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PAPUR TYSTIOLAETH I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, CYFATHREBU, Y 

GYMRAEG, CHWARAEON A CHYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL   

Cyflwyniad 

Mae'r sectorau sydd yn ein meysydd portffolio wedi wynebu cryn heriau eleni a'r 

llynedd yn sgil pandemig y Coronafeirws. Bydd effaith yr heriau hynny’n parhau yn y 

dyfodol wrth inni helpu’n sectorau i adfer.  

Er ein bod wedi canolbwyntio ar yr ymateb o ran iechyd a’r economi, ni ellir gwadu 

inni hefyd fod yn gadarn o ran sicrhau bod ein diwylliant a'n treftadaeth, ein 

sefydliadau cenedlaethol a'r cymunedau sy'n eu diogelu a'u meithrin, yn gallu 

goroesi.    

Mae’n amlwg bod mesurau cymorth Llywodraeth Cymru, megis y Gronfa Adfer 

Diwylliannol (CRF) a'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF), wedi galluogi’n sectorau 

i oroesi. Er hynny, mae angen inni wneud mwy yn awr, ac yn ystod y blynyddoedd 

sydd i ddod, i helpu'r sectorau hanfodol hyn i fedru gweithredu mewn ffordd 

gynaliadwy unwaith eto a chyfrannu at adferiad Cymru. 

Gwariant i gynorthwyo sefydliadau ac unigolion i ymadfer ar ôl effeithiau’r 

pandemig COVID-19 ar eu bywoliaeth 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod lefelau digynsail o gyllid ar gael i helpu 

busnesau a sefydliadau Cymru yn ystod y pandemig. Mae’r cymorth a roddwyd yn 

cynnwys cyllid o dan y Gronfa Cadernid Economaidd, grantiau sy'n gysylltiedig ag 

ardrethi annomestig, a grantiau yn ôl disgresiwn a ddarparwyd gan yr awdurdodau 

lleol. Hyd yma, rydym wedi darparu mwy na £2.5 biliwn o gymorth ariannol, gan 

ddiogelu mwy na 160,000 o swyddi yng Nghymru. Mae’r holl gymorth hwn yn 

ychwanegol at ‘wyliau’ o ddeuddeg mis rhag talu ardrethi i'r busnesau hynny yn y 

sectorau sydd wedi dioddef waethaf. Mae'r mesurau yr ydym ni wedi'u cymryd yn 

ychwanegol at y rheini a ddarperir gan Lywodraeth y DU, megis y Cynllun Cymorth 

Incwm i’r Hunangyflogedig, y Cynllun Cadw Swyddi, a Benthyciadau Adfer. 

Hefyd, yn gynnar yn y pandemig gallai busnesau cymwys wneud cais o dan Gynllun 

Benthyciadau Busnes Cymru mewn ymateb i Covid-19, a ddarparwyd gan Fanc 

Datblygu Cymru ac a ddarparodd fenthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar 

gyfraddau llog ffafriol. Mae gan Fanc Datblygu Cymru gyllid o hyd ar gyfer 

benthyciadau ac ecwiti i fusnesau Cymru ac mae swm ychwanegol o £270 miliwn 

wedi'i ddyrannu i'r Gronfa Buddsoddi Hyblyg. Mae hyn yn golygu bod mwy na £500 

miliwn ar gael drwy'r gronfa honno tan 2030 i gefnogi llwyddiant hirdymor a thwf 
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cynaliadwy ein cwmnïau. Bydd hynny, yn ei dro, yn creu ac yn diogelu miloedd o 

swyddi yng Nghymru.  

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol (CRF)  

Rydym wedi darparu £93 miliwn o dan y Gronfa hon, dros dau gyfnod cyllido, ac 

mae’r cyllid hwnnw’n cefnogi busnesau, sefydliadau ac unigolion yn y sectorau 

diwylliannol, chwaraeon, treftadaeth a chreadigol. Cafodd 646 o fusnesau a 3,500 o 

unigolion gymorth o dan gylch cyntaf y Gronfa Adferiad Diwylliannol, pan 

ddarparwyd cyllid gwerth £63 miliwn.   

Neilltuodd Llywodraeth Cymru £30 miliwn ar gyfer yr ail gyfnod cyllido er mwyn 

parhau i gefnogi'r sector. Bydd y cyllid hwnnw ar gael i gefnogi’r sector tan ddiwedd 

mis Medi 2021 ac mae wedi parhau i gefnogi busnesau a sefydliadau yn y 

diwydiannau creadigol ac ym maes digwyddiadau, treftadaeth a diwylliant. Rydym yn 

dweud yn glir yn ein Rhaglen Lywodraethu ein bod yn gwneud popeth o fewn ein 

gallu i gefnogi'r economi ymwelwyr ar ôl cynnig £19 miliwn i fwy na 500 o 

sefydliadau.  

Cafodd y sectorau Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd gymorth cychwynnol 

o £486,000 o dan y Gronfa Cadernid Diwylliannol er mwyn ymateb i bwysau tymor 

byr a chymryd camau adfer. Cafodd Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru 

£450,000 i weinyddu dau gynllun grant sy'n gysylltiedig â Covid-19 i gefnogi 

amgueddfeydd. Darparwyd £500,000 tuag at adnoddau digidol er mwyn i 

lyfrgelloedd cyhoeddus ddarparu adnoddau digidol ychwanegol i'r cyhoedd eu 

darllen a’u mwynhau wrth hunanynysu. Dosbarthwyd dros £1.5m o'r Gronfa Adferiad 

Diwylliannol i gefnogi amgueddfeydd awdurdodau lleol, archifau, llyfrgelloedd, 

sinemâu ac atyniadau treftadaeth. Rhoddwyd cymorth i amgueddfeydd lleol a 

llyfrgelloedd cymunedol o dan elfen ddiwylliant CRF2, a’r sefyllfa ar hyn o bryd yw y  

bydd 24 o sefydliadau yn cael tua £550,000 i sicrhau eu bod yn gallu ailagor a 

gweithredu’n gynaliadwy.  

Ym mis Rhagfyr 2020, dyfarnwyd mwy o gyllid i'r cyrff diwylliannol a noddir i gefnogi 

eu gwaith yn ystod y pandemig ac i wella’r hyn y gallant ei gynnig o ran adnoddau 

digidol; cafodd Amgueddfa Cymru £0.300 miliwn o gyllid refeniw a £0.720m o gyllid 

cyfalaf i’w helpu i gyflymu ei gwaith digidol yn ystod y pandemig. Cafodd Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru £0.250 miliwn, Chwaraeon Cymru £1 filiwn a Gardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru £0.240 miliwn. 

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar elfen 

Gelfyddydau'r pecyn CRF, gan gynnig cyfanswm o £8.8 miliwn i 127 o sefydliadau 

celfyddydol. Cyflawnwyd prif nod y CRF, sef osgoi sefyllfa lle byddai sefydliadau 

celfyddydol yn cau yn barhaol. Yn ôl yr adroddiadau, cafodd bron 1500 o swyddi eu 

hachub gan CRF1 yn unig. Heb CRF, byddai'r sector wedi cael ei ddifrodi'n ddifrifol 

ac yn barhaol.   

Cafodd ystod o gymorth ariannol ei ddarparu i'r Sector Chwaraeon yng Nghymru. 

Dyfarnwyd dyraniad o £14 miliwn i’r Gronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden ar gyfer 

2020-21 i helpu'r sector i ymateb i'r heriau y mae’n dal i’w hwynebu ac i’w helpu i fod 

yn gynaliadwy yn y tymor hwy. Defnyddiodd Chwaraeon Cymru y cyllid hwn i 
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gefnogi'r Gronfa i Ddarparwyr Preifat y Sector Chwaraeon (£4.28 miliwn) a'r Gronfa i 

Weithwyr Llawrydd yn y Sector Chwaraeon (£2.71 miliwn), ac i ategu Cronfa Cymru 

Egnïol.   

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2021 y byddai pecyn cyllido 

ychwanegol o £17.7 miliwn (y Gronfa Diogelu Chwaraeon Gwylwyr) ar gael i helpu 

chwaraeon gwylwyr sydd wedi wynebu effeithiau difrifol yn sgil y pandemig. Roedd 

hyn yn fodd i sicrhau y byddai chwaraeon sy'n dibynnu ar incwm oddi wrth wylwyr ac 

a wynebodd effeithiau andwyol yn sgil y cyfyngiadau angenrheidiol yn ystod y 

pandemig, yn gallu goroesi yn y tymor byr i’r tymor canolig. Roedd y cyllid yn golygu 

bod modd rhoi cymorth ariannol ar unwaith i'r sector i wneud iawn am golledion, i'w 

gynnal drwy gyfnod y gaeaf a sicrhau ei fod yn barod ar gyfer dechrau'r tymor nesaf.    

Neilltuodd Cymru Greadigol fwy na £1.375 miliwn ar gyfer cyfres o gronfeydd i 

helpu'r diwydiannau creadigol i wynebu heriau'r pandemig. Roedd y rhain yn 

cynnwys cymorth uniongyrchol i sefydliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad, ailbecynnu 

cyllid datblygu arfaethedig ar gyfer y sector teledu a’r sector digidol, a dyfarniad brys 

ychwanegol i Gyngor Llyfrau Cymru, i gyd i helpu’n sectorau â blaenoriaeth i oroesi 

pan nad oeddent yn gallu gweithredu fel arfer oherwydd cyfyngiadau COVID-19.  

Ochr yn ochr ag ymyriadau brys, parhaodd Cymru Greadigol i fuddsoddi mewn 

meysydd gwaith allweddol, er mwyn darparu cymorth parhaus a rhaglen o 

weithgarwch arfaethedig i gynnal y sector a'i gadwyn gyflenwi. Roedd hyn yn 

cynnwys buddsoddiad o fwy na £11 miliwn mewn 13 o gynyrchiadau yn ystod y 

pandemig, gan gynnwys The Pact, a gomisiynwyd gan BBC Cymru Wales, ac yn 

Lucasfilm. Bydd hyn yn arwain at wariant o £110 miliwn yng Nghymru a fydd yn rhoi 

cymorth uniongyrchol i’r economi greadigol a’r economi ehangach adfer ar ôl y 

pandemig. Bu Cymru Greadigol yn gweithio mewn partneriaeth â'r BBC hefyd i ddod 

â'r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol i Gymru, a pharhaodd i gyllido Cyngor Llyfrau 

Cymru, gan alluogi’r corff hwnnw i lansio ffolio.cymru, y platfform dwyieithog cyntaf 

erioed i ganolbwyntio ar werthu e-lyfrau o Gymru i'r byd ehangach. Hefyd, mae 

Cronfa Gerddoriaeth Momentwm yn cefnogi datblygiad cerddorion o Gymru.  

Wrth inni barhau i adfer ar ôl y pandemig ac addasu i'r ffyrdd newydd o weithio, bydd 

Cymru Greadigol yn cefnogi'r sector drwy gyfres o gynlluniau newydd i gyllido 

cynyrchiadau a datblygiadau newydd yn y sectorau y mae’n rhoi blaenoriaeth iddynt. 

Bydd hyn yn cynnwys cymorth i wella sgiliau ac i ddatblygu talent yng Nghymru, a 

chronfa bwrpasol i helpu i gynyddu’r ddarpariaeth o ran newyddion, ar sail hyd 

braich. Bydd hyn yn cyd-fynd â chymorth busnes ar draws yr economi yn ei 

chyfanrwydd a ffynonellau cyllido allanol, megis prosiect £50 miliwn 'media.cymru' 

sydd wedi cael cymorth o dan Gronfa Strength in Places, ac oddi wrth Cymru 

Greadigol. 

Gwnaethom gyflwyno'r Gronfa Llawrydd yng Nghymru (y gyntaf o'i bath yn y DU), a 

darparwyd ail gylch y Gronfa honno mewn partneriaeth â’r awdurdodau lleol. Drwy'r 

cylch cyllido diweddaraf hwn, byddwn wedi cefnogi 720 o weithwyr llawrydd, gan 

ddarparu cyllid gwerth £1.8 miliwn. Gwnaethom y Contract Diwylliannol, yr Adduned i 

Weithwyr Llawrydd a'r Adduned i’r Sector Cyhoeddus yn rhan annatod o’r Gronfa 



4 
 

Adferiad Diwylliannol er mwyn hyrwyddo gwaith teg, arferion cyflogaeth da a mwy o 

gydweithio ar draws y sector.  

Asesiad o sut mae'r pandemig wedi effeithio ar eich nodau polisi hirdymor ar 

gyfer y sectorau hyn 

Dros y misoedd nesaf hyn, mae'n amlwg y bydd yn haws i rai sectorau ailddechrau 

ar eu gweithgarwch ac i weithredu mewn ffyrdd tebyg i’r adeg cyn y pandemig. Bydd 

angen cymorth parhaus ar sectorau eraill i ymdopi â’r heriau a fydd yn parhau i’w 

hwynebu. Byddwn yn parhau i bwyso a mesur effaith y pandemig ar yr holl 

strategaethau a blaenoriaethau yr ydym wedi’u cyhoeddi, ond yn gyffredinol, mae dal 

yn rhy gynnar inni fedru dweud beth fydd yr effaith barhaol dros y tymor hir. 

Eich blaenoriaethau ar gyfer y sectorau hyn drwy gydol y Chweched Senedd, 

gan gynnwys unrhyw ddeddfwriaeth arfaethedig  

Cyhoeddwyd Rhaglen Lywodraethu 2021-2026 ar 16 Mehefin a'n nod yw gwireddu’r 

ymrwymiadau a wnaed ynddi o ran diwylliant / chwaraeon / y sector creadigol a 

threftadaeth, er enghraifft, rhai o’r ymrwymiadau hynny yw helpu gyda’r gwaith i 

ailddatblygu Theatr Clwyd, sefydlu'r Amgueddfa Bêl-droed a'r Oriel Gelfyddyd 

Gyfoes Genedlaethol. 

Diwylliant a Chwaraeon  

Ymhlith ein blaenoriaethau ar gyfer Chwaraeon yn ystod tymor y Senedd hon y mae 

hyrwyddo mynediad cyfartal i chwaraeon, a rhoi cefnogaeth i athletwyr ifanc a 

thalentog a chlybiau llawr gwlad. Rydym yn bwriadu buddsoddi yn ein cyfleusterau 

chwaraeon o safon fyd-eang, ac mewn cyfleusterau newydd fel caeau 4G. Byddwn 

hefyd yn gweithio ar draws portffolios i gefnogi gwaith ar ddatblygu polisi a darparu 

presgripsiynau cymdeithasol er mwyn mynd i'r afael ag unigedd, a gwaith i ddiwygio'r 

diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol.  

Dyma’n blaenoriaethau ar gyfer y sector celfyddydau yn ystod tymor y Senedd hon: 

hyrwyddo cydraddoldeb a’i wneud yn sylfaen i ymrwymiad clir i gyrraedd yn 

ehangach ac yn ddyfnach i bob cymuned ym mhob cwr o Gymru; cryfhau gallu a 

chydnerthedd y sector, gan alluogi talent greadigol i ffynnu; ac, er mwyn galluogi 

Cyngor Celfyddydau Cymru i weithio'n fwy effeithiol, cydweithio mewn ffordd fwy 

dychmyglon â phartneriaid o'r un anian ledled Cymru.   

Wrth inni roi cymorth i'r sectorau diwylliannol lleol, byddwn yn canolbwyntio ar eu 

cryfhau er mwyn iddynt fedru parhau i adfer ar ôl effeithiau'r pandemig; gan arfogi'r 

sectorau i fodloni gofynion y Rhaglen Lywodraethu; a diogelu'r sectorau at y dyfodol, 

gan eu galluogi i fanteisio ar gyfleoedd a ddaw i’r amlwg mewn byd ar ôl Covid.  

Mae'r pandemig wedi tynnu sylw’n glir iawn at y rôl annatod y mae amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd lleol yn ei chwarae wrth gefnogi eu cymunedau a’r bobl sy'n 

agored i niwed yn y cymunedau hynny. Yn ystod tymor y Senedd hon, byddwn yn 

ceisio datblygu a helpu’n sectorau lleol i weithio mewn ffyrdd newydd a pherthnasol, 

gan adeiladu ar yr effeithiau y maent yn eu cael eisoes ar iechyd a lles, gweithio 

gyda chymunedau amrywiol, cyfrannu at ddysgu ffurfiol ac anffurfiol, ac ymateb i'r 

argyfwng hinsawdd. Wrth ddarparu’r cymorth hwnnw, byddwn yn canolbwyntio ar 
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ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu, ar gyllid grant, ac ar weithio mewn 

partneriaeth â chyrff perthnasol sy’n darparu cymorth cymunedol a chymorth i 

sectorau. 

Y Diwydiannau Creadigol, y Cyfryngau a Newyddiaduraeth  

Ein blaenoriaeth ar gyfer y diwydiannau creadigol yw gweithio gyda'n partneriaid i 

helpu'r sector i ddod allan o'r pandemig yn gryfach nag erioed, ac i adeiladu ar y twf 

a brofwyd cyn yr argyfwng. Mae'r sector mewn sefyllfa dda i gefnogi’r adferiad 

economaidd ar ôl COVID, ac mae adroddiad gan Grŵp Creative UK yn awgrymu y 

gallai’r sector, o gael y buddsoddiad cywir, adfer yn gynt nag economi'r DU yn 

gyffredinol a bod ynddo botensial i greu 300,000 o swyddi newydd ledled y DU erbyn 

2025. Ein blaenoriaeth ni yw sicrhau bod Cymru yn manteisio ar y cyfleoedd hyn, a’i 

bod hefyd yn sicrhau’r manteision mwyaf posibl yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac 

o ran llesiant.  

Byddwn yn gwneud hynny drwy roi blaenoriaeth i gamau a fydd yn creu'r 

amgylchedd cywir i hyrwyddo twf, gan ddarparu potiau cyllido hyblyg a fydd yn 

diwallu anghenion y sector. Byddwn hefyd yn rhoi blaenoriaeth i’r seilwaith cywir, 

gan greu gofod stiwdio o safon a lleoliadau cerddoriaeth ffyniannus ar lawr gwlad a 

fydd yn cyflawni dros Gymru gyfan. Byddwn hefyd yn gwireddu’n hymrwymiadau yn 

y Rhaglen Lywodraethu ar sgiliau ac arloesedd er mwyn helpu i greu sylfaen sgiliau 

a thalent amrywiol, a byddwn yn buddsoddi mewn ymchwil a datblygu. 

Cadw/Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Fel y cyhoeddodd y Prif Weinidog ym mis Gorffennaf, bydd y Bil cydgrynhoi cyntaf 

sy’n rhan o'r rhaglen i wella cyfraith Cymru er mwyn sicrhau ei bod o fewn cyrraedd 

pawb, yn dwyn ynghyd ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol. 

Bydd y Bil yn creu deddfwriaeth ddwyieithog, benodol ar gyfer Cymru, a fydd mor 

hygyrch â phosibl.  

Bydd Cadw yn parhau i ymgymryd â’i gyfrifoldebau statudol eang, o ran y 130 o 
adeiladau hanesyddol sydd yng ngofal y wladwriaeth ac o ran y fframwaith diogelu a 
rheoli ehangach ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru. Dros y ddwy flynedd 
nesaf, byddwn yn cwblhau'r prosiectau buddsoddiad cyfalaf uchelgeisiol yng 
Nghaernarfon a Chastell Caerffili ac yn Llys Tre-tŵr a byddwn yn datblygu cyfleoedd 
newydd mewn mannau eraill er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chynyddu'n 
hincwm, gan wneud hynny ar sail y cynllun datblygu cynulleidfaoedd sydd wrthi’n 
cael ei lunio. Byddwn hefyd yn bwrw ymlaen â'r camau nesaf a nodwyd yn archwiliad 
Gaynor Legall – 'Y Fasnach mewn Caethweision a’r Ymerodraeth Brydeinig: 
archwiliad o Goffáu yng Nghymru’ ac adroddiad y Pwyllgor blaenorol, ' Ar gof a 
chadw? Adroddiad ar bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus’. 

 


