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Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 

Diolch i chi am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 

2 Tachwedd 2016 i drafod cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2017-18.  Gwnaethoch gytuno i ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu rhagor o 

wybodaeth, a hefyd mae un neu ddau o feysydd y byddai’r Pwyllgor yn 

gwerthfawrogi cael eglurhad pellach yn eu cylch. 

Cadw - Rhaglen Gyfalaf 

Gwnaethoch gadarnhau na fyddai dim lleihad o ran y rhaglen gwariant cyfalaf 

arfaethedig o ganlyniad i’r toriad yn y gyllideb cyfalaf, ac y byddai incwm a godir 

yn safleoedd Cadw yn cael ei ddefnyddio i sicrhau’r gwariant cyfalaf hwnnw.  

Dywedasoch y byddech yn ysgrifennu i nodi pa safleoedd Cadw a fyddai’n elwa o 

waith arian cyfalaf dros y pedair blynedd nesaf, i gadarnhau na fyddai dim lleihad 

i’r gwariant a gynlluniwyd ac, ymhellach, i nodi pa waith ychwanegol a gaiff ei 

wneud mewn safleoedd os caiff rhagor o incwm eto ei greu a’i ddyrannu ar gyfer 

gwariant cyfalaf gan Cadw.   

Cadw - Creu Incwm 

Nid yw’n gwbl glir beth fydd yr effaith ar Cadw os bydd yn methu â chyrraedd ei 

darged ar gyfer creu incwm. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar o gael gwybod sut y 

gwneir iawn am unrhyw ddiffyg os na chyrhaeddir y targedau, ac o gael sicrwydd y 



 

 

bydd unrhyw incwm ychwanegol a gynhyrchir gan Cadw wedi cael ei neilltuo, fel y 

caiff ei ddefnyddio i gefnogi gwaith Cadw. Yn ogystal, byddai’r Pwyllgor hefyd yn 

ddiolchgar am ragor o wybodaeth am: 

 y graddau y cafodd incwm ychwanegol a grëwyd gan Cadw yn y 

blynyddoedd blaenorol ei neilltuo ar gyfer ei ddefnyddio gan Cadw; 

 dadansoddiad o sut y defnyddiwyd incwm a grëwyd gan Cadw ei hun yn y 

flwyddyn ariannol gyfredol; ac 

 yr incwm targed ar gyfer 2017-18 yn ogystal â’r bwriad o ran sut y dylai’r 

incwm hwn gael ei ddefnyddio. 

Cyngor Celfyddydau Cymru – Creu Incwm 

Fel yn achos Cadw, nid yw’n gwbl glir beth fydd yr effaith ar Gyngor y Celfyddydau 

os bydd yn methu â chyrraedd ei darged ar gyfer creu incwm. Byddai’r Pwyllgor yn 

ddiolchgar i gael gwybod sut y bydd unrhyw ddiffyg yn cael ei dalu os na 

chyrhaeddir y targedau.   

Roedd Aelodau’r Pwyllgor hefyd braidd yn amheus ynghylch a yw’r model ariannu 

‘tri thraean’ (h.y. cael arian o gyllid cyhoeddus, cynhyrchu incwm a ffynonellau 

haelioni, fel traean o bob un) yn realistig yng nghyd-destun Cymru, oherwydd yn 

hanesyddol, bu’n fwy anodd denu cyllid haelioni i’r un graddau ag yw mewn 

rhannau mwy cyfoethog o’r DU. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar o glywed eich 

barn am hyn, a beth yw’r cynlluniau ar gyfer symud yn nes at fodel o’r fath. 

  



 

 

Adolygiad Arbenigol o Amgueddfeydd 

A fyddai modd i chi roi rhagor o fanylion am gynnydd tuag at strategaeth 

amgueddfeydd newydd, a’r graddau y gall dyraniadau cyllidebol yn y maes hwn 

newid yn dibynnu ar ffurf y strategaeth newydd hon yn. 

Yn gywir 

 

Bethan Jenkins AC  
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3D T achwedd 2016 

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch lIythyr dyddiedig 16 Tachwedd yn gofyn am fwy 0 

wybodaeth ac eglurhad 0 rai 0 feysydd Cyllideb Ddrafft Diwylliant 2017-18 ar 61 i mi fod yng 
nghyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 2 Tachwedd . 
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GWYBODAETH YCHWANEGOL 
Y PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y GYMRAEG A CHYFATHREBU 

CRAFFU AR GYLLIDEB DRAFFT 2017-18 

1. Cadw - Rhaglen Cyfalaf 

Mae dyraniad cyllideb cyfalaf Cadw yn adlewyrchu'r rhaglen luddsoddi pum mlynedd a 
gynlluniwyd ac a flaenoriaethwyd ar gyfer yr holl eiddo yn ein golal. Bydd archwiliadau 
systematig 0 gyflwr yr henebion yn lIywio'r rhaglen honno. Fel y gwnes i amlinellu yng 
nghyfarfod y Pwyllgor, mae gennym hyblygrwydd i edrych ar gyfanswm ein cyllideb ar 
draws yr holl gyrff diwylliannol. Felly, pan fyddwn yn creu incwm ychwanegol 0 safleoedd 
Cadw, fel rydym wedi'i wneud yn IIwyddiannus dros y blynyddoedd diwethaf, gallwn 
benderfynu beth yw'r ffordd orau 0 ddefnyddio'r adnadd ychwanegal hwnnw. Mae'n fater 0 

gydbwysa'n gofynion adnaddau a chyfalal ar draws gyllidebau ein holl gyrff diwylliannol. Yn 
ogystal, gallaf edrych ar fy nghyllidebau adnoddau a chyfalaf ar draws fy mhartffalia cyfan, a 
gwneud y defnydd gorau 0 unrhyw hyblygrwydd yn ystod y flwyddyn i ddarparu cymorth 
ychwanegoille y bo angen. 

2. Cadw - Creu incwm 

Mae dyraniad Cadw yn cael ei Iywio gan adolygiad manwl o'r gofynion ariannol fel rhan a'r 
broses cynllunio cyllideb flynyddol ac mae'n cael ei ystyried ar y cyd a blaenoriaethau eraill 
yn fy mhortffolio. Mae targed creu incwm 2017-18 yn seiliedig ar asesiad o'i berfformiad 
masnachol hyd yn hyn yn 2016-17. Fel yr amlinellir uchod, os oes angen, gallafystyried yr 
holl adnadd sydd ar gael ar draws y cyrff diwylliannal a'm portffolio ehangach yn ystod y 
flwyddyn yn unol a gofynion y gyllideb i gefnogi digwyddiadau Cadw. Fel mewn 
blynyddoedd blaenoral, mae incwm y mae Cadw ei hun wedi'i greu yn 2016/17 yn cael ei 
ddefnyddia i gefnagi ei amcanion a'i weithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn megis 
buddsoddi'n barhaus mewn marchnata a digwyddiadau, gwasanaethu cwsmeriaid a gwaith 
cynnal a chadw cyffredinol. Targed incwm dros dro 2017-18 yw £6.7 miliwn (syn cynrychiali 
46.8% 0 gyfanswm dyraniad adnadd Cadw). Bydd yr incwm hwn yn cael ei ddefnyddia at yr 
un dibenion ag yn 2016-17. 

3. Cyngor Celfyddydau Cymru - Creu Incwm 

Yn fy Llythyr Cylch Gwaith 2016-17 at Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC), gafynnais iddynt 
sicrhau bod ei holl sefydliadau a ariennir drwy refeniw yn gallu'n hargyhoeddi eu bod yn 
gallu codi arian a chreu incwm. Gafynnais i CCC sicrhau bad yr holl gleientiaid hyn yn 
gosod targedau twf incwm dros dair blynedd, i ddechrau 0 fis Ebrill eleni, fel rhan 0 
strategaeth ehangach i gael adnoddau ychwanegal. 

Byddaf yn gofyn i'r Cyngor eelfyddydau ddarparu adroddiad diwedd blwyddyn i mi ar y 
cynnydd a wnaed. Bydd angen cynnwys manylian y targedau y bydd y sefydliadau a 
ariennir drwy refeniw wedi'u gosad, a'u IIwyddiant i'w bodloni. Nid yw codi arian a 
ffynonellau era ill yn hawdd - mae angen sgiliau da a'r adnoddau felly bydd yn cymryd amser 
i'r sector celfyddydau wella yn y maes hwn. Fodd bynnag, rwy'n edrych ymlaen at weld y 
eee yn gweithia'n rhagweithiol ac yn parhau i helpu ei gleientiaid i wella eu perfformiad. 
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Mae'r model ariannu 'tri traean' yn uchelgeisiol, 0 ystyried cyd-destun ariannu presennol y 
sector celfyddydau yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n rhywbeth rydym ni, a'r Gyngor 
Gelfyddydau, yn dechrau mynd i'r alael ag el. Yn gynharach yn y flwyddyn gwnaeth fy 
swyddogion, ar y cyd a'r GGG, drelnu symposiwm a ddaeth a rhai 0 gronfeydd ac 
ymddiriedolaethau mwyal y DU i Gaerdydd er mwyn cydweithio a sefydliadau celfyddydol, 
ac i dralod ffyrdd y gallai sector celfyddydau Gymru ddenu mwy 0 gyllid. Roedd y 
sefydliadau a oedd y bresennol yn cynnwys Golwinston Trust, Paul Hamlyn Foundation, 
Esmee Fairbairn Foundation a Scottish Power. Rwy'n awyddus i'r GGG gynnal mwy 0 

ddigwyddiadau tebyg, celnogi'r sector er mwyn codi mwy 0 arian 0 ffynonellau nad ydynt yn 
rhai traddodiadol gan gynnwys noddwyr, ymddiriedolaethau a chronleydd, rhoddion 
dyngarol a chyllido torlol, ac ymelwa'n lasnachol ar eiddo deallusol pob sefydliad. 
Gydnabyddir bod rhai ffynonellau, megis rhoddion dyngarol, yn he rio!; lodd bynnag, mae 
gan Gymru niler sylweddol 0 unigolion 'uchel eu gwerth net' a allai lod yn ffynonellau incwm 
posib eraill ar gyfer ein sector celfyddydau. 

Rwyf hefyd yn pwyso ar y GGG i ddarparu rnwy 0 drelniadau uchelgeisiol i ddarparu cyngor 
teilwredig i sefydliadau celfyddydol ar ddatblygu busnes. Byddai hyn yn cynnwys cyngor ar 
Iywodraethu, dadansoddi sgiliau, cynllunio busnes, codi arian a gwneud y gorau 0 

ostyngiadau treth. Mae'r GGG hefyd wedi sefydlu 'Rhaglen Gydnerthedd' ar gyler ei 
gleientiaid releniw. Gwelir hyn lei cyfle i'r Gee a'i gleientiaid portfiolio weithio gyda'i gilydd i 
greu sefydliadau gwell a mwy cydnerth. Mae'r GGe yn hyderus y bydd yn sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol iawn. 

4. Adolygiad Arbenigol 0 Amgueddfeydd 

Gynhaliwyd cylarlod gniirp Ifocws gyda chynrychiolwyr y sector amgueddleydd yng Nghymru 
ym mis Awst, i drafod cyfeiriad newydd i amgueddleydd yng Nghymru. 8ydd yr adborth 
gwerthlawr hwn yn lIywio strategaeth ddrafft yr wyl yn rhagweld y bydd ar gael yn sgil fy 
adolygiad cychwynnol ar ddechrau 2017. Bydd canfyddiadau'r Adolygiad Arbenigol 0 

Wasanaethau Amgueddleydd Lleol yn ellen gymhellol ar y cyd a gofynion Gweithio Gyda'n 
Gilydd, ein Rhaglen Lywodraethu, a Deddl Llesiant Genedlaethau'r Dyfodol. Y nod yw 
datblygu Ifordd ymlaen fydd yn helpu i ddatblygu sector cryl a chynaliadwy, sy'n galluogi 
amgueddleydd i ddarparu gwasanaethau gwych ac elfeithlon i'r cyhoedd. Bydd dyraniadau 
cyllid yn helpu i gelnogi hyn, drwy adeiladu ar y gwaith sydd eisoes ar waith yn dilyn yr 
Adolygiad Arbenigol. Bydd y dyraniadau hyn yn dibynnu ar laint y gyllideb yn y dylodol. 
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