mwyn hyrwyddo addysg 

yn yr iaith ranbarthol neu leiafrifol. Yn ôl geiriad Erthygl 8.1: 

 

8.1.  O ran addysg, mae’r Cyfranogwyr yn ymrwymo, o fewn y diriogaeth lle 

mae ieithoedd o’r fath yn cael eu defnyddio, yn unol â sefyllfa pob un 

o’r ieithoedd hynny, a heb ragfarnu yn erbyn dysgu iaith (ieithoedd) 

swyddogol y wladwriaeth ... 

 

Yna, o droi at baragraff e., mae yna dri is-baragraff, a dylid dewis un ohonynt fel 

ymrwymiad: 

 

i. i sicrhau bod addysg prifysgol neu addysg uwch arall ar gael yn yr 

ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol perthnasol; neu 

 

ii. i ddarparu cyfleusterau ar gyfer astudio’r ieithoedd hynny fel pynciau 

prifysgol ac addysg uwch; neu 
 

iii. os na ellir cymhwyso is-baragraffau i. a ii. oherwydd swyddogaeth y 

Wladwriaeth mewn perthynas â sefydliadau addysg uwch, i annog 

a/neu ganiatáu i addysg prifysgol neu ffurfiau eraill ar addysg uwch 

gael eu darparu mewn ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol neu i 

gyfleusterau gael eu darparu ar gyfer astudio’r ieithoedd yma fel 

pynciau prifysgol neu addysg uwch. 

 

19. Mae paragraff 8.1.e. yn ymwneud â darpariaeth addysg prifysgol trwy gyfrwng yr iaith 

leiafrifol yn ogystal ag astudio’r iaith leiafrifol fel pwnc ynddo’i hun. Mae 

darpariaethau eraill o fewn y Siartr sy’n ymwneud â’r olaf hefyd, fel Erthygl 7, Adran 

7, paragraffau 1.f ac 1.g, sy’n ymwneud â dysgu ac astudio iaith ranbarthol neu 

leiafrifol, ac astudiaeth ac ymchwil ar ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol mewn 

prifysgolion. Yr hyn sydd fwyaf perthnasol yma yw'r Gymraeg fel cyfrwng addysg 

mewn pynciau prifysgol eraill.  Felly, Erthygl 8.1.e, paragraffau i a iii. (hynny yw, rhan 

gyntaf paragraff iii), sydd yn fwyaf perthnasol i’r hyn sydd o dan sylw yma. 
 

20. Mae Erthygl 8 yn hyrwyddo egwyddor bwysig, sef y dylai addysg uwch fod ar gael 

mewn iaith leiafrifol.  Mae’r safonau iaith yn ymdebygu i erthyglau’r Siartr o ran y 

rhestr o gamau ymarferol a geir ynddynt. Mae Adroddiad Esboniadol y Siartr hefyd yn 

ymwneud â gweithredu ymarferol. Er enghraifft, o ran addysg, mae'n gofyn i 

wladwriaethau'n “sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael parthed cyllid, staff a 

deunyddiau dysgu”.7 
 

21. Parthed addysg uwch a’r Gymraeg, y mae’r DU wedi mabwysiadu paragraff 8.1.e.iii 

fel yr ymrwymiad yn y maes hwn, yn hytrach na pharagraff 8.1.e.i.8 Yn ôl un sylwebydd 

                                                           
7 Gweler Adroddiad Esboniadol y Siartr, paragraff 87.  
8 Dyma’r hyn a nodir yn ffurfiol ar wefan Cyngor Ewrop: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/148/declarations?p_auth=adpW1NPl 
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blaenllaw, y mae’r ymrwymiad ym mharagraff e.iii. yn briodol mewn sefyllfa lle nad 

yw’r wladwriaeth yn penderfynu polisi iaith ei phrifysgolion, megis gyda phrifysgolion 

preifat.9 Felly, yn yr achosion hynny, math o anogaeth yw’r cyfan y gellir ei ddisgwyl.  
 

22. Mae hyn yn codi nifer o gwestiynau. A yw ymrwymiad presennol y DU yn briodol a 

digonol?10 Ac onid oes cysylltiad rhwng yr amharodrwydd i ymrwymo i’r ddarpariaeth 

sydd yn Erthygl 8.1.e.i y Siartr, gan sicrhau bod addysg uwch ar gael yn y Gymraeg, 

ac absenoldeb unrhyw safon i’r perwyl hwnnw dan Fesur y Gymraeg 2011? Cyd-

ddigwyddiad, efallai, ond yr un yw’r canlyniad, sef nad oes yna unrhyw offeryn 

cyfreithiol neu ymrwymiad ffurfiol mewn cytundeb rhyngwladol i atgyfnerthu’r “hawl 

i addysg uwch Cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf”.  
 

23. Cyflwynir hyn oll fel moeswers, neu o leiaf fel enghraifft o derfynau’r fframwaith 

rheoleiddio fel y mae. Peidier neb a llaesu dwylo. Nid yw’r safonau iaith, mwy nag yw 

offerynnau rhyngwladol, yn creu hawl i addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Camgymeriad, felly, fyddai rhagdybio fod y fframwaith rheoleiddio bellach yn gyflawn 

ac y gellir troi golygon yn llwyr at y gwaith o hyrwyddo. Y mae angen cynyddu’r 

safonau, nid eu lleihau. Os yw’r safonau gorfodol bellach i’w cyfyngu i gyflenwi 

gwasanaethau yn unig, yn ôl bwriad Llywodraeth Cymru, a fyddai hynny’n atal y 

posibilrwydd o greu safon iaith a fyddai’n gwarantu’r “hawl i addysg uwch Cyfrwng 

Cymraeg (o’r radd flaenaf)”?  

 

24. Heb safon, heb hawl, heb rym y gyfraith, mae’n annhebygol y bydd yna newid 

diwylliant ieithyddol gwirioneddol, er gwaethaf holl waith y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol, yn sefydliadau addysg uwch Cymru. Tybed beth fyddai’n digwydd petai 

yna hawl, wedi ei hatgyfnerthu gan safon o dan y ddeddf, a/neu ymrwymiad o dan y 

cytundeb rhyngwladol, i addysg uwch cyfrwng Cymraeg? Mentraf awgrymu y byddai 

polisïau penodi'r sefydliadau addysg uwch yn gorfod cymryd ystyriaeth fanylach o allu 

ieithyddol ymgeiswyr, ac o gapasiti dwyieithog eu gweithlu. O ganlyniad, byddai 

cynnydd sylweddol mewn darlithwyr sydd yn medru dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 

ac yn gwneud hynny fel rhan o’u priod waith. Byddai’r sefydliadau yn cymryd 

cyfrifoldeb dros sicrhau dwyieithrwydd y gweithlu academaidd, ac yn cynllunio ar ei 

gyfer, nid ar sail yr angen i ystyried neu gadw mewn cof, ond er mwyn cyrraedd y safon 

ddeddfwriaethol.  

 

25. Byddai agweddau tuag at ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi trwy gyfrwng y Gymraeg 

mewn pynciau ac eithrio’r Gymraeg yn newid hefyd. Byddai cyhoeddi yn Gymraeg yn 

arferiad derbyniol, angenrheidiol hyd yn oed, a cheid cynnydd mewn llyfrau a fyddai’n 

adnoddau pwysig yn y dosbarth. O ganlyniad, mae’n bosibl y byddai yna gynnydd 

sylweddol yn y cyhoeddiadau cyfrwng-Cymraeg a gyflwynid i’r REF. Ac o dipyn i 

beth, byddai agweddau sefydliadol tuag at y Gymraeg, y diwylliant ieithyddol hwnnw 

y soniwyd amdano, hefyd yn newid. 

                                                           
9 Gweler Jean-Marie Woehrling, The European Charter for Regional of Minority Languages: A Critical 

Commentary (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005), tt. 154-55. 
10 Gweler R. Gwynedd Parry, Cymru’r Gyfraith: Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol (Caerdydd: Gwasg 

Prifysgol Cymru, 2012), tt. 129-134. 
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Ymateb gan Coleg y Cymoedd / Evidence from Coleg y Cymoedd 

 

Heb amheuaeth, mae'r ddeddfwriaeth wedi codi proffil yr iaith. Mae'r ddelwedd 

cyrff cyhoeddus yng Nghymru bellach, yn gyffredinol, yn ddwyieithog. Mae 

gwefannau; dogfennaeth; ffurflenni; arwyddion a chyfarchion ffôn yn gynyddol 

ddwyieithog. Ymddengys bod cyrff cyhoeddus yn cofleidio'r cysyniad o 

ddwyieithrwydd. 

Fodd bynnag, mewn gwirionedd mae'r dwyieithrwydd a ddarperir yn aml yn 

docynistaidd. Nid yw'r ddeddfwriaeth yn cael gwir effaith gadarnhaol eto wrth greu 

gweithlu dwyieithog sy'n gallu darparu gwasanaethau Cymraeg effeithiol. Cyfarchir 

yn Gymraeg ar y ffôn, ond ni ellir ateb eu hymholiad yn Gymraeg; mae swyddi 

gwag yn cael eu hasesu'n ieithyddol ond prin yw nifer y swyddi a hysbysebir yn 

'Cymraeg yn hanfodol'. Nid yw'r ddeddfwriaeth yn mynd yn ddigon pell i gael 

effaith gadarnhaol wirioneddol ar brofiadau siaradwyr Cymraeg wrth ddefnyddio 

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Ar ben hynny, nid yw natur tocynistaidd 

llawer o'r rheoliadau yn ddigon i argyhoeddi siaradwyr di-Gymraeg bod buddsoddi 

yn yr iaith yn rhywbeth gwerth chweil ac annog ewyllys da tuag at y Gymraeg. 

At hynny, er na fyddai croeso i wanhau'r Rheoliadau Safonau cyfredol, mae'r 

system gyfredol yn fiwrocrataidd ac yn gymhleth. Pe bai llai o Safonau a phe na 

baent mor gymhleth, byddai'n haws i'r staff sicrhau cydymffurfiaeth ac i aelodau'r 

cyhoedd ddeall eu union hawliau o dan Fesur y Gymraeg. Yn hyn o beth, dylid 

cyhoeddi codau ymarfer i gyd-fynd â'r ddeddfwriaeth. 

Problem fawr gyda Rheoliadau Safonau'r Gymraeg yw yr ymddengys eu bod wedi 

cael eu llunio yn dilyn fawr ddim ymgynghoriad â'r sectorau perthnasol y maent yn 

cael eu gosod arnynt. Yn dilyn hynny, mae problemau wedi codi wrth i gyrff anelu 

at gydymffurfio â'r Safonau. Mewn llawer o achosion nid yw'r Safonau'n briodol, 

e.e. nid yw'r Safon sy'n mynnu bod Colegau Addysg Bellach yn caniatáu i fyfyrwyr 

sefyll arholiadau trwy gyfrwng y Gymraeg yn briodol, gan fod hyn yn gwbl 

ddibynnol ar gymeradwyaeth y corff dyfarnu. 

Mae ffocws y ddeddfwriaeth ar orfodi, sy'n amlwg yn hanfodol wrth sicrhau 

amddiffyn iaith leiafrifol a hawliau ei siaradwyr. Fodd bynnag, ymddengys bod y 

ffocws hwn ar orfodi wedi bod ar draul hyrwyddo a hwyluso'r defnydd y Gymraeg. 
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Mae angen rhoi mesurau ar waith sy’n darparu adnoddau a chefnogaeth i sicrhau 

cydymffurfiaeth ac i annog siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau o 

ddydd i ddydd. Nid yw'r ddeddfwriaeth gyfredol yn cael gwir effaith ar annog a 

chefnogi pobl i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg. Dylai'r galw am wasanaethau 

Cymraeg fod yn uwch nag y mae ar hyn o bryd, o ystyried nifer y siaradwyr 

Cymraeg yng Nghymru. Po fwyaf y galw, y mwyaf y bydd cyrff yn teimlo bod angen 

darparu eu gwasanaethau Cymraeg fel rhan o ofal cwsmeriaid sylfaenol. Mae angen 

ysgogi cyrff ac unigolion i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg er mwyn ysgogi defnydd 

a gwrthsefyll y defnydd y Saesneg yn ddiofyn yn hanesyddol. 
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Trwy e-bost: SeneddDGCh@cynulliad.cymru 

11 Medi 2018 

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac 

ehangach  - Ymateb y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Ym mis Hydref 2017, cyflwynodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) ymateb i 

ymgynghoriad Bil y Gymraeg. Yn yr un modd, mae’r Coleg yn croesawu’r cyfle i ymateb yn 

ffurfiol i’r ymchwiliad hon. Yn gorff sydd bellach yn cael ei chyllido yn uniongyrchol gan 

Lywodraeth Cymru yr ydym yn croesawu’r cyfle i chwarae rhan weithredol yn natblygiad a 

gweithrediad y strategaeth Miliwn o Siaradwyr ac o ganlyniad, mae ein hymateb yn 

canolbwyntio yn yr ymateb hwn ar yr elfennau sydd yn fwyaf perthnasol i waith a 

chenhadaeth y Coleg. 

Mae ein hymateb llawn i’w gweld isod wedi ei osod mewn chwe rhan sef – 

1. Miliwn o siaradwyr: Cyrraedd y nod

2. Y Fframwaith deddfwriaethol

3. Hybu a hyrwyddo’r Gymraeg: Cysondeb ac effeithiolrwydd

4. Hyfforddiant cychwynnol athrawon

5. Arloesi: Hyfforddiant iaith

6. Cynnal niferoedd myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg fel pwnc.

1. MILIWN O SIARADWYR: CYRRAEDD Y NOD

Croesawn uchelgais Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

a’r pwyslais sydd wedi ei osod ar y gyfundrefn addysg i gyrraedd y nod hynny. Drwy

ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr barhau i astudio drwy gyfrwng Cymraeg ar lefel prifysgol ar

draws y disgyblaethau, mae’r Coleg yn cyfrannu’n uniongyrchol at y gwaith o greu gweithlu

dwyieithog, gyda sgiliau lefel uchel. Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru yn  Rhagfyr

2017 i ymestyn cyfrifoldebau’r Coleg i’r sectorau Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith,

yr ydym wedi cychwyn ar y gwaith cynllunio yn ystod chwe mis cyntaf 2018. Edrychwn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, W
       ications Committee Cefnogi a hybu’r Gymraeg  / Supporting and Promoting the Welsh Language 
CWLC(5) SWL07 
Ymateb gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol  / Evidence from Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
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ymlaen at gydweithio gyda phartneriaid allweddol i symbylu cynnydd sylweddol ym maes 

addysg ôl-orfodol yn ei ehangder yn y blynyddoedd i ddod. Bydd cynyddu’n sylweddol y 

sylw a roddir i’r gwaith o ddatblygu darpariaeth a chyfleoedd cyfrwng Cymraeg ar draws y 

sector addysg ôl- 16 yn rhoi’r cyfle i gynyddu’r llwybrau dilyniant cyfrwng Cymraeg i’r rheiny 

sy’n dewis astudio mewn colegau addysg bellach, neu ddilyn hyfforddiant neu lwybrau 

gwahanol i alwedigaethau penodol megis drwy brentisiaethau neu ddysgu seiliedig ar waith. 

Bydd angen cynllunio strategol a gofalus wrth roi’r gwaith hynny ar droed, ac er y bydd yn 

bwysig sicrhau cynnydd gweladwy yn y tymor byr, bydd angen newidiadau strwythurol 

sylfaenol er mwyn sicrhau’r trawsnewid angenrheidiol. 

2. Y FFRAMWAITH DEDDFWRIAETHOL

Mae sicrhau fframwaith deddfwriaethol addas ar gyfer y Gymraeg yn rhan allweddol o

gyrchu tuag at y nod o filiwn o siaradwyr, ond rhan o’r darlun yn unig yw’r elfen

ddeddfwriaethol.

Mae’r cynigion y Papur Gwyn  mewn perthynas ag ad-drefnu strwythurol yn rhai sydd angen 

ystyriaeth ofalus. Nodwn mai dim ond ers rhai blynyddoedd y mae’r strwythurau presennol 

mewn lle. Mae lle i farnu bod y broses o osod safonau wedi bod yn un sydd wedi cymryd 

mwy o amser nag y byddai rhai yn dymuno, ond derbyniwn serch hynny, fod y broses a’r 

camau y bu’n rhaid eu dilyn yn llafurus ac yn gymhleth ar adegau. O safbwynt cyd-destun 

gwaith uniongyrchol y Coleg, megis dechrau gweld dylanwad cadarnhaol y Safonau yn y 

prifysgolion yr ydym, gan mai yn ddiweddar y daeth y safonau i rym yn y sector addysg 

uwch. Rydym wedi clywed cydweithwyr yn y sector yn mynegi rhywfaint o rwystredigaeth 

bod y broses o ddelio gyda’r safonau yn gallu bod yn llafurus, ond, maent hefyd wedi 

adrodd am y camau breision ymlaen o ran cynllunio a datblygiad polisi ieithyddol oddi fewn 

i’w sefydliadau sy’n ganlyniad uniongyrchol i fframwaith deddfwriaethol cadarnach.  

Credwn fod lle i symleiddio rhywfaint ar y drefn ddeddfwriaethol bresennol, ac yn sicr mae 

angen sefydlu fframwaith cadarn ar gyfer y gwaith hybu a hyrwyddo, ond mae lle i bryderu y 

gallai camau a fyddai’n arwain at ansefydlogrwydd strwythurol sylweddol arwain at 

ganlyniadau nas bwriadwyd. 

3. HYBU A HYRWYDDO’R GYMRAEG: CYSONDEB AC EFFEITHIOLRWYDD

Mae’r Coleg yn croesawu’r sylw a roddwyd yn ymgynghoriad y Papur Gwyn i’r gwaith

allweddol o hybu a hyrwyddo’r Gymraeg. Er mwyn sicrhau cynnydd pwrpasol yn y defnydd

o’r iaith, ac yn nifer y siaradwyr, mae angen cydbwysedd addas rhwng y gwaith hybu a

hyrwyddo ar y naill law, a’r gwaith rheoleiddio ar y llaw arall. Mae’n deg dweud fod y

flaenoriaeth bennaf wedi’i roi i’r gwaith rheoleiddio yn y blynyddoedd diwethaf, a hynny’n am

resymau cwbl ddilys a dealladwy wrth i’r Safonau iaith gael eu creu a’u gosod ar gyrff am y

tro cyntaf, ac wrth i bawb ymgyfarwyddo gyda’r fframwaith deddfwriaethol newydd.
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Awgrymir, serch hynny, bod y gwaith hybu a hyrwyddo yn gwbl ganolog i ffyniant yr iaith, a 

bydd angen sicrhau sylw addas i’r gwaith hynny yn y blynyddoedd i ddod.  Bydd cydweithio 

rhwng cyrff a gyllidir gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau cysondeb ac effeithiolrwydd y 

gweithgareddau marchnata yn bwysig.  

4. HYFFORDDIANT CYCHWYNNOL ATHRAWON  

Maes penodol arall sydd yn uniongyrchol berthnasol i waith y Coleg, yw Hyfforddiant 

Cychwynnol Athrawon. Mae’r cynlluniau i ad-drefnu’r ddarpariaeth HCA yn y blynyddoedd 

nesaf yn cynnig cyfle ardderchog i sicrhau bod y gofynion a osodir ar y darparwyr mewn 

perthynas â hyfforddi athrawon a all weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol yn gwbl 

gadarn. Yn sicr, bydd angen gweithredu buan a phwrpasol er mwyn sicrhau’r cynnydd 

angenrheidiol yn nifer yr athrawon sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn 

ymateb i uchelgais a thargedau’r strategaeth Miliwn o Siaradwyr. Credwn fod yma gyfle 

euraidd i osod disgwyliadau cadarn ar ddarparwyr y dyfodol er mwyn sicrhau bod y 

Gymraeg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg yn gwbl ganolog i’w darpariaeth.  

Mae’r Coleg wedi croesawu’r cyfle i arwain y gwaith o sefydlu’r Dystysgrif Cymhwysedd 

Iaith i Athrawon (HCA). Hyderwn y bydd y gwerthusiad cyfredol o’r ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg, a’r gefnogaeth i ddatblygu sgiliau iaith myfyrwyr ar gyrsiau HCA yn argymell 

ymgorffori cymhwysedd yn y Gymraeg, ar lefel briodol oddi fewn i’r continwwm iaith, fel rhan 

o statws cymwysedig athrawon yn y dyfodol.  

Yn eu cyfarfod ar 21 Mehefin 2017 mabwysiadodd aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yr 

egwyddorion canlynol mewn perthynas â Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon:  

 bod angen pennu faint o athrawon ychwanegol sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y 

Gymraeg fydd eu hangen er mwyn cyrraedd nod cyffredinol Strategaeth Iaith y 

Llywodraeth, a chadarnhau erbyn pryd y bydd eu hangen;  

 bod angen cadarnhau faint o’r athrawon ychwanegol hyn fydd yn dod o’r gweithlu 

addysgu presennol a faint fydd yn dod i’r proffesiwn drwy hyfforddiant cychwynnol 

athrawon neu lwybrau eraill;  

 bod angen i’r Llywodraeth ystyried mabwysiadu trefn lle bo angen i bawb sy’n 

dymuno addysgu yng Nghymru yn y dyfodol gyrraedd lefel o hyfedredd yn y 

Gymraeg.  

Credwn fod yr egwyddorion hyn, a’r angen i gymryd camau penodol i fynd i’r afael â’r her o 

gynyddu’n sylweddol nifer yr athrawon a all ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwbl 

hanfodol i ymgyrraedd at y targedau sydd wedi eu cynnwys yn y Strategaeth Iaith 
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Llywodraeth Cymru. Yn dilyn pennu darparwyr Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon o 2019 

ymlaen mae’n hanfodol i roi ystyriaeth lawnach i’r egwyddorion a nodir uchod yn amserol 

iawn. 

5. ARLOESI: HYFFORDDIANT IAITH  

Ym maes hyfforddiant iaith mae’r Coleg wedi arloesi gyda datblygiad y Dystysgrif Sgiliau 

Iaith, sydd bellach wedi ei achredu gan CBAC. Mae sawl prosiect ar y gweill i adeiladu ar y 

Dystysgrif a’i ehangu, megis drwy ei chynnig yn y gweithle a thrwy ddatblygu tystysgrifau 

iaith sy’n berthnasol i feysydd galwedigaethol penodol. Yn y cyswllt hwnnw mae’r syniad o 

ddatblygu tystysgrif iaith mewn ‘cyfathrebu clinigol’ i fyfyrwyr ym maes Meddygaeth a Gofal 

Iechyd o dan ystyriaeth. Hefyd, byddwn yn ystyried datblygu cymhwyster iaith wahanol, o 

bosibl ar lefelau gwahanol, ar gyfer y sector addysg bellach.  

6. CYNNAL NIFEROEDD MYFYRWYR SY’N ASTUDIO’R GYMRAEG FEL PWNC  

Mae cynnal niferoedd myfyrwyr sydd yn astudio’r Gymraeg fel pwnc yn allweddol i lwyddiant 

y strategaeth iaith y tu allan i’r fframwaith deddfwriaethol. Wrth gydnabod cyfraniad 

allweddol adrannau Cymraeg y prifysgolion yn y cyswllt hwn credwn mai’r flaenoriaeth yn y 

deng mlynedd nesaf fydd cynyddu’r niferoedd sydd yn astudio’r Gymraeg ar lefel Safon 

Uwch. Credwn fod angen parhau i adolygu’r maes llafur yn gyson, er mwyn sicrhau ei fod 

yn heriol ond hefyd yn berthnasol i’r gynulleidfa, gan gynnwys myfyrwyr sydd wedi dysgu’r 

Gymraeg yn fwy diweddar. Mae’r Coleg  yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu 

cynigion ar gyfer hybu’r Gymraeg fel pwnc, gyda’r nod o sicrhau bod ystod ehangach o 

fyfyrwyr yn dewis astudio’r Gymraeg yn y sector ôl-16. Byddai hynny yn sicr yn cynyddu’r 

nifer o ymgeiswyr sydd yn dymuno astudio’r Gymraeg yn y prifysgolion ond hefyd yn 

cryfhau sgiliau iaith Gymraeg myfyrwyr a fyddai’n dewis astudio pynciau eraill.  

Diolchwn am y cyfle i ymateb i’r ymchwiliad. 

Yn gywir iawn  

 

Dr Ioan Matthews 

Prif Weithredwr 
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Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol, 
polisi ac ehangach  

1. Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – asesu llwyddiannau a

chyfyngiadau canfyddedig y ddeddfwriaeth , ac effaith ac effeithiolrwydd safonau ’r

Gymraeg wrth wella gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a gwella mynediad atynt .

Asesu a yw ’r fframwaith deddfwriaethol yn cefnogi ’r gwaith o hyrwyddo ’r Gymraeg a’r

defnydd ohoni ynteu ’n cyfyngu ar y gwaith hwn,

1.1. Roedd cryn dipyn i’w groesawu ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, gan gynnwys rhoi statws 

swyddogol i’r Gymraeg, a symud oddi wrth Gynlluniau Iaith aneffeithiol i gyfundrefn â sail sta tudol. 

1.2. Fodd bynnag, barn UCAC yw bod gwendidau sy’n dyddio yn ôl i Ddeddf 1993 ac na heriwyd gan Fesur 

2011 sy’n parhau i achosi problemau i unrhyw ddeddfwriaeth arall sydd â goblygiadau i’r Gymraeg 

mewn amrywiaeth eang o feysydd. Yn naturiol ddigon, daw ein henghreifftiau ni o fyd addysg, ond 

rydym yn siŵr bod modd dod o hyd i enghreifftiau ym mhob maes polisi datganoledig. 

1.3. Un o’r prif meini tramgwydd yw’r rhagdybiaeth sydd wedi plagio unrhyw ddeddfwriaeth sy’n ymwneud 

â’r Gymraeg (gan gynnwys addysg Gymraeg) ar hyd y blynyddoedd, bod angen ymdrin â’r Gymraeg a’r 

Saesneg yn yr un ffordd – yn hytrach na bod angen deddfu o blaid y Gymraeg er mwyn sicrhau 

cydraddoldeb a thwf. Bu i hynny lesteirio ymdrechion i hyrwyddo addysg Gymraeg yn, er enghraifft, y 

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 a’r Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009.  

1.8. Gwyddom fod y Safonau wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol mewn nifer o feysydd, a chefnogwn 

parhau â’r drefn, gan gynnwys ei hymestyn i feysydd eraill, yn arbennig felly yn y sector breifat. 

Croesawa UCAC y cyfle hwn i ymateb i ymgynghoriad Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar ‘Gefnogi a 

hybu’r Gymraeg’. 

Mae UCAC yn undeb sy’n cynrychioli athrawon, arweinwyr ysgol, tiwtoriaid a darlithwyr ym mhob sector 

addysg ledled Cymru. 

Enghraifft: Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 

1.4. Er cryn trafod ar y pryd, ni fu modd dwyn perswâd ar Lywodraeth Cymru ar y pryd, yn sgil cyngor gan 

eu cyfreithwyr, y dylid dewis addysg cyfrwng Cymraeg fod yn rhan o’r diffiniad o ‘ysgol addas agosaf’  

yn ôl darpariaethau ’r Mesur. Mi fyddai gwneud hynny wedi rhoi cyfrifoldebau statudol ar Awdurdodau 

Lleol, a hawliau cyfatebol i ddysgwyr a ’u rhieni, i ddarparu cludiant am ddim i addysg cyfrwng 

Cymraeg (yn ddarostyngedig i ’r un rheolau ynghylch pellteroedd ag unrhyw ddarpariaeth arall). 

1.5. Y ‘cyfaddawd’ yn y diwedd oedd y cymal enwog (Adran 10) sy’n rhoi cyfrifoldeb i Awdurdodau Lleol 

‘hybu mynediad i addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg’ . Canlyniad hynny yw bod cludiant i 

addysg cyfrwng Cymraeg ar sail disgresiwn Awdurdodau Lleol, sy’n gadael dysgwyr – ac ysgolion - 

mewn sefyllfa fregus. 

1.6. Yr hyn oedd wrth wraidd pryderon y cyfreithwyr oedd y byddai’r gofyniad i ymdrin â’r ddwy iaith yn yr 

un modd yn golygu rheidrwydd i roi hawliau cyfatebol i rieni - er enghraifft yng Ngwynedd - i ddewis 

addysg cyfrwng Saesneg fel y diffiniad o ‘ysgol addas agosaf’ a sicrhau, gan hynny, cludiant am ddim i 

ysgolion cyfrwng Saesneg, llawer pellach i ffwrdd nag ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

1.7. Mae UCAC o’r farn bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyngor cyfreithiol gwangalon iawn yn y 

gorffennol mewn perthynas â’r hyn sy’n bosib o fewn y gyfraith . Tra bod y geiriad ynghylch ‘pheidio â 

thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg’ yn parhau fel yr egwyddor sylfaenol, teimlwn mai parhad 

o’r un safbwyntiau sy’n debygol, heb y cadernid i ddeddfu o b laid twf. 
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1.9. Er bod y Safonau wedi bod yn llafurus yn y cyfnod cynnar, teimlwn bod llawer o b otensial i’w wireddu o 

hyd dan y fframwaith deddfwriaethol presennol. Peryg fyddai disodli ’r drefn bresennol mor gynnar yn y 

dydd – a gyda llawer o’r gwaith fwyaf heriol eisoes wedi ’i gyflawni - gyda’r posibilrwydd o greu 

ansefydlogrwydd a diffyg gweithredu dros gyfnod interim. 

1.10. Fodd bynnag, mae’r Safonau mor benodol eu geiriad, fel na ellir dibynnu arnynt i greu ‘hawliau’ na 

chyfrifoldebau cyffredinol. Bu i UCAC wynebu’r ddadl gan swyddogion Llywodraeth Cymru mewn 

perthynas â’r Ddeddf Anghen ion Dysgu Ychwanegol a ’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 nad oedd 

angen cymalau penodol yn ymwneud â ’r Gymraeg oherwydd bod Safonau yn eu lle. Ar ôl cryn drafod, 

darbwyllwyd y swyddogion nad oedd y ddadl honno ’n dal dŵr am nad oedd pob  sefydliad dan sylw yn 

ddarostyngedig i’r Safonau, ac hyd yn oed yn y sefydliadau perthnasol (megis Awdurdodau Lleol) nid 

oedd y Safonau a osodwyd yn mynd i gwmpasu ’r hyn fyddai ei angen o ran y Ddeddf  penodol hon. 

2. Cynigion Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ‘Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y 

Gymraeg ’ .  

2.1. Ers Mesur 2011, mae’r cyd-destun polisi mewn perthynas â’r iaith Gymraeg wedi datblygu’n gyflym ac 

erbyn hyn, mae lefel yr uchelgais (fel y’i nodir yn nogfen ‘Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr’ a’r 

Rhaglen Waith 2017-21 sy’n cyd-fynd â hi) ar raddfa llawer uwch. Mae hynny i’w groesawu’n fawr iawn. 

2.2. Yn ystod yr un cyfnod, mae’r cyd-destun polisi mewn perthynas ag addysg yn ogystal wedi (ac yn 

parhau i) newid ar gyflymder; nodwn ‘Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl’, ‘Y Gymraeg mewn 

addysg: cynllun gweithredu 2017-21’, Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru) 2018, a’r diwygiadau arfaethedig i’r sector trydyddol fel conglfeini.  

2.3. Mae perygl gwirioneddol nad yw’r drefn bresennol o gynllunio ar gyfer addysg Gymraeg yn cydgordio’n 

ddigonol â’r dirwedd polisi newydd nac â lefel yr uchelgais cytunedig ar gyfer twf.  

2.4. Yn ogystal, mae nifer o ymchwiliadau/adolygiadau dros y tair blynedd diwethaf wedi dwyn sylw at 

ddiffygion a gwendidau’r drefn bresennol o gynllunio strategol ar gyfer y Gymraeg mewn addysg 1. Teg 

yw nodi bod tipyn o orgyffwrdd rhwng y casgliadau. 

2.5. Yn sgil yr uchod, mae UCAC o’r farn bod yr amser wedi dod i gymryd y cam nesaf ar y llwybr, gan 

adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd eisoes, ac yng ngoleuni'r hyn sydd wedi’i nodi’n glir ac yn gyson fel 

diffygion y system bresennol, er mwyn cefnogi uchelgais ac agenda polisi ehangach Llywodraeth 

Cymru. 

2.6. Am fod diffygion y drefn bresennol yn niferus, yn ddifrifol, ac yn systemig, ac am fod angen newid gêr 

yn sylweddol iawn i wireddu polisïau cyfredol Llywodraeth Cymru, mae UCAC yn cefnogi ail-edrych ar y 

ddeddfwriaeth gynradd mewn perthynas â chynllunio strategol ar gyfer addysg Gymraeg. Yn wir, 

teimlwn mai deddfu o’r newydd fyddai orau (Deddf Addysg Gymraeg) yn hytrach na cheisio 

cymhwyso addasiadau mor sylweddol i’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. 

Dyna fyddai’r ffordd orau o weithredu’r newidiadau ar y raddfa sydd eu hangen. 

2.7. Mae ‘Y Gymraeg mewn addysg: cynllun gweithredu 2017 -21’ yn nodi’n glir (ac yn gywir, ym marn 

UCAC) bod angen sicrhau (a) yr arweinyddiaeth ofynnol (b) y capasiti ac (c) y seilwaith os am fwrw’r 

maen i’r wal. Credwn y byddai deddfu yn profi parodrwydd y Llywodraeth i ymgymryd â’r 

arweinyddiaeth ofynnol, ac yn ei ganiatáu, i raddau helaeth, i osod y seilwaith a fyddai’n arwain at 

adeiladu a chynyddu capasiti o fewn y system.  

2.8. Byddai deddfu’n caniatáu: 

• gosod rhuglder yn y Gymraeg fel disgwyliad arferol (‘norm’) yn y system addysg 

                                                      
1 Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg  (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Rhagfyr 2015)  
Gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg  (Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth/ 
Llywodraeth Cymru, Mawrth 2016) 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol (Estyn, Medi 2016) 
Adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 (Aled Roberts, Awst 2017) 
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• rhoi hawl i addysg cyfrwng Cymraeg  

• gosod cyfrifoldebau statudol ar wahanol haenau o’r system i sicrhau nid yn unig cynllunio  

strategol effeithiol, ond gweithredu bwriadus yn ogystal 

• sicrhau atebolrwydd priodol ac effeithiol ar bob lefel 

2.9. Os mai’r bwriad yw blaenoriaethau Bil y Gymraeg, efallai y dylid ystyried a oes modd/a fyddai’n briodol 

cynnwys unrhyw elfennau’n ymwneud ag addysg Gymraeg . Buodd pwyslais yn y Papur Gwyn ar 

gyfrifoldebau cynllunio ieithyddol a allai fod yn berthnasol. Ac mi fyddai’n werth ystyried, os crëi r 

Comisiwn (neu os parheir gydag un Comisiynydd) a fyddai’n briodol rhoi rôl herio/monitro iddo mewn 

perthynas ag addysg Gymraeg. 
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Y Mudiad: Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o Gylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, 

gofal cofleidiol a meithrinfeydd dydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r 

darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector 

gwirfoddol yng Nghymru.  

Sefydlwyd y Mudiad ym 1971 gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, wedi tyfu’n aruthrol, 

mae tua 1000 o Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a 

meithrinfeydd dan faner Mudiad Meithrin. Mae’r rhain yn darparu profiadau 

blynyddoedd cynnar i oddeutu 22,000 o blant bob wythnos. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn 

gweithio yn agos iawn gyda rhieni er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i 

ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd yn y cartref.   

Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 

o bobl yn genedlaethol, gyda 2000 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain.

Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o staff proffesiynol sy’n eu cynghori ar

amrediad o faterion er enghraifft hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag

Awdurdodau Lleol.

O ganlyniad, rydym yn gweithio gyda phlant a theuluoedd o amryw o gefndiroedd 

cymdeithasol-economaidd. Rydym yn cydweithio gyda’r asiantaeth Dechrau’n Deg i 

ddarparu cyfleoedd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, a gyda’r awdurdodau addysg leol 

i gynnig llefydd addysg rhan amser i blant 3 oed yn eu cymuned leol. 

Yn ogystal, mae gennym is-gwmni sydd yn darparu hyfforddiant cyfrwng Cymraeg i ennill 

cymwysterau blynyddoedd cynnar.  Gwneir hyn drwy gyd-weithio ag ysgolion uwchradd i 

ddarparu cyrsiau i ddisgyblion ysgol, a thrwy’r cynlluniau hyfforddi cenedlaethol.  Darperir 

cyrsiau hyfforddi yn seiliedig ar ddysgu yn y gweithle gan rwydwaith o diwtoriaid, aseswyr 

a  dilyswyr mewnol ledled Cymru. 

• Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – asesu llwyddiannau a
chyfyngiadau canfyddedig y ddeddfwriaeth, ac effaith ac effeithiolrwydd safonau’r
Gymraeg wrth wella gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a gwella mynediad atynt.

• Asesu a yw’r fframwaith deddfwriaethol yn cefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg a’r
defnydd ohoni ynteu’n cyfyngu ar y gwaith hwn.

• Persbectif rhyngwladol - casglu tystiolaeth ar ddeddfwriaeth i warchod a hyrwyddo
gwaith cynllunio ieithyddol yng nghyd-destun ieithoedd lleiafrifol mewn gwledydd eraill.

Mae Mudiad Meithrin yn croesawu’r cyfle i gynnig tystiolaeth mewn ymateb i alwad y 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.  Ein prif nod, yr egwyddor waelodol a’r hyn 
sydd yn gyrru’n cenhadaeth yw’r ymlyniad angerddol sy’n ymwneud â chreu dinasyddion 
Cymraeg a dwyieithog (os nad amlieithog) y dyfodol.   

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and Communications Committee 
Cefnogi a hybu’r Gymraeg  / Supporting and Promoting the Welsh Language 
CWLC(5) SWL36 
Ymateb gan Mudiad Meithrin / Evidence from Mudiad Meithrin 
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Er mwyn sicrhau fod gan bob plentyn yng Nghymru hawl gwirioneddol ag ymarferol i ofal 
plant ag addysg Cymraeg rhaid sicrhau: 
  

• Fframwaith cyfreithiol sy’n cael ei reoleiddio yn gadarn  

• Dyletswyddau statudol effeithiol i dyfu addysg Gymraeg yn effeithiol  

• Buddsoddiad sylweddol i hybu hinsawdd ag amgylchedd blaengar i ddwyn perswâd 
ar rieni a theuluoedd i ddewis gofal ac addysg cyfrwng Cymraeg 

 

Taro’r hoelen – Gwireddu Cymraeg 2050 
  
Mae gweledigaeth Cymraeg 2050 yn gadarnhaol ac yn glodwiw.  Serch hynny mae pwyslais 
Mesur y Gymraeg 2011 wedi bod ar ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg gan anwybyddu i 
raddau helaeth y modd y mae plant yn dysgu ac yn caffael iaith.  Tra bod Cymraeg 2050 yn 
mynd i’r afael â hynny, mae yna wagle bellach yn ein fframwaith cyfreithiol sydd yn gadael 
gwendidau sylweddol yn y modd y mae cynllunio ieithyddol yn digwydd yn arbennig yn y 
maes addysg.   
  
Fel mudiad gyda ffocws ar ddarparu gwasanaethau ar lawr gwlad rydym wedi meddwl am 
bersbectif plant a theuluoedd yn bennaf wrth lunio'r ymateb hwn. 
  
Nid yw cylch gorchwyl y pwyllgor yn mynd i’r afael â hyn ac felly rydym yn colli cyfle 
gwerthfawr i ddefnyddio amser deddfu yn y ffordd fwyaf effeithiol.   
  
Hoffai Mudiad Meithrin gynnig y dylai unrhyw ystyriaeth o ddiwygio deddfwriaethol fynd i’r 
afael ag addysg (ac felly gofal plant) - fel un o’r prif wasanaethau fydd yn sicrhau ein bod yn 
gwireddu targedau Cymraeg 2050. 
  
Mae’r cynigion a wnaed hyd yma trwy’r ‘Cynigion ar gyfer Papur Gwyn Bil y Gymraeg 2017’ 
yn ymdrin â materion sydd yn arwynebol.  Maent yn annhebygol o gael effaith gwirioneddol 
ar dyfu poblogaeth sydd yn rhugl yn y Gymraeg mewn blynyddoedd i ddod. Heb ymdrech 
newydd i dyfu’r sector addysg cyfrwng Cymraeg, mae strategaeth y Gymraeg 2050 yn mynd 
i fethu.  Ni fydd gennym niferoedd digonol o siaradwyr Cymraeg i ddiwallu ein hanghenion 
am weithluoedd Cymraeg ar draws y sbectrwm gwasanaethau cyhoeddus a phreifat yn y 
dyfodol.   
  
Yn dilyn Adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg  2017-20 gan Aled 
Roberts, mae’n amlwg nad yw’r system bresennol wedi arwain at gynllunio ieithyddol 
effeithiol yn y maes addysg.  Mae’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 2010 hefyd wedi 
ei gwerthuso yn fanwl erbyn hyn ac yn dangos i ni ble mae’r gwendidau, a beth yw’r ffordd 
ymlaen.  Mae toreth o dystiolaeth yn bodoli eisoes sy’n dangos fod diffyg cydlyniant rhwng 
strategaethau a deddfwriaethau amrywiol yn y maes addysg ac iaith.  Mae hyn wedi arwain 
at sefyllfaoedd ble mae bodloni gofynion cyfreithiol o dan y Mesur teithio i Ddysgwyr 2008 
yn tanseilio hawl plant i addysg Gymraeg sy’n gydnaws a’r Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg. 
  
Ein teimlad ni ym Mudiad Meithrin yw bod buddsoddi amser deddfwriaethol mewn fersiwn 
newydd o Fil y Gymraeg heb fynd i'r afael â'r maes addysg yn annigonol.  
 
Ail ystyried deddfwriaeth mewn perthynas â’r CSGA 
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I daro’r hoelen ar ei phen, mae angen creu neu ddiwygio deddfwriaeth newydd i’r iaith 
Gymraeg sydd yn gosod disgwyliadau a chyfrifoldebau ar ein hawdurdodau lleol.  Dylent 
gynnig mynediad i addysg Gymraeg i bob plentyn yng Nghymru a chynllunio tuag at hynny 
gan ddilyn targedau meintiol pendant wedi eu gosod gan y llywodraeth.  Mae Mudiad 
Meithrin wedi paratoi papur mewn ymateb i adolygiad brys y CSGA gan Aled Roberts a 
drafodir yr anghenion hyn yn fwy manwl yno1.   Mae tirwedd polisi'r blynyddoedd cynnar 
presennol gyda’r cynnig addysg a gofal 30 awr i blant yn greiddiol i lwyddiant gweddill y 
system i wireddu Cymraeg 2050.  Yn fras cefnogwn: 
 

• Yr angen i gryfhau’r berthynas strategol rhwng llywodraeth leol a’r Mudiad Meithrin 
er mwyn sicrhau twf ar lefel pob sir fydd yn cyfrannu at dargedau cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru ar hyd y daith hyd at 2050 2. 

• I ffurfioli fel rhan o ddeddfwriaeth neu is-ddeddfwriaeth y berthynas sydd eisoes yn 
bodoli rhwng Mudiad Meithrin a Llywodraeth Leol. 

• Cynnwys y sector Gofal, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae yn ei ehangder 
mewn unrhyw drafodaethau am ddatblygu darpariaethau lleol trwy gynllunio 
ieithyddol statudol yn y dyfodol. Bydd hyn yn sicrhau bod cynlluniau i ddatblygu 
gwasanaethau lleol (yn arbennig mewn ymateb i’r Cynnig 30 awr o ofal ac addysg i 
blant 3 oed) yn cyd-fynd gyda’r weledigaeth leol a chenedlaethol yn y tymor hir. 

• Disodli’r egwyddor o  ‘fesur y galw’ a chreu canllawiau newydd fel rhan o 
ddeddfwriaeth gynradd neu is ddeddfwriaeth fydd yn seilwaith i gynllunio ieithyddol 
addysgiadol 0-18 oed. Mae’r gwynt eisoes wedi troi yn sylweddol yn sgil cyflwyno 
safonau ieithyddol ac mae angen ymestyn a herio’r symudiad newydd yma tuag at 
ddisgwyliad cyfreithiol o gynllunio twf heb aros i fesur y galw.  Er mwyn gwireddu 
targedau cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2050, mae angen cynyddu 
capasiti cyfrwng Cymraeg y sector blynyddoedd cynnar er mwyn bwydo’r ysgolion 
cyfrwng Cymraeg a thyfu poblogaeth ddwyieithog y dyfodol. 

 
 
 
  
Rydym yn argymell mai'r llwybr tuag at hyn (gyda chefnogaeth ddeddfwriaethol newydd ag 
addas) yw gosod rhaglen yn ei le fydd yn sefydlu cyfundrefn addysg cyfrwng Cymraeg yn ei 
le i bob plentyn yng Nghymru o oed Cyfnod Sylfaen.  Yn amlwg bydd hyn yn cymryd 
blynyddoedd i’w weithredu fesul cam, ond gyda chynllunio gofalus (yn arbennig cynllunio 
gweithlu) a nerth deddfwriaethol, mae’n gwbl bosibl. 
  
  
Hybu a Hyrwyddo 
  
Er i ni gwestiynu blaenoriaethau cylch gorchwyl y pwyllgor yn y mater hwn, hoffem wneud 
sylw ar y cwestiwn 
  
• Asesu - a yw’r fframwaith deddfwriaethol yn cefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg a’r 
defnydd ohoni ynteu’n cyfyngu ar y gwaith hwn. 

                                                            
1 Gweler Atodiad 1 
2 Adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg – 2017–20 
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Hoffai Mudiad Meithrin weld ymgyrch ddwys i gyrraedd rhieni yn uniongyrchol i hyrwyddo 
gofal plant ac addysg Gymraeg i bawb yng Nghymru, gan ddilyn patrwm ymgyrch plannu 
coed ‘PLANT’ Cymru sydd bellach yn ddeg oed.  Mae’r ymdrechion hybu a hyrwyddo 
presennol yn anuniongyrchol ac yn ddibynnol ar gydweithrediad amryw o fudiadau a 
sefydliadau sydd yn ceisio hybu eu gwasanaethau (eraill) penodol eu hunain. Mae 
ymgyrchoedd marchnata llywodraethol sydd yn addysgu’r boblogaeth yn cario statws 
unigryw.  Dylai Llywodraeth Cymru barhau a datblygu'r gwaith hwn. Pe bai deddfwriaeth 
newydd yn gosod hawl i addysg Gymraeg fel safon dros Gymru (ac yn gwerthu manteision 
dwyieithrwydd) yna byddai modd hyrwyddo'r neges hon i deuluoedd.  Yn anffodus nid yw 
hyn yn hawl ar hyn o bryd gan na chafodd ei gynnwys yn Mesur y Gymraeg 2011. 
  
Safonau Iaith a’r gweithlu 
  
Tra bod y safonau ieithyddol yn werthfawr o safbwynt gwella mynediad i wasanaethau 
Cymraeg mewn rhai meysydd, mae datblygu gweithlu Cymraeg sy’n meddu ar gymwysterau 
addas yn parhau i fod yn her.  Yn y maes gofal plant (maes cwbl hanfodol i ddechrau plant ar 
y llwybr tuag at fod yn Gymry Cymraeg) mae angen syniadau ac ymdrechion newydd 
gwreiddiol i geisio denu pobl i weithio yn y maes.  Byddai’n braf gweld system i wobrwyo 
myfyrwyr am ddod i’r maes - swm o arian o bosibl wrth dderbyn eu swydd gyntaf (fel sy’n 
gynyddol arferol mewn rhai sectorau addysg) neu lwfans costau byw wrth astudio.  Gwelir 
defnydd o dechnegau cyffelyb yn y maes addysg eisoes.     
  
Gellid peilota pob math o syniadau newydd gwreiddiol o fewn cwmpas y ddeddfwriaeth 
bresennol, megis  

• denu myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg o Batagonia gan gychwyn gyda chynllun peilot 
(techneg a ddefnyddir yn fynych i gynllunio gweithlu y GIG gyda meddygon a nyrsys 
rhyngwladol)  

• hyfforddi bechgyn a merched mewn rhaglenni fel Ysgol Goedwig i’w denu i’r maes 
gofal plant  

• buddsoddi mewn rhaglen hyrwyddo ddwys ar gyfer y gweithlu gofal plant a datblygu 
gyrfa broffesiynol yn y sector cyfrwng Cymraeg (i blethu gyda darpariaeth 30 awr)  

• rhoi mwy o gyfleodd i ymarferwyr gofal plant i astudio dramor ble mae darpariaeth o 
safon ragorol neu ble mae yna ddarpariaethau yn cael eu cynnal trwy gyfrwng 
ieithoedd lleiafrifol 

  
Nid oes angen newid deddfwriaethol i gyflawni rhai o’r syniadau hyn a syniadau gwreiddiol 
eraill ond yn hytrach ymrwymiad a blaengaredd gan Lywodraeth Cymru. 
  
Mewn cyfnod o wasgu economaidd a thoriadau i wasanaethau lleol mae’n hollbwysig bod 
unrhyw fuddsoddiad yn gwneud gwahaniaeth i brofiadau pobl ar lawr gwlad.  Dadleuwn mai 
rhoi cyfleoedd i blant i ddysgu’r iaith, rhoi cyfleoedd iddynt dderbyn hyfforddiant yn y 
Gymraeg wedi gadael ysgol a rhoi’r cyfle iddynt weithio yn Gymraeg yn eu meysydd dewisol 
ddylai fod yn gyrru unrhyw newidiadau deddfwriaethol.   
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ATODIAD 1 

Ymateb Mudiad Meithrin i Argymhellion Adolygiad Brys o’r CSGA i Fwrdd 

Cynghori CSGA Llywodraeth Cymru 

Person Cyswllt: Angharad Starr 

Swydd: Rheolwr Polisi 

E-bost: angharad.starr@meithrin.cymru 

Ffôn: 01970 639639 

 

Argymhelliad 1: Creu perthynas mwy agored a heriol rhwng Llywodraeth 

Cymru a’r holl randdeiliaid ar ddatblygiad y CSGAau yn enwedig wrth osod 

targedau a chytuno ar ddeilliannau. 

1.1 Cytunwn gyda’r angen i greu perthynas mwy agored a heriol rhwng 

Llywodraeth Cymru a’r holl randdeiliaid er mwyn datblygu CSGAau sydd yn 

adlewyrchu dyheadau uchelgeisiol y strategaeth i gael miliwn o siaradwyr 

Cymraeg erbyn 2050.  Nodwn yr angen i sicrhau bod lle i drafod, cynnig, 

cytuno ar a herio targedau a deilliannau o fewn y fforymau sirol lle bod y 

cyfleoedd hynny yn bodoli.  Serch hynny, rhaid cydnabod nad yw hyn bob 

amser yn hawdd i gynrychiolwyr o sectorau, mudiadau a darparwyr 

gwasanaethau sydd hefyd yn ddibynnol ar yr Awdurdodau Lleol am eu cyllid 

i’w gyflawni. 

1.2 Er mwyn cyflawni hyn rhaid cael cyfrwng effeithiol sy’n galluogi mesur 

cynnydd yn erbyn y deilliannau a’r targedau, sydd yn galluogi trafodaeth 

dryloyw i ddigwydd. 

1.3 Rhaid i’r targedau a gyfeirir atynt yn 1.2 fod yn glir, meintiol a mesuradwy.  

 

Argymhelliad 2: Adolygu amserlen y CSGAau i gyd-fynd â Rhaglenni Cyfalaf 

Llywodraeth Cymru, yn arbennig Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif. Dylid 

targedu’r buddsoddiad cyfalaf er mwyn sicrhau cysylltiad rhwng rhaglenni 

ysgolion a chyn-ysgol. 
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2.1 Cytunwn gyda’r awgrymiad y dylid adolygu amserlen y CSGAau i gyd-fynd â 

Rhaglenni Cyfalaf Llywodraeth Cymru.  Byddai hyn yn ei gwneud yn haws i 

flaen gynllunio a chyd gynllunio er mwyn sicrhau cysylltiad rhwng rhaglenni 

ysgolion a chyn-ysgolion. 

2.2 Awgrymwn hefyd yr angen i sicrhau a hwyluso’r pwyllgorau sydd yn 

penderfynu ar wariant yr amryw Rhaglenni Cyfalaf, i fedru arallgyfeirio 

ceisiadau at ei gilydd pan fo hynny’n briodol, ac i fedru cyd-ariannu ceisiadau 

sydd yn pontio sawl maes. 

2.3 Dylid hefyd sicrhau fod unrhyw raglenni ynghlwm â’r Cynnig Gofal Plant (yn y 

dyfodol) yn cael eu datgloi i bwrpas hybu gofal ac addysg Gymraeg. 

2.4 Awgrymwn na ddylid creu nac adeiladu ysgol cyfrwng Cymraeg cynradd nac 

uwchradd heb fod darpariaeth blynyddoedd cynnar yn rhan o’r cynllun ac fod 

ystyriaeth wedi’i roi i ad-leoli darpariaeth sy’n bodoli eisoes o fewn y dalgylch 

dan sylw.  

2.5 Yn atodol, nodwn y byddai ymestyn hyd amserlen y CSGAau i fod o leiaf 5 

mlynedd yn galluogi cynllunio mwy ystyrlon ac yn galluogi’r gwahanol 

rhanddeiliaid i weithredu a mesur effaith ar lawr gwlad.    

 

Argymhelliad 3: Adolygu’r deilliannau presennol a hefyd cytuno ar y 

deilliannau mwyaf pwrpasol a phriodol ar gyfer y cylch nesaf o GSGAau er 

mwyn cyfrannu yn effeithiol at uchelgais y Llywodraeth o ran 2050. 

3.1 Cytunwn gyda’r angen i adolygu’r deilliannau presennol, er mwyn medru 

sicrhau cynnwys y deilliannau sydd fwyaf perthnasol er mwyn cyfrannu yn 

effeithiol at uchelgais Llywodraeth Cymru yn Strategaeth Cymraeg 2050. 

3.2 Yn benodol, cytunwn fod cynnwys deilliant penodol sy’n ymwneud â 

darpariaeth “cyn-ysgol” yn angenrheidiol.  Mae argaeledd darpariaethau cyn-

ysgol cyfrwng Cymraeg ar draws y wlad yn rhan bwysig o’r ddarlun cyfan ar 

gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. 

3.3 Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau pendant ar gyfer sicrhau twf yn 

y sector i Mudiad Meithrin.  Byddai cynnwys deilliant pwrpasol ar gyfer y 

sector o fewn y CSGAau yn ffordd o sicrhau bod y cynlluniau a datblygiadau 

hyn yn cael eu cydnabod yn lleol, ac yn sicrhau ffordd gyson o fesur a 

dadansoddi’r datblygiadau ar draws Cymru. 
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Argymhelliad 4: Symud yn gyflym a phwrpasol er mwyn cyflwyno’r newidiadau 

deddfwriaethol angenrheidiol. Dylid sefydlu panel neu grŵp er mwyn trafod a 

phwyso a mesur y newidiadau sydd eu hangen i’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau 

cyn eu cyflwyno gerbron y Cynulliad. 

4.1 Cytunwn gyda’r angen i sicrhau bod unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth 

bresennol neu ddeddfwriaeth ychwanegol angenrheidiol yn cael ei gyflawni’n 

gyflym.   

4.2 Nodwn yr angen i sicrhau bod lleoliad y CSGAau o fewn darpariaeth Bil y 

Gymraeg yn eglur i’r holl randdeiliaid er mwyn osgoi dryswch ac i sicrhau 

cadw momentwm llawr gwlad. 

4.3  Noder fod angen mewnbwn corff cenedlaethol i fonitro ac arolygu cyflawniad 

y gwaith yn sirol. 

 

Argymhelliad 5: Dylid sicrhau cytundeb ar lefel cenedlaethol rhwng 

llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru er mwyn cael cysondeb i aelodaeth, 

rolau a chyfraniadau disgwyliedig ar y fforymau a thrafod newid ar sail arfer 

dda presennol. 

5.1 Cytunwn y dylid sicrhau cytundeb ar lefel cenedlaethol rhwng llywodraeth leol 

a Llywodraeth Cymru er mwyn cael cysondeb i aelodaeth, rolau a 

chyfraniadau disgwyliedig ar y fforymau. 

5.2 Yn ddelfrydol, nodwn y byddai Fforymau Addysg leol yn cyfrannu at 

drafodaethau’r Fforymau Iaith Sirol, er mwyn sicrhau bod Strategaeth iaith y 

sir yn adlewyrchu’r holl weithgareddau ac yn annog perchnogaeth ar draws 

adrannau’r Llywodraeth Leol a’r partneriaid eraill. 

5.3 Gellir hefyd ystyried nodi targedau sydd eisoes gan bartneriaid a rhanddeiliaid 

eraill i’w weithredu yn lleol o fewn y Strategaeth Iaith er mwyn hwyluso 

cynllunio strategol a chodi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd eisoes ar y gweill ar 

draws adrannau. 

5.4 Cyfeirwn hefyd at yr hyn a nodwyd eisoes ym mhwynt 4.3. 
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Argymhelliad 6: Cryfhau’r berthynas strategol rhwng llywodraeth leol a’r 

Mudiad Meithrin er mwyn sicrhau twf ar lefel pob sir fydd yn cyfrannu at 

dargedau cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar hyd y daith hyd at 2050. 

6.1 Mewn egwyddor, cytunwn gyda’r nod a’r angen i gryfhau’r berthynas sydd 

eisoes yn bodoli rhwng Mudiad Meithrin a Llywodraeth Leol. 

6.2 Cytunwn mai meithrin a datblygu partneriaeth gwaith cadarn gyda holl 

Awdurdodau Lleol Cymru yw’r ffordd i alluogi cynllunio strategol a datblygu 

darpariaeth cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg yn lleol, fydd yn cyfrannu at dargedu 

cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Strategaeth Cymraeg 2050. 

6.3 Yn atodol, nodwn yr angen i sicrhau cynnwys y sector Gofal, Blynyddoedd 

Cynnar a Gwaith Chwarae yn ei ehangder mewn unrhyw drafodaethau am 

ddatblygu darpariaethau lleol er mwyn sicrhau bod cynlluniau datblygu 

grwpiau unigol yn cyd-fynd gyda’r weledigaeth leol a chenedlaethol yn y tymor 

hir. 

6.4 Yn gyfredol, cyfeirir at ‘mesur y galw’ ac ymateb i’r galw hynny ar gyfer 

darparu cyfleoedd cyn-ysgol ac addysg cyfrwng Cymraeg.  Rhaid oes ystyried 

yr angen i greu galw am ddarpariaeth cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg ar lawr 

gwlad.  Er mwyn gwireddu targedau cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2050, mae angen cynyddu capasiti cyfrwng Cymraeg y sector, er mwyn ei 

wneud cynyddu’r nifer o deuluoedd ar draws Cymru sydd yn medru manteisio 

ar y cyfleoedd hyn. 

 

Argymhelliad 7: Llywodraeth Cymru i gynllunio darpariaeth Gymraeg ddigonol 

yn y cynnig gofal plant 30 awr gan ystyried ei effaith arfaethedig ar batrymau 

darpariaeth leol. 

7.1  Cytunwn gyda’r angen i sicrhau cynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

digonol o fewn y Cynnig 30 awr. 

7.2 Byddai cynnig targed sirol o isafswm y llefydd sydd angen eu darparu mewn 

lleoliadau cyfrwng Cymraeg yn un ffordd o gyflawni hyn. 

7.3 Nodwn nad oes cysondeb cenedlaethol yn y ffyrdd y mae’r Awdurdodau Lleol 

yn cynnig yr elfen addysg ‘Meithrin Cyfnod Sylfaen’ / ‘Addysg 3 oed’ sydd yn 

rhan o’r Cynnig 30 awr.  Gall hyn gael effaith ar yr opsiynau sydd ar gael i 
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rieni a’u dewisiadau ar gyfer yr oriau gofal sydd hefyd yn rhan o’r Cynnig 30 

awr. 

7.4 Er bod y taliad ar gyfer yr oriau ‘gofal’ sydd yn rhan o’r Cynnig 30 awr wedi ei 

gytuno ac yn gyson ar draws Cymru, nodwn nad oes yna gysondeb yn y 

taliadau y mae lleoliadau’r sector nas-gynhelir yn eu derbyn ar gyfer yr elfen 

addysg h.y. Y Cyfnod Sylfaen.  Cyfeiriwn yma at y tabl yn Atodiad 1 , sydd yn 

cynnwys y manylion a gasglwyd gan bartneriaid Cwlwm ac sydd eisoes wedi 

ei gyflwyno i aelodau’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn y Senedd. 

7.5 Yn atodol, nodwn yr angen i sicrhau bod cynlluniau sirol yn sicrhau cyfleoedd i 

staff sydd am weithio yn y sector cyn-ysgol, neu sydd eisoes yn gweithio yn y 

sector i ddatblygu’r sgiliau Cymraeg priodol.  Er mwyn gwireddu hyn, byddai 

angen sicrhau bod yna gyfleoedd i unigolyn ddilyn cyrsiau galwedigaethol 

perthnasol ac ystyrlon trwy gyfrwng y Gymraeg, ar y cyd gyda chyfleoedd i 

aelodau presennol y gweithlu i ddatblygu ac i gryfhau eu sgiliau Cymraeg.  

Dylid mynnu fod elfen asesiad llafar y cyrsiau galwedigaethol hyn yn digwydd 

yn Gymraeg. 

7.6 Mae sicrhau cyflenwad digonol o weithwyr sydd yn meddu ar y sgiliau 

proffesiynol angenrheidiol ynghyd â sgiliau Cymraeg o’r safon uchaf i’r 

gweithlu Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae yn greiddiol i 

fedru sicrhau darpariaeth ddigonol o leoliadau cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg ar 

draws Cymru. 

 

Argymhelliad 8: Symleiddio proses categoreiddio ieithyddol ysgolion. Yn y 

cyfamser y consortia i lunio adroddiadau i’r awdurdodau lleol yn cadarnhau’r 

sefyllfa ieithyddol gyfredol ym mhob ysgol unigol. 

8.1 Cytunwn yn gryf gyda’r angen i symleiddio a chysoni’r proses categoreiddio 

ieithyddol ysgolion ar draws Cymru. 

8.2 Er cyhoeddwyd y ddogfen Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg yn 2007, nodwn yr angen i’w diweddaru a’u gwneud yn haws i’w 

ddeall i rieni ac eraill. 

8.3 Nodwn hefyd yr angen i sicrhau diffiniad cryf o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 

a darpariaeth ‘dwyieithog’ wrth ddatblygu’r diffiniadau newydd ar gyfer 

categoreiddio ysgolion gan mai canlyniad nid cyfrwng yw dwyieithrwydd. 
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8.4 Nodwn hefyd yr angen i sicrhau bod y consortia addysg yn defnyddio 

diffiniadau cyson wrth adrodd ar sefyllfa ieithyddol yr ysgolion ar draws 

Cymru. 

 

Argymhelliad 9: Sicrhau natur a dilysrwydd data sy’n cael ei gyflwyno i 

Lywodraeth Cymru.  Dylai hyn arwain at adnabyddiaeth fuan ac effeithiol o 

unrhyw batrymau yn y data sydd yn awgrymu pryderon mewn 

prosiectau/rhaglenni yn ymwneud â’r iaith Gymraeg.   

9.1 Cytunwn gyda’r angen i sicrhau natur a dilysrwydd data sy’n cael ei gyflwyno i 

Lywodraeth Cymru.   

9.2 Cesglir data o Gylchoedd Meithrin a Chylchoedd Ti a Fi sy’n aelodau Mudiad 

Meithrin.  Yn gyfredol, nid ydym yn casglu data i’r un lefel i’r Meithrinfeydd 

Dydd annibynnol sydd yn aelodau o’r Mudiad (gweler Atodiad 2). 

9.3 I’r perwyl hwn, rydym yn asesu ein prosesau a’n systemau yn rheolaidd er 

mwyn ceisio sicrhau hygrededd y data sydd eisoes yn cael eu cyflwyno 

gennym i Lywodraeth Cymru. 

 

Argymhelliad 10: Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllawiau pendant o ran 

dyraniad buddsoddiad cyfalaf i’r gyfundrefn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae 

nifer o’r rhanddeiliaid wedi crybwyll cronfa ar wahân ac eraill yn credu dylid 

cynyddu’r ganran o gefnogaeth ariannol gan y Llywodraeth, lle mae cynlluniau 

yn ymateb i flaenoriaeth y Llywodraeth ar dyfu addysg Gymraeg. Dylid adolygu 

prosesau cyfalaf o ran darpariaeth cyn-ysgol hefyd er mwyn cynllunio trosiant 

rhwng y lleoliadau cyn-ysgol a’r ysgolion cynradd Cymraeg yn effeithiol. 

10.1 Cytunwn y byddai canllawiau pendant o ran dyraniad buddsoddiad cyfalaf i’r 

gyfundrefn addysg cyfrwng Cymraeg yn sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi 

er mwyn tyfu capasti’r sector i ddarparu cyfleoedd addysg cyfrwng Cymraeg 

ar lawr gwlad. 

10.2 Nodwn yr angen i sicrhau bod cynllunio strategol i sicrhau bod 

ystyriaeth i gynnig lleoliadau o’r ansawdd uchaf i sefydlu a datblygu lleoliadau 

cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg yn lleol yn rhan o’r cynlluniau hyn. 
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10.3 Cytunwn gyda’r angen i adolygu prosesau cyfalaf ar gyfer 

darpariaethau cyn-ysgol, er mwyn medru cynllunio ar gyfer dilyniant o’r 

lleoliad cyn-ysgol i’r ysgol cyfrwng Cymraeg yn effeithiol.   

10.4 Yn sgil hyn, nodwn yr angen am sicrwydd hirdymor i leoliadau cyn-

ysgol sydd yn cael eu cynnwys fel rhan o gynlluniau a buddsoddiadau cyfalaf 

Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd. Er 

mwyn gwneud hyn, byddai angen sicrhau o fewn y cytundebau cyllido, bod 

gofod penodol wedi ei neilltuo o fewn y cynlluniau ar gyfer y ddarpariaeth cyn-

ysgol, ac ni ddylid ei hystyried fel rhan o’r ysgol wrth ystyried capasiti’r ysgol.   

10.5 Byddai hefyd angen sicrhau bod y diffiniadau ieithyddol a 

ddefnyddiwyd ar gyfer categoreiddio ysgolion, y cyfeiriwyd atynt yn 

Argymhelliad 8, yn cael eu defnyddio er mwyn penderfynu ar ddosbarthiad 

grantiau cyfalaf ar gyfer darpariaethau cyfrwng Cymraeg.   

 

Argymhelliad 11: Penderfyniad ar lefel genedlaethol neu gytundeb rhwng y 

Llywodraeth a’r awdurdodau lleol ar broses sy’n penderfynu ar gyfrwng iaith 

unrhyw ysgol sydd i’w hadeiladu o dan oblygiadau a gofynion y Cynllun 

Datblygu Lleol neu fel rhan o gytundeb rhwng y datblygwr a’r cyngor lleol yn 

unol ag amodau Adran 106. 

11.1 Cynigiwn fod angen datblygu canllawiau cenedlaethol ar gyfer y trafodaethau 

hyn er mwyn datgloi potensial amodau Adran 106 er budd gofal ac addysg 

Gymraeg.   

11.2 Nodwn yr angen i sicrhau bod adeiladu ysgolion newydd yn cyfrannu 

tuag at y targedau a osodwyd ar gyfer cynyddu’r % o ddisgyblion sy’n cael eu 

haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu sy’n astudio ar gyfer cymwysterau 

drwy gyfrwng y Gymraeg  fel y nodwyd yn Strategaeth Cymraeg 2050 

Llywodraeth Cymru a’r CSGAau.  

 

Argymhelliad 12: Ffocws newydd ar ddarpariaeth ôl-16 wrth ystyried unrhyw 

newidiadau o ran y data sydd angen ei gasglu er mwyn sicrhau darlun cywir ar 

natur y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y colegau addysg bellach. Unwaith 

mae’r data yn gadarn a’r darlun yn glir gellir ystyried y modd y mae 
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darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg bellach yn cael ei gyllido i’r 

dyfodol.   

12.1 Croesawn gadarnhad Llywodraeth Cymru y bydd colegau addysg bellach 

Cymru yn rhan o gylch g waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

12.2 Fel y nodwyd eisoes yn ein hymateb i Argymhelliad 7, mae sicrhau 

cyflenwad digonol o weithwyr sydd yn meddu ar y sgiliau proffesiynol 

angenrheidiol ynghyd â sgiliau Cymraeg o’r safon uchaf i’r gweithlu Gofal 

Plant, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae yn greiddiol i fedru sicrhau 

darpariaeth ddigonol o leoliadau cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru. 

12.3 Nodwn yma'r angen i sicrhau cyfleoedd i fyfyrwyr ôl-16 sydd am weithio 

yn y sector Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae i ddatblygu’r 

sgiliau Cymraeg priodol.   

12.4 Er mwyn gwireddu hyn, byddai angen sicrhau bod yna gyfleoedd i 

unigolyn ddilyn y cyrsiau galwedigaethol perthnasol trwy gyfrwng y Gymraeg, 

o fewn pellter rhesymol i’w cartref.   

12.5 Nodwn yr angen i sicrhau bod y cyrsiau cyfrwng Cymraeg hyn yn cael 

eu cynnal, a gall fod angen grantiau ychwanegol ar leoliadau i fedru 

cyfiawnhau cynnal darpariaeth benodedig Cymraeg i niferoedd llai o unigolion 

nag sydd yn arferol o fewn ei sefydliad. 

12.6 Rhaid hefyd sicrhau cyfleoedd i fyfyrwyr ôl-16 i ddatblygu sgiliau 

Cymraeg perthnasol i’r gweithle ac i gryfhau eu sgiliau Cymraeg ochr-yn-ochr 

a’u cyrsiau galwedigaethol. 

12.7 Er mwyn sicrhau bod y data a gesglir yn rhoi darlun clir a chyson o 

natur y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws colegau addysg bellach 

Cymru, nodwn yr angen i osod diffiniadau cenedlaethol ar gyfer 

categoreiddio’r ddarpariaeth hynny. 

12.8 Cyfeiriwn at y ddogfen ‘Cynllun Mudiad Meithrin ar gyfer cymhwyso’r 

gweithlu’ sydd wedi ei gynnwys yn Atodiad 3. 

 

Argymhelliad 13: Cynllunio a gweithredu brys er mwyn cynyddu’r nifer o 

athrawon sydd yn cael eu hyfforddi i addysgu yn y Gymraeg. 

13.1 Cytunwn gyda’r angen i gynllunio a gweithredu brys er mwyn cynyddu’r nifer o 

athrawon sydd yn cael eu hyfforddi i addysgu yn y Gymraeg.  
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13.2 Nodwn hefyd yr angen i gynllunio a gweithredu i sicrhau cymhwyso 

nifer digonol o unigolion i ymgymryd â swyddi megis cynorthwywyr dosbarth, 

a chynorthwywyr cinio sydd a’r sgiliau Cymraeg angenrheidiol i gefnogi’r 

athrawon yn eu gwaith. 

 

Argymhelliad 14: Gosod targedau a meini prawf ymhob cynllun i sicrhau 

cyfleoedd i bobl ifanc ddefnyddio eu Cymraeg tu allan i oriau ysgol.  Ceisio 

sicrhau mwy o gysondeb yn y modd mae gwasanaethau ieuenctid trwy 

gyfrwng y Gymraeg yn cael eu darparu ar draws Cymru. 

14.1 Cytunwn gyda’r angen i sicrhau cyfleoedd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd i 

ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol yn eu cymunedau. 

14.2 Nodwn yr angen i sicrhau bod darpariaeth cyfleodd yn y Gymraeg yn 

dod yn rhan o gynnig prif-ffrwd y gwaith hwn ar draws Cymru, ac nid fel 

darpariaeth ‘niche’ yn unig. 

 

Argymhelliad 15: Y cynghorau i gynnwys asesiadau manwl o’u gwasanaethau 

anghenion dysgu ychwanegol yn eu cynlluniau, a’r consortia i adrodd ar y 

sefyllfa yn rheolaidd gan arwain ar drafodaethau rhanbarthol neu isranbarthol 

lle nad yw’r galw am wasanaethau yn ddigonol yn y siroedd unigol. 

15.1 Mae Mudiad Meithrin yn cytuno gyda’r argymhelliad hwn ac yn meddwl y bydd 

yn fodd cyhoeddus o wirio gwybodaeth am argaeledd gwasanaethau 

ymyraethol arbenigol i blant ag ADY.   Ystyriwn y bydd yr argymhelliad hwn yn 

cryfhau a chefnogi gweithrediad effeithiol y ddeddf newydd.  

15.2 Bydd yr argymhelliad hwn ynghyd a’r goblygiadau deddfwriaethol 

newydd i Weinidogion  Cymru gasglu data cenedlaethol yn mynd i’r afael a 

phwyntiau 1.39 a 1.40 o’r adroddiad.  

15.3 Mae Rhaglen trawsnewid system anghenion dysgu ychwanegol 

Llywodraeth Cymru, sydd yn gosod amserlen a threfn ar sut i fabwysiadu a 

gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru) 2018 bellach ar waith.  Mae’ hyn yn mynnu sylw ac adnoddau’r 

Awdurdodau Lleol ar draws Cymru. 
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15.4 Hoffem awgrymu y gellid cryfhau’r argymhelliad neu ddatblygu ail 

argymhelliad fydd yn pwysleisio'r angen i “egluro sut mae’r awdurdod yn 

bwriadu pontio’r bwlch rhwng y ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol 

presennol a’r anghenion a nodwyd a’r cymorth sydd ar gael..1”  

15.5 Mae hyn yn cyd-fynd yn llwyr gydag amcanion y ddeddf.  Mae  

Canllawiau Llywodraeth Cymru: Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg 

yn cyfeirio at y dyletswyddau presennol o dan Reoliadau Cynlluniau Strategol 

Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg 

(Cymru) 2013.  

15.6 Felly mae’n hanfodol fod y trefniadau i wirio, monitro a datblygu'r 

CSGA’u lleol yn effeithiol,  gan fod llwyddiant cynllunio’r gweithlu i ddarparu 

gofynion y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru) yn ddibynnol ar hyn.    

15.7 Y Llwybr Cyfeirio.  Y disgwyliad yw o dan y ddeddf newydd y bydd 

unrhyw bersonau yn gallu cyfeirio pryderon am anghenion dysgu ychwanegol 

posibl at yr Awdurdod Lleol.  Bydd hyn yn digwydd pan fo’r plant o dan oed 

ysgol neu yn derbyn addysg mewn lleoliad nas cynhelir. Mae’r ddeddf newydd 

yn creu swyddi penodol fydd a chyfrifoldeb am gydlynu a darparu Cynlluniau 

Dysgu Unigol i’r plant hyn yn ôl yr angen. Swyddogaethau’r Swyddog 

arweiniol anghenion dysgu ychwanegol blynyddoedd cynnar fydd hyn.  

15.8 Mae’n hanfodol fod y personau fydd yn ymgymryd â’r swyddi hyn yn 

meddu ar ddealltwriaeth drylwyr o oblygiadau a manteision addysg Gymraeg 

ynghyd ag arbenigedd mewn anghenion dysgu ychwanegol. Mi fydd y 

personau hyn yn trafod gwasanaethau a dewisiadau gyda theulu yn y dyddiau 

cynnar iawn, o bosibl cyn i blentyn gyrraedd oed ysgol.  Felly mae angen 

hyder arnynt i fedri drafod y dewis ieithyddol gyda’r rhieni mewn modd priodol 

a sensitif. Dangosodd ymchwil Mudiad Meithrin 2 fod pwysau yn cael ei roi 

gan weithwyr iechyd ag eraill ar rieni plant ag anghenion ychwanegol 

(Cymraeg eu hiaith a’r rheiny sydd yn siaradwyr ieithoedd eraill) i anfon eu 

plant i ddarpariaeth cyfrwng Saesneg.  Mae hyn yn digwydd i 'ddarparu 

cysondeb iaith' oherwydd diffygion mewn arbenigeddau Cyfrwng Cymraeg. 

15.9 Hoffwn weld argymhelliad fod gweithredu'r ddyletswydd statudol i 

ystyried darparu CDU yn Gymraeg (sydd yn rhan o’r ddeddf newydd) yn cael 
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ei wneud gan bobl wedi eu hyfforddi, sydd yn gymwys i ddeall holl 

oblygiadau'r a dewisiadau ieithyddol i blant yng Nghymru. 

15.10 Tra croesawn y bwriad i wella’r system, pryderwn am y goblygiadau i 

blant cyn oed ysgol yn y cyfnod amser cyn i ni fabwysiadu’r system newydd.  

Y cyfnod gweithredu disgwyliedig yw 2020 - 2022 a bydd hyn yn rhedeg yn 

gyfochrog a’r system bresennol sydd fel y gwyddom yn anfanteisiol plant ag 

anghenion ychwanegol sydd eisiau derbyn addysg a gofal cynnar trwy 

gyfrwng y Gymraeg. 

15.11 Mi fydd y plant ieuengaf yn debygol o gael eu trin o dan y 

ddeddfwriaeth newydd o 2021 a chyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw paratoi a 

chynnal eu Cynlluniau Dysgu Unigol (CDU).  Mae canllawiau diweddaraf y 

Llywodraeth yn nodi:  

Rhaid i’r ysgol neu’r ALl sy’n cynnal CDU sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol 

(DDdY) a ddisgrifir yn y CDU a, lle bydd CDU yn nodi y dylid darparu’r DDdY drwy’r 

Gymraeg, rhaid i’r ysgol neu’r ALl gymryd pob cam rhesymol i sicrhau’r ddarpariaeth 

honno drwy’r Gymraeg (14)  

 (14) 14 Yr eithriad yw lle bydd y CDU yn nodi mai corff GIG sydd i sicrhau'r DDdY. 

Os felly, dyletswydd y corff GIG yw sicrhau'r DDdY honno, ac os nodir bod y DDdY 

honno i'w chyflwyno drwy'r Gymraeg, rhaid i'r corff GIG gymryd pob cam rhesymol i 

sicrhau'r ddarpariaeth honno drwy'r Gymraeg: adrannau 20 a 21 o'r Ddeddf.  

15.12 Dylid nodi yma mae ‘cymryd pob cam rhesymol’ ydy’r nod prawf y 

mae’n rhaid i’r awdurdod lleol gyrraedd ac felly mae’r disgwyliad cyfreithiol yn 

amwys ac yn agored i ddehongliad. Croesawn yr hyblygrwydd yn y Ddeddf i 

asesu hyn a chryfhau'r ddyletswydd yn y dyfodol.  Ond yn amlwg, gan mae 

dim ond pob 5 mlynedd bydd angen i weinidogion Cymru ymchwilio i’r 

ddyletswydd, mi fydd cenhedlaeth o blant yn gorfod derbyn “pob cam 

rhesymol” yn y cyfamser a gallai hyn fod yn annigonol ac yn rhagfarnu yn 

erbyn eu hawliau i dderbyn gwasanaethau ag addysg yn Gymraeg 

 

Argymhelliad 16: Codi statws yr iaith Gymraeg mewn adrannau o’r 

Llywodraeth a llywodraeth leol fel ei bod  yn cael ei ystyried yn llawn cyn i 

unrhyw strategaethau newydd gael eu mabwysiadu. Dylid creu proses hefyd er 
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mwyn osgoi gwrthdaro neu ddatrys sefyllfa o wrthdaro rhwng strategaethau 

gwahanol sydd yn effeithio ar sefyllfa’r iaith.   

16.1 Cytunwn gyda’r angen i sicrhau bod statws y Gymraeg o fewn adrannau o’r 

Llywodraeth a’r Llywodraeth Leol yn bwysig er mwyn sicrhau llwyddiant 

strategaeth Cymraeg 2050, ac er mwyn sicrhau cyd-weithio ar draws 

adrannau wrth weithredu i wireddu’r strategaeth uchelgeisiol hyn yn lleol. 

16.2 Byddai sicrhau cynrychiolaeth o blith adrannau gwasanaethau lleol ar y 

Fforymau Iaith yn un ffordd o godi ymwybyddiaeth o’r strategaeth a’r 

cynlluniau sy’n ymwneud â’r iaith ar draws yr adrannau. 

 

Argymhelliad 17: Y Llywodraeth yn ganolog a’r awdurdodau lleol i ystyried 

maint adnoddau eu hunedau iaith Gymraeg wrth iddynt symud ymlaen i 

wireddu uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer 2050. 

17.1 Er cytuno bod sicrhau digon o gapasiti o fewn adrannau Llywodraeth Cymru a 

Llywodraeth Leol i fedru gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhan bwysig 

o wireddu uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer 2050, cynigiwn y byddai 

ystyried yr adnoddau sydd ar gael ar draws adrannau yn galluogi prif-ffrydio 

darpariaeth gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. 

 

Argymhelliad 18: Dylid sicrhau fframwaith deddfwriaethol sy’n darparu 

cefnogaeth, cyngor a beirniadaeth adeiladol i’r cyrff wrth iddynt weithio i 

gwrdd ag unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol yn ymwneud â chynllunio addysg 

(boed hynny ar ffurf CSGA neu ffurf arall). 

18.1 Cytunwn fod angen sicrhau fframwaith deddfwriaethol sy’n darparu 

cefnogaeth, cyngor a beirniadaeth adeiladol i’r cyrff wrth iddynt weithio i 

gwrdd ag unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol yn ymwneud â chynllunio addysg 

a darpariaeth cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg. 
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Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. 
Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.  

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. 
Use of either language will not lead to a delay.  

 
 

Dyddiad/Date:    17 Hydref 2018 
Gofynnwch am/Please ask for:  Dr Chris Llewelyn  
Llinell uniongyrchol/Direct line:  029 2046 8614 
Ebost/Email:    chris.llewelyn@wlga.gov.uk 
 

 
Mrs Bethan Sayed AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chyfathrebu 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1NA 

 
Annwyl Bethan, 
 
Taro'r Tant: Ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a 
gwella mynediad ati  
 
Deallaf fod adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a 
Chyfathrebu "Taro'r Tant: Ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a 
gwella mynediad ati" ac ymateb Llywodraeth Cymru yn cael eu trafod 
mewn cyfarfod trafod llawn ar 24 Hydref.  Meddyliais felly y byddai’n 
ddefnyddiol pe bawn yn darparu ychydig mwy o ystyriaethau ar 
addysg gerddoriaeth, adroddiad eich Pwyllgor ac ymateb Llywodraeth 
Cymru cyn y drafodaeth.   
 
Mae’n amlwg ein bod i gyd yn rhannu ymrwymiad i addysg 
gerddoriaeth yng Nghymru a’r uchelgais bod gan bob dysgwr yng 
Nghymru fynediad at wasanaethau cerddoriaeth yn deg ac yn 
fforddiadwy, ble bynnag maent yn byw neu beth bynnag fo'u 
hamgylchiadau.  Byddai fy nghydweithwyr mewn llywodraeth leol a 
minnau’n rhannu nifer o’r syniadau a’r cynigion sydd yn eich 
adroddiad ond rydym yn credu’n gryf y dylai gwasanaethau cerdd 
gael eu darparu o fewn fframwaith democrataidd o atebolrwydd lleol.   
 
Mae’r brif her i ddarpariaeth a chynaliadwyedd gwasanaethau 
cerddoriaeth yng Nghymru yn deillio o’r cyfnod hir o gynni ariannol 
dros y 10 mlynedd ddiwethaf a thoriadau i gyllidebau llywodraeth 
leol.  Mae awdurdodau lleol a’u hysgolion yn wynebu mwy o doriadau 
i’w cyllidebau yn 2018-19 a dyna yw'r bygythiad mwyaf i ddarpariaeth 
gwasanaethau cerdd yng Nghymru o bell ffordd.  Nid creu cwango 
anetholedig yw’r ateb i’r broblem.  Ni all unrhyw faint o ailwampio'r 
strwythur a'r prosesau, nac adolygu darpariaeth gwasanaeth yn 
barhaus, oresgyn effaith 9 mlynedd olynol o doriadau cyllid.  Mae 
CLlLC felly yn gwrthwynebu creu corff cenedlaethol hyd-braich arall i 
ddarparu'r hyn sy’n wasanaeth lleol gwerthfawr ac yn ymbil ar 
Lywodraeth Cymru i ailystyried ei thoriadau arfaethedig i addysg.   
 
Fel arfer, mae CLlLC yn fwy na bodlon gweithio’n greadigol ac yn 
adeiladol gyda’ch Pwyllgor, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i 
ystyried yr amryw syniadau sydd yn eich adroddiad, ond os bydd 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Thomas CBE 
Prif Weithredwr 
Chief Executive 
 
Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru 
Tŷ Llywodraeth Leol 
Rhodfa Drake 
CAERDYDD CF10 4LG 
Ffôn: 029 2046 8600 
 
Welsh Local Government 
Association 
Local Government House 
Drake Walk 
CARDIFF CF10 4LG 
Tel: 029 2046 8600 
 
wlga.cymru 
wlga.wales 
 
@WelshLGA 
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Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. 
Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.  

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. 
Use of either language will not lead to a delay.  

 
 

toriadau cyson i wasanaethau llywodraeth leol yn parhau, ni fydd 
modd dad-wneud y niwed i wasanaethau fel y rhain a gwasanaethau 
lleol pwysig eraill. 
 
 
Yn gywir  
 

 
 
Y Cynghorydd Debbie Wilcox  
Arweinydd CLlLC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Thomas CBE 
Prif Weithredwr 
Chief Executive 
 
Cymdeithas 
Llywodraeth Leol 
Cymru 
Tŷ Llywodraeth Leol 
Rhodfa Drake 
CAERDYDD CF10 
4LG 
Ffôn: 029 2046 8600 
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We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. 
Use of either language will not lead to a delay.  

 
 

Dyddiad /Date:    17 October 2018 
Gofynnwch am/Please ask for:  Dr Chris Llewelyn  
Llinell uniongyrchol/Direct line:  029 2046 8614 
Ebost/Email:    chris.llewelyn@wlga.gov.uk 
 

 
Mrs Bethan Sayed AM 
Chair 
Culture, Welsh Language and Communications Committee 
National Assembly for Wales  
Cardiff Bay  
CF99 1NA 

 
Dear Bethan, 
 
Hitting the Right Note: Inquiry into Funding for and Access to 
Music Education  
 
I understand that the Culture, Welsh Language and Communications 
Committee’s report “Hitting the Right Note Inquiry into Funding for 
and Access to Music Education” and the Welsh Government’s 
response are being discussed at a plenary debate on 24th October.  I 
thought it might be useful therefore if I were to provide some further 
thoughts on music education, your Committee’s Report and the Welsh 
Government response in advance of the debate.   
 
It is clear that we all share a commitment to music education in 
Wales and the aspiration that all leaners in Wales should have fair 
and affordable access to music services, regardless of where they live 
or their circumstances.  My colleagues in local government and I 
would share many of the ideas and proposals set out in your Report 
but believe strongly that music services should be delivered within a 
democratic framework of local accountability.   
 
The main challenge to the provision and sustainability of music 
services in Wales arises from the sustained period of austerity over 
the last 10 years and cuts in local government budgets.  Local 
authorities and their schools are facing further cuts to their budgets in 
2018-19 and that is by far the biggest threat to the provision of music 
services in Wales.  Creating unelected quango is not the solution to 
the problem.  No amount of tinkering with structure and processes, or 
the constant review of service provision, can overcome the impact of 
9 successive years of funding cuts.  The WLGA is therefore opposed 
to the creation of another arms-length national body to deliver what 
is a valued local service and urges the Welsh Government to 
reconsider its proposed cuts to education.   
 
As ever, the WLGA is more than happy to work creatively and 
constructively with your Committee, the Welsh government and other 
partners in exploring the range of ideas set out by your report but if 
the sustained cuts to local government services continue, then the 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Thomas CBE 
Prif Weithredwr 
Chief Executive 
 
Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru 
Tŷ Llywodraeth Leol 
Rhodfa Drake 
CAERDYDD CF10 4LG 
Ffôn: 029 2046 8600 
 
Welsh Local Government 
Association 
Local Government House 
Drake Walk 
CARDIFF CF10 4LG 
Tel: 029 2046 8600 
 
wlga.cymru 
wlga.wales 
 
@WelshLGA 
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damage to services such as these as well as other important local 
services will be irreversible. 
 
 
Yours sincerely  
 

 
 
Councillor Debbie Wilcox  
Leader of WLGA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Thomas CBE 
Prif Weithredwr 
Chief Executive 
 
Cymdeithas 
Llywodraeth Leol 
Cymru 
Tŷ Llywodraeth Leol 
Rhodfa Drake 
CAERDYDD CF10 
4LG 
Ffôn: 029 2046 8600 
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Short inquiry into the implications of Brexit on areas within the Culture, Welsh Language 
and Communications Committee's remit 

Equity is the trade union representing over 44,000 performers and creative workers. Our 
membership includes UK, EU and non EU citizens living and working across the UK’s creative 
industries including film, television, theatre, live entertainment and variety as well as the 
music industry. Almost 1,600 Equity members live in Wales, of whom around a third we 
believe to be Welsh Speakers. 

A voice for creative workers in Brexit 
Equity launched its Brexit: A seat at the table campaign during the summer to articulate our 
5 clear campaigning objectives on Brexit, namely: 

1) Fighting to ensure lost Creative Industries funding from the EU is matched and
guaranteed by the UK government.
2) Campaigning on Free Movement for workers - an essential right for our
members.
3) Joining with the TUC and others to ensure that workers’ employment rights
including hard fought for rights to rest and holiday pay are safeguarded.
4) Vocal Opposition to a No Deal Brexit that would devastate members’ careers,
incomes and ability to provide for loved ones.
5) Opposing the imposition of a hard border on the island of Ireland.

https://www.equity.org.uk/getting-involved/campaigns/brexit-seat-at-the-table/ 

Recommendation: 

• We believe that getting the best deal for the UK’s creative industries will mean tapping
into the talents of workers as well as employers and would encourage the Committee
and the Assembly to take evidence and consult with organisations representing workers
in the sector throughout the Brexit negotiations.

Funding 
Arts Council England has surveyed just fewer than 1000 arts organisations to ascertain how 
much of their funding comes from Europe. 9% reported accessing Creative Europe funding, 
but many more, including a large number of smaller arts organisations have made use of 
other sources of support including European Regional Development and 
education/university funding emanating from Europe. For smaller arts organisations, these 
alternative funding mechanisms potentially represent a larger proportion of their overall 
income. 

Across the creative sector, 46% of UK bids for European funding are accepted, second only 
to Germany. The UK also receives 24% of all European Research Council grants. 1.5-2% of 
£258bn European Structural and Investment Funds for the period 2014-2020 will go to the 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 
Communications Committee 
Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd / Short inquiry into the 
implications of Brexit 
CWLC(5) BREXIT15 
Ymateb gan Equity / Evidence from Equity
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cultural sector and in the period 2014-2020 The European Social Fund and the European 
Regional Development Fund will invest £8.66bn across the UK – targeting disadvantaged 
areas in particular. 
 
EU funding has also aided regeneration – Liverpool’s term as European Capital of Culture in 
2008 greatly boosted the area and enhanced the city’s reputation internationally. Tourism 
to Liverpool increased by a third in 2008 and it is estimated that the city enjoyed over 
£750m in economic benefits. The UK was due to host another capital of culture in 2023. 
 
10 million inbound visits to the UK involved engagement with the arts and culture, 
representing 32 per cent of all visits to the UK and 42 per cent of all inbound tourism‐related 
expenditure, amounting to £7.6 billion. Funding for the arts, which is a major driver of 
tourism, particularly outside of London, is heavily dependent on spending by local 
authorities. Since 2010 local authority investment in arts and culture has declined by 17%, 
or £236m, and will fall even further in the coming five years. 
 
The Creative Europe programme has also boosted UK cultural exports by spending £39m 
promoting British films to the rest of Europe and has funded the development of many UK 
independent films including The Iron Lady, The King's Speech, and Mr Turner.  Creative 
Europe is not limited to film – it also funds other projects in the wider cultural sector. 
Overall the programme is worth £1.07bn (2014-2020). In 2015 the culture sub programme 
supported 54 UK projects and the MEDIA programme supported 53 co-productions. 
Switzerland lost all access to funding schemes in 2014 after imposing restrictions on EU 
citizen mobility and while Norway pays into and can access schemes, they have no say in 
their development. 
 
US Foreign Direct Investment in film - about £1.2bn is invested by US operators in UK film 
and high-end TV production each year. While this is probably secure in the short-term, given 
the long lead time on projects, and the current attractiveness of the low pound, investors 
could be deterred by no longer having easy access to the EU market and freedom of 
movement once the UK Brexits. 
 
Recommendations: 

• A thorough mapping exercise of existing European funding streams for cultural 
organisations in Wales should be undertaken. 

• It is vital that the UK’s creative industries are able to retain access to Creative Europe 
and other sources of European funding.  If access to EU funding for UK creative 
industries becomes unavailable, an amount equivalent to the UK’s contributions to 
Creative Europe should be ring fenced by the UK Government for UK public funders in 
the creative industry including Arts Council Wales. Such funding should be ringfenced for 
the type of projects previously funded by Creative Europe in the UK and should be 
contingent on delivering specific cultural, diversity and social outcomes.  

• Brexit could positively affect the UK’s ability to provide increased state aid to the 
creative industries. Creative tax reliefs have provided a major boost to the Welsh film, 
television production, animation and theatre industries and the case for expansion 
should be explored. 
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Mobility - talent 
Employers and engagers in the live and recorded media sectors, as well as representatives 
from the agent community, have expressed concerns to Equity about the impact of Brexit 
on their ability to provide work opportunities for performers. In the days following the 
referendum result, it was reported to Equity that a significant number of 
commercial/advertising jobs – which are often filmed across Europe, but make use of UK 
talent were immediately cancelled.  
 
There are significant skills shortages in the UK creative industries – it is estimated that 11% 
of talent across the sector is non UK, with 6% coming from the EU and 5% non EU. In some 
fields it is much higher than this – orchestras are 80% non EU and in the visual effects 
industry 60-70% of workers are non EU.  
 
Performers are some of the most mobile workers in the economy, particularly dancers, 
models, audio artists, circus and variety performers who work across the EU and 
internationally without language barriers. These workers enhance the reputation of our own 
cultural institutions, particularly opera and the UK’s world leading dance companies. 
 
Touring organisations in the live arts and individuals artists are very concerned about 
mobility and how this will affect their business models. There are also fears that in the film 
sector important co-production agreements which allow international film producers to 
work together to create a film which can gain state protections and tax benefits from 
multiple countries at the same time could be compromised. Being outside of that 
framework, or the uncertainty of having to re-sign up to it could be damaging for the UK film 
industry.  
 
Healthcare provision when on tour or otherwise working abroad is also a key concern for 
Equity members and many other creative workers. Equity is able to provide public liability 
and some other insurance arrangements for our members, however access to healthcare 
provision akin to the existing European Health Insurance Card (EHIC) system remains vital. 
 
Recommendations: 

• Freedom of movement for workers across the EU is essential in the increasingly 
internationalised labour market that services the entertainment sector. The Assembly 
must join calls for an EU wide working visa for the entertainment sector or for the 
retention of free movement arrangements. 

• EU citizens currently working and residing in the UK should be allowed to remain post-
Brexit without having to apply for additional work or residence permits. Reassurance for 
these workers is urgently needed. 

• Existing co-production agreements must be protected and if necessary the UK should re-
sign up to the European Convention on Cinematographic Co-Production as a European 
non-member state. 

• Alternative arrangements to the EHIC system, or retained rights to make use of the EHIC 
system should be made accessible to entertainment industry professionals when they 
are working in the EU. 
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Intellectual Property 
EU Directives have created and improved intellectual property rights for performers, 
including the extension of copyright protection for music performers from 50 to 70 years in 
2011. As it stands, the UK may now be excluded from future discussions around intellectual 
property developments at European level including the Digital Single Market and the 
recently published draft Copyright Reform Directive. These projects have a significant 
bearing on the UK’s creative industries and workers, particularly regarding issues such as 
territoriality of licensing and performers’ remuneration. 
 
Recommendations 

• Given the strength of the audio-visual sector it is vital that the UK is able to influence 
European level copyright developments which could have a positive or negative bearing 
on the industry. It would be helpful if the Committee were to note the importance of 
existing and future copyright directives to the sector. 

 
Employment Rights 
EU Directives prompted the UK to legislate to tackle discrimination based on sexual 
orientation, age and religion and belief – these laws are just as relevant to the creative 
sector as any other sector of the economy. European legislation has also improved the UK’s 
health and safety regime. 
 
Equity and other UK entertainment unions and UK based employers are currently active 
participants in EU sector wide bodies, specifically the Live Performance and Audio-visual 
Social Dialogue Committees – this kind of partnership working could be lost post-Brexit.  
 
The UK’s entertainment unions have also been very active in examining the rise of atypical 
working across Europe and campaigning alongside European trade union confederations for 
positive change which would improve the sustainability of careers in the arts and creative 
industries.  
 
Recommendations: 

• The Assembly must hold the UK Government accountable on its commitment to protect 
and improve existing UK workers’ rights 

• Any future trade deal between the UK and EU must include a commitment not to fall 
behind the EU on improvements to employment rights, particularly any improvements 
that are made to the rights of atypical workers. 

          
Cultural Diversity 
UK produced programming could potentially be excluded from quotas for EU content. 
Quotas are currently set out in the TV Without Frontiers and the Audio-visual and Media 
Services Directives. EU rules currently oblige TV broadcasters to invest 20% of their 
revenues into making or commissioning original content and to spend at least 50% of their 
time showing European works, including material made in their own country. 
 
As the UK places more emphasis on trade talks with non-EU countries, there is a risk that 
cultural goods and services could be traded in a way which is currently protected by the 
cultural exceptions which apply in trade talks between the EU and other partners.   

Tudalen y pecyn 97



5 
 

 
Recommendations: 

• The UK Government should have due regard for international standards including the 
UNESCO treaty on cultural diversity and ILO conventions on labour standards when 
negotiating future trade deals. There is a role here for the Assembly in ensuring that 
Welsh language programming and broadcasting is protected in any future trade deal 
negotiations. 

• UK Government must ensure that UK content continues to fall within the definition of 
European works for the purposes of European broadcasting quotas post-Brexit. 
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Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales

Tuesday, 30 October 2018

Bethan Sayed AM
Chair

Culture, Welsh Language and Communications Committee
National Assembly for Wales
Cardiff Bay
Cardiff CF99 1 NA

~~~
Thank you for your letter of 25 October 2018. You asked for additional information on four
matters. Please find my comments below.

Arts &Business Cymru
In February 2017, Arts &Business Cymru (A&BC) informed the Committee that it was
experiencing financial difficulties. In response, the Arts Council offered to provide a fixed
term period of transitional funding to allow A&BC to stabilise itself. A&BC's view was that if
funding could be provided for atwo-year period (at £70,000 per year), this would allow
sufficient time for the organisation to move to aself-sustaining business model. Funding was
confirmed on that basis and is additional to other project funding (such as the Arts Council's
support for A&BC's Fundraising Mentorship programme).

We are now in the second year of the two-year transition period. In year one, A&BC's
business plan indicated that self-sufficiency would be achievable through increases in
non-public funding. However, the current business plan suggests that the organisation
cannot be self-sustaining from 2019/20 without further public funding. This is somewhat at
odds with the rationale for our original support.

A&BC is currently seeking support from the Welsh Government and meetings have taken
place with the Culture Minister. We understand that the Minister has explored with A&BC the
potential of an incentivised "public private" partnership.

Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
Ffon: 0845 8734 900
Ffacs: 029 2044 1400
SMS: 07797 800504
Ebost: gwybodaeth@celf.cymru
Gwefan: www.celf.cymru

Bute Place, Cardiff CF10 5AL
Tel: 0845 8734 900
Fax: 029 2044 1400
SMS: 07797 800504
Email: info@arfs.wales
Website: www.arts.wales

/
-~ J~~

Noddir gan
Lywodraeth Cymru

(~f..i~~
rJ

Sponsored by
Welsh Government

~ ; Yn dyfarnu arian /Awarding funds from

~̀ Y LOTERI GENEDLAETHOL
THE NATIONAL LOTTERY°

Swyddfeydd Lleol/Local Offices:
Caerdydd/Cardiff, Bae Colwyn/Colwyn Bay, Caerfyrddin/Carmarthen
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity Number: 1034245

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
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We are in regular communication with officials but at this stage cannot confirm how such a
proposal might operate. We would hope that a new way forward can be identified by the
new year.

I ndependent Review of Su~~ort for Publishing and Literature in Wales
Earlier this month the Culture Minister wrote to us with his conclusions on the Review.
In summary:
• Wales Book of the Year —the Minister has determined that Literature Wales should remain

the lead organisation for Wales Book of the Year at present. However, he wishes to see a
closer and more strategic partnership with the Welsh Books Council and other
stakeholders.

• Bursaries —the Minister has indicated that he believes that separate, good work is already
being done by Literature Wales and the Welsh Books Council. However, he sees merit in
bringing this activity together to achieve a more unified strategic approach. He is not
requiring the delivery of all bursaries by a single organisation, although that is an option
the stakeholder organisations could explore.

• Writers on Tour —the Minister concludes that Literature Wales should remain the lead
organisation for Writers on Tour, but he suggests possible changes to current delivery.
Literature Wales should cover reasonable travel and subsistence costs for authors, in line
with usual public sector rates. The Minister also suggests that the Welsh Government
and the Arts Council of Wales might consider whether a small budget increase for
Writers on Tour is required to facilitate this. We will be discussing this with the Welsh
Government.

• Children and Young People/Literary events —the Minister has decided that there should be
no transfer of funding functions of funding in relation to children and young people and
literary events. However, the Minister wishes to see Literature Wales and the Welsh Bool<s
Council discussing current arrangements and agreeing how support could be delivered
more collaboratively in future.

We welcome the Minister's conclusions.

They move everyone forward constructively from the uncertainty produced by the original
Review. We agree that there should be no transfer of functions and support the Minister's view
that all the organisations involved need to cooperate more closely in developing the Literature
and Publishing sectors. We are now giving careful consideration to how that cooperation
should work across the various strands of activity.

Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
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Creative Learning through the Arts

Creative Learning through the Arts is our five-year partnership with the Welsh Government

designed to embed creativity within the schools-based teaching environment. The
programme has a particular emphasis on using creative techniques to raise levels of

attainment, and to narrow the attainment gaps between the most and least able pupils.

A full evaluation is taking place alongside the delivery of activity. It will report at the
programme's conclusion. We are delighted with the initial outcomes —indeed, the

programme has already exceeded our most optimistic expectations.

At the heart of the programme is the Lead Creative Schools Scheme. 577 schools are now

benefitting from the scheme either as a Lead Creative School themselves or as part of a

school-to-school development strand.

This has enabled us to work with:

e 233 Creative Agents, assisting schools to diagnose their developmental needs

• 500 Creative Practitioners, delivering projects in partnership with the teachers

• over 1,000 teachers, who have been trained through the scheme

• around 40,000 learners who have been engaged in the scheme

Feedback from participating schools continues to be very positive with impacts being seen

in pupil engagement and attainment, teacher development and whole school change.

I ncreasingly, schools are also telling us that the scheme is helping them to prepare for the

introduction in Wales of the new school curriculum.

A highlight this year has been our "take-over" of Tate Exchange in London. We curated

an interactive exhibition during the week of 24 — 29 April showcasing the wealth of

learning that is resulting from the Scheme. We showcased a series of live projects

delivered by schools, creative professionals and pupils drawn from across Wales. We also

ran a seminar on "Measuring Progression in Creativity Skills" in partnership with the

OECD and Welsh Government.

An important part of the Creative Learning programme is the Experiencing the Arts Fund.

This is about encouraging schools to provide children and young people with opportunities

to go 'one step further' in their explorations of creative, cultural and arts experiences.

There are two strands of financial support on offer. The first is a simple 'Go and See'

scheme offering funding for straightforward visits to high quality arts events. The second,

'Creative Collaborations', makes more demands of young people but offers higher levels

of funding that will allow schools to pursue more ambitious proposals and and

partnerships with the cultural sector.

Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
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'Go and See' continues to be a popular fund for schools wanting to attend arts events. As
of September 2018, we had awarded 454 Go and See grants, 48 First World War
commemoration grants and 60 Creative Collaborations.

Funding for the remainder of the published programme is secure. However, the Welsh
Government has also approached us to explore the possibility of extending the
programme in some form. Discussions are continuing and we hope that these will reach a
conclusion in December.

You can view a copy of the Creative Learning annual report for 2016/17 here:
http://2017.creativelearning.arts.wales/

Arts &Health

In January 2018 we published a detailed Mapping report looking at the full range of Arts &
Health activity currently taking place across Wales. You can view a copy of the report here:
http://www.arfs.wales/arts-health-2

Building on the momentum and interest generated by our report, we are now acting on its
1 1 recommendations. Key themes and emerging priorities include: mental health, social
prescribing, strengthening the evidence base and raising awareness of the well-being
benefits of engaging in the arts.

Partnerships remain at the heart of all our Arts &Health work. We have an established
partnership with Welsh NHS Confederation. This is fundamental in helping to co-ordinate
our work with individual Health Boards.

In recent months, the Confederation has written two briefing papers: one a literature review
of the available evidence supporting Arts &Health; the other sharing examples of best
practice within mental health. Both have been distributed throughout the NHS as well as to
Assembly Members.

Last month we joined with Betsi Cadwaldr University Health Board to launch a Concordat
with Public Health Wales. The result of a series of workshops held across North Wales, it
will offer a framework to grow the provision of arts, health and well-being across the
region.

We are currently working with NESTA and Y Lab at Cardiff University to explore
commissioning models within Arts &Health. We also want to try and pinpoint the level and
type of evidence that health partners require in order to invest in those projects that we
believe have the potential to become self-sustaining (such as social prescribing).

Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales Tudalen y pecyn 102



The Cross ParFy Group on Arts &Health re-grouped in September under its new Chair,
Jayne Bryant AM. The Arts Council is providing the secretariat to the Group.

A particular focus for us in the current year is to secure seven Arts &Health Coordinator
posts, one in each Health Board. We know that where dedicated staff are in place, the arts
tend to be deployed better and more imaginatively with greater impact within health and
care settings. Discussions are underway with each Health Board to understand how best to
use the investment. Each Health Board will be responsible for recruiting and employing the
Coordinators. We intend to commission an independent evaluation of the impact.

The Wales Arts for Health and Wellbeing Network continues to gain in authority and we
support its development. A website is close to going live. In the autumn, we plan to
commission a short film to capture patients' views and participants' experiences of taking
part in Arts &Health projects. We're also looking to explore joint PR campaigns (with the
Confederation and Public Health Wales) to raise awareness and promote the well-being
benefits of the arts more generally.

If you would like more information on any of the above, please do not hesitate to contact
me.

~~ ~

Nick Capaldi

Chief Executive

Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
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