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Ymateb i Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar ran aelodau’r wyth Cwmni Cenedlaethol a 

ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru 

Pwysleisiwyd pwysigrwydd y celfyddydau i bobl Cymru yn ystod y pandemig. Fel allfa greadigol i 

wneud synnwyr o'r byd, fel achlysur cymdeithasol, neu fel dihangfa bur, mae llawer o bobl wedi cael 

llawenydd, cysur a gobaith drwy'r celfyddydau. Ond ar yr un pryd, roedd gweithlu medrus a 

phrofiadol iawn mewn sefyllfa o fethu gweithredu fel roedden nhw wedi’i wneud o'r blaen. Profodd 

y sector ei fod yn ystwyth ac yn greadigol wrth ymateb i'r argyfwng, ac erbyn hyn mae ganddo 

weledigaeth feiddgar o ddyfodol lle mae'r celfyddydau'n ganolog i wead Cymru – gan gefnogi ei 

dinasyddion gartref a chynrychioli ei bywiogrwydd ledled y byd. 

Mae’n hanfodol bod cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 22-23 yn cefnogi’r weledigaeth hon. 

Yn y llythyr hwn, mae manylion ynghylch sut mae’r celfyddydau’n cefnogi’r Rhaglen Lywodraethu, a 

pham y dylai fod yn sector blaenoriaeth i gael cefnogaeth yn 22-23 fel rhan o adferiad economaidd 

Cymru. Amlygir hefyd yr angen allweddol i fuddsoddi mewn llwybrau i mewn i weithlu'r celfyddydau, 

yn enwedig ar gyfer swyddi y tu ôl i'r llenni. Mae hyn yn ffactor ar draws y diwydiannau creadigol lle 

gallai twf gael ei lesteirio heb y buddsoddiad angenrheidiol ar y cam hwn. 

Mae'r cwmnïau celfyddydol cenedlaethol yn awyddus i gefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei 

nodau ac i gefnogi adferiad economaidd y genedl. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, 

cysylltwch â Lleucu Siencyn (Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru) drwy 

Cofion cynnes, 

Lleucu Siencyn 

Ar ran aelodau'r wyth cwmni cenedlaethol a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yr wyth yw: 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Ffilm Cymru, Llenyddiaeth Cymru, National Theatre Wales, 

Theatr Genedlaethol, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, ac Opera 

Cenedlaethol Cymru. 
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Crynodeb: 

Mae'r cwmnïau celfyddydol Cenedlaethol yn croesawu'r cyfle i gael mewnbwn i waith craffu’r 

Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb ddrafft 22-23 ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi yn y canlynol: 

- adferiad gwyrdd i'r sector creadigol sy'n cydnabod y costau cyfle o addasu ffyrdd o weithio a 

datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd i gynnig dewisiadau cynaliadwy sy'n cyd-fynd ag arferion 

gweithio ym meysydd cludiant, ynni, bwyd a gwaredu gwastraff; 

- datblygu sgiliau sy'n cydnabod ac yn galluogi'r sector creadigol fel sector twf; a 

- iteriad pellach o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol i gefnogi canolfannau creadigol – gan gynnwys 

theatrau, sinemâu a gofodau aml-gelfyddyd – yn eu hadferiad ariannol. 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

Gall y sector diwylliannol chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi cyfraniadau pob un o’r 44 corff 

sector cyhoeddus i gyflawni saith nod Llesiant Cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae'r nodau hyn yn cyd-fynd yn naturiol â nodau a gwerthoedd sefydliadol llawer yn sector y 

celfyddydau. 

Mae lles diwylliannol a hawliau diwylliannol yn ganolog i'r agenda datblygu cynaliadwy. Mae llawer 

yn y sector diwylliannol, o sefydliadau llawr gwlad i gwmnïau cenedlaethol, wedi bod yn gweithio o 

dan yr hyn a elwir yn egwyddor datblygu cynaliadwy – neu'r pum ffordd o weithio – ers blynyddoedd 

lawer. Rydyn ni’n reddfol yn deall gwerth hirdymor cyd-greu a gweithgarwch atal wrth fynd i'r afael 

ag anghydraddoldebau cymdeithasol. 

Mae'r Ddeddf yn dangos yn glir pa mor effeithiol y gall gweithio ar draws sectorau fod, ac fe fydden 

ni’n eiriol dros ymgysylltiad cynyddol rhwng y sector diwylliannol a sectorau eraill sydd o dan 

bwysau, gan gynnwys Iechyd ac Addysg. Gall cyrff sector cyhoeddus, fel byrddau iechyd lleol, 

harneisio grym meddwl yn greadigol wrth ddatblygu polisïau newydd a meddwl yn wahanol am 

adferiad yng Nghymru, yn economaidd ac er iechyd a ffyniant y genedl. 

Gall diwylliant chwarae rhan gadarnhaol mewn gwaith adfywio lleol a gwneud penderfyniadau 

dinesig. Bydd mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch a 

llesiant cenedlaethau’r dyfodol, a gall y sector diwylliannol chwarae rhan amlwg wrth gyfathrebu 

pryderon plant, a phobl ifanc, ynghyd â’u gobeithion – gan sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu cynnwys 

o gwmpas bwrdd y penderfynwyr a’r llunwyr polisi. 

 

Buddsoddi mewn adferiad gwyrdd 

 

Fel sector, rydyn ni wedi ymrwymo i ddod yn sefydliadau mwy cynaliadwy ac ymwybodol o'r 

amgylchedd gyda phwyslais penodol ar addasu sut rydyn ni’n gweithio o ran cludiant, arlwyo, a 

gwaredu gwastraff. Fodd bynnag, mae effeithiau cyllidebol i hyn. Teimlwn y dylai fod rhagor o 

gyllideb ar gael i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ar lefel sector, sy’n cydnabod bod angen 

datblygu atebion gwyrdd o fewn cyd-destunau penodol, ac i gefnogi cwmnïau i weithio mewn ffyrdd 

mwy cynaliadwy. Er enghraifft, wrth gynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol, fe fydden ni’n 

argymell y dylid teithio ar drên yn hytrach na hedfan – mae hyn yn ychwanegu hyd at 25% at y 



gyllideb teithio. Yn ogystal, mae angen datblygu cynnyrch a gwasanaethau gwyrdd newydd fydd yn 

rhoi dewisiadau mwy amgylcheddol gynaliadwy i’r sector. Dyma faes lle mae rhai cronfeydd UKRI 

(£600k) wedi'u targedu, fel rhan o gais aml-bartner llwyddiannus Media.Cymru ar gyfer Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd, ond lle mae rhagor o waith i'w wneud. 

 

O safbwynt creadigol, fel cwmnïau celfyddydol gallwn hefyd dynnu sylw at faterion amgylcheddol fel 

pwnc, gan godi ymwybyddiaeth y cyhoedd. Gallwn archwilio a chanolbwyntio meddwl cymunedol. 

Gallwn ddylanwadu a gweithredu ar lefel leol, gan archwilio materion fel newid hinsawdd, llifogydd a 

bioamrywiaeth. 

 

 

Cydnabod effeithiau parhaus y Pandemig 

Mae'r Cronfeydd Adfer Diwylliannol wedi bod yn hanfodol i lawer yn y sector o ran goroesi, yn 

enwedig canolfannau y mae eu modelau busnes yn dibynnu ar ennill incwm, sydd wedi dymchwel yn 

ystod y cyfnod. Hyd yn oed ar hyn o bryd, mae'r incwm a enillir ar gyfer canolfannau a chynhyrchwyr 

gwaith sy'n ddibynnol ar ffioedd ac incwm tocynnau yn dal i fod ymhell islaw'r lefelau cyn y 

pandemig. Mae hyn yn golygu bod effaith y sefydliadau hynny yn cael ei gyfyngu ar yr union adeg y 

mae angen i gymunedau Cymru brofi’r ysbrydoliaeth a'r cysylltiad mae diwylliant yn ei gynnig i 

gynulleidfaoedd a chyfranogwyr. Mae llawer o sefydliadau yn croesawu newid – i weithio'n agosach 

gyda'r rhai mae’r pandemig yn effeithio arnynt fwyaf, i adlewyrchu Cymru a'i hamrywiaeth yn well 

yn ein staff, ein hartistiaid a’n cynulleidfaoedd, ac i fabwysiadu modelau busnes newydd sy'n 

amgylcheddol gynaliadwy. Dim ond dros gyfnod rhesymol o amser y gellir rhyddhau'r newid hwn, 

wrth i bobl newydd gael eu tynnu i mewn, wrth i ffynonellau cyllid gael eu hadnabod, ac i 

ddyluniadau sefydliadol addasu. Yn ystod y cyfnod hwn o newid, mae angen cefnogaeth barhaus ar y 

sector i wreiddio'r newid hwnnw. 

Mae tystiolaeth wedi'i darparu i'r Pwyllgor Diwylliant – ar gyfer ei ymchwiliad ar 24 Tachwedd 2021 i 

effaith Covid-19. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, cydnabod costau gweithredu Pàs Covid a 

fandadwyd yn ddiweddar mewn theatrau a sinemâu, gan gynnwys yr angen i agor canolfannau am 

gyfnodau hirach, gyda rhagor o staff, i wirio'r Pàs; costau marchnata ychwanegol; a cholli refeniw yn 

sgil llai o ymwelwyr, canslo ac ad-daliadau. 

Mae canolfannau celfyddydol a diwylliannol, drwy gydol y pandemig, wedi mynd yr ail filltir er mwyn 

amddiffyn y cyhoedd, ond bydd angen rhagor o amser arnynt i adfer wrth i gynulleidfaoedd adennill 

eu hyder yn mynychu'r canolfannau hyn. 

 

Buddsoddi mewn twf – yr agenda sgiliau 
 

Mae'r diwydiannau creadigol yn sector twf sy'n cynnig cyfle i gael swydd gwerth uchel. Er enghraifft, 
mae'n nodedig, er gwaetha’r pandemig, bod gwariant gwledydd Prydain ar ffilmiau nodwedd wedi 
aros yn uchel ar £1.69 biliwn rhwng mis Gorffennaf 2020 a mis Mehefin 2021, tra bod gwariant ar y 
cynyrchiadau teledu drytaf wedi codi o £1.01 biliwn yn 2016-17 i £3.46 biliwn yn 202/21 (BFI 2021). 
Mae'r galw hwn yn gofyn am bobl fedrus a buddsoddiad mewn hyfforddiant fel tanwydd i feithrin 
capasiti. 
 



Mae'r sector creadigol yn defnyddio ystod amrywiol iawn o sgiliau, o adeiladu ac arlwyo, i 
weinyddiaeth, cyfrifyddiaeth, trydanwyr, trin gwallt a choluro i ysgrifennu, dylunio a rheoli busnes, 
ac mae galw ar draws yr holl feysydd arbenigedd. Yn y cyfamser, mae sector y celfyddydau 
perfformio yn profi prinder difrifol o staff cefn llwyfan gan gynnwys rheolwyr cynhyrchu, rheolwyr 
llwyfan a thechnegwyr, wedi i lawer adael y sector pan oedd canolfannau’n wynebu cau am gyfnod 
hir. 
 
Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu corff sgiliau yn ei Rhaglen Lywodraethu, fel mae 
Cymru Greadigol wedi bod yn ei hyrwyddo, yn gofyn am gefnogaeth ariannol i sicrhau y gellir 
gwireddu anghenion a chyfleoedd i dyfu. Yn benodol, mae hyn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer 
rhagor o brentisiaethau (gan gynnwys cyd-brentisiaethau); datblygu a hyrwyddo cyrsiau trosi sy'n 
galluogi pobl â sgiliau trosglwyddadwy i symud i'r sector a hyfforddiant datblygiad proffesiynol 
parhaus. 
 

Rydyn ni’n barod i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu a chyflawni ei strategaeth sgiliau 

creadigol, gan gynnwys sefydlu llwybrau clir o fyd addysg. Ac rydyn ni wedi ymrwymo i weithio'n 

uniongyrchol ac ochr yn ochr ag eraill mewn ffordd ymarferol i gyflymu’r gwaith o ddatblygu 

gweithlu sy'n wynebu'r dyfodol.  

 

 




