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25 Ionawr 2023 
 
 
Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg a Chwaraeon 

a Phwyllgor Cysylltiadau Rhyngwladol 

 
 
Annwyl Delyth 
 
Re: Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023/24 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr ynglŷn â'r uchod. Hyderaf y bydd y wybodaeth 
ganlynol yn rhoi eglurhad pellach am y materion a godwyd. 
 
Yn sgil adolygiad Llywodraeth Cymru o'i chyllidebau ar gyfer cyrff hyd braich, cawsom wybod 
ym mis Rhagfyr am y gostyngiad o 1.1% i waelodlin ein cyllideb. Mae hyn yn golygu bod ein 
cyllideb Refeniw sydd i gefnogi sefydliad Cyngor Celfyddydau Cymru, ein rhaglenni strategol a'n 
sefydliadau ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru wedi gostwng i £31,572,000. Mae effaith y 
gostyngiad hwn wedi'i dwysau gan chwyddiant cynyddol sy’n effeithio arnom i gyd ar hyn o 
bryd. 
 
Rydym yn cydnabod, ar y llaw arall, ein bod wedi derbyn arian ychwanegol ar gyfer rhai 
meysydd yn y flwyddyn ariannol newydd. Ond mae'r rhain wedi'u clustnodi am resymau 
penodol neu brosiectau allweddol. Maent yn cynnwys £500,000 i gefnogi'r sector yn 2023/24. 
Yn yr un modd, cawsom wybod ym mis Rhagfyr 2022 am £500,000 ychwanegol ar gyfer 
2022/23 sydd i'w ddosbarthu yn uniongyrchol i'r sector cyn 31 Mawrth 2023. 
 
Mae’n wir fod ein cyllideb Gyfalaf yn parhau i fod yn £400,000 ond mae cyfran sylweddol o hyn 
(£300,000) wedi’i neilltuo i fynd i Ganolfan Mileniwm Cymru. 
 
Ar y pryd hwnnw roedd gennym Brif Weithredwr Dros Dro, Michael Elliott, ac roedd yntau’n 
bresennol yn y Pwyllgor a thynnai sylw at lefel y buddsoddiad ychwanegol y byddai'r sector ei 
angen ar ôl inni ddadansoddi'r adborth a gawsom mewn ymateb i’n harolwg o'r sector am 
effaith y costau byw cynyddol. 
 
Cawsom bron i 500 o ymatebion i'r arolwg, gyda chyfraniadau a oedd yn cynnwys rhai gan 
Bortffolio Celfyddydol Cymru a sefydliadau celfyddydol eraill, ac unigolion wedi'u cyflogi yn y 
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sector yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd. Roedd ymatebwyr yn cynrychioli 20 allan o'r 22 
awdurdod lleol. Roedd yr ymatebion yn rhoi golwg ddyfnach ar wir effaith yr argyfwng costau 
byw presennol ar y sector. Roedd y celfyddydau wrth gwrs yn un o'r sectorau olaf i ddod allan o 
gyfyngiadau'r pandemig diweddar. I raddau helaeth mae o hyd yn adfer o’r profiad a cheisio 
ffyrdd a mentrau newydd i adennill ei lefel flaenorol o weithgarwch a’r lefel arferol o fynychu 
gan eu cynulleidfaoedd. 
 
Tynnodd yr adborth sylw at rai meysydd allweddol o bryder eithriadol i’w hystyred yn bellach. 
Roedd y rhain yn cynnwys: 
 

• Costau ynni cynyddol – nododd 56% o'r holl sefydliadau a ymatebodd eu bod yn poeni'n 
arw iawn neu'n arw am effaith y cynnydd mewn costau ynni. Dim ond 1% o’r rhai a 
ymatebodd yn nodi nad oeddent yn poeni. Ymatebodd 36% o sefydliadau fod eu costau 
ynni yn rhan o’u cytundebau prydles ac felly byddai'r rhain hefyd yn gweld cynnydd 
cyfatebol. Roedd tua 18% o'r holl sefydliadau a ymatebodd yn rhagweld y gallai eu 
costau ynni ddyblu yn y dyfodol. Roedd bron i 75% o Bortffolio Celfyddydol Cymru a 
ymatebodd yn dweud na fyddent yn gallu afforddio’r costau ynni cynyddol a ragwelir 
am fwy na blwyddyn. Galwodd rhai ymatebwyr i'n harolwg am grant pontio gan Gyngor 
y Celfyddydau i dalu costau ynni uwch hyd at Ebrill 2024. 

 

• Incwm a gynhyrchir - yn y mis cyn yr arolwg, roedd dros hanner (56%) o’r sefydliadau 
wedi gweld effaith ar eu hincwm oherwydd costau byw cynyddol. Tynnwyd sylw at 
werthiant tocynnau (39%), incwm caffi/bar (19%) a llogi ystafelloedd a’r lleoliad (18%) 
fel y meysydd yr effeithiwyd arnynt yn ddifrifol. 
 

• Cyflog teg – nododd yr ymatebwyr fod sefydliadau’n ei chael hi'n anodd talu staff / 
gweithwyr llawrydd yn ôl cyfraddau chwyddiant ac, o'r herwydd, roeddynt yn ei chael 
hi'n anodd cadw gweithwyr llawrydd / ymarferwyr na all fforddio gwneud y gwaith / talu 
costau teithio ar eu cyflogau presennol. Dywedodd 40% o'r sefydliadau a ymatebodd eu 
bod yn cael trafferth llenwi swyddi gwag o gynnig eu cyflogau presennol. Roedd staff 
cyflogedig yn gweithio oriau hirach ac yn wynebu problemau costau byw yn bersonol.  
 

• Teithio / cludiant – clywsom am effaith ddeublyg hyn. Nid yn unig bod y sefydliadau yn 
nodi effaith y costau teithio cynyddol ar eu staff a'u gwaith ond roedd tystiolaeth o 
aelodau o’u cynulleidfa’n canslo tocynnau hefyd am yr un rheswm, yn enwedig lle 
gwnaed archebion bloc gan grwpiau mawr. 
 

• Roedd effeithiau eraill a nodwyd gan sefydliadau yn cynnwys cynyddu cost 
petrol/bwyd/diod. Effeithiwyd ar y rhoddion i sefydliadau, roedd costau deunyddiau 
hefyd wedi cynyddu yn ogystal â’r cynnydd mewn ffioedd artistiaid a thechnegol. Roedd 
sefydliadau hefyd yn dechrau gweld gostyngiad yn y bobl a ddeuai i weld eu gwaith 
neu’n taro i mewn a fyddai'n effeithio ar incwm a gynhyrchir drwy, er enghraifft, werthu 
nwyddau ac anrhegion yn ogystal â gwerthiant tocynnau. 

 
Mae sefydliadau'n amlwg yn cael trafferth oherwydd bod eu harian grant yn aros yn ei unfan 
neu’n lleihau ac, o ganlyniad, mae bwlch yn dechrau ymddangos yn y sgiliau ar gyfer y sector 



 

 

 
 
 

wrth i swyddi gwag aros heb eu llenwi a'r staff medrus a phrofiadol yn symud i weithleoedd 
mwy sefydlog.  
 
Mae'n ddealladwy bod y gynulleidfa a'r cyfranogwyr yn blaenoriaethu ymdopi â’r cynnydd yn 
eu costau byw yn hytrach na phrynu tocynnau i berfformiadau a digwyddiadau celfyddydol. 
Roedd 90% o'r holl unigolion a ymatebodd i'r arolwg yn eu hystyried eu hunain yn fynychwyr 
neu'n gyfranogwyr celfyddydol, ac roedd 70% ohonynt yn dweud eu bod yn bwriadu mynychu 
neu gymryd rhan yn llai mewn gweithgareddau celfyddydol oherwydd effaith yr argyfwng yn 
eu costau byw. 
 
Mae incwm y Loteri yn dibynnu'n llwyr ar werthiant tocynnau ac felly dim ond ffigyrau a 
ragwelir a roddir inni fel sail i gynllunio. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn £1.5 miliwn 
ychwanegol o incwm y Loteri eleni drwy fwy o werthiant tocynnau oherwydd nifer o wobrwyon 
treiglo. Ond ni allwn ddibynnu ar gynnydd tebyg neu ar gadw’r un lefel o incwm yn y 
blynyddoedd i ddod, yn enwedig os yw costau byw’n parhau i godi. Gyda'r £500,000 
ychwanegol ar gyfer 2022/23 a’r £500,000 ar gyfer 2023/24, mae gennym gyfanswm o £2.5 
miliwn sydd ar gael dros y 2 flynedd ariannol i gynnig cymorth costau byw. 
 
Er ein bod yn croesawu'r arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwariant penodol, 
mae effaith yr agweddau uchod yn rhoi pwysau ariannol sylweddol ar y sector, gan gynnwys 
ein sefydliadau sydd ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru. Wrth ystyried y costau uwch a’r 
gostyngiad incwm sy'n cael eu nodi, rhagwelsom y byddai angen rhyw £5-10 miliwn i gefnogi'r 
sector dros y flwyddyn ariannol nesaf. Yn ddi-os bydd angen rhagor o gefnogaeth ar y sector ar 
hyn o bryd ac yn ystod ein Hadolygiad Buddsoddi, ond cydnabyddwn y bydd y £2.5 miliwn 
ychwanegol yn mynd rywfaint o'r ffordd i fynd i'r afael â'r sefyllfa.  
 
Ond rydym hefyd yn gwybod o’r gorau fod y sefyllfa bresennol yn gyfnewidiol. Mae nifer o'n 
partneriaid, gan gynnwys yr awdurdodau lleol, hefyd wedi cael gostyngiadau sylweddol yn eu 
cyllideb ar yr un pryd ag y wynebant gostau cynyddol. Mae’n debyg y bydd yn cymryd amser i’r 
sefyllfa ymsefydlogi a gwella. Felly croesawn yn frwd unrhyw arian ychwanegol y gellir ei roi i'r 
sector.  
 
Diolchwn i’r Pwyllgor am ystyried y mater o hyd.  
 
Yn gywir 
 

 
 
Dafydd Rhys 
Prif Weithredwr 
 
 


