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Annwyl Phil, Kate a Wynn 
 
Rwyf yn ysgrifennu atoch mewn perthynas â'r adolygiad annibynnol o gymorth ar gyfer 
cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried adroddiad y Panel yngŷd â sylwadau rhanddeiliaid yn 
dilyn ei gyhoeddi a chanfyddiadau'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 
 
Mae gwaith rhagorol yn cael ei wneud eisoes gan eich sefydliadau chi ac ar draws y sector 
ac rwyf wedi cael cyfle i weld hynny â’m llygaid fy hun ers dod yn Weinidog.  Mae hyn yn 
cynnwys Ffair Lyfrau Llundain, a oedd yn dangos bod y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud 
mewn partneriaeth gan nifer o gyrff wedi sicrhau bod gan Gymru bresenoldeb arwyddocaol 
ac effeithiol yn y Ffair.  
 
Mae gennyf ambell sylw byr i'w wneud mewn ymateb i'r argymhellion penodol yn yr 
adroddiad sy'n awgrymu y dylid newid sut y mae cymorth yn cael ei weinyddu ar hyn o bryd.  
 
Llyfr y Flwyddyn Cymru 

 
Ers cael fy mhenodi’n Weinidog, rwyf wedi cael y pleser o fod yn bresennol, ac o gyflwyno 
gwobrau, mewn dwy o seremonïau Llyfr y Flwyddyn Cymru. Rwyf wedi gweld â'm llygaid fy 
hun pa mor bwysig yw'r Gwobrau hyn o ran codi ymwybyddiaeth am y diwydiant ac am y 
doniau ysgrifennu sydd gennym yng Nghymru. 
 

Llenyddiaeth Cymru ddylai barhau i arwain Llyfr y Flwyddyn Cymru ar hyn o bryd. Ond wedi 
dweud hynny, rwyf yn disgwyl gweld partneriaeth agosach a mwy strategol gyda Chyngor 
Llyfrau Cymru a rhanddeiliaid eraill yn y dyfodol, a hynny o ran y Gwobrau eu hunain a 
hefyd y gwaith a wneir gydol y flwyddyn i elwa arnynt. Dylai Llenyddiaeth Cymru fynd ati 
bob blwyddyn i baratoi cynllun ar gyfer y Gwobrau a dylai'r cynllun hwnnw gydnabod 
pryderon ac awgrymiadau Cyngor Llyfrau Cymru a rhanddeiliaid eraill ar faterion megis 
amseru, brandio, marchnata ac effaith fasnachol. Bydd y datblygiadau hyn yn fodd i gryfhau 
mwy ar frand Llyfr y Flwyddyn Cymru yn y farchnad. 
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Ysgoloriaethau  

 
Rwyf yn cydnabod y gwaith da sy'n cael ei wneud eisoes gan Lenyddiaeth Cymru a 
Chyngor Llyfrau Cymru ar wahân i'w gilydd drwy roi ysgoloriaethau, ond mae angen bellach 
ddod â'r gweithgarwch hwn ynghyd. Er mwyn sicrhau bod yr holl ysgoloriaethau ar gyfer 
awduron yng Nghymru yn cael eu targedu'n effeithiol a'u darparu mewn ffordd 
gydgysylltiedig a chyson, dylai'r ddau sefydliad a'r cyrff sy'n eu noddi gytuno ar strategaeth 
unedig ar gyfer ysgoloriaethau i awduron.  
 
Dylai’r strategaeth honno amlinellu ffordd gydgysylltiedig o ddarparu rhaglen eang o 
gymorth ar ffurf ysgoloriaethau, ac mae angen i'r rhaglen honno hefyd gael ei dylunio mewn 
modd strategol er mwyn cael y budd mwyaf o’r cymorth hwnnw ar amryfal adegau yn ystod 
datblygiad awduron, a hefyd ar draws y sector yn ei gyfanrwydd. Os cânt eu targedu'n 
effeithiol, mae cryn werth i ysgoloriaethau sy'n gysylltiedig â gweithgarwch masnachol a 
hefyd i ysgoloriaethau sy'n cael eu rhoi ar gyfer gweithgarwch datblygu yn unig; dylid cytuno 
felly ar y ffordd orau a mwyaf priodol o ddefnyddio'r mathau gwahanol o ysgoloriaethau a 
nodi hynny yn y strategaeth unedig. I fod yn glir, nid wyf yn dweud mai un sefydliad yn unig 
ddylai fod yn rhoi pob ysgoloriaeth, er bod hwnnw'n opsiwn y gallai'r sefydliadau 
rhanddeiliaid ei ystyried.  
 
Byddwn yn sefydlu gweithgor ac arno gynrychiolwyr Cyngor Celfyddydau Cymru, 
Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru  i fwrw ymlaen â'r strategaeth hon.  Bydd y 
gweithgor hwnnw'n ystyried strwythur a nodau rhaglen fwy strategol o ysgoloriaethau ar 
gyfer awduron yng Nghymru, a fydd yn cael mwy o effaith. Bydd hefyd yn ystyried sut i 
gyllido'r rhaglen honno a sut i’w rhoi ar waith ac yn pennu'r amserlen ar gyfer cytuno ar 
strategaeth unedig a'i gweithredu. Mae'n bosibl y bydd eraill yn cael cais i gyfrannu at waith 
y gweithgor yn ôl y gofyn.  
 
Cam cyntaf y gweithgor fydd mynd ar drywydd gwelliannau y gellir eu cyflwyno'n syth, drwy 
sicrhau bod y sefydliadau'n cydweithio i'r graddau mwyaf posibl o fewn y trefniadau sy'n 
bodoli ar hyn o bryd. Gallai hynny, er enghraifft, gynnwys creu un panel grantiau, a allai 
gynnwys Llenyddiaeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru ac aelod annibynnol, ac a fyddai'n 
gyfrifol am benderfyniadau ar bob cais am ysgoloriaeth i'r naill sefydliad neu'r llall drwy’r 
cynlluniau sy'n bodoli eisoes. 
 
Awduron ar Daith   
 
Llenyddiaeth Cymru ddylai barhau i arwain Awduron ar Daith, ond mae angen dau newid i'r 
ffordd y mae’r cynllun yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd. Dylai Llenyddiaeth Cymru dalu 
costau teithio a chynhaliaeth rhesymol i awduron, yn unol â'r cyfraddau arferol yn y sector 
cyhoeddus. Dylai Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru ystyried a oes angen 
cynnydd bach i gyllideb Awduron ar Daith er mwyn hwyluso hynny. 

 
Rhaid i Awduron ar Daith fod yn ymarferol yn ariannol i awduron, er mwyn denu rhagor 
ohonynt i gymryd rhan. Byddai hynny wedyn yn sicrhau mwy o effeithiau ar draws meysydd 
polisi perthnasol Llywodraeth Cymru. Gan gadw hynny mewn cof, dylai Llenyddiaeth Cymru 
gynnig cyfle rhesymol i awduron werthu llyfrau ar ddiwedd y digwyddiadau hyn, gan wahodd 
Cyngor Llyfrau Cymru i helpu awduron i wneud hynny, yn ôl y gofyn. 

 
 
 
 
 
 



Plant a Phobl Ifanc / Digwyddiadau Llenyddol  
 
Ni ddylid trosglwyddo swyddogaethau na chyllid sy’n gysylltiedig â phlant a phobl ifanc a 
digwyddiadau llenyddol, o gofio'r cyfuniad cymhleth o gymorth grant ac arian Loteri sy'n 
gynhaliaeth i lawer o'r gweithgarwch yn y meysydd hynny ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae 
hynny ar yr amod bod Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru yn trafod y trefniadau 
presennol ac yn cytuno sut y gellir cydweithredu mwy wrth gynnig cymorth yn y dyfodol. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â'r argymhellion a gyfeiriwyd yn benodol at 
Weinidogion Cymru. Byddwn yn trafod mwy ar yr argymhellion hynny yn ôl y gofyn − gyda 
chi, gan mai chi yw’r sefydliadau rhanddeiliad perthnasol, a chyda'r sector ehangach.   
 
Rwyf yn disgwyl hefyd ichi ymateb i'r argymhellion penodol a wnaed ar eich cyfer yn unigol. 
Mae Llywodraeth Cymru yn barod i drafod gyda chi wrth ichi fynd ati i ddatblygu ymatebion 
ymarferol i'r argymhellion hyn, ac i ystyried sut y gallai helpu pan fydd angen, yn rhinwedd y 
ffaith ei bod yn un o'r cyrff sy'n eich noddi. Bydd disgwyl ichi ddarparu adroddiadau cynnydd 
rheolaidd am hynt y gwaith hwnnw fel rhan o'r trefniadau sydd eisoes yn bod.  
 
Rwyf bellach yn disgwyl ichi gydweithio a chydweithredu mwy, gan wneud hynny ar sail 
partneriaeth go iawn a pharch at eich gilydd, er mwyn sicrhau bod y sector yn mynd o nerth 
i nerth ac yn cyflawni mwy ar ran pobl ym mhob cwr o Gymru. Rwyf yn edrych ymlaen at 
barhau i gydweithio'n agos â chi wrth inni i gyd symud yn ein blaenau.  
 
Yn gywir, 
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