
 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Tachwedd 

2017 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Steve George 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDGCh@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Craffu ar y Gyllideb: Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

(09:00 - 09:30) (Tudalennau 1 - 18)  

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg  

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg 

Egwyl (09:30 - 09:45)  

 

3 Craffu ar y Gyllideb: Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth + Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 

(09:45 - 11:00) (Tudalennau 19 - 55)  

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

Huw Davies, Pennaeth Cyllid, Diwylliant a Chwaraeon 

4 Craffu ar y Gyllideb: Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 

(11:00 - 12:00) (Tudalennau 56 - 77)  

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg 

Iwan Evans, Uwch-swyddog Polisi, Cynllunio Strategol 

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



5 Papurau i'w nodi 

   

5.1 Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Tystiolaeth 

Ychwanegol 

 (Tudalennau 78 - 93)  

5.2 Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng 

Nghymru: Tystiolaeth Ychwanegol 

 (Tudalennau 94 - 97)  

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

   

7 Ôl-drafodaeth breifat 

(12:00 - 12:10)   

8 Ariannu Addysg Gerddoriaeth a Mynediad Ati: Trafod yr Arolwg 

Ysgolion 

(12:10 - 12:30) (Tudalennau 98 - 100)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
 
Dyddiad: 8 Tachwedd 2017 

Amser: 09.00 -09.30 

Teitl: Papur Tystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft 2018-19 - Prif Grŵp 
Gwariant (MEG) Addysg 

 
 

Cyflwyniad 
 

1. Mae’r papur hwn yn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu ar gynigion y Prif Grŵp Gwariant (MEG) Addysg 
a amlinellir yng Nghyllideb Ddrafft 2018-19, a gyhoeddwyd fel rhan o 
broses dau gam; cyhoeddi cyllideb ddrafft amlinellol (cam 1) ar 3 Hydref 
ac yna cyllideb ddrafft fanwl (cam 2) ar 24 Hydref.  Mae’n rhoi’r 
newyddion diweddaraf ar feysydd o ddiddordeb perthnasol i’r Pwyllgor 
gan gynnwys y Gymraeg, y Celfyddydau ac Addysg Gerddoriaeth. 

 
Cefndir 
 

2. Mae’r gyllideb hon yn cynnwys cynlluniau gwariant ar gyfer 2018-19, 
ynghyd â chyllidebau refeniw dangosol ar gyfer 2019-20 a chynlluniau 
cyfalaf dangosol hyd at 2020-21. Dyma ail gyllideb tymor y Llywodraeth 
hon, a thrydedd flwyddyn setliad presennol Adolygiad o Wariant 
Llywodraeth y DU. 

 
3. Cyni yw un o brif nodweddion gwariant cyhoeddus o hyd. Mae’r cyfnod 

hir hwn o ostyngiadau parhaus wedi cael effaith ar ein holl wasanaethau, 
hyd yn oed y rhai lle rydym wedi gallu eu diogelu rhywfaint. Mae’n 
golygu ein bod fel Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru 
yn parhau i wynebau dewisiadau anodd.  

 
4. Mae dadansoddiad o’r dystiolaeth ynghylch tueddiadau ac 

amcanestyniadau cyfredol wedi ein helpu i ganolbwyntio ar y meysydd 
mwyaf allweddol o ran diwallu anghenion poblogaeth Cymru, ac mae 
wedi llywio’r cynigion gwariant hyn. 

 
5. Ym mis Medi, cyhoeddwyd ein strategaeth genedlaethol sydd â’r nod o 

sicrhau bod y sector cyhoeddus yn ei gyfanrwydd yn ymdrechu ar y cyd i 
wireddu cenhadaeth ganolog y Llywodraeth o sicrhau Ffyniant i Bawb. 
Mae’n rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r 
nodau cenedlaethol wrth wraidd ein proses o wneud penderfyniadau. 
Mae’r deuddeg o amcanion llesiant yn cynrychioli’r meysydd lle y gall 
Llywodraeth Cymru wneud y cyfraniad mwyaf tuag at y nodau 
cenedlaethol, gan weithio mewn partneriaeth gydag eraill. Defnyddiwyd 
y Ddeddf wrth baratoi cynlluniau gwario, ac i fanteisio i’r eithaf ar 
gyfleoedd i gyfuno gweithgareddau ar draws fy mhortffolio a chysoni 
adnoddau â’r strategaeth genedlaethol. 
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Ymateb 
 

6. Darperir y wybodaeth ganlynol yn y drefn y gofynnwyd amdani yn y 
llythyr comisiynu dyddiedig 1 Medi 2017 o dan y penawdau canlynol: 

 Rhan 1: Sylwebaeth ar Gamau Gweithredu a manylion 
dyraniadau’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb (BEL) 

 Rhan 2: Gwybodaeth Arall 

 Rhan 3: Meysydd Penodol 
 
Rhan 1: Sylwadau ar Gamau Gweithredu a manylion dyraniadau’r 
Llinellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL)  
 
7. Mae’r tabl isod yn rhoi trosolwg o’r camau gweithredu a 

gynlluniwyd/llinell wariant yn y gyllideb (BEL) mewn perthynas â’r 
Gymraeg, y Celfyddydau ac Addysg Gerddoriaeth fel y cyhoeddwyd yng 
Nghyllideb Ddrafft 2018-19. 

 
Tabl 1.1 Dyraniadau BEL 
 

MAES RHAGLEN 
WARIANT (SPA) 

CAM 
GWEITHREDU 

BEL 

Dyraniad 
Cyllideb 
Ddrafft 
2018-19 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddrafft 

Ddangosol 
2019-20 

£000oedd 

Safonau Addysg a 
Hyfforddiant 

Cwricwlwm 
Cwricwlwm ac Asesu 
(BEL 5162) 

6,566 6,282 

Safonau Addysg 

Codi Safonau Ysgolion 
(BEL 5511) 

25,000 25,500 

Grant Gwella Ysgolion 
BEL (5126) 

121,659 110,566 

Y Gymraeg 
Cymraeg mewn 
Addysg 

Strategaeth Addysg 
Cyfrwng Cymraeg 
(BEL 5164) 

31,361 31,361 

Cyfanswm     184,586 173,709 

 
 
8. Mae Atodiad A yn rhoi dadansoddiad o ddyraniadau o ddiddordeb 

penodol i’r Pwyllgor sy’n rhan o ddyraniadau’r llinell wariant yn y gyllideb 
fel yr amlinellir yn Nhabl 1.1. Yn ychwanegol, mae’n amlinellu’r alldro 
terfynol ar gyfer 2016-17 a’r rhagolygon alldro ar gyfer 2017-18 ynghyd â 
dyraniadau dangosol ar gyfer 2018-19 a 2019-20. 

 
9. Yn Atodiad B darperir sylwebaeth ar bob un o’r meysydd penodol sy’n 

berthnasol i’r Pwyllgor yn cynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r 
newidiadau rhwng Cyllideb Ddrafft 2018-19 a’r Gyllideb Atodol Gyntaf 
(Mehefin 2017).  
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Rhan 2: Gwybodaeth Arall 
 
Gwerth am Arian 
 
10. Mae eglurder ynglŷn â sut rydym yn defnyddio ein hadnoddau’n effeithiol 

yn ganolog i gyflawni’r blaenoriaethau a nodir yn Ffyniant i Bawb a 
Symud Cymru Ymlaen. 

 
11. Ar ôl i wariant gael ei gynllunio yn unol â’m blaenoriaethau, mae gennyf 

brosesau sydd wedi’u hen sefydlu ar waith i sicrhau y caiff adnoddau eu 
defnyddio’n effeithiol at y dibenion y’u bwriadwyd. Mae’r prosesau 
llywodraethu a monitro sy’n bodoli yn adlewyrchu natur ein cysylltiadau â 
phartneriaid cyflawni.  

 
Ariannu Cronfa Gwaddol Cerddoriaeth/Prynu Offerynnau Cerdd ac 
Ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 
 
12. Rwyf wedi buddsoddi £1 miliwn yn ychwanegol mewn addysg 

gerddoriaeth yng Nghymru, gyda £500,000 yn cael ei ddarparu i sefydlu 
gwaddol cerddoriaeth i Gymru (£30,000 yn 2016-17 a £470,000 yn 
2017-18), £280,000 ar gyfer Ensembles Celfyddydau Ieuenctid Cymru 
yn 2016-17 a £220,000 i brynu offerynnau yn 2016-17, gydag 
ymrwymiad i greu mecanwaith rhannu cenedlaethol ar gyfer offerynnau. 
Rwyf hefyd yn bwrw ymlaen â chynllun peilot ar gyfer amnest offerynnau 
cerdd cenedlaethol ym mis Tachwedd yn dilyn peilot llwyddiannus 
Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystod yr haf. 

 
13. Roedd y gwaddol, y mecanwaith rhannu offerynnau (cronfa ddata) a’r 

amnest offerynnau cerdd i gyd yn argymhellion gan y grŵp gorchwyl a 
gorffen a roddwyd ar waith gan fy adran i. 

 
14. Mae’r ensembles cenedlaethol yn darparu llwybr pwysig i bobl ifanc gael 

mynediad i gyfleoedd perfformio elitaidd a symud ymlaen i yrfa fel 
cerddorion proffesiynol. Rwyf wedi gwneud cyfraniad o £280,000 i 
awdurdodau lleol, i’w had-dalu am ariannu’r ensembles yn 2016-17, ar yr 
amod y byddant yn parhau i ariannu’r ensembles yn 2017-18. 

 
Cynllun Dysgu’n Greadigol drwy’r Celfyddydau 
 
15. Buddsoddwyd £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Chyngor 

Celfyddydau Cymru yng Nghynllun Dysgu’n Greadigol Drwy’r 
Celfyddydau 2015-2020. Bydd 530 o ysgolion yn cymryd rhan yng 
Nghynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol. Yn ychwanegol, mae dros 
8,000 o ddisgyblion wedi elwa o 136 o grantiau Ewch i Weld, a roddwyd i 
ysgolion i’w cefnogi i ddarparu profiadau diwylliannol. 

 
16. Mae’r rhaglen wrthi’n cael ei gwerthuso ar hyn o bryd. Dengys arwyddion 

cynnar bod y rhaglen hon yn paratoi ysgolion ar gyfer y cwricwlwm 
newydd lle bydd creadigrwydd yn un o’r 4 diben.  
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Menter Cerddoriaeth mewn Ysgolion  

 
17. Dyrennir £1 miliwn er mwyn bwrw ymlaen â Mentrau Cerddoriaeth mewn 

Ysgolion fel rhan o gytundeb diweddar gyda Phlaid Cymru ar y gyllideb 
ddrafft a fydd yn helpu i wella gwasanaethau cerddoriaeth mewn 
ysgolion ledled Cymru. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ar 
argymhelliad y grŵp gorchwyl a gorffen ynglŷn â gwasanaethau 
cerddoriaeth yng Nghymru. 

 
Y Gymraeg mewn Addysg 
 
18. Cyhoeddwyd adolygiad o Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ym mis 

Mawrth 2016. Roedd yn cynnwys gwerthusiad cyffredinol o’r strategaeth, 
ynghyd â gwerthusiadau unigol o rai o’r rhaglenni, yn cynnwys y Cynllun 
Sabothol, y rhaglen comisiynu adnoddau a phrosiectau i gefnogi 
addysgu a dysgu Cymraeg ail iaith. Mae casgliadau ac argymhellion y 
gwerthusiad hwn yn parhau i gyfrannu at ddatblygu polisi. 
 

19. Fel rhan o gylch gorchwyl adolygiad annibynnol o’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017 ystyriwyd gwerth 
am arian mewn perthynas ag ariannu’r Coleg. Cyhoeddir ymateb llawn i’r 
adroddiad a’r argymhellion yn y dyfodol agos. 

 
20. Yn 2017-18, dyrannwyd £200,000 fel rhan o’r BEL Codi Safonau 

Ysgolion (5511) i gefnogi rhaglen ymchwil a gwerthuso er mwyn llywio 
datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg. Bydd hyn yn 
cynnwys gwerthusiad pellach o’r Cynllun Sabothol, gwerthuso’r Siarter 
Iaith Gymraeg ac ymchwil i lywio arfer gorau o ran addysgu a dysgu 
Cymraeg. 

 
Buddsoddi er mwyn Atal Problemau 
 
21. Rwy’n cydnabod yr angen parhaus i wneud dewisiadau anodd. Mae’r 

pwysau parhaus ar gyllid cyhoeddus ac, yn fwy penodol, ar lefel y cyllid 
sydd ar gael i’r Prif Grŵp Gwariant hwn, yn golygu nad oes amheuaeth 
ein bod yn wynebu heriau sylweddol. Ers cychwyn ar y gwaith o baratoi’r 
gyllideb, rwyf wedi canolbwyntio ar y ffordd orau o ddiwallu anghenion 
cynyddol meysydd gwasanaeth allweddol o fewn y Prif Grŵp Gwariant 
yn wyneb cyllideb heriol arall. Dros flynyddoedd olynol, mae gwariant 
ataliol wedi cael ei flaenoriaethu fel modd o osgoi ymyriadau mwy costus 
yn y dyfodol, ac i wella ansawdd bywyd yn y tymor hir. 

 
22. Mae’r cynigion hyn ar gyfer y gyllideb, felly, yn adlewyrchu fy ymrwymiad 

parhaus i amddiffyn a blaenoriaethu buddsoddiad sy’n cefnogi mesurau 
ataliol cyhyd â bo modd.  Yn ogystal ag ystyried sut i ddiwallu’r galw 
presennol am wasanaethau, mae’r penderfyniadau gwariant hefyd wedi 
canolbwyntio ar gefnogi ymyriadau sy’n gallu atal problemau rhag codi 
yn y dyfodol. Mae’r dull ataliol hwn yn rhan bwysig o’n cynlluniau ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus, nawr ac yn y dyfodol. 
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23. Mewn perthynas â gwariant ar gamau ataliol, nod ein targed o gynyddu 

darpariaeth Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar o 40 grŵp meithrin erbyn 
2021 yw creu dinasyddion dwyieithog y dyfodol. Mae Cylchoedd Meithrin 
yn cyfrannu at feithrin yr amgylchiadau sy’n creu siaradwyr Cymraeg 
newydd drwy drochi plant yn yr iaith a’i diwylliant, a thrwy helpu i fwydo 
ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae’r gwariant hwn ar y blynyddoedd cynnar 
yn braenaru’r tir ar gyfer ymyriadau pellach ar ffurf, er enghraifft, Siarter 
y Gymraeg (sydd â’r nod o sefydlu defnydd o’r Gymraeg ymysg plant 
ysgol o oedran ifanc), ac mae ganddo’r potensial i leihau gwariant ar 
hyrwyddo’r iaith ymysg grwpiau oedran hŷn, gan y bydd eu harferion 
iaith wedi bwrw gwreiddiau eisoes. 

 
24. Mae Cynllun Dysgu’n Greadigol Drwy’r Celfyddydau 2015-2020 yn 

darparu cymorth dysgu ac addysgu drwy weithgaredd yn seiliedig ar 
greadigrwydd a’r celfyddydau; y tu mewn a’r tu allan i’r ystafell 
ddosbarth. Mae gwybodaeth am y cynllun wrthi’n cael ei dosbarthu i 
ysgolion drwy Ysgolion Arloesi, mentora ymarferwyr a Hwb a’r Parth 
Dysgu Creadigol.  

 
25. Mae elfen Ysgolion Creadigol Arweiniol y Cynllun Dysgu’n Greadigol 

Drwy’r Celfyddydau yn targedu datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd 
dysgwyr a chefnogi’r rhai mewn cymunedau difreintiedig. Mae athrawon 
sy’n rhan o’r cynllun yn gweithio’n uniongyrchol ag ymarferwyr creadigol 
i ddatblygu ymyriadau yn seiliedig ar greadigrwydd, a gyflwynir drwy 
gyd-destun ystod o bynciau’r cwricwlwm. Rhennir ymarfer a ddatblygir 
drwy’r cynllun hwn o fewn ysgolion a rhwng ysgolion. 

 
26. O dan y Cynnig Celfyddydau mewn Addysg Cymru Gyfan o fewn y 

cynllun hwn, gall ysgolion wneud cais am Grantiau Ewch i Weld a 
Grantiau Cydweithio Creadigol er mwyn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau celfyddydol a chreadigol a meithrin cysylltiadau parhaol 
â sefydliadau celfyddydol a diwylliannol. Mae’r grantiau hyn yn annog 
ysgolion i ddarparu profiadau celfyddydol, diwylliannol a threftadaeth 
sy’n ysbrydoli dysgwyr, y tu mewn a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth. 

 
27. Mae’r ymarfer a ddatblygwyd o dan y cynllun Dysgu’n Greadigol Drwy’r 

Celfyddydau yn cyfrannu at y broses o greu’r cwricwlwm newydd, yn 
arbennig diben Cyfranwyr Mentrus a Chreadigol a’r Maes Profiad a 
Dysgu ar gyfer Celfyddydau Mynegiannol. Mae Cyngor Celfyddydau 
Cymru, sy’n rheoli’r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru, yn cyfrannu at 
grŵp ysgolion arloesi Celfyddydau Mynegiannol. 
 

28. Mae’n fwy tebygol na fydd dysgwyr â sgiliau llythrennedd a rhifedd lefel 
is yn llwyddo i gael swydd, ac mae i hyn oblygiadau canlyniadol o ran twf 
economaidd. Mae Dysgu’n Greadigol Drwy’r Celfyddydau yn cefnogi’r 
bobl ifanc hyn i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd, yn ogystal â 
chael effaith gadarnhaol ar faterion ehangach megis presenoldeb ac 
ymgysylltiad â dysgu.  
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Deddfwriaeth 
 
29. Ar hyn o bryd nid oes deddfwriaeth yn y cam gweithredu ar gyfer 

Addysg. 
 
Goblygiadau Brexit  
 
30. Sefydlwyd tîm penodol gan Lywodraeth Cymru i gydlynu materion Pontio 

Ewropeaidd, sy’n cydweithio’n agos â’r tîm presennol ym Mrwsel ac 
adrannau polisi.  

 
31. Gan fod effaith Brexit mor bellgyrhaeddol, mae nifer o adrannau 

Llywodraeth Cymru hefyd yn blaenoriaethu eu hadnoddau presennol i 
ymdrin â materion sy’n ymwneud yn benodol â Brexit. Mae ail-
flaenoriaethu adnoddau presennol yn ddull gweithredu pwysig a chyfrifol 
ac un y bydd angen ei ddefnyddio ymhellach wrth i ragor o wybodaeth 
am newidiadau yn y dyfodol ddod i law. 

 
32. Nid yw’r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith 

uniongyrchol ar y rhaglenni craidd sy’n rhan o’r MEG Addysg. Byddwn 
yn sicrhau bod effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei monitro’n 
ofalus a byddwn yn cynnal trafodaethau i gyfyngu ar yr effaith. 

 
Rhan 3: Meysydd Penodol 
 
Cymraeg mewn Addysg/Cymraeg yn y Cwricwlwm Cenedlaethol 
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â chefnogi llythrennedd a rhifedd 
(gan gynnwys llythrennedd Cymraeg), a TGAU Iaith Gymraeg a Llenyddiaeth 
Gymraeg 
 
 
33. Mae’r Grant Gwella Addysg yn cefnogi holl anghenion Llythrennedd a 

Rhifedd yn y Gymraeg a’r Saesneg ac ym mhob lleoliad ysgol, yn 
cynnwys cymorth penodol yn ymwneud â’r Fframwaith Llythrennedd a 
Rhifedd Cenedlaethol sy’n cynnwys elfen o lythrennedd Gymraeg.  
 

34. Yn ychwanegol at hynny, ariennir consortia trwy’r Grant Gwella Addysg i 
ddarparu cefnogaeth ar gyfer yr arholiadau TGAU newydd, yn cynnwys 
TGAU Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg a Chymraeg Ail Iaith. Defnyddir y 
Grant Gwella Addysg i wella’r ddarpariaeth statudol felly nid oes 
gwybodaeth am wariant penodol ar y Gymraeg ar gael. Ar lefel ysgol, 
mae’r Grant Gwella Addysg yn cefnogi gwell canlyniadau i ddysgwyr a 
gellir ei ddefnyddio ar gyfer y Gymraeg, y Celfyddydau a Cherddoriaeth.   

 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg 
 
35. Ar gyfer 2018-19, dyrannwyd cyllideb o £31.361 miliwn o’r BEL 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (5164) er mwyn rhoi’r camau 
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gweithredu mewn perthynas ag addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith 
Gymraeg yn y strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr ar waith. 
 

36. Mae’r cyllid yn cefnogi datblygu addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith 
Gymraeg o’r Blynyddoedd Cynnar, drwy Mudiad Meithrin, i addysg 
uwch, drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

 
Dyraniadau a Sylwebaeth mewn perthynas â Chynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg 

 
37. Mae Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn darparu sylfaen ar 

gyfer cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.  Yn allweddol, 
mae hefyd yn cynnwys addysg ddwyieithog ac iaith Gymraeg. 
Cyflwynodd pob un o’r 22 awdurdod lleol Gynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg i’w cymeradwyo ym mis Rhagfyr 2016. Fodd bynnag, yn 
dilyn datganiad gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol 
Oes, yn y Cynulliad Cenedlaethol ar 14 Mawrth 2017, gofynnwyd i Aled 
Roberts gynnal adolygiad brys o’r drefn bresennol o ran cynllunio 
addysg Gymraeg ledled Cymru. Dyrannwyd cyllideb o £50,000 o’r BEL 
Strategaeth Addysg Gymraeg (5164) yn 2017-18 i gynnal yr adolygiad 
hwn. Mae’r adroddiad terfynol yn cynnwys argymhellion ar sut i 
ddatblygu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn ogystal â 
chynnig argymhellion ar gynlluniau unigol a ddrafftiwyd gan awdurdodau 
lleol ar gyfer y cyfnod 2017-2020. 

 
38. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio cyllid o nifer o ffynonellau i roi 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ar waith yn cynnwys 
gweithgareddau a gefnogir ac a gyflawnir drwy’r Grant Gwella Addysg 
(BEL 5126). Wrth ddarparu’r Grant Gwella Addysg, gofynnir i gonsortia 
rhanbarthol sicrhau bod y rhaglen gweithgareddau a ariennir yn 
adlewyrchu’r blaenoriaethau a nodir yng Nghynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg yr awdurdod lleol. 

 
39. Mae’r BEL Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (5164) hefyd yn 

cefnogi Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg drwy raglenni i 
gefnogi hyrwyddo’r defnydd anffurfiol o’r Gymraeg a datblygu sgiliau iaith 
ymarferwyr drwy’r Cynllun Sabothol. Mae’r gweithgaredd hyrwyddo a 
marchnata drwy raglen Cymraeg i Blant, er yn anodd ei fesur, hefyd yn 
cefnogi’r gwaith o weithredu’r cynlluniau.   

 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Strategaeth y Gymraeg mewn 
perthynas â’r gweithlu dysgu 
 
40. Fel rhan o’r BEL Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (5164), dyrennir 

£1.550 miliwn bob blwydyn i gyllido’r cynllun sabothol cenedlaethol, sy’n 
darparu hyfforddiant iaith Gymraeg dwys i ymarferwyr. 
 

41. Yn ychwanegol at hynny, fel rhan o’r BEL Codi Safonau Ysgolion (5511), 
mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £4.205 miliwn yn ychwanegol yn 
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2017-18 i gefnogi addysgu a dysgu’r Gymraeg a phynciau drwy gyfrwng 
y Gymraeg.  
 

42. Bydd cynnydd o £680,000 yn y cyllid hwn yn 2018-19 a chynnydd 
pellach o £265,000 yn 2019-20, yn amodol ar gyllideb derfynol a 
chymeradwyaeth ohoni, er mwyn paratoi’r gweithlu i gyflawni cwricwlwm 
newydd y Gymraeg ac i gynyddu capasiti’r gweithlu addysgu cyfrwng 
Cymraeg. 

 
Addysg Gerddoriaeth/Cerddoriaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol 
 
Cronfa’r Gwaddol ar gyfer Cerddoriaeth 
 
43. Ym mis Chwefror 2017, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i 

ddarparu £500,000 er mwyn sefydlu (£250,000) a chyfalafu (£250,000) 
Cronfa Cerddoriaeth Cymru; defnyddiwyd £30,000 ohono yn y flwyddyn 
ariannol 2016-17. Caiff y gweddill (£470,000) ei dalu yn y flwyddyn 
ariannol 2017-18. Bydd y gwaddol, fel elusen gofrestredig, yn mynd ati 
wedyn i godi arian ychwanegol drwy weithgareddau megis ymgysylltiad 
corfforaethol a rhoddion gan unigolion. 
 

44. Mae’r £500,000 yn rhan o’r £100,000 a neilltuwyd i godi safonau 
ysgolion a ddyrennir o’r BEL Codi Safonau Ysgolion (5511). 

 
45. Bydd y gwaddol yn casglu rhoddion gan sefydliadau a busnesau a 

rhoddion unigol o Gymru a thu hwnt. Rhagwelir y bydd y gronfa yn 
cynhyrchu digon o log i ddechrau dyfarnu grantiau i bobl ifanc, ar ôl iddi 
gyrraedd £10 miliwn. 

 
Ariannu Prynu Offerynnau Cerdd ac Ensembles Celfyddydau Cenedlaethol 
Ieuenctid Cymru 

 
46. Yn y flwyddyn ariannol 2016-17, neilltuwyd £220,000 a £280,000 i 

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ariannu Awdurdodau Lleol i brynu 
offerynnau cerdd a’u had-dalu am ariannu Ensembles Celfyddydau 
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. 

 
47. Bydd yr £1 miliwn y cytunwyd arno ar gyfer Mentrau Cerddoriaeth mewn 

Ysgolion fel rhan o’r cytundeb cyllideb ddrafft diweddar â Phlaid Cymru 
yn helpu i wella gwasanaethau cerddoriaeth ysgolion ledled Cymru, ac 
yn adeiladu ar argymhelliad y grŵp gorchwyl a gorffen ar wasanaethau 
cerddoriaeth yng Nghymru. 

 
Addysg Gelfyddydol/Y Celfyddydau yn y Cwricwlwm Cenedlaethol 
 
Cynllun Dysgu’n Greadigol drwy’r Celfyddydau 
 
48. Rhaglen 5 mlynedd yw’r Cynllun Dysgu’n Greadigol Drwy’r Celfyddydau i 

roi argymhellion adolygiad yr Athro Dai Smith o’r Celfyddydau mewn 
Addysg (2013) ar waith ac i ddatblygu dysgu’n greadigol ac arferion 
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dysgu sy’n cyfrannu at ddatblygu’r 4 diben a’r Maes Dysgu a Phrofiad y 
Celfyddydau Mynegiannol yn y cwricwlwm newydd.  

 
49. Mae’r cynllun wedi cael gwerth £2 filiwn o gyllid y flwyddyn gan 

Lywodraeth Cymru ers y flwyddyn ariannol 2015-16 a bydd yn parhau i 
gael y swm hwn hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 2019-20. Bydd 
Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyfrannu swm blynyddol cyfatebol; sy’n 
golygu y bydd y cynllun yn cael cyfanswm o £20 miliwn, wedi’i rannu’n 
gyfartal rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor y Celfyddydau, dros 
gyfnod 5 mlynedd y gweithgaredd. 
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Atodiad A  
 
Dyraniadau Penodol o fewn y Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) 
 

BEL Dyraniadau Penodol 

Alldro 
Terfynol 
2016-17 

£000oedd 

Rhagolygon 
Alldro  

2017-18 
£000oedd 

Dyraniad 
Cyllideb 
Ddrafft 
2018-19 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddrafft 

Ddangosol 
2019-20 

£000oedd 

Grant Gwella Ysgolion 
(BEL 5126) 

Grant Gwella Addysg* 137,427 133,282 118,137 107,044 

Cwricwlwm ac Asesu  
(BEL 5162)  

Dysgu’n Greadigol drwy’r Celfyddydau 2,000 2,000 2,000 2,000 

Ariannu Mentrau Cerddoriaeth mewn Ysgolion – cytundeb gyda 
Phlaid Cymru ar y gyllideb ddrafft 

0 0 1,000 1,000 

Ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 280 0 0 0 

Prynu Offerynnau 220 0 0 0 

Codi Safonau Ysgolion 
(BEL 5511) 

Y Gymraeg 180 4,205 4,885 5,150 

Gwaddol Cerddoriaeth 30 470 0 0 

Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg  
(BEL 5164) 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 17,760 29,831 31,361 31,361 

Cyfanswm   157,897 169,788 157,383 146,555 

 
*Cyfanswm dyraniad y Grant Gwella Addysg sy’n cynnwys cefnogaeth ar gyfer Llythrennedd a Rhifedd (sydd ag elfen iaith Gymraeg) a TGAU Iaith a 
Llenyddiaeth Gymraeg a Chymraeg Ail Iaith.  Mae cyfanswm dyraniad BEL (5126) yn cynnwys y gyllideb sy’n ymwneud â maint dosbarthiadau babanod.
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Atodiad B 
 
Sylwebaeth ar bob Llinell Wariant yn y Gyllideb o fewn Prif Grŵp 
Gwariant Addysg sy’n berthnasol i’r Gymraeg, y Celfyddydau ac Addysg 
Gerddoriaeth, yn cynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r newidiadau 
rhwng Cyllideb Ddrafft 2018-19 a’r Gyllideb Atodol Gyntaf (mis Mehefin 
2017) 
 
Grant Gwella Ysgolion (BEL 5126)  
 

Dyraniadau Penodol 

Cyllideb Atodol 
2017-18  

(Mehefin 2017) 
£000oedd 

Newidiadau 
£000oedd 

Dyraniad 
Cyllideb 
Ddrafft 
2018-19 

£000oedd 

Grant Gwella Addysg* 133,282 -15,145 118,137 

 
*Cyfanswm dyraniad y Grant Gwella Addysg sy’n cynnwys cefnogaeth ar gyfer Llythrennedd 
a Rhifedd (sydd â chydran iaith Gymraeg) a TGAU Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg a Chymraeg 
Ail Iaith. 
 
Mae’r Grant Gwella Addysg i Ysgolion o fewn y llinell wariant Grant Gwella 
Ysgolion. Dyma’r prif grant gwella i ysgolion sydd â’r nod o gefnogi gwell 
canlyniadau addysgol i bob dysgwyr ar draws pob cyfnod allweddol. Mae’r 
rhan fwyaf o’r Grant Gwella Addysg yn cael ei ddirprwyo i ysgolion a’i dargedu 
drwy gonsortia rhanbarthol i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r cynllun Addysg yng 
Nghymru: Cenhadaeth Ein Cenedl. 
 
Mae’r Grant Gwella Addysg yn cefnogi’r holl anghenion Llythrennedd a 
Rhifedd yn y Gymraeg a’r Saesneg ac ym mhob lleoliad ysgol, gan gynnwys 
cymorth penodol gyda’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol 
sydd ag elfen o lythrennedd Gymraeg. Yn ychwanegol, ariennir consortia 
drwy’r Grant Gwella Addysg i ddarparu cymorth ar gyfer y cymwysterau 
TGAU newydd, yn cynnwys TGAU Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg a Chymraeg 
Ail Iaith. Mae hefyd yn cefnogi’r Gymraeg drwy Gynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg Awdurdodau Lleol. 
 
Defnyddir y Grant Gwella Addysg i wella’r ddarpariaeth statudol felly nid oes 
gwybodaeth ar gael am wariant penodol ar y Gymraeg. Ar lefel ysgolion, 
mae’r Grant Gwella Addysg yn cefnogi gwell canlyniadau i ddysgwyr a gellir ei 
ddefnyddio ar gyfer y Gymraeg, y Celfyddydau a Cherddoriaeth.   
 
Gostyngiad: 

 Gostyngiad o £15.145 miliwn fel rhan o’r penderfyniad i symud o gyllid 
grant wedi’i neilltuo i gyllid grant heb ei neilltuo a mwy o hyblygrwydd i 
lywodraeth leol gyflawni ein blaenoriaethau a rennir i ysgolion. Er 
gwaethaf y gostyngiad ac ailflaenoriaethu cyllid i’r Grant Cynnal Refeniw 
ar gyfer ein blaenoriaethau i ysgolion, mae’r Grant Gwella Addysg yn 
parhau i ddarparu buddsoddiad sylweddol o fwy na £118 miliwn yn 
2018-19 i gynorthwyo ein hysgolion, gwasanaethau gwella ysgolion 
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rhanbarthol ac Awdurdodau Lleol i wella deilliannau addysgol i bob 
dysgwr yng Nghymru.  
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BEL Cwricwlwm ac Asesu (5162)  
 

Dyraniadau Penodol 

Cyllideb Atodol 
2017-18 

(Mehefin 2017) 
£000oedd 

Newidiadau 
£000oedd 

Dyraniad 
Cyllideb 

Ddrafft 2018-
19 

£000oedd 

Dysgu’n Greadigol drwy’r Celfyddydau 2,000 0 2,000 

Ariannu Mentrau Cerddoriaeth mewn 
Ysgolion – Cytundeb â Phlaid Cymru 

0 1,000 1,000 

 
Mae’r BEL Cwricwlwm (5162) yn cefnogi nifer o weithgareddau. O gyfanswm 
y dyraniad o £8.5 miliwn yn 2017-18: 

 dyrannwyd £2 filiwn i’r Cynllun Dysgu’n Greadigol Drwy’r Celfyddydau. 
Rhaglen 5 mlynedd yw hon a bydd yn parhau i gael ei chyllido ar y lefel 
hon hyd 2019-20.  

  
Cynnydd: 
 

 Dyraniad o £1 filiwn o gronfeydd wrth gefn i ariannu Mentrau 
Cerddoriaeth mewn Ysgolion fel rhan o’r cytundeb cyllideb ddrafft 
diweddar â Phlaid Cymru. 
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BEL Codi Safonau Ysgolion (5511)  
 

Dyraniad Penodol 

Cyllideb Atodol 
2017-18  

(Mehefin 2017) 
£000oedd 

Newidiadau 
£000oedd 

Dyraniad 
Cyllideb 

Ddrafft 2018-
19 

£000oedd 

Y Gymraeg 4,205 680 4,885 

Gwaddol Cerddoriaeth 470 -470 0 

 
Mae’r BEL Codi Safonau Ysgolion (5511) yn cefnogi nifer o weithgareddau. O 
gyfanswm y dyraniad o £20 miliwn yn 2017-18:  

 dyrannwyd £470,000 i sefydlu gwaddol cerddoriaeth i Gymru.  

 dyrannwyd £4.205 miliwn ar gyfer: 
- ehangu’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol; 
- rhaglenni peilot i gefnogi sgiliau Cymraeg dysgwyr mewn ysgolion 

cyfrwng Saesneg;  
- ymgyrch recriwtio i ddenu graddedigion cyfrwng Cymraeg i ddysgu; 
- cefnogi dysgu proffesiynol i ymarferwyr y Gymraeg a chyfrwng 

Cymraeg trwy’r consortia rhanbarthol; ac 
- ymchwil i lywio datblygiad y continwwm Cymraeg newydd. 

 
Gostyngiad: 
 

 Ni wnaed unrhyw ddyraniad fel rhan o gynlluniau Cyllideb Ddrafft 2018-
19 ar gyfer Gwaddol Cerddoriaeth. Roedd hwn yn ddyraniad untro i 
ariannu sefydlu Cronfa Gerddoriaeth i Gymru. 

 
Cynnydd: 
 

 Mae’r dyraniad dangosol mewn perthynas â’r Gymraeg yn 2018-19 yn 
cynnig cynnydd o £680,000 yn y gyllideb.  Bydd hyn yn cynnwys cyllid 
ychwanegol i ehangu’r Cynllun Sabothol, cefnogaeth i ddysgu 
proffesiynol i ymarferwyr y Gymraeg a chyfrwng Cymraeg trwy’r 
consortia rhanbarthol ac ehangu defnydd anffurfiol o’r Gymraeg. 
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BEL Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (5164)  
 

Dyraniadau Penodol 

Cyllideb Atodol 
2017-18 

(Mehefin 2017) 
£000oedd 

Newidiadau 
£000oedd 

Dyraniad 
Cyllideb 

Ddrafft 2018-
19 

£000oedd 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 29,231 2,130 31,361 

 
Mae’r BEL Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (5164) yn cefnogi’r camau 
gweithredu mewn perthynas ag addysg cyfrwng ac iaith Gymraeg yn 
strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, sy’n cynnwys:  

 cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg i gynnwys rhoi’r argymhellion a 
wnaed yn Adolygiad Brys Aled Roberts o Gynlluniau Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg ar waith; 

 darparu hyfforddiant i ymarferwyr drwy’r Cynllun Sabothol; 

 darparu hyfforddiant iaith Gymraeg trwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol;  

 comisiynu adnoddau addysgu a dysgu;  

 hybu trosglwyddo iaith o fewn teuluoedd;   

 ymchwil, gwerthuso a marchnata mewn perthynas â’r Strategaeth 
Addysg Cyfrwng Cymraeg; 

 cyflawni rhaglen y Siarter Iaith Gymraeg; ac 

 ariannu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 
 
Mae’r dyraniad dangosol i’r BEL Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 
(5164) yn 2018-19 a 2019-20 yn cynnig cynnydd o £2.130 miliwn yn y 
gyllideb.  
 
Gostyngiad: 
 

 Fel rhan o’r adolygiad i ddygymod â chyllidebau llai, clustnodwyd 
gostyngiad o £300,000 drwy leihau’r cyllid ar gyfer sawl prosiect ar 
draws BEL y Strategaeth Addysg Gymraeg a BEL y Gymraeg, drwy 
arbedion o ganlyniad i gyfuniad o brosiectau’n dod i ben ac 
ailflaenoriaethu cyllid.   

 
Cynnydd: 
 

 Trosglwyddo £330,000 o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru mewn 
perthynas â Chynllun Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg; 

 Dyraniad o £1.5 miliwn o gronfeydd wrth gefn sy’n cynnwys £500,000 
ychwanegol ar gyfer gwell darpariaeth o adnoddau addysg dwyieithog ac 
£1 filiwn ar gyfer ehangu Mudiad Meithrin fel rhan o’r cytundeb ar y 
gyllideb ddrafft gyda Phlaid Cymru. Mae hyn yn ychwanegol at y  cyllid o 
£5 miliwn ar gyfer yr iaith Gymraeg a gaiff ei gynnwys yn rheolaidd yn y 
waelodlin; a 

 Trosglwyddo £600,000 mewn perthynas â Mudiad Meithrin (£300,000 o’r 
MEG Cymunedau a Phlant a £300,000 o’r BEL Cyfnod Sylfaen (5501)). 
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Bydd yr arian ychwanegol hwn yn cefnogi hyfforddi a datblygu staff ar 
gyfer y blynyddoedd cynnar. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 3



 

 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – 8 Tachwedd 2017 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith 

Memorandwm ar Gynigion y Gyllideb Ddrafft ar Ddiwylliant ar gyfer 2018-19  

 

 

1.0 Cyflwyniad 

 

Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth ariannol gefndirol i’r Pwyllgor ynghylch fy 

nghynlluniau gwariant fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith – 

mewn perthynas â’r cyllidebau Diwylliant a Threftadaeth yn fy mhortffolio, fel yr 

amlinellwyd yn y Gyllideb Ddrafft fanwl a gyhoeddwyd ar 24 Hydref 2017. Mae 

Cyllideb Ddrafft 2018-19 yn cynnig cynllun dwy flynedd ar gyfer gwariant refeniw a 

chynllun tair blynedd ar gyfer buddsoddi cyfalaf. 

Mae Atodiad A yn cyflwyno ffigurau’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer Diwylliant yn ôl Cam 

Gweithredu, ac yn ôl Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) o fewn pob Cam 

Gweithredu.  

Yn y llythyr yn fy ngwahodd i fynychu sesiwn y Pwyllgor, gofynnodd y Pwyllgor am 

wybodaeth mewn perthynas â materion cyllidebol penodol. Mae’r Ymatebion wedi’u 

hymgorffori yn y papur Tystiolaeth hwn. 

 

2.0 Crynodeb o’r Newidiadau i’r Gyllideb 

 

Mae trosolwg o ddyraniadau Refeniw a Chyfalaf y gyllideb ddrafft ar gyfer Diwylliant 

(yn cynnwys Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME)) wedi’i grynhoi yn Nhablau 1 a 2 

isod.  

TABL 1: TROSOLWG O’R GYLLIDEB REFENIW (Yn cynnwys AME) 

 
 

Diwylliant a Threftadaeth 

Cyllideb Atodol 
2017-18  

(Mehefin 2017) 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2018-19 ar 
gyfer   

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2019-20 ar 
gyfer 

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Refeniw: 

Celfyddydau 31,658 31,391 31,391 

Amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd 

36,614 35,533 34,468 

Y Cyfryngau a Chyhoeddi 3,649 3,649 3,649 

Yr amgylchedd hanesyddol a 
naturiol 

13,129 13,129 13,129 

Cyfanswm Refeniw 85,050 83,702 82,637 

Gwariant a Reolir yn Flynyddol: 
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Amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd 

3,013 3,013 3,013 

 

TABL 2: TROSOLWG O’R GYLLIDEB CYFALAF 

 
 

Diwylliant a Threftadaeth 

Cyllideb 
Atodol 
2017-18  
(Mehefin 

2017) 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2018-19 ar 
gyfer   

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2019-20 ar 
gyfer 

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2020-2021 
ar gyfer 

Cynlluniau 
Newydd  

£’000 

Cyfalaf Traddodiadol:     

Celfyddydau 355 355 355 355 

Amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd 

15,522 5,067 10,104 2,707 

Y Cyfryngau a Chyhoeddi 30 30 30 30 

Yr amgylchedd hanesyddol a 
naturiol 

3,370 3,370 2,370 4,370 

Cyfanswm Cyfalaf 19,277 8,822 12,859 7,462 

 

Refeniw 

Bydd cyfanswm y cyllid refeniw yn lleihau o £85.050 miliwn yn y Gyllideb Atodol 

Gyntaf ar gyfer 2017-18 i £83.702 miliwn yn 2018-19 ac £82.637 miliwn yn 2019-

20. Mae hyn yn sgil: 

 Cynnwys £0.5 miliwn o gyllid ychwanegol yn 2017-18, a sicrhawyd fel rhan o 

Gytundeb y Gyllideb ar gyfer eleni, i gynnal astudiaethau dichonoldeb i oriel gelf 

genedlaethol ac amgueddfa bêl-droed yng Ngogledd Cymru; 

 

 Cynnwys £0.267 miliwn yn 2017-18 ar gyfer Cymorth i’r Celfyddydau, ar gyfer y 

celfyddydau perfformio a diwydiant cerddoriaeth Cymru; 

 

 Addasiadau Buddsoddi i Arbed ar gyfer yr Amgueddfeydd Cenedlaethol, sydd heb 

fod yn rhan o’u cyllid craidd – taliad o £0.565 miliwn yn 2017-18, ac ad-daliadau o 

£0.277 miliwn yn 2018-19 ac £1.065 miliwn yn 2019-20; ac  

 

 O fewn MEG ehangach yr Economi a’r Seilwaith, ail-flaenoriaethu dyraniad 

ychwanegol o £0.261 miliwn yn 2018-19 a 2019-20 ar gyfer amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd er mwyn ariannu gweithgareddau yn cynnwys rhaglen 

Cyfuno a gweithgareddau i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. 

Cadwyd y cyllid ar gyfer y prif gyrff a gefnogir o’r portffolio Diwylliant ar yr un lefel â 

2017-18, o achos Cytundeb y Gyllideb sydd rhyngom a Phlaid Cymru i ddarparu 

cyllid rheolaidd i’r sector o £2.233 miliwn yn 2018-19 ac yn 2019-20. Dyrannwyd y 

swm o £2.233 miliwn i Gyngor Celfyddydau Cymru £1.056 miliwn, Amgueddfa 

Cymru £0.730 miliwn, Llyfrgell Genedlaethol Cymru £0.324 miliwn a Chyngor 

Llyfrau Cymru £0.123 miliwn. Mae’r rhain yn unol â’r dyraniadau ar gyfer 2017-18, a 

dangosir y cyfansymiau ar gyfer pob corff yn y tabl BEL yn Atodiad A. 
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Cyfalaf 

Mae gostyngiad yng nghyfanswm y cyllid cyfalaf, o £19.277 miliwn yn y Gyllideb 

Atodol Gyntaf ar gyfer 2017-18 i £8.822 miliwn yn 2018-19, £12.859 miliwn yn 

2019-20 a £7.462 miliwn yn 2020-21. Mae hyn yn bennaf o ganlyniad i’r ffaith i 

gyfanswm o £11.909 miliwn o gyllid ychwanegol gael ei ddarparu i ’r Amgueddfeydd 

Cenedlaethol ac i’r Llyfrgell Genedlaethol yn 2017-18 er mwyn cyflymu gwaith cyfalaf 

cynnal a chadw hanfodol. Mae peth o’r cyllid ar gyfer y Llyfrgell wedi’i ailbroffilio i’r 

cyllidebau ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. 

Yn ogystal, sicrhawyd £5 miliwn yn 2019-20 o Gytundeb y Gyllideb i fynd ymlaen 

gyda’r astudiaethau dichonoldeb i oriel gelf genedlaethol, ac amgueddfa bêl-droed 

yng Ngogledd Cymru. Cynhwyswyd hyn yn llinell amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd. 

Eto, mae’r ffigurau hefyd yn adlewyrchu cyllido ac ad-daliadau Benthyciadau 

Buddsoddi i Arbed – ar gyfer yr Amgueddfeydd Cenedlaethol a’r Llyfrgell 

Genedlaethol. 

Dangosir yr holl newidiadau linell wrth linell yn y tabl BEL yn Atodiad A. 

 

Gwariant a Reolir yn Flynyddol 

Mae cyllidebau Gwariant a Reolir yn Flynyddol o £3.013 miliwn yn cefnogi 

darpariaeth ar gyfer unrhyw ffioedd pensiwn a allai fod yn ofynnol mewn perthynas â 

chynllun pensiwn Amgueddfa Cymru/National Museums of Wales (cyllideb o £2.391 

miliwn), a Llyfrgell Genedlaethol Cymru (cyllideb o £0.622 miliwn). 
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Alldro terfynol ar gyfer 2016-17 

Gellir crynhoi’r alldro terfynol ar gyfer Diwylliant a Threftadaeth ar gyfer 2016-17 fel a 

ganlyn:  

 

Mae gorwariant o £0.305 miliwn ar refeniw (bron yn arian parod) yn erbyn ffigur y 

gyllideb yn bennaf oherwydd i gyllid ychwanegol o ar draws MEG yr Economi a’r 

Seilwaith gael ei roi i’r Amgueddfeydd Cenedlaethol. Roedd tanwariant o £0.675 

miliwn ar refeniw nad yw’n arian parod oherwydd bod costau cyfalaf cynnal a chadw 

ar gyfer Cadw yn is na’r hyn y cyllidebwyd ar eu cyfer. 

 

Dyma’r prif bethau i’w nodi mewn perthynas â’r gorwariant cyfalaf o £0.918 miliwn o’i 

gymharu â’r gyllideb o £9.289 miliwn: 

 £0.22 miliwn o gyllid ychwanegol yn ystod y flwyddyn i Gyngor Celfyddydau 

Cymru ar gyfer prosiectau celfyddydau; 

 

 £0.3 miliwn o wariant ychwanegol gan Cadw ar grantiau cyfalaf, gwaith cadwraeth 

a phrosiectau i gynhyrchu incwm ychwanegol yn y dyfodol; 

 

 £0.15 miliwn o gyllid ychwanegol i Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer gwaith cyfalaf 

cynnal a chadw a diweddariadau i’w systemau TG; a 

 

 £0.1 miliwn o gyllid ychwanegol i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ar gyfer gwaith 

cyfalaf cynnal a chadw. 

 

Yn ystod y flwyddyn ail-flaenoriaethwyd gwariant yn sgil adolygiad canol blwyddyn 

manwl o’r sefyllfa ariannol. Ariannwyd y gwariant ychwanegol yn bennaf drwy £0.6m 

o danwariant ar gyllidebau cyfalaf twristiaeth yn unol â gofynion cyflawni prosiectau, 

ac ariannwyd y gweddill drwy danwariant amrywiol a ragwelwyd o gyllidebau 

ehangach yr Economi a’r Seilwaith.  

  

Diwylliant a Threftadaeth 
Cyllideb 

£’000 

Gwariant 

Gwirioneddol 

£’000 

Amrywiant 

(Gorwariant)/ 

Tanwariant 

£’000 

Refeniw (bron yn arian parod) 77,212 77,517 (305) 

Refeniw (ddim yn arian parod) 5,898 5,223 675 

Cyfanswm Refeniw 83,110 82,740 370 

Cyfalaf 9,289 10,207 (918) 

Cyfanswm 92,399 92,947 (548) 
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Ffigurau alldro a ragwelir ar gyfer 2017-18 

Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer refeniw ar gyfer 2017-18 yn gyson â ffigurau’r 

gyllideb. 

Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer cyfalaf yn dangos yr amrywiannau canlynol: 

 Rhagwelir y bydd £5.675 miliwn o danwariant yn erbyn cyllideb cyfalaf cynnal a 

chadw £8 miliwn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae hyn yn ymwneud ag ailbroffilio 

gwaith cyfalaf cynnal a chadw a fwriadwyd, a throsglwyddo’r gwahaniaeth er 

mwyn cyflawni cynlluniau ffordd yn gynt. Caiff y gyllideb ei dychwelyd yn y 

blynyddoedd nesaf: £3 miliwn yn 2018-19, £2.4 miliwn yn 2019-20 a £0.275 

miliwn yn 2020-21; ac 

 

 Mae arwyddion cynnar yn awgrymu y gallai fod tanwariant o tua £3 miliwn eleni 

yng nghyllideb cyfalaf cynnal a chadw £4.989 miliwn yr Amgueddfeydd 

Cenedlaethol wrth i’r gwaith gael ei gynllunio a’i gaffael. Bydd hyn yn cael ei reoli 

ar draws cyllidebau cyfalaf diwylliant, a nodwyd mai’r flaenoriaeth fydd ariannu 

cyllideb cyfalaf Cadw ar gyfer gwaith cadwraeth a mentrau a fydd yn arwain at 

gynhyrchu incwm uwch yn y dyfodol. Caiff hyn ei ddychwelyd yn y blynyddoedd i 

ddilyn er mwyn cyflawni’r rhaglen cynnal a chadw. 

 

 

3.0  Ymateb i Wybodaeth Benodol y Gofynnodd y Pwyllgor Amdani 

 

3.1 Gwybodaeth am sut y caiff y gwaith o gyflawni portffolio’r Celfyddydau, 

Diwylliant a Threftadaeth a’u canlyniadau cysylltiedig ei fonitro a’i werthuso i 

ddangos gwerth am arian 

 

Mae’r blaenoriaethau allweddol y mae disgwyl i gyrff a noddir eu cyflawni wedi’u 

cyflwyno yn eu Llythyrau Cylch Gwaith. Caiff y gwaith o gyflawni’r ymrwymiadau hyn 

a’u canlyniadau cysylltiedig ei fonitro wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi, er mwyn sicrhau 

y caiff y blaenoriaethau allweddol eu cyflawni. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd a 

gaf gyda Chadeiryddion a Phrif Weithredwyr y cyrff a noddir, y trafodaethau 

swyddogol yn y cyfarfodydd Monitro Chwarterol, a thrwy gyfrwng grwpiau llywio. 

Cynhelir gwerthusiadau yn gyfnodol ac fel y bo’n briodol er mwyn sicrhau y caiff y 

canlyniadau bwriedig eu cyflawni a bod y buddsoddiadau’n rhoi gwerth am arian.  

Caiff trefniadau monitro yn y dyfodol eu llywio gan argymhellion sy’n deillio o 

adolygiadau sylweddol a gomisiynwyd gennyf o wasanaethau diwylliant a 

threftadaeth yng Nghymru, gan gynnwys; 

 Astudiaeth a gynhaliwyd gan PwC - Investing in the Future to Protect the Past - i 

greu hunaniaeth unedig gryfach ar gyfer sector treftadaeth Cymru;  

 Grŵp llywio – dan gadeiryddiaeth Justin Albert (Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol Cymru) – a gyflwynodd adroddiad ar drywydd llwyddiant, cadernid a 

chynaliadwyedd ar gyfer Treftadaeth Cymru 
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 Adolygiad gan Dr Simon Thurley o lwyddiant, gwydnwch a chynaliadwyedd 

Amgueddfa Cymru / National Museum Wales.   

 

3.2 Manylion am bolisïau neu raglenni penodol o fewn y Prif Grwpiau Gwariant 

perthnasol (perthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth) y bwriedir 

iddynt fod yn ataliol a sut y caiff gwerth am arian a chost a budd rhaglenni o’r 

fath eu gwerthuso 

 

CYFUNO 

Symudwyd ymlaen gydag argymhellion adroddiad Barwnes Andrews, Diwylliant a 

Thlodi, drwy gyfrwng ein rhaglen arloesol, Cyfuno: Creu Cyfleoedd trwy Ddiwylliant.  

Nod y rhaglen yw cael gwared ar rwystrau i gyfranogiad diwylliannol a rhoi hwb i 

sgiliau, ymgysylltu, hunan-barch ac uchelgais, yn enwedig mewn ardaloedd sydd o 

dan anfantais economaidd. Mae Cyfuno wedi galluogi amrywiaeth eang o 

sefydliadau diwylliannol i gyfrannu at agenda cyffredin yn erbyn tlodi drwy ddatblygu 

cyfleoedd newydd, cyffrous i’r rhai sy’n byw yng nghymunedau mwyaf difreintiedig 

Cymru. Mae’r gwerthusiad o’r Rhaglen wedi dangos bod cyrff diwylliannol yn 

datblygu dulliau mwy cydlynol a chydweithredol o drechu tlodi.  

Er mwyn alinio â pholisi ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi cymunedau 

cryf, mae Cyfuno yn seiliedig ar dair thema – cyflogadwyedd a sgiliau, cefnogi’r 

blynyddoedd cynnar, a chefnogi iechyd a lles. Mae Cyfuno yn dangos y gall y sector 

diwylliannol wneud cyfraniad cryf i’r themâu hyn. Mae wyth partneriaeth yn cynnal 

rhaglenni diwylliannol strategol yn 2017-19, ac maent yn cynnwys awdurdodau lleol, 

cyrff diwylliannol, sefydliadau cymunedol a chymdeithasau tai. Ymrwymwyd 

cyfanswm o £210,000 eisoes yn 2018-19 i gefnogi’r gwaith hwn. 

Bydd rhaglen drawsnewidiol, Uchelgais Diwylliannol, yn un rhan allweddol o 

Cyfuno yn 2018-19, rhaglen a fydd yn creu 33 o leoliadau hyfforddi deuddeg mis yn 

y sector treftadaeth ar draws Cymru, yn targedu pobl ifanc NEET o gymunedau 

difreintiedig. Mae hyn yn destun cynnig i Gam 2 Cronfa Treftadaeth y Loteri, a 

disgwylir penderfyniad yn ei gylch ym mis Tachwedd 2017. 

Bydd yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn mesur llwyddiant y 

rhaglen drwy werthusiadau parhaus gan Gydlynydd Gwerthuso ac Ymchwil 

penodedig, a thrwy fonitro perfformiad yn erbyn saith Dangosydd Cyfuno:  

 Cefnogi’r Blynyddoedd Cynnar 

 Ennill Cymhwyster 

 Gwirfoddoli’n Rheolaidd fel llwybr i waith 

 Cyflawni lleoliad profiad gwaith 

 Sgiliau digidol gwell 

 Agwedd well at ddysgu ffurfiol 

 Gallu rheoli iechyd corfforol ac iechyd meddwl yn well. 
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Bydd gwerthusiadau yn ystod ail flwyddyn y rhaglen yn 2019-20 yn cynnwys 

dadansoddiad cost a budd yn canolbwyntio ar berfformiad yn erbyn y dangosyddion 

hyn. 

 

3.3 Gwybodaeth am ddyraniadau (a’u lleoliadau) yn eich portffolio i ddarparu ar 

gyfer deddfwriaeth sydd â’r potensial i gael effaith ym mlwyddyn ariannol 

2018-19 pan fo hynny’n berthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth 

 

Y mae un maes yn y portffolio y mae deddfwriaeth newydd yn berthnasol iddo, sef 

gweithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 

Mae tair prif nod i’r Ddeddf, sef: 

 Cryfhau’r amddiffyniad i adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig;       

 Rheoli’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd fwy cynaliadwy; a 

 Gwneud y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ynghylch yr amgylchedd 

hanesyddol yn fwy tryloyw ac atebol. 

 

Mae’r costau ar gyfer y Ddeddf o’u cymharu â’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol (AERh) 

wedi’u rhestru yn y tabl canlynol: 

Cam Gweithredu Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i’r amgylchedd 

hanesyddol a naturiol 

Costau  

2016-17         

£’000 

Costau  

2017-18              

£’000  

Costau 

2018-19            

£’000 

Costau  

2019-20        

£’000 

AERh  Gwirioneddol AERh Rhagolygon AERh Cyllideb AERh Cyllideb 

230 221 220 200 197 217 197 197 

 

Gweithredwyd y rhan helaethaf o’r Ddeddf rhwng 2016 a 2017. Fodd bynnag, caiff y 

Panel Ymgynghorol ei sefydlu ar ôl ystyried yr achos busnes sy’n archwilio’r 

opsiynau ar gyfer trefniadau llywodraethu Cadw yn y dyfodol – felly, roedd y costau 

gwirioneddol ar gyfer 2016-2017 yn is na’r costau AERh. Mae’r gwaith o weithredu’r 

gofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol yn parhau. O ganlyniad, mae’r 

rhagolygon o gostau ar gyfer 2017-2018 a’r costau a gyllidebwyd ar gyfer 2018-19 

wedi’u haddasu (o’u cymharu â’r costau AERh) i adlewyrchu’r gwaith sy’n mynd 

rhagddo cyn cychwyn ar y ddarpariaeth hon.   
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3.4 Goblygiadau y DU yn ymadael â’r UE i bortffolio’r Celfyddydau, Diwylliant a 

Threftadaeth a sut bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli unrhyw effaith a 

ragwelir 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos iawn gyda’r holl randdeiliaid ar draws y 

sector diwylliant a threftadaeth er mwyn asesu goblygiadau y DU yn ymadael â’r 

UE. 

 

Drwy gyfrwng y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, sy’n cynrychioli pob corf blaenllaw 

yn y sector treftadaeth ar draws Cymru, rydym wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen 

sydd wedi llunio adroddiad ar yr heriau a’r cyfleoedd y mae’r ymadawiad â’r UE yn 

eu cyflwyno.  

 

Rydym hefyd wedi comisiynu ymchwil ar faint o gyllid y mae’r sector treftadaeth yng 

Nghymru wedi’i gael gan yr UE. Mae hwn yn awgrymu bod sector Treftadaeth 

Cymru wedi elwa ar 180 o brosiectau o leiaf yn y cyfnod 2007–16, prosiectau a 

ariannwyd yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd. Roeddent yn 

cynrychioli £74 miliwn o leiaf o gyllid UE yn ystod y cyfnod hwnnw, yn cynnwys 

cyllid gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, Cronfa Amaethyddol 

Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa 

Gymdeithasol Ewrop. 

 

 
4.0  Meysydd penodol 

 
4.1 Strategaeth yr Amgylchedd Hanesyddol a Gweithredu Deddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â Strategaeth yr Amgylchedd Hanesyddol: 

Mae Ffyniant i bawb – y strategaeth genedlaethol yn cyflwyno nodau’r 

llywodraeth hon. Bydd Cadw yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o helpu i 

gyflwyno’r strategaeth genedlaethol, a’i brif nod yw gweithio i sicrhau amgylchedd 

hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru drwy ddiogelu treftadaeth Cymru, 

helpu pobl i ddeall ac i ofalu am eu hanes a helpu i gynnal cymeriad unigryw Cymru. 

Fodd bynnag, mae cyfle i edrych y tu hwnt i’w ffocws presennol ac i Cadw weithio 

mewn modd mwy cydweithredol ar draws y llywodraeth i gyfrannu tuag at y gwaith o 

gyflwyno llawer o’r amcanion o fewn y strategaeth genedlaethol. Gallai hyn gynnwys 

cefnogi blaenoriaethau mewn perthynas â’r blynyddoedd cynnar, tai, iechyd meddwl, 

cymunedau cryf, sgiliau a chyflogadwyedd a thwf economaidd. 

Ymhlith blaenoriaethau Cadw mae: 

 Cryfhau ei allu i ddiogelu a gwneud y cyfraniad gorau posibl i’r economi ac i 

iechyd a lles pobl Cymru; 

 Gwneud y sector yn fwy gwydn, gan gynnwys symud ymlaen gyda’r argymhellion 

a amlinellwyd gan y grŵp llywio yn eu hadroddiad ar Gymru Hanesyddol; a 

 Gweithredu’r ddeddf arloesol, Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 
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Mae’r amgylchedd hanesyddol yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r economi. Caiff 

dros 40,700 o bobl eu cyflogi yn y sector amgylchedd hanesyddol (2.9 y cant o 

gyflogaeth Cymru); mae hynny 24.6 y cant yn uwch na’r ganran yn 2010. Mae’r 

sector yn cyfrannu tua £963 miliwn o gynnyrch economaidd (1.6 y cant o economi 

Cymru).  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â gweithredu Deddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol. 

Cyflwynir hyn yn adran 3.3 uchod. 

 

 

Cadw  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â Cadw gan gynnwys targedau 

cynhyrchu refeniw, a ffigurau cynhyrchu incwm blynyddol diweddar. 

Mae Cadw ar y trywydd iawn o ran cyrraedd eu targed incwm uwch. £6.604 oedd yr 

incwm terfynol ar gyfer 2016-17. Pennwyd cyllideb o £6.7 miliwn ar gyfer 2017-18. 

Mae’r rhagolygon presennol yn awgrymu y bydd cyfanswm yr incwm ar ddiwedd y 

flwyddyn tua £7.5 miliwn. 

Ddiwedd mis Awst, roedd cyfanswm yr incwm £0.726 miliwn (16.93%) yn uwch na 

ffigur y flwyddyn gyllideb hyd hynny o £5.012 miliwn. Y ffrydiau incwm sy’n gwneud 

orau yw mynediadau, i fyny 22.16%, a manwerthu, i fyny 13.94%. Mae’r rhagolygon 

ar gyfer diwedd y flwyddyn bellach yn £7.5 miliwn, sydd £0.8 miliwn, 11.94%, yn 

uwch na’r gyllideb. 

Er mwyn cynnal y cynnydd rhagorol hwn, bydd Cadw yn gwneud amrywiaeth o 

fuddsoddiadau cyfalaf i helpu i wneud y sefydliad yn fwy cynaliadwy yn ariannol ac i 

greu profiadau gwell i’r ymwelydd. Mae’r buddsoddiadau’n cwmpasu’r ystod eang o 

weithgareddau masnachol y mae Cadw yn gyfrifol amdanynt, gan roi blaenoriaeth i 

wella gwasanaethau i aelodau, bwyd a diod, dadansoddi digidol, hyrwyddo 

digwyddiadau a llogi masnachol, profiadau ymwelwyr, cyflwr safleoedd a manwerthu.  

Yn sail i’r buddsoddiadau hyn, bwriedir codi pris mynediad i henebion yn gymedrol 

flwyddyn nesaf, yn unol â’r argymhellion a wnaed gan Grŵp Cynghori’r Gweinidog a 

sefydlwyd i adolygu perfformiad masnachol Cadw. Mae prisiau mynediad Cadw, hyd 

yn oed yn safleoedd treftadaeth y byd yng Nghonwy a Chaernarfon (£8.95 i 

oedolion), yn dal i fod yn sylweddol is nag mewn atyniadau cymharol eraill, fel 

Castell Caeredin (£17) a Chastell Dover (£19.40). 

 

4.2 Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
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Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru a 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gan gynnwys unrhyw dargedau cynhyrchu 

refeniw: 

Mae fy swyddogion wedi parhau i fonitro sefyllfaoedd ariannol yr Amgueddfeydd 

Cenedlaethol a’r Llyfrgell Genedlaethol ac maent yn fy nghynghori am y rhain yn 

ystod y flwyddyn. Cyfarfûm hefyd gyda Chadeiryddion a Phrif Weithredwyr 

Amgueddfa Cymru a’r Llyfrgell Genedlaethol ddiwedd mis Medi. 

Mae’r ddau gorff yn cael dyraniadau cyllid Cymorth Grant blynyddol gan Lywodraeth 

Cymru, sy’n adlewyrchu pwysigrwydd y cyrff hyn i Gymru, eu cyfraniad at Symud 

Cymru Ymlaen, ac sy’n cydnabod yr heriau sy’n eu hwynebu. 

Mae mynediad am ddim i Amgueddfa Cymru yn parhau’n ymrwymiad yn Symud 

Cymru Ymlaen 2016-2021, ymrwymiad sydd wedi achosi i niferoedd yr ymwelwyr 

ddyblu; sy’n dileu rhwystrau i gyfranogiad o weithgareddau diwylliannol i bobl o 

gefndiroedd difreintiedig a/neu incwm isel; ac sy’n creu ymwelwyr dychwel ac yn 

annog cymunedau i ddefnyddio safleoedd a chyfleusterau’r amgueddfa. 

Mae Dr Simon Thurley wedi cwblhau ei adolygiad o weithrediadau Amgueddfa 

Cymru – National Museum Wales. Rwy’n croesawu ei adroddiad, sy’n un 

cynhwysfawr a phragmataidd. Gallai goblygiadau ariannol neu sefydliadol fod i nifer 

o’r argymhellion yn yr adroddiad. Mae swyddogion yn cyfarfod ag Amgueddfa Cymru 

i drafod yr argymhellion a byddant yn cyflwyno opsiynau i mi eu hystyried. 

Cynyddwyd y cyllidebau refeniw ar gyfer y cyrff hyn yn 2017-18 fel rhan o gytundeb y 

gyllideb gyda Phlaid Cymru. Cadwyd y cynnydd hwn ar gyfer 2018-19 a 2019-20 fel 

rhan o’r cytundeb ar y gyllideb gyda Phlaid Cymru. 

Dyrannwyd cyllid cyfalaf ychwanegol i’r ddau gorff yn 2017-18. Mae’r cyllid hwn 

wedi’i ailbroffilio bellach, yn unol â’r cynllunio manwl ar gyfer prosiectau diffiniedig o 

fewn y rhaglenni gwaith cyfalaf cynnal a chadw hanfodol hyn sydd wedi bod yn mynd 

rhagddynt ers mis Ebrill 2017. Mae hyn yn ystyried yr angen i gyrff gynnal 

ymarferiadau caffael cystadleuol ac i sicrhau unrhyw ganiatâd cynllunio neu ganiatâd 

adeilad rhestredig sy’n ofynnol. Cychwynnwyd ar y gwaith yn 2017-18 a disgwylir y 

bydd y rhaglenni gwaith llawn yn yr Amgueddfa Genedlaethol a’r Llyfrgell 

Genedlaethol wedi’u cwblhau erbyn 2019-20. 

 

4.3 Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â’r Strategaethau Llyfrgelloedd ac 

Amgueddfeydd:  

Amgueddfeydd:  

Gweler Adran 4.1 mewn perthynas â Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol. 

Yn ogystal, cynigir cefnogaeth o hyd i amgueddfeydd i gyrraedd a chynnal Safon 

Achredu Amgueddfeydd y DU. Mae hwn yn faes gwaith allweddol i sicrhau bod y 

cyhoedd yn cael gwasanaethau o safon uchel, a dyrannwyd £150,000 ar gyfer y 

gwaith hwn. Tudalen y pecyn 37
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Llyfrgelloedd 

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn darparu ystod eang o weithgareddau i gymunedau, 

teuluoedd ac unigolion, a gydag 1.4 miliwn o aelodau, maent yn cyrraedd bron i 50% 

o’r boblogaeth. Canfu bwletin diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru fod 33% o’r 

rhai a holwyd wedi defnyddio llyfrgell yn y 12 mis diwethaf. Mae llyfrgelloedd yn 

ymgysylltu â phartneriaid i gefnogi cynhwysiant digidol, sgiliau, darllen a dysgu yn y 

blynyddoedd cynnar, iechyd a lles, cynhwysiant cymdeithasol yn enwedig i bobl hŷn, 

yn ogystal â chynnig mynediad i ddiwylliant, gwybodaeth a thechnoleg. O ganlyniad, 

mae buddsoddi mewn cynlluniau fel Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell a 

Presgripsiwn Llyfrau Cymru (ar gyfer iechyd meddwl) yn cyfrannu at flaenoriaethau 

Llywodraeth Cymru. 

Un flaenoriaeth ar gyfer 2018-19 fydd cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r Gwasanaeth 

Llyfrgell Digidol Cenedlaethol, gwasanaeth sy’n rhoi mynediad i lyfrau electronig, 

cylchgronau electronig, papurau newydd electronig a chomics electronig i bobl ar 

hyd a lled Cymru, ochr yn ochr â gweithredu System Rheoli Llyfrgelloedd Cymru 

gyfan. 

Bydd fy swyddogion yn monitro’r gwaith o ddarparu gwasanaethau llyfrgelloedd 

cyhoeddus drwy gyfrwng Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru er mwyn sicrhau 

y caiff gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon ei ddarparu gan awdurdodau lleol, fel 

sy’n ofynnol gan Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964.   

 

Cyllid a ddyrannwyd er mwyn symud ymlaen gydag argymhellion yn yr 

Adolygiad o Amgueddfeydd Lleol: 

Mae swyddogion yn gwneud cynnydd gyda nifer o’r argymhellion a amlinellwyd yn yr 

Adolygiad Arbenigol o Wasanaethau Amgueddfeydd Lleol. 

Mae’r gwaith wedi cychwyn o ddatblygu dull rhanbarthol o weithio i amgueddfeydd 

lleol. Cyfarfu swyddogion mewn awdurdodau lleol yn y De-orllewin i drafod symud 

ymlaen gyda dull ar gyfer gweithio ar draws ffiniau. Mae gwaith dichonoldeb yn mynd 

rhagddo i bennu’r opsiynau bydd cefnogaeth ar gyfer yr opsiwn a ffefrir yn digwydd 

yn 2018-19. Clustnodwyd dyraniad o £100,000 ar gyfer y gwaith hwn. 

Comisiynwyd gwaith ymchwil i gynnull gwybodaeth ar gasgliadau i alluogi’r gwaith o 

ddatblygu Casgliadau Cymru. Bydd angen £50,000 ar gyfer rhaglen waith i symud 

ymlaen gyda’r argymhelliad yn 2018-19. Caiff rhan o hyn ei defnyddio fel cyllid 

cyfatebol i ysgogi cyllid gan ddarparwyr grantiau.   

 

4.4 Y Celfyddydau a Chyngor Celfyddydau Cymru 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru: 

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 

gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran y celfyddydau. Fel rhan o 

Gytundeb y Gyllideb gyda Phlaid Cymru, cadwyd y gyllideb refeniw ar gyfer 2018-19 

a 2019-20 ar yr un lefel â 2017-18.  Tudalen y pecyn 38
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Unwaith eto, bydd Cyngor y Celfyddydau yn cael £1.8 miliwn o’r portffolio Addysg ar 

gyfer y gwaith o weithredu ‘Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau’, ein rhaglen bum 

mlynedd ar y cyd i wella cyrhaeddiad addysgol drwy greadigrwydd, ac i gynyddu a 

gwella profiadau a chyfleoedd yn y cyfryngau mewn ysgolion.  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â chyllid i hyrwyddo mynediad i’r 

celfyddydau: 

 

Mae’r Llythyr Cylch Gwaith presennol (a blaenorol) gennyf i Gyngor Celfyddydau 

Cymru (CCC) yn pwysleisio bod mynd i’r afael â’r rhwystrau i gyfranogiad, a 

hyrwyddo gwell mynediad i’r celfyddydau gan bob grŵp cymdeithasol, yn 

flaenoriaethau allweddol. Mae hyn yn dal i fod, a bydd yn dal i fod yn 2018-19 gyda 

ffocws o’r newydd ar gynyddu niferoedd y rhai sy’n cyfranogi’n weithredol. 

Mae mynd i’r afael â’r hyn sy’n rhwystro pobl rhag cyfranogi – rhwystrau go iawn a 

rhai ymddangosiadol – yn rhan ganolog o ethos cyllido CCC. Maent yn parhau i 

gefnogi a datblygu cynlluniau blaenllaw, fel y cynllun ‘Noson Allan’ hynod 

lwyddiannus, sy’n mynd â’r celfyddydau’n uniongyrchol at y bobl yn eu cymunedau 

eu hunain. 

Er bod yr ystadegau mwyaf diweddar sydd gennym yn dangos bod y niferoedd sy’n 

cyrchu ac yn cyfranogi o’r cyfryngau yn dal yn uchel, bu gostyngiad bychan iawn yn 

niferoedd yr oedolion sy’n cyrchu’r celfyddydau yn y flwyddyn ddiwethaf – 78.1% yn 

2016 o’i gymharu â 78.6% yn 2015. Mae’r ffigur ar gyfer plant yn dangos mwy o 

ostyngiad gydag 82.9% yn 2016 yn erbyn cymaint ag 88.7% yn 2015. 

Mae’r dull ar gyfer cynyddu niferoedd y rhai sy’n cyfranogi’n weithredol o’r 

celfyddydau yn ddull sy’n targedu, ac yn sgil hynny cynyddodd niferoedd yr oedolion 

sy’n cyfranogi o 41.2% yn 2015 i 44.1% yn 2016, er gwaethaf yr hinsawdd 

economaidd heriol. 

Mae’r rhain yn feysydd y mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn 

eu monitro’n agos gyda’r nod o sicrhau bod y lefelau hyn yn parhau’n uchel drwy 

sicrhau bod cyfleoedd i gyrchu a chyfranogi o weithgareddau celfyddydol ar gael i 

bawb sy’n dymuno gwneud hynny. 

Bydd mentrau penodol, fel datblygu a lansio’r gwaddol cenedlaethol ar gyfer 

cerddoriaeth, a fydd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i bobl ifanc ddatblygu eu talent 

gerddorol, hefyd yn helpu i drechu’r rhwystrau i gyfranogiad. Bydd y gwaddol yn 

gweithio ochr yn ochr â chynlluniau presennol, fel Gwasanaethau Cerddoriaeth 

Awdurdodau Lleol, i ddarparu cyllid a fydd yn helpu cerddorion ifanc i gyrraedd eu 

llawn botensial. Mae’r gwaith hwn yn gwneud cynnydd da, a chynhelir lansiad 

swyddogol yng ngwanwyn 2018, a bwriedir y bydd y grantiau cyntaf ar gael o 2020-

21. 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â chyllid sydd â’r nod o ddefnyddio’r 

celfyddydau a diwylliant i drechu tlodi: 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi trechu tlodi wrth galon polisi cymunedol yng 

Nghymru, ac mae Creu Cymunedau Cryf: symud ymlaen â’r cynllun gweithredu ar Tudalen y pecyn 39
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gyfer trechu tlodi yn cynnwys holl feysydd polisi’r llywodraeth. Mae’r rôl benodol y 

gall diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau eu chwarae wrth drawsffurfio cyfleoedd 

bywyd pobl mewn cymunedau difreintiedig yn cael ei chryfhau a’i diffinio. Mae’r Is-

adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn arwain ar raglen Cyfuno: Trechu 

Tlodi trwy Ddiwylliant, un o’m blaenoriaethau allweddol. Mae’r rhaglen arloesol hon 

yn gweithio ar draws sectorau diwylliant, y celfyddydau a threftadaeth. Ei nod yw 

dileu rhwystrau i gyfranogi o ddiwylliant a rhoi hwb i sgiliau, ymgysylltu, hunan-barch 

ac uchelgais, gan ganolbwyntio ar gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â chyllid sydd â’r nod o 

annog/galluogi sefydliadau’r celfyddydau i gynhyrchu mwy o’u hincwm eu 

hunain: 

 

Er mwyn helpu sector y celfyddydau i ddod yn fwy gwydn, rwyf wedi gofyn i CCC 

gyflymu ei waith i helpu ei sefydliadau portffolio, a’r sector ehangach, i gynyddu’r 

incwm maent yn ei gynhyrchu eu hunain. Mae hyn yn cynnwys yr ystod lawn o 

opsiynau gan gynnwys gwahanol fodelau codi arian, gweithgareddau masnachol, 

grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yn y DU, haelioni, nawdd a chyllid UE. 

Mae hyn yn bwysicach nag y bu erioed o’r blaen, o ystyried yr ansicrwydd parhaus 

ynghylch argaeledd cyllid UE a’r pwysau cynyddol ar gyllidebau awdurdodau lleol 

sydd wedi gweld cwymp sylweddol yn eu cyllid i sefydliadau’r celfyddydau. 

Mae CCC yn gwneud cynnydd da yn y maes hwn, gyda lansiad eu rhaglen 

Gwytnwch sydd â’r nod o gynyddu ffocws sefydliadau’r celfyddydau ar fusnes a’u 

gwneud yn llai dibynnol ar gymorthdaliadau cyhoeddus. Rwy’n ymwybodol bod fwn 

yn faes y mae’r Pwyllgor yn awyddus i ymroi iddo ac rwy’n deall bod CCC wedi rhoi 

papur cynhwysfawr ar y mater hwn er mwyn llywio’r Pwyllgor fel rhan o’r Ymchwiliad 

cyfochrog i gyllid nad yw’n gyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau. Er gwaethaf y 

pwysau sylweddol ar gyllidebau sefydliadau’r celfyddydau, mae lefel y cymhorthdal 

cyhoeddus wedi bod yn gymharol gyson dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, 

mae’r mater hwn yn dal yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac CCC sy’n ystyried 

mai cyfuniad o gyllid cymhorthdal cyhoeddus ac ennill neu gynhyrchu incwm yw’r 

model busnes tymor hir mwyaf deniadol a chynaliadwy. 

 

4.5 Y cyfryngau a darlledu 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer y cyfryngau 

a darlledu 

 

Cyngor Llyfrau Cymru 

Fel rhan o Gytundeb y Gyllideb gyda Phlaid Cymru, mae cyllideb refeniw Cyngor 

Llyfrau Cymru ar gyfer 2018-19 a 2019-20 wedi’i chadw ar yr un lefel â 2017-18. 

Mae’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn cyfrannu at y mwyafrif o’n nodau Llesiant, 

yn enwedig ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’, ‘Cymru 

lewyrchus’ a ‘Chymru o gymunedau cydlynus’. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau 

i chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gyfrannu at agenda strategol Llywodraeth 

Cymru mewn nifer o feysydd gan gynnwys hyrwyddo’r Gymraeg a sgiliau Tudalen y pecyn 40
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llythrennedd. Mae’r rhain, yn eu tro, yn cyfrannu at gydlyniant cymdeithasol, lles a 

threchu tlodi mewn plant, yn ogystal â chefnogi buddion economaidd yn y 

diwydiannau creadigol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.   

Caiff canfyddiadau’r adolygiad annibynnol o lenyddiaeth a chyhoeddi ei ystyried wrth 

bennu cefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru i gyhoeddi a llenyddiaeth yn y 

dyfodol.  

Mae cyllid Llywodraeth Cymru sydd wedi’i sianelu drwy Gyngor Llyfrau Cymru yn 

cynnwys cyllid ar gyfer Golwg 360, y gwasanaeth newyddion Cymraeg dyddiol ar-

lein, a chefnogaeth ar gyfer y cyhoeddiadau newyddion a materion cyfoes yn y 

Gymraeg, Golwg a Barn. Mae’r cyllid ar gyfer y Cyngor Llyfrau hefyd yn cefnogi 

cylchgronau Saesneg sy’n ymwneud â sawl maes, gan gynnwys materion 

cyfoes/diwylliant.  

Mae ymrwymiadau Llywodraeth Cymru o ran darlledu yn cynnwys adnoddau staff (a 

gyllidir drwy gyllideb Prif Grŵp Gwariant Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 

Llywodraeth Cymru.  

Bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu fforwm cyfryngau annibynnol newydd, i gynghori 

ar ddyfodol y cyfryngau a darlledu yng Nghymru. Yn yr hydref, bydd Llywodraeth 

Cymru yn hysbysebu’n gyhoeddus am Gadeirydd y Fforwm ac ar ôl penodi’r 

Cadeirydd caiff aelodau eraill y Fforwm eu recriwtio a bydd y gwaith yn cychwyn.  

 

4.6 Cymru Greadigol 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer datblygu 

Cymru Greadigol:  

Mae cynigion i symud ymlaen gyda’r gwaith o ddatblygu Cymru Greadigol yn cael eu 

hystyried ar hyn o bryd. Byddaf yn rhoi diweddariad i’r Pwyllgor pan ddaw’r amser.  

Tudalen y pecyn 41



DIWYLLIANT - TABL BEL CYLLIDEB DDRAFFT 2018-19 mewn £'000oedd

Camau Gweithredu BEL Rhif y BEL 

Cyllideb Atodol 

Gyntaf 2017-18                

Mehefin 2017       

£'000

 Gwaelodlin 

Diwygiedig 

2018-19   £'000

Gwaelodlin 

Diwygiedig 

2018-19           

£'000

Newid £'000

Cyllideb 

Ddrafft 2018-19 

ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd  £'000

Newid £'000 

Cyllideb 

Ddrafft 2019-20 

ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd                                

£'000

Cyngor Celfyddydau Cymru 5800 31,227 30,171 30,171 1,056 31,227 0 31,227

Cyngor Celfyddydau Cymru - Dibrisiant 5800 119 119 119 0 119 0 119

Cefnogaeth  i'r Celfyddydau 5812 312 45 45 0 45 0 45

31,658 30,335 30,335 1,056 31,391 0 31,391

Amgueddfa Cymru 5540 21,840 21,110 21,110 730 21,840 0 21,840

Amgueddfa Cymru -  Buddsoddi i Arbed 5540 565 0 0 (277) (277) (1,065) (1,342)

Amgueddfa Cymru - Dibrisiant 5540 1,120 1,120 1,120 0 1,120 0 1,120

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Amgueddfeydd 23,525 22,230 22,230 453 22,683 (1,065) 21,618

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 5660 9,585 9,261 9,261 324 9,585 0 9,585

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Dibrisiant 5660 1,250 1,250 1,250 0 1,250 0 1,250

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Llyfrgelloedd 10,835 10,511 10,511 324 10,835 0 10,835

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 6170 2,254 1,754 1,754 261 2,015 0 2,015

Arweinyddiaeth Strategol ar gyfer gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd
2,254 1,754 1,754 261 2,015 0 2,015

36,614 34,495 34,495 1,038 35,533 (1,065) 34,468

Y Cyfryngau a Chyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru 6150 3,649 3,526 3,526 123 3,649 0 3,649

3,649 3,526 3,526 123 3,649 0 3,649

Cadw 2700 7,608 7,608 7,608 0 7,608 0 7,608

Cadw - Dibrisiant 2700 275 275 275 0 275 0 275

Cadw - Arall nad yw'n arian parod 2700 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 3,000

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - Costau Rhedeg/Gwariant Presennol 6200 1,531 1,531 1,531 0 1,531 0 1,531

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - Dibrisiant 6200 134 134 134 0 134 0 134

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2710 581 581 581 0 581 0 581

13,129 13,129 13,129 0 13,129 0 13,129

Dibrisiant ac arall nad yw'n arian parod 5,898 5,898 5,898 0 5,898 0 5,898

Bron yn arian parod 78,587 75,587 75,587 2,494 78,081 0 78,081

Cyfanswm Refeniw - Diwylliant 85,050 81,485 81,485 2,217 83,702 (1,065) 82,637

Atodiad A

CYLLIDEB REFENIW - Terfyn Gwariant Adrannol

Cefnogi a chynnal sector 

celfyddydau cryf drwy Gyngor y 

Celfyddydau ac eraill

Cyfanswm ar gyfer Cefnogi a chynnal sector celfyddydau cryf drwy Gyngor y Celfyddydau ac eraill

Cyfanwm ar gyfer Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i'r amgylchedd hanesyddol

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Amgueddfeydd

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Llyfrgelloedd

Arweinyddiaeth strategol ar gyfer 

gwasanaethau amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer y Cyfryngau a Chyhoeddi

Cadw, gwarchod, cynnal a 

hyrwyddo mynediad i'r amglychedd 

hanesyddol
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Camau Gweithredu BEL Rhif y BEL

Cyllideb Atodol 

Gyntaf        2017-

18                                

(Mehefin 2017)       

£'000

Cynlluniau 

Cyfalaf 2018-

19 yn unol â 

Chyllideb 

Derfynol 2017-

18        

Gwaelodlin 

Diwygiedig 

2018-19         

£'000

Newidiadau 

2018-19    

£'000

Cyllideb 

Ddrafft  2018-

19             ar 

gyfer 

Cynlluniau 

Newydd

Cynlluniau 

Cyfalaf     2019-

20 yn unol â 

Chyllideb 

Derfynol         

2017-18       

Newidiadau 

2019-20 £'000 

Cyllideb 

Ddrafft 2019-

20 ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd

Cynlluniau 

Cyfalaf 2020-

21 yn unol â 

Chyllideb 

Derfynol 2017-

18        

Newidiadau 

2020-21    

£'000

Cyllideb 

Ddrafft 2020-

21 ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd

Cyngor Celfyddydau Cymru - Buddsoddiad Cyfalaf (yn cynnwys Canolfan y Mileniwm) 5800 355 355 0 355 355 0 355 355 0 355

Cefnogaeth i'r Celfyddydau - Buddsoddiad Cyfalaf 5812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

355 355 0 0 355 355 0 355 355 0 355

Amgueddfa Cymru - Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw 5540 4,989 166 0 166 817 0 817 428 0 428

Amgueddfa Cymru - Grant Prynu Sbesimenau 5540 269 269 0 269 269 0 269 269 0 269

Amgueddfa Cymru - Buddsoddi i Arbed 5540 554 0 (78) (78) 0 (117) (117) 0 0 0

5,812 435 0 (78) 357 1,086 (117) 969 697 0 697

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw 5660 8,000 0 3,000 3,000 0 2,400 2,400 0 275 275

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Cyfalaf - Buddsoddi i Arbed 5660 (25) 0 (25) (25) 0 0 0 0 0 0

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Grant Prynu Sbesimenau 5660 305 305 0 305 305 0 305 305 0 305

8,280 305 0 2,975 3,280 305 2,400 2,705 305 275 580

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 6170 1,430 1,430 0 1,430 1,430 5,000 6,430 1,430 0 1,430

1,430 1,430 0 0 1,430 1,430 5,000 6,430 1,430 0 1,430

15,522 2,170 0 2,897 5,067 2,821 7,283 10,104 2,432 275 2,707

Y Cyfryngau a Chyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru - Cyfalaf 6150 30 30 0 30 30 0 30 30 0 30

30 30 0 0 30 30 0 30 30 0 30

Cadw - Gwariant Cyfalaf 2700 3,260 3,260 0 3,260 2,260 0 2,260 4,355 0 4,355

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 6200 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2710 95 95 0 95 95 0 95 0 0 0

3,370 3,370 0 0 3,370 2,370 0 2,370 4,370 0 4,370

Cyfanswm Cyfalaf - Diwylliant 19,277 5,925 0 2,897 8,822 5,576 7,283 12,859 7,187 275 7,462

Camau Gweithredu BEL Rhif y BEL 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20

Amgueddfeydd Pensiynau Amgueddfeydd 5641 2,391 2,391 2,391 2,391

Llyfrgelloedd Pensiynau Llyfrgelloedd 5781 622 622 622 622

3,013 3,013 3,013 3,013

3,013 3,013 3,013 3,013

Cyfanswm ar gyfer gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer y Cyfryngau a Chyhoeddi

2019-20 2020-21

Cefnogi a chynnal sector 

celfyddydau cryf drwy Gyngor y 

Celfyddydau ac eraill

Cyfanswm ar gyfer Cefnogi a chynnal sector celfyddydau cryf drwy Gyngor y Celfyddydau ac eraill

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Amgueddfeydd

Cyfanswm ar gyfer Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Amgueddfeydd

Cadw, gwarchod, cynnal a 

hyrwyddo mynediad i'r 

amgylchedd hanesyddol

Cyfanswm ar gyfer Cadw, gwarchod, cynnal a hrywddo mynediad I'r amgylchedd hanesyddol

Cyllideb Refeniw Gwariant a Reolir yn Flynyddol

Cyfanswm ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Cyfanswm AME - Diwylliant

CYLLIDEB CYFALAF TRADDODIADOL - Terfyn Gwariant Adrannol

2018-19

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Llyfrgelloedd

Arweinyddiaeth Strategol ar gyfer 

gwasanaethau amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd
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1. Diben y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu ar y blaenoriaethau ym mhortffolio'r Economi a’r Seilwaith 
sy’n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor, gan gynnwys diwylliant, creadigrwydd 
a’r celfyddydau, marchnata a hyrwyddo a’r amgylchedd hanesyddol. 

 
2. Mae’r Strategaeth Genedlaethol Ffyniant i Bawb yn cyflwyno sut y byddwn yn 

gweithio ar draws ffiniau traddodiadol er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau.  Mae 
ein nod yn cwmpasu mwy na chyfoeth materol.  Mae’n golygu bod gan bob un 
ohonom ansawdd bywyd da a’n bod yn byw mewn cymunedau diogel a chadarn, 
gyda swyddi sy’n talu’n dda, incwm aelwydydd a lefelau cynhyrchiant da. 

 
3. Mae’r Strategaeth Genedlaethol yn darparu fframwaith ar gyfer ein hymagwedd 

llywodraeth gyfan tuag at gynyddu ffyniant a mynd i’r afael â phroblemau sylfaenol 
yn ymwneud â thlodi mewn ffordd fwy effeithiol a chydgysylltiedig. 

 
4. Bydd pedair thema drawsbynciol y strategaeth yn ein helpu i sicrhau’r effaith fwyaf 

mewn cyfnod o ansicrwydd a chyflawni addewid Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.  
Yn fy nhystiolaeth isod rwyf yn disgrifio sut y bydd fy mhortffolio yn cyfrannu at y 
gwaith o gyflawni’r strategaeth, yn ogystal â rhestru fy nyletswyddau statudol. 

 
Cadw 

Yr Amgylchedd Hanesyddol 
 
5. Mae ein hasedau hanesyddol cenedlaethol yn cynrychioli treftadaeth unigryw a 

gwerthfawr sy’n cefnogi bron i 40,700 o swyddi, sy’n cynhyrchu £963 miliwn mewn 
Gwerth Ychwanegol Gros ac sy’n hollbwysig i dwristiaeth.  Mae 61% o ymwelwyr 
o dramor yn dweud mai ein safleoedd hanesyddol yw eu prif reswm dros ymweld â 
Chymru. 

 
6. Daeth cyfran sylweddol o ddeddf arloesol Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru) 2016 i rym ym mis Mai 2017.  I gyd-fynd â’r ddeddfwriaeth newydd rydym 
hefyd wedi cyhoeddi polisi a chyngor gwell ar gynllunio ac arfer gorau eang ar 
gyfer yr amgylchedd hanesyddol. 

 
7. Rydym yn gyfrifol am reoli 129 o henebion ar hyd a lled Cymru, ac rydym yn 

buddsoddi yn y gwaith o’u gwarchod a’u datblygu yn flynyddol.  Yn ystod y 18 mis 
diwethaf rydym wedi dechrau ar raglen o arolygiadau pob pum mlynedd sy’n rhoi 
darlun manwl inni o gyflwr yr eiddo rydym yn eu rheoli. 

 
8. Yn 2017/18 mae ein rhaglen o waith cyfalaf yn cynnwys gwaith yn Y Gaer yn 

Aberhonddu, Castell Caernarfon, Castell Caerffili, Castell y Fflint a Phorth Mawr, 
yn ogystal â nifer fawr o brosiectau cadwraeth a masnachol ar draws Cymru. 

Perfformiad Ariannol 

9. Gwelwyd gwelliant ym mherfformiad masnachol Cadw, wedi’i ysgogi gan 
welliannau mawr i brofiad ymwelwyr, a 2016-17 oedd y flwyddyn fwyaf 
llwyddiannus yn ei hanes, gyda mwy na £6.6 miliwn o incwm wedi’i gynhyrchu. 
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10. Yn dilyn ymlaen o’r perfformiad masnachol gwell yn y blynyddoedd diwethaf, mae 
dangosyddion cynnar o ffigurau ymwelwyr hyd yma yn ystod y flwyddyn yn 
awgrymu y bydd Cadw yn cael blwyddyn lwyddiannus arall. 

 
 

Statws Cadw yn y dyfodol 

11. Yn gynharach yn y flwyddyn fe wnaethom dderbyn argymhellion y Grŵp llywio a 
sefydlwyd gennym i adolygu dyfodol y gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru 
(http://gov.wales/docs/drah/publications/170202-historic-wales-cy.pdf). Un o 
argymhellion y grŵp oedd y dylai Cadw fod yn gorff ar wahân i Lywodraeth Cymru 
ac y dylid creu Sefydliad Cenedlaethol newydd.  Yn ystod yr haf rydym wedi bod yn 
cynnal gwerthusiad o opsiynau ar gyfer dyfodol Cadw, er mwyn profi’r opsiynau 
hyn a’u cymharu â’r sefyllfa bresennol o gadw’r corff yn rhan o’r llywodraeth.  
Cafodd grŵp llywio ei sefydlu, wedi’i gadeirio gan y Cyfarwyddwr Diwylliant, 
Twristiaeth a Chwaraeon, gyda chynrychiolwyr o Cadw, yr Adran Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd ac adrannau eraill yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
ac ar draws Llywodraeth Cymru i oruchwylio’r gwaith o gyflawni’r prosiect ac mae 
ei ganfyddiadau yn cael eu hystyried yn awr. 

 
Hwyluso cydweithrediad o fewn y sector 
 
12. Argymhellion y grŵp llywio y soniwyd amdano uchod oedd llawer mwy o 

gydweithrediad rhwng ein prif sefydliadau treftadaeth a gweledigaeth ar gyfer 
Partneriaeth Strategol fel ateb i ddiogelu treftadaeth Cymru pan fydd cyllid 
cyhoeddus o dan bwysau difrifol.  Cafodd y Bartneriaeth ei sefydlu ym mis Mai 
2017 ac mae eisoes yn gwneud cynnydd da yn nhermau cydweithredu ar ffrydiau 
gwaith gan gynnwys sgiliau a datblygu, masnachol a chyflawni swyddogaethau 
swyddfa gefn ar y cyd.  Yn ogystal â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw, mae cydweithwyr ar 
Ochr yr Undebau Llafur yn elfen allweddol o waith y Bartneriaeth. 

 
13. Mae’r Bartneriaeth Strategol yn darparu cyfle gwirioneddol i greu ffocws manylach 

a hunaniaeth gliriach i waith masnachol ein sefydliadau cenedlaethol. 
 
Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 
 

14. Mae Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni 
amrediad o fentrau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys mynd i’r afael ag allgau 
cymdeithasol drwy’r rhaglen Cyfuno, cefnogi dysgu ffurfiol ac anffurfiol i blant a 
phobl o bob oed, gwella llythrennedd ac ymgysylltiad drwy fentrau sy’n cynnwys 
‘Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell’ a Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd, cefnogi 
cyfleoedd gwirfoddol a phrentisiaethau a darparu mynediad at wybodaeth drwy ein 
rhwydwaith o wasanaethau llyfrgelloedd ac archifau cyhoeddus. 

 
15. Y flaenoriaeth yn y blynyddoedd nesaf fydd dilyn agenda weddnewid, i sicrhau 

cynaliadwyedd gwasanaethau o ansawdd uchel yn erbyn cefndir ariannol anodd 
parhaus a chefnogi datblygiad dulliau newydd, yn arbennig ym maes 
gwasanaethau digidol, er mwyn cyflawni disgwyliadau cynyddol defnyddwyr am 
fynediad i wybodaeth ar-lein a gwasanaethau. 
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16. Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant gwaith rhaglen treftadaeth ddigidol Casgliad y 

Werin Cymru ym maes ymgysylltu â’r gymuned, a disgwyliwn i’r sector, yn 
genedlaethol ac yn lleol, gyfrannu at Flwyddyn Chwedlau 2017 ac ymgyrchoedd 
yn y dyfodol. 

 
17. Bydd y rhaglen Cyfuno yn parhau i fod yn flaenoriaeth inni, a byddwn yn adeiladu 

ar lwyddiant y prosiectau peilot, er mwyn sicrhau bod grwpiau difreintiedig o bob 
cwr o Gymru yn datblygu sgiliau a hyder newydd drwy ymgysylltu â diwylliant a 
threftadaeth. 

 
18. Bydd ein sefydliadau cenedlaethol yn parhau i dderbyn cymorth grant gan 

Lywodraeth Cymru i ddiogelu ein diwylliant a darparu gwasanaethau ar hyd a lled 
y wlad.  Yn 2018, bydd y gwaith o ddatblygu Sain Ffagan yn dwyn ffrwyth, gyda 
chymorth buddsoddiad o £7 miliwn gan Lywodraeth Cymru. 

 
19. Bydd y Llyfrgell Genedlaethol yn parhau i arwain y gwaith o gyflawni 

gwasanaethau yn ddigidol a dechreuodd gyflwyno strategaeth 3 blynedd newydd 
ym mis Ebrill 2017, a fydd yn cynyddu’n sylweddol y swm o gynnwys digidol sydd 
ar gael ac yn darparu gwasanaethau arloesol a chynhwysol. 

 
20. Mae cydweithio gydag ystod eang o sefydliadau a sectorau eraill yn hollbwysig er 

mwyn gwella cynaliadwyedd y broses o ddarparu gwasanaethau mewn hinsawdd 
economaidd heriol.  Byddwn yn herio sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys 
Amgueddfa a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, i gydweithio mewn ffordd ragweithiol i 
ymchwilio i ffyrdd o gynyddu buddsoddiad allanol mewn gweithgareddau 
treftadaeth ddiwylliannol a darparu arweinyddiaeth i’r sector yn ehangach. 

 
Amgueddfeydd  
 
21. Er gwaethaf yr amgylchiadau heriol, llwyddodd 91 o amgueddfeydd lleol i gynnal y 

safonau a bennwyd gan Safon Achredu Amgueddfeydd y DU.  Maent yn parhau i 
ofalu am dreftadaeth y DU a sicrhau ei bod ar gael er mwynhad ac addysg 
cymunedau lleol ac ymwelwyr.  Mae cynllun newydd yn cael ei baratoi yn awr ar 
gyfer cefnogi’r sector amgueddfeydd. 

 
22. Mae ymgynghorwyr wedi’u penodi i gynnal astudiaeth ymarferoldeb er mwyn 

ystyried y posibilrwydd o greu amgueddfa bêl-droed, neu amgueddfa chwaraeon 
fwy cyffredinol (sy’n deillio o’n cytundeb gyda Plaid Cymru ar y gyllideb ar gyfer 
2017/18). 

 
23. Astudiaeth ymarferoldeb i archwilio’r posibilrwydd o greu oriel celf gyfoes 

genedlaethol i Gymru (sy’n deillio o’n cytundeb gyda Plaid Cymru ar y gyllideb ar 
gyfer 2017/18). 
 

Archifau 
 

24. Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau archifau lleol i gyflwyno modelau darparu 
gwasanaethau mwy cynaliadwy, a chefnogi cydweithrediad er mwyn mynd i’r afael 
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â materion yn cynnwys diogelu a rheoli cofnodion ‘digidol anedig’ yn yr hirdymor.  
Mae cynllun newydd yn cael ei baratoi i gefnogi’r sector hwn. 

 
25. Er gwaethaf yr heriau presennol, mae 11 o sefydliadau archifau yng Nghymru 

wedi’u Hachredu yn awr o dan gynllun Achredu’r Gwasanaeth Archifau, safon 
sicrhau ansawdd y DU ar gyfer archifau, a gyflwynwyd yn 2013, ac sy’n cael ei 
weinyddu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.  Mae mwy na 70% o’r 
gwasanaethau sy’n gorfod cyflawni’r Safon Achrediad er mwyn cadarnhau eu 
statws statudol fel lleoedd i gadw cofnodion cyhoeddus, wedi cyflawni Achrediad 
yn awr, ac mae’r gwasanaethau sy’n weddill yn gweithio at y gofynion Achrediad. 

 
Llyfrgelloedd cyhoeddus 
 

26. Mae’r pwysau ariannol parhaus ar gyllid awdurdodau lleol yn arwain at ostyngiad 
yn nifer y gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus ac mae rhai llyfrgelloedd yn cael 
eu cau ac eraill yn cael eu trosglwyddo i fod yn llyfrgelloedd sy’n cael eu cynnal yn 
gyfan gwbl neu’n rhannol gan grwpiau cymunedol.  Yn y cyfnod economaidd 
anodd hwn mae’n rhaid adolygu pob cyllideb yn ofalus.  Fodd bynnag, mae 
llyfrgelloedd cyhoeddus yn ddyletswydd statudol ac maent yn cyfrannu at nifer 
sylweddol o feysydd polisi pwysig, gan gynnwys cynhwysiant digidol, dysgu, 
llythrennedd, ffyniant, iechyd a llesiant a chymunedau cynaliadwy. 

 
27. Byddwn yn monitro’r newidiadau arfaethedig i wasanaethau llyfrgelloedd yn ofalus 

i sicrhau bod awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu gwasanaethau llyfrgelloedd 
"cynhwysfawr ac effeithlon” i bawb. 

 
28. Gallwn ymfalchïo yn ein gwasanaethau llyfrgelloedd yng Nghymru sydd, yn ôl 

ymchwil diweddar gan Ymddiriedolaeth Carnegie UK wedi canfod bod 46% o’r 
boblogaeth yn eu defnyddio, a bod tua thri chwarter y bobl yng Nghymru yn dweud 
bod llyfrgelloedd cyhoeddus yn bwysig i’w cymunedau. 

 
29. Mae ein gwaith partneriaeth gydag awdurdodau lleol a Llyfrgell Genedlaethol 

Cymru i wella’r cynnig digidol yn talu ar ei ganfed, gyda chynnydd yn y defnydd o 
ddeunyddiau clyweledol a chynnydd yn y nifer o bobl ifanc 15-24 oed sy’n 
defnyddio’r llyfrgell i 51% (o 2011 i 2016). 

 
30. Mae ein Rhaglen Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol llwyddiant wedi arwain at 

foderneiddio mwy na 100 o lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru, ac mae wedi 
agor adeiladau i gynulleidfaoedd newydd, a chreu mannau dysgu a diwylliannol 
modern a galluogi llyfrgelloedd i gynnal mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau 
yn y llyfrgelloedd.  Rydym yn dymuno adeiladu ar ein llwyddiannau diweddar a 
gweithio ar gynllun newydd ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru. 

 
Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
 
31. Fel yr esboniwyd eisoes yn y paragraffau blaenorol, mae ein sefydliadau 

cenedlaethol yn cyfrannu at amrediad o flaenoriaethau ac agendâu strategol 
Llywodraeth Cymru, gan gynnwys gweithgareddau cydweithredol a phartneriaid 
allweddol eraill yn yr adran treftadaeth ddiwylliannol yng Nghymru.  Mae’r 
blaenoriaethau strategol ar gyfer Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol 
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Cymru wedi’u cyflwyno yn fy Llythyr Cylch Gwaith blynyddol.  Mae llythyr 2017-18 
yn canolbwyntio ar y ffordd mae’r sefydliadau hyn yn cyfrannu at flaenoriaethau yn 
Symud Cymru Ymlaen a chydnabod dyletswyddau statudol, gan gynnwys gofynion 
ar gyfer y ddau gorff o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

 
32. Cefais gyfarfod gyda Chadeiryddion a Phrif Weithredwyr y ddau sefydliad yn 

ddiweddar (25 Medi) i drafod cynnydd eu sefydliadau gyda phrosiectau a 
gweithgareddau allweddol.  Bydd trafodaethau cynllunio busnes yn cael eu cynnal 
yn y man, a bydd y ddau sefydliad yn cyflwyno eu cynlluniau gweithredol ar gyfer 
2018-19 (gan gynnwys dangosyddion perfformiad ar gyfer y flwyddyn i ddod) i’w 
cymeradwyo gennyf cyn diwedd Mawrth 2018. 

 

33. Yn gynharach yn y flwyddyn, comisiynais Dr Simon Thurley i gynnal adolygiad i 
helpu Llywodraeth Cymru i nodi’r ffyrdd mwyaf priodol y gallant helpu’r Amgueddfa 
Genedlaethol i fod yn fwy effeithlon ac yn fwy cynaliadwy.  Mae Dr Thurley yn 
cydnabod ansawdd casgliadau cenedlaethol Amgueddfa Cymru, yn ogystal ag 
arbenigedd a gwybodaeth y staff ac mae o’r farn bod Amgueddfa Cymru yn un o 
amgueddfeydd gorau yn y DU.  Rydym yn gweithio’n agos yn awr gyda Bwrdd 
Ymddiriedolaeth ac Uwch Dîm Rheoli Amgueddfa Cymru i benderfynu ar y camau 
nesaf ar gyfer yr adolygiad a’r argymhellion. 

 
 
Y Celfyddydau 
 
Blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Celfyddydau 
 
34. Mae Blaenoriaethau Strategol a meysydd gweithgarwch allweddol y celfyddydau 

yn cael eu cyflwyno yn ein Llythyr Cylch Gwaith i Gyngor Celfyddydau Cymru.  
Mae’r llythyr presennol (2017-18) yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau sydd wedi’u 
nodi yn Symud Cymru Ymlaen.  Mae hyn yn cynnwys gwneud cyfraniad llawn i 
helpu i gyflawni’r ymrwymiadau newydd canlynol: 

 

 Cronfa Her newydd ar gyfer sefydliadau ym maes y celfyddydau a 
chwaraeon i ddarparu arian cyfatebol ar gyfer eu prosiectau ac i uno 
creadigrwydd a datblygiadau digidol  

 Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth i helpu pobl ifanc i wireddu eu 
potensial cerddorol  

 Amodau ariannu newydd ar gyfer sefydliadau diwylliannol sy’n cael arian 
cyhoeddus i gefnogi pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig  

 Ehangu’r rhaglen sy’n darparu mynediad agored at gyfleoedd diwylliannol i 
bobl ifanc  

 Creu ‘Coridor Diwylliant yr A55’ er mwyn troi’r coridor hwn yn un o lwybrau 
diwylliannol mawr Ewrop  

 Cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar sefydlu Oriel Gelf Genedlaethol (yn unol 
â’n cytundeb â Phlaid Cymru ar gyllideb 2017/18).  

 
 

Tudalen y pecyn 48



Y PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y GYMRAEG A CHYFATHREBU 
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG – BLAENORIAETHAU PORTFFOLIO 

 

6 

 

35. Yn ogystal â phwysleisio’r ymrwymiad parhaus i ofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r Llythyr Cylch Gwaith hefyd yn pwysleisio nifer o 
themâu a gweithgareddau: 
 

 Bod yn greadigol weithgar 

 Trechu tlodi ac anfantais 

 Dysgu Creadigol 

 Swyddi, sgiliau a’r economi 

 Iechyd a llesiant 

 Adfywiad 

 Gwaith Rhyngwladol 

 Digidol, Darlledu a Chyhoeddi 

 Gwytnwch 

 Cymru amrywiol a dwyieithog 

 

36. Gwnaed cynnydd da iawn eisoes i gyflawni’r blaenoriaethau presennol hyn.  Bydd 
Llythyr Cylch Gwaith 2018-19 i Gyngor y Celfyddydau Cymru yn adeiladu ar y 
themâu hyn a’r cynnydd a wnaed.  Mae Cyngor y Celfyddydau yn cynhyrchu 
Cynllun Gweithredol (busnes) bob blwyddyn, sy’n egluro sut y bydd yn cyflawni’r 
gofynion yn y llythyr cylch gwaith ac rydym yn sicrhau ein bod yn fodlon â’r cynllun 
hwn cyn cytuno ar y Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer y flwyddyn i 
ddod. 

Incwm newydd ac ychwanegol ar gyfer y Celfyddydau 

37. Er gwaethaf y cyllid ychwanegol yr ydym wedi llwyddo i’w ddarparu i Cyngor y 
Celfyddydau eleni, mae gostyngiadau diweddar i lefelau cyllid cyhoeddus yn 
golygu bod yn rhaid i bob sefydliad diwylliannol chwilio am ffynonellau cyllid 
newydd, a chynhyrchu mwy o refeniw eu hunain.  Mae hyn yn cynnwys: nawdd a 
rhoddion corfforaethol, dyngarwch a rhoddion unigol, cyllido torfol, cynlluniau 
aelodaeth a ‘chyfeillion’ a grantiau gan Ymddiriedolaethau a Sefydliadau 
elusennol.  Byddwn yn gofyn i Cyngor y Celfyddydau sicrhau bod sefydliadau 
celfyddydol yn gwneud popeth y gallant yn y maes hwn, mewn ymgais i ddatblygu 
ffynonellau cyllid cynaliadwy a bod yn llai dibynnol ar gymorthdaliadau cyhoeddus. 

Dinas Diwylliant y DU 2021 

38. Rydym yn gwbl gefnogol o gynnig Dinas a Sir Abertawe i ddod yn Ddinas 
Diwylliant y DU ar gyfer 2021.  Os bydd yn llwyddo, byddwn yn darparu cyllid 
sylweddol i Abertawe.  Rydym hefyd yn barod i ddarparu ‘cymorth mewn 
nwyddau’, er mwyn helpu Abertawe gyda’r heriau ymarferol o gyflawni’r Flwyddyn, 
er enghraifft arbenigedd ar dwristiaeth a marchnata. 

 
39. Byddai hyn yn cyd-fynd â’r Fargen Ddinesig ac yn cyflymu adfywiad y ddinas.  Ar 

ôl Brexit, bydd yn dangos i’r byd bod Cymru’n parhau i fod yn wlad sy’n edrych y tu 
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hwnt i’w ffiniau a’i bod ar agor i fusnes.  Bydd hyn rhoi hwb enfawr i ymdeimlad o 
gymuned a hunaniaeth pobl Abertawe.  

 

40. Rydym yn canmol gweledigaeth Abertawe o’r hyn y gellir ei gyflawni a dymunwn 
bob llwyddiant iddynt yn eu hymgais i fod y ddinas gyntaf yng Nghymru i sicrhau’r 
anrhydedd pwysig hwn. 

 
Cyhoeddi a Llenyddiaeth 

 
Adolygiad annibynnol o’r cymorth ar gyfer cyhoeddi a llenyddiaeth 
 
41. Cyhoeddwyd adroddiad y panel ar 13 Mehefin ac fe wnes ddatganiad llafar yn 

diolch i’r panel am ei waith.  Yn dilyn hyn rydym wedi derbyn sylwadau amrywiol 
gan randdeiliaid, gan gynnwys y cyrff perthnasol dan sylw, yn bennaf Cyngor 
Celfyddydau Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru.  Mae rhai o’r 
rhai a ysgrifennodd atom wedi mynegi pryderon ynglŷn ag agweddau’r adroddiad, 
ac mae eraill wedi darparu datganiadau o gymorth ar gyfer argymhellion yr 
adroddiad.  Cytunodd y Panel adolygu annibynnol i ystyried y sylwadau a 
dderbyniwyd ac anfonwyd eu hymateb atom ar 25 Medi. 
 

42. Cyn hynny, yn ystod yr haf, cyfarfu swyddogion â chynrychiolwyr o Gyngor 
Celfyddydau Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru i ystyried yr 
agweddau ymarferol o ddatblygu argymhellion yr adroddiad a hysbysu ein barn 
wrth inni baratoi ymateb ffurfiol i’r adroddiad yn ystod yr hydref. 

 
43. Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ei ymchwiliad ei hun 

i’r adolygiad annibynnol o’r cymorth sydd ar gael i’r sector cyhoeddi a llenyddiaeth; 
cyflwynais dystiolaeth i’r Pwyllgor ar 12 Hydref. 

 
44. Byddaf yn ystyried ymateb y panel, dyddiedig 25 Medi, a chanfyddiadau’r Pwyllgor 

Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu cyn cyflwyno fy ymateb ffurfiol i’w adroddiad. 
 
Fforwm y Cyfryngau 

 

45. Byddwn yn sefydlu fforwm y cyfryngau annibynnol newydd i roi cyngor ar ddyfodol 
y cyfryngau a darlledu yng Nghymru.  Yn ystod yr hydref byddwn yn hysbysu 
swydd Cadeirydd y Fforwm yn gyhoeddus.  Ar ôl penodi’r Cadeirydd, a chyda 
cyfranogiad y Cadeirydd, bydd aelodau eraill yn cael eu recriwtio i’r Fforwm.  Y 
bwriad wedyn yw y bydd y Fforwm yn dechrau ei waith cyn gynted â phosibl. 

 
Marchnata a Chyfathrebu 
 
46. Mae’r brand newydd o ‘Gymru’ fel cyrchfan, a gyflwynwyd yn 2016, yn 

canolbwyntio ar y cydbwysedd rhwng yr hyn sy’n gwneud ein Gwlad yn gynhenid 
Gymreig ac yn rhagorol yn rhyngwladol.  Mae hefyd yn ceisio creu dull mwy unedig 
a naratif cyson ar gyfer hyrwyddo Cymru ar lwyfan ryngwladol.  Cafodd y gwaith 
hwn ei wneud mewn ymateb i’n huchelgeisiau i ddatblygu dull mwy integredig o 
hyrwyddo Cymru i’r byd fel gwlad i ymweld â hi, masnachu, buddsoddi a byw 
ynddi. 
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47. Mae’r dull newydd wedi derbyn canmoliaeth gan y cyfryngau, rhanddeiliaid a’r 

diwydiant ac mae’r ymgyrchoedd cysylltiedig yn cyflawni canlyniadau cryf. 
 
Marchnata Twristiaeth 
 
48. Mae Marchnata Twristiaeth fel arfer yn gweithredu fel cludwr baner i Gymru.  Er 

mwyn atgyfnerthu’r dull newydd, mwy hyderus o hyrwyddo Cymru, cyflwynwyd 
cyfres o flynyddoedd â themâu i gyd-fynd â chyflwyniad y brand newydd.  
Dechreuodd hyn gyda Blwyddyn Antur yn 2016 a Blwyddyn Chwedlau yn 2017 a 
dilynir hyn gan Flwyddyn y Môr yn 2018 a Blwyddyn Darganfod yn 2019. 
 

49. Diben y blynyddoedd thema hyn yw darparu canolbwynt ar gyfer marchnata a 
datblygu cynnyrch a chreu cynnig cryfach a chliriach i Gymru fel cyrchfan i 
dwristiaid.  Dewiswyd y Flwyddyn Chwedlau yn benodol er mwyn dathlu diwylliant 
Cymru ac mae’n ceisio dod â’n gorffennol yn fyw mewn ffordd fodern ac i ddathlu 
chwedlau newydd. 

 
50. Lansiwyd ein hymgyrch ryngwladol gwerth £5 miliwn, Blwyddyn Chwedlau, yn 

Ionawr 2017.  Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar y farchnad ddomestig, gan 
gynnwys Cymru a’r DU yn ehangach, gyda phwyslais penodol ar Lundain a De-
ddwyrain Lloegr, ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan y diwydiant, 
masnach a defnyddwyr fel ei gilydd. 

 
51. Drwy gydol y flwyddyn byddwn yn canolbwyntio ar nifer o themâu sy’n ceisio dod 

â’r cynnwys a storïau amrywiol sy’n gysylltiedig â’r flwyddyn thema, yn fyw.  Er 
enghraifft, roedd ffocws ar Chwaraeon Chwedlonol er mwyn dathlu Gêm Rownd 
Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA a gynhaliwyd yng Nghymru ym Mehefin, 
a ffocws ar Wyliau Chwedlonol dros yr Haf, a oedd yn cynnwys gosodiad cleddyf 
enfawr a gyflwynwyd yn yr Eisteddfod ac yn y Sioe Frenhinol.  Y ffocws yn nhymor 
yr Hydref eleni fydd Bwyd a Diod Chwedlonol, yna Teithiau Chwedlonol ar ddiwedd 
y flwyddyn i gyd-fynd â chyflwyniad Ffordd Cymru, llwybr dwristiaeth newydd â 
ffocws rhyngwladol. 

 
52. Mae’r arwyddion cynnar yn dangos bod y thema Chwedlau yn gweithio, gydag 

arolwg Barometer Twristiaeth diweddar yn dangos bod 40% o fusnesau twristiaeth 
wedi cael mwy o ymwelwyr nag yn 2016, a dywedodd 82% eu bod yn teimlo’n 
hyderus ynglŷn â gweddill 2017. 

 
53. Yn nhermau atgyfnerthu ein hatyniadau diwylliannol, mae Cadw ac Amgueddfa 

Cymru wedi cofnodi’r ffigurau uchaf erioed dros yr Haf.  Ymwelodd bron i hanner 
miliwn o bobl â safleoedd Cadw yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, cynnydd o 
8.2% ar 2016 ac ymwelodd hanner miliwn o bobl hefyd â’n hamgueddfeydd yn 
ystod yr un cyfnod, a oedd yn dangos cynnydd o 7% ar 2016. 

 
Digwyddiadau Mawr 

 
54. Mae cynnal Digwyddiadau Mawr yn cefnogi ein hymdrech i greu Cymru ffyniannus; 

maent yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r economi dwristiaeth.  Mae’n ddiwydiant 
medrus iawn sy’n darparu cyfleoedd swyddi a hyfforddiant o safon uchel ar lefelau 
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amrywiol.  Mae sectorau busnes blaenoriaeth eraill yn elwa hefyd.  Er enghraifft, 
mae’r sector diwydiannau creadigol yn elwa o gynnal digwyddiadau megis Gŵyl y 
Dyn Gwyrdd. 
 

55. Rydym hefyd yn cefnogi portffolio o ddigwyddiadau celfyddydol a diwylliannol 
‘cartref’.  Mae’r rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cynnig ystod gyfoethog ac 
eang o brofiadau diwylliannol.  Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig profiadau 
unigryw i gynulleidfaoedd, yma ac ar draws y byd, o Gymru fel gwlad ddilys, 
greadigol a byw. 
 

56. Rydym wedi llwyddo i gyflawni hyn i gyd gyda chymorth cyllid Llywodraeth Cymru 
ac mae’n brawf ein bod ni, ers lansio ein strategaeth digwyddiadau mawr yn 2010, 
wedi gwneud camau breision wrth ddatblygu statws Cymru yn y diwydiant 
digwyddiadau rhyngwladol. 

 
57. Drwy weithio gyda phartneriaid o’r sector cyhoeddus a phreifat yng Nghymru a’r 

DU, rydym wedi meithrin perthnasau cryf ac effeithiol gyda pherchnogion 
digwyddiadau rhyngwladol a’r gymuned digwyddiadau rhyngwladol yn gyffredinol, 
gan sicrhau eu parch, eu hymddiriedaeth a’u hyder yng ngallu Cymru i gynnal 
digwyddiadau.  Nid oes amheuaeth bod Cymru, mewn cyfnod o amser cymharol 
fyr, wedi llwyddo i fod yn gystadleuwr gwirioneddol mewn marchnad fyd-eang 
gystadleuol iawn. 

 
58. Mae’r digwyddiadau yn dangos treftadaeth ddiwylliannol unigryw Cymru.  Maent yn 

darparu cyfleoedd gwerthfawr i’n prif artistiaid a pherfformwyr ar lwyfan 
rhyngwladol. Maent yn helpu i hyrwyddo bwyd a chynnyrch Cymru, ac yn darparu 
llwyfan proffil uchel ar gyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg. 

 
Diwydiannau Creadigol 
 
59. Byddwn yn sefydlu Cymru Greadigol i ddarparu gwasanaeth mwy holistaidd i’r 

Sector Creadigol yng Nghymru na’r hyn a gynigir yn awr.  Rydym eisiau sicrhau twf 
parhaus y sector diwydiannau Creadigol ar draws Cymru gyfan, a sicrhau bod 
sector cynaliadwy’n cael ei greu ar gyfer yr hirdymor.  I wneud hyn mae angen inni 
ddarparu cynnig mwy cydgysylltiedig o’r gwaelod i fyny ar gyfer y sector Creadigol, 
a fydd yn cynnig cymorth sy’n cwmpasu’r ‘pileri’ canlynol: 

 

 Meithrin llwybrau talent a chymorth sgiliau sydd wedi’u harwain gan y 
diwydiant 

 Mynediad at gyfalaf (preifat a chyhoeddus) 

 Seilwaith, rhwydweithiau a gwaith partneriaeth 

 
Chwaraeon 

 
60. Mae’r blaenoriaethau strategol a’r meysydd gweithgarwch allweddol wedi’u 

cyflwyno yn ein Llythyr Cylch Gwaith blynyddol i Chwaraeon Cymru. 
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61. Mae chwaraeon elitaidd yn parhau i fod yn ffocws hollbwysig i weithgareddau 
Chwaraeon Cymru.  Mae Cynllun Busnes 2017-18 Chwaraeon Cymru yn darparu 
rhai mesurau canlyniadau a pherfformiad i gadarnhau’r cynnydd a’r amcanion sydd 
wedi’u cynnwys yn y Strategaeth Chwaraeon Elitaidd.  Er enghraifft, gweithio gyda 
chyrff llywodraethu cenedlaethol er mwyn nodi athletwyr a allai ennill medalau yng 
Ngemau’r Gymanwlad 2018 a sicrhau bod cynlluniau perfformiad pwrpasol wedi’u 
sefydlu sy’n adlewyrchu eu gofynion unigol ar gyfer ennill medalau. 

 
Adolygu Cyfleusterau 
 
62. Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ym mis Gorffennaf 2016 i beidio cyflwyno cais i 

gynnal Gemau’r Gymanwlad yn 2026, cyhoeddwyd adolygiad o’r cyfleusterau 
chwaraeon yng Nghymru, gyda’r bwriad o gynyddu lledaeniad lleoliadau o’r radd 
flaenaf a fyddai’n creu budd i’r gymuned leol ac i athletwyr elitaidd a pherfformiad 
yn ogystal â chynyddu capasiti Cymru i gynnal digwyddiadau mawr yn y dyfodol. 
 

63. Bydd y gwaith hwn yn cefnogi ein strategaeth genedlaethol “Ffyniant i Bawb” a’n 
hymrwymiad i greu’r amodau a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl fod yn fwy egnïol.  

 
Clwb Pêl-droed Wrecsam 
 
64. Yn gynharach eleni dechreuwyd trafodaethau rhwng y rhanddeiliaid perthnasol i 

drafod unrhyw ddatblygiadau posibl ar gyfer stadiwm y Cae Ras.  Ar wahân i’w 
hanes cyfoethog yn y byd pêl-droed, gall y stadiwm gynnal digwyddiadau mawr a 
allai fod o fudd i economi Wrecsam yn ogystal â rhanbarth cyfan Gogledd Cymru.  
Mae’r trafodaethau hyn yn parhau. 
 

Gemau Olympaidd Arbennig Cymru 
 
65. Ym mis Awst eleni anfonodd Gemau Olympaidd Arbennig Cymru dîm i gystadlu 

yng Ngemau Haf Cenedlaethol y Gemau Olympaidd Arbennig a gynhaliwyd yn 
Sheffield.  Cystadlodd y tîm mewn 11 o feysydd chwaraeon gwahanol a llwyddo i 
ennill mwy na 200 o fedalau.  Rydym wedi darparu £10,000 gan Lywodraeth 
Cymru i gynorthwyo’r tîm sy’n galluogi i bobl ag amrediad o anableddau dysgu 
gwahanol i gystadlu mewn digwyddiad chwaraeon mawr.  Cynhaliodd y Prif 
weinidog dderbyniad yn ddiweddar i groesawu’r cystadleuwyr a’r staff cymorth yn 
dilyn y digwyddiad. 

 
Gemau Cymru 
 
66. Mae Gemau Cymru yn ddigwyddiad aml-chwaraeon dwyieithog blynyddol sy’n 

darparu cyfle i athletwyr ifanc talentog yng Nghymru gystadlu mewn cystadleuaeth 
genedlaethol bwysig.  Rydym yn parhau i ddarparu cymorth ariannol ar gyfer y 
digwyddiad unigryw hwn. 

 
Gemau’r Gymanwlad, Arfordir Aur 2018 
 
67. Drwy Gemau Cymru, rydym yn darparu pecyn cyllid i Gemau’r Gymanwlad Cymru i 

gefnogi presenoldeb Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad ar Arfordir Aur, 
Awstralia fis Ebrill y flwyddyn nesaf. 
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Cynllun Benthyciadau Cyfalaf Cyfleusterau Chwaraeon 
 
68. Drwy Gynllun Benthyciadau Cyfalaf Chwaraeon Cymru rydym wedi darparu cyllid o 

fwy na £2.4 miliwn i awdurdodau lleol Wrecsam, Conwy a Chaerdydd er mwyn 
iddynt uwchraddio eu cyfleusterau chwaraeon a hamdden. 

 
Gardd Fotanegol Genedlaethol Cymru 
 
69. Rydym yn parhau i ddarparu cymorth grant i gefnogi gweithgareddau’r Ardd.  Yn 

2017-18 dyrannwyd cyfanswm o £581,000 o gyllid refeniw, yn ogystal â £95,000 o 
gyllid cyfalaf. 

 
Dyletswyddau Statudol 
 
Isod rwyf wedi cyflwyno’r Dyletswyddau Statudol sy’n berthnasol i fy mhortffolio. 
 
Cynlluniau Eiddo Diwylliannol 
 
Cynllun Derbyn yn Gyfnewid am Dreth Etifeddiant a Rhoddion Diwylliannol 
 
70. Mae’r cynlluniau Derbyn yn Gyfnewid am Dreth Etifefddiant a Rhoddion 

Diwylliannol yn cael eu rheoli yng Nghymru gan swyddogion.  Mae’r cynllun yn 
galluogi trethdalwyr i drosglwyddo gwaith celf a gwrthrychau treftadaeth pwysig i 
berchenogaeth gyhoeddus, wrth dalu treth.  Mae’r Cynllun Rhoddion Diwylliannol 
yn galluogi i drethdalwyr y DU roi gwaith celf pwysig a gwrthrychau diwylliannol 
eraill er budd i’r cyhoedd a derbyn gostyngiad treth yr un pryd yn seiliedig ar 
ganran sefydlog o werth y rhodd sy’n cael ei wneud. 

 
Esemptiad o’r Dreth Etifeddiant a’r Dreth ar Enillion Cyfalaf 
 
71. Mae esemptiad o’r dreth etifeddiant a’r dreth ar enillion cyfalaf ar gael i 

berchenogion eiddo treftadaeth rhagorol, yn ddarostyngedig i ymgymeriadau sydd 
wedi’u cymeradwyo gyda Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.  Mae’r ymgymeriadau hyn 
yn cynnwys gofyniad ar ran y perchennog i gymryd unrhyw gamau rhesymol i 
ddiogelu’r gwrthrychau a darparu mynediad i’r cyhoedd iddynt.  Mae swyddogion 
arbenigol yn darparu cyngor i CThEM ar eitemau sydd wedi’u heithrio o’r dreth 
etifeddiant a’r dreth ar enillion cyfalaf. 

 
Deddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964  
 
72. Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru ddarparu ‘gwasanaeth llyfrgelloedd 

cynhwysfawr ac effeithlon’ o dan Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd 
Cyhoeddus 1964.  Fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith mae 
gennyf ddyletswydd i ‘arolygu, a hyrwyddo gwelliannau i’r gwasanaeth llyfrgelloedd 
gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol’.  Mae’r broses bresennol 
o gyflawni’r ddyletswydd hon yn cael ei chyflawni drwy Safonau Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru a’i gweinyddu gan swyddogion. 

 
Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1996 adran 60  
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73. Mae Adran 60 yn ei gwneud yn ofynnol i bob prif gyngor sefydlu a chynnal cynllun 
sy’n cyflwyno eu trefniadau ar gyfer gofalu, cadw a rheoli eu cofnodion yn briodol, 
gan gynnwyd deunyddiau hanesyddol i’w cadw fel archifau, a chofnodion 
gweinyddol yr awdurdod.  Mae cynlluniau Adran 60 yn cael eu monitro gan 
swyddogion. 

 

Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958 

 

74. Mae gwasanaethau archifau yng Nghymru (gwasanaethau awdurdodau lleol, 
prifysgolion a sefydliadau cenedlaethol) yn cael eu cymeradwyo gan yr Archif 
Genedlaethol fel lleoedd adneuo (PoD) er mwyn cynnal cofnodion cyhoeddus 
dynodedig.  Er mwyn cynnal eu statws fel lleoedd adneuo, mae’n rhaid i 
wasanaethau archif gyflawni safon y DU ar gyfer Achredu Gwasanaethau Archif.  
Mae’r cynllun hwn yn cael ei weinyddu yng Nghymru gan swyddogion. 

 
Yr Amgylchedd Hanesyddol 
 
75. Mae Cadw yn cyflawni nifer o swyddogaethau statudol ar ran Gweinidogion Cymru 

o ran yr amgylchedd hanesyddol.  Mae’r prif swyddogaethau wedi’u cynnwys yn 
Neddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979, Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) 2016.  Mae’r swyddogaethau yn cynnwys: 

 

 dynodi a diogelu asedau hanesyddol 

 rheoli a gwarchod a sicrhau mynediad y cyhoedd i safleoedd cenedlaethol 
pwysig – eiddo mewn gofal Cadw 

 cynnal cofnodion cynhwysfawr ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol 

 
76. Mae Cadw hefyd yn cynnal nifer o swyddogaethau cynllunio statudol lle y gallai hyn 

effeithio ar yr amgylchedd hanesyddol, er enghraifft, rhoi sylwadau ar gynigion 
datblygu penodol a allai effeithio ar henebion cofrestredig, parciau, gerddi a 
thirluniau hanesyddol cofrestredig a Gwerth Cyffredinol Eithriadol Safleoedd 
Treftadaeth y Byd a’u lleoliadau. 
 

Chwaraeon 
 
77. Cafodd Cyngor Chwaraeon Cymru, sydd bellaf yn masnachu fel Chwaraeon 

Cymru, ei sefydlu o dan Siarter Frenhinol ym 1972.  Fel corff cyhoeddus, ei brif rôl 
yw cyflawni ei gyfrifoldebau statudol yng nghyd-destun nodau strategol 
Llywodraeth Cymru.  Ei brif bwrpas yw cefnogi, annog a meithrin gwybodaeth a 
datblygiad chwaraeon a gweithgareddau hamdden corfforol a chyflawni rhagoriaeth 
ymhlith y cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru. 

 
78. Mae ei amcanion statudol wedi’u rhestru yn y Siarter Frenhinol ac mae ei nodau 

wedi’u cynnwys yn y cynllun busnes blynyddol. 
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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
 
Dyddiad: 8 Tachwedd 2017 
Amser: 11:15-12:15 
Lleoliad: Papur tystiolaeth ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu i lywio’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft 2018-19   
 
Diben 
1. Darparu gwybodaeth am Gyllideb Ddrafft 2018-19 mewn perthynas â’r Gymraeg, 

yn dilyn cais gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 
 
Amseriad 
2. Cyhoeddwyd y gyllideb ddrafft fel rhan o broses dau gam; sef cyhoeddi cyllideb 

amlinellol (cam 1) ar 3 Hydref gyda chyllideb fanwl (cam 2) yn dilyn ar 24 Hydref.  
  

Cefndir 
3. Ym mis Gorffennaf 2017 lansiodd Llywodraeth Cymru strategaeth newydd – 

Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr Cymraeg.   
 

4. Mae Cymraeg 2050 yn cynnwys camau i gynyddu’r nifer sy’n caffael y Gymraeg 
drwy’r system addysg ac i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg. Gan hynny, mae’r 
meysydd polisi a oedd wedi’u cynnwys yn y strategaeth flaenorol: Iaith fyw: iaith 
byw (a’r datganiad polisi Iaith fyw: iaith byw – Bwrw Mlaen), yn ogystal â’r 
Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, bellach wedi’u dwyn ynghyd mewn un 
ddogfen. Prif nodau’r strategaeth newydd yw: 
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5. Ar y cyd â’r strategaeth, cyhoeddwyd dogfen Cymraeg 2050: Rhaglen Waith 
2017-21.  Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein blaenoriaethau ni fel Llywodraeth 
yn ystod pedair blynedd cyntaf y strategaeth i osod sylfeini cadarn er mwyn 
cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050.  

 
Ymateb 
 
6. Darperir yr wybodaeth a ganlyn yn y drefn y gofynnwyd amdani yn y llythyr 

comisiynu dyddiedig 1 Medi 2017, o dan y penawdau isod: 

 Rhan 1: Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am ddyraniadau'r 
Llinellau Gwariant yn y Gyllideb  

 Rhan 2: Rhagor o wybodaeth 

 Rhan 3: Meysydd penodol 
 
Rhan 1: Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am ddyraniadau’r 
Llinellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL)    
 
7. Mae’r tabl isod yn darparu crynodeb o’r gweithredoedd cyllidebol sy’n cefnogi 

strategaeth Cymraeg 2050: 
 

 
Cyllideb 

Gwelodlin  
2017-18  

£000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2018-19 
£000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2019-20 
£000 

Gweithred: Y Gymraeg mewn Addysg    

BEL 
5164 

Y Gymraeg mewn 
Addysg 

29,231* 31,361** 31,361** 

Gweithred: Y Gymraeg  

BEL 
6020 

Y Gymraeg 3,964 3,913 3,913 

BEL 
6021 

Comisiynydd y 
Gymraeg 

3,000 3,051 3,051 

 Cyfanswm 36,195 38,325 38,325 
* Gan gynnwys £5m ychwanegol ar gyfer y Gymraeg fel rhan o’r cytundeb ar y gyllideb gyda Phlaid 
Cymru 
** Gan gynnwys £5m ychwanegol ar gyfer y Gymraeg, £0.5m i wella’r ddarpariaeth adnoddau 
addysgol dwyieithog, a £1m ar gyfer Mudiad Meithrin fel rhan o’r cytundeb ar y gyllideb gyda Phlaid 
Cymru  

 
8. Cyni yw un o brif nodweddion gwariant cyhoeddus o hyd. Mae’r cyfnod hwn o 

ostyngiadau cyson i’r gyllideb wedi effeithio ar bob gwasanaeth, hyd yn oed y 
rheini y bu modd inni eu gwarchod rhywfaint. Mae’n golygu ein bod ni fel 
Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn parhau i wynebu 
penderfyniadau anodd. 

 
9. Er gwaethaf yr heriau ariannol amlwg mae ein hymrwymiad i’r Gymraeg mor gryf 

ag erioed, fel yr amlygwyd gan y targed heriol a osodwyd yn Cymraeg 2050. 
Mewn cyfnod ariannol sy’n gynyddol anodd ac ansicr, rydym wedi cynyddu’r 
gefnogaeth i’r Gymraeg o’i chymharu â lefelau 2016-17. Bydd hyn yn sicrhau 
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buddsoddiad cyson er mwyn gosod y sylfeini sydd eu hangen wrth inni weithio 
tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

 
Dyraniadau Dangosol Prif Grŵp Gwariant (MEG) 2019-20  
 
10. Diben y tair Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) yn y tabl uchod yw cefnogi ein 

strategaeth newydd, Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr Cymraeg, a’r Rhaglen 
Waith gysylltiedig. Darperir manylion am bob BEL isod.  
 

11. Mae Llinell Wariant ‘Y Gymraeg mewn Addysg’ (BEL 5164) yn cefnogi 
amcanion Cymraeg 2050 mewn perthynas ag addysg cyfrwng-Cymraeg ac 
addysg Gymraeg, sy’n cynnwys:  

 

 cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys gweithredu argymhellion 
Adolygiad Brys Aled Roberts o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
(WESPs) 

 darparu hyfforddiant i ymarferwyr drwy’r Cynllun Sabothol 

 darparu hyfforddiant Cymraeg drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol  

 comisiynu adnoddau addysgu a dysgu  

 hyrwyddo’r broses o drosglwyddo’r iaith mewn teuluoedd   

 ymchwil, gwerthuso a marchnata yng nghyswllt elfennau addysg cyfrwng-
Cymraeg y strategaeth 

 darparu rhaglen y Siarter Iaith   

 ariannu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 
 
12. Mae dyraniadau dangosol BEL ‘Y Gymraeg mewn Addysg’ (5164) yn 2018-19 a 

2019-20 yn cynnig cynnydd o £2.130m yn y gyllideb.  
 
Gostyngiad: 
 

 Fel rhan o’r adolygiad i ddygymod â chyllidebau llai, clustnodwyd gostyngiad o 
£300k drwy leihau’r cyllid ar gyfer sawl prosiect ar draws BEL y Strategaeth 
Addysg Gymraeg a BEL y Gymraeg, drwy arbedion o ganlyniad i gyfuniad o 
brosiectau’n dod i ben ac ailflaenoriaethu cyllid.   

 
Cynnydd: 
 

 trosglwyddiad o £330k o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru mewn perthynas 
â’r Cynllun Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg   

 dyraniad o £1.5m o gronfeydd wrth gefn, gan gynnwys £500k ychwanegol ar 
gyfer gwella’r ddarpariaeth adnoddau addysg dwyieithog, a £1m ar gyfer 
ehangu Mudiad Meithrin fel rhan o’r cytundeb ar y gyllideb ddrafft â Phlaid 
Cymru. Mae hyn yn ychwanegol at y £5m ar gyfer y Gymraeg sydd wedi’i 
gynnwys yn y llinell sylfaen fel cyllid rheolaidd   

 trosglwyddiad o £600k mewn perthynas â Mudiad Meithrin (£300k o’r MEG 
Cymunedau a Phlant, a £300k o Linell Wariant y Cyfnod Sylfaen (BEL 5501)). 
Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn cefnogi hyfforddi a datblygu staff ar gyfer y 
blynyddoedd cynnar. 
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13. Diben Llinell Wariant ‘Y Gymraeg’ (BEL 6020) yw cefnogi amcanion 
strategaeth newydd Cymraeg 2050 o safbwynt cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg a 
chefnogi’r seilwaith (mae gwybodaeth am y strategaeth newydd i’w gweld ym 
mharagraffau 3-5 uchod).   
 

14. Gwelir bod gostyngiad o £51k yn y dyraniad dangosol ar gyfer BEL 6020 yn 
2018-19 a 2019-20. Mae hyn yn adlewyrchu trosglwyddiad blaenorol o £51k yn 
ystod y flwyddyn o BEL 6020 i BEL 6021, sy’n ariannu Comisiynydd y Gymraeg, 
a hynny er mwyn sicrhau bod dyraniad cyfan y Comisiynydd wedi’i gynnwys 
mewn un BEL. Am mai trosglwyddiad gweinyddol mewnol oedd hwn, mae’r 
gyllideb ar gyfer yr elfennau hynny yn y strategaeth sy’n ymwneud â hyrwyddo’r 
Gymraeg wedi parhau’n gyson â’r flwyddyn ariannol flaenorol.  
 

15. Diben Llinell Wariant ‘Comisiynydd y Gymraeg’ (BEL 6021) yw ariannu swydd 
Comisiynydd y Gymraeg. Mae gan y Comisiynydd ystod eang o swyddogaethau 
a phwerau, sy’n cynnwys: 

 gweithio tuag at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol 
na’r Saesneg  

 gosod dyletswyddau ar bersonau sydd y tu mewn i gwmpas y Mesur i 
gydymffurfio â safonau sy’n ymwneud â’r Gymraeg  

 cynnal ymholiadau i faterion sy’n ymwneud â swyddogaethau’r 
Comisiynydd 

 ymchwilio i ymyrraeth honedig â rhyddid unigolyn i gyfathrebu yn y 
Gymraeg ag unigolyn arall 

 hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn arbennig yn y trydydd sector a’r 
sector preifat. 

 
16. Mae’r dyraniad dangosol ar gyfer BEL 6021 yn 2018-19 a 2019-20 yn cynnig 

cynnydd o £51k yn y gyllideb. Fel y nodwyd ym mharagraff 14 uchod, mae’r ffigur 
hwn yn adlewyrchu trosglwyddiad blaenorol o £51k yn ystod y flwyddyn o BEL 
6020 i BEL 6021, sy’n ariannu Comisiynydd y Gymraeg. Gan hynny, nid yw 
cyllideb Comisiynydd y Gymraeg wedi cynyddu o ganlyniad i’r addasiad hwn.  
 

17. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg hefyd wedi darparu gwybodaeth i’r 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu am y ddarpariaeth yn y gyllideb i 
gefnogi addysg cyfrwng-Cymraeg yn strategaeth Cymraeg 2050. 

 
Alldro terfynol ar gyfer 2016-17 ac alldro a ragwelir ar gyfer 2017-18 
 
18. Mae Atodiad 1 yn amlinellu’r alldro terfynol ar gyfer 2016-17, yr alldro a ragwelir 

ar gyfer 2017-18 ac alldro dangosol 2019-20.  
 
Rhan 2: Rhagor o wybodaeth 
 
19. O safbwynt sicrhau gwerth am arian, mae eglurder am sut rydym yn defnyddio 

ein hadnoddau’n effeithiol yn ganolog i gyflawni’r blaenoriaethau yn Symud 
Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb.  Mae fy mlaenoriaethau’n glir: 

 Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 

 Cynyddu canran y boblogaeth sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol o 10% i 
20% erbyn 2050 
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 Creu amodau ffafriol drwy wella’r seilwaith a meithrin yr hinsawdd i ganiatáu 
i’r iaith ffynnu   

  
20. Unwaith y bydd gwariant wedi’i gynllunio’n unol â’m blaenoriaethau, mae gennyf 

brosesau sefydledig er mwyn sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n 
effeithiol yn y ffordd y’u bwriadwyd.   
 

21. Wrth ymgynghori ar fersiwn ddrafft Cymraeg 2050 (ymgynghorwyd ar y cynigion 
polisi newydd am 12 wythnos rhwng 1 Awst a 31 Hydref 2016), gofynnom i’r 
cyhoedd a rhanddeiliaid beth ddylem eu blaenoriaethu yn ystod cyfnod cyntaf y 
strategaeth newydd. Defnyddiwyd yr ymatebion i lunio Rhaglen Waith 2017-21, 
sy’n nodi’r camau y byddwn yn eu blaenoriaethu yn ystod cyfnod cyntaf y 
strategaeth i osod y sylfeini hollbwysig er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr. 

 
22. Cyhoeddwyd gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mawrth 

2016. Roedd hwn yn cynnwys gwerthusiad cyffredinol o’r strategaeth ynghyd â 
rhai o’r rhaglenni unigol, gan gynnwys y Cynllun Sabothol, y rhaglen comisiynu 
adnoddau, a phrosiectau i gefnogi dysgu ac addysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Mae 
canfyddiadau ac argymhellion y gwerthusiad hwn yn parhau i lywio datblygiadau 
polisi. 

 
23. Rhan o gylch gwaith yr adolygiad annibynnol o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a 

gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017, oedd ystyried gwerth am arian o safbwynt 
cyllid y Coleg. Cyhoeddir ymateb llawn i’r adroddiad a’i argymhellion yn y dyfodol 
agos. 

 
24. Yn 2017-18, dyrannwyd £200k fel rhan o BEL 5511 (Codi Safonau Ysgolion) i 

gefnogi rhaglen ymchwil a gwerthuso i lywio’r gwaith o ddatblygu addysg 
Gymraeg ac addysg cyfrwng-Cymraeg. Bydd hyn yn cynnwys rhagor o werthuso 
ar y Cynllun Sabothol, gwerthuso’r Siarter Iaith, ac ymchwil i lywio arferion gorau 
wrth ddysgu ac addysgu’r Gymraeg. 

 
25. Wrth fesur ein cyrhaeddiad yn erbyn Cymraeg 2050 byddwn, wrth reswm, yn 

mesur ein cynnydd yn erbyn y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Ar gyfer y 
weinyddiaeth hon, bydd cynnydd wrth gyflawni’r targedau tymor byr a amlinellir 
yn Rhaglen Waith 2017-21 yn fesur o’n cynnydd tuag at amcanion Cymraeg 
2050.  

  
26. O safbwynt gwariant ataliol, nod ein targed o gynyddu darpariaeth Gymraeg y 

blynyddoedd cynnar o 40 grŵp meithrin erbyn 2021 yw meithrin dinasyddion 
dwyieithog y dyfodol. Mae Cylchoedd Meithrin yn cyfrannu at greu’r amodau sy’n 
meithrin siaradwyr Cymraeg newydd drwy drochi plant yn yr iaith a’i diwylliant, a 
thrwy helpu i fwydo ysgolion cyfrwng-Cymraeg. Mae’r gwariant hwn ar y 
blynyddoedd cynnar yn paratoi’r tir ar gyfer ymyriadau pellach, er enghraifft y 
Siarter Iaith (sydd â’r nod o wreiddio’r Gymraeg yn gynnar ymysg plant ysgol), ac 
sydd â’r potensial i leihau’r gwariant ar hyrwyddo ymysg grwpiau hŷn, am y bydd 
eu harferion ieithyddol eisoes wedi gwreiddio.  

   
27. Mae’n bwysig nodi bod holl Ysgrifenyddion y Cabinet wedi ymrwymo i ddefnyddio 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i wella’n dull o wneud 
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penderfyniadau am lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru. Ein nod yw sicrhau ein bod yn cadw at yr egwyddor o 
ddatblygu cynaliadwy, ac amcan ein cynlluniau gwariant yw taro cydbwysedd 
rhwng blaenoriaethau tymor byr a rhai hirdymor.  

 
28. Rhoddir gwybodaeth am ddyraniadau (a’u lleoliad) yn fy mhortffolio sy’n darparu 

ar gyfer deddfwriaeth, a’r goblygiadau ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19, ym 
mharagraffau 40-43 isod. 

 
29. O ran goblygiadau y DU yn gadael yr UE, sefydlodd Llywodraeth Cymru dîm 

penodol i gydlynu’r trefniadau pontio Ewropeaidd, sy’n cydweithio’n agos â’r tîm 
presennol ym Mrwsel ac adrannau polisi.  Am fod effaith Brexit mor 
bellgyrhaeddol, mae nifer o adrannau Llywodraeth Cymru hefyd yn blaenoriaethu 
eu hadnoddau presennol er mwyn ymateb i faterion sy’n codi o Brexit. Mae 
ailflaenoriaethu adnoddau yn ddull pwysig a chyfrifol, a bydd angen gwneud mwy 
i’r cyfeiriad hwn wrth inni gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau sydd i ddod. 

 
Rhan 3: Meysydd penodol 
 
Y diweddaraf am ddyraniadau yng nghyllideb 2017-18 
 
30. Mewn perthynas â’r £3 miliwn ychwanegol a ddyrannwyd i’r Ganolfan Dysgu 

Cymraeg Genedlaethol yn y BEL Cymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-18, 
defnyddiwyd y cyllid hwn i gyflwyno’r rhaglen ‘Cymraeg Gwaith’, sy’n darparu 
cefnogaeth a hyfforddiant i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.   
 

31. Darparwyd sesiynau gwybodaeth a chefnogaeth i ystod eang o gyflogwyr yn y 
sectorau cyhoeddus a phreifat.  Mae’r rhain wedi rhoi cyngor i gyflogwyr ar sut i 
greu rhaglen effeithiol i ddatblygu gweithlu Cymraeg, a chlustnodi a dadansoddi 
anghenion hyfforddi Cymraeg. 

 
32. Mae’r rhaglen yn cynnwys datblygu cyfres o gyrsiau, gan gynnwys cyrsiau ar-lein 

ar gyfer dechreuwyr, yn ogystal â chyfres o gyrsiau dwys a chyrsiau preswyl ar 
wahanol lefelau.   

 
33. Mae rhan benodol o’r rhaglen yn targedu sector y blynyddoedd cynnar. Mae’r 

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweithio’n agos â Cwlwm – 
consortiwm mudiadau’r blynyddoedd cynnar – i ddadansoddi sgiliau Cymraeg 
ymarferwyr ar draws y sector. Mae’r Ganolfan hefyd yn datblygu rhaglen o 
gyrsiau hyfforddi Cymraeg wedi’i theilwra at anghenion y sector. 

 
34. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys rhaglenni peilot i ddatblygu sgiliau Cymraeg 

ymarferwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch. 
 

35. O ganlyniad i’r cytundeb ar y gyllideb â Phlaid Cymru, roedd £5m ychwanegol ar 
gael ar gyfer y Gymraeg yn ystod 2017-18, a chafodd y cyllid hwn ei gynnwys yn 
y BEL Cymraeg mewn Addysg.   
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36. Ar ôl dyrannu £3m o’r £5m hwn ar gyfer y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, defnyddiwyd y £2m oedd yn weddill er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg, 
yn unol â chytundeb 2017-18 â Phlaid Cymru. 
 

37. Roedd hyn yn cynnwys £400k i helpu busnesau bach a chanolig (BBaCh) i fod yn 
fwy dwyieithog.  Nod y prosiect yw sicrhau bod cymorth ymarferol ar gael i BBaCh 
a microfusnesau (â llai na 10 o weithwyr) i’w helpu i ddefnyddio mwy o’r 
Gymraeg. Ar hyn o bryd mae Comisiynydd y Gymraeg yn darparu rhywfaint o 
gefnogaeth i fusnesau mwy o faint – fodd bynnag, mae dros 90,000 BBaCh yng 
Nghymru heb fynediad at gefnogaeth neu gymorth i’w helpu i ddefnyddio rhagor 
o Gymraeg. 

 
38. Yn y flwyddyn newydd, byddaf hefyd yn lansio “llinell gymorth” Cymraeg newydd 

fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y Gymraeg.  
Bydd yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cyfieithiadau byr i fusnesau a 
mudiadau trydydd sector, ac yn eu cyfeirio at gymorth i’w helpu i wneud y 
Gymraeg yn fwy gweledol (e.e. ar eu cyfryngau cymdeithasol, bwydlenni, 
hysbysebion). Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth yn cymell busnesau i ddod i 
gysylltiad ag ymarferwyr a fydd yn gallu eu cynorthwyo ymhellach i greu 
cynlluniau dwyieithog ar gyfer y gweithle. 

 
39. Mae gweddill y cyllid ychwanegol ar gyfer 2017-2018 yn cael ei ddefnyddio i 

wella’r swyddogaeth hybu sydd eisoes yn cael ei gyflawni gan Lywodraeth 
Cymru. Mae hyn yn cynnwys dwy swydd newydd lle mae arbenigedd marchnata’r 
Gymraeg yn ofynnol, yn ogystal â swydd bolisi uwch i gyflawni’r rhaglen waith 
ehangach. Yn unol â blaenoriaethau strategaeth Cymraeg 2050 bydd y cyllid 
ychwanegol hefyd yn ariannu: 

 

 cynllun grant newydd i gefnogi Thema 2 y strategaeth – Cynyddu’r 

defnydd o’r Gymraeg  

 ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol a/neu ymyriadau sy’n annog y 
defnydd o’r Gymraeg i gynulleidfaoedd targed sy’n flaenoriaeth (e.e. pobl 
ifanc 14-21 oed). 

 
Y Papur Gwyn – Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg   

 
40. Mewn perthynas â’r goblygiadau i gyllideb 2018-19 y Gymraeg yn sgil cyflwyno 

deddfwriaeth mewn perthynas â’r Gymraeg, ar y cam hwn o’i ddatblygu rhagwelir 
y bydd gweithredu Bil y Gymraeg yn fforddiadwy oddi mewn i BEL y Gymraeg.  
Er hynny, er na ddisgwylir i gyfanswm y gost fod yn fwy na thybiaethau cynllunio’r 
BEL, mae’n debygol y bydd y rhaniad rhwng yr hyn a ddyrennir i’r Comisiynydd ar 
y naill law, a gweithgareddau hybu ar y llall, yn wahanol.  Ar y cam hwn, nid oes 
modd i ni bennu cyfran y rhaniad cyllidebol yn sgil y Bil, am fod hynny’n dibynnu 
ar benderfyniadau polisi nad yw’r Gweinidogion wedi eu gwneud hyd yn hyn.   

 
41. Mae’r cynigion yn y Papur Gwyn i ddod â rhai o swyddogaethau’r Comisiynydd i 

mewn i’r Llywodraeth yn debygol o alw am gymorth cyfreithiol ychwanegol 
parhaus gan y Gwasanaeth Cyfreithiol. Bydd angen ystyried sut i ymdrin â’r galw 
hwn am adnoddau ychwanegol, gan gynnwys drwy flaenoriaethu ffrydiau gwaith. 
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Bydd angen ymdrin â’r ystyriaethau hyn unwaith y bydd y polisi wedi’i 
benderfynu.   

 
42. Os bydd Gweinidogion yn dymuno ystyried opsiwn sy’n cynnwys ymchwilio i 

gwynion mewn perthynas â safonau’r Gymraeg gan yr Ombwdsmon, byddai 
angen i’r ystyriaethau o ran y gost ymdrin hefyd ag impact cyllido’r Ombwdsmon 
yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru yn hytrach na BEL y Gymraeg. 

 
43. Mae swyddogion wrthi’n adolygu’r wybodaeth bresennol, ac yn ceisio pennu a 

oes angen comisiynu rhagor o ymchwil i sicrhau llinell sylfaen gadarn ar gyfer y 
costau a’r buddion y bydd angen eu hamlinellu yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
(RIA). 
 

Cymraeg 2050 
 

44. Mae Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESPs) yn sylfaen ar gyfer 
cynllunio addysg cyfrwng-Cymraeg ledled Cymru. Yn hollbwysig, mae hyn hefyd 
yn cynnwys addysg ddwyieithog ac addysg Gymraeg. Cyflwynodd pob un o’r 22 
awdurdod lleol eu WESPs i’w cymeradwyo ym mis Rhagfyr 2016. Fodd bynag, yn 
dilyn datganiad gennyf yn y Cynulliad ar 14 Mawrth 2017, gofynnwyd i Aled 
Roberts gynnal adolygiad brys o’r drefn bresennol ar gyfer cynllunio addysg 
Gymraeg ledled Cymru. Dyrannwyd cyllideb o £50k o BEL 5164 yn 2017-18 i 
gynnal yr adolygiad hwn. Mae’r adroddiad terfynol yn cynnwys argymhellion ar 
sut i ddatblygu’r WESPs, yn ogystal ag argymhellion ar y cynlluniau unigol a 
ddrafftiwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer 2017-2020. 

 
45. Mae’r awdurdodau lleol yn defnyddio cyllid o nifer o ffynonellau i weithredu eu 

WESPs, gan gynnwys gweithgareddau a gefnogir ac a ddarperir drwy’r Grant 
Gwella Addysg (GGA). Wrth weithredu’r GGA, gofynnir i awdurdodau lleol y 
consortia rhanbarthol sicrhau yr ariennir y rhaglen weithgareddau i gyd-fynd â’r 
blaenoriaethau a nodir yn WESPs yr awdurdodau lleol. 

 
46. Mae BEL y Gymraeg mewn Addysg hefyd yn cefnogi’r WESPs drwy raglenni i 

hybu defnydd anffurfiol o’r Gymraeg a datblygu sgiliau iaith ymarferwyr drwy’r 
Cynllun Sabothol. Er ei fod yn anodd ei feintioli, mae’r gweithgaredd hybu a 
marchnata drwy raglen Cymraeg i Blant hefyd yn helpu i weithredu’r cynlluniau. 

 
47. O safbwynt y cyllid sy’n gysylltiedig ag ehangu darpariaeth cyfrwng-Cymraeg y 

blynyddoedd cynnar, a’r amcan polisi o gynyddu’r ddarpariaeth o 40 o grwpiau 
meithrin erbyn 2021, dyfarnwyd £2.031m i Mudiad Meithrin yn 2017-18 i gefnogi 
a datblygu’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng-Cymraeg. Mae’r cyllid hwn 
yn ariannu rhaglen eang o waith sy’n cefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu eu 
WESPs, yn targedu cefnogaeth at ardaloedd dan anfantais a grwpiau anodd eu 
cyrraedd, yn cryfhau’r ddarpariaeth bresennol, ac yn helpu i sefydlu lleoliadau 
newydd. Mae hefyd yn cynnwys gwaith sydd â’r nod o ddatblygu’r gweithlu, gan 
gynnwys llwybrau i ymarferwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau Mudiad Meithrin 
ennill cymhwyster Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, yn ogystal â 
hyfforddiant sgilau arbenigol fel sgiliau ieithyddol a thechnegau trochi. 
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48. Mae’r gwaith o gynllunio lle mae angen ehangu’r ddarpariaeth, yn unol â’r nod yn 
Cymraeg 2050 o sefydlu 40 yn ychwanegol o grwpiau meithrin cyfrwng Cymraeg 
erbyn 2021, eisoes wedi dechrau. Bydd hyn yn cynnwys mapio’r ddarpariaeth a’r 
data ar gapasiti presennol yn erbyn yr wybodaeth a ddarperir yn WESPs ac 
Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant yr awdurdodau lleol. Rhagwelir y bydd y 
£1m ychwanegol a ddyrannwyd i Mudiad Meithrin yng nghyllideb ddrafft 2018-19 
yn chwarae rhan hollbwysig i hwyluso’r newidiadau sydd eu hangen i wireddu 
hyn. 

 
49. O droi at ehangu hyfforddiant yn y gweithle er mwyn datblygu sgiliau Cymraeg 

athrawon yn y sector cyn-16 ac ôl-16, fel rhan o BEL 5164 caiff £1.550m ei 
ddyrannu’n flynyddol i gyllido’r Cynllun Sabothol cenedlaethol sy’n darparu 
hyfforddiant Cymraeg dwys i ymarferwyr. 

 
50. At hynny, fel y nodwyd ym mhapur tystiolaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Addysg, yn y Llinell Wariant Codi Safonau Ysgolion (BEL 5511) mae Llywodraeth 
Cymru’n buddsoddi £4.205m ychwanegol yn 2017-18 i gefnogi dysgu ac 
addysgu’r Gymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 

51. Bydd y cyllid hwn yn cynyddu £680k yn 2018-19 ac ymhellach o £265k yn 2019-
20, yn amodol ar y gyllideb derfynol a chymeradwyaeth ohoni, er mwyn paratoi’r 
gweithlu i gyflenwi’r cwricwlwm Cymraeg newydd a chynyddu capasiti’r gweithlu 
addysg cyfrwng-Cymraeg. 

 
52. Er mwyn cynyddu nifer yr athrawon cynradd ac uwchradd sy’n addysgu drwy 

gyfrwng y Gymraeg, a chynyddu nifer yr athrawon uwchradd sy’n addysgu’r 
Gymraeg fel pwnc, mae Cymraeg 2050 yn cynnwys targedau i gynyddu nifer yr 
athrawon cyfrwng-Cymraeg yn y sector uwchradd o 1,800 i 2,200 erbyn 2021.  

 
53. Nid Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) yw’r unig ffordd o gynyddu nifer yr 

athrawon. Mae fy swyddogion yn ystyried pob dull ar gyfer cynyddu nifer yr 
athrawon cynradd ac uwchradd drwy ITE a Lleoliadau Athrawon Graddedig. Mae 
fy swyddogion hefyd yn adolygu cynlluniau cymhelliant ac yn modelu cost creu 
cymhelliant i astudio ITE drwy gyfrwng y Gymraeg. Drwy’r ymgyrch Darganfod 
Addysgu, byddwn hefyd yn gweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 
hyrwyddo addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg gydag israddedigion, gyda’r nod o 
gynyddu’r nifer y myfyrwyr yn y blynyddoedd i ddod. Nid yw’r cyllidebau terfynol 
wedi eu pennu hyd yn hyn. 

 
54. Mewn perthynas â datblygu’r ddarpariaeth Gymraeg drwy’r Cynnig Gofal Plant 

newydd, ym mis Medi 2017 dechreuodd cyfnod peilot y Cynnig mewn ardaloedd 
penodol ledled y 7 awdurdod lleol a fydd yn profi’r cynnig.  

 
55. Mae angen rhagor o ddata er mwyn deall yn llawn beth fydd y galw am 

ddarpariaeth cyfrwng-Cymraeg drwy’r Cynnig.  O’r herwydd, mae’n anodd 
rhagweld effaith y Cynnig ar hyn o bryd.  

 
56. Bydd data a gasglwyd gan awdurdodau lleol, yn ogystal â gwerthusiad a wnaed 

yn ystod y cyfnod peilot, yn cynnig tystiolaeth ynghylch y galw a’r defnydd o ofal 
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plant cyfrwng-Cymraeg a dwyieithog fel rhan o’r Cynnig. Y bwriad yw cyhoeddi’r 
adroddiad gwerthuso terfynol ym mis Hydref 2018. 

 
57. Er nad yw cyllideb y Gymraeg yn ariannu unrhyw ran o’r Cynnig Gofal Plant yn 

uniongyrchol, bydd angen i ni fod yn ymwybodol o ganfyddiadau’r gwerthusiad 
hwn a’r tueddiadau yn y data er mwyn gweld a oes modd i raglenni eraill, gan 
gynnwys rhaglen grant Mudiad Meithrin, ymateb iddynt. 
 

Comisiynydd y Gymraeg   
 

58. Ar hyn o bryd mae’r Comisiynydd yn cael £3,051m gan Lywodraeth Cymru. Mae 
hyn £51k yn uwch na 2017-18, ond trosglwyddiad gweinyddol mewnol yn unig yw 
hyn, er mwyn sicrhau bod cyllideb y Comisiynydd yn ei chyfanrwydd yn dod o’r 
un BEL. 
 

59. Daeth Amcangyfrif y Comisiynydd ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19 i law ar 3 
Hydref. Yn y ddogfen honno, mae’r Comisiynydd yn nodi’n glir ei hanghenion 
cyllidebol ar gyfer 2018-19, gan gynnwys yr effaith ar ei gweithgareddau a’i 
chronfeydd wrth gefn o ganlyniad i beidio â chynyddu ei chyllideb. Byddaf yn rhoi 
ystyriaeth i’r ddogfen honno wrth i flaenoriaethau yn y MEG barhau i gael eu 
rheoli ar ôl cymeradwyo’r gyllideb.   
 

Patagonia 
 

60. Mewn perthynas â grant Llywodraeth Cymru i’r rhaglen addysg ryngwladol, a’r 
trefniadau ariannu at y dyfodol, sefydlwyd Prosiect y Gymraeg ym 1997, ac yn 
2012 daeth yn un rhan o’r Prosiect Addysg Ryngwladol a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru a’i reoli gan y Cyngor Prydeinig. Ei nod yw galluogi plant ac 
oedolion ym Mhatagonia i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, yn ogystal â chynnal y 
cysylltiadau rhwng Patagonia a Chymru. 
 

61. Mae tair rhan i Brosiect y Gymraeg: 

 Lleoliadau ym Mhatagonia ar gyfer athrawon / tiwtoriaid o Gymru; 

 Cefnogi rhwydwaith o diwtoriaid Cymraeg lleol;   

 Cydlynydd y prosiect. 
 

62. Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn derbyn cyllid gwerth £55k gan Lywodraeth Cymru 
drwy’r Prosiect Addysg Ryngwladol, £15k gan British Council Wales, a £4k gan 
Gymdeithas Cymru-Ariannin. Mae cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 
2018-19 yn cynnwys cynlluniau i barhau i ariannu’r Prosiect Addysg Ryngwladol 
ar y lefel bresennol, gan gynnwys Prosiect y Gymraeg, yn amodol ar gytuno ar y 
gyllideb ddrafft a thrafodaethau â phartneriaid cyflenwi. 

 
Y cyfryngau a darlledu   
 

63. O ran y cyfryngau a darlledu, mae ymrwymiadau Llywodraeth Cymru’n cynnwys 
adnodd staff (a ariennir o MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 
Llywodraeth Cymru) yn hytrach nag arian rhaglenni. 
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64. Mae cyllid Llywodraeth Cymru a sianelir drwy Gyngor Llyfrau Cymru, sydd ym 
mhortffolio Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, yn cynnwys 
cyllid ar gyfer Golwg 360, a chefnogaeth ar gyfer y cyhoeddiadau newyddion a 
materion cyfoes Golwg a Barn. Mae’r cyllid i’r Cyngor Llyfrau hefyd yn cefnogi 
cylchgronau Saesneg sy’n ymdrin â nifer o feysydd, gan gynnwys materion 
cyfoes a diwylliant. 

 
65. Bydd Llywodraeth Cymru’n sefydlu fforwm newydd annibynnol i gynghori ar 

ddyfodol y cyfryngau a darlledu yng Nghymru. Yn ystod tymor yr hydref, bydd 
Llywodraeth Cymru yn hysbysebu swydd Cadeirydd y Fforwm yn gyhoeddus. Ar 
ôl penodi’r Cadeirydd, ac ar y cyd â’r Cadeirydd, caiff aelodau eraill y Fforwm eu 
recriwtio. Y bwriad wedyn yw i’r Fforwm ddechrau ar ei waith cyn gynted â 
phosib. Nid oes bwriad ar hyn o bryd i aelodau’r Fforwm gael eu talu, er y dylent 
allu hawlio costau teithio, cynhaliaeth a gofal plant rhesymol ar yr un sail â 
phaneli cynghori eraill. Bydd i hyn effaith gyllidebol, ond ni ellir ei feintioli ar hyn o 
bryd am nad yw maint terfynol y Fforwm wedi ei gytuno.  
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Atodiad 1  
 
Dyraniadau Penodol yn y BELs 
 

BEL Dyraniadau Penodol 

Alldro 

Terfynol 

2016-17 

£000 

Alldro a 

Ragwelir 

2017-18 

£000 

Dyraniadau 

Cyllideb 

Ddrafft 

2018-19 

£000 

Cyllideb 

Ddrafft 

Ddangosol 

2019-20 

£000 

Y Gymraeg mewn Addysg 

(BEL 5164) 

 

Strategaeth Addysg cyfrwng-Cymraeg /  

Elfen addysg Gymraeg strategaeth Cymraeg 2050 

 

17,760 29,831 31,361 31,361 

Y Gymraeg 

(BEL 6020)   
Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg a chefnogi seilwaith 4,778  

  

3,913  

  

  

3,913  

  

  

3,913  

 

Comisiynydd y Gymraeg 

(BEL 6021) 
Ariannu swydd Comisiynydd y Gymraeg 3,065  3,051   3,051    3,051  

Cyfanswm   25,603 36,795 38,325 38,325 
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Cyngor Celfyddydau Cymru

Arts Council of Wales

Thursday, 19 October 2017

Bethan Jenkins AM

Chair

Culture, Welsh Language and Communications Committee
National Assembly for Wales

Cardiff Bay

Cardiff CF99 1 NA

~' ~~ `-
Inquiry into non-public funding of the Arts

Thank you for your invitation to meet with the Committee earlier in the month.

Comparative figures for business investment

During the Committee hearing, Jeremy Miles AM asked about business investment in Wales
in comparison with England. In particular, he wanted to know whether the funding raised in
England was disproportionate to population, or to the size of the economy. I undertook to
see if I could establish whether such data existed.

Having spoken to colleagues in the other UK Arts Councils, it's clear that there's no directly
comparable data. This is partly because of the different remits of our various organisations —

for example, Arts Council England funds museums, and Creative Scotland funds and

develops the creative industries. In both cases this is in addition to the arts. This males
comparisons difficult.

UK-wide research used to be undertaken by Arts and Business UK. However, Arts Council
England withdrew its funding for Arts and Business UK in 201 1 and the organisation ceased

to operate. There has been no UK-wide research since. The possibility of reinstating a

UK-wide survey is something that I'll discuss with colleagues.

The last year for which UK survey data is available is 201 1. The relevance of data which is

six years old is clearly questionable. However, I've included, for information, the analysis of

business investment across the nations and regions contained in that research.

Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
Ffon: 0845 8734 900
Ffacs: 029 2044 1400
SMS: 07797 800504
Ebost: gwybodaeth@celf.cymru
Gwefan: www.celf.cymru

Bute Place, CardifF CF10 5AL
Tel: 0845 8734 900
Fax: 029 2044 1400
SMS: 07797 800504
Email: info@arts.wales
Website: www.arts.wales

~1 / Noddir gan
f~~r Lywodraeth Cymru

~Y  ~l Sponsored by
Fl '~ Welsh Government

~- Yn dyfarnu avian /Awarding funds from

Y LOTERI GENEDLAETHOL
THE NATIONAL LOTTERY°

Swyddfeydd Lleol/Local Offices:
Caerdydd/Cardiff, Bae Colwyn/Colwyn Bay, Caerfyrddin/Carmarthen
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity Number: 1034245

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
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It's interesting to see the split of business investment across the UK that applied at that time.'

2011 ~i~iBusiness % of % of % of UK

Investment total BI total BI population

East of England 3,771,017 2•g3

London 74,819,542 56.17

Midlands 4,569,418 3.43

North East England 4,519,008 3.39
g5.26 83.79

North West England 7,288,135 5.47

South East England 8.313,247 6.24

South West England 5,172,407 3.88

Yorkshire and Humber 5,126,140 3.85

Scotland 9.949,831 7.4~

Wales 6,970,340 5.23 5.23 4.84

Northern Ireland 2,705,340 2.03

Total - 133,204,425 100

I n relation to population, Wales appeared to be holding its own in 201 1 when compared to the

rest of the UK, albeit by a very small margin. (I've been unable to compare these figures to the

economic conditions at that time.) The striking figure, of course, is for London — 13% of the UI<

population, but over half of the total business investment.

I n 2016 Arts Council England published an England only survey.2 This showed that the

proportion of investment across London and the English regions had remained largely

unchanged from 201 1. Again, London dominates.

Anecdotally, the key messages from my three UK Arts Council colleagues were broadly similar:

• business sponsorship is reducing, but individual giving (through trusts, foundations .

and legacies) is increasing

organisations based in the major cities find it easier to secure non-public funding than

those located in less populated rural areas

• non-public funding is becoming an increasingly important part of the overall support

to arts organisations, especially the smaller ones

employing a fundraiser is not a "quick fix" answer. Successful organisations adopt a

broad-based approach to business development and income generation that exploits

their principal asset —their creative activities. Fundraising is one part of a bigger whole

~ hitps://artsandbusiness.bitc.orq.uk/research/private-investmient-culture-survey-20101 1
2 http://www.artscouncil.ora.uk/sites/default/files/download-file/Private investment culture report Nov 2016.~df

Cyngor Celfyddydau Cymru

Arfs Council of Wales
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have also been asI<ed to comment on questions that the Committee did not have time to

cover during our session. My responses are as follows.

1. Could you expand on the outcomes ,produced by the Arts Council's Resilience

programme, and how long it has funding in place for.

The Arts Council's Resi/fence programme is available for two years (2017/18 and

2018/1 9). It has a budget of £2.5m. Council's current priority is to focus in the first

instance on our Arts Portfolio Wales (APW). The APW is a nation-wide network of

organisations who provide high-quality activity on a daily basis across Wales. They make

an essential contribution to the cultural life and well-being of the nation.

Given the Portfolio's importance, we felt it was sensible to start there, assisting these

organisations to become more resilient and durable —lessening their dependency on

public funding, where we can, and enabling them to reach their full creative potential.

The programme is in its early stages of delivery, but we anticipate that potential outcomes

could include:

• generating additional sales through improved marketing

maximising commercial income, such as through the exploitation of intellectual

property and ancillary services (such as catering)

• using technology to drive efficiencies and new ways of working

• green energy projects designed to reduce operating costs

• joint working and sharing of resources between organisations

• addressing systemic issues, such as employment and pension issues

We'll be monitoring carefully the progress of fhe Resi/fence programme. In the meantime

we're exploring whether our resources will stretch to developing a programme that might

be extended to smaller organisations.

2. The National Companies' evidence states that "National Theatre Wales is punching

above its weight with regards to this rate of return, particularly in relation to the

company's lean overhead business model': Could you explain why this is?

National Theatre Wales differs from many arts organisa#ions in two important respects.

Firstly, the company is peripatetic and has taken a conscious decision to operate without a

permanent base (with all of the associated costs). Secondly, the company maintains a

lean core staff, expanding and contracting its workforce depending on the projects that it

undertakes. This enables the company to exert a high degree of control over its

overheads, making efficient use of its resources through the partnerships it develops with

the companies it works with.

Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
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3. Theatr na nOg has suggested to the Committee a capacity review of fundraising ability

within small arts organisations should ,be undertaken. Do you think this would be

beneficial? /f so, who should carry it out?

This is already underway. Earlier in the year we commissioned business development

consultancy, Blue Canary, to undertake a focused review of business development

capacity in smaller arts organisations. (I think that Blue Canary might well have spoken

to Theatr na nOg as part of this research.)

Blue Canary is due to deliver its report to us shortly.

My instinct is that fundraising capacity is just one part of a broader range of business skills

that smaller organisations now require. This is a theme which is emerging through

Resi/fence. When we launched the programme, organisations told us that their most

pressing need was funding to employ a fundraiser, or to have access to one under some

Kind of shared arrangement. When we progressed from the launch phase to the

diagnosis of companies' actual business needs, a more nuanced set of requirements

emerged. These suggested that greater emphasis needed to be placed on wider issues of

business development and commercial exploitation.

The precise nature of these business development needs will vary. But it could be that for

small organisations such as Theatr na nOg, the best way of generating additional

income is through assistance with securing greater commercial exploitation, where this

can be achieved, of their excellent theatrical productions. However, exploiting intellectual

property in this way requires particular types of business support.

note that Emma Goad from Blue Canary is meeting with the Committee. In her

evidence, she refers to the importance at looking at the broader canvass of business

opportunity:

"Fundraising is just one element of a successful package that leads to resilience

and a strong future that is fundamentally based on working together in

partnership. Successful sustainable fundraising is about the whole organisation;

it's about a common goal to create a project however big or small...

...Fundraising should be seen as part of a total income diversification package,

not as an addition, but as activity that is embedded in the organisation's core

operation. Income from private sources should sit alongside public funding, and

earned income." 3

3 htto://senedd.assemblv.wales/documents/s67395/Paper%204%20-%20BIue%20Canarv.pdf

Cyngor Celfyddydau Cymru

Arts Council of Wales
4
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4. What potential is there for Creative Wales to help arts organisations generate additional

non-public funding?

Potentially, Creative Wales could play an important role in providing business support,

investment and advice on access to new commercial markets. Creative Wales is an

i nitiative of the creative industries team in the Welsh Government.

Government policy is to develop the creative industries through an in-house team,

separate from the arts. The two are, however, linked.

The creative industries have their origin in individual creativity, skill and talent that has the

potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of

intellectual property. The arts nurture the imagination and vision that provide the steady

flow of new ideas and products that enable economic exploitation through the creative

industries.

The complementary roles of the Welsh Government's creative industries team and the

Arts Council reflect the link between economy and culture. As plans for Creative Wales

advance, we must be alert to the possibility that we could do more together to support

and enhance the Government's ambitions. Proper alignment between our respective

responsibilities might result in a more effective strategy that delivers greater economic and

cultural success.

Given the scale and complexity of the creative industries, the appropriate point of public

sector intervention has to be clear. For example, the Arts Council shouldn't be spending

public money where it's not needed, where the market can sustain an activity without

compromising its artistic integrity.

But creative individuals and companies need help and support at many different stages in

their development. From the young emergent artist to the established professional, the

individual sole trader to the Small or Medium Enterprise, effective intermediary support is

needed that provides relevant, specific advice. The Arts Council/Wales Arts International

has the country's highest concentration of expertise in and about the arts and their routes

to international markets. Business Wales is not able to provide the quality and specific

nature of the next stage business advice that is needed for these creative companies and

individuals to exploit research opportunities. Working with us, this is a gap that Creative

Wales might well be able to fill.

We understand that a business plan is in preparation, but we have no further information

at this point on Creative Wales' role, remit or when it's expected to be established.

Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
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5. is there any other activity you have planned to help arts organisations generate additional

non-public funding?

Resi/fence is an important part of our strategy to enable the arts to generate additional

income. However, we want to extend our activities into other areas.

In my evidence to the Committee I suggested 18 initiatives or strategies that could

potentially deliver. additional income. There is no single organisation with expertise

across all of these areas. However, we're aware of new entrants to the market who could

potentially offer relevant expertise in many of these areas. We're currently working our

way through these proposals and examining which of these business development strands

could be taken forward by the Arts Council. We're also looking at where we can work in

partnership with Welsh Government, and where specific technical advice might be

needed.

6. Your evidence states "there are a number of ways that more co-ordinated support could

he given to companies and micro companies ~o{ten creative professionals to grow new

international markets': Could you outline how this work should take place?

In these challenging times maintaining cultural links with Europe and further afield has

more than symbolic value. Exchanges in arts and culture help us to build relationships,

and in spite of the UK's departure from the European Union, Wales' continued

participation in a range of international networks remains important. They provide

intelligence and information about international markets and opportunities. Such

intelligence will be vital if we're to develop new cultural and trading relationships.

Through the Arts Council's longstanding partnership with the British Council, our

i nternational networks and more recent work with other UI< agencies, we have contacts

that can leverage export and employment opportunities for our sector around the world.

Our staff have helped to run the Welsh Government's Creative Europe desk and

contribute cultural expertise to the preparation and delivery of international trade missions

(by the UK and Welsh Governments).

We coordinate the Welsh Government's Memorandum of Understanding with the

Government of China's Culture Ministry and provide regular intelligence on Welsh

cultural links internationally ahead of Ambassadorial meetings by Ministers. We've

demonstrated that a cultural element can enhance the impact of international

relationship-building. However, our experience has also shown that a more integrated

approach across the arts and creative industries might ensure that the benefits are more

widely felt.

Cyngor Celfyddydau Cymru

Arts Council of Wales
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There are a number of ways that more support could be given to support companies and

micro companies (often creative professionals) to grow new international markets:

• export preparation workshops and advice in identifying new markets (country

focus events — e.g. China)

• researching market opportunities for the sector as a whole

providing signposting services to existing support mechanisms (eg trade missions

and market research by Welsh Government)

• strategic export visits to and from key markets— including with UI< wide bodies

• networking —bringing arts and creatives together around I<ey opportunities

eg: Chinese New Year, St David's Day

• international business mentoring to mainstream international market

opportunities into companies' business plans

• international exploitation of artistic content and rights produced in Wales (Theatre

and N /film formats /literature for films/ dramas etc.)

• supporting representation and participation in new key market showcase and

trade events

• hosting buyers from key markets in Wales (e.g. hosting TV companies from China,

WOMEX, British Dance Edition, World Harp Congress)

• piloting new models of collaborations to increase revenue from international

markets

Finally, if you would like more information on any of the above, please do not hesitate to asl<.

~~fi ~c~.rc,2,.

N~~c ,~
Nick Capaldi

Chief Executive

Cyngor "Celfyddydau Cymru .
Arts Council of Wales
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 

Communications Committee 

Cyllid Celfyddydau nad yw’n Gyhoeddus / Non-public Funding of the Arts 

Tystiolaeth Ychwanegol gan Cwmnioedd Cenedlaethol yn dilyn ei tystiolaeth lafar / 

Additional Evidence from National Companies following their oral evidence 

1) To what extent have you been involved in the Arts Council’s Resilience 

programme. If so, what have the outcomes been of this work? 

Six of the eight organisations in the national arts companies group are 

participating in Arts Council’s Resilience programme. This is ACW's strategic 

programme, which is available for its portfolio organisations to apply to join. The 

programme aims to help organisations adapt for changing circumstances, 

including to review business models, build skills and capacity, and so on. These 

programmes of change are currently underway and necessarily long-term, and 

therefore it’s challenging to predict what the outcome will be, but for example, for 

NDCWales, the programme includes building a greater market focus internally. For 

National Theatre Wales (NTW), the Resilience programme is assisting the 

organisation in developing a company-wide Income Generation Strategy, linking 

fundraising, marketing, asset exploitation, business modelling from start-up to 

established, second life touring and international profiling.  In addition, it is also 

starting the journey of mapping the company’s social, political and economic 

impact over its first seven years of operation to help promote and advocate within 

national and international contexts. 

2) To expand upon the joint action plan the National Companies have created (you 

describe this plan as “focused in part on developing new sources of joint funding 

and diversifying those who engage with culture”). Is this plan sufficiently 

resourced? 

We have just completed phase one (scoping and facilitation) of the joint action 

plan, which will see us identify collective areas of interest, including skills, 

audiences/public, international and more. Work to date and to cover the immediate 

next steps is resourced through the eight organisations making financial and other 

contributions on a sliding scale according to their turnover. However, further 

development and fundraising will be needed in the medium to long term to 

support any larger ambitions, which are identified as a priority by the group. This 

will likely be confirmed after our upcoming away day in November. For instance, 

the skills programme, which focuses on diversifying the workforce, will seek to 

offer new apprenticeships/internships to people from different backgrounds to the 

norm, and will require input in terms of training resources; the diversification of 
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audiences and participants will require deep understanding of who is and is not 

currently engaging, through research and piloting different approaches; and the 

joint international presentation of the companies’ work will entail supporting their 

presence in a particular marketplace with promotional and branding support.  

3) Theatr na nÓg has suggested to the Committee a capacity review of fundraising 

ability within small arts organisations. Do you think this would be beneficial? If so, 

who should carry it out? 

We could recommend that you review evidence already sent to the committee by 

Emma Goad, a freelance fundraiser, who has done some preliminary work in this 

area as commissioned by ACW. Her work, commissioned by ACW, is a scoping 

exercise and review into fundraising, mainly focused on smaller organisations, in 

which capacity is one of a number of common themes emerging, addressing which 

would enable the sector to be further supported; it is a complex area of need. We 

understand she is due to present to the committee in one of the coming sessions. 

We might also reference in this questions the Arts Council England scheme - 

Catalyst - which has sought to raise the skills and capacity of the sector in 

development terms, across organisations at a range of scales.   

4) What potential is there for Creative Wales to help arts organisations generate 

additional non-public funding? 

We are aware of discussions around the creation of Creative Wales and are 

interested to hear more about it as it emerges. We will willingly work 

collaboratively with CW once formed, in appropriate areas of synergy. We hope that 

Creative Wales might help raise the profile of arts and cultural work in Wales to all 

of our benefits. 

5) Is there any other activity you have planned to help arts organisations generate 

additional non-public funding? 

 As stated in evidence to the committee, the issue here is that most organisations 

see development and fundraising as competitive to some degree, though there are 

some things which can be seen to have wider benefit. For example: an upcoming 

meeting in Cardiff with Esmée Fairbairn Foundation (EFF) to which current grant 

holders can nominate attendees not known to EFF; and possible ways to share 

knowledge, skills, etc with artforms and sectors, re donor programmes. 
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Welsh Books Council support for digital activities 

e-Books 

For book publishers the main digital output naturally is the e-book and WBC support for those began 

in 2011/12 with a view to incentivize early adoption of e-book production amongst publishers. 

Ringfenced support for e-books ceded two years ago in view of cuts to grants and the fact that the 

conversion costs for text based books have decreased. Of 1,631 e-books currently available on 

gwales.com, 353 are in Welsh. 

Initially the number of grant applications varied considerably in the two languages, with the majority 

of applications coming from English-language publishers which was an accurate reflection of the 

market: some English-language publishers sold well through Amazon daily deals and whilst sales 

were comparatively impressive, income and profit were mostly small due to huge cut taken by 

Amazon. Since Amazon occupies the consumer market for e-books by over 80% other business 

opportunities for e-books are extremely limited. Most English language publishers now accept that 

the market expectation is that e-books should be available as a matter of course without receiving 

specific grants for them. However, the early opportunities of rapid sales growth no longer exists due 

to Amazon changing the terms and conditions of the daily deals and a recent marketing push to 

promote audio books instead of e-books. 

Only a minority of Welsh language publishers experimented with e-books at the outset and even at 

the height of the e-book boom sales of Welsh-language titles remained very modest. In response to 

the market realities very few Welsh-language publishers believe that e-books present a viable 

business model for them, and those who continue to offer e-books only convert a small number of 

carefully selected titles. 

Audio Books 

Recently WBC responded positively to calls from one publisher to produce audio books – the initial 

feed-back on the venture is that again the process can be cumbersome, costly and time-consuming 

with very little monetary reward (the dominance of Amazon/Audible in the field makes it difficult to 

justify the investment when sales are very small). Another publisher, who received grant support for 

the initial adaptation of David Walliams’ Gangsta Granny (Nana Grwca by Atebol) recorded the book 

in partnership with the RNIB and were highly commended in an international audio-book ceremony 

in New York. 

Magazines 

In addition to production grants for e-books we also developed three platforms to assist publishers 

to publish e-books such as EPUB, iOS and Flash. These were available to both Welsh- and English-

language publishers and a parallel service was also established for the magazines in both languages, 

the latter however did prove not to be financially viable at the time for magazine publishers and 

they moved on to explore other models. 

We actively encourage the magazines we support to consider a holistic approach to the digital/ 

analogue reach of their publications with regards to promotion, marketing and content. All 

publications have an element of web / social media presence. The most innovative, namely O’r 

Tudalen y pecyn 94

Eitem 5.2



Pedwar Gwynt, New Welsh Review, The Welsh Agenda have a thoroughly integrated digital/analogue 

approach to publishing whilst Wales Arts Review is a “born digital” publication. 

Welsh-language supported magazine titles have been actively encouraged to subscribe to the Welsh 

libraries e-zines and some early take up is now in evidence. 

Golwg 360 is a Welsh-language digital news service we support and is a vital part of the plurality of 

Welsh-language news production (likewise, in a very sparse landscape, it is equally important to the 

plurality of voices who play a part in Welsh civic society in both languages). This started out as a 

purely web-based service but, through our support and encouragement, now measures its reach 

through FB, Twitter, SoundCloud and YouTube as well as website traffic. 

Apps 

Grants specifically for Welsh-language apps were provided between 2014 and 2016. 14 offers were 

made for of children’s books apps, but five of those were not taken up. On the whole publishers 

found the business model almost impossible to justify, with the development process cumbersome 

and very time-consuming whilst the monetary rewards are small due to the depressed price points 

of apps. In the case of the Welsh Language the commercial issue is compounded further by the 

dominance of S4C’s high-quality apps for children which are all available for free so consumers are 

reluctant to pay for such content.  

Other digital formats 

Support was as also given to uploading audio-clips onto websites to help parents and learners with 

pronunciation of Welsh words, audio books, Vooks and CD-ROMS. 

Marketing 

Marketing grants increasingly include elements of digital marketing, incorporating audio and video 

for use on social media. This is especially true of children’s books, and WBC actively encourages 

publishers to engage with innovative ways of using social media and recently offered training 

courses in Cardiff and Aberystwyth which were attended by both English- and Welsh-language 

publishers. 

Likewise the WBC are providing and are developing our digital services to the industry by using FB, 

Twitter, YouTube, Instagram and gwales.com which provides a platform for world-wide sales and 

information dissemination. We promote titles, provide a platform for reviewing and share and 

retweet promotion and marketing materials posted by publishers, booksellers, authors, libraries, 

schools and other book sector organisations. In recognition of the ever changing way readers and 

consumers engage with content, and to allow for greater flexibility of how we and publishers 

promote titles, a major investment in new systems at WBC is crucially important and we hope that 

we will be able to secure Welsh Government support to realise our ambitions. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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