
Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd
Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 
2016
Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Steve George
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6565 
SeneddDGCh@cynulliad.cymru

Rhag-gyfarfod anffurfiol 
(08.45-09.00)

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
 

2 Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: 
Sesiwn dystiolaeth 6
(09:00 - 10:15) (Tudalennau 1 - 18) 

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd, Estyn
Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Cymru
Gareth Pierce, Prif Weithredwr, CBAC

3 Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: 
Sesiwn dystiolaeth 7
(10:15 - 11:00)  

Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu'r Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru
Gemma Halliday, Rheolwr Datblygu'r Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru

4 Comisiynydd y Gymraeg: Trafod Adroddiad Blynyddol 2014/15 a'r 
Adroddiad 5 mlynedd
(11:00 - 11:30)  

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



Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil
Huw Gapper, Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil

Gellir gweld adroddiadau Comisiynydd y Gymraeg isod: 
Adroddiad 5 mlynedd
Adroddiad Blynyddol 2015-16

5 Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: 
Sesiwn dystiolaeth 8
(11:30 - 12:00)  

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

6 Papurau i’w nodi
 

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Craffu ar y 
Gyllideb

(Tudalennau 19 - 24) 
Ymateb gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes:  Craffu ar y Gyllideb

(Tudalennau 25 - 30) 
Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd: Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
S4C

(Tudalennau 31 - 33) 
Ymateb gan y Llywydd: Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon S4C

(Tudalen 34) 

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/Adroddiad%205-mlynedd%20-%205-year%20Report.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/Adroddiad%20Blynyddol%202015-16%20-%20fersiwn%20ar-lein.pdf


8 Blaenraglen waith y Pwyllgor
(12:00 - 12:15) (Tudalennau 35 - 46) 

9 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg 
honno: Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad
(12:15 - 12:30) (Tudalennau 47 - 59) 

10 Craffu cyffredinol: Darlledu a Chyfryngau - papur ar y materion 
allweddol
(12:30 - 12:45) (Tudalennau 60 - 76) 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



 

 

Ken Skates AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith 

Llywodraeth Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd  

CF99 1NA                                                                                16 Tachwedd 2016 

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 

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

2 Tachwedd 2016 i drafod cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2017-18.  Gwnaethoch gytuno i ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu rhagor o 

wybodaeth, a hefyd mae un neu ddau o feysydd y byddai’r Pwyllgor yn 

gwerthfawrogi cael eglurhad pellach yn eu cylch. 

Cadw - Rhaglen Gyfalaf 

Gwnaethoch gadarnhau na fyddai dim lleihad o ran y rhaglen gwariant cyfalaf 

arfaethedig o ganlyniad i’r toriad yn y gyllideb cyfalaf, ac y byddai incwm a godir 

yn safleoedd Cadw yn cael ei ddefnyddio i sicrhau’r gwariant cyfalaf hwnnw.  

Dywedasoch y byddech yn ysgrifennu i nodi pa safleoedd Cadw a fyddai’n elwa o 

waith arian cyfalaf dros y pedair blynedd nesaf, i gadarnhau na fyddai dim lleihad 

i’r gwariant a gynlluniwyd ac, ymhellach, i nodi pa waith ychwanegol a gaiff ei 

wneud mewn safleoedd os caiff rhagor o incwm eto ei greu a’i ddyrannu ar gyfer 

gwariant cyfalaf gan Cadw.   

Cadw - Creu Incwm 

Nid yw’n gwbl glir beth fydd yr effaith ar Cadw os bydd yn methu â chyrraedd ei 

darged ar gyfer creu incwm. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar o gael gwybod sut y 

gwneir iawn am unrhyw ddiffyg os na chyrhaeddir y targedau, ac o gael sicrwydd y 
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bydd unrhyw incwm ychwanegol a gynhyrchir gan Cadw wedi cael ei neilltuo, fel y 

caiff ei ddefnyddio i gefnogi gwaith Cadw. Yn ogystal, byddai’r Pwyllgor hefyd yn 

ddiolchgar am ragor o wybodaeth am: 

 y graddau y cafodd incwm ychwanegol a grëwyd gan Cadw yn y 

blynyddoedd blaenorol ei neilltuo ar gyfer ei ddefnyddio gan Cadw; 

 dadansoddiad o sut y defnyddiwyd incwm a grëwyd gan Cadw ei hun yn y 

flwyddyn ariannol gyfredol; ac 

 yr incwm targed ar gyfer 2017-18 yn ogystal â’r bwriad o ran sut y dylai’r 

incwm hwn gael ei ddefnyddio. 

Cyngor Celfyddydau Cymru – Creu Incwm 

Fel yn achos Cadw, nid yw’n gwbl glir beth fydd yr effaith ar Gyngor y Celfyddydau 

os bydd yn methu â chyrraedd ei darged ar gyfer creu incwm. Byddai’r Pwyllgor yn 

ddiolchgar i gael gwybod sut y bydd unrhyw ddiffyg yn cael ei dalu os na 

chyrhaeddir y targedau.   

Roedd Aelodau’r Pwyllgor hefyd braidd yn amheus ynghylch a yw’r model ariannu 

‘tri thraean’ (h.y. cael arian o gyllid cyhoeddus, cynhyrchu incwm a ffynonellau 

haelioni, fel traean o bob un) yn realistig yng nghyd-destun Cymru, oherwydd yn 

hanesyddol, bu’n fwy anodd denu cyllid haelioni i’r un graddau ag yw mewn 

rhannau mwy cyfoethog o’r DU. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar o glywed eich 

barn am hyn, a beth yw’r cynlluniau ar gyfer symud yn nes at fodel o’r fath. 
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Adolygiad Arbenigol o Amgueddfeydd 

A fyddai modd i chi roi rhagor o fanylion am gynnydd tuag at strategaeth 

amgueddfeydd newydd, a’r graddau y gall dyraniadau cyllidebol yn y maes hwn 

newid yn dibynnu ar ffurf y strategaeth newydd hon yn. 

Yn gywir 

 

Bethan Jenkins AC  

Cadeirydd 
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Ken Skates ACt AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwailh 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure 

Bethan Jenkins AM 
Y Cadeirydd 
Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 

3D T achwedd 2016 

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch lIythyr dyddiedig 16 Tachwedd yn gofyn am fwy 0 

wybodaeth ac eglurhad 0 rai 0 feysydd Cyllideb Ddrafft Diwylliant 2017-18 ar 61 i mi fod yng 
nghyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 2 Tachwedd . 

Fe wel;l yr wybodaeth yChwanegol yn yr atodiad amgaeedig. 

r VV' ~r-

Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 lNA 

Canotfan (yswllt Cyntaf f First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth . Ken. Skates@llyw.cymru 
Correspondence. Ken .Skates@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Syddwn yn ateb gohebiaet h a dderbynnlr yn Gymraeg yn Gymraeg ae ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yo arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh wilt not lead to a delay in responding . 
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GWYBODAETH YCHWANEGOL 
Y PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y GYMRAEG A CHYFATHREBU 

CRAFFU AR GYLLIDEB DRAFFT 2017-18 

1. Cadw - Rhaglen Cyfalaf 

Mae dyraniad cyllideb cyfalaf Cadw yn adlewyrchu'r rhaglen luddsoddi pum mlynedd a 
gynlluniwyd ac a flaenoriaethwyd ar gyfer yr holl eiddo yn ein golal. Bydd archwiliadau 
systematig 0 gyflwr yr henebion yn lIywio'r rhaglen honno. Fel y gwnes i amlinellu yng 
nghyfarfod y Pwyllgor, mae gennym hyblygrwydd i edrych ar gyfanswm ein cyllideb ar 
draws yr holl gyrff diwylliannol. Felly, pan fyddwn yn creu incwm ychwanegol 0 safleoedd 
Cadw, fel rydym wedi'i wneud yn IIwyddiannus dros y blynyddoedd diwethaf, gallwn 
benderfynu beth yw'r ffordd orau 0 ddefnyddio'r adnadd ychwanegal hwnnw. Mae'n fater 0 

gydbwysa'n gofynion adnaddau a chyfalal ar draws gyllidebau ein holl gyrff diwylliannol. Yn 
ogystal, gallaf edrych ar fy nghyllidebau adnoddau a chyfalaf ar draws fy mhartffalia cyfan, a 
gwneud y defnydd gorau 0 unrhyw hyblygrwydd yn ystod y flwyddyn i ddarparu cymorth 
ychwanegoille y bo angen. 

2. Cadw - Creu incwm 

Mae dyraniad Cadw yn cael ei Iywio gan adolygiad manwl o'r gofynion ariannol fel rhan a'r 
broses cynllunio cyllideb flynyddol ac mae'n cael ei ystyried ar y cyd a blaenoriaethau eraill 
yn fy mhortffolio. Mae targed creu incwm 2017-18 yn seiliedig ar asesiad o'i berfformiad 
masnachol hyd yn hyn yn 2016-17. Fel yr amlinellir uchod, os oes angen, gallafystyried yr 
holl adnadd sydd ar gael ar draws y cyrff diwylliannal a'm portffolio ehangach yn ystod y 
flwyddyn yn unol a gofynion y gyllideb i gefnogi digwyddiadau Cadw. Fel mewn 
blynyddoedd blaenoral, mae incwm y mae Cadw ei hun wedi'i greu yn 2016/17 yn cael ei 
ddefnyddia i gefnagi ei amcanion a'i weithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn megis 
buddsoddi'n barhaus mewn marchnata a digwyddiadau, gwasanaethu cwsmeriaid a gwaith 
cynnal a chadw cyffredinol. Targed incwm dros dro 2017-18 yw £6.7 miliwn (syn cynrychiali 
46.8% 0 gyfanswm dyraniad adnadd Cadw). Bydd yr incwm hwn yn cael ei ddefnyddia at yr 
un dibenion ag yn 2016-17. 

3. Cyngor Celfyddydau Cymru - Creu Incwm 

Yn fy Llythyr Cylch Gwaith 2016-17 at Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC), gafynnais iddynt 
sicrhau bod ei holl sefydliadau a ariennir drwy refeniw yn gallu'n hargyhoeddi eu bod yn 
gallu codi arian a chreu incwm. Gafynnais i CCC sicrhau bad yr holl gleientiaid hyn yn 
gosod targedau twf incwm dros dair blynedd, i ddechrau 0 fis Ebrill eleni, fel rhan 0 
strategaeth ehangach i gael adnoddau ychwanegal. 

Byddaf yn gofyn i'r Cyngor eelfyddydau ddarparu adroddiad diwedd blwyddyn i mi ar y 
cynnydd a wnaed. Bydd angen cynnwys manylian y targedau y bydd y sefydliadau a 
ariennir drwy refeniw wedi'u gosad, a'u IIwyddiant i'w bodloni. Nid yw codi arian a 
ffynonellau era ill yn hawdd - mae angen sgiliau da a'r adnoddau felly bydd yn cymryd amser 
i'r sector celfyddydau wella yn y maes hwn. Fodd bynnag, rwy'n edrych ymlaen at weld y 
eee yn gweithia'n rhagweithiol ac yn parhau i helpu ei gleientiaid i wella eu perfformiad. 

1 
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Mae'r model ariannu 'tri traean' yn uchelgeisiol, 0 ystyried cyd-destun ariannu presennol y 
sector celfyddydau yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n rhywbeth rydym ni, a'r Gyngor 
Gelfyddydau, yn dechrau mynd i'r alael ag el. Yn gynharach yn y flwyddyn gwnaeth fy 
swyddogion, ar y cyd a'r GGG, drelnu symposiwm a ddaeth a rhai 0 gronfeydd ac 
ymddiriedolaethau mwyal y DU i Gaerdydd er mwyn cydweithio a sefydliadau celfyddydol, 
ac i dralod ffyrdd y gallai sector celfyddydau Gymru ddenu mwy 0 gyllid. Roedd y 
sefydliadau a oedd y bresennol yn cynnwys Golwinston Trust, Paul Hamlyn Foundation, 
Esmee Fairbairn Foundation a Scottish Power. Rwy'n awyddus i'r GGG gynnal mwy 0 

ddigwyddiadau tebyg, celnogi'r sector er mwyn codi mwy 0 arian 0 ffynonellau nad ydynt yn 
rhai traddodiadol gan gynnwys noddwyr, ymddiriedolaethau a chronleydd, rhoddion 
dyngarol a chyllido torlol, ac ymelwa'n lasnachol ar eiddo deallusol pob sefydliad. 
Gydnabyddir bod rhai ffynonellau, megis rhoddion dyngarol, yn he rio!; lodd bynnag, mae 
gan Gymru niler sylweddol 0 unigolion 'uchel eu gwerth net' a allai lod yn ffynonellau incwm 
posib eraill ar gyfer ein sector celfyddydau. 

Rwyf hefyd yn pwyso ar y GGG i ddarparu rnwy 0 drelniadau uchelgeisiol i ddarparu cyngor 
teilwredig i sefydliadau celfyddydol ar ddatblygu busnes. Byddai hyn yn cynnwys cyngor ar 
Iywodraethu, dadansoddi sgiliau, cynllunio busnes, codi arian a gwneud y gorau 0 

ostyngiadau treth. Mae'r GGG hefyd wedi sefydlu 'Rhaglen Gydnerthedd' ar gyler ei 
gleientiaid releniw. Gwelir hyn lei cyfle i'r Gee a'i gleientiaid portfiolio weithio gyda'i gilydd i 
greu sefydliadau gwell a mwy cydnerth. Mae'r GGe yn hyderus y bydd yn sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol iawn. 

4. Adolygiad Arbenigol 0 Amgueddfeydd 

Gynhaliwyd cylarlod gniirp Ifocws gyda chynrychiolwyr y sector amgueddleydd yng Nghymru 
ym mis Awst, i drafod cyfeiriad newydd i amgueddleydd yng Nghymru. 8ydd yr adborth 
gwerthlawr hwn yn lIywio strategaeth ddrafft yr wyl yn rhagweld y bydd ar gael yn sgil fy 
adolygiad cychwynnol ar ddechrau 2017. Bydd canfyddiadau'r Adolygiad Arbenigol 0 

Wasanaethau Amgueddleydd Lleol yn ellen gymhellol ar y cyd a gofynion Gweithio Gyda'n 
Gilydd, ein Rhaglen Lywodraethu, a Deddl Llesiant Genedlaethau'r Dyfodol. Y nod yw 
datblygu Ifordd ymlaen fydd yn helpu i ddatblygu sector cryl a chynaliadwy, sy'n galluogi 
amgueddleydd i ddarparu gwasanaethau gwych ac elfeithlon i'r cyhoedd. Bydd dyraniadau 
cyllid yn helpu i gelnogi hyn, drwy adeiladu ar y gwaith sydd eisoes ar waith yn dilyn yr 
Adolygiad Arbenigol. Bydd y dyraniadau hyn yn dibynnu ar laint y gyllideb yn y dylodol. 

2 
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Alun Davies AC 

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 

Llywodraeth Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd  
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Annwyl Weinidog 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 

Diolch i chi am ddod i gyfarfod Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 2 

Tachwedd i drafod cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18.  

Roedd nifer o feysydd y gwnaethoch gytuno i ysgrifennu at y Pwyllgor yn eu cylch 

i roi rhagor o wybodaeth.  Mae yna hefyd un neu ddau o feysydd y byddai'r 

Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael rhagor o eglurhad yn eu cylch. 

Hyrwyddwyr Dwyieithrwydd 

Gwnaethoch nodi bod  gwerthusiad o'r prosiect wedi'i wneud ac y byddech yn 

ysgrifennu at y Pwyllgor gan roi rhagor o fanylion am y canfyddiadau. 

Asiantaeth er Hyrwyddo'r Gymraeg 

Gwnaethoch nodi eich bod yn ystyried sefydlu asiantaeth er hyrwyddo'r iaith 

Gymraeg a beth fyddai strwythur a swyddogaeth asiantaeth o'r fath.  Roeddech yn 

gobeithio gwneud penderfyniadau terfynol ar y materion hyn cyn i'r gyllideb 

derfynol gael ei hystyried gan y Cynulliad ym mis Rhagfyr. Gwnaethoch addo y 

byddech yn ysgrifennu at y Pwyllgor ar ôl i chi fod mewn sefyllfa i wneud 

penderfyniadau. 
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Asesiad Effaith Strategol Integredig 

Gwnaethoch addo rhoi rhagor o fanylion o ran ynglŷn â sut rydych yn bwriadu 

cyflawni'r  blaenoriaethau a'r ymrwymiadau ar gyfer y Gymraeg a'r canlyniadau 

cysylltiedig o ran yr asesiad effaith strategol integredig yn y naratif ynglŷn â 

chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.  

Llinell Wariant y Gymraeg mewn Addysg yn y Gyllideb  

Mewn ymateb i gwestiynau, gwnaethoch nodi y gellir defnyddio rhan o'r £4.85 

miliwn ychwanegol sydd yn Llinell Wariant y Gymraeg mewn Addysg yn y Gyllideb i 

sefydlu asiantaeth newydd er hyrwyddo'r iaith Gymraeg, neu ynteu i greu 

swyddogaeth debyg o fewn corff sydd eisoes yn bodoli.  Dywedasoch y byddech 

yn ysgrifennu at y Pwyllgor cyn i'r gyllideb derfynol ddod gerbron y Cynulliad ym 

mis Rhagfyr. 

Cyllideb Comisiynydd y Gymraeg 

Yn y cyfarfod gwnaethoch nodi nad oedd y Comisiynydd wedi gwneud unrhyw 

gais am gynnydd yn ei chyllideb.  Fodd bynnag, yn dilyn hyn cysylltwyd â ni gan 

swyddfa'r Comisiynydd a ddywedodd wrthym: 

Anfonwyd amcangyfrif ariannol y Comisiynydd ar gyfer 2017/18 at y Llywodraeth 

ar 6 Hydref.  Mae dyletswydd statudol arnom i anfon yr amcangyfrif at y 

Llywodraeth o leiaf bum mis cyn y flwyddyn ariannol perthnasol. 

Cyllideb y Comisiynydd ar gyfer 2016/17 oedd £3,051,000.  Yn yr amcangyfrif 

gwnaeth y Comisiynydd gais am £150,000 ychwanegol dros y ddwy flynedd nesaf.  

H.y. £75,000 yn ychwanegol ar gyfer 2017/18, sef cyllideb o £3,126,000.   

Gallaf gadarnhau felly bod y Comisiynydd wedi gwneud cais am fwy o arian ar 

gyfer 2017/18. 
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Mae'n amlwg bod rhywfaint o ddryswch rhwng yr hyn a ddywedoch chi wrthym a'r 

hyn a ddywedodd y Comisiynydd wrthym yn ddiweddarach.  Byddwn yn ddiolchgar 

pe gallech egluro'r sefyllfa fel mater o frys.  

Yn gywir 

 

Bethan Jenkins AC  

Cadeirydd 
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Alun Davies AC/ AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 

Ein cyf/Our ref MAlP/6488/16 

Bethan Jenkins AC 
Cadeirydd 
Y Pwllgor Oiwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 

2l( T achwedd 2016 

Oiolch am y cyfle i ddod gerbron Y Pwyllgor Oiwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 2 
Tachwedd i drafod ein cynigion ar gyfer y Gymraeg yng nghyd-destun cyllideb ddrafft 
Llywodraeth Cymru. Rydw i wedi ymateb i'ch ceisiadau am ragor 0 wybodaeth gan ddilyn 
trefn y penawdau yn eich lIythyr chi. 

Hyrwyddwyr Dwyieithrwydd 
Mae sicrhau dilyniant ieithyddol i bob I ifanc 0 addysg statudol i addysg bellach ac addysg 
uwch yn un 0 flaenoriaethau'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Nod prosiect yr 
Hyrwyddwyr Owyieithrwydd oedd cefnogi colegau addysg bellach i sefydlu seilwaith ar gyfer 
cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i 
ddefnyddio a datblygu'i sgiliau iaith. Oyrannwyd grant i bob coleg addysg bellach am dair 
blynedd academaidd, fel rhan 0 raglen dreigl, er mwyn cyflogi swyddog penodol i gynllunio 
darpariaeth a chynnal gweithgareddau i ddatblygu sgiliau Cymraeg y bobl ifanc. Mae 
grantiau'r pedwar coleg olaf i ymuno a'r prosiect yn dod i ben yn ystod 2016-17. 

Cyhoeddwyd Astudiaeth 0 waith yr Hyrwyddwyr Owyieithrwydd mewn Addysg Bellach 
(http://gov.wales/docs/caecd/research/2014/140925-welsh-medium-education-strategy
bilingual-champions-cy.pdf) ym mis Medi 2014 fel rhan 0 werthusiad y Strategaeth Addysg 
Cyfrwng Cymraeg. Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd, gwelwyd bod gwaith yr Hyrwyddwyr 
wedi "arwain at gynnydd clir yn y sylw a roddir i gynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg, 
cynnydd na fyddai, yn 01 pob tebygolrwydd, wedi'i weld oni bai am fodolaeth rol yr 
Hyrwyddwyr" . 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF991NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth. Alun. Davies@llyw.cymru 
Correspondence .Alun. Davies@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding. 
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Gwelwyd cynnydd hefyd yn y data a ddangosai bod nifer y myfyrwyr sy'n dewis dilyn cyrsiau 
cyfrwng Cymraeg a dwyieithog wedi codi dros gyfnod 0 bum mlynedd 0 6.2% yn 2009/10 i 
7.2% yn 2014/15. 

Er bod y prosiect yn dod i ben yn ystod 2016-17, mae pob coleg addysg bellach wedi 
parhau gyda r61 yr Hyrwyddwr Dwyieithrwydd naill ai fel un swydd, neu'n rhannu'r 
dyletswyddau rhwng un neu fwy 0 staff y coleg. 0 ganlyniad j'r buddsoddiad gan 
Lywodraeth Cymru, mae gan y colegau'r gefnogaeth i weithredu eu cynlluniau i gynyddu 
darpariaeth gwricwlaidd cyfrwng Cymraeg, yn ogystal a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc 
ddefnyddio'u sgiliau yn y Gymraeg. 

Byddwn yn parhau i gefnogi colegau addysg bellach trwy'r Lwfans Cyfrwng Cymraeg a 
roddir i golegau fel rhan o'u setliad refeniw blynyddol. Disgwylir i golegau ddefnyddio'r 
Iwfans i ddatblygu darpariaeth i alluogi dysgwyr i barhau gyda'u haddysg cyfrwng Cymraeg 
61-16. Yn ogystal, rydym yn cefnogi'r colegau i gynyddu eu darpariaeth drwy'r Cynllun 
Sabothol (sy'n darparu hyfforddiant iaith Gymraeg i ddarlithwyr) a thrwy ein cytundeb gyda 
Sgiliaith (sy'n darparu cymorth ymarferol a hyfforddiant i ddatblygu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg a dwyieithog). 

Rydym wedi nodi'n glir yn y Strategaeth ddrafft y Gymraeg ein bod am sicrhau bod dilyn 
cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn ddewis hollol naturiol wrth i bobl ddilyn addysg bellach ac 
addysg uwch. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg hefyd wedi sefydlu grWp gorchwyl 
a gorffen i adolygu gweithgareddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i wneud argymhellion 
ar y ffordd ymlaen, gan ystyried ehangu r61 y Coleg i gynnwys addysg bellach. Byddwn felly 
yn aros i dderbyn adroddiad y GrWp cyn gwneud penderfyniadau ar ddarparu cefnogaeth 
bellach. 

Asiantaeth er Hyrwyddo'r Gymraeg 
Nodais yn y cyfarfod ar 2 Tachwedd bod sawl penderfyniad sydd angen eu gwneud yn y 
maes yma, megis strwythur a swyddogaeth yr asiantaeth newydd. Yn sicr, mae'n hanfodol 
bod y materion yma 011 yn cael eu hystyried yn drylwyr i sicrhau gwerth am arian ac i 
sicrhau'r deilliannau gorau posib ar gyfer y buddsoddiad newydd yma i hybu'r Gymraeg. 
Gan hynny, rwy'n awyddus ein bod ni'n cymryd ein hamser wrth ddyrannu'r cyllid i sicrhau'r 
effaith fwyaf posib. Yn sicr, byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor gyda mwy 0 fanylion yn syth 
ar 61 i'r penderfyniadau gael eu gwneud. 

Asesiad Effaith Strategollntegredig 
Tra bod yr Asesiad Effaith Integredig yn ffocysu ar effeithiau strategol lefel uchel 
penderfyniadau gwario, trwy gydol y broses 0 gynllunio'r gyllideb, mae asesiadau effaith yn 
cael eu cynnal yn unol a gweithdrefnau'r Llywodraeth ym mhob maes. Mae asesiadau 
effaith ar gynlluniau gwariant y portffolios yn cael eu craffu trwy graffu'r pwyllgorau unigol ar 
gyllidebau. 

Llinell Wariant y Gymraeg mewn Addysg yn y Gyl/ideb 
Fel a nodais yn fy mhapur tystiolaeth, trwy'r cytundeb ar y gyllideb gyda Phlaid Cymru, bydd 
£5m 0 arian newydd yn cael ei fuddsoddi i ddatblygiad pellach Cymraeg i Oedolion trwy 
law'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sydd eisoes yn bodoli (yn benodol, ar gyfer 
cyrsiau Cymraeg yn y gweithle), a bydd y cyllid sy'n weddill yn cael ei fuddsoddi i 
hyrwyddo'r Gymraeg. 
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Fel sydd wedi'i nodi uchod, mae penderfyniadau i'w gwneud parthed yr asiantaeth newydd 
fydd yn hyrwyddo'r Gymraeg ac hyd nes y bydd Y penderfyniadau hynny wedi eu gwneud, 
nid oes modd i mi gadarnhau faint o'r arian fydd yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo'r 
Gymraeg ar lawr gwlad yng Nghymru. Yn sicr, byddaf yn anelu at sicrhau'r deilliannau 
gorau posib a bod gymaint o'r arian a phosib yn cael ei wario ar hyrwyddo'r Gymraeg ar hyd 
a lied Cymru. 

Cyl/ideb Comisiynydd y Gymraeg 
O'ch lIythyr, rwy'n deall bod aneglurder parthed cyllideb Comisiynydd y Gymraeg yn y 
flwyddyn ariannol bresennol ac yn 2017-18. Fel y mae'r Pwyllgor yn ymwybodol, cytunodd y 
Prif Weinidog i ddyrannu cyllid ychwanegol untro 0 £150,000 i Gomisiynydd y Gymraeg ym 
mlwyddyn ariannol 2015-16 yn dilyn cais gan y Comisiynydd am gyllid ychwanegol. Ers 
hynny, nid ydw i wedi derbyn unrhyw gais gan y Comisiynydd am gyllid ychwanegol ar gyfer 
y flwyddyn ariannol eleni (2016-17). 

Wrth edrych ar y dyraniadau yn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18, nid oes toriad wedi bod 
yng nghyllideb y Comisiynydd o'i chymharu a lefel Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17. Gallaf 
gadarnhau fy mod wedi derbyn amcangyfrifon cyllidebol y Comisiynydd ar gyfer y flwyddyn 
ariannol 2017-18 ar ddechrau mis Hydref yn unol a gofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. Fel sydd wedi'i nodi gan swyddfa'r Comisiynydd yn eu neges at y Pwyllgor, mae'r 
amcangyfrifon yn gofyn am gynnydd yn ei chyllideb yn 2017-18 a 2018-19 o'i chymharu a'r 
gyllideb bresennol. 

Rydym wrthi ar hyn 0 bryd yn archwilio amcangyfrifon y Comisiynydd a byddaf yn eu gosod 
gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 61 y drefn a rfero I sydd wedi ei phennu yn y 
Mesur. 

Ui~ 
~ 

/" 

Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Oysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
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Elin Jones AC 

Llywydd 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd CF99 1NA                                                               01 Rhagfyr 2016 

Annwyl Lywydd 

Gosod Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol S4C 

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, cynhaliodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb 

a Llywodraeth Leol ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC.  Ymhlith argymhellion y 

Pwyllgor oedd y dylai'r BBC osod adroddiadau blynyddol a datganiadau 

archwiliedig o gyfrifon gerbron y Cynulliad.   

Rhoddwyd yr argymhelliad hwn ar waith drwy NDM6009, a gafodd ei drafod a'i 

gymeradwyo yn y cyfarfod llawn ar 16 Mawrth 2016. Yn rhinwedd y penderfyniad 

hwn, mae'r BBC yn awr yn gallu gosod ei adroddiad a'i gyfrifon blynyddol yn unol 

ag argymhelliad y Pwyllgor. Mae hyn yn ei dro yn hwyluso craffu blynyddol ar 

waith BBC Cymru gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan S4C ar 6 Hydref a gofynnodd a fyddai hefyd, 

am resymau tebyg i'r BBC, yn barod i osod ei adroddiad blynyddol a chyfrifon 

gerbron y Cynulliad.  Atodaf lythyr gan Gadeirydd awdurdod S4C lle mae'n dangos 

parodrwydd yr awdurdod i wneud hynny mewn egwyddor. 

Mae'r Pwyllgor yn bwriadu adrodd ar ei waith ar faterion darlledu yn y Flwyddyn 

Newydd.  Os bydd y Pwyllgor yn cytuno i argymell, fel yr wyf yn meddwl sy'n 

debygol, y dylai S4C osod adroddiadau blynyddol a chyfrifon yn y dyfodol, 

byddwn yn ddiolchgar am eich arweiniad ynghylch a fyddai penderfyniad tebyg i 

NDM6009 yn caniatáu i'r dogfennau hynny gael eu gosod o dan Reol Sefydlog 

15.1(v)? 

Yn gywir 

 

Bethan Jenkins AC  

Cadeirydd 
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Bethan Jenkins AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

24 Hydref 2016 

 

 

Annwyl Bethan 

Diolch yn fawr i chi a’ch Pwyllgor am y cyfle i gyfarfod ar 6 Hydref. Roedd Ian a minnau’n falch 

i gael trafod materion yn ymwneud â dyfodol S4C gyda chi.  

 

Nodaf isod ein hatebion i’r cwestiynau ychwanegol a dderbyniwyd gennych ar 19 Hydref. 

Gobeithiaf eu bod o gymorth i chi. Os oes gennych ragor o gwestiynau fe fyddwn yn falch o’u 

trafod gyda chi.  

 

 

Perthynas S4C a’r BBC - Cydweithio Creadigol 

Rydym yn falch iawn o’r berthynas greadigol a chydweithredol gref sydd wedi datblygu rhwng 

S4C a’r BBC yn ystod y blynyddoedd diwethaf - rhwng yr Awdurdod a’r Ymddiriedolaeth a 

rhwng swyddogion S4C a BBC Cymru.  

 

Fe allaf eich sicrhau mai dymuniad S4C yw i’r berthynas hon barhau yn ystod cyfnod Siarter 

newydd y BBC. Nid oes cyswllt rhwng y trafodaethau sy’n ymwneud â strwythurau 

atebolrwydd ariannol ar gyfer y cyfnod nesaf ac awydd S4C a’r BBC i gydweithio ar brosiectau 

creadigol a chydweithredol. 

 

Bydd parhad y berthynas yn ein galluogi i barhau i ddatblygu prosiectau cyffrous ar gyfer ein 

cynulleidfaoedd ac yn ein galluogi i gyd-elwa o arbenigedd y BBC - mewn meysydd megis yr 

iPlayer (sydd wedi bod yn ddatblygiad pwysig iawn i S4C), ac mewn meysydd yn ymwneud â 

chydweithio i greu arbedion ariannol, megis y cynllun i gyd-leoli gweithgareddau technegol 

S4C a’r BBC yng nghanolfan ddarlledu newydd y BBC yn Sgwâr Canolog Caerdydd. Eisoes 

gwelwyd cydweithio pwrpasol iawn ym maes rhaglenni, gyda chyd-drafod cyson i ddarganfod 

cyfleodd i gyd-gynhyrchu cyfresi a rhaglenni unigol a fydd o ddiddordeb i wylwyr yn y ddwy 

iaith ac ar y ddau wasanaeth. Rydym am weld y gwaith hwn yn parhau. 

 

Perthynas S4C gyda’r Cynulliad Cenedlaethol 

Rydym wedi ymrwymo ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol i gyflwyno tystiolaeth gerbron ei 

bwyllgorau ac i ymateb i ymgynghoriadau perthnasol, ac rwy’n falch iawn ein bod ni’n parhau i 

wneud hynny. 

Mae’r cwestiwn o strwythurau a chyfrifoldebau atebolrwydd yn fater lle y mae angen i S4C, fel 

darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, osgoi mynegi barn ar faterion polisi a swyddogaethau 

cynrychiolwyr etholedig. Rydym wedi ymhelaethu ar y cymhlethdodau hyn yn ein tystiolaeth i 

Gomisiwn Silk yn y gorffennol. 
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Serch hyn, rydym yn awyddus i S4C weithredu, a chael ei weld yn gweithredu, mewn modd 

atebol, cyfrifol a thryloyw, gan barchu’r strwythurau democrataidd etholedig sydd wedi eu creu 

ar gyfer cynrychioli pobl Cymru. Mae creu a chynnal perthynas adeiladol gyda’r Cynulliad a’i 

bwyllgorau yn rhan o hyn.  

 

Mae eich cwestiwn yn cyfeirio’n benodol at gyflwyno Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol 

gerbron y Cynulliad, sy’n efelychu’r trefniadau arfaethedig ar gyfer y BBC yng nghyfnod y 

Siarter newydd. 

 

Yn fuan wedi i mi gael fy mhenodi’n Gadeirydd Awdurdod S4C, fe wnaethom gynnig i Lywydd y 

Cynulliad diwethaf ein parodrwydd i gyflwyno Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol 

S4C i’r Cynulliad, mewn modd priodol. Am resymau ymarferol oedd yn ymwneud ag amser 

busnes y Cynulliad, ni lwyddwyd i gael y maen i’r wal, ond mae’r cynnig hwn gan S4C yn dal i 

sefyll.  

 

Fe fyddem yn fodlon iawn, o fewn y cyd-destun statudol y mae S4C yn ddarostyngedig iddi 

wrth gwrs, i ail-gydio yn y drafodaeth i lunio proses ar gyfer cyflwyno’r Adroddiad Blynyddol 

a’r Datganiad Ariannol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.  

 

Diolch unwaith eto am eich diddordeb yng ngwaith S4C ac edrychaf ymlaen at barhau ein 

trafodaeth. 

 

Yn gywir 

 
Huw Jones 

Cadeirydd, Awdurdod S4C  

 

 

CC: Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru 

 Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr Cymru, BBC 

 Ian Jones, Prif Weithredwr S4C 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bethan Jenkins AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

 

 

Eich cyf: 

Ein cyf:  PO123/EJ/SW 

 

 

7 Rhagfyr 2016 

 

 

Annwyl Bethan 

Gosod Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol S4C 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Rhagfyr. 

Gallaf gadarnhau y byddai penderfyniad gan y Cynulliad yn ei gwneud yn ofynnol i 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon S4C gael eu gosod o dan Reol Sefydlog 15.1(v).  

Trwy fabwysiadu’r un dull gweithredu ag ar gyfer BBC Cymru, gellid sicrhau 

ymdriniaeth gyfartal i’r ddau ddarlledwr a chynorthwyo i fod yn fwy tryloyw. 

Rwy’n falch bod y Pwyllgor yn ymgysylltu mor gadarnhaol â’n darlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus a bod S4C yn awyddus i ddatblygu ei pherthynas â chi. 

Ar ôl i’r Pwyllgor benderfynu’n derfynol ynglŷn â’r mater, bydd angen i’r Pwyllgor 

Busnes ystyried neilltuo amser ar gyfer y penderfyniad mewn Cyfarfod Llawn. 

Edrychaf ymlaen at glywed rhagor gennych. 

 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 

Tudalen y pecyn 34

Eitem 6.4



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 9



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 60

Eitem 10 Yn rhinwedd paragraff(au) vii o Reol Sefydlog 17.42
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