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GRANTIAU CYHOEDDI SAESNEG  

CANLLAWIAU  
GRANTIAU CYHOEDDI REFENIW  

 
1 AMCANION 
 
Mae’r cynllun yn rhoi cefnogaeth i staff a rhaglenni cyhoeddi llenyddol a llyfrau plant o safon 
uchel gan gyhoeddwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru er mwyn hyrwyddo amrywiaeth, 
uchelgais a phroffesiynoldeb yn y sector hwn. Mewn rhai achosion, cynhwysir cyfraniad at 
orbenion yn y grant hefyd.  
 
Mae’r Cyngor Llyfrau hefyd yn gweinyddu Cynlluniau Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol ar 
gyfer llyfrau Saesneg, cynllun Cefnogi Swyddi ar gyfer cyhoeddwyr Cymraeg a Saesneg, yn 
ogystal â Chynllun Grantiau Rhaglen a Chynllun Grantiau Llyfrau Unigol ar gyfer llyfrau 
Cymraeg, ac mae canllawiau ar wahân ar gael ar gyfer y rhain.    
 
2 CYMHWYSTER   
 
Pwy sy’n gymwys i ymgeisio? 
Rhaid i ymgeiswyr fod yn gyhoeddwyr llyfrau llenyddol neu llyfrau plant sefydledig wedi’u 
lleoli yng Nghymru, sydd â hanes cadarn o gyhoeddi llyfrau o safon uchel. Rhaid i 
gyhoeddwyr brofi’r angen am nawdd.  
 
 
3 BLAENORIAETHAU A MEINI PRAWF AR GYFER CLORIANNU CEISIADAU  
 
Asesir y rhai sy’n derbyn grant ar hyn o bryd yn ôl targedau a bennwyd ar ddechrau’r cyfnod 
ariannu ac a gofnodwyd mewn Cytundeb Ariannu. Asesir ceisiadau gan ymgeiswyr newydd 
yn ôl y meini prawf cyffredinol canlynol:  
 
• hanes y cyhoeddwr; 
• y graddau y byddai arian refeniw yn gwella effeithiolrwydd y cyhoeddwr; 
• ansawdd tebygol rhaglen y cyhoeddwr, o ran cynnwys, dylunio a chynhyrchu; 
• parodrwydd y cyhoeddwr i gefnogi deunydd sy’n debygol o ddenu ysgrifenwyr a 

darllenwyr newydd; 
• gallu’r ymgeisydd i farchnata a dosbarthu ledled Cymru a thu hwnt (os yw hynny’n 

briodol), yn seiliedig ar strategaeth farchnata fanwl;  
• gallu’r ymgeisydd i lynu at amserlen gyhoeddi a Llwybr Critigol safonol y diwydiant;  
• eglurdeb rôl yr ymgeisydd mewn perthynas â chyhoeddwyr eraill. Bydd y Cyngor Llyfrau 

yn ystyried a yw’r cyhoeddwr sy’n ymgeisio yn debygol o lenwi bwlch mewn darpariaeth 
neu berfformio’n fwy effeithiol na chyhoeddwr refeniw sy’n bodoli eisoes; 

• gallu’r ymgeisydd i gynhyrchu incwm a denu arian o ffynonellau eraill; 
• targedau gwerthiant dros y cyfnod ariannu; 
• pa mor briodol yw strwythur rheoli’r cyhoeddwr; 
• targedau gwerthiant ar gyfer y cyfnod ariannu; 
• pa mor ddigonol yw adnoddau’r cyhoeddwr i gwrdd â’i dargedau; 
• gwerth am arian; 
• er nad oes gofyn i bob teitl a gyhoeddir fod â chysylltiad Cymreig cryf, bydd cyfraniad yr 

rhaglen a’r cyhoeddwr i ddiwylliant Cymru yn cael ei ystyried.  
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4 Y GRANT 
 
• Oddeutu £200,000 y flwyddyn yw cyfanswm cyllideb y cynllun hwn. 
• Cynigir cyllideb i bob cyhoeddwr tuag at ei ddiffyg arfaethedig ym mhob blwyddyn o’r 

cyfnod ariannu (tair blynedd fel rheol, ar yr amod fod arian gan Lywodraeth y Cynulliad yn 
parhau). Rhaid iddo yntau yn ei dro ymrwymo i gyhoeddi nifer penodol o deitlau yn ystod 
pob blwyddyn. 

• Er mai bwriad y grant hwn yw helpu cyhoeddwyr i gyhoeddi teitlau llenyddol, rhaid i 
gyhoeddwyr hefyd gynhyrchu rhestr gytbwys o deitlau. Er mwyn sicrhau’r cydbwysedd 
hwn, cytunir ar dargedau gwerthiant cyfartalog unigol ar gyfer y rhaglen gyhoeddi yn ei 
chyfanrwydd gyda phob cyhoeddwr, a rhaid cyrraedd y rhain o fewn 18 mis o gyrraedd y 
grant.  

• Gall cyfran pob cyhoeddwr o gyllideb y cynllun gynyddu neu ostwng dros amser, yn unol â 
gallu’r cyhoeddwr i gwrdd â’r targedau y cytunwyd arnynt adeg cynnig y grant. 

• Yn gyffredinol, mae’r Cyngor Llyfrau yn ceisio cyfrannu at y gwahaniaeth rhwng y costau 
cyhoeddi a’r incwm a gynhyrchir, a rhoddir ystyriaeth i sefyllfa ariannol y wasg gyfan. 

 
5 SUT A PHRYD I YMGEISIO   
 
Adolygir y rhai sy’n derbyn arian ar hyn o bryd yn 2022. Dylai cyhoeddwyr sefydledig 
llenyddiaeth Gymraeg neu lenyddiaeth Gymreig yn Saesneg sy’n awyddus i holi am y 
posibilrwydd o arian refeniw am y cyfnod 2023–2026 gysylltu â’r Adran Datblygu Cyhoeddi. 
 
6 TALU’R GRANTIAU 
 
Fel rheol telir grantiau mewn symiau cyfartal ar ddechrau bob chwarter. Bydd yr Adran 
Datblygu Cyhoeddi yn derbyn pedwar copi o bob llyfr sy’n rhan o’r rhestr rhaglen refeniw  yn 
uniongyrchol o’r Ganolfan Ddosbarthu.  
 
7 MONITRO A GWERTHUSO’R GWAITH A GEFNOGWYD  
 
Bydd y Cyngor Llyfrau yn gofyn am ffigurau gwerthiant bob blwyddyn. Bydd hefyd yn cynnal 
cyfarfod yn flynyddol gyda phob cyhoeddwr refeniw i adolygu perfformiad a thargedau. 
Paratoir Cytundebau Ariannu Unigol yn nodi meysydd ychwanegol i’w monitro a’u gwerthuso. 
Gweler hefyd yr Amodau Grant [GT&C RG (2021)] am wybodaeth bellach. 
 
 
Adran Datblygu Cyhoeddi, Cyngor Llyfrau Cymru,  

Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB 

e-bost: english.grants@books.wales  
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