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Cyflwyniad
Sefydlwyd Y Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu yn 2016 i sicrhau 
bod mwy o sylw'n cael ei roi i faterion fel 
diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd 
hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; 
darlledu a'r cyfryngau.

Eich barn a'ch safbwyntiau chi sydd wrth wraidd gwaith y 
Pwyllgor. Pan fyddwch yn rhannu eich barn ac yn cymryd 
rhan mewn ymchwiliadau, rydych chi'n helpu i gyflawni rôl y 
Pwyllgor o ran dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. 

Ni yw Cynulliad
Cenedlaethol Cymru. 
Ni yw'r corff sy'n cael ei
ethol yn ddemocrataidd
i gynrychioli buddiannau
Cymru a’i phobl, i ddeddfu
ar gyfer Cymru, i gytuno
ar drethi yng Nghymru,
ac i ddwyn Llywodraeth
Cymru i gyfrif.

© Hawlfraint Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2018
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw
fformat neu gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol na
difrïol. Rhaid cydnabod mai Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol
Cymru sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y
ddogfen.
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Taro'r Tant
Ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth 
a gwella mynediad ati  

Mehefin 2018

Syfrdanwyd y Pwyllgor o glywed gan rai bod addysg 
gerddoriaeth yng Nghymru mewn sefyllfa o 'argyfwng', gyda 
thoriadau cyllid yn golygu y gallai plant a phobl ifanc fod yn 
colli cyfleoedd gwerthfawr i ddysgu drwy gerddoriaeth. Nid 
yw'n syndod felly y dewiswyd addysg cerddoriaeth fel ffocws 
gwaith i'r Pwyllgor mewn arolwg cyhoeddus.

Canfu'r Pwyllgor fod gwahaniaethau sylweddol yn y 
ddarpariaeth addysg cerddoriaeth mewn gwahanol rannau 
o Gymru, sy'n cael ei achosi'n rhannol gan doriadau cyllid, 
ond hefyd oherwydd diffyg arweinyddiaeth strategol gan 
Lywodraeth Cymru.

Un o'r nifer o argymhellion y gwnaeth y Pwyllgor i Lywodraeth 
Cymru oedd y dylai corff cenedlaethol newydd fod yn gyfrifol 
am ddarparu gwasanaethau cerddoriaeth ledled Cymru, ac 
y dylid sicrhau bod gwasanaethau cerddoriaeth yn cael eu 
diogelu a'u meithrin, a'u bod yn hygyrch i bawb.
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Y penawdau
Ymchwiliad i Newyddiaduraeth 
Newyddion yng Nghymru 

Mai 2018

Cau ac uno papurau newydd, a cholli swyddi, yw rhai o 
effeithiau'r dirywiad mewn newyddiaduraeth newyddion 
masnachol yng Nghymru. Yn sgil realiti presennol 
newyddiaduraeth yng Nghymru, penderfynodd y Pwyllgor 
geisio tystiolaeth ar y materion allweddol a gwneud 
argymhellion y mae’n credu y gallent helpu o ran gwella'r 
sefyllfa bresennol neu o ran dod o hyd i atebion posibl.

Er y canfuwyd bod y cyfryngau hyperleol yn faes lle mae 
Cymru ar flaen y gad o'i gymharu â gweddill y DU, gyda 
pharodrwydd ac awydd i ddechrau safleoedd hyperleol, 
canfu'r Pwyllgor ei bod yn llawer anoddach cynnal y safleoedd 
hyn.

Yn ei adroddiad, daeth y Pwyllgor i'r casgliad y dylai 
Llywodraeth Cymru gydnabod yn ffurfiol y dylai gefnogi 
newyddiaduraeth newyddion fel blaenoriaeth strategol, ac 
y dylai ystyried ffyrdd o roi cymorth i'r sector yng Nghymru. 
Un opsiwn fyddai trwy wneud defnydd mwy craff o'r gyllideb 
hysbysebu a hysbysu cyhoeddus, ac opsiwn arall fyddai 
ystyried model sy'n ariannu'n fwy uniongyrchol, efallai trwy 
gorff hyd braich. 
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Tu Allan i’r Bocs
Dyfodol S4C  

Awst 2017

Gyda thoriadau a bygythiadau sylweddol i'w hannibyniaeth, 
dyfodol S4C yw un o bynciau llosg y Pwyllgor. Yn 2017, 
cynhaliodd ymchwiliad i ddyfodol S4C i sicrhau bod 
safbwyntiau o Gymru yn rhan o'r adolygiad arfaethedig 
ynghylch y darlledwr gan Adran Llywodraeth y DU ar gyfer 
Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Galwodd adroddiad y Pwyllgor ar adolygiad Llywodraeth y 
DU i gydnabod maint y toriadau y mae S4C wedi'u dioddef 
ers 2011, ac y dylai cyllid yn y dyfodol yn seiliedig ar ddiffiniad 
clir o'r hyn y mae disgwyl i'r darlledwr ei gyflawni, a hynny ar 
lefel sy'n sicrhau ei bod yn gallu bodloni'r gofynion hyn. Mae'r 
Pwyllgor hefyd yn credu bod angen amddiffyn safle S4C fel 
darlledwr a sefydliad annibynnol, ond bod angen newid ei 
strwythur rheoleiddio a rheoli. 

Ymhlith amryw argymhellion y Pwyllgor, nodwyd y dylid 
caniatáu i S4C weithio gyda chynhyrchwyr annibynnol i nodi 
potensial masnachol a chynnwys y farchnad, gan rannu'r 
risgiau a'r manteision ariannol; ac y dylai fod yn ofynnol i bob 
darlledwr sector cyhoeddus yng Nghymru ddarparu rhywfaint 
o'i gynnwys yn Gymraeg.  
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Cymryd rhan 
Dim ond brasamcan o waith y Pwyllgor 
yw hyn, sydd hefyd yn cynnwys 
canfyddiadau'r Adolygiad Annibynnol 
o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a 
Llenyddiaeth yng Nghymru (Mawrth 
2018) a Gwireddu’r Uchelgais: 
Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg 
newydd Llywodraeth Cymru (Mai 2017). 

Yr haf hwn, bydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu unwaith eto'n troi at y cyhoedd i benderfynu ar ei 
faes gwaith nesaf.

Cymerwch ran yn yr arolwg cyhoeddus i ddweud eich dweud 
am ddiwylliant, y Gymraeg a chyfathrebu yng Nghymru.

I glywed y diweddaraf gan y Pwyllgor, dilynwch  
@SeneddDGCh ar Twitter.


