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Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Diwylliant, Cyfathrebu 
a Chwaraeon 
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 4 Chwefror yn gofyn am ragor o wybodaeth am nifer o 
faterion a drafodwyd yn ystod ein sesiwn dystiolaeth ddiweddar ar gyllideb ddrafft 2022-23. 
Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r wybodaeth ychwanegol rydych chi wedi gofyn amdani o dan yr un 
is-benawdau perthnasol.  
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth ychwanegol hon yn cywiro rhai o’r gwallau yn eich 
dehongliad o’r dystiolaeth a ddarparwyd. Mae llawer o amser ac ymdrech gan Weinidogion 
a’n swyddogion yn mynd i’r broses o baratoi tystiolaeth ysgrifenedig ac ymddangos yn y 
pwyllgor, ac rydym yn siomedig ei bod yn ymddangos bod llawer ohono wedi’i ddiystyru’n 
llwyr o blaid dull llai strategol a mwy tameidiog o ymdrin â cheisiadau dilynol gan y pwyllgor. 
 
 
Cyllid Adferiad Diwylliannol a chefnogaeth i weithwyr llawrydd  
 
Nodwyd gofynion Cronfa Adferiad Diwylliannol 3 ar gyfer y sector celfyddydau gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru, yn seiliedig ar y ddwy Gronfa Adferiad Diwylliannol flaenorol a’r cyfnod 
yr amcangyfrifwyd y byddai cyfyngiadau ar waith. 
 
O ran y tair rownd o gyllid drwy’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, mae’r gyllideb wedi’i 
dadansoddi fel a ganlyn: 
 

 Yn CRF1, cawsom swm canlyniadol o £53m, ond darparwyd £10m ychwanegol gan 
Lywodraeth Cymru ei hun 
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 Yn CRF2, mi wnaethom ddyrannu £30m o swm canlyniadol o £24m, a dyrannwyd 
£6m ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ei hun 

 Darparwyd y gyllideb o £15m ar gyfer CRF3 gan Lywodraeth Cymru  
 
Roedd y £15m a ddyrannwyd i CRF3 yn seiliedig ar y galw o rowndiau blaenorol, lle’r oedd 
£60m, ar lefel uchel, yn ddigon i gefnogi’r sector ar sail 12 mis o gostau (CRF1). Roedd 
£30m yn ddigon i gefnogi’r sector ar sail 6 mis o gostau (CRF2), felly cytunom ar becyn o 
£15m ar sail cyfnod o dri mis (Rhagfyr i Chwefror). Mae’r penderfyniad hwn wedi profi i fod 
yn gywir gan fod galw wedi bod am oddeutu £11m o’r gronfa, ac nid ydym yn amcangyfrif y 
bydd angen y £15m llawn arnom pan fyddwn yn cau’r cynllun. 
 
Nid ydym yn bwriadu cynnal rownd arall o’r gronfa i weithwyr llawrydd gan fod y cymorth o 
£1k oedd ar gael drwy’r gronfa Ddewisol i Awdurdodau Lleol i fod i gefnogi’r gymuned 
llawrydd yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau Lefel Rhybudd 2. Rydym ni’n parhau i 
weithio i gyflawni uchelgeisiau’r addewid i weithwyr llawrydd y sector cyhoeddus a 
ddatblygodd o’r gronfa gweithwyr llawrydd, ac wrth gwrs mewn meysydd fel ffilm a theledu 
rydym yn parhau i gefnogi’r gymuned llawrydd drwy ein cyllid cynhyrchu arferol. 
 
Effaith y pasys Covid 
 
Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad i weithredu’r pàs covid yng Nghymru ac fe’i 
cyflwynwyd i leihau – nid i ddileu – y risg y byddai pobl sydd wedi’u heintio â’r coronafeirws 
yn mynd i mewn ac yn lledaenu’r feirws mewn lleoliadau prysur neu leoliadau o dan do lle 
mae nifer fawr o bobl yn ymgynnull yn agos at ei gilydd am gyfnodau hir. 
 
Gwnaeth Llywodraeth Cymru ddadansoddiad cyflawn o’r effaith ar gyfer cyflwyno’r pàs 
covid. Mae’r Asesiad Cryno o’r Effaith ar gael drwy ddilyn y ddolen sydd wedi’i hatodi 

(https://llyw.cymru/pas-covid-y-gig-asesiad-effaith) ac mae’n cynnwys y canlynol: 

 

 Effaith ar Les; 

 Asesiad o’r Effaith Economaidd;  

 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb; 

 Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (os yw’n berthnasol ac nad yw’n cael sylw 
digonol yn yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb); 

 Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Dynol; 

 Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg. 
 
Roedd y Pàs Covid yn rhan bwysig o gyfres o fesurau i liniaru effaith Covid ar ein 
cymunedau.  Ar 2 Rhagfyr 2021, dywedodd Grŵp Cynghori Technegol Llywodraeth Cymru 
a’r Prif Gynghorydd Gwyddonol ar Iechyd yn benodol y byddai’n “heriol” i ganfod effaith 
benodol y cynllun.  Dyna pam y mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod effaith y cynllun yn 
debygol o fod yn anfesuradwy  
 
Am resymau tebyg, nid ydym yn credu y bydd modd nodi union effaith ariannol cyflwyno’r 
pàs covid yng Nghymru. Er ein bod wedi cael tystiolaeth anecdotaidd o ostyngiad mewn 
incwm yn y sectorau yr effeithir arnynt, nid oes unrhyw un wedi gallu cynhyrchu tystiolaeth 
sy’n gallug wahanu ffactorau economaidd eraill oddi wrth effaith y pàs ei hun (fel canfyddiad 
y cyhoedd o’r risg o fynychu digwyddiadau, yn sgil covid, ymgyrchoedd proffil uchel am 
ddiogelwch ac ati), nac i gymharu effaith y pàs yn erbyn opsiynau eraill a oedd ar gael i’r 
Llywodraeth, fel cau lleoliadau risg uchel. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn nodi canfyddiadau astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan 
ymchwilwyr yn Bruegel a Chyngor Dadansoddi Economaidd Ffrainc a oedd yn awgrymu  
bod pasys covid wedi gwella canlyniadau iechyd cyhoeddus a pherfformiad economaidd yn 
Ffrainc, yr Almaen a’r Eidal. 
 
 
Strategaeth Ddiwylliant  
 
Mae cyflwyno strategaeth ddiwylliant newydd yn ymrwymiad yn ein Rhaglen Lywodraethu 
a’r Cytundeb Cydweithredu. Byddwn yn datblygu strategaeth ddiwylliant sy’n adlewyrchu 
Cymru a’i holl amrywiaeth, gan sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gweithio’n strategol tuag 
at gyflawni chweched piler Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Cymru â 
diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, ac, wrth wneud hynny, yn ymgysylltu’n 
ddwys ac yn ystyrlon â sectorau’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth. Cytunir ar union 
flaenoriaethau’r strategaeth drwy ymgynghori’n agos â’n sectorau. Ar yr adeg briodol, 
byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ddatblygiad y strategaeth. 
 
Bydd y gofyniad cyllido cyffredinol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu’r strategaeth 
ddiwylliant newydd yn cael ei gwblhau fel rhan o’n proses cynllunio busnes sy’n mynd 
rhagddi ar hyn o bryd. Mae’r cyrff a noddir wedi cael llythyrau cylch gwaith newydd ar gyfer 
2021- 2026, sy’n cwmpasu tymor llawn y Llywodraeth; mae’r rhain yn rhoi blaenoriaeth glir i 
gefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflawni’r strategaeth ddiwylliant. 
 
 
Cyllid cyfalaf ar gyfer y Llyfrgell Genedlaethol a’r Amgueddfa Genedlaethol 
 

Mae’n bwysig bod ein sefydliadau cenedlaethol yn gallu cynnal amgylcheddau diogel a 
phriodol i’r cyhoedd sy’n ymweld, ac i’n casgliadau cenedlaethol. Bydd hyn yn parhau i fod 
yn flaenoriaeth. Bu ein swyddogion yn gweithio’n agos gyda’r cyrff a noddir gennym mewn 
perthynas â’u gofynion cyllideb, ac mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru 
wedi ymateb yn gadarnhaol i’w dyraniadau cyllideb drafft. 

Ar draws y portffolio Diwylliant, gwelsom gynnydd sylweddol yn y gyllideb gyfalaf, ac mae’r 
rhan fwyaf o hyn wedi’i glustnodi ar gyfer pedwar prosiect cyfalaf diwylliannol mawr, gan 
gynnwys Amgueddfa Gogledd Cymru, yr Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol, Theatr Clwyd ac 
Amgueddfa Bêl-droed Cymru. Mae rhagor o gyllid grant ar gael i gyflawni ymrwymiadau’r 
Rhaglen Lywodraethu, gan gynnwys datgarboneiddio a mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau.  

Yn 2021/22, roedd y cyllidebau cyfalaf ar gyfer ein cyrff a noddir yn hael o’u cymharu â’r 
blynyddoedd blaenorol, ac roeddent yn cynnwys dyraniad cyfalaf o £1m ar wahân ar gyfer 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gefnogi’r Archif Ddarlledu Genedlaethol.  

Croesawyd y setliad aml-flwyddyn, o ganlyniad i Adolygiad o Wariant y DU, ond ni wnaeth 
fawr ddim i ddadwneud degawd o gyni. Rydym wedi manteisio i’r eithaf ar y dulliau sydd ar 
gael i ni o fewn ein setliad cyfalaf cyfyngedig, ond o safbwynt arian parod, mae gostyngiad 
wedi bod yn cyllid cyfalaf cyffredinol ar gyfer Llywodraeth Cymru yn ei chyfanrwydd ym 
mhob blwyddyn yn ystod cyfnod o dair blynedd yr Adolygiad o Wariant, a bydd 11 y cant yn 
is yn 2024-25 nag yn y flwyddyn gyfredol. Er gwaethaf hyn, mae’r setliadau cyfalaf rydyn ni 
wedi’u cynnig ar gyfer ein cyrff a noddir dros y cyfnod hwn yn uwch ar y cyfan na’r lefelau 
cyn y pandemig. 

Bydd ein swyddogion yn parhau i weithio’n agos gyda’r cyrff a noddir i fynd i’r afael â 
blaenoriaethau ar gyfer cyllido. 

 
 



 
Gwariant y Gyllideb ar gyfer Chwaraeon 
 
Fel rydych chi’n cydnabod yn eich llythyr, mae adrannau eraill yn Llywodraeth Cymru yn 
cefnogi rhaglenni chwaraeon a gweithgarwch corfforol; dim ond rhan o’r darlun cyllido yw’r 
Llinell Wariant Chwaraeon yn y Gyllideb . Mae cydweithio ar draws adrannau a chyllidebau 
wedi bod yn allweddol, a bydd yn parhau i fod yn allweddol, er mwyn creu newidiadau 
hirdymor a chynaliadwy o ran cyfranogiad. Mae rhai enghreifftiau gwych o weithio ar draws 
adrannau yn cynnwys y Gronfa Iach ac Egnïol sy’n cefnogi amrywiaeth o brosiectau 
arloesol sy’n ceisio cynyddu cyfranogiad.  
 
Yn ogystal â’n hadran, mae’r Adran Iechyd hefyd wedi darparu cyllid fel a ganlyn i 
Chwaraeon Cymru dros y 3 blynedd diwethaf:   
 
2019/20 £1.465m 
2020/21 £1.640m 
2021/22 £1.606m 
 
Rydym hefyd wedi cynnal ein hymrwymiad i helpu i sicrhau bod cyfleusterau chwaraeon 
mewn cymunedau ledled Cymru yn fodern ac yn hygyrch drwy ddarparu £6.629m o gyllideb 
cyfalaf i Chwaraeon Cymru, sy’n ategu’r £8m rydym wedi’i fuddsoddi mewn cyfleusterau 
chwaraeon dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Ar ben y buddsoddiad hwn, eleni (21/22) rydym 
wedi ailddyrannu adnoddau ac wedi darparu cymorth cyfalaf ychwanegol o £4.5m. Am y 3 
blynedd nesaf, fel y nodwch yn eich llythyr, rydym yn darparu £8.6m yn 22/23 ac £8m am y 
2 flynedd ddilynol, sef cynnydd o 22% ar gyfer y flwyddyn nesaf ac 17% ar ôl hynny yn y 
cyllid cyfalaf craidd ar gyfer eleni (£6.629m) ac nid toriad fel yr awgrymir. 
 
Rydym yn hyderus y bydd Chwaraeon Cymru yn gwario’r dyfarniad cyfalaf ychwanegol o 
£4.5m yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i fuddsoddi 
mewn nifer o brosiectau ar draws amrywiaeth o wahanol gampau er mwyn helpu i gyflawni 
ymrwymiadau allweddol y Rhaglen Lywodraethu.  
 
Gofynnoch hefyd am y broses o ddwyn ymlaen ar ddiwedd blwyddyn. Mae ein swyddogion 
yn cynnal trafodaethau rheolaidd gyda Chwaraeon Cymru, gan gynnwys cyfarfodydd 
monitro chwarterol ffurfiol, ar y mater hwn a llawer o faterion eraill; rydym hefyd yn cwrdd â 
Chadeirydd a Phrif Weithredwr Chwaraeon Cymru yn rheolaidd i drafod blaenoriaethau 
polisi a chynnydd yn erbyn cyflawni’r llythyr cylch gwaith a’u cynllun busnes. 
 
 
Llythyrau cylch gwaith a chylchoedd cyllido aml-flwyddyn 
 
Rydym yn cytuno’n llwyr ei bod yn bwysig cael setliadau aml-flwyddyn. Y rheswm nad oedd 
hyn yn bosibl yn y blynyddoedd diwethaf oedd setliad y Gyllideb gyda Llywodraeth y DU.  
Maen nhw’n bosibl bellach, a dywedom wrthych yn y pwyllgor fod y rhain bellach ar waith, 
ond byddem yn ailadrodd yma eto er mwyn bod yn gyflawn.  Anfonwyd Llythyr Cylch Gwaith 
Tymor y Llywodraeth i bob corff ym mis Rhagfyr ac rydym yn disgwyl cynlluniau drafft cyn 
bo hir. Rhannwyd cyllidebau dangosol tair blynedd gyda’r cyrff a noddir fel rhan o 
drafodaethau yn dilyn cyhoeddi’r gyllideb ddrafft ym mis Rhagfyr. Byddwn yn bwrw ymlaen i 
ddarparu’r rhain mewn llythyr cyllido ffurfiol ar ôl cyhoeddi’r gyllideb derfynol. Mae ein holl 
Gyrff Hyd Braich wedi cefnogi’r dull hwn o weithredu.  
 
 
 
 
 



 
 
Sgiliau yn y sector creadigol 
 
Bydd Cynllun Gweithredu Sgiliau y Corff Sgiliau Creadigol yn cael ei lansio ar ddechrau’r 
flwyddyn ariannol nesaf ar gyfer y sectorau sgrin, cerddoriaeth a’r cyfryngau digidol yng 
Nghymru.   Bydd hyblygrwydd yn cael ei gynnwys yn y cynllun gweithredu, er mwyn gallu 
diwallu anghenion y diwydiant wrth i’r rhain esblygu dros amser.  Bydd Cymru Greadigol yn 
gweithio'n agos gydag Addysg Bellach, Addysg Uwch a darpariaeth hyfforddiant arall i 
sicrhau bod cyrsiau'n cael eu targedu yn ôl anghenion y diwydiant. 
 
Yn dilyn llwyddiant Cynllun Prentisiaeth Criw Cynhyrchu yn y sector sgrin, a gefnogwyd gan 
Cymru Greadigol yng Ngogledd a De Cymru, bydd y Cynllun Gweithredu Sgiliau tair 
blynedd yn ystyried sut y gellid dyblygu cynlluniau prentisiaeth tebyg ar y cyd ar draws 
sectorau creadigol eraill.  Mae gennym darged o 100 o brentisiaid newydd yn y sectorau 
creadigol erbyn 2026.  
 
Byddwn hefyd yn parhau i gynnig cefnogaeth i brosiectau sy’n mynd i’r afael â phrinder 
sgiliau ar draws y sectorau creadigol, ar lefel mynediad ac uwchsgilio rolau, yn ogystal ag i 
sgiliau trosglwyddadwy a hyfforddiant DPP drwy Gronfa Sgiliau newydd ar gyfer y Corff 
Sgiliau Creadigol a fydd yn gweithredu blaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu Sgiliau.  Bydd 
Panel Ymgynghorol newydd y Corff Sgiliau Creadigol yn adolygu’r blaenoriaethau a 
amlinellir yng Nghynllun Gweithredu Sgiliau Cymru a’r blaenoriaethau ar gyfer cyllido, er 
mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth hyfforddiant yn cael ei thargedu at anghenion y sector, er 
mwyn sicrhau bod modd llenwi rolau blaenoriaeth. 
 
Setliad tâl yn y sector cyhoeddus 
 
Mater i’r cyrff a noddir yw cytuno ar setliad cyflog gydag undebau a staff. Rydym yn disgwyl 
i’n cyrff hyd braich sicrhau bod setliadau’n rhesymol ac yn fforddiadwy o fewn y dyraniadau 
cymorth grant y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu. Yn ddiweddar, rydym wedi nodi 
cynigion cylch cyflog gan nifer o’n cyrff noddedig, a wnaeth ein sicrhau eu bod yn fforddiadwy 
o fewn y setliadau presennol. 

Byddwch yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i un sector cyhoeddus a dull 
cyson o ymdrin â thâl a phensiynau.  

Rydym wedi cynorthwyo cyrff noddedig gyda phwysau cyflog a phensiwn dros y blynyddoedd 
diwethaf, gan ddarparu symiau unwaith ac am byth i gefnogi’r pryderon penodol hyn.  

Sesiwn craffu ar dreftadaeth  
 
Byddem yn falch o ddarparu briff technegol ar dreftadaeth. Fodd bynnag, mae treftadaeth 
yn cwmpasu maes eang iawn, felly byddai’n ddefnyddiol petai’r Pwyllgor yn gallu bod yn fwy 
penodol ynghylch yr agweddau yr hoffent ganolbwyntio arnynt fel pwyllgor.  
 
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth ychwanegol hon yn ddefnyddiol i chi.  
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