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Mae'r Llywodraeth yn dymuno i adfer y Loteri Genedlaethol i ei bwrpas gwreiddiol. Mae elfen
blaenoriaeth o hyn yw'r gwaith o adfer y cyfrannau y Dosbarthu Gronfa Loteri Genedlaethol i 20% ar
gyfer pob un o'r achosion da o chwaraeon, treftadaeth a'r celfyddydau.
l wyf yn gofyn am eich barn ar y newid arfaethedig hwn. Bydd y newid yn cael ei heffeithio drwy
gyfrwng Offeryn Statudol a wnaed o dan Adran 28 o Ddeddf y Loteri Genedlaethol etc 1993. Mae
drafft amgaeedig er gwybodaeth i chi.
Yr wyf yn awyddus i sicrhau, wrth wneud y newid i'r cyfrannau newydd Loteri, y lefelau o grant sydd ar
gael i'r sector gwirfoddol a chymunedol yn cael eu gwarchod, felly, yn bwriadu gwneud y newid mewn
dau gam:
Ar 1 Ebrill 2011, i gynyddu cyfran y dosraniad ar gyfer y celfyddydau, treftadaeth a chwaraeon i 18%
bob un o'r Loteri a lleihau y Gronfa Loteri Fawr i 46%.
Yna, ar 1 Ebrill 2012, i gynyddu y cyfrannau ar gyfer y celfyddydau, treftadaeth a chwaraeon i 20%
bob un o'r Loteri ac i ostwng cyfran dosrannu ar gyfer y Gronfa Loteri Fawr i 40%.
Byddai gennyf ddiddordeb i gael eich barn ar y cynnig ac amseriad ar gyfer ei weithredu, a sut y mae'r
newid yn debygol o effeithio arnoch chi neu y sector / s ydych yn ei gynrychioli. Yn arbennig, byddwn
yn ddiolchgar am eich barn ar y canlynol:
• Sut y newid o fudd i chi neu y sector ydych yn ei gynrychioli?
• Sut y byddai'r newid arfaethedig dan anfantais i chi neu y sector ydych yn ei gynrychioli?
Am dosbarthwyr y Loteri:
• Pa newid, os o gwbl, yr ydych yn disgwyl i wneud i lefelau a gynlluniwyd o gyllidebau grant a
rhagolygon y taliad.
Ar gyfer sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol:
• Pa effaith y newidiadau ar allu sefydliadau sy'n aelodau i gyflawni blaenoriaethau a nodwyd yn
flaenorol neu brosiectau?
• Yn eich barn chi fydd y newid yn cael unrhyw effaith anffafriol neu gadarnhaol ar grwpiau penodol,
gan gymryd i ystyriaeth hil rhyw, anabledd, oedran, ffydd / cred, tueddfryd rhywiol, hunaniaeth o ran
rhywedd a chydraddoldeb economaidd-gymdeithasol? Sut allai effeithiau eu hosgoi neu eu lliniaru.
Rhowch dystiolaeth os yn bosibl.
• Byddaf yn trefnu i drafft cychwynnol Asesiad Effaith i gael ei roi ar y (wefan DCMS ddolen isod) a
byddem yn ddiolchgar am unrhyw dystiolaeth i roi gwybod hynny.
• A oes gennych unrhyw sylwadau eraill?
Mae rhestr o'r cyrff yr wyf yn ymgynghori yn atodiad i'r llythyr hwn. Os ydych chi'n meddwl bod yna
gyrff pellach a allai gael eu heffeithio yn arbennig, a gyda phwy y dylwn i ymgynghori, anfonwch y
manylion at y cyfeiriad e-bost isod. Byddaf yn gwneud y llythyr hwn, bydd y Gorchymyn drafft, ac
asesiad effaith drafft ar gael ar wefan DCMS yn fuan ar
http://www.dcms.gov.uk/consultations/7070.aspx
Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb, gan gynnwys unrhyw ddeunydd cefnogi, o fewn tri mis o
ddyddiad y llythyr hwn (21 Awst 2010).

Dylech anfon yr holl ymatebion at:
lottery@culture.gsi.gov.uk.
Byddaf yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn ofalus iawn. Yr wyf yn rhagweld fod mewn
sefyllfa i osod y Offeryn Statudol drafft gerbron y Senedd ar ôl y toriad haf a bydd yn destun craffu
Seneddol o dan y weithdrefn penderfyniad cadarnhaol.

