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2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 – 

y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
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6 Preifat: Trafod y dystiolaeth 
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Gadeirydd Pwyllgor Diwygio’r Cynulliad 

(11.40-12.00) (Tudalennau 77 - 78)  
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Dydd Mercher, 8 Ionawr 2020 
 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

 
Memorandwm ar Gynigion y Gyllideb Ddiwylliant Ddrafft ar gyfer 2020-
21 

 
 

1.0 Cyflwyniad 

 

Mae'r papur hwn yn rhoi gwybodaeth i'r Pwyllgor am fy nghynlluniau gwariant 

fel y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – mewn 

perthynas â'r cyllidebau Diwylliant a Threftadaeth o fewn fy mhortffolio, fel y'u 

hamlinellir yn y Gyllideb Ddrafft fanwl a gyhoeddir ar 16 Rhagfyr 2019.  Mae 

hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am feysydd penodol o ddiddordeb i'r 

Pwyllgor. 

 

Mae Diwylliant a Threftadaeth yn cyfoethogi bywydau ac yn ein cysylltu â'r 

byd.  Mae ein gweledigaeth gyfredol ar gyfer diwylliant wedi cael ei llunio gan 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, a Ffyniant i Bawb.  Nodir y 

blaenoriaethau strategol yn Blaenoriaethau ar gyfer yr Amgylchedd 

Hanesyddol a Golau yn y Gwyll, y bwriadwn eu diwygio yn 2020 er mwyn 

sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn unol â blaenoriaethau ehangach y 

llywodraeth, a'u bod yn parhau i ymateb i heriau cyfredol.  Mae diwylliant 

hefyd yn ganolog i'r strategaeth dwristiaeth newydd Croeso i Gymru: 

Blaenoriaethau ar gyfer yr Economi Ymwelwyr 2020-25 y mae disgwyl iddi 

gael ei lansio yn y Flwyddyn Newydd.  Yn unol â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol, mae cynllun 2020-21 hefyd wedi cael ei lunio gan yr 

wyth maes trawsbynciol â blaenoriaeth. Mae adnoddau diwylliant a 

threftadaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol, yn enwedig ar gyfer y 

blynyddoedd cynnar, sgiliau a chyflogadwyedd, iechyd meddwl gwell a thlodi. 

 

Mae ein timau diwylliant (Cadw, Amgueddfeydd, Celfyddydau, Archifau a 

Llyfrgelloedd) yn cefnogi ein partneriaid cyflawni – Cyngor Celfyddydau 

Cymru, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn 

Brenhinol Henebion Cymru - sydd rhyngddynt yn cyrraedd cynulleidfa enfawr 

yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  

 

Mae Cymru'n hoff iawn o ddiwylliant.  Mae miloedd o bobl wedi manteisio ar 

fynediad am ddim i'n hamgueddfeydd cenedlaethol.  Amgueddfa Cymru yw'r 

darparwr addysg mwyaf y tu allan i'r ystafell ddosbarth yng Nghymru – mae 

dros 180,000 o fyfyrwyr ysgol yn mwynhau gweithgareddau addysg bob 

blwyddyn.  Drwy gyfrwng Cadw, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu 

gwasanaethau yn uniongyrchol i'r cyhoedd.  Bob blwyddyn, mae dros 2.4 

miliwn o bobl yn ymweld â'r 130 o henebion sydd dan ofal y wladwriaeth, ac 
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mae Cadw hefyd yn cefnogi 35,500 o berchnogion a meddianwyr sy'n gofalu 

am adeiladau a safleoedd hanesyddol ledled Cymru. 

 

Mae cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru a'n cestyll eiconig yn llunio ein 

hunaniaeth ac yn adrodd hanes Cymru i'r byd.  Mae llyfrgelloedd, 

amgueddfeydd, archifau, safleoedd treftadaeth a lleoliadau celfyddydol ledled 

Cymru yn galluogi miloedd o bobl i fwynhau ac ymddiddori yn ein diwylliant.  

 

Yn ogystal â bod yn bwysig yn ei rinwedd ei hun, mae ein diwylliant yn diogelu 

ac yn gwella ansawdd ein bywyd.  Mae diwylliant yn creu swyddi yn y 

meysydd treftadaeth, adeiladu ac atgyweirio adeiladau traddodiadol, a'r 

celfyddydau.  Mae ein hatyniadau diwylliannol yn helpu i gynnal y 11,500 o 

fusnesau yn y diwydiant twristiaeth, ac mae'r celfyddydau yng Nghymru yn 

cynnal ein Diwydiannau Creadigol.  Mae ein diwylliant yn ganolog i frand 

Cymru ac i hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol drwy'r Strategaeth Ryngwladol 

newydd sy'n datblygu.  

 

Mae diwylliant hefyd yn dod â chymdeithas at ei gilydd.  Gall gwirfoddoli 

mewn amgueddfa, llyfrgell, archif, menter gelfyddydol neu safle treftadaeth 

helpu pobl i feithrin sgiliau newydd ac i wneud ffrindiau newydd, a gall hyd yn 

oed roi'r hyder iddynt ymgeisio am swyddi.  Mae gwirfoddolwyr digidol ledled 

Cymru yn helpu i warchod ein treftadaeth drwy fenter Cynefin. 

   

2.0 Sylwebaeth ar Gamau Gweithredu a manylion dyraniadau'r Llinell 

Wariant yn y Gyllideb  

 

2.1  Crynodeb o'r Newidiadau Cyllidebol  

 

Mae Cyllideb Ddrafft 2020-21 yn rhoi cynllun gwariant un flwyddyn ar gyfer 

refeniw a chyfalaf.  Mae Atodiad A yn rhoi dadansoddiad manwl o ffigurau'r 

Gyllideb Ddrafft fesul Cam Gweithredu, a fesul Llinell Wariant yn y Gyllideb o 

fewn pob Cam Gweithredu. 

 

Crynhoir trosolwg o ddyraniadau Adnoddau a Chyfalaf Drafft ar gyfer 

Diwylliant a Threftadaeth (gan gynnwys Gwariant a Reolir yn Flynyddol yn 

Nhablau 1 a 2 isod.  

 
Cyllideb Adnoddau  
 
TABL 1: TROSOLWG O'R GYLLIDEB ADNODDAU (Gan gynnwys 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol) 

Diwylliant a 
Threftadaeth 

2019-20 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
£'000 

Addasiad 
llinell 

sylfaen 
£'000 

2020-21 
Llinell 

Sylfaen 
Ddiwygiedig  

£’000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2020-21 

£'000 
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Cefnogaeth i'r Diwylliant 
a'r Celfyddydau  

67,594  (27)  67,567  2,492  70,059  

Y Cyfryngau a 
Chyhoeddi  

3,649  0  3,649  81  3,730  

Cefnogaeth i'r 
Amgylchedd 
Hanesyddol  

13,517  0  13,517  1,252  14,769  

Cyfanswm yr 
Adnoddau 

84,760  (27)  84,733  3,825  88,558  

Pensiwn Amgueddfeydd 
a Llyfrgelloedd 

3,013  0  3,013  0  3,013  

Cyfanswm y Gwariant 
a Reolir yn Flynyddol 

3,013  0  3,013  0  3,013  

CYFANSWM 87,773  (27)  87,746  3,825  91,571  

 
Addasiadau Llinell Sylfaen:  

Ceir gostyngiad o £0.027m o ran cyllid anghylchol yn 2019-20 gan yr Adran 

Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer Amgueddfa Lloyd George. 

 

Dyraniadau ychwanegol: 

o Cyllid ychwanegol o £1.525m gyda chynnydd o 2.2% ar gyfer pob un o'r 

cyrff a ariennir yn y portffolio (Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfeydd 

Cenedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Cyngor 

Llyfrau Cymru a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru) i gefnogi gofynion o 

ran cyflogau a phensiynau yn rhai o'r cyrff, ac i ddarparu cyllid ychwanegol 

ar gyfer eu sectorau; 

 

o Cyllideb ychwanegol, nad yw'n arian parod, o £2.205m i gwmpasu taliadau 

dibrisiant ychwanegol a godir yn Cadw a'r Amgueddfeydd Cenedlaethol – 

(Noder bod cyllideb Cadw sydd bron yn arian parod yn parhau'n wastad a 

bydd angen i gynnydd mewn cyflogau gael ei ariannu o'r ffrwd incwm 

gynyddol sy'n parhau'n gryf);   

 
o £0.095m ychwanegol ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ei 

ailflaenoriaethu o'r portffolio ehangach i gwmpasu costau meddiannu rhan 

o'i hadeilad gan y Comisiwn Brenhinol. 

 

Gwariant a Reolir yn Flynyddol  

 

Mae'r cyllidebau Gwariant a Reolir yn Flynyddol o £3.013m yn cefnogi 

darpariaeth ar gyfer unrhyw daliadau pensiwn y gall fod angen eu gwneud ar 

gyfer cynlluniau pensiwn Amgueddfa Cymru (cyllideb o £2.391m), a Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru (cyllideb o £0.622m). 

 

Cyllideb Gyfalaf  

 
TABL 2: TROSOLWG O GYLLIDEB GYFALAF 
Diwylliant a Threftadaeth 2019-20 2020-21 Newid Cyllideb 
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Cyllideb 
Atodol  
Gyntaf 
£'000 

Cynlluniau 
yn unol â 
2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 

£'000 

£'000 Ddrafft 
Cynlluniau 

Newydd 
2020-21 

£'000 

Cefnogaeth i'r Diwylliant a'r 
Celfyddydau  

7,674  4,051  10,765  14,816  

Y Cyfryngau a Chyhoeddi  30  30  750  780  

Cefnogaeth i'r Amgylchedd 
Hanesyddol  

5,470  8,841  100  8,941  

CYFANSWM 13,174  12,922  11,615  24,537  

 
 
Bydd dyraniadau ychwanegol sylweddol o £11.615m yn cefnogi ein 
huchelgais ar gyfer buddsoddiad hirdymor mewn diwylliant a threftadaeth, a 
chrynhoir hynny fel a ganlyn: 
 
  TABL 4: BUDDSODDIADAU CYFALAF 

Sefydliad £’000  Prosiect 

Amgueddfa Cymru   
2,500 Cynnal cyfalaf 

350  
System rheoli cydberthynas â 
chwsmeriaid 

Llyfrgell Genedlaethol  
2,115 Cynnal cyfalaf 

400 System TG a gweinyddion 

Cymru Greadigol  5,000  
Cynhyrchu ffilmiau a buddsoddiadau 
eraill yn y diwydiannau creadigol 

Cyngor Celfyddydau 
Cymru  

400 
Buddsoddi mewn prosiectau 
celfyddydol (gan gynnwys Prosiect 
Coffa Robert Owen)  

Cyngor Llyfrau Cymru  
 

750  
System gweithredu TG a dosbarthu 
integredig newydd 

Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru  

100 
Cyllid cynnal a chadw ac 
effeithlonrwydd ynni 

CYFANSWM 11,615  

 
 

2.2 Alldroeon terfynol ar gyfer 2018-19 

 

Yn fras, roedd ffigurau alldro terfynol 2018-19 yn unol â'r gyllideb.  Cafodd 

rhywfaint o danwariant ym Mhrif Grŵp Gwariant Cysylltiadau Rhyngwladol a'r 

Gymraeg, sef tua £0.7m, ei ailddyrannu i gyrff a noddir er mwyn helpu i 

ariannu cost setliadau cyflogau.  

 

2.3 Ffigurau alldro rhagolygol ar gyfer 2019-20 

 

Mae ffigurau alldro rhagolygol ar gyfer 2019-20 yn unol â'r cyllidebau.  

 

Tudalen y pecyn 16



    

5 

 

3.0 Ymateb i'r Wybodaeth Benodol y Gofynnodd y Pwyllgor amdani 

 

3.1 Gwybodaeth am y ffordd y caiff camau i weithredu portffolio y 

Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth, a'u canlyniadau cysylltiedig, eu 

monitro a'u gwerthuso i ddangos gwerth am arian.  

  

Nodir blaenoriaethau allweddol ar gyfer pob Sefydliad Partner yn eu Llythyrau 

Cylch Gwaith, a ddefnyddir ganddynt fel sail ar gyfer eu Cynlluniau 

Gweithredol a dangosyddion perfformiad allweddol.  Mae fy swyddogion yn 

monitro cynnydd yn erbyn y cynlluniau hyn mewn cyfarfodydd Monitro 

Chwarterol a chyfarfodydd eraill fel y bo angen. 

 

3.2 Manylion am y polisïau neu'r rhaglenni penodol yn y Prif Grwpiau 

Gwariant perthnasol (sy'n berthnasol i'r Celfyddydau, Diwylliant a 

Threftadaeth) y bwriedir iddynt fod yn ataliol, a sut y caiff gwerth am 

arian a manteision cost rhaglenni o'r fath eu gwerthuso.  

 

Tlodi: Rhaglen Cyfuno 

 

Mae'r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth yn chwarae rôl wrth atal tlodi.  

Gall cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol (megis gwirfoddoli mewn 

amgueddfa neu chwarae cerddoriaeth) wella sgiliau, hunan-barch, dysgu a 

dyheadau, yn enwedig mewn ardaloedd sydd o dan anfantais economaidd.  

Mae'r argymhellion yn adroddiad Diwylliant a Thlodi'r Farwnes Andrews wedi 

cael eu rhoi ar waith drwy ein cynllun Cyfuno: Creu Cyfleoedd trwy 

Ddiwylliant. Mae'r rhaglen arloesol hon yn dwyn darparwyr cymdeithasol a 

sefydliadau diwylliannol ynghyd i greu cyfleoedd sy'n targedu anghenion 

grwpiau penodol.  Yn ddiweddar, mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu wedi cyhoeddi adroddiad sy'n cynnig wyth argymhelliad sy'n 

gysylltiedig â'r rhaglen Cyfuno.  Caiff y rhain eu hystyried ar y cyd â gwaith 

sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd i lunio'r rhaglen yn y dyfodol.   

 

Rydym wrthi'n adolygu'r broses o ddyrannu cyllid ar gyfer Cyfuno, o gofio 

adroddiad diweddar y Pwyllgor ac adborth arall ar y rhaglen.  Ar hyn o bryd, 

byddwn yn disgwyl gwario o leiaf £300k yn 2020-21. 

 

Iechyd Meddwl 

 

Dros y genhedlaeth ddiwethaf gwelwyd newid o fodel meddygol o iechyd i un 

sy'n cydnabod rôl a phwysigrwydd cymunedau ym maes iechyd.  Mae'r 

portffolio yn cefnogi cymunedau iach, a lleoedd iach drwy gyfleoedd i 

wirfoddoli ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol, a hefyd drwy 

gefnogi cyfleusterau cymunedol lleol megis llyfrgelloedd, archifau, 

amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth.  
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Mae tystiolaeth dda bellach i gefnogi'r effeithiau cadarnhaol y gall cymryd 

rhan yn y celfyddydau a diwylliant eu cael ar iechyd meddwl.  Nododd 

adolygiadau llenyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru Arts and Culture in 

Criminal Justice and Wellbeing ganlyniadau corfforol a seicolegol cadarnhaol i 

gleifion, o ganlyniad i ymyriadau cerddorol mewn pob math o ysbyty. 

 

Nododd ein hastudiaeth ddiweddar ni ein hunain ar y celfyddydau ac iechyd 

yng Nghymru fwy na 200 o brosiectau ledled y wlad sy'n llwyddo i atal salwch, 

yn helpu i gynnal iechyd meddwl ac iechyd corfforol da ac yn helpu pobl i 

wella.  

 

Dangosodd gwerthusiad 2018 o gynllun Bancio Amser (y mae Cadw'n cymryd 

rhan ynddo) fod ansawdd bywyd yn gyffredinol wedi gwella i 83% o'r bobl a 

oedd yn cymryd rhan a bod 52% yn teimlo'n llai ynysig ac unig. 

 
 

Tlodi, Sgiliau a Chyflogadwyedd - Cymru Greadigol 
 

Ceir tystiolaeth mai gwaith sy'n talu'n dda yw'r ffordd orau allan o dlodi a'r 
diogelwch mwyaf rhag tlodi i'r rhai sydd mewn perygl.  Drwy fuddsoddi yn 
Cymru Greadigol, rydym yn parhau i greu cyfleoedd i unigolion a'u teuluoedd 
gyda mentrau a buddsoddiad wedi ei dargedu ledled Cymru.  Bydd hyn yn 
gwella cadernid yr economi.  Asesir pob prosiect gan baneli annibynnol.  
Mesurir gwerth am arian yn drwyadl drwy ystod o fesurau, gan gynnwys: 

 
o Gwariant Cymru (a ddefnyddir yn bennaf mewn prosiectau cynhyrchu ar 

gyfer ffilm a theledu). 

o Allbynnau creu swyddi (a ddefnyddir yn bennaf mewn prosiectau digidol a 

thechnolegol). 

o Allbynnau sgiliau – mae gwelliannau amrywiol mewn sgiliau yn orfodol 

mewn prosiectau cynhyrchu. 

o Caiff DPAau pwrpasol gan gynnwys buddsoddiad eu hysgogi, cynhyrchion 

a gwasanaethau newydd eu cyflwyno, mentrau eu cynorthwyo, ac eiddo 

deallusol eu creu a'u cadw yng Nghymru.  

 
3.3 Gwybodaeth am ddyraniadau (a'u lleoliad) yn eich portffolio i ddarparu 

ar gyfer deddfwriaeth sydd â'r potensial i gael effaith ar y Celfyddydau, 

Diwylliant a Threftadaeth ym mlwyddyn ariannol 2020-21. 

 

Mae un maes yn y portffolio lle mae deddfwriaeth newydd yn gymwys, sef rhoi 

Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 ar waith.  Amlinellir 

gwybodaeth am ddyrannu ym mharagraff 4.1 isod.  

 

3.4 Goblygiadau penderfyniad y DU i ymadael â'r UE ar bortffolio y 

Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth a sut y bydd Llywodraeth Cymru 

yn rheoli unrhyw effaith a ragwelir.  
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Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau Brexit ar feysydd yn ei gylch gwaith yn ei 

gyfarfod ar 18 Hydref 2018.  Nododd y papur ar gyfer y sesiwn honno 

ganlyniadau posibl Brexit gan gynnwys:  

 

o Colli cyllid ar gyfer prosiectau mawr. 

o Colli cyllid ar gyfer prosiectau cydweithredol a fydd yn effeithio ar gyrff 

sector, prifysgolion ac eraill, ac ar gyfer datblygu sgiliau, yn enwedig yn y 

diwydiannau creadigol. 

o Effaith ar y marchnadoedd sector – mae artistiaid Cymru ac eraill yn 

dibynnu ar y gallu i arddangos eu harlwy yn rhyngwladol, ac mae 45% o'r 

diwydiannau creadigol yn allforio i'r UE. 

o Effaith reoleiddiol - mae'r effaith fwyaf yn debygol o fod ar gofnodion 

digidol, eiddo deallusol a hawlfraint.  Nid yw'r UE yn rheoleiddio'r 

amgylchedd hanesyddol ac, er bod rhai goblygiadau i eiddo diwylliannol, 

nid ydym yn wynebu heriau cyfreithiol neu reoleiddiol i'r un graddau â'r 

amgylchedd naturiol er enghraifft. 

o Effaith bosibl ar anwadalrwydd ariannol (megis gwerth y bunt) – mae'n 

amhosibl ei feintioli ond mae costau cynyddol posibl, er enghraifft, costau 

papur i gyhoeddwyr, eisoes wedi cynyddu 25%.  

 

Mae'r papur hefyd yn nodi'r camau rydym yn eu cymryd er mwyn helpu i 

leddfu rhai o'r anawsterau hyn megis: ymgysylltu â sefydliadau yn y sector 

er mwyn deall effaith Brexit, casglu gwybodaeth am eu profiadau a 

chydweithio i baratoi ar gyfer goblygiadau ymarferol ymadael â'r UE; gweithio 

gyda'r byd amaeth a Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau yr ystyrir 

diwylliant, treftadaeth a'r amgylchedd hanesyddol yn y trefniadau newydd; 

datblygu rhwydweithiau newydd a chydberthnasau yn Ewrop a ledled y byd 

i hyrwyddo diwylliant yng Nghymru, gan weithio gyda'r Cyngor Prydeinig, 

fforwm Penaethiaid Treftadaeth Ewrop ac eraill; Cysylltu ag Adran dros 

Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU mewn perthynas 

â rheoliadau eiddo diwylliannol ac offerynnau statudol newydd; a, gweithio ar 

y cyd yn Llywodraeth Cymru a gyda'n rhanddeiliaid a'n partneriaid i godi 

proffil rhyngwladol Cymru.  Bydd y diwydiannau creadigol yn un o 

golofnau'r strategaeth ryngwladol newydd a bydd y cyllid newydd o £5m yn 

helpu i feithrin cadernid yn yr economi.  

 

4.0 Meysydd penodol  

 

4.1 Y Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol a Gweithredu Deddf yr 

Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). 

 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â gweithredu Deddf yr 

Amgylchedd Hanesyddol.  

 

Nod Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yw: 

Tudalen y pecyn 19



    

8 

 

 

o Rhoi diogelwch mwy effeithiol i adeiladau rhestredig a henebion 

cofrestredig; 

o Gwella rheolaeth gynaliadwy'r amgylchedd hanesyddol;  

o Cyflwyno mwy o dryloywder ac atebolrwydd mewn penderfyniadau a wneir 

am yr amgylchedd hanesyddol. 

 

Crynhoir y costau ar gyfer y Ddeddf o gymharu â'r Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol (RIA) yn y tabl canlynol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABL 5: COSTAU O GYMHARU Â'R RIA   

Gwarchod, diogelu, cynnal a hyrwyddo mynediad at yr amgylchedd hanesyddol a naturiol        
Cam Gweithredu 

2016-17        
Costau            
£’000 

2017-18        
Costau            
£’000  

2018-19        
Costau            
£’000 

2019-20        
Costau            
£’000 

2020-21 
Costau 
£’000 

RIA  Gwirioneddol  RIA  Gwirioneddol  RIA  Gwirioneddol RIA  Cyllideb RIA Cyllideb 

230 221 220 181 197 156 197 200 197 200 

 
Rhoddwyd y rhan fwyaf o'r Ddeddf ar waith yn 2016 a 2017.  Mae gwaith yn 

mynd rhagddo o hyd i weithredu'r gofrestr statudol o barciau a gerddi 

hanesyddol a chytundebau partneriaeth treftadaeth ac, yn amodol ar wneud 

yr offerynnau statudol gofynnol, rhagwelir y caiff y darpariaethau hyn eu rhoi 

ar waith yn 2020.   

 

4.2 Cadw  

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Cadw, gan gynnwys targedau 

cynhyrchu refeniw, a ffigurau diweddar o ran cynhyrchu incwm blynyddol 

 

Y ffigur incwm terfynol ar gyfer 2018-19 oedd £7.7m. Mae ffigurau incwm wedi 

cynyddu'n sylweddol iawn ers 2013-14 pan oedd lefel yr incwm yn £4.8m. 

Mae hyn wedi bod o ganlyniad i nifer o fentrau i ddenu mwy o ymwelwyr â 

safleoedd, gan gynnwys buddsoddi yn y cyfleusterau, ynghyd â chynnydd 

mewn prisiau. 

 

Y gyllideb ar gyfer incwm yn 2019-20 oedd £8.1m.  Mae rhagolygon cyfredol 

yn awgrymu yr eir y tu hwnt i'r ffigur hwn, ac amcangyfrifir ar hyn o bryd mai'r 

ffigur diwedd blwyddyn gwirioneddol yw tua £8.2m.  Mae Cadw wedi 

ailstrwythuro'r taliadau a godir ganddi ar gyfer elfennau amrywiol ei 

gweithrediadau masnachol, a ddylai arwain at fuddiannau pellach yn y 
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dyfodol.  Mae cynnydd cymedrol arall mewn prisiau mynediad a thâl 

aelodaeth wedi ei gynllunio ar gyfer henebion y flwyddyn nesaf.  Mae prisiau 

mynediad Cadw, hyd yn oed ar safleoedd treftadaeth byd allweddol Conwy a 

Chaernarfon (£9.90 fesul oedolyn ar hyn o bryd), yn parhau i fod yn sylweddol 

is nag atyniadau mewn gwledydd eraill fel Castell Caeredin sy'n £17.50 a 

Chastell Dofr sy'n £20.90.   

 

Dyrannwyd cyfalaf ychwanegol i Cadw o £10.1m wedi ei broffilio dros 2018-19 

i 2021-22, i'w fuddsoddi mewn safleoedd i ddatblygu profiad yr ymwelydd a 

chynyddu lefelau incwm yn y dyfodol.  Mae cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu 

cestyll Caerffili a Chaernarfon; ynghyd â gwaith dehongli digidol a datblygu 

cyfleusterau manwerthu ac arlwyo ar nifer o safleoedd. 

 

Yn fwy cyffredinol, mae Cadw yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol 

hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.  Mae'n gofalu am 130 o henebion ledled 

Cymru ac yn darparu mynediad i'r cyhoedd i'r henebion hyn.  O blith y rhain, 

mae 29 yn safleoedd â staff ac mae'r gweddill yn safleoedd mynediad agored 

am ddim.  Mae gwariant cyfalaf ar gadwraeth henebion hefyd yn flaenoriaeth 

bwysig o hyd. 

 

Dyraniadau tuag at gyllid i berchnogion asedau hanesyddol 

 

Mae mwy na 30,000 o adeiladau rhestredig a 4,200 o henebion cofrestredig 

yng Nghymru, a pherchnogion preifat sy'n berchen ar y mwyafrif ohonynt.  

Mae'r rhan fwyaf o'r perchnogion hynny yn gofalu am eu heiddo mewn ffordd 

gydwybodol, sydd yn waddol gwerthfawr i genedlaethau heddiw ac yfory.  

 

Mae Cadw wedi cyhoeddi ystod helaeth o ganllawiau, a gellir lawrlwytho 

cyfeiriadau at y cyllid grant sydd ar gael am ddim o wefan Cadw.  Mae fy 

swyddogion yn Cadw bob amser yn hapus i roi cyngor ar ymholiadau 

cyffredinol sy'n ymwneud ag asedau hanesyddol, ond cyfrifoldeb yr awdurdod 

cynllunio lleol yw ymholiadau penodol sy'n ymwneud â rheoli adeiladau 

rhestredig. Fodd bynnag, os bydd gwaith arfaethedig neu faterion eraill yn 

codi cwestiynau anodd, bydd fy swyddogion yn fodlon rhoi cyngor mewn 

trafodaethau cyn gwneud cais, yn cynnwys pob parti.  

 

Nid yw rhestru adeilad na chofrestru heneb yn rhoi unrhyw hawl i gymorth 

grant.  Fel gydag unrhyw adeilad, mater i'r perchennog yw atebolrwydd cynnal 

a chadw.  Fodd bynnag, mae gan Cadw gynlluniau grant a ategir gan 

amcanion craidd ein strategaeth genedlaethol - Ffyniant i Bawb.  Gwneir 

dyfarniadau gwerth am arian wrth gyflwyno amcangyfrifon wedi eu costio gan 

yr ymgeisydd, a asesir gan Arolygwyr Cadw. 

 
Mae gan Cadw y cynlluniau grant canlynol: 

  
o Grantiau Adeiladau Rhestredig  
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Ar hyn o bryd mae Cadw yn blaenoriaethu grantiau ar gyfer atgyweirio ac 

adfer asedau cymunedol hanesyddol rhestredig megis neuaddau pentref a 

chymuned, institiwtau, llyfrgelloedd, a llefydd addoli hanesyddol sydd ar 

agor at ddefnydd ehangach y gymuned.  Bydd adeiladau cymwys fel arfer 

yn cynnwys asedau cymunedol rhestredig sydd mewn perygl, cynlluniau 

sy'n cynnig mynediad cyhoeddus gwell a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau a 

chael hyfforddiant, a chynlluniau sy'n sicrhau buddiannau i gymunedau 

neu sy'n ysgogi cyfleoedd adfywio.  

 

Ni fydd eiddo preswyl dan berchenogaeth breifat fel arfer yn gymwys, gan 

eu bod yn tueddu i beidio â darparu'r buddiannau ehangaf posibl fel y 

nodir yn y strategaeth genedlaethol.  

 
o Grantiau Henebion 

 
Gall henebion amrywio o siambrau claddu Neolithig i adeiladau'r chwyldro 

diwydiannol.  Mae llawer yn fregus a chydnabyddwn y gall gwaith 

atgyweirio fod yn gostus neu nad yw efallai bob amser er budd ariannol 

perchennog yr heneb.    

 

Rydym yn ystyried ceisiadau grant am waith cadwraeth, cynnal a chadw a 

rheoli henebion.  Hefyd, ystyrir mynediad cyhoeddus a dehongli henebion.  

Bydd yr union waith yn amrywio yn dibynnu ar b'un ai gweddillion castell 

garreg neu heneb cae yw'r heneb, megis gwrthglawdd cynhanesyddol.  

 

Asesir ceisiadau am grant yn erbyn meini prawf, gan gynnwys pa mor 

angenrheidiol yw'r gwaith ac a yw ar frys, priodoldeb y cynigion, maint yr 

effaith ddisgwyliedig, gwerth yr arian cyfatebol a lefel y budd cymunedol.  

Mae buddiannau cymunedol ehangach y gall prosiectau cadwraeth eu 

cyflawni yn cynnwys darparu gwasanaeth dehongli, cynnal diwrnodau 

agored neu gymryd rhan mewn digwyddiadau drysau agored, darparu 

cyfleoedd hyfforddiant, a chynnwys gwirfoddolwyr.   Byddem hefyd yn 

disgwyl i fynediad cyhoeddus rhesymol i'r safle gael ei ddarparu.  

 
Yn 2018-19, gwnaeth Cadw glustnodi £0.832m tuag at gynigion grant i 

berchnogion asedau hanesyddol, yn cynnwys £0.221m i henebion a 

£0.611m i adeiladau rhestredig (gan gynnwys cofebau rhyfel). Mae natur y 

gwaith o atgyweirio ac adfer adeiladwaith yr asedau hanesyddol yn golygu 

y gall y broses o neilltuo taliadau grant ddigwydd dros fwy nag un flwyddyn 

ariannol ar gyfer unrhyw un grant.  Yn 2018-19, y gwariant cyfalaf ar gyfer 

taliadau grant oedd £0.615m. Y gwariant rhagolygol ar gyfer 2019-20 yw 

£0.7m. 

 

4.3 Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
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Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag Amgueddfa Cymru a Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru, gan gynnwys unrhyw dargedau cynhyrchu refeniw 

 

Mae fy swyddogion yn parhau i fonitro sefyllfa ariannol Amgueddfeydd Cymru 

a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn agos ac yn rhoi adroddiadau rheolaidd i mi 

eu hystyried.  Mae'r ddau gorff yn cael cyllid Cymorth Grant blynyddol ac yn 

cael cryn effaith wrth gyflawni'r blaenoriaethau yn Ffyniant i Bawb.  

 

Yn 2020-21 cyllid Amgueddfeydd Cymru yw £20.618 a chyllid Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru yw £10.835m.  Gwnaed dyraniadau refeniw ychwanegol 

o £0.487m i Amgueddfeydd Cymru a £0.214 i Lyfrgell Genedlaethol Cymru er 

mwyn helpu i dalu am y cynnydd mewn costau cyflogau a phensiynau.  Hefyd, 

mae cyllideb sylfaenol Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cynyddu £0.095m i 

adlewyrchu costau'r Comisiwn Brenhinol wrth feddiannu swyddfeydd a lle 

storio ar safle Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. 

 

Ymrwymir o hyd i fynediad am ddim i safleoedd Amgueddfa Cymru. Mae hwn 

yn bolisi pwysig o ran chwalu rhwystrau i gyfranogiad mewn gweithgareddau 

diwylliannol i bobl o gefndiroedd dan anfantais a/neu'r rheini sydd ar incwm 

isel.  Mae hefyd yn annog ymweliadau mynych a defnydd cymunedol o 

safleoedd a chyfleusterau Amgueddfa Cymru.  Mae Amgueddfa Cymru, er 

nad yw'n codi tâl mynediad, wedi bod yn arbennig o effeithiol am godi incwm - 

gan gynhyrchu dros £5m mewn refeniw ychwanegol y llynedd (o fanwerthu, 

arlwyo, digwyddiadau, gweithgareddau ar y safle, llogi masnachol ac 

arddangosfeydd y telir amdanynt ac ati).  O gofio'r datblygiadau diweddar yn 

Sain Ffagan, y dyfarnwyd gwobr glodwiw Amgueddfa'r Flwyddyn iddi gan Art 

Fund, rydym yn disgwyl i hyn barhau a thyfu. 

 

Mae cyllid cyfalaf ar gyfer y ddau gorff yn ymwneud â heriau gweithredu 

mewn adeiladau hanesyddol, yr angen i gadw ein casgliadau cenedlaethol yn 

ddiogel, a'r gofyniad i ddarparu mynediad cyhoeddus parhaol a diogel wrth i'r 

gwaith cynnal a chadw fynd rhagddo.  Mae'n rhaid i Amgueddfa Cymru reoli'r 

heriau hyn mewn saith safle gwahanol.  Nid oes a wnelo cyllid cyfalaf cynnal a 

chadw â datrys problemau sydd eisoes yn bodoli – er bod ôl-groniad o waith 

cyfalaf cynnal a chadw ar hyn o bryd.  Mae a wnelo hefyd â chefnogi ffrydiau 

gwaith a fydd yn gwella profiad yr ymwelydd ac yn cynyddu gallu cyrff i 

gynhyrchu refeniw ychwanegol o'u mannau cyhoeddus ar eu newydd wedd. 

Fel y crynhoir yn nhabl 4, dyrennir £2.850m o gyllid cyfalaf ychwanegol i 

Amgueddfeydd Cymru a £2.515m i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. 

 

4.3  Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 

 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â'r sector amgueddfeydd, archifau 

a llyfrgelloedd lleol. 

 

Tudalen y pecyn 23



    

12 

 

Yn 2020, byddaf yn rhoi datganiad ar fy mlaenoriaethau ar gyfer diwylliant, 

gan gynnwys y rhai ar gyfer amgueddfeydd lleol, archifau a llyfrgelloedd.  

Bydd cyllid rhaglen yn cefnogi'r sector lleol, er mwyn gallu cyflawni'r 

blaenoriaethau a nodwyd yn y datganiad.  Mae gwasanaethau 

amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd a ddarperir yn lleol wedi wynebu 

cyfnodau heriol.  Er gwaethaf hynny, maent wedi parhau i ddarparu 

amrywiaeth o wasanaethau i boblogaeth amrywiol Cymru. 

 

Amgueddfeydd 

Mae'r gefnogaeth yn parhau a chaiff ei chynnig i amgueddfeydd er mwyn 

cyrraedd a chynnal Safon Achredu Amgueddfeydd y DU.  Mae hwn yn faes 

allweddol o waith, er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn cael gwasanaethau o'r 

ansawdd uchaf a bod treftadaeth gludadwy'r wlad yn cael ei diogelu'n briodol.  

Nododd yr arolwg diweddaraf ostyngiad o 42% i 37% o'r boblogaeth sy'n 

ymweld â'n hamgueddfeydd.  Mae amgueddfeydd yn wasanaethau dewisol 

ac, fel y cyfryw, mae'r gwasanaethau hynny sydd o fewn awdurdodau lleol 

wedi wynebu blynyddoedd heriol.  Mae hyn wedi ymestyn i'n hamgueddfeydd 

annibynnol, y mae llawer ohonynt yn cael help a chefnogaeth, yn 

draddodiadol, gan eu hawdurdodau lleol.   

 

 

 

Archifau 

Mae gwasanaethau archifau yn rhan allweddol o'n tirwedd ddiwylliannol, gan 

ddarparu cofnod o'n gwlad a ffynhonnell o dystiolaeth.  Byddwn yn parhau i 

gefnogi Safon Achredu Amgueddfeydd y DU yng Nghymru a sicrhau bod ein 

gwasanaethau yn bodloni gofynion y cam cynyddol tuag at gadw cofnodion 

digidol. 

 

Llyfrgelloedd 

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn darparu ystod helaeth o weithgareddau i 

gymunedau, teuluoedd ac unigolion, ac mae ganddynt 1.4 miliwn o aelodau 

llyfrgell, sy'n golygu eu bod yn cyrraedd bron 50% o'r boblogaeth. Canfu'r 

bwletin diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru fod 34% o'r rhai a 

arolygwyd 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, a chynhwysiant cymdeithasol - 

yn enwedig i bobl hŷn; yn ogystal â darparu mynediad i ddiwylliant, 

gwybodaeth a thechnoleg.  

 

Bydd fy swyddogion yn parhau i fonitro'r gwaith o ddarparu gwasanaethau 

llyfrgelloedd cyhoeddus drwy Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru er 

mwyn sicrhau y darperir gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon gan 

awdurdodau lleol, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac 

Amgueddfeydd 1964. 
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Buddsoddiad Cyfalaf 

Mae angen buddsoddiad cyfalaf ar y sector amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd lleol.  Mae ein rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid ar agor i'r 

sector lleol ac yn darparu dros £1.4m o gyllid cyfalaf bob blwyddyn. Mae 13 o 

amgueddfeydd a deg llyfrgell wedi cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer 

cronfa 2020-21, gan gyflwyno cynigion gwerth £3.58m.   

 

Rwyf am sicrhau bod y sector yn cael ei gefnogi yn ei waith ac i annog 

datblygu dull mwy strategol o ymdrin â'r gwasanaethau amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd lleol ledled Cymru.  Mae angen i ni annog gwaith 

partneriaeth er mwyn gwneud y defnydd gorau o fuddsoddiad Llywodraeth 

Cymru.  Bydd fy natganiad ar flaenoriaethau diwylliannol yn diffinio sut y 

gweithredir ar hyn ac atodi dyraniadau cyllidebol i feysydd y rhaglen. 

 

4.4  Y Celfyddydau a Chyngor Celfyddydau Cymru 

 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru 

  

Mae cyllid cymorth grant o £32.042m yn 2020-21 yn cynnwys dyraniad 

ychwanegol o £0.696m (2.2%), er mwyn helpu i dalu am y cynnydd yng 

nghostau cyflogau a phensiynau ar draws y sector.  Mae hefyd yn cynnwys 

swm o £0.119m nad yw'n arian parod, ar gyfer dibrisiant. Mae'r cyllid yn 

cefnogi gwaith rhyngwladol ac yn helpu sefydliadau celfyddydol i baratoi ar 

gyfer Brexit.  Mae'r cynnydd mewn darpariaeth cyfalaf i £0.755m yn cynnwys 

£0.4m i ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau.  

 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â chyllid i hyrwyddo mynediad at y 

celfyddydau 

 

Mae lefelau cynyddol o fynediad a chyfranogiad yn y celfyddydau yn parhau i 

fod yn flaenoriaeth yn y llythyr Cylch gwaith.  Mae Cyngor Celfyddydau Cymru 

yn defnyddio'r rhan fwyaf o'i gymorth grant fel arian craidd ar gyfer 67 o 

sefydliadau celfyddydol strategol allweddol ac rydym yn disgwyl iddo barhau i 

flaenoriaethu mynediad a gwaith ymgysylltu.  Mae Cynllun Corfforaethol 

2018-23: Er Budd Pawb, sy'n gynllun pum mlynedd, yn pwysleisio'r 

ymrwymiad i sicrhau ffocws cynyddol ar fynediad, cydraddoldebau ac 

amrywiaeth ac mae'n nodi 'Hybu Cydraddoldebau' fel sail ymrwymiad clir i 

gyrraedd pob cymuned yng Nghymru mewn ffordd ehangach a dyfnach.  Mae 

ganddo Grŵp Monitro Cydraddoldebau dynodedig wedi ei gadeirio gan Aelod 

o'i Gyngor, ac mae ei holl strategaethau a rhaglenni yn cael eu profi'n helaeth 

am yr effaith ar gydraddoldeb. 

 

Mae'r sefydliad yn cynnal cam ymgynghori cyntaf ei Adolygiad Buddsoddi ar 

gyfer 2020.  Defnyddir y broses hon i ddethol grŵp o sefydliadau a fydd yn 
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creu Portffolio Celfyddydau Cymru yn y dyfodol, yn dilyn adolygiadau tebyg yn 

2010 a 2015.  Bydd y cam ymgynghori cyntaf yn cael ei gwblhau ym mis 

Ionawr 2020. Ffocws yr Adolygiad Buddsoddi yw galluogi mwy o bobl yng 

Nghymru i fwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt, ac i weithgarwch a 

ariennir gynyddu amrywiaeth y cyfranogwyr, drwy gyrraedd mwy o bobl yn y 

gymdeithas Gymreig a denu amrywiaeth o ymwelwyr. 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â chyllid sydd â'r nod o 
ddefnyddio'r celfyddydau a diwylliant i fynd i'r afael â thlodi 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn bartner strategol allweddol yn rhaglen 

Cyfuno, yn cefnogi sefydliadau i gyfranogi drwy roi cyngor ymarferol a threfnu 

cyflwyniadau rhwng partneriaid Cyfuno ac artistiaid/sefydliadau celfyddydol yn 

eu hardaloedd hwy.  Lle y bo'n berthnasol, mae'n rhoi gwybod am gyfleoedd 

ac yn dosbarthu gwybodaeth drwy ei adnodd e-newyddion, ei wefan ac i 

gleientiaid Portffolio Celfyddydau Cymru. 

 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â chyllid sydd â'r nod o 

annog/galluogi sefydliadau celfyddydol i gynhyrchu mwy o'u hincwm eu 

hunain 

 

Mae Rhaglen Cydnerthedd Cyngor Celfyddydau Cymru yn sicrhau bod 

sefydliadau diwylliannol yn canolbwyntio mwy ar fusnes, yn broffesiynol o ran 

eu dulliau rheoli a gweithredu, ac yn gallu datblygu a rheoli eu 

gweithgareddau er mwyn sicrhau sefydlogrwydd hirdymor a sicrwydd ariannol 

mewn hinsawdd ariannol heriol. Mae'r gronfa hon o £2m wedi cefnogi 57 o 67 

o sefydliadau Portffolio Celfyddydau Cymru i rannu arfer gorau a modelau 

cyflawni a threialu dulliau gweithredu gwahanol o gynaliadwyedd hirdymor. Bu 

hyn yn fuddiol tu hwnt i'r 85% o bortffolio refeniw craidd Cyngor Celfyddydau 

Cymru sydd wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen.   
 

 

 

4.5 Y cyfryngau a darlledu  

 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer y 

cyfryngau a darlledu 

 

Mae cyllid o £3.730m yn 2020-21 yn cynnwys dyraniad ychwanegol o 

£0.081m (2.2%)  i ddarparu cyllid ychwanegol i'r sector barhau â mentrau fel 

swyddi golygyddol a marchnata mewn nifer o gwmnïau cyhoeddi.  Lleolir y 

mwyafrif o'r cwmnïau cyhoeddi mewn ardaloedd gwledig ac ôl-ddiwydiannol 

dan anfantais yn y gogledd a'r gorllewin, ac felly gwnânt gyfraniad cadarnhaol 

i economi'r ardaloedd hynny ac i'r iaith Gymraeg. Mae gan Gyngor Darlledu 

Cymru (BCW) rôl allweddol i gyflawni Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth 

Cymru a'r nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
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Bydd y Cyngor hefyd yn cael cyllid cyfalaf ychwanegol o £0.75m (cyfanswm y 

prosiect yw £1m) i roi system feddalwedd newydd ar waith yn ei ganolfan 

ddosbarthu.  Ni ellir osgoi'r gwaith uwchraddio am fod gan yr hen system 

bresennol nifer o gyfyngiadau hysbys, ac mae'r cyflenwr cyfredol yn dod â'r 

system i ben yn 2022.  Bydd hyn yn hwb sylweddol i'r Cyngor ac i'r diwydiant 

cyhoeddi cyfan yng Nghymru. 

 

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 ffyniannus' a Cymru o Gymunedau Cydlynol. Mae gan y Cyngor rôl 

hollbwysig i'w chwarae wrth gyflawni agenda strategol Llywodraeth Cymru, 

gan gynnwys hyrwyddo'r Gymraeg a sgiliau llenyddol. Mae'r rhain, yn eu tro, 

yn cyfrannu at gydlyniant cymdeithasol, llesiant a threchu tlodi plant, yn 

ogystal â chefnogi buddiannau economaidd yn y diwydiannau creadigol. 

 

Mentrau Cymraeg allweddol yw Golwg 360, y gwasanaeth newyddion ar-lein 

dyddiol yn Gymraeg, a chefnogaeth i gyhoeddiadau newyddion a materion 

cyfoes Cymraeg fel Y Cymro, Golwg a Barn.  Mae cyllid y Cyngor hefyd yn 

cynnal y cylchgrawn Saesneg The Welsh Agenda a'r cyhoeddiadau ar-lein 

Nation.Cymru a Click on Wales sy'n cwmpasu sawl maes gan gynnwys 

materion cyfoes/diwylliant.  Mae ymrwymiadau Llywodraeth Cymru o ran 

darlledu hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer adnoddau staff i ategu'r 

blaenoriaethau. 

 
Cronfa Newyddiaduraeth Gymunedol Annibynnol 

 
Lansiwyd y Gronfa Newyddiaduraeth Gymunedol Annibynnol (Cronfa) ar 1 

Ebrill 2019 i ddarparu cyllid grant refeniw i gyhoeddiadau cymunedol 

annibynnol, a elwir hefyd yn gyhoeddiadau hyperleol, sydd wedi'u lleoli yng 

Nghymru i gefnogi cynaliadwyedd, datblygiad a thwf eu cyhoeddiad. 

Darparodd y Cytundeb Cyllideb Dwy Flynedd â Phlaid Cymru £0.1m yn 2019-

20 a chaiff ei reoli ym Mhrif Grŵp Gwariant yr Economi a Thrafnidiaeth. Mae'r 

Gronfa wedi ei chlustnodi'n llwyr. 

 

Caiff pob cais ei werthuso'n llawn gan banel o Lywodraeth Cymru i asesu'r 

meini prawf cymhwysedd. Mae pob ymgeisydd cymwys yn cydsynio i rannu ei 

gais â'r Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol (C4CJ). Mae'r 

Ganolfan yn gweithredu mewn rhinwedd gynghorol fel arbenigwr ym maes 

newyddiaduraeth hyperleol. Fodd bynnag, nid yw'n rhan o'r broses 

gymeradwyo.  

 
Mae canlyniadau disgwyliedig y cyllid grant yn cynnwys: 

  
o Mwy o ddarllenwyr ac ehangu cyrhaeddiad cyhoeddiadau. 

o Mwy o hysbysebu i gynyddu ffrydiau refeniw. 
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o Gwelliannau technegol i wefannau, llwyfannau gwell a datblygu 

gwasanaethau ar-lein newydd.  

o Datblygu staff drwy hyfforddiant a thrwy fynychu cynadleddau'r diwydiant.  

o Cynyddu nifer y staff a chynhyrchiant gwell drwy gyflogi mwy o staff. 

o Twf busnes a gwell proffesiynoldeb drwy symud i swyddfeydd newydd.  

 

4.6  Cymru Greadigol  

 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer datblygu 

Cymru Greadigol 

 

I gydnabod y diwydiannau creadigol fel un o'r rhannau o economi Cymru sy'n 

tyfu gyflymaf ers bron i ddegawd, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 

sefydlu Cymru Greadigol fel asiantaeth fewnol, i gefnogi twf y sector yng 

Nghymru ymhellach.  

 

Bydd Cymru Greadigol yn ymateb i dwf y diwydiant a thirwedd newidiol y 

sector i gynnig gwasanaeth syml, deinamig ac arloesol wedi ei ategu gan nifer 

bach o flaenoriaethau allweddol, sy'n cynnwys:  

 
o Datblygu'r sylfaen sgiliau a thalent yng Nghymru. 

o Gwella safonau a gweithio mewn partneriaeth. 

o Symleiddio'r modelau cyllid i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg i anghenion y 

sector. 

o Ehangu'r gefnogaeth i is-sectorau ehangach megis cyhoeddi, digidol, a 

cherddorol. 

o Marchnata a hyrwyddo'r diwydiannau creadigol yng Nghymru i'r byd. 

 
Dyrannwyd £5m o gyfalaf ychwanegol i gyflawni blaenoriaethau strategol 

Cymru Greadigol.  Caiff dyraniad cyllideb refeniw o £1.708m hefyd ei 

flaenoriaethu i gyflawni uchelgeisiau strategol newydd Cymru Greadigol.  

Bydd y ddau yn destun diwydrwydd dyladwy a phroses gyllidebol arferol. 

4.7 Cymorth ar gyfer cynyrchiadau ffilm a theledu 

 

Yr adolygiad diweddaraf a'r ffigurau refeniw rhagamcanol a'r cyfraddau 

meddiannaeth ar gyfer Pinewood Studios ers dechrau'r Cytundeb 

Gwasanaethau Rheoli ym mis Tachwedd 2017.  

 

Ym mis Tachwedd 2017, lluniodd Llywodraeth Cymru a Pinewood Gytundeb 

Gwasanaethau Rheoli ar gyfer gweithredu cyfleusterau stiwdio Gwynllŵg.  O 

dan delerau'r cytundeb, mae Pinewood yn rheoli Stiwdio Pinewood ar ran 

Llywodraeth Cymru ac yn gweithredu fel asiantiaid.   
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Mae'r costau rhedeg ar gyfer y stiwdio yn cyfateb i tua £1.185m y flwyddyn.  

Yn ystod rhan gynharach cyfnod y cytundeb, mae'r ffigurau rhent wedi bod tua 

£0.46m y flwyddyn.  

 

Ym mis Mawrth 2019, lluniodd Llywodraeth Cymru Gytundeb Cam gyda 

Stiwdio Blaidd Cymru i rentu'r lle gwag cyfan yn y stiwdio am ddeuddeg mis, 

gyda'r opsiwn o lunio cytundeb am ddwy flynedd arall.  Mae Stiwdio Blaidd 

Cymru bellach yn meddiannu 80% o'r stiwdio, sy'n cynnwys y brif stiwdio, a 

thenantiaid yr Hwb Cyfryngau yn meddiannu'r 20% arall - y swyddfeydd bach 

a osodir ar rent i gyflenwi cwmnïau cadwyn yn y sector.  O dan y cytundeb 

hwn, telir costau rhedeg y stiwdio a gwneir elw bach.  

 

Mae Pinewood bellach wedi cyhoeddi y bydd y cytundeb presennol yn dod i 

ben ar 31 Mawrth 2020.  Mae Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i opsiynau ar 

hyn o bryd i reoli'r stiwdio yn y dyfodol ar ôl y dyddiad hwn. 

 

Mewn ymateb i Argymhelliad 6 yn adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gydberthynas Llywodraeth Cymru â 

Pinewood, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i roi diweddariad ar y perfformiad 

ariannol diweddaraf  a'r amcanestyniadau incwm.  Rhennir hyn hefyd â'r 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 

 

Y ffigurau diweddaraf ar gyfer y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau, gan 

gynnwys cyfanswm y buddsoddiad, yr elw o fuddsoddi a Gwariant Cymru 

(wedi ei ddadansoddi fesul prosiect)  

 

Buddsoddiadau cyffredinol y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau yw 

£15.106m, a'r swm a adenillwyd hyd yma yw £5.054m.  Mae'r buddsoddiad 

wedi cynhyrchu cyfanswm gwariant Cymru hyd yma o £25.112m.  Mae 

derbyniadau ar y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau yn parhau i gael eu 

derbyn gan Lywodraeth Cymru.  Yn Atodiad B ceir crynodeb o'r 

buddsoddiadau benthyg unigol, y cyllid a adenillwyd hyd at fis Medi 2019, a 

balans pob prosiect a gefnogwyd gan y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau.  

 

 

Y ffigurau diweddaraf ar gyfer Cronfa Sgrin Cymru gan gynnwys cyfanswm y 

buddsoddiad a Gwariant Cymru (wedi ei ddadansoddi fesul prosiect) 

 

Cyfanswm gwerth y cynigion ym mis Medi 2019 yw £27.959m gyda gwariant 

a ragwelir o £333.748m. 

 

Ceir rhestr o'r prosiectau yn Atodiad C. 
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Y ffigurau diweddaraf o ran benthyciad Llywodraeth Cymru i Stiwdio Blaidd 

Cymru gan gynnwys cyfanswm yr ad-daliadau a gwariant Cymru (wedi ei 

feincnodi yn erbyn targedau Llywodraeth Cymru) 

 

Mae Stiwdio Blaidd Cymru wedi cymeradwyo benthyciad o £9m ac mae 

£4.5m wedi ei dalu hyd yma.  Nid oes unrhyw ad-daliadau yn ddyledus.  Y 

gwariant a ragwelir ar gyfer Cymru yw £133m. 
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                  Atodiad A 

Cyllideb Ddrafft 2020-21 – Diwylliant a Threftadaeth – Dadansoddiad Manwl  

 

Cam Gweithredu 

 
Llinell Wariant yn y Gyllideb  

2019-20 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
£'000 

Addasiad 
llinell 

sylfaen 
£'000 

2020-21 
Llinell 

Sylfaen 
Ddiwygi

edig  
£’000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2020-21 

£'000 

Cefnogaeth i'r Diwylliant a'r 
Celfyddydau 

Cyngor Celfyddydau Cymru 31,346 - 31,346 696 32,042 

Amgueddfa Cymru 21,618 - 21,618 1,487 23,105 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 10,835 - 10,835 309 11,144 

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 2,087 (27) 2,060 - 2,060 

Creadigol 1,708 - 1,708 - 1,708 

Cyfanswm  67,594  (27)  67,567  2,492  70,059  

       

Y Cyfryngau a Chyhoeddi  Cyngor Llyfrau Cymru  3,649  -  3,649  81  3,730  

Cyfanswm  3,649 - 3,649 81 3,730 

       

Cefnogaeth i'r Amgylchedd 
Hanesyddol a Naturiol 

Cadw 11,206 - 11,206 1,205 12,411 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 1,730 - 1,730 34 1,764 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 581 - 581 13 594 

Cyfanswm  13,517 - 13,517 1,252 14,769 

Cyfanswm yr Adnoddau  84,760  (27)  84,733  3,825  88,558  

Pensiwn Amgueddfeydd a 
Llyfrgelloedd 

Amgueddfa Cymru 2,391 -  2,391 -  2,391 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 622 - 622 - 622 

Cyfanswm y Gwariant a 
Reolir yn Flynyddol 

 
3,013  -  3,013  -  3,013  

CYFANSWM YR 
ADNODDAU 

 
87,773  (27)  87,746  3,825  91,571  
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Cam Gweithredu 

 
Llinell Wariant yn y Gyllideb  2019-20 

Cyllideb 
Atodol 

Cyllideb 
£'000 

2020-21 
Cynlluniau 
yn unol â 
2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 

£'000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynllunia
u Newydd 
2020-21 

£'000 

Cefnogaeth i'r Diwylliant a'r 
Celfyddydau 

Cyngor Celfyddydau Cymru 355 355 400 755 

Amgueddfa Cymru 1,669 697 2,850 3,547 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2,705 580 2,515 3,095 

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 2,430 1,430 - 1,430 

Creadigol 515 989 5,000 5,989 
Cyfanswm  7,674 4,051 10,765 14,816 

      

Y Cyfryngau a Chyhoeddi  Cyngor Llyfrau Cymru  30 30 750 780 

Cyfanswm  30 30 750 780 

      

Cefnogaeth i'r Amgylchedd 
Hanesyddol a Naturiol 

Cadw 5,360 8,731 - 8,731 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 15 15 - 15 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 95 95 100 195 

Cyfanswm  5,470  8,841  100  8,941  

CYFANSWM CYFALAF  13,174  12,922  11,615  24,537  
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          Atodiad 

B 

 

PROSIECTAU A ARIENNIR GAN Y GYLLIDEB BUDDSODDI YN Y CYFRYNGAU 

 

Prosiect 
Gwerth 

Buddsoddi 
£m 

Swm  
a adenillwyd  

hyd at  
fis Medi 2019 

£m 

Ennill/(Colled
) 

Net  
hyd yma 

£m 

Gwariant  
Cymru  

hyd yma 
£m 

O dan Reolaeth Pinewood  

Take Down 3.144 1.090 (2.054) 1.089 

Their Finest 2.000  2.050 0.050 1.618 

The Collection 1.7501 0.235 (1.515) 5.187 

Show Dogs 1.5662 0 (1.566) 4.338 

Journey’s End 0.850 0.631  (0.219) 0.903 

Don’t Knock Twice3 0.630 0.609 (0.021) 0.641 

Minotaur 0.026 0 (0.026) Dd/G4 

Lionel the First 0.025 0 (0.025) Dd/G5 
Cyfanswm 9.991 4.615 (5.376) 13.776 

O dan Reolaeth Llywodraeth Cymru 

Trampires6 2.000 0 (2.000) 1.621 

Eternal Beauty 1.050 0.364 (0.686) 1.255 

Bang 0.350 0 (0.350) 2.562 

Tiny Rebel 0.318 0 (0.318) 0.260 

Goose Green 0.025 0 (0.025) Dd/G7 

Almost Never 
(formerly True 
Believers)8 

0.622 0 (0.622) 2.118 

Six Minutes To 
Midnight9 

0.750 0.075 (0.675) 3.520 

Cyfanswm 5.115 0.439 (4.676) 11.336 

Cyfanswm 
Cyffredinol  

15.106 5.054 (10.052) 25.112 

 
 

 

 

 

 

                                                
1 Mae'r gwerth buddsoddi yn cynnwys £600,000 o gyllid grant gan y Gyllideb Buddsoddi yn y 
Cyfryngau 
2 Mae'r gwerth buddsoddi yn cynnwys £362,000 o gyllid grant gan y Gyllideb Buddsoddi yn y 
Cyfryngau 
3 Derbyniodd Don't Knock Twice hefyd gyllid grant o £75,000 o dan gynllun Cyllid Busnes Llywodraeth 
Cymru. 
4 Nid yw cyllid datblygu yn cynnwys ymrwymiad o wariant yng Nghymru 
5 Nid yw cyllid datblygu yn cynnwys ymrwymiad o wariant yng Nghymru 
6 Derbyniodd Trampires hefyd gyllid grant o £652,572 o dan gynllun Cyllid Busnes Llywodraeth Cymru 
7 Nid yw cyllid datblygu yn cynnwys ymrwymiad o wariant yng Nghymru 
8 Y cynhyrchiad yn mynd rhagddo neu newydd ei gwblhau. 
9 Y cynhyrchiad yn mynd rhagddo neu newydd ei gwblhau. 
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Atodiad 

C 

BUDDSODDIAD CRONFA SGRIN CYMRU 

 

Blwyddy
n 
Ariannol 
y 
Cynnig 

Enw'r  
Cwmni  
Cynhyrchu (SPV*) 

Teitl y  
Cynhyrchiad                   
(Cronfa Sgrin Cymru) 

Gwerth 
y Cynnig 

£m 

Gwariant 
a Ragwelir 

£m 

2012/13 Tonto Films and Television Ltd 
Da Vinci’s Demons Cyfres 
1 

0.495 3.823 

2012/13 Urban Myth Films  Atlantis Cyfres 1 0.250 4.026 

2012/13 
Pesky Productions Ltd (Boj & 
Buddies) 

Boj & Buddies  0.200 1.003 

2012/13 
Fiction Factory (Hinterland 
Films Ltd) 

Hinterland/y Gwyll Cyfres  
1 

0.215 3.691 

2012/13 
Tonto Films and Television Ltd 
(DVDS2)  

Da Vinci’s Demons Cyfres 
2 

0.990 15.000 

2013/14 Avanti Media Group  Wonder World 0.127 0.763 

2013/14 Urban Myth Films  Atlantis Cyfres 2 0.250 4.026 

2013/14 Lime Pictures Limited Rocket’s Island 0.143 0.966 

2013/14 Mirror Productions Petroleum Spirit 0.051 0.358 

2013/14 Modern Television  A Poet In New York 0.053 0.855 

2013/14 
Adastra Creative a Shrinking 
Cap Productions Ltd 

Grandpa in my pocket 0.129 1.612 

2013/14 
Three Stones Media (Cwmni 
Rastamouse) 

Rastamouse Cyfres 4 0.145 0.885 

2013/14 
Pure Grass Films Ltd (Drake 
Equation Ltd) 

The Drake Equation  0.740 5.208 

2014/15 Lime Pictures Limited Rocket’s Island Cyfres 4 0.070 0.700 

2013/14 Lupus Films 
Toot the Tiny Tugboat / 
Ethel & Ernest  

0.550 3.034 

2013/14 Green Bay Media Ltd Castle Builders 0.045 0.320 

2013/14 
YJB Films (From a Jack to a 
King Ltd)  

From a Jack to a King  0.100 1.229 

2013/14 Hartswood Television Ltd Lady Chatterleys Lover 0.125 0.813 

2014/15 Gritty Realism Productions Ltd  Heart of Darkness   0.150 1.794 

2014/15 TCFTV UK Productions The Bastard Executioner 2.500 10.000 

2014/15 Cwmni Da Cyf Country Fair 0.125 1.019 

2014/15 
Animortal Studio (Trampires 
Ltd) 

Trampires 0.674 6.738 

2014/15 
Tiger Aspect Productions 
(Tiger Aspect (D&F) Ltd)  

Decline and Fall 0.100 1.800 

2014/15 RF Movie Productions Ltd Robin Friday - The Movie 0.200 1.950 

2014/15 Touchpaper Television Ltd  Coming up 0.080 0.809 

2014/15 
Fiction Factory Films Ltd 
(Hinterland Films 2 Ltd)  

Hinterland/Y Gwyll 2 0.304 5.300 

2014/15 
Fiction Factory Films Ltd 
(Hinterland Films 3 Ltd)  

Hinterland/Y Gwyll 3 0.250 4.210 

2015/16 Bad Wolf Ltd  Bad Wolf Productions  9.000 133.000 

2015/16 
Hartswood Films (Sherlock TV 
Ltd) 

Sherlock Cyfres 4 0.240 2.409 

2015/16 Heel Stone Pictures Ltd Crossing the Border 0.202 2.519 
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Blwyddy
n 
Ariannol 
y 
Cynnig 

Enw'r  
Cwmni  
Cynhyrchu (SPV*) 

Teitl y  
Cynhyrchiad                   
(Cronfa Sgrin Cymru) 

Gwerth 
y Cynnig 

£m 

Gwariant 
a Ragwelir 

£m 

2015/16 
Ninth Floor UK Productions 
Limited 

Will Season 1 1.500 18.761 

2015/16 
Lookout Point Ltd (Pinewood 
Films 14) 

The Collection 0.600 5.500 

2015/16 
Red & Black Films (Don't 
Knock Twice Ltd) 

Don't Knock Twice 0.075 0.630 

2015/16 Vertigo Television Ltd   Britannia VFX 1.100 11.149 

2016/17 Beakus Ltd  Toggle Top 0.076 0.944 

2016/17 
Cloth Cat Animation Ltd 
(Clothcat LBB Ltd) 

Luo Bao Bai 0.225 3.183 

2016/17 
Riverstone Pictures 
(Showdogs Ltd) 

Showdogs 0.362 4.737 

2016/17 
Vox Pictures (Keeping Faith 
Ltd)  

Keeping Faith/Un Bore 
Mercher 

0.328 
 

4.250 

2016/17 Green Bay Media Mountains and Life 0.030 0.540 

2016/17 
New Pictures (Requiem 
Productions Ltd) 

Requiem 0.400 5.016 

2016/17 
Severn Screen Ltd (Apostle 
Films Ltd) 

Apostle 0.385 5.767 

2017/18 
World Productions (BTK 2016 
Ltd) 

Born to Kill 0.200 2.500 

2017/18 The Forge Entertainment Ltd  Kiri 0.200 2.382 

2017/18 
Coracle Pictures Limited 
(Denmark) 

Denmark 0.085 1.383 

2017/18 Rondo Media Cyf  The Wall  0.045 0.363 

2017/18 Touchpaper Television Ltd 4Stories 0.040 0.631 

2017/18 Illuminated Productions Ltd 
The Rubbish World of 
Dave Spud 

0.090 0.906 

2018/19 Eleven Film Ltd  Schooled  0.485 3.879 

2018/19 Boom Cymru 15 days 0.089 1.074 

2018/19 
Dream Horse Films Limited, 
Popara Films Ltd a Popara 
Films (DH) Limited 

Dream Horse 0.350 4.384 

2018/19 
JJ Productions Ltd (Short 
Form Film) 

Jamie Johnson Cyfres 4 0.156 1.927 

2018/19 
Mad as Birds Ltd and Reliance 
Entertainment Productions Six 
Ltd 

Six Minutes To Midnight 0.400 3.879 

2018/19 
Keeping Faith/Un Bore 
Mercher (Cyfres 2) 
Productions Ltd (Vox Pictures) 

Keeping Faith/Un Bore 
Mercher Cyfres 2 

0.300 4.654 

2018/19 Hat Trick Productions Warren 0.109 1.304 

2018/19 
Monterey Productions Ltd 
(HBO) 

Brooklyn 0.220 2.412 

2018/19 
GOL Production Ltd (Pulse 
Films) 

Gangs of London 0.350 4.209 

2018/19 IeIe Productions Merched Parchus 0.041 0.444 

2018/19 Blacklight TV 4Stories cyfres 2 0.102 1.574 

2019/20 All That Limit Brave New World 2.000 20.000 

2019/20 Joio Bang Cyfres 2 0.190 2.300 
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Blwyddy
n 
Ariannol 
y 
Cynnig 

Enw'r  
Cwmni  
Cynhyrchu (SPV*) 

Teitl y  
Cynhyrchiad                   
(Cronfa Sgrin Cymru) 

Gwerth 
y Cynnig 

£m 

Gwariant 
a Ragwelir 

£m 

2019/20 
JJ Productions Ltd (Short 
Form Film) 

Jamie Johnson Cyfres 5 0.060 1.827 

CYFANSWM (ac eithrio cynigion a dynnwyd yn ôl) 27.959 333.748 

*Cynnig wedi ei dynnu'n ôl wedyn 
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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
 
Dyddiad:  Dydd Mercher 8 Ionawr 2020 
Amser:  10:30-11.30am 
Teitl: Papur tystiolaeth i lywio'r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft 

2020-21 gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu 

 
Diben 
 

1. Darparu gwybodaeth mewn perthynas â’r cynigion cyllidebol ynghylch y 
Gymraeg fel y’u hamlinellwyd yng Nghyllideb Ddrafft 2020-21 a gyhoeddwyd ar 
16 Rhagfyr 2019. Mae hefyd yn rhoi diweddariad ar feysydd penodol sydd o 
ddiddordeb i'r Pwyllgor. 

 
Cyfeiriad Strategol 
 

2. Ym mis Gorffennaf 2017, lansiwyd ein Strategaeth Iaith Gymraeg: Cymraeg 
2050, sy’n nodi ein gweledigaeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050 a chynyddu canran y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg bob dydd o 10% i 
20% erbyn 2050. Mae tair prif thema i'r strategaeth: 

 

 Thema 1: Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 

 Thema 2: Cynyddu defnydd o'r Gymraeg 

 Thema 3: Creu amodau ffafriol – sy'n golygu sicrhau'r seilwaith a'r cyd-
destun cywir i alluogi i themâu 1 a 2 ddigwydd.   

 

3. Mae canlyniadau'r cyfrifiad yn dangos bod tua 562,000 o siaradwyr Cymraeg yn 
2011. Yn ystod y broses o ddrafftio strategaeth Cymraeg 2050, rhagwelwyd mai 
nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (hynny yw, nifer y siaradwyr Cymraeg a 
ragwelwyd pe bai'r patrymau a'r tueddiadau cyffredinol ynghylch y Gymraeg a'r 
boblogaeth yn parhau tan 2050, heb unrhyw ymyrraeth bellach i gynyddu nifer y 
siaradwyr) fyddai 666,000.   

 
4. Er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr, felly, roedd angen newid sylweddol i 

sicrhau’r cynnydd angenrheidiol. Mae'r strategaeth yn dilyn gweledigaeth i 
gynyddu nifer y siaradwyr, cynyddu defnydd o'r iaith, a gwella'r seilwaith gan 
ddefnyddio dull gydol oes a welir mewn gweinyddiaethau eraill ag ieithoedd 
lleiafrifol, fel Catalonia.  

 
5. Roedd strategaethau iaith blaenorol Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar 

gynnal nifer y siaradwyr, ond mae'r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn 
fwriadol arloesol.  Ei nod yw newid ffordd pobl o feddwl a gweithio tuag at 
sefyllfa lle mae'r iaith yn ffynnu o ddifrif ac yn cael ei defnyddio ym mhob 
agwedd ar fywydau bob dydd siaradwyr rhugl, y rhai sydd o bosibl yn gyndyn o 
ddefnyddio'r iaith a siaradwyr newydd.  

 
6. Mae'r strategaeth hon yn pennu trywydd ar gyfer y daith tuag at filiwn o 

siaradwyr (datblygwyd taflwybr ochr yn ochr â'r strategaeth i ddangos un llwybr 
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posibl o gyrraedd y miliwn erbyn 2050, ar sail y bwriadau polisi a nodir yn y 
strategaeth).  

 
7. Mae Rhaglen Waith 2017-21 Cymraeg 2050, a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r 

strategaeth, yn pennu'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod y Cynulliad hwn i 
osod y sylfeini.  Rydym hefyd yn cyhoeddi cynlluniau gweithredu blynyddol sy'n 
rhoi manylion ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn i ddod ac adroddiadau 
blynyddol sy’n rhoi manylion yr hyn yr ydym wedi'i gyflawni yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.  Mae mwy o wybodaeth am y cerrig milltir sydd wedi'u cynnwys yn y 
Rhaglen Waith wedi'i chynnwys ym mharagraffau 33-46. Rydym wrthi’n sefydlu 
Prosiect 2050 i roi hwb i’r ymdrechion i gyflawni Cymraeg 2050.  Ym mis 
Gorffennaf, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad yn dilyn ei ymchwiliad i Gefnogi a 
Hybu'r Gymraeg, a darparodd argymhellion ynghylch y camau nesaf i’w cymryd. 
Ym mis Awst, cyhoeddais fod cyllid wedi'i gytuno i gyflogi arbenigwyr i arwain a 
chynghori Prosiect 2050, uned amlddisgyblaethol newydd a fydd yn gweithio 
gyda phartneriaid ledled Cymru a thu hwnt i’n cynorthwyo i gyflawni ein nodau 
gyda'n gilydd. Bydd gan Prosiect 2050 y dasg o: 
 

 gydlynu'r gwaith cynllunio ar gyfer ein llwybr tuag at y miliwn, o'r 
blynyddoedd cynnar, drwy’r ddarpariaeth addysg statudol cyfrwng 
Cymraeg, i addysg ôl-orfodol, i Gymraeg i oedolion; 

 dyblu'r defnydd o'r Gymraeg drwy greu mentrau newydd, a gwerthuso 
mentrau cyfredol; a 

 cefnogi meysydd polisi ar draws Llywodraeth Cymru i gyfrannu at y 
gwaith o gynnal a chadw ein cymunedau Cymraeg eu hiaith ac at y 
defnydd cynyddol o'r Gymraeg, yn unol â Cymraeg 2050.  

 
8. Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, yn ogystal â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn cefnogi gweledigaeth Cymraeg 2050. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2020-21 
 

9. Mae Cyllideb Ddrafft 2020-21 yn darparu cynllun gwariant blwyddyn ar gyfer 
refeniw a chyfalaf.  Cyfanswm y gyllideb ar gyfer y Gymraeg yw £37.216 
miliwn: £36.831 miliwn mewn refeniw a chyfalaf o £0.385 miliwn. Er 
gwybodaeth, y Gweinidog Addysg sy’n gyfrifol am addysg cyfrwng Cymraeg ac 
addysg ddwyieithog a gefnogir gyda chyllideb refeniw o £12.675 miliwn. Mae'r 
tablau isod yn rhoi trosolwg o gyfanswm cyllidebau'r Gymraeg yn ôl portffolio: 

 

TABL 1: Trosolwg o'r Gyllideb Refeniw – Cyfanswm ar gyfer y Gymraeg 

 
Cam 
Gweithredu 
 

Llinell 
Wariant yn y 
Gyllideb 
(BEL)  

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2019-20 
£ '000 

 

Addasiadau 
Gwaelodlin  

£ '000 

Gwaelod-
lin 

Ddiwygi-
edig 

2020-21  
£ '000 

Newid  
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynllun-
iau 

Newydd 
2020-21 

MEG Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Gymraeg 

Y Gymraeg 
Y Gymraeg 20,949 - 20,949 - 20,949 

Comisiynydd 
y Gymraeg 

3,157 - 3,157 50 3,207 
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Cyfanswm   24,106 - 24,106 50 24,156 

       

MEG Addysg 

Y Gymraeg 
mewn 
Addysg  

Y Gymraeg 
mewn 
Addysg 

14,325 (500) 13,825 (1,150) 12,675 

Cyfanswm CYFANSWM 14,325 (500) 13,825 (1,150) 12,675 

       

Cyfanswm Cyffredinol 38,431 (500) 37,931 (1,100) 36,831 

 

TABL 2: Trosolwg o'r Gyllideb Gyfalaf – Cyfanswm ar gyfer y Gymraeg 

 
Cam 
Gweithredu 
 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb (BEL)  

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2019-20 
£ '000 

 

Cynlluniau 
2020-21 yn 
unol â 
Chyllideb 
Derfynol 
2019-20 
£ '000 

Newid  
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2020-21 

Y Gymraeg Comisiynydd y 
Gymraeg 

- - 385 385 

Cyfanswm   - - 385 385 

Cyfanswm Cyffredinol - - 385 385 

 
 

10. O fewn y MEG Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Gymraeg, darparwyd cyllid 
ychwanegol i Gomisiynydd y Gymraeg: cyllid refeniw o £0.05 miliwn i gefnogi 
costau staffio a chyllid cyfalaf o £0.385 miliwn i weithredu system TG newydd. 
 

11. O fewn y MEG Addysg, mae’r gyllideb Cymraeg mewn Addysg yn £12.675 
miliwn ar gyfer 2020-21. Mae'r gyllideb yn cynnwys trosglwyddo cyllid o £1.650 
miliwn o fewn y MEG ar gyfer hyfforddi ymarferwyr y Gymraeg, oherwydd bod y 
cyfrifoldeb am y cynllun Sabothol a CYDAG bellach yn dod o fewn y BEL 
Datblygu a Chefnogi Athrawon. Yn ogystal, mae’r £0.5 miliwn a dynnwyd o'r 
llinell sylfaen mewn perthynas â chyllid a ddyrannwyd yng nghytundeb Cyllideb 
Dwy Flynedd Plaid Cymru ar gyfer adnoddau addysg ddwyieithog wedi'i adfer ar 
gyfer 2020-21. Bydd yr arian hwn yn sicrhau parhad y rhaglen gyfredol i 
gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac adnoddau 
dwyieithog i gefnogi'r cwricwlwm newydd a chymwysterau galwedigaethol ôl-16.  
 

12. Felly, mae’r gyllideb Cymraeg mewn Addysg ar gyfer 2020-21 yn cynnwys 
parhad o’r cyllid ychwanegol o £1.5 miliwn a ddyrannwyd yn 2018-19 o 
ganlyniad i'r cytundeb Cyllideb dwy flynedd gyda Phlaid Cymru: £0.5 miliwn fel y 
nodwyd uchod i wella'r ddarpariaeth o adnoddau addysg dwyieithog ac £1 filiwn 
ar gyfer y Mudiad Meithrin i gynyddu’r ddarpariaeth gofal plant cyfrwng 
Cymraeg.  

 
13. Yr alldro olaf ar gyfer 2018-19 ar gyfer y Gymraeg oedd £37.838 miliwn. Yn 

2019-20, y rhagolwg yw £38.431 miliwn yn unol â'r gyllideb a ddyrannwyd. 
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14. Rhaid imi nodi hefyd mai'r nod yw prif ffrydio Cymraeg 2050 i holl feysydd 
portffolio Llywodraeth Cymru ac mae gwariant ar yr iaith wedi'i ymgorffori yn y 
ddarpariaeth o fewn nifer o bortffolios gweinidogol eraill. 

 
Rhan 1: Sylwebaeth ar ddyraniadau’r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL) 

 

BEL y Gymraeg 

 
15. Diben BEL y Gymraeg yw cefnogi Cymraeg 2050 mewn perthynas â chynyddu 

defnydd o'r Gymraeg a sicrhau'r seilwaith cywir.   
 

16. Mae’r cyllid o fewn BEL y Gymraeg wedi'i gynnal ar £20.949 miliwn ar gyfer 
2020-21.  Fel yr amlinellwyd yn y tabl uchod, mae'r llinell sylfaen ar gyfer 2020-
21 yn cynnwys parhad o’r cyllid o £5 miliwn ar gyfer y fenter Cymraeg Gwaith a’i 
hyrwyddo a ddyrannwyd yn y Cytundeb Cyllideb Dwy Flynedd gyda Phlaid 
Cymru. Mae'r gyllideb yn cefnogi gweithgareddau partneriaeth yn bennaf gan 
gynnwys:  
 

 Cymraeg i Blant – i gefnogi rhieni, darpar rieni ac aelodau eraill o'r teulu 
i ddefnyddio'r Gymraeg yn y cartref, trosglwyddo'r Gymraeg i'w plant, a 
chefnogi datblygiad ieithyddol plant mewn cyd-destun cymdeithasol ac 
addysgol. Rhoddir mwy o fanylion ym mharagraff 37; 

 Cyflwyno hyfforddiant Cymraeg drwy'r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol. Rhoddir mwy o fanylion ym mharagraff 47. 

 Cyflwyno'r Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg; 

 Cynyddu defnydd o’r iaith mewn cymunedau, er enghraifft drwy 
ddarparu grantiau i'r Mentrau Iaith, Merched y Wawr a'r Ffermwyr Ifanc; 

 Cyflwyno rhaglen y Siarter Iaith; 

 Ariannu arbenigedd ychwanegol mewn cynllunio ieithyddol fel rhan o 
Prosiect 2050; 

 Cyllido Swyddogion Busnes o fewn y gymuned a'r Llinell Gymorth 
Gymraeg newydd ar gyfer busnesau bach; 

 Ariannu Tribiwnlys y Gymraeg;    

 Gwaith ymchwil, gwerthuso a marchnata mewn perthynas â'r 
Strategaeth. 

 

BEL Comisiynydd y Gymraeg 
 

17. Mae'r gyllideb yn cefnogi Comisiynydd y Gymraeg sydd â swyddogaethau a 
phwerau eang, gan gynnwys: 
 

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

 Gweithredu system safonau’r Gymraeg;  

 Cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r 
Comisiynydd; 

 Ymchwilio i ymyrraeth honedig â rhyddid unigolyn i gyfathrebu yn 
Gymraeg;  
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 Hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg gyda'r bwriad o gynyddu'r 
defnydd o iaith – yn enwedig yn y trydydd sector a'r sector preifat. 

 
BEL y Gymraeg mewn Addysg  
 

18. Mae’r BEL yn cefnogi camau gweithredu sy'n ymwneud ag addysg cyfrwng 
Cymraeg a dysgu Cymraeg fel pwnc yn Cymraeg 2050, gan gynnwys:  
 

 Cyllid ar gyfer Mudiad Meithrin i gynyddu’r ddarpariaeth gofal plant 
cyfrwng Cymraeg fel llwybr i addysg cyfrwng Cymraeg; 

 Cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg i gynnwys gweithredu argymhellion a 
wnaed yn yr Adolygiad Cyflym o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg (CSGA) a datblygu rheoliadau newydd;  

 Comisiynu adnoddau addysgu a dysgu;  

 Cyllid ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a datblygu darpariaeth ôl-
16 cyfrwng Cymraeg. 

 

Rhan 2: Rhagor o wybodaeth  
 
Gwybodaeth am sut y caiff camau i weithredu portffolio y Gymraeg a’u 
canlyniadau cysylltiedig eu monitro a'u gwerthuso i ddangos gwerth am arian   
 

19. O ran sicrhau gwerth am arian, mae’n hanfodol dangos yn glir sut rydym yn 
defnyddio ein hadnoddau yn effeithiol er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau a nodir 
yn Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb.  Mae gennyf brosesau sefydledig 
ar waith i sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithiol at y dibenion a 
fwriadwyd.   

 
20. Ar gyfer y weinyddiaeth hon, bydd cynnydd wrth gyflawni'r targedau tymor byr a 

amlinellir yn y Rhaglen Waith ar gyfer 2017-21 yn fesur o’r cynnydd tuag at 
gyflawni nodau Cymraeg 2050.  Caiff y cynnydd cyffredinol ei fonitro o 
flwyddyn i flwyddyn drwy broses sy'n cynnwys cyhoeddi Cynllun Gweithredu 
blynyddol ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, ac yna Adroddiad Blynyddol ar 
ddiwedd y flwyddyn i adrodd yn ôl ar y camau a nodwyd yn y Cynllun 
Gweithredu. Cynhelir adolygiadau rheolaidd i fonitro gwariant a chanlyniadau i 
sicrhau bod unrhyw adnoddau sydd ar gael yn cael eu hail-flaenoriaethu er 
mwyn cyflawni'r strategaeth.  
 

21. Mae Cyngor Partneriaeth y Gymraeg yn chwarae rôl o ran cynghori ynghylch y 
cynnydd tuag at gyrraedd targed 2050 ac effeithiolrwydd ein rhaglenni a'n 
hymyriadau. Mae swyddogion hefyd wedi sefydlu Bwrdd Rhaglen Cymraeg 
2050 o fewn Llywodraeth Cymru er mwyn prif ffrydio’r strategaeth ym mhob un 
o feysydd polisi’r Llywodraeth, ac asesu risgiau a nodi camau i’w lliniaru.  

 
22. Yn ogystal, rydym wrthi’n sefydlu Prosiect 2050 i roi ysgogiad ychwanegol i’r 

ymdrechion i gyflawni strategaeth Cymraeg 2050 fel y nodir uchod ym 
mharagraff 7. Mae hyn yn unol â'r argymhellion a wnaed yn yr adroddiad a 
gyhoeddodd y Pwyllgor ym mis Gorffennaf yn dilyn ei ymchwiliad ar Gefnogi a 
Hybu’r Gymraeg.  
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23. O ran gwerthuso, mae canfyddiadau astudiaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn 

2017, Trosglwyddo’r Gymraeg a’i Defnydd mewn Teuluoedd, yn cael eu 
defnyddio i lywio camau nesaf y broses o ddatblygu polisi. Byddwn yn adolygu’r 
gyllideb a ddyrennir i faes trosglwyddo’r Gymraeg a defnydd o fewn y teulu pan 
fyddwn yn ymgynghori ar y polisi trosglwyddo iaith newydd yn 2020.  

 
24. Cyhoeddwyd Gwerthusiad Proses o’r Rhaglen Cymraeg i Blant: Adroddiad 

Terfynol ym mis Chwefror 2019.  Nod y gwerthusiad oedd archwilio a oedd y 
rhaglen wedi'i dylunio mewn ffordd a oedd yn galluogi i’w hamcanion gael eu 
cyflawni, ac asesu sut roedd y rhaglen yn cael ei gweithredu ar ei ffurf 
bresennol. Roedd ei ganfyddiadau a'i argymhellion yn cwmpasu nodau ac 
amcanion, strwythurau a phrosesau'r rhaglen, a gweithio mewn partneriaeth.  
Ers mis Ebrill eleni, mae argymhellion yr adroddiad wedi bwydo i'r broses o 
ddatblygu'r rhaglen ymhellach. Byddwn yn ystyried cyfleoedd i atgyfnerthu’r 
rhaglen ymhellach yn y dyfodol er mwyn gwneud yn siŵr bod y gefnogaeth a 
gynigir i deuluoedd o dan y rhaglen Cymraeg i Blant yn alinio’n llwyr â 
datblygiadau eraill ym maes addysg cyfrwng Cymraeg. 

 
25. Mae dau werthusiad ar y gweill ar hyn o bryd: un o’r Siarter Iaith, ac un o'r 

Cynlluniau Sabothol Cymraeg ar gyfer ymarferwyr addysg.  Bwriad 
canfyddiadau'r gwerthusiad o'r Siarter Iaith yw llywio sut fydd y Siarter yn cael 
ei dylunio a’i gweithredu yn y dyfodol fel rhan o’r gwaith y mae Llywodraeth 
Cymru yn ei wneud i ailddylunio’r Siarter mewn cydweithrediad â'r pedwar 
consortia addysg rhanbarthol.  Disgwylir i'r astudiaeth gael ei chwblhau ym mis 
Chwefror 2020. Mae dau nod i’r gwerthusiad o’r Cynllun Sabothol Cymraeg. Y 
cyntaf yw archwilio sut, ac i ba raddau, y mae'r Cynllun Sabothol yn cyfrannu at 
newid yn y ffordd y mae'r Gymraeg yn cael ei haddysgu neu ei defnyddio fel 
cyfrwng addysgu mewn ysgolion. Yr ail nod yw asesu cyfraniad y Cynllun 
Sabothol at ddarpariaeth datblygiad proffesiynol i ymarferwyr ddatblygu eu 
sgiliau Cymraeg neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd canfyddiadau'r 
gwerthusiad yn darparu sylfaen ar gyfer datblygiad strategol y Cynllun Sabothol 
a hyfforddiant i ymarferwyr yn y dyfodol. Disgwylir i adroddiad ar y gwerthusiad 
gael ei gyhoeddi yn 2020. 

 
26. Yn ogystal â'r gwerthusiadau hyn, mae astudiaeth ymchwil ar y berthynas 

rhwng y Gymraeg a'r economi bron â dod i ben. Nod yr astudiaeth hon yw 
darparu asesiad o'r dystiolaeth sydd ar gael ar y berthynas rhwng iaith a'r 
economi, a'r dulliau a’r ymagweddau a ddefnyddiwyd yn yr astudiaethau hyn. 
Bwriedir i ganfyddiadau'r adolygiad hwn (i'w cyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd) 
lywio gweithgaredd ymchwil yn y dyfodol. 

 
27. O ran gwariant ataliol, rydym yn buddsoddi mewn ymchwil ar safbwyntiau’r 

gynulleidfa i ddysgu mwy am ymddygiad y cyhoedd a’u hagwedd tuag at yr 
iaith. Bydd hyn yn llywio ein strategaeth farchnata a’r ffordd rydym yn targedu 
ein cynulleidfa, ac yn sicrhau ein bod yn ymgysylltu â'r gynulleidfa gywir gyda'r 
neges gywir. Bydd hyn hefyd yn golygu y byddwn yn gwario ein cyllideb yn fwy 
effeithiol, yn ysgogi gwell canlyniadau, ac yn bwydo i mewn i strategaethau 
marchnata ein partneriaid, gyda'r nod o greu dull 'un llais' i hyrwyddo'r 
Gymraeg, a thrwy hynny leihau dyblygu gwaith a gwariant ar ddatblygu 
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negeseuon, brandio ac adnoddau.  Y nod yw y bydd y gwaith hwn hefyd yn 
paratoi'r tir ar gyfer mentrau eraill, gan wneud i bobl ymateb yn fwy ffafriol i 
ymgyrchoedd fel y rhai sy’n annog rhieni i ystyried addysg Gymraeg i'w plant, 
trosglwyddo’r iaith o fewn y teulu ac ati.  

 
28. At hynny, mae gan ein targed o gynyddu’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar 

cyfrwng Cymraeg drwy gael 40 o grwpiau meithrin newydd erbyn 2021 y 
potensial i leihau gwariant ar hybu’r iaith ymhlith grwpiau oedran hŷn, gan eu 
bod yn helpu unigolion i sefydlu arferion iaith cadarn pan fyddant yn ifanc. Yn 
hyn o beth, mae Cylchoedd Meithrin yn cyfrannu at y gwaith o greu’r amodau 
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 paratoi'r tir ar gyfer ymyriadau pellach ar ffurf, er 
enghraifft, y Siarter Iaith (sydd â'r nod o sefydlu defnydd o’r Gymraeg ymhlith 
plant ysgol o oedran ifanc).  

 
29. Mae'r dirwedd ddigidol hefyd yn newid sefyllfa’r Gymraeg gryn dipyn, a gellid 

ystyried sawl elfen ohoni fel gwariant ataliol. Mae ein Cynllun Gweithredu 
Technoleg Cymraeg bellach yn flwydd oed. Mae'r Cynllun yn cynnwys sicrhau 
bod cydrannau digidol Cymraeg yn cael eu creu a'u cynnal fel y gall pob 
sefydliad ac unigolyn eu defnyddio a'u hailddefnyddio'n eang. Mae lledaeniad 
technoleg Gymraeg hefyd yn hanfodol ar gyfer normaleiddio'r iaith a galluogi 
pobl i'w defnyddio yn eu bywydau bob dydd. 

 
30. Lansiwyd y Cynllun mewn Datganiad Llafar ar 23 Hydref 2018, ac mae'n 

ymdrin â thri maes allweddol:  

 Technoleg Llais Cymraeg – adnabod llais a’i droi’n destun Cymraeg, a 
throi testun yn lleferydd Cymraeg;  

 Cyfieithu â chymorth cyfrifiadur – rhannu ac ailddefnyddio cyfieithiadau 
testun Saesneg <> Cymraeg drwy gyfrwng technoleg 'cof cyfieithu';   

 Technoleg Deallusrwydd Artiffisial Sgwrsio – byddai peiriannau’n deall 
y Gymraeg (yn ogystal â’i hadnabod).    

 
31. Byddwn yn gweithio ar draws y llywodraeth a chyda’n partneriaid yn y sector 

cyhoeddus i gynyddu defnydd o dechnoleg cyfrwng Cymraeg er mwyn gwneud 
arbedion sylweddol ym maes cyfieithu. 

 
32. Fel Llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i wella sut rydym yn gwneud 
penderfyniadau am lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru. Ein nod yw sicrhau ein bod yn adlewyrchu'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy a nod ein cynlluniau gwariant yw sicrhau cydbwysedd 
rhwng y blaenoriaethau tymor byr a’r rhai hirdymor.  

 
Gwybodaeth am ddyraniadau (a'u lleoliad) ym mhortffolio Gweinidog y Gymraeg 
a Chysylltiadau Rhyngwladol i gefnogi’r strategaeth Cymraeg 2050 ac, yn 
enwedig dyraniadau i gyflawni'r 'cerrig milltir' fel y'u nodir yn Rhaglen Waith 
2017-2021.   
 

 

Tudalen y pecyn 54



8 
 

33. Rwyf wedi cynnwys rhywfaint o wybodaeth ynghylch sut mae’r dyraniadau'n 
cefnogi Cymraeg 2050 mewn adrannau blaenorol o'r papur hwn.  Cyfeiriaf yn 
benodol yn awr at y cerrig milltir a gynhwysir yn Rhaglen Waith Cymraeg 2050 
ar gyfer 2017 - 2021. 

34. Nid yw pob carreg filltir yn dod o fewn fy mhortffolio i. Fodd bynnag, mewn 
perthynas â phob un, dyrennir gwariant yn briodol i yrru’r cynnydd tuag at 
gyflawni’r cerrig milltir hyn. 

35. Mae gwybodaeth am y cerrig milltir unigol wedi'i nodi isod. Rhestrir gwybodaeth 
am y cerrig milltir a ddaw o fewn portffolio’r Gweinidog Addysg yn yr adran 
nesaf o baragraff 40-46. 

36. Rwy'n cwrdd â'r Gweinidog Addysg yn rheolaidd i drafod y synergeddau a'r hyn 
sy’n gorgyffwrdd rhwng ein portffolios mewn perthynas â'r Gymraeg.  

Carreg filltir: cynnydd bychan yn y teuluoedd sy’n trosglwyddo’r Gymraeg erbyn 

Cyfrifiad 2021, gan barhau â'r patrwm a welwyd rhwng 2001 a 2011  

37. I gefnogi'r nod hwn, rydym wedi buddsoddi £0.73 miliwn yn y rhaglen Cymraeg 
i Blant yn 2019-20.  Dyma'r flwyddyn gyntaf o gytundeb pedair blynedd, a'n nod 
yw parhau i ariannu ar yr un lefel yn 2020-21. Amcanion y rhaglen yw cefnogi 
rhieni, darpar rieni ac aelodau eraill o'r teulu i gyflwyno a defnyddio'r Gymraeg 
yn y cartref a throsglwyddo'r Gymraeg i'w plant, a chefnogi datblygiad ieithyddol 

plant mewn cyd-destun cymdeithasol ac addysgol.  

Carreg filltir: Cadw llygad agos ar y dangosyddion defnydd iaith sy'n 
gysylltiedig â'r targed o gynyddu cyfraddau'r bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg 

bob dydd o 10 y cant i 11 y cant erbyn 2021  

38. Yn y pen draw, nod yr holl ymyriadau yn fy mhortffolio, ac felly'r holl 
ddyraniadau cyllideb cyfatebol, yw cynyddu'r defnydd o'r iaith, a byddant yn 
cael eu gwerthuso a'u monitro i sicrhau eu bod yn addas at y diben hwn. Mae 
hyn yn wir am BEL y Gymraeg (2020-21: £20.949 miliwn) a BEL Comisiynydd y 
Gymraeg (2020-21: £3.592 miliwn). O dan y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg, yn ogystal â 
rheoleiddio'r safonau, mae gan y Comisiynydd rôl i gynyddu defnydd o'r iaith.  

39. Mae’r prosiectau a’r partneriaid a ariennir o dan BEL y Gymraeg i gynyddu 

defnydd o'r iaith yn cynnwys: 

 Y Mentrau Iaith;   

 Yr Eisteddfod Genedlaethol;  

 Yr Urdd; 

 Clybiau Ffermwyr Ifanc; 

 Prosiectau cymunedol (Cymdeithas Eisteddfodau Cymru a Merched y 
Wawr); 

 Y Papurau Bro; 

 Rhwydwaith o swyddogion busnes i hyrwyddo'r Gymraeg yn y sector 
preifat; 
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 Prosiect ARFer Prifysgol Bangor, i gynyddu cyfathrebu rhyngbersonol a 
hyder yn y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle drwy addewidion 
ymddygiadol; 

 Cronfa i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector ôl-16; 

 Cronfa a ddyrannwyd i Gonsortia Addysg Cymru i hyrwyddo defnydd 
anffurfiol o'r Gymraeg (Siarter Iaith); 

 Cymraeg i Blant; 

 Cronfa ar gyfer gwyliau bach; 

 Dydd Miwsig Cymru. 
 

 
Gan ein bod yn poeni am effaith bosibl Brexit, yn enwedig ar rai o gadarnleoedd y 
Gymraeg, rydym yn benderfynol o gynnig rhagor o gefnogaeth i ddefnyddio’r 
Gymraeg mewn mwy o leoliadau gwaith ac yn gymdeithasol. Caiff y gyllideb ei 
hadolygu ar ganol y flwyddyn pan fyddwn yn gwybod beth fydd Breixt yn ei olygu. 
 
 

Gwybodaeth am ddyraniadau (a'u lleoliad) ym mhortffolio'r Gweinidog Addysg 
i gefnogi Cymraeg 2050, yn enwedig cefnogi a datblygu addysg cyfrwng 

Cymraeg.  

40. Mae’r dyraniadau ar gyfer y camau gweithredu ym mhortffolio’r Gweinidog 
Addysg, sy’n cefnogi Cymraeg 2050, wedi’u cynnwys o fewn y BEL y 
Gymraeg mewn Addysg, sydd wedi’i leoli yn y MEG Addysg.  Fel yr 
amlinellwyd ym mharagraff 11, £12.675 miliwn yw’r gyllideb ar gyfer 2020-21.  
Mae'r newid yn bennaf oherwydd y trosglwyddiad o £1.650 miliwn o fewn y 
MEG. Gwnaed hyn yn dilyn trosglwyddo'r cyfrifoldeb am y Cynllun Sabothol a 
CYDAG i'r BEL Datblygu a Chefnogi Athrawon.  Mae CYDAG yn ymgymryd â 
rhaglen o weithgareddau i gefnogi datblygiad addysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg i gefnogi'r Cynllun Gweithredu y Gymraeg mewn Addysg. Mae gan y 
Cynllun Sabothol rôl ganolog o ran parhau i ddatblygu sgiliau Cymraeg y 
gweithlu presennol a'u gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
41. Mae’r gweithgareddau a ariennir o'r dyraniad yn cynnwys datblygu’r 

ddarpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg a’r ddarpariaeth 
ddwyieithog, datblygu a gweithredu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg (CSGA), cefnogaeth i golegau AB a hyfforddiant i alluogi tiwtoriaid ac 
aseswyr i addysgu a hyfforddi dysgwyr yn ddwyieithog, cefnogaeth ar gyfer 
datblygu’r ddarpariaeth AU drwy gyfrwng y Gymraeg ac arwain ar ddatblygu 
addysg ôl-16. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys datblygu adnoddau 
addysgu a dysgu i gefnogi addysgu'r Gymraeg a phynciau eraill drwy gyfrwng 
y Gymraeg, yn ogystal ag adnoddau dwyieithog i gefnogi'r cwricwlwm 
newydd. 

Carreg filltir: Y nod o gefnogi’r gwaith o ehangu sector Cymraeg y blynyddoedd 

cynnar drwy greu 40 grŵp meithrin newydd erbyn 2021  

42. Mae £1 filiwn ychwanegol y flwyddyn wedi'i dyrannu i Mudiad Meithrin yn 2018-
19 a 2019-20 i'w alluogi i ymgymryd â gwaith sy'n canolbwyntio'n benodol ar 
ddatblygu lleoliadau blynyddoedd cynnar newydd mewn ardaloedd yng 
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Nghymru sydd â diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd fel pwynt 
mynediad at addysg Gymraeg (gweler paragraff 46-47 isod am fanylion 

pellach). Mae'r cyllid hwn yn cael ei gynnal ar gyfer 2020-21. 

Carreg filltir: Cadw’r cynnydd yng nghanran y dysgwyr a fydd mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg, o 22 y cant (sy’n seiliedig ar 7,700 o ddysgwyr saith oed yn 

2015/16) i 24 y cant (tua 8,400) erbyn 2021  

43. Dyrennir cyllid o £100,000 o'r BEL y Gymraeg mewn Addysg i gefnogi gwaith ar 
Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA). O dan y ffrwd waith 
hon, cafodd Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
(Cymru) 2019 eu gosod ar 5 Rhagfyr 2019, ac maent yn nodi trefniadau 
newydd ar gyfer paratoi a gweithredu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg. Mae darpariaethau newydd yn cynnwys cyflwyno cynlluniau tymor hwy 
(10 mlynedd) yn ogystal â Chynlluniau sy'n cael eu paratoi ar sail targedau clir, 
uchelgeisiol. Mae'r targedau hyn wedi'u cyfrifo mewn ffordd sy'n dangos y 
cyfraniad y mae'n rhaid i awdurdodau lleol unigol ei wneud er mwyn cefnogi 
targedau cerrig milltir addysg Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Daw'r 

Rheoliadau hyn i rym ar 1 Ionawr 2020. 

44. Roedd ymatebion i’r ymgynghoriad ar Reoliadau Cynlluniau Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019  (“y Rheoliadau”) yn galw am gyfleoedd i 
drafod rhoi CSGA ar waith ac arfer dda ar lefel genedlaethol. Bwriedir cynnal y 
gynhadledd CSGA gyntaf fis Mawrth 2020. Hon fydd yn un o’r cynadleddau 
cyntaf i’w cynnal yng nghyfleuster cynadledda newydd y Llywodraeth yng 

Nghaerdydd sef “Yr Hafod”. 

45. Yn ogystal, mae adolygiad o ddynodiadau ysgolion ar sail eu darpariaeth  
Gymraeg ar y gweill, yn unol ag argymhellion a wnaed gan Fwrdd Cynghori 
CSGA ym mis Mai 2019. Y nod yw ymgynghori ar yr opsiynau lefel uchel i 
ailddiffinio dynodiadau ysgolion ar sail y ddarpariaeth Gymraeg dros y misoedd 
nesaf. Gall hyn arwain at adolygu'r Cod Trefniadaeth Ysgolion a chanllawiau 
newydd, o bosibl, ynghylch dynodiadau ysgolion. Disgwylir i'r adroddiad 
terfynol, gydag argymhellion i wella'r system bresennol, gael ei gyflwyno erbyn 
diwedd mis Rhagfyr 2019. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu ein bod ar y 
trywydd cywir i gyrraedd carreg filltir 2021 o gael 24% o ddysgwyr mewn 
Addysg Gymraeg. 

Carreg filltir: cefnogi cynnydd yn nifer yr athrawon yng Nghymru sy'n gallu 
addysgu Cymraeg neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2021 fel a 
ganlyn: 
 

 3,100 o athrawon cynradd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
(o linell sylfaen o 2,900 yn 2015/16);  

 600 o athrawon uwchradd sy'n gallu addysgu Cymraeg (o linell sylfaen o 
500 yn 2015/16); 

 2,200 o athrawon uwchradd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
(o linell sylfaen o 1,800 yn 2015/16). 
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46. Mae cynllun gweithredu Cymraeg mewn Addysg 2017-2021, a gyhoeddwyd ym 
mis Rhagfyr 2017, yn nodi ein cyfeiriad ar gyfer datblygu addysg cyfrwng 
Cymraeg ac addysg Gymraeg gorfodol dros y pedair blynedd nesaf, yn unol â 
gweledigaeth Cymraeg 2050 a Chenhadaeth ein Cenedl. Mae'r Gweinidog 
Addysg yn arwain ar roi gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith mewn 
ymateb i'r blaenoriaethau addysg a nodwyd yn y cynllun gweithredu, er 
enghraifft cynyddu nifer yr athrawon, datblygu'r cwricwlwm a chefnogi dysgwyr 
ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd y MEG Addysg yn parhau i ddarparu 
cefnogaeth ar gyfer y gweithgareddau hyn yn 2020-21. Cyn bo hir, byddaf yn 
cyhoeddi ffigurau mewn perthynas â’r cynnydd yn erbyn y targed hwn yn 

Adroddiad Blynyddol Cymraeg 2050 ar gyfer 2018-19. 

 
Rhan 3: Meysydd penodol 

 
Diweddariadau ar ddyraniadau yng nghyllideb 2020-21 
 
Gwybodaeth am y dyraniad o £13.21 miliwn ar gyfer y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol a phrosiectau cysylltiedig.   
 
47. Dyrannwyd cyfanswm o £13.21 miliwn o BEL y Gymraeg i'r Ganolfan Dysgu 

Cymraeg Genedlaethol yn 2019-20.  Rhannwyd y dyraniad hwn yn £8.810 
miliwn i ariannu'r 11 darparwr sy'n cynnal y cyrsiau hyfforddi, £2.5 miliwn ar 
gyfer y fenter Cymraeg Gwaith a £1.9 miliwn i gynnal costau rhedeg y 
Ganolfan. Mae'r cyllid hwn wedi galluogi'r Ganolfan i barhau i gynnig cyfleoedd 
i unigolion ddysgu Cymraeg a datblygu eu hyder wrth ddefnyddio eu sgiliau 
Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys:  

 

 cynnig ystod eang o gyfleoedd ar draws pum lefel i ddysgwyr ledled Cymru 
drwy rwydwaith y Ganolfan o 11 darparwr; 

 gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys S4C, BBC Radio Cymru a 
Chyngor Llyfrau Cymru, i gryfhau’r gefnogaeth i ddysgwyr; 

 datblygu'r fenter Cymraeg Gwaith ymhellach, gan gynnig hyfforddiant wedi'i 
deilwra i feithrin sgiliau Cymraeg yn y gweithle. 

 
Rydym wrthi’n trafod cyfleoedd i brif ffrydio Cymraeg Gwaith ar draws meysydd 
portffolio Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag ystyried sut y mae gwneud arbedion 
effeithlonrwydd pellach gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn 
rhyddhau cyllid ar gyfer meysydd blaenoriaeth eraill, tra’n cynnal cyfleoedd i ddysgwyr. 
 
Y wybodaeth ddiweddaraf am y £3.22 miliwn a ddyrannwyd i ddatblygu addysg 
cyfrwng Cymraeg a darpariaeth ddwyieithog yn ystod y blynyddoedd cynnar, a 

gwybodaeth am unrhyw werthusiad neu asesiad a wnaed o ganlyniad.   

 
48. Mae cyllid o £3.03 miliwn, sy'n cynnwys £1 filiwn yn ychwanegol y flwyddyn ar 

gyfer 2018-19, 2019-20 a 2020-21, wedi'i ddyrannu o’r BEL y Gymraeg mewn 
Addysg i Mudiad Meithrin, gan ei alluogi i gryfhau ei gefnogaeth i’r ddarpariaeth 
blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg fel pwynt mynediad i addysg cyfrwng 
Cymraeg. Yn ogystal â chefnogi ei aelodaeth bresennol, mae'r cyllid hwn hefyd 
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wedi caniatáu i Mudiad Meithrin sefydlu rhaglen sy'n canolbwyntio'n benodol ar 
greu lleoliadau blynyddoedd cynnar newydd mewn ardaloedd yng Nghymru 
sydd â diffyg darpariaeth Gymraeg ar hyn o bryd. Mae 12 o Gylchoedd Meithrin 
newydd wedi'u sefydlu yn 2018-19, ac mae disgwyl i 14 o Gylchoedd Meithrin 
newydd gael eu sefydlu erbyn mis Mawrth 2020. 
 

49. Fel rhan o'i brosesau monitro, mae Mudiad Meithrin yn casglu data gan bob un 
o leoliadau ei aelodau ynghylch nifer y plant sy'n eu mynychu, ynghyd â'u 
dilyniant i’r byd addysg Gymraeg. Rhennir y wybodaeth hon gydag awdurdodau 
lleol i’w bwydo i gylchoedd cynllunio. Yn ôl y data mwyaf diweddar, mynychodd 
12,773 o blant ei Gylchoedd Meithrin a’i feithrinfeydd dydd. Aeth 88.1% o blant 
sy'n trosglwyddo o'r lleoliadau hyn i addysg ymlaen i addysg cyfrwng Cymraeg 
– y gyfran uchaf ers dechrau casglu'r data hyn – sy’n dangos pwysigrwydd y 
gwaith hwn o ran cynyddu mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg. 

 
50. Mae'r £0.19 miliwn sy'n weddill wedi'i ddarparu i Cwlwm – consortiwm o bum 

sefydliad blaenllaw sy'n cynrychioli darparwyr yn y sectorau gofal plant a 
chwarae – i ddatblygu'r defnydd o'r Gymraeg mewn lleoliadau gofal plant a 
chwarae. Mae hyn wedi cynnwys gweithio ar y cyd â'r Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol i nodi ymarferwyr i gymryd rhan yn rhaglen hyfforddi 
Cymraeg 'Camau' a chefnogi eu defnydd o'r Gymraeg wrth ddarparu 
gwasanaethau gofal plant a chwarae. Ein nod yw sicrhau y bydd 600 o 
ymarferwyr ar draws ystod eang o leoliadau yn cymryd rhan yn y rhaglen hon 
erbyn mis Mawrth 2020. 

 
 
 
Gwybodaeth am y dyraniad o £3.17 miliwn i gomisiynu adnoddau dwyieithog i 

ddysgwyr a chanlyniadau’r gwaith hwn.    

51. Dyrennir cyllid o £3.17 miliwn o'r BEL y Gymraeg mewn Addysg i sicrhau y 
darperir: 
 

 adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu Cymraeg fel pwnc; 

 adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu pynciau eraill drwy gyfrwng y 
Gymraeg; 

 adnoddau dwyieithog i gefnogi cymwysterau a'r cwricwlwm newydd. 
 

52. Bydd gwaith i sicrhau bod gwerslyfrau a llyfrau adolygu Cymraeg ar gael ar 
gyfer holl gymwysterau cyffredinol diwygiedig CBAC ar lefel TGAU, Safon UG a 
Safon Uwch yn parhau. Bydd cyllideb hefyd yn cael ei dyrannu i sicrhau y 
darperir adnoddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol fel chwaraeon, busnes 
a gofal plant.  

 
53. Gyda chyhoeddiad y cwricwlwm newydd ym mis Ionawr 2021, byddwn yn 

parhau i sicrhau bod adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gael i gefnogi’r broses 
o’i gyflawni. Ar hyn o bryd, mae'r meysydd blaenoriaeth yn cynnwys cyfrifiadura 
/ codio, llafaredd yn y Gymraeg, y dimensiwn Cymraeg yn benodol mewn 
pynciau STEM a llên Saesneg Cymru.  
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54. Dyrennir cyllideb i ddarparu adnoddau i gefnogi prentisiaethau cyfrwng 
Cymraeg mewn amaethyddiaeth, adeiladu, iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal 
plant. 

 
55. Er mwyn cefnogi ymarferwyr a dysgwyr mewn ysgolion Cymraeg a cholegau 

addysg bellach, darperir cyllid i gynnal a datblygu ymhellach y porth terminoleg 
ar-lein 'Termiadur addysg', er mwyn sicrhau bod y derminoleg i'w defnyddio yn 
y byd addysg a chymwysterau yn gyfredol ac wedi'i safoni. 

 
Manylion am y £0.73 miliwn a ddyrannwyd ar gyfer 'Cymraeg i Blant' a sut y 
cafodd yr arian hwn ei ddefnyddio.    

 
56. Mae'r rhaglen 'Cymraeg i Blant', o fewn BEL y Gymraeg, wedi parhau i gefnogi 

teuluoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y cartref, trosglwyddo’r Gymraeg i'w plant, 
a chefnogi datblygiad ieithyddol plant mewn cyd-destun cymdeithasol ac 
addysgol, gyda'r nod o gynyddu nifer y plant mewn gofal plant cyfrwng 
Cymraeg. Cynhaliwyd y cyllid hwn yn 2020-21. 
 

57. Dechreuodd cytundeb newydd ar gyfer cyflwyno gweithgareddau lleol a 
chynnig cyngor a chefnogaeth i'r gynulleidfa darged sydd wrth wraidd y rhaglen 
hon ym mis Ebrill 2019. Bydd y £0.73 miliwn a ddyrannwyd i'r cytundeb hwn yn 
2019-20 yn anelu at gynnig 3,000 o weithgareddau, gan ddarparu llwyfan i 
swyddogion Cymraeg i Blant gynnal 13,000 o drafodaethau un i un gyda rhieni 
a darpar rieni yn ystod y flwyddyn. Mae cefnogaeth ddwys wedi'i alinio ag 
ardaloedd lle mae darpariaeth blynyddoedd cynnar newydd yn cael ei datblygu 
i ddarparu llwybr clir o enedigaeth plentyn i ofal plant cyfrwng Cymraeg ac 
ymlaen i addysg Gymraeg. 

 
 
Dyraniadau a sylwebaeth ynghylch y dyraniad o’r gyllideb ar gyfer Comisiynydd 
y Gymraeg yn 2020-21.  

 
58. Dyraniad refeniw Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2020-21 yw £3.207 miliwn, 

sy'n caniatáu i'r Comisiynydd gyflawni ei ddyletswyddau. Cyllideb y 
Comisiynydd ar gyfer 2019-20 oedd £3.157 miliwn. Mae £0.05 miliwn yn 
ychwanegol wedi'i ddyrannu i gefnogi'r dyfarniad cyflog. 

 
59. Yn 2020-21, bydd dyraniad cyfalaf ychwanegol o £0.385 miliwn yn cefnogi 

uwchraddiadau hanfodol i'r system TG. Bydd hyn yn cynnwys mabwysiadu 
model TG sy'n defnyddio cwmwl yn hytrach na strwythur corfforol ac 
uwchraddio'r system wi-fi a chaledwedd er mwyn meithrin gwytnwch. Bydd y 
newidiadau hyn yn cymryd amser i’w gwreiddio a’u gweithredu, ond rwy'n 
hyderus y bydd y buddsoddiad hwn yn arwain at rai arbedion refeniw dros 
amser gan y bydd y Comisiynydd yn gallu lleihau gwariant ar gontractwyr a 
thrwyddedau TG. Byddaf hefyd yn gofyn i'r Comisiynydd sicrhau bod y 
buddsoddiad hwn yn arwain at arbedion effeithlonrwydd, a'i fod yn lleihau ôl 

troed carbon y corff drwy leihau'r angen i deithio rhwng swyddfeydd. 
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Gwariant cyfalaf mewn perthynas â’r Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg: 
Cynnydd sy’n ymwneud â'r £46 miliwn o wariant cyfalaf a ddyrannwyd i 
gefnogi twf addysg cyfrwng Cymraeg, a’r cyfalaf ychwanegol o £5 miliwn sydd 
wedi'i ddyrannu i ddatblygu Neuadd Pantycelyn   

 
60. Er mwyn cefnogi'r garreg filltir o gynyddu canran y dysgwyr mewn addysg 

cyfrwng Cymraeg, rydym yn gyrru ymlaen y broses o gyflawni prosiectau cyfalaf 
a ariennir drwy Gronfa Grant y Cynnig Gofal Plant a Chyfalaf Cyfrwng Cymraeg 
cyfun o £46 miliwn a gyhoeddwyd yn ystod 2018-2019 (£32.81 miliwn o’r Grant 
Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg a £13.02 miliwn o'r Grant Cyfalaf Blynyddoedd 
Cynnar).  Mae'r chwistrelliad hwn o arian grant yn cefnogi 46 prosiect ar draws 
20 awdurdod lleol a fydd, pan fydd yr holl brosiectau'n cael eu gwireddu, yn 
arwain at 2,818 o leoedd ysgol a gofal plant ychwanegol ar gyfer dysgwyr 
cyfrwng Cymraeg. Bydd yr hwb cyllido hwn yn mynd rhywfaint o'r ffordd tuag at 
gefnogi'r cynnydd yn y ddarpariaeth sydd ei hangen i ymateb i uchelgais 
Cymraeg 2050.  

 
61. Dyfarnwyd cyllid o £5 miliwn i ddatblygiad Neuadd Pantycelyn a £2.75 miliwn ar 

gyfer gwersylloedd antur awyr agored yr Urdd, sy’n gwneud cyfanswm o £53.75 
miliwn i gefnogi addysg Gymraeg. Mae gan brosiect Pantycelyn £0.13 miliwn i’w 
hawlio o hyd ar ei gyllideb – rhagwelir y bydd yr arian hwn yn cael ei hawlio ym 
mis Ionawr 2020 ar ôl cwblhau'r prosiect.  Mae'r gwaith ar wersyll antur awyr 
agored yr Urdd yng Nglanllyn wedi cychwyn – hyd yma, ni hawliwyd unrhyw 
arian yn erbyn y prosiect hwn.  

 
62. Bydd y prosiectau hyn yn rhoi hwb enfawr i'r Gymraeg yn yr ardaloedd dan 

sylw. Er enghraifft: 

 

 trydedd ysgol Gymraeg yn Sir Fynwy; 

 ysgolion cynradd newydd cyfrwng Cymraeg ym Merthyr Tudful a 
Thorfaen (wedi'u cysylltu ag ysgol uwchradd); 

 ehangu'r ddarpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg bresennol i ymdopi 
â'r galw yn e.e. Wrecsam, Sir y Fflint, Caerdydd, Castell-nedd Port 
Talbot, Caerffili; 

 darparu gofal plant cyfrwng Cymraeg i gaffael iaith yn gynnar a denu 
dysgwyr pellach i'r sector cyfrwng Cymraeg e.e. yn Rhondda Cynon 
Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Conwy; 

 canolfan Gymraeg arloesol yn Sir Ddinbych sy’n gysylltiedig â 
darpariaeth gofal plant a chefnogaeth i’r rheini sy’n dysgu’r Gymraeg 
fel ail iaith;  

 cefnogaeth i ganolfannau sy'n gweithio gyda mewnfudwyr yng 
Ngwynedd a Sir Gaerfyrddin. 
 

63.  Mae dau brosiect a roddwyd ar y rhestr wrth gefn bellach wedi'u cymeradwyo, 
sef egin ysgol yn Nhredegar, Blaenau Gwent ac egin ysgol ar safle Pillgwenlli 
yng Nghasnewydd.  
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Arts Council of Wales response to Count me in! Culture, Welsh 
Language and Communications Committee report on Tackling 
Poverty and social exclusion through culture, heritage and the arts 
 
We welcome the opportunity to speak to the Committee about this important area 
of work.  We would endorse the Committee’s conclusions and recommendations, as 
outlined in the report published in November.  
 
This response focuses on the report recommendations rather than the detailed 
commentary. 
 
Recommendation 1. The Welsh Government should commission a wholesale 
evaluation of the Fusion programme which assesses the original objectives, 
funding and evaluation.  
 
We agree.  
 
We support the proposal to undertake a more detailed evaluation of the Fusion 
programme.  We also agree with the proposed focus for this review, as outlined on 
pages 16 and 17 of the report. We would stress the importance of exploring a co-
production approach moving forward.  We believe that a joint approach to 
defining and delivering programmes of work will more effectively deliver the kind of 
longer term development that has impact. We also support the view that there 
should be a better understanding of, and more consistent approach to, the work of 
the Fusion Co-ordinators. Better clarity through a shared job description would 
ensure these important posts remain focussed on facilitating the delivery of the 
programme. 
 
The evaluation methodology would benefit from a review. Assessing the impact of 
this work and these kinds of interventions is challenging.  We would recommend that 
key partners work together to explore and determine what the objectives and 
outcomes should be and, in partnership with relevant expertise devise a more 
bespoke evaluation framework around this. 
 
  
Recommendation 2. The Arts Council of Wales should ensure that all 
members of Arts Portfolio Wales (its revenue-funded organisations) work with 
the different communities they serve to design their programme of activities.  
  
We agree. 
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The organisations that make up the Arts Portfolio Wales vary in the scale and locus of 
their work.  Some are major national and international organisations, others are 
smaller and operate on a more local basis.  All have a contribution to make to this 
recommendation. 
 
There are organisations within our Arts Portfolio that already work closely with 
different communities in the design and creation of work. We acknowledged in our 
presentation to the Committee that there is more that could be done across the 
portfolio of organisations, as a whole,  We are committed to working with them to 
develop this approach. 
 
 
Recommendation 3. The Welsh Government should guarantee funding for 
the Fusion programme to provide security of tenure for the Fusion Co-
ordinators.  
 
We agree.  
 
We support proposals to continue with a Fusions programme and we would be keen 
to be a key/lead partner in this.  However, our vision would be for a revised 
programme that addresses the key points identified by the Committee and that 
seeks to develop and embed principles of co-production, ownership and asset-
based community development. We would also wish to see any new programme 
development explicitly embracing the ‘5 Ways of Working’ set out in Well-being 
legislation. 
 
 
Recommendation 4. The Welsh Government should work with the Arts 
Council of Wales to annually review progress against their outcomes in the 
Corporate Plan 2018-2023 in terms of widening access to the arts. The Welsh 
Government should report on this to the Committee.  
 
We agree. 
 
We review our progress against the corporate plan and currently report on progress 
through the monitoring of our annual operational plan.  This takes place during 
quarterly meetings held with Welsh Government officials.   
 
  
Recommendation 5. The Welsh Government, via the Arts Council for Wales, 
should require all arts and cultural bodies in receipt of public funding to set 
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out their objectives for tackling poverty and social exclusion in their strategic 
plans. Those in receipt of funding should also set out how they intend to co-
design creative activities and content with these target audiences.  
 
We agree. 
  
 
Recommendation 6. Increasing access to the arts, culture and heritage 
venues for those in poverty or at risk of social exclusion should be considered 
as one of the strategic objectives of Transport for Wales. The Welsh 
Government should explore options for Transport for Wales to enter into 
partnerships with cultural organisations for specific events and/or venues to 
make accessing their activities free or subsidised. These pilot schemes should 
be reported on to the Committee.  
 
We support this recommendation.  
 
Although not directly a recommendation for the Arts Council, we know this to be a 
significant issue.  Suggestions made during our presentation to the Committee that 
this could be the responsibility of the cultural institutions themselves.  The costs to 
these organisations would be considerable and in our view beyond their remit. 
Working with communities to create and develop artistic and creative work is a 
more appropriate way for the cultural bodies to engage people.  That said, any 
other community-based initiatives that could reduce travel costs would, we believe, 
have a real benefit. 
 
  
Recommendation 7. The Welsh Government should increase the funding for 
the Fusion programme to allow participants to claim incidental costs such as 
transport.  
 
We agree. 
  
 
Recommendation 8. The Welsh Government should report to the Committee on the proposals 
for developing a qualitative data set on the Fusion programme and the timetable for 
incorporating it into the evaluation methodology 
 
We agree. 
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We support this recommendation and would refer back to our response under 
recommendation 1 above. 
 
 
Arts Council of Wales 
22 November 2019 
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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 

 
 
 

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

Bethan.Sayed@cynulliad.cymru 
 

10 Rhagfyr 2019  
 
Annwyl Bethan, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Hydref gyda chopi o adroddiad y Pwyllgor ar radio 
cymunedol yng Nghymru.   
 
Fel Llywodraeth rydym yn cydnabod yn llawn bwysigrwydd y sector radio cymunedol 
yng Nghymru.  Mae radio cymunedol yn cynnig gwasanaeth pwysig iawn i drigolion 
lleol.  Yn ogystal ag adlewyrchu y materion sy’n cael effaith ar bobl a’u cymunedau, 
mae gorsafoedd radio lleol hefyd yn cyfrannu tuag at wella bywydau eu gwrandawyr 
drwy amrywiol fentrau, megis cynnal digwyddiadau lleol, mentrau hyfforddi gan weithio 
gydag ysgolion/prifysgolion a chodi arian i elusennau lleol.    
 
Roeddem felly’n croesawu’r symposiwm ar gyfer gorsafoedd radio cymunedol yng 
Nghymru wedi’i drefnu gan y Pwyllgor ar 20 Mehefin.  Roeddwn yn siomedig na 
chafodd Llywodraeth Cymru eu gwahodd i fod yn bresennol.     
 
Rwy’n atodi ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor.   
 
Yn gywir,  
 

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

Tudalen y pecyn 68

Eitem 4.3

mailto:Bethan.Sayed@cynulliad.cymru


 

Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad byr y Pwyllgor Diwylliant, 
y Gymraeg a Chyfathrebu i radio cymunedol yng Nghymru  
 
Rhagfyr 2019  
 

 
Rydym yn croesawu’r canfyddiadau ac yn cynnig yr ymateb canlynol i argymhellion yr 
adroddiad.  
 
Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru ariannu corff radio cymunedol i 
Gymru. Byddai'r corff yn cynnig cymorth ymarferol i orsafoedd, yn cyflawni rôl 
gynrychioliadol ac yn cydgysylltu cydweithrediad a rhannu gwybodaeth ar 
draws gorsafoedd. Gallai cymorth ymarferol gynnwys cyflawni tasgau cyffredin 
ar gyfer gorsafoedd fel adnoddau dynol, marchnata neu ysgrifennu grantiau. 
Dylai'r corff hefyd helpu i greu cysylltiadau rhwng gorsafoedd cymunedol a 
chyrff eraill sydd â diddordeb, fel radio masnachol a'r BBC.  
 
 
Ymateb: Gwrthod  
 
Nid yw Llywodraeth Cymru wedi derbyn unrhyw sylwadau gan y sector i sefydlu corff 
radio cymunedol i Gymru.  Rydym yn disgwyl i Ofcom roi cyngor ar nifer o’r materion 
a amlinellwyd yn yr argymhelliad hwn.  Dylai’r sector gysylltu â swyddogion Ofcom 
Cymru yn ogystal ag Aelod Bwrdd Ofcom dros Gymru os yw’n teimlo nad yw’r cymorth 
priodol yn cael ei gynnig.  Mae Ofcom wrth gwrs eisoes yn gweinyddu Cronfa Radio 
Cymunedol ar ran DCMS, ac fel y nodwyd yn ein hymateb i adroddiad y Pwyllgor ar 
radio y llynedd, rydym ar ddeall bod swyddogion Ofcom Cymru eisoes yn hyrwyddo’r 
ffaith bod y gronfa hon ar gael i orsafoedd radio cymunedol perthnasol yn rheolaidd.   
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim   
 
 
Argymhelliad 2  Dylai Llywodraeth Cymru ddarlledu mwy o hysbysebion y 
llywodraeth, yn enwedig ymgyrchoedd gwybodaeth gyhoeddus, ar orsafoedd 
Radio Cymunedol a rhoi canllawiau i gyrff eraill y sector cyhoeddus yng 
Nghymru i dynnu eu sylw at y posibiliadau o ddefnyddio mwy ar y sector.  
 
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  
 
Fel y dywedwyd eisoes wrth y Pwyllgor, mae’r asiantaethau marchnata a chyfathrebu 
ar Fframwaith Llywodraeth Cymru yn tendro i gynnig gwaith ymgyrchu ar draws pob 
portffolio y llywodraeth.  Cysylltodd Llywodraeth Cymru â phob asiantaeth yn eu 
hatgoffa i gynnwys gorsafoedd radio cymunedol wrth ddatblygu cynlluniau y 
cyfryngau ar gyfer pob un o ymgyrchoedd Llywodraeth Cymru.  Gallai hyn naill ai fod 
yn rhan o’r hysbysebu neu drwy gynnwys y gorsafoedd mewn dull greadigol, pa un 
bynnag oedd yn fwyaf tebygol o dynnu sylw y gynulleidfa.  Hefyd, gofynnwyd i 
asiantaethau roi manylion eu Rheolwr Fframwaith ar gyfer gwaith tynnu sylw yn 
ogystal â gwerth yr hysbysebu ar gyfer unrhyw un o ymgyrchoedd Llywodraeth 
Cymru. Byddai hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i gasglu’r manylion hyn a’r 
gwerthoedd bob chwe mis.   
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Ers ein diweddariad diwethaf i’r Pwyllgor ar y mater hwn ym mis Ebrill 2019, mae 
swyddogion cyfathrebu Llywodraeth Cymru wedi parhau i gysylltu â’u hasiantaethau  
a swyddogion staff Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am redeg eu hymgyrchoedd a 
phrynu amser hysbysebu.  Ers mis Ebrill 2019, mae Llywodraeth Cymru wedi ac yn 
parhau i fod yn y broses o ddefnyddio gorsafoedd cymunedol i hysbysebu yr 
ymgyrchoedd canlynol:    

 Rhoi Organau 

 Y Cynnig Gofal Plant  

 Yr Ymgyrch Tipio Anghyfreithlon 

 Ymgyrch Digartrefedd Plant  
 
Fel rhan o’r cylch gwaith hwn o ran radio cymunedol, byddem yn disgwyl i Ofcom a 
chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru wneud mwy o ddefnydd o’r sector radio 
cymunedol.   
 
Goblygiadau Ariannol – Caiff unrhyw gostau eu tynnu o gyllidebau presennol 
rhaglenni.   
  
 
Argymhelliad 3.  Dylai'r BBC ymwneud yn weithredol â radio cymunedol er 
mwyn rhoi mynediad i'r allbwn a hyrwyddo'r defnydd o'u Gwasanaeth Gohebu 
Democratiaeth Leol.  
 
 
Ymateb:  Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn  
 
Mater i’r BBC yw hyn ond rydym yn naturiol yn annog cydweithredu pan yn bosibl 
wrth ddarparu gwasanaethau newyddion, gan gynnwys y Gwasanaeth Gohebu 
Democratiaeth Leol.   
 
Goblygiadau Ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 4. Dylai'r BBC a radio masnachol weithio gyda radio cymunedol i 
ddatblygu llwybr i wirfoddolwyr radio cymunedol gael profiad yn eu 
gorsafoedd radio fel ffordd o ddatblygu talent ledled Cymru.  
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn  
 
Mater i’r BBC yw hyn.  Rydym yn croesawu y cydweithio sydd eisoes yn digwydd 
rhwng y BBC a nifer o orsafoedd radio cymunedol yng Nghymru a dylai hyn barhau 
a’i ehangu os yn bosibl.    
 
Goblygiadau Ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 5. Dylai'r BBC gynnig cyfraddau ffafriol i orsafoedd radio 
cymunedol a rhoi'r cynnig cyntaf iddynt wrth werthu offer radio nad ydynt yn ei 
ddefnyddio mwyach. 
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Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn    
 
Mater i’r BBC yw hyn.   
 
Goblygiadau Ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 6.  Dylai’r Radio Joint Audience Research (RAJAR) ddatblygu 
arolwg cynulleidfa llai cymhletha rhatach y gallai radio cymunedol ei 
ddefnyddio. Yna dylai gorsafoedd sy'n dewis defnyddio’r gwasanaeth newydd 
hwn allu cyrchu'r hysbysebwyr sy'n gosod hysbysebion gan ddefnyddio 
sgorau RAJAR. 
 
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn  
 
Mae’n hollbwysig bod y sector radio cymunedol yn derbyn data cadarn i sicrhau ei 
fod yn darparu gwasanaethau priodol ar gyfer ei wrandawyr ac yn denu y refeniw 
hysbysebu priodol.  Y sector radio cymunedol ddylai drafod gyda RAJAR a 
sefydliadau eraill i sicrhau bod trefniadau monitro priodol yn cael eu datblygu ar gyfer 
y sector.    
 
Goblygiadau Ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 7. Dylai Ofcom symleiddio'r broses gwneud cais am grantiau ar 
gyfer gorsafoedd radio cymunedol.  
 
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn  
 
Mater i Ofcom yw hyn.  Ein dealltwriaeth yw fod Ofcom Cymru eisoes yn cysylltu’n 
agos â gorsafoedd radio cymunedol yng Nghymru.  Dylai gorsafoedd radio 
cymunedol godi unrhyw bryderon am brosesau grant Ofcom gyda swyddogion 
Ofcom Cymru yn y lle cyntaf, yn ogystal ag Aelod Bwrdd Ofcom dros Gymru.   
 
Goblygiadau Ariannol – Dim  
 
 
Argymhelliad 8. Dylai Ofcom weithio gyda radio cymunedol er mwyn datblygu 
mynediad at Ddarlledu Sain Digidol (DAB) fforddiadwy i orsafoedd cymunedol.  
 
 
Ymateb: Nid mater i Lywodraeth Cymru yw'r argymhelliad hwn  
 
Dylai’r sector radio cymunedol yng Nghymru drafod gydag Ofcom sut y gallai’r sector 
elwa o ddarlledu ar DAB.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim  
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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf: MA-P/DET/5481/19 
 
Bethan Sayed AC  
Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

 
 

17 Rhagfyr 2019 
Annwyl Bethan, 

 
 

Ysgrifennaf atoch mewn ymateb i'r adroddiad diweddar 'Minnau hefyd!', a gyhoeddwyd gan 
Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Cynulliad Cenedlaethol ar 'Rôl y 
celfyddydau a diwylliant wrth fynd i’r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol'. Mae'r adroddiad 
wedi canolbwyntio ar ystyried sut y gall cyrff a ariennir yn gyhoeddus ddefnyddio diwylliant i 
fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru. Rwy'n gwerthfawrogi diddordeb y 
pwyllgor yn y maes hwn ac yn croesawu'r argymhellion a wnaed yn yr adroddiad.  
 
Byddwch wedi cael ymateb uniongyrchol gan Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC) ynghylch 
meysydd penodol yr adroddiad y mae'n gyfrifol amdanynt. Bydd CCC yn gweithio mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cymru tuag at gyflawni'r argymhellion hynny ac atodaf ymateb 
Llywodraeth Cymru i adroddiad y pwyllgor.  
 
Mae themâu tlodi ac allgáu cymdeithasol o ddiddordeb personol mawr i mi ac rwy'n falch 
bod y pwyllgor wedi mynegi diddordeb yng ngwaith gwych y rhaglen Cyfuno, a'ch bod yn ei 
gefnogi.  Edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau a'r buddiannau sy'n deillio o'm hymatebion 
i'r argymhellion a wnaed gennych yn yr adroddiad. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
i'r pwyllgor wrth iddynt ddatblygu.  
 
Yn gywir, 

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

Tudalen y pecyn 72

Eitem 4.4

mailto:Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@gov.wales


Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad 'Minnau hefyd' gan y 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
 
Rhagfyr 2019  

 

 
Rydym yn croesawu'r canfyddiadau ac yn cynnig yr ymateb canlynol i argymhellion yr 
adroddiad.  
 
Mae'r pwyllgor yn cydnabod bod rhaglen Cyfuno wedi bod yn llwyddiant ysgubol ers 
iddi gael ei chreu, ac rydym yn croesawu'r canfyddiadau ac yn cynnig yr ymateb 
canlynol i argymhellion yr adroddiad.  Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) yn 
gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru tuag at gyflawni'r argymhellion 
hynny.  
 
 
Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu gwerthusiad ar raddfa 
fawr o raglen Cyfuno sy’n asesu’r amcanion gwreiddiol, y cyllid a’r 
gwerthusiad.  

 
Ymateb: Dylai.  
 
Mae Amgueddfa Cymru, gyda chymorth Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi 
Llywodraeth Cymru, eisoes wedi cynnal nifer o adolygiadau o raglen Cyfuno: 
https://llyw.cymru/adolygiad-or-rhaglen-grantiau-her-cyfuno; 
https://llyw.cymru/ymchwil-mewn-i-gyfuno-creu-cyfleoedd-drwy-ddiwylliant; 
https://llyw.cymru/gwerthusiad-o-flwyddyn-beilot-y-rhaglen-ardaloedd-arloesi 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cychwyn ar y broses o gomisiynu adolygiad 
annibynnol pellach o raglen Cyfuno. Lle y bo'n bosibl, bydd hwn yn defnyddio 
canfyddiadau'r adolygiadau blaenorol a'r data monitro presennol er mwyn sicrhau 
gwerth am arian. 
 
Goblygiadau Ariannol – Ni fydd angen cyllid newydd. Daw unrhyw gostau o 
gyllidebau rhaglenni presennol. 
 
 
Argymhelliad 2. Dylai Cyngor Celfyddydau Cymru sicrhau bod holl aelodau 
Portffolio Celfyddydol Cymru (ei sefydliadau a ariennir gan refeniw) yn 
gweithio gyda’r cymunedau gwahanol y maent yn eu gwasanaethu i gynllunio 
eu rhaglen weithgareddau.  

 
Ymateb: Nid yw'r argymhelliad yn ymwneud â Llywodraeth Cymru.  

 
Mater i Gyngor Celfyddydau Cymru yw hwn.  
 
Deallwn fod CCC yn cytuno â'r argymhelliad a bod sefydliadau o fewn Portffolio 
Celfyddydol CCC sydd eisoes yn gweithio'n agos gyda chymunedau gwahanol i 
gynllunio a chreu gwaith. Cydnabu CCC yn ei gyflwyniad i'r Pwyllgor y gallai'r 
portffolio o sefydliadau wneud mwy yn gyffredinol, ac mae CCC yn ymrwymedig i 
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weithio gyda nhw i ddatblygu'r dull gweithredu hwn.  Rydym yn disgwyl i CCC wneud 
hyn wrth iddo gynnal ei Adolygiad Buddsoddi ar gyfer 2020.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim i Lywodraeth Cymru.  

 
 
Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cyllid rhaglen Cyfuno i roi 
sicrwydd deiliadaeth i Gydgysylltwyr Cyfuno.  

 
Ymateb: Dylai.  

 
Cytunwyd ar gyllid pob un o'r cyfranogwyr ar gyfer y cyfnod penodol rhwng mis Ebrill 
2019 a mis Mawrth 2020, fel rhan o'u ceisiadau i fod yn rhan o raglen Cyfuno. Mae 
Llywodraeth Cymru wrthi'n datblygu strwythur newydd ar gyfer y rhaglen a bydd yn 
ystyried hyd a thelerau'r cyllid fel rhan o'r broses o ddatblygu'r rhaglen. Trefnir 
sesiynau ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer mis Ionawr a mis Chwefror 2020.  
 
Fodd bynnag, yn yr un modd ag unrhyw gyllid gan y Llywodraeth, mae'r cyllid yn 
dibynnu ar y cylch cyllidebol a dyraniadau'r cyllid perthnasol.  
 
Goblygiadau Ariannol – Mae cyllid y rhaglen yn dibynnu ar ddyraniadau cyllidebol 
ac ystyriaeth yn erbyn blaenoriaethau eraill.  
 
 
Argymhelliad 4. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda Chyngor Celfyddydau 
Cymru i adolygu cynnydd yn flynyddol yn erbyn ei chanlyniadau yng 
Nghynllun Corfforaethol 2018-2023 o ran ehangu mynediad at y celfyddydau. 
Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad ar hyn i’r Pwyllgor.  

 
Ymateb: Mater i Gyngor Celfyddydau Cymru yw hwn yn bennaf.  

 
Deallwn fod CCC yn cytuno â'r argymhelliad hwn. Mae CCC yn cyfarfod yn rheolaidd 
â Llywodraeth Cymru i drafod ei pherfformiad, gan gynnwys ehangu mynediad at y 
celfyddydau a chyfranogiad ynddynt, a darparwyd diweddariad yn 2018 a 2019 fel 
rhan o ymateb Craffu Cyllidebol Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu. Byddwn yn gofyn i CCC hefyd adrodd yn ôl yn fwy 
cynhwysfawr ar gynnydd bob blwyddyn i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu a Llywodraeth Cymru.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim i Lywodraeth Cymru 

 
 
Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru, drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ei 
gwneud yn ofynnol i’r holl gyrff celfyddydau a diwylliannol sy’n cael cyllid 
cyhoeddus nodi eu hamcanion ar gyfer mynd i’r afael â thlodi ac allgáu 
cymdeithasol yn eu cynlluniau strategol. Dylai’r rhai sy’n cael cyllid hefyd nodi 
sut y maent yn bwriadu cydgynllunio gweithgareddau a chynnwys creadigol 
gyda’r cynulleidfaoedd targed hyn.  

 
Ymateb: Dylai.  
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Bydd Llywodraeth Cymru, drwy CCC, yn ei gwneud yn ofynnol i'r holl gyrff 
celfyddydau a diwylliannol sy'n cael cyllid gan CCC nodi eu hamcanion ar gyfer 
mynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol yn eu cynlluniau strategol. Ymysg y 
cyrff cyhoeddus y mae Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Dylai'r 
rhai sy’n cael cyllid hefyd nodi sut y maent yn bwriadu cydgynllunio gweithgareddau 
a chynnwys creadigol â'r cynulleidfaoedd targed hyn.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cyrff perthnasol eraill sy'n cael arian 
cyhoeddus, yn enwedig Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn 
cynnwys amcanion ar gyfer mynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol yn eu 
cynlluniau strategol, a bydd yn mynd ati i annog cyrff celfyddydau a diwylliannol 
cenedlaethol i gydgynllunio gweithgareddau a chynnwys creadigol. Bydd yn ofynnol i 
brosiectau cyfalaf mawr newydd, megis yr oriel celf gyfoes a'r amgueddfa bêl-droed, 
gynnwys amcanion ar gyfer mynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol yn eu 
cynlluniau datblygu.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim. 

 
 
Argymhelliad 6. Dylid ystyried cynyddu mynediad i’r lleoliadau celfyddydau, 
diwylliant a threftadaeth i’r rhai sydd mewn tlodi neu sydd mewn perygl o 
allgáu cymdeithasol fel un o amcanion Trafnidiaeth Cymru. Dylai Llywodraeth 
Cymru ystyried opsiynau i Trafnidiaeth Cymru ymrwymo i bartneriaethau â 
sefydliadau diwylliannol ar gyfer digwyddiadau a/neu leoliadau penodol i 
drefnu bod mynediad i’w gweithgareddau am ddim neu â chymhorthdal. Dylid 
cyflwyno adroddiad ar y cynlluniau peilot hyn i’r Pwyllgor.  
 
Ymateb: Dylai, mewn egwyddor 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried cynlluniau peilot o dan raglen Cyfuno yn 
2020/21. Mae hyn yn cynnwys ystyried opsiynau, ar y cyd â Thrafnidiaeth Cymru, i 
sefydlu partneriaethau â sefydliadau diwylliannol ar gyfer digwyddiadau a/neu 
leoliadau penodol i drefnu bod mynediad i'w gweithgareddau am ddim neu â 
chymhorthdal mewn modd tebyg i'r rhaglen lwyddiannus ar y cyd â Cadw.  
 
Cytunodd Cadw ar bartneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru i gynnig dau docyn mynediad 
am bris un tan fis Rhagfyr 2020. Bydd unrhyw ymwelydd sy'n dangos tocyn dilys gan 
Drafnidiaeth Cymru ar gyfer y llwybr penodol yn cael dau docyn mynediad am bris 
un i safleoedd Cadw. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys hysbysebion Cadw ar bosteri 
mewn gorsafoedd trenau ledled Cymru a'r un cynnig ar draws sianeli a gwefannau 
cymdeithasol. Mae Trafnidiaeth Cymru hefyd yn hysbysebu'r cynnig ar sgriniau 
digidol Cadw ar saith safle.  
 
Goblygiadau Ariannol – Byddwn yn penderfynu ar y cyllid a'r adnoddau sydd eu 
hangen i gefnogi'r argymhelliad hwn.  
 
 
Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru gynyddu’r cyllid ar gyfer rhaglen 
Cyfuno i alluogi cyfranogwyr i hawlio costau cysylltiedig megis trafnidiaeth. 
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Ymateb: Dylai.  

 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried opsiynau i ddarparu cyllid i raglen Cyfuno i 
alluogi cyfranogwyr i hawlio costau cysylltiedig megis trafnidiaeth ac mae'n bwriadu 
treialu cynlluniau peilot ar raddfa fach yn ystod 2020/21, yn amodol ar gyllid.  
 
Goblygiadau Ariannol – Rydym yn penderfynu ar y cyllid a'r adnoddau sydd eu 

hangen i gefnogi'r argymhelliad hwn.  
 
 
Argymhelliad 8. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i’r Pwyllgor ar y cynigion ar 
gyfer datblygu set ddata ansoddol ar raglen Cyfuno a’r amserlen i’w 
hymgorffori yn y fethodoleg werthuso. 

 
Ymateb:  Dylai 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio ar gynigion i ddatblygu set ddata ansoddol ar y 
rhaglen Cyfuno ac amserlen i'w hymgorffori yn y fethodoleg werthuso. Byddwn yn 
comisiynu adolygiad annibynnol a fydd yn cynnwys dadansoddiad o'r data ansoddol 
sydd eisoes wedi cael eu casglu gan ardaloedd Cyfuno yn ogystal â chasglu data 
ansoddol newydd ar ffurf astudiaethau achos.  
 
Goblygiadau Ariannol – Rydym yn penderfynu ar y cyllid a'r adnoddau sydd eu 

hangen i gefnogi'r argymhelliad hwn. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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