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25 Ebrill 2022 
 
Annwyl Delyth, 

 
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Diwylliant, Cyfathrebu 
a Chwaraeon 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Mawrth sy'n gofyn am eglurhad pellach ar ddau fater 
sy'n codi o'r sesiwn dystiolaeth ar gyllideb ddrafft 2022-23. Mae'r llythyr hwn yn darparu'r 
wybodaeth ychwanegol yr ydych wedi'i cheisio o dan yr un is-benawdau perthnasol.  
 
Strategaeth ddiwylliant  
 
Mae fy swyddogion wrthi'n datblygu dull o ymgysylltu ar ddatblygu'r Strategaeth Ddiwylliant. 
Bwriadaf drafod hyn gyda'm cyd-Weinidogion a'r Aelod Dynodedig dros yr wythnosau nesaf. 
Rydym yn cydnabod yr angen i ymgynghori ar bob lefel, o gyrff cenedlaethol a noddir gan 
Lywodraeth Cymru (WGSBs) i grwpiau celfyddydol, diwylliannol a threftadaeth lleol llai, gan 
sicrhau bod hyn yn cael ei wneud mewn ffordd gynhwysol, gan gasglu barn cymunedau 
amrywiol. Byddaf yn darparu rhagor o wybodaeth maes o law.  
 
Setliad cyflog yn y sector cyhoeddus 
 
Ar yr adeg hon yn y flwyddyn ariannol, mae'n amhosibl rhagweld a allai fod tanwariant 
mewn mannau eraill yn Llywodraeth Cymru a allai ganiatáu i ni gefnogi pwysau cyflog a 
phensiwn yn y cyrff a noddir gennym. Mae fy swyddogion yn tynnu sylw'n rheolaidd at 
gymorth cyflog a phensiwn i'n Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru fel pwysau ac fel 
blaenoriaeth ar gyfer unrhyw gyllid ychwanegol sydd i'w ganfod yn ystod y flwyddyn. 
Efallai y bydd gennych ddiddordeb nodi bod Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru wedi gallu talu eu dyfarniadau cyflog yn 2021/22 ac i ddefnyddio rhai o'u Cymorth 
Grant (GiA) i gefnogi pwysau pensiwn ar ddiwedd y flwyddyn. Roedd gwariant y ddau gorff 
yn is na'r GiA a ddyfarnwyd ar gyfer 2021/22 ar ddiwedd y flwyddyn. Ar hyn o bryd rwy'n 
hyderus y bydd y cynnydd mewn cyllid refeniw yn ddigonol ar gyfer 2022/23, ond mae hyn 
yn amodol ar lefel y dyfarniadau cyflog. Wrth gwrs, byddwn yn cadw mewn cysylltiad 
rheolaidd â'r cyrff er mwyn deall yn llawn unrhyw bwysau sy'n dod i'r amlwg. 
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Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth bellach hon o gymorth i chi.  
  
Yn gywir,  
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Minister for Economy 
 

Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r 
Prif Chwip 
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