
Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd
Dyddiad: Dydd Iau, 24 Hydref 2019
Amser: 10.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Martha Da Gama Howells
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6565 
SeneddDGCh@cynulliad.cymru

------

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
 

2 Diogelu Enwau Lleoedd Hanesyddol
(10.00-11.15) (Tudalennau 1 - 12) 
Dylan Foster Evans, yn cynrychioli Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a 
Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru 
Pam Whitham, Arolwg Ordnans
Eleri James, Uwch Swyddog Isadeiledd ac Ymchwil, Comisiynydd y Gymraeg
Osian Rhys, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

3 Papurau i’w nodi
 

3.1 Gohebiaeth ynghylch Recriwtio Cyfarwyddwr Cymru Greadigol
(Tudalennau 13 - 15) 

3.2 Llythyr gan Fforwm Partneriaeth Cerddoriaeth Cymru am astudiaeth 
dichonoldeb yn ymwneud â gwasanaethau cerddoriaeth’

(Tudalennau 16 - 18) 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd Pwyllgor dros 
dro

 

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



5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

 

6 Ôl-drafodaeth breifat
(11.15-11.20)  

7 Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod y cylch gorchwyl drafft
(11.20-11.40) (Tudalennau 19 - 23) 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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Diweddariad ar y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru ar gyfer y 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Rydym yn ddiolchgar am y gwahoddiad i gyfrannu at y drafodaeth banel ar 
ddiogelu enwau lleoedd Cymru.

Beth yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol?
Mynegai o enwau ar gyfer lleoliadau daearyddol adnabyddadwy wedi’u casglu 
o amrywiaeth o ffynonellau hanesyddol drwy nifer o wahanol brosiectau yw’r 
Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru. Mae’r Rhestr wedi’i seilio ar 
ymchwil a wnaed eisoes i enwau lleoedd ac mae’n cynnwys y gwahanol enwau 
a sillafiadau a ddefnyddiwyd i ddynodi aneddiadau, adeiladau, caeau a 
nodweddion tirweddol yng Nghymru. Rhestr fyw yw hon a fydd yn tyfu a 
datblygu yn sgil ymchwil pellach.

Gan gydnabod pwysigrwydd enwau lleoedd hanesyddol i hanes a diwylliant 
Cymru, cynhwysodd Llywodraeth Cymru ddarpariaeth ar gyfer rhestr statudol 
o enwau lleoedd hanesyddol yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 
2016. Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn llunio ac yn cynnal y Rhestr 
ar ran Gweinidogion Cymru.

Beth yw pwrpas y Rhestr?
Pwrpas y Rhestr yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o dreftadaeth gyfoethog 
Cymru o ran ei henwau lleoedd ac annog pobl i barhau i’w defnyddio 
oherwydd eu pwysigrwydd hanesyddol.

Mae’r Rhestr ar gael am ddim ar-lein a thrwy’r cofnodion amgylchedd 
hanesyddol, ac yn gofnod datblygol o wybodaeth awdurdodol am enwau 
lleoedd hanesyddol a all gael ei ddefnyddio i:
 helpu’r cyhoedd i ddysgu am hanes eu cymunedau;
 cynorthwyo ymchwil academaidd; a
 llywio penderfyniadau ar reoli’r amgylchedd hanesyddol.
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Disgwylir y bydd Awdurdodau Lleol, Awdurdodau Parc Cenedlaethol a 
Chyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio’r Rhestr wrth wneud penderfyniad ar 
enwi neu ailenwi strydoedd ac adeiladau. Mae’r arweiniad statudol, Cofnodion 
Amgylchedd Hanesyddol: Llunio a Defnyddio, yn nodi sut y dylai’r cyrff 
cyhoeddus hyn ddefnyddio’r Rhestr wrth gyflawni eu swyddogaethau.

Sut y gellir defnyddio’r Rhestr?
Adnodd a grëwyd at ddefnydd y cyhoedd a phobl broffesiynol fel ei gilydd yw’r 
Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru. Mae hi’n:
 Gwefan ddwyieithog, sy’n caniatáu chwilio wedi’i seilio ar destun a mapiau. 

Mae defnyddwyr y wefan yn cael eu hannog i wella’r Rhestr drwy gynnig 
sylwadau ar enwau lleoedd, megis amrywiadau sillafu, enwau gwahanol 
neu awgrymiadau ar gyfer cywiriadau. Mae rhwydd hynt iddynt lwytho 
canlyniadau eu chwiliadau i lawr (gall hyd at 4,000 o gofnodion geo-leoledig 
gael eu llwytho i lawr yn ystod pob chwiliad).

 Gwasanaeth Nodweddion Gwe (WFS) byw, y gellir ei gyrchu o fewn pob 
cofnod amgylchedd hanesyddol, awdurdod cynllunio lleol ac adran y 
llywodraeth yng Nghymru.

I gael cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’r wefan hon, ewch i’r tudalennau 
Cymorth.

Sut mae’r Rhestr wedi cael ei rhoi wrth ei gilydd?
Daw’r enwau lleoedd a geir yn y Rhestr adeg ei lansio o dair prif ffynhonnell:
 enwau a gasglwyd gan wirfoddolwyr ar-lein o fapiau Arolwg Ordnans 

hanesyddol drwy brosiect Cymru1900Wales;
 enwau a gasglwyd gan wirfoddolwyr ar-lein o raniadau degwm drwy 

brosiect Cynefin; ac
 enwau a gasglwyd gan Dr David Parsons yn ei ymchwil ar ran y Ganolfan 

Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd i ‘Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru’.

Ers cyhoeddi’r Rhestr ym mis Mai 2017 mae’r gwaith arni wedi parhau, ac 
mae’r enwau lleoedd ar y Rhestr yn awr yn dod o fwy na 1000 o wahanol 
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ffynonellau a, dros amser, bydd llawer mwy yn cael eu hychwanegu wrth i 
waith ymchwil pellach a phrosiectau eraill gael eu cwblhau.

Staff
Mae aelod staff amser-llawn yn gyfrifol am curaduro’r Rhestr ac mae ar gael i 
ateb ymholiadau. Mae ein Swyddog Enwau Lleoedd Hanesyddol, Dr James 
January McCann, hefyd yn brysur iawn yn annog pobl i ddefnyddio a chyfrannu 
at y Rhestr drwy ei raglen o sgyrsiau a darlithiau gyda grwpiau a 
chymdeithasau lleol ar hyd a lled Cymru.

Defnyddio’r Rhestr
Ceir ar hyn o bryd (Hydref 2019) 664,551 o Enwau Cofnodedig ar y Rhestr o 
Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru. Yn ystod mis Medi 2019, cynhaliodd 5,450 
o ddefnyddwyr 6,642 o sesiynau ar y wefan ac edrychwyd ar 15,676 o 
dudalennau (182 o ddefnyddwyr y dydd a 221 o sesiynau y dydd ar 
gyfartaledd). Nid yw’r ffigurau hyn yn cymryd i ystyriaeth ddefnydd 
awdurdodau cynllunio o’r Rhestr: byddant yn cyrchu’r data drwy eu Systemau 
Gwybodaeth Ddaearyddol corfforaethol ar ffurf Gwasanaeth Nodweddion Gwe 
byw – mae’r cyfleuster hwn yn caniatáu i unrhyw ddefnyddiwr weld y Rhestr ar 
y cyd â data daearyddol eraill.

Tynnwyd sylw Swyddogion Enwi a Rhifo Strydoedd yr Awdurdodau Lleol at y 
wefan a’r Gwasanaeth Nodweddion Gwe, ynghyd ag arweiniad statudol Cadw, 
i’w helpu i wneud penderfyniadau pan fyddant yn enwi ac ailenwi strydoedd, 
adeiladau a lleoedd eraill. Mae ein Swyddog Enwau Lleoedd wedi derbyn 
ymholiadau uniongyrchol gan nifer o Swyddogion Enwi a Rhifo Strydoedd sydd 
wedi gofyn iddo am gyngor ar ddewis enwau priodol ar gyfer datblygiadau 
newydd ac mae ef hefyd wedi gohebu â datblygwyr yn uniongyrchol i gynnig 
arweiniad ar enwau lleoedd sy’n hanesyddol berthnasol. Byddwn hefyd yn 
derbyn ymholiadau a sylwadau rheolaidd gan y cyhoedd.

Cynlluniau at y dyfodol
Bydd y Comisiwn Brenhinol yn cynnal ac yn gwella’r Rhestr o Enwau Lleoedd 
Hanesyddol Cymru drwy:
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 creu cofnodion enwau lleoedd hanesyddol newydd o ddata a gesglir o 
amryw ffynonellau;

 adolygu a newid y cofnodion presennol i gywiro gwallau trawsysgrifol a 
gwallau eraill;

 cydlynu cyfnewid data am enwau lleoedd rhwng sefydliadau;
 ymateb i ymholiadau am gofnodion ar y Rhestr; a
 chynhyrchu erthyglau a threfnu gweithgareddau estyn-allan sy’n 

hyrwyddo’r Rhestr ac yn cynyddu dealltwriaeth o werth enwau lleoedd 
hanesyddol Cymru.

Hoffem weithio’n nes â Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a bod yn ystorfa 
barhaol sy’n hygyrch i’r cyhoedd ar gyfer y data gwerthfawr maent wedi’u 
casglu, gan sicrhau y rhoddir ystyriaeth i’r data hyn pan fydd Awdurdodau 
Cynllunio’n gwneud penderfyniadau am ddatblygiadau newydd neu geisiadau i 
newid enw, a bod y data’n cyrraedd cynulleidfa mor eang â phosibl.

Byddem hefyd yn awyddus i gynorthwyo’r Gymdeithas gyda chynllun cyllid 
torfol yn y dyfodol i gasglu mwy o gofnodion am enwau lleoedd, y byddid yn 
cyhoeddi metadata sylfaenol ohono drwy gyfrwng y Rhestr.

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
21 Hydref 2019
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Dafydd Elis-Thomas 

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

Llywodraeth Cymru  

 

26 Medi 2019 

 

 

Annwyl Dafydd, 

Recriwtio ar gyfer swydd Cyfarwyddwr, Cymru Greadigol 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Awst, lle rhoesoch yr wybodaeth 

ddiweddaraf am y trefniadau llywodraethu ar gyfer Cymru Greadigol. 

Soniasoch yn y llythyr fod gwaith ar y gweill i recriwtio Dirprwy Gyfarwyddwr 

i arwain Cymru Greadigol. Rwy'n deall bod y swydd hon wedi'i hysbysebu'n 

fewnol yn Llywodraeth Cymru a bod penodiad wedi'i wneud. 

A allwch egluro pam y gwnaethoch benderfynu hysbysebu'r swydd yn fewnol 

o fewn y Llywodraeth yn hytrach na'i gwneud yn agored i ymgeiswyr allanol 

sydd â phrofiad ac arbenigedd yn y diwydiannau creadigol? 

Yn eich ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar gynyrchiadau ffilm a theledu mawr, 

a gyhoeddwyd ym mis Mai, dywedasoch y bydd Llywodraeth Cymru yn 

sefydlu grŵp o gynrychiolwyr o’r diwydiant a fydd yn darparu adborth i 

Cymru Greadigol. A allwch ddweud rhagor am sut y bydd cynrychiolwyr y 

diwydiant yn gweithio gyda Bwrdd Cymru Greadigol? 
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A allwch gadarnhau bod Bwrdd Cymru Greadigol yn cynnwys aelodau sydd 

ag arbenigedd perthnasol yn y diwydiant?  Byddwn yn ddiolchgar pe gallech 

ymateb i'r llythyr hwn erbyn 24 Hydref er mwyn imi allu rhoi gwybodaeth i 

Aelodau'r Pwyllgor. 

 

Yn gywir, 

  

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 
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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru 
               Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@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.   

 

 
 
Bethan Sayed, AC 
Cadeirydd – Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

16 Hydref 2019 
Annwyl Gadeirydd, 
 
Recriwtio ar gyfer swydd Cyfarwyddwr, Cymru Greadigol 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Medi yn gofyn am eglurhad pellach o’r uchod. 
 
Cafodd swydd y Dirprwy Gyfarwyddwr ei hysbysebu’n fewnol o fewn Llywodraeth Cymru ac 
ar draws y Gwasanaeth Sifil. Mae’n arfer safonol ar gyfer swyddi’r Uwch Wasanaeth Sifil 
cyn hysbysebu’n allanol. Nid ydym wedi penodi unrhyw un eto, ac mae’r broses recriwtio yn 
dal ar waith, felly byddai’n amhriodol i mi wneud sylwadau pellach. 
 
Mae grŵp cynrychiolwyr y diwydiant y cyfeiriwyd ato ym mis Mai, a Bwrdd Cymru Greadigol, 
yr un peth. Mae’n hollbwysig fod y Cadeirydd ac aelodau allanol eraill yn cael eu penodi ar 
sail profiad perthnasol ar draws y Sector. Byddwn yn hysbysebu am aelodau’r Bwrdd pan 
gaiff Cymru Greadigol ei lansio ddiwedd Tachwedd. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism  
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Kirsty Williams AM 
Minister for Education 
Welsh Government 
5th Floor 
Tŷ Hywel 
Cardiff Bay 
CF99 1NA 

Music Partnership Forum Wales 
c/o Michael Garvey 

34 Clive Place 
Penarth 

Vale of Glamorgan 
CF64 AW 

 
Also by email to: Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 
Cc: Bethan Sayed, AM 
 
Friday 18th October 2019 
 
Dear Ms Williams,  
  
I am writing on behalf of Music Partnership Forum Wales, an informal collective of organisations and 
music services from across Wales working collaboratively to nurture and support young people’s 
music education and development. 
  
Following the announcement that a feasibility study into the future of music services in Wales and 
the interviews and consultations that many of us had in the research phase of that feasibility study, 
we are writing to ask that the results of that study be published as soon as possible. On the 
assumption that the results of the study will be listened to and acted upon by the Welsh 
Government and Wales’ local authorities, the impact and the future direction of Wales’ music 
services and the music education of all young people in Wales as a result rest on this important piece 
of work. 
  
We are aware that budget planning and funding decisions for future years are being held at the 
moment and have evidence to suggest that in the light of the feasibility study and the delay in its 
publication that some local authorities are not committing to funding for current provision for the 
coming financial year. This is not only disheartening for those working in this sector, but it 
jeopardises the education of Wales’ young people – something that we all know no one wants to 
see. Ideally the provision of more funding for music education would be one of the 
recommendations of the report together with a clear outline of how instrumental music teaching 
will dovetail with and enhance the expressive arts requirement in the new curriculum that is 
currently being consulted upon. But we must not pre-empt the feasibility study’s findings, which is 
why we are asking that those findings be published immediately and the good work that music 
educators in Wales provide day in, day out can continue and be well planned and delivered. 
  
If you would be interested to meet with Music Partnership Forum Wales to discuss this letter or to 
hear directly from the sector for yourself on this subject, we would be only too happy to find a 
mutually convenient time to do so. 
  
Yours sincerely, 

 
 
Michael Garvey 
Executive Director 
The Benedetti Foundation  
On behalf of Music Partnership Forum Wales together with these other signatories 

Tudalen y pecyn 16

Eitem 3.2

mailto:Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales


Tim Rhys Evans Artistic Director Aloud Charity 

Llinos Williams  Project Manager - South Wales Aloud Charity 

Bryony Harris Network Coordinator Arts Active Trust - A2: Connect 

Rhian Jones Executive Project Officer Arts & Education Network: Mid and West  

Ruth Lloyd Network Coordinator Arts & Education Network: South East  

Suzanne Hay  Head of Partnerships and Learning BBC National Orchestra & Chorus of Wales 

Osian Rowlands Chorus Manager/Learning Coordinator BBC National Orchestra & Chorus of Wales 

Peggy Holder Coordinator Partnerships & Learning BBC National Orchestra & Chorus of Wales 

Simon Gray Head of Music Bridgend Music Service 

Paul Warren Strategic Lead for School Improvement Caerphilly Music Service 

Colin Rees   Caerphilly Music Service 

Emma Archer Chair  CAGAC 

Meinir Llwyd Roberts Director Canolfan Gerdd William Mathias 

Suzanne Barnes Director CânSing 

Emma Coulthard Head of Music Service 
Cardiff County & Vale of Glamorgan Music 
Service 

Gareth Kirby Head of Service Carmarthenshire Music Service 

Wayne Pedrick Head of Service Cerdd NPT Music 

Geraint Evans Head of Service Ceredigion Music Service 

Phil Castang Director of Creative Learning & Engagement Colston Hall 

Heather Powell Director Denbighshire Music Cooperative 

Mari Prichard Network Coordinator 
Edau - Arts and Education Network: North 
Wales 

Peryn Clement Evans Artistic Director Ensemble Cymru 

Aled Marshman Head of Service Flintshire Music Service 

Ann P Jones Head of Service Gwasanaeth Ysgolion William Mathias 

Ken Bailey Business Support Manager Gwent Music 

Alyson Jones Head of Department Gwent Music 

Simon Linton Business Manager Gwent Music Support Service 

Sarah Jones Head of Music Merthyr Tydfil County Borough Council 

Catrin Slater Executive Director Mid Wales Music Trust 

Mike Penny   Mid Wales Opera 

Fiona Pendreigh Chair Music Education Council 

Bridget Whyte Chief Executive Officer Music Mark 

Sophie Lewis Managing Director 
National Children’s Orchestra of Great 
Britain 

Matthew Jones Senior Producer National Youth Arts Wales 

Gillian Mitchell Chief Executive Officer National Youth Arts Wales 

Rhian Hutchings Creative Director Operasonic 

Philippa Roberts Music Service Coordinator Pembrokeshire County Music Service 

Ben Field Manager Pembrokeshire County Music Service 

Sarah Benbow Music Service Coordinator Pembrokeshire Music Service 

Huw Rees Advisor Powys Music 

Mark Wells Head Rhondda Cynon Taf Music Service 

Patricia Keir  Head of Junior Conservatoire Royal Welsh College of Music and Drama 

Andrea Jones Head of Undergraduate studies Royal Welsh College of Music and Drama 

Kevin Price Interim Director of Music Royal Welsh College of Music and Drama 

Peter Bellingham Chief Executive Sinfonia Cymru 

Tim Cronin Director South Powys Youth Music 

Karin Jenkins Head of Service Swansea Music Service 

Michael Garvey Executive Director The Benedetti Foundation 

Danny KilBride Director trac: Music Tradition Wales 

Shakira Mahabir Office Manager Ty Cerdd 
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Deborah Keyser Director Tŷ Cerdd 

Elinor Bennett  Artistic Director Wales Harp Festival 

Catherine Porteus  Music Department Administrator  Welsh National Opera 

Matthew Downes  Orchestra and Concerts Manager Welsh National Opera 

Imogen Llewellyn Producer Welsh National Opera 

Emma Flatley Director of Engagement and Partnerships Welsh National Opera 

Morgana Warren-Jones North Wales Project Manager Welsh National Opera 

Branwen Jones Youth and Community Producer Welsh National Opera 

Rebeka Peake Youth and Community Co-ordinator Welsh National Opera 
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