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Annwyl Kirsty, 

Astudiaeth Ddichonoldeb Gwasanaethau Cerddoriaeth 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 

16 Ionawr i drafod yr Astudiaeth Ddichonoldeb Gwasanaethau Cerddoriaeth. 

Mynediad cyfartal at ragoriaeth 

Fel y trafodwyd yn y cyfarfod, gall yr anghysondeb presennol yn y ddarpariaeth 

ar draws ysgolion yng Nghymru arwain at anghydraddoldeb o ran mynediad. 

Gwnaethoch sôn eich bod yn ceisio lleihau hyn drwy ddefnyddio cyllid y Grant 

Amddifadedd Disgyblion.  A allwch chi roi enghreifftiau o sut mae’r cyllid hwn 

yn cael ei ddefnyddio i roi’r un gallu i blant o aelwydydd incwm isel ddysgu 

chwarae offeryn â rhai o deuluoedd mwy cefnog? 

Wrth drafod y penderfyniad i beidio â chymeradwyo model cenedlaethol 

newydd o ddarpariaeth gwasanaethau cerdd, gwnaethoch sôn am eich 

cefnogaeth i sybsidiaredd a’r angen i ganiatáu i gymunedau lleol ddod o hyd 

i atebion sy’n addas iddynt, yn hytrach na gorfodi model cenedlaethol.  A 

allwch chi nodi sut y byddwch yn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn 

cael yr un cyfle i gael budd o hyfforddiant cerdd, waeth ble maent yn byw? 

Gwnaethoch chi hefyd sôn bod eich adran yn edrych ar y perfformiad 

anghyson ymysg Awdurdodau Addysg Lleol o ran darparu gwasanaethau 

cerdd a sut mae arfer gorau yn cael ei annog. Byddem yn croesawu rhagor o 

wybodaeth am rôl hyrwyddo eich adran yn hyn o beth. 

 

 



 

 

 

 

 

Rhagor o wybodaeth 

Yn ystod y cyfarfod gwnaethoch gytuno i ddarparu gwybodaeth ychwanegol 

am y cyllid a’r cymorth a ddarperir ar gyfer addysg gerddoriaeth mewn 

ysgolion gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech 

anfon manylion y cymorth ataf. 

Yn ystod y drafodaeth ar y ffyrdd y mae’r sector addysg breifat yn rhannu eu 

cyfleusterau ag ysgolion a grwpiau cymunedol eraill, gwnaethoch gytuno i 

ddarparu gwybodaeth am faint o ysgolion sy’n codi ffioedd sy’n rhannu eu 

cyfleusterau. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i ni am yr ysgolion 

sy’n gwneud hyn, p’un a ydynt yn codi tâl am ddefnyddio eu cyfleusterau a 

pha mor aml y maent yn sicrhau bod eu cyfleusterau ar gael. 

Y camau nesaf 

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd yr aelodau ei bod yn ymddangos bod cynnydd 

ar y mater hwn yn cymryd mwy o amser na’r disgwyl. Rwy’n pryderu efallai na 

fydd unrhyw newidiadau ar waith cyn diwedd y Cynulliad hwn. 

Gwnaethoch ddweud wrth y Pwyllgor mai’r cam nesaf yn y broses hon yw i’r 

grŵp rhanddeiliaid drafod yr argymhellion yn yr adroddiad. 

Diolch am fy ngwahodd i ddod i gyfarfod y grŵp rhanddeiliaid i fod yn rhan 

o’r drafodaeth hon. Ers hynny, rwyf wedi ateb i ddweud na fyddaf yno gan fy 

mod i’n teimlo nad yw’n briodol cyfrannu at grŵp pan fydd y Pwyllgor yn 

gyfrifol am graffu ar eu penderfyniadau a’u canlyniadau. Byddwn yn ddiolchgar 

pe gallech ddiweddaru’r Pwyllgor gydag aelodaeth y grŵp a chanlyniadau eu 

cyfarfod ar ôl 29 Ionawr. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb erbyn 28 Chwefror 2020.  

Yn gywir, 

  

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 


