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25 Ionawr 2023 
 
Annwyl Delyth, 
 
Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Diwylliant, 
Cysylltiadau a Chwaraeon 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr yn ceisio am atebion i gwestiynau ynghylch y 
Gyllideb ddrafft ar gyfer 2023-24 na lwyddwyd eu hateb yn y sesiwn dystiolaeth a 
gynhaliwyd ar 18 Ionawr. Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r wybodaeth y gofynnwyd amdani o dan 
yr un is-benawdau perthnasol. 
 
Cymru Greadigol 
 
1. Lansiodd Cymru Greadigol fodel cynhyrchu ariannu newydd ym mis Mai 2022. Sut mae 

unrhyw asesiad o’i berfformiad hyd yma wedi dylanwadu ar ddyraniadau ar gyfer 2023-

24? 

Gan mai ond ym mis Mai y llynedd y lansiwyd y gronfa, nid ydym wedi cynnal adolygiad o’i 
pherfformiad hyd yma. Yn unol â’n cyllid cynhyrchu newydd, rydym yn cynnal proses 
Mynegi Diddordeb gadarn lle y cwblheir asesiad cychwynnol ynghylch gwerth economaidd a 
gwerth diwylliannol y cynhyrchiad i Gymru. Gwahoddir ceisiadau ond gan yr ymgeiswyr 
cryfaf yn unig. 

 
Mae hyn wedi arwain at gefnogi sawl cynhyrchiad yn ddiweddar a fydd yn cael dyraniadau o 
gyllideb 23/24. Mae gwaith yn mynd rhagddo i benodi contractwr i gynnal asesiad effaith ar 
yr amgylchedd ar gynyrchiadau sydd wedi’u hariannu. Bwriad hyn yw sicrhau sylfaen 
dystiolaeth werthfawr i Cymru Greadigol ynghylch gwaddol a manteision y cynyrchiadau y 
mae’n eu cyllido ar draws mathau o gategorïau a phrosiectau. Yn ogystal, nod yr asesiadau 
effaith fydd asesu’r buddiannau diwylliannol a’r buddiannau llesiant ehangach i Gymru, a 
helpu i greu sylfaen gadarn o ran gwneud penderfyniadau cyllido yn y dyfodol. 
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2. Sut y byddwch yn asesu perfformiad y cytundeb ariannu gyda Ffilm Cymru a lansiwyd 

ym mis Gorffennaf 2022? 

Gan mai ond ym mis Gorffennaf y llynedd y lansiwyd y gronfa newydd, nid ydym wedi 
cynnal adolygiad hyd yma, ond byddwn yn gwneud hynny ar ddiwedd cyfnod y cynllun 
treialu. Mae gweithdrefnau monitro cadarn ar waith ac mae Ffilm Cymru yn llunio 
adroddiadau chwarterol i Cymru Greadigol. Mae Cymru Greadigol a Ffilm Cymru yn fodlon 
â hynt gwaith y gronfa, gyda chyllid wedi’i gymeradwyo ar gyfer 5 ffilm hyd yma a chyfres 
gryf iawn o gynlluniau ar y gweill. 

 

3. Pan lansiwyd y Cynllun Gweithredu Sgiliau Creadigol ym mis Medi 2022 fe’i cefnogwyd 

gan gronfa gwerth £1 miliwn. Mae tystiolaeth ar gyfer y sesiwn hon yn awgrymu ei bod 

wedi crebachu i £800,000. A yw hyn yn gywir? Os felly, pam? 

Wedi cymeradwyo i 17 o brosiectau gael cyfanswm o £1,578,889 am y cyfnod 2022-2024, 
mae swyddogion yn gweithio ar gynllun cyfathrebu i gyhoeddi’r cymorth. Bydd y prosiectau, 
sy’n cyflawni yn erbyn y 10 blaenoriaeth a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Sgiliau 
Creadigol ar gyfer y sectorau sgrin, digidol a cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar 
weithgareddau gan gynnwys hyfforddiant busnes ac arweinyddiaeth ar lefel mynediad ac 
uwchsgilio. Byddant hefyd yn canolbwyntio ar lesiant y gweithlu a gwella amrywiaeth a 
chynhwysiant ym mhob sector. Gosodwyd £800 mil o’r neilltu yn rhan o’r broses ceisiadau 
cystadleuol agored i’r sector. Mae £200 mil wedi’i gadw yn ôl ar gyfer prosiectau 
partneriaethau, er enghraifft, prosiectau a ariennir ar y cyd â Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus neu gyllidwyr cenedlaethol eraill, megis prosiect Cyswllt Diwylliant Cymru. 
 
Pyllau nofio 
 
4. A allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r cyfarfod a gawsoch gyda Nofio 

Cymru ddydd Mercher 18 Ionawr 2023? 

Bwriad y cyfarfod â Nofio Cymru oedd trafod bod llai a llai o ysgolion yng Nghymru yn 
darparu gwersi nofio erbyn hyn, yn ogystal â thrafod ymateb Llywodraeth Cymru i 
argymhellion adroddiad y Pwyllgor Deisebau: ‘Cyfraith Mark Allen: Yr ymgyrch dros fesurau 
diogelwch dŵr’. 
 
Er imi esbonio mai cyfrifoldeb Gweinidogion eraill yw gwersi nofio mewn ysgolion a 
diogelwch dŵr, mae’r ddau yn faterion trawslywodraethol pwysig. Esboniais fy mod yn 
ymwybodol bod y Gweinidog Newid Hinsawdd yn bwrw ymlaen â chamau gweithredu ar y 
cyd yn dilyn adroddiad y Pwyllgor. Cytunais i drafod y pryderon ynghylch y gostyngiad yn 
nifer yr ysgolion sy’n darparu gwersi nofio gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg. 
Esboniais fod fy swyddogion eisoes yn trafod â thimau polisi eraill ynghylch sut i fynd i’r 
afael ag argymhellion adroddiad Cyfraith Mark Allen ac esboniais y byddant yn cynrychioli 
buddiannau Nofio Cymru yn y trafodaethau hynny. 
 
Trafodwyd hefyd fregusrwydd pyllau nofio yn sgil yr argyfwng ynni. Gwnaeth Nofio Cymru 
gydnabod nad oedd y materion o ran y Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni newydd gan 
Lywodraeth y DU yn fater i Lywodraeth Cymru ond diolchwyd inni am ein cefnogaeth wrth 
ddatgan y dylid categoreiddio pyllau nofio yn ddefnyddwyr ynni ‘dwys’. Gobeithiwn y bydd yr 
ymchwydd o gefnogaeth gan y sector chwaraeon a hamdden a chan wleidyddion yng 
Nghymru ac ar draws y DU yn fodd o ddwyn perswâd ar Lywodraeth y DU i ailystyried ei 
safbwynt, a hynny yn sgil pwysigrwydd y cyfleusterau hyn i iechyd a llesiant pobl. 
 
 



5. A allwch nodi pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch 

caniatáu i byllau nofio gael cymorth a rhyddhad drwy’r Cynllun Rhyddhad ar Filiau Ynni i 

fusnesau a chwsmeriaid annomestig eraill? 

Roeddem yn siomedig o ddeall bod pyllau nofio wedi’u heithrio o restr Llywodraeth y DU o 
fusnesau sy’n ddefnyddwyr ynni dwys ac sy’n gymwys am y lefel uchaf o gymorth gan y 
Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni newydd. Gwnaeth Llywodraeth Cymru gynnwys 
sylwadau ynghylch pyllau nofio yn ei hymateb i’r ymgynghoriad ar y Cynllun Rhyddhad ar 
Filiau Ynni. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i drafod y materion hyn ac yn parhau i rannu 
sylwadau â Llywodraeth y DU. Ar 20 Ionawr, gwnaeth swyddogion gyfarfod â 
chynrychiolwyr o’r sector, gan gynnwys Chwaraeon Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru 
a Nofio Cymru i gasglu tystiolaeth bellach. Gwnaethpwyd hyn er mwyn cyflwyno’r achos 
cryfaf posibl i Lywodraeth y DU i sicrhau bod canolfannau hamdden a phyllau nofio yn cael 
y gefnogaeth honno.  
 
Hoffem hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i egluro sylwadau a wnaed i’r Pwyllgor gan Ddirprwy 
Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip o ran dyraniadau a wnaed o’r Gronfa 
Cymru Actif. Er bod clybiau a sefydliadau yn ardal awdurdod lleol Merthyr Tudful wedi 
elwa’n sylweddol ar gyllid Chwaraeon Cymru, nid yr awdurdod lleol sydd wedi cael y swm 
mwyaf o gyllid drwy’r Gronfa Cymru Actif. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: 
https://www.chwaraeon.cymru/grantiau-a-chyllid/cronfacymruactif/. 
 
Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi. 
  
Yn gywir,  
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