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3 Rhagfyr 2021 

Y Clerc 
Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

Annwyl Glerc 

PAR:  GALWAD AM WYBODAETH GAN Y PWYLLGOR CYLLID 

Diolch yn fawr am y gwahoddiad i gyflwyno sylwadau ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2022-23. 

Mae TAC eisoes wedi ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ar flaenoriaethau’r Chweched Senedd.  Mae TAC hefyd wedi 
cyfrannu tuag at ddwy sesiwn dystiolaeth gan y Pwyllgor Diwylliant sef: 

• Sesiwn i drafod dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus ar 13 Hydref 2021

• Ymchwiliad undydd i'r diwydiannau celfyddydau a chreadigol ar 24 Tachwedd 2021

Mae hyn wedi bod yn gyfle gwerthfawr i TAC drafod a chyflwyno sylwadau ar nifer o faterion gan 
gynnwys agweddau sy’n berthnasol i’r gyllideb. 

Heb os, gwnaeth y cymorth ariannol drwy gyllideb 2021-22 a chyllid sy'n gysylltiedig â Covid-19 helpu 
i achub a sefydlogi cwmnïau cynhyrchu annibynnol.  Fe ddefnyddiodd nifer o aelodau TAC becynnau 
cymorth Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau gan gynnwys: Cynllun 
Benthyciadau Tarfu ar Fusnes (CBILS), Cynllun Cadw Swyddi (ffyrlo), benthyciadau Bounce Back, 
Cynllun Gohirio TAW, Rhyddhad Ardrethi Busnes, Cronfa Datblygu Digidol Brys a Chronfa Teledu Brys 
Cymru Greadigol, Cronfa Cadernid Economaidd a grant Busnesau Bach. 

Wrth flaenoriaethu ar gyfer 2022-23 ac ymateb i Covid-19, mae’n rhaid canolbwyntio ar ofalu bod y 
sector creadigol yn medru ail gydio’n ddiogel yn y gwaith ac yn medru cyflogi talentau newydd.  Byddai 
nawdd uniongyrchol tuag at brosiectau aml-gyfrwng (digwyddiadau byw, llwyfan, teledu a ffilm) a 
chymorth grantiau tuag at gynyrchiadau mewn gwahanol leoliadau o fudd mawr i’r economi leol. 

Wrth baratoi a chynllunio'n ariannol ar gyfer 2022-23, rhaid cofio nad oes gan rai cwmnïau cynhyrchu 
annibynnol mwy newydd yn y sector creadigol gyfresi hirhoedlog ac yn gyffredinol maent yn ddibynnol 
ar ennill gwaith drwy dendr.  Gall hyn yn aml (gan gynnwys cyn Covid) achosi ansefydlogrwydd. Er mai 
dyna natur y diwydiant i ryw raddau, byddai cymorth ymarferol mewn hyfforddiant a mentora wrth 
dendro am waith yn fuddiol ac mae angen hyrwyddo cydweithio pellach ar draws y sector. 
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Mae’n hanfodol sicrhau tryloywder a system craffu deg ymhob rhan o’r broses wrth lunio cyllideb.  
Mae angen sicrhau systemau rheoli risg manwl, dylai unrhyw gyfleodd i dendro ar gyfer prosiectau 
asiantaethau cyhoeddus fod yn glir ac yn ymarferol gydag amserlen deg a chyraeddadwy. 
 
Mae’r diwydiannau creadigol yn ganolog i gyfnod yr adferiad sydd o’n blaenau, yn economaidd ac yn 
gymdeithasol.  Mae angen sicrwydd ar y diwydiant darlledu y bydd cymorth ariannol ac adnoddau yn 
cael eu targedu’n briodol tuag at anghenion y sector gyda digon o hyblygrwydd o fewn y broses. 
 
Mae materion amgylcheddol yn gynyddol bwysig i aelodau TAC wrth i’r gwaith cynhyrchu gynyddu i 
lefelau cyn Covid-19 unwaith eto.  Rhaid i liniaru newid yn yr hinsawdd fod yn ganolog wrth gefnogi 
adferiad economaidd, ac mae S4C yn gweithio gyda'r sector cynhyrchu i gyflwyno'r cynllun cynhyrchu 
cynaliadwy 'albert' yn ei drefn gomisiynu. 
 
Mae gan bob sector – gan gynnwys y sector creadigol – rôl flaenllaw i'w chwarae wrth ddatblygu polisi 
i leihau tlodi ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.  Mae bod yn gynhwysol gan apelio at weithlu 
newydd o wahanol gefndiroedd yn eithriadol o bwysig - mae ein rhaglen hyfforddi gyda S4C yn 
cynorthwyo i wneud hyn yn ein sector. 
 
Mae pob croeso i chi gysylltu â mi os ydych angen unrhyw wybodaeth neu sylwadau pellach. 
 
Yn gywir iawn 
 

 
Dyfrig Davies 
Cadeirydd TAC 


