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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – Dydd Iau 8 Tachwedd 2018 

Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  

Memorandwm ar Gynigion y Gyllideb Ddrafft Diwylliant ar gyfer 2019-20 

1.0 Cyflwyniad 

Mae’r papur hwn yn rhoi’r wybodaeth gyllidebol gefndirol i’r Pwyllgor ynghylch 
fy nghynlluniau gwario fel y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a 
Chwaraeon – mewn perthynas â’r cyllidebau Diwylliant a Threftadaeth o fewn 
fy mhortffolio, fel y nodwyd yn y Gyllideb Ddrafft fanwl a gyhoeddwyd ar 23 
Hydref 2018.  

Mae’r ansicrwydd ariannol parhaus; y ffaith bod Llywodraeth y DU yn parhau i 
fynd ar drywydd mesurau cynni a’r ansicrwydd sylweddol ynghylch ffurf a 
natur y negodiadau ar gyfer bargen gyda'r UE ar gyfer y dyfodol, yn golygu y 
penderfynwyd cyhoeddi cynlluniau refeniw ar gyfer 2019-20 yn unig, gyda 
chynlluniau cyfalaf ar gyfer y ddwy flynedd nesaf - 2019-20 a 2020-21. 

Yn y llythyr dyddiedig 25 Medi 2018 yn fy ngwahodd i fynychu sesiwn o’r 
Pwyllgor, gofynnodd y Pwyllgor am wybodaeth ynghylch materion cyllidebol 
penodol. Mae’r ymatebion wedi’u cynnwys o fewn y papur Tystiolaeth hwn.  

2.0 Sylwadau ar weithrediadau a manylion dyraniadau’r Llinell Wariant yn y 
Gyllideb (BEL) 

2.1 Crynodeb o’r Newidiadau yn y Gyllideb 

Mae trosolwg o’r dyraniadau Refeniw a Chyfalaf Drafft ar gyfer Diwylliant a 
Threftadaeth (gan gynnwys y Gwariant a Reolir yn Flynyddol) wedi’i grynhoi 
yn Nhablau 1 a 2 isod.   

Mae Atodiad A yn rhoi manylion ffigurau’r Gyllideb Ddrafft fesul Gweithred, 
ac yn ôl pob Llinell Wariant yn y Gyllideb o fewn pob Gweithred.   

Mae’r cyllidebau hyn yn cynnwys y ffigurau ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru, 
ond nid yw’n cynnwys unrhyw gyllidebau ar gyfer Cymru Greadigol neu 
Gymorth ar gyfer Cynhyrchu Ffilmiau a Rhaglenni Teledu, gan fod y 
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cyllidebau hyn yn gyfrifoldeb i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth.   
 
Cyllideb Adnoddau  
 
TABL 1: TROSOLWG O’R GYLLIDEB ADNODDAU (gan gynnwys y 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME)) 
 

 
Diwylliant a Threftadaeth 

 
 

Cyllideb 
Atodol 

Gyntaf 2018-
19 

Mehefin 
2018 
£’000 

Cyllideb 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£’000 

Cynlluniau 
Newydd 

2019-20 yn 
ôl y 

Gyllideb 
Ddrafft  
£000 

Cymorth i’r Celfyddydau  66,924 65,859 65,859 
Y Cyfryngau a Chyhoeddi  3,649 3,649 3,649 
Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol 13,129 13,129 13,129 
Cyfanswm yr Adnoddau  83,702 82,637 82,637 
Pensiwn Amgueddfeydd a 
Llyfrgelloedd  

3,013 3,013 3,013 

Cyfanswm AME  3,013 3,013 3,013 
 
Yr unig newidiadau yw: 
 

 Mae £0.045 miliwn wedi’i drosglwyddo o’r BEL Cefnogaeth ar gyfer 
gydgrynhoi’r BEL Cymorth i Ddiwylliant; 
 

 Mae’r gyllideb ar gyfer Cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau wedi 
lleihau £1.065 miliwn. Fodd bynnag, yr unig reswm am hyn yw’r ad-
daliadau Buddsoddi i Arbed sydd i ddod gan Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Cymru.  
 

Y prif bwynt i’w nodi yw bod y cyllid ar gyfer y prif gyrff o’r portffolio Diwylliant 
wedi’i gynnal ar yr un lefel ag yn 2017-18, o ganlyniad i’r Cytundeb Cyllideb 
dwy flynedd gyda Phlaid Cymru i ddarparu cyllid rheolaidd o £2.233 miliwn i’r 
sector yn 2018-19 a 2019-20. Mae’r swm o £2.233 miliwn wedi’i ddyrannu i 
Gyngor Celfyddydau Cymru £1.056 miliwn, Amgueddfeydd Cenedlaethol 
Cymru £0.730 miliwn, Llyfrgell Genedlaethol Cymru £0.324 miliwn a 
Chyngor Llyfrau Cymru £0.123 miliwn. Mae’r rhain yn unol â’r dyraniadau ar 
gyfer 2017-18, a dangosir y cyfansymiau ar gyfer pob corff yn y tabl BEL yn 
Atodiad A. 
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Cyllideb gyfalaf  
 
TABL 2: TROSOLWG O’R GYLLIDEB GYFALAF 
 

 
Diwylliant a Threftadaeth  

 
 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 
Mehefin 

2018 
£’000 

 
 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2019-20 

£’000 

 
 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2020-21 

£000 

Cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau  5,422 10,459 3,062 
Y Cyfryngau a Chyhoeddi  30 30 30 
Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol 4,648 6,170 8,841 
Cyfanswm Cyfalaf  10,100 16,659 11,933 

 
Y prif faterion i’w nodi yw: 
 

 Mae cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau ar gyfer 2019-20 yn 
cynnwys £5 miliwn o’r Cytundeb Cyllideb gyda Phlaid Cymru i 
ddatblygu’r astudiaethau dichonoldeb ar gyfer galeri luniau gyfoes ac 
amgueddfa bêl-droed yng Ngogledd Cymru; 
 

 Mae cyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2020-21 yn lleihau o 
ganlyniad i’r ffaith bod y swm uchod o £5 miliwn yn ddyraniad 
afreolaidd yn 2019-20, ynghyd â gostyngiad yn y gyllideb gyfalaf cynnal 
a chadw ar gyfer y Llyfrgell Genedlaethol fel gwaith cynnal a chadw 
cyfalaf mawr i’w gwblhau;   
 

 Mae’r ffigurau ar gyfer Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol yn cynyddu 
o ganlyniad i’r cyllid ychwanegol (£3.800 miliwn yn 2019-20 a £4.471 
miliwn yn 2020-21) a ddyrannwyd ar gyfer ei fuddsoddi mewn cofebau 
er mwyn cynhyrchu mwy o incwm yn y dyfodol.   

 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol  
 
Mae cyllidebau Gwariant a Reolir yn Flynyddol o £3.013 miliwn yn cefnogi’r 
ddarpariaeth ar gyfer unrhyw daliadau pensiwn a allai fod yn angenrheidiol 
mewn perthynas â chynlluniau pensiwn Amgueddfa Cymru (cyllideb o £2.391 
miliwn), a Llyfrgell Genedlaethol Cymru (cyllideb o £0.622 miliwn)  
 
 
 
 

2.2 Alltroeon terfynol ar gyfer 2017-18 
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Mae’r altro terfynol ar gyfer Diwylliant a Threftadaeth ar gyfer 2017-18 wedi’i 
grynhoi yn Nhabl 3 
 
 
TABL 3: CRYNODEB O’R ALLTROEON TERFYNOL 2017-18 

 
Y prif faterion i’w hamlygu yw: 
 

 Darparwyd cyllideb adnoddau ychwanegol i Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Cymru (£0.650 miliwn) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
(£0.300 miliwn) i helpu i ariannu cost setliadau cyflog. Ariannwyd hyn 
gan incwm ychwanegol a gynhyrchwyd gan Cadw, a thrwy newid £0.5 
miliwn o adnoddau i gyfalaf mewn perthynas a’r Gronfa Waddol 
Gerddoriaeth; 
 

 Bu tanwariant o £0.461 miliwn ar gyllidebau heb fod yn arian parod o 
ganlyniad i’r ffaith bod y taliadau cynnal a chadw cyfalaf ar gyfer Cadw 
yn llai na’r hyn a gafodd ei gyllidebu; a 
 

 Darparwyd cyllid cyfalaf ychwanegol, wedi’i wrthbwyso gan wariant 
cyfalaf bach o 18k, i Gyngor Llyfrau Cymru (£0.155 miliwn) a’r Ardd 
Fotaneg Genedlaethol (£0.128 miliwn) i’w galluogi i fynd i’r afael â 
materion blaenoriaeth yn eu lleoliadau.   

 
 
2.3 Ffigurau altro a ragwelir ar gyfer 2018-19 

 
Mae’r ffigurau altro a ragwelir ar gyfer 2018-19 yn cyd-fynd â’r cyllidebau. 
 
Trosolwg Diwylliant 
 
Mae ein gweledigaeth ar gyfer diwylliant wedi’i nodi yn Golau yn y Gwyll, ac 
mae ein gweithgareddau diwylliannol yn cydgysylltu’n uniongyrchol â Ffyniant 
i Bawb a’r amcan diwylliannol yn Neddf Lleisant Cenedlaethau’r Dyfodol.  

Diwylliant a Threftadaeth Cyllideb 
£’000 

Gwirioneddol 
£’000 

Gwahaniaeth 
(Gorwariant)/ 
Tanwariant 

£’000 
Adnodd 79,336 79,863 (527) 
Adnodd (heb fod yn arian parod) 5,898 5,437 461 
Cyfanswm yr Adnodd 85,234 85,300 (66) 
Cyfalaf 12,809 13,074 (265) 
Cyfanswm y Cyfalaf  12,809 13,074 (265) 
Cyfanswm Diwylliant a 
Threftadaeth 

98,043 98,374 (331) 

https://gov.wales/docs/drah/publications/161214-a-vision-for-culture-in-wales-cy.pdf
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Mae diwylliant yn cynnwys yr holl bethau sy’n gwneud bywyd yn werth ei fyw. 
Mae’r gyllideb ddiwylliant yn cefnogi seilwaith diwylliannol hanfodol, yn ogystal 
â staff yn Llywodraeth Cymru a’n sefydliadau partner i gefnogi darpariaeth 
diwylliannol ledled Cymru.  
  
Mae cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru a’n cestyll eiconig yn llunio ein 
hunaniaeth ac yn dweud stori Cymru i’r byd. Mae llyfrgelloedd, amgueddfeydd 
archifau, safleoedd treftadaeth a lleoliadau celfyddydol ledled Cymru yn 
galluogi miloedd o bobl i fwynhau ein diwylliant ac ymgysylltu ag ef. Yn 
ogystal â bod yn bwysig yn ei rinwedd ei hunan, mae diwylliant yn gwarchod 
ac yn gwella ansawdd ein bywyd.  
 
Mae diwylliant yn creu swyddi mewn treftadaeth, adeiladu a’r celfyddydau. 
Mae ein hatyniadau diwylliannol yn helpu i gynnal y 11,500 o fusnesau yn y 
diwydiant twristiaeth. Mae’r celfyddydau yng Nghymru yn pweru ein 
diwydiannau creadigol. Mae ein diwylliant yn ganolog i frand Cymru a 
hyrwyddo Cymru’n rhyngwladol.   
 
Rydym yn gwirioni ar ddiwylliant. Gwnaeth 75% o bobl yng Nghymru fynychu 
o leiaf 3 digwyddiad celfyddydol y llynedd. Mae miloedd o bobl wedi cael budd 
o fynediad am ddim i’n hamgueddfeydd cenedlaethol. Yr amgueddfa 
genedlaethol yw’r darparwr addysg mwyaf y tu allan i’r dosbarth yng Nghymru 
– mae dros 180,000 o fyfyrwyr ysgol yn mwynhau gweithgareddau addysg 
pob blwyddyn.   
  
Mae diwylliant hefyd yn dod â chymdeithas ynghyd. Gall gwirfoddoli mewn 
amgueddfa, llyfrgell, archif, menter celfyddydol neu safle treftadaeth helpu 
pobl i feithrin sgiliau a ffrindiau newydd, a hyd yn oed yr hyder i wneud cais 
am swyddi. Mae gwirfoddolwyr digidol ledled Cymru yn helpu i arbed ein 
treftadaeth drwy ein menter Cynefin.  
 
Mae timau diwylliannol Llywodraeth Cymru (Cadw, Celfyddydau ac 
Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd) yn cefnogi ein partneriaid darparu – 
Cyngor Celfyddydau Cymru/Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Comisiwn 
Brenhinol Henebion Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru – sydd rhyngddynt 
yn cyrraedd cynulleidfa anferth yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  
Drwy Cadw, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu gwasanaethau’n 
uniongyrchol i’r cyhoedd. Pob blwyddyn, mae dros 2.4 miliwn o bobl yn 
ymweld â 130 o henebion sydd yng ngofal y wladwriaeth, tra bo Cadw hefyd 
yn cefnogi 35,500 o berchnogion a phreswylwyr sy’n gofalu am adeiladau a 
safleoedd hanesyddol ledled Cymru.  
 
   

3.0 Ymateb i Wybodaeth Benodol y Gwnaed Cais Amdani gan y Pwyllgor 
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3.1 Gwybodaeth ynghylch sut y mae’r dull o ddarparu’r portffolio 

Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth a’i ganlyniadau cysylltiedig yn 
cael ei fonitro a’i werthuso i ddangos gwerth am arian.  

  
Mae’r cyrff yn paratoi eu Cynlluniau Gweithredu ar sail y Llythyrau Cylch 
Gwaith hyn, gan gynnwys Dangosyddion Perfformiad Allweddol. Yna, caiff y 
cynnydd a wneir yn erbyn eu Cynlluniau Gweithredu ei fonitro gan fy 
swyddogion mewn cyfarfodydd Monitro Chwarterol gyda’r cyrff, a thrwy 
grwpiau llywio a chyfarfodydd eraill fel sy’n angenrheidiol.   
 
Mae gwerthusiadau’n cael eu cynnal bob yn hyn a hyn ac fel sy’n briodol er 
mwyn sicrhau bod y canlyniadau a ddymunir yn cael eu cyflawni a bod y 
buddsoddiadau’n arwain at werth am arian. Er enghraifft:  
 

 Cwblhawyd astudiaeth gan PwC - Investing in the Future to Protect our 
Past – i greu hunaniaeth unedig cryfach ar gyfer y sector treftadaeth 
Cymreig. Mae hyn wedi arwain at sefydlu partneriaeth strategol rhwng 
Cadw, yr Amgueddfeydd Cenedlaethol, y Llyfrgell Genedlaethol a’r 
Comisiwn Brenhinol, i weithio’n agosach ar fentrau ar y cyd fel 
marchnata a sicrhau llwyddiant, gwytnwch a chynaliadwyedd y sector 
treftadaeth yng Nghymru; a  
 

 Cynhaliwyd arolwg gan Dr Simon Thurley ar weithrediadau a chyllid 
Amgueddfa Cymru / National Museum Wales. Mae’r Amgueddfeydd ar 
hyn o bryd yn gweithredu’r argymhellion, ar y cyd â ninnau, gan 
gynnwys recriwtio Cyfarwyddwr Masnachol, a datblygu cynlluniau ar 
gyfer y safleoedd yng Nghaerllion a Llanberis.  

 
Cynhaliwyd arolwg hefyd o weithrediadau Cadw, gan edrych ar opsiynau 
ynghylch a ddylai Cadw aros o fewn y Llywodraeth, gael ei sefydlu fel 
Asiantaeth Weithredol, neu fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Y 
casgliad oedd y dylai Cadw aros o fewn y Llywodraeth, ond gyda Bwrdd 
Gweithredu Mewnol, ac y dylid caniatáu hyblygrwydd penodol i adlewyrchu 
elfennau masnachol ei weithrediadau.  
 

3.2 Manylion y polisïau neu’r rhaglenni o fewn y Prif Grŵp Gwariant (MEG) 
perthnasol (sy’n berthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth) y 
bwriedir iddynt fod yn ataliol a sut y bydd gwerth am arian a buddiannau 
cost rhaglenni o’r fath yn cael eu gwerthuso.   
 
Y Rhaglen Cyfuno 
 
Gwnaed cynnydd gydag argymhellion yn adroddiad Diwylliant a Thlodi y 
Farwnes Andrews drwy ein Rhaglen Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy 

https://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/tackling-poverty-through-culture/?skip=1&lang=cy
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Ddiwylliant. Mae’r rhaglen yn anelu at gael gwared ar y rhwystrau i 
gyfranogiad diwylliannol a rhoi hwb i sgiliau, ymgysylltiad, hunan-hyder ac 
uchelgeisiau, yn enwedig mewn ardaloedd sy’n profi anfantais economaidd. 
Mae Cyfuno wedi galluogi amrywiaeth eang o sefydliadau diwylliannol i 
gyfrannu at agenda gwrth-dlodi a rennir drwy ddatblygu cyfleoedd newydd, 
cyffrous ar gyfer pobl sy’n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng 
Nghymru.  Mae’r gwerthusiad o’r Rhaglen wedi dangos bod cyrff diwylliannol 
yn datblygu dulliau mwy clir a chydweithredol i fynd i’r afael â thlodi. O’r holl 
bobl a gymerodd ran yn yr 8 partneriaeth Cyfuno ledled Cymru yn 2017-18: 
 
 Cymerodd 2,900 ran mewn gweithgareddau a wellodd eu hiechyd a’u 

llesiant; 
 Cymerodd 5,000 o gyfranogwyr ran mewn gweithgareddau i gefnogi’r 

blynyddoedd cynnar a dysgu teuluol;   
 Llwyddodd 420 i gael cymhwyster neu achrediad; 
 Gwirfoddolodd 330 o bobl; 
 Gwellodd 50 eu sgiliau digidol; a  
 Chafodd 2,700 eu cefnogi i wneud yn well yn yr ysgol. 
 
Mae Cyfuno wedi’i alinio â pholisi ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cefnogi cymunedau gwydn drwy fod yn seiliedig ar dair thema - 
cyflogadwyedd a sgiliau, cefnogi’r blynyddoedd cynnar, a chefnogi iechyd a 
llesiant. Mae Cyfuno’n dangos bod y sector diwylliannol yn gallu gwneud 
cyfraniad pwerus at y themâu hyn. Mae wyth partneriaeth yn darparu 
rhaglenni diwylliannol strategol ac maent yn yr ail flwyddyn o raglen dwy 
flynedd. Maent yn cynnwys awdurdodau lleol, sefydliadau cymunedol a 
chymdeithasau tai. Bydd hyn yn galluogi i effaith lawn y gwaith gael ei weld, 
ar sail y gwerthusiad sy’n bodoli eisoes. Mae cyfanswm o £210,000 eisoes 
wedi’i ymrwymo yn 2019-20 i gefnogi’r gwaith hwn.    
 
Un o elfennau allweddol Cyfuno ar gyfer 2019-20 yw rhaglen drawsnewidiol 
Uchelgais Diwylliannol, sy’n creu 33 o leoliadau hyfforddi deuddeg mis yn y 
sector treftadaeth ledled Cymru dros y tair blynedd nesaf, sydd wedi’i dargedu 
at bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac o 
gymunedau difreintiedig. Mae cais llwyddiannus i raglen Sgiliau ar gyfer y 
Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi arwain at fenter £1 filiwn, gyda 
Llywodraeth Cymru’n ymrwymo £0.070 miliwn dros dair blynedd. Lansiwyd y 
rhaglen yng Nghastell Caerffili ar 11 Hydref 2018.   

Bydd MALD (yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd) yn mesur 
llwyddiant y rhaglen drwy werthusiad parhaus gan Gydgysylltydd Gwerthuso 
ac Ymchwil. Bydd y gwerthusiad yn ystod ail flwyddyn y rhaglen yn 2019-20 
yn cynnwys dadansoddiad cost a budd sy’n canolbwyntio ar y perfformiad yn 
erbyn y dangosyddion hyn:   

 Cefnogi’r Blynyddoedd Cynnar 

https://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/tackling-poverty-through-culture/?skip=1&lang=cy
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 Ennill Cymhwyster 
 Gwirfoddoli Rheolaidd fel llwybr i waith 
 Cwblhau lleoliad profiad gwaith 
 Sgiliau digidol gwell 
 Ymagwedd well at ddysgu ffurfiol 
 Gallu rheoli iechyd corfforol a meddyliol yn well. 
 
Yn 2019, byddaf yn gwneud datganiad am fy mlaenoriaethau ar gyfer MALD.  
 

3.3 Gwybodaeth am ddyraniadau (a’u lleoliad) yn eich portffolio i ddarparu 
ar gyfer deddfwriaeth y mae potensial iddi effeithio ar flwyddyn ariannol 
2019-20 fel sy’n berthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth.  
 
Mae un maes o’r portffolio lle mae deddfwriaeth newydd yn berthnasol, sef 
gweithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Mae’r 
wybodaeth am y dyraniad wedi’i hamlinellu ym mharagraff 4.1 isod.  
 

3.4 Goblygiadau ymadawiad y DU o’r UE ar y portffolio Celfyddydau, 
Diwylliant a Threftadaeth a sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ymdrin ag 
unrhyw effaith a ragwelir.   
 
Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau Brexit ar feysydd o fewn ei gylch gwaith yn ei 
gyfarfod ar 19 Hydref 2018. Mae copi o’r papur a ddarperir ar gyfer y cyfarfod 
hwnnw wedi’i atodi yn Atodiad B.  

 
4.0 Meysydd penodol  

 
4.1 Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol a Deddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru) 
 

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â gweithredu Deddf yr 
Amgylchedd Hanesyddol.  
 
Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn anelu at: 

 Roi gwarchodaeth fwy effeithiol i adeiladau rhestredig a henebion 
cofrestredig; 

 Gwella’r gwaith o reoli’r amgylchedd hanesyddol mewn modd 
cynaliadwy; a 

 Chyflwyno mwy o dryloywder ac atebolrwydd i benderfyniadau a wneir 
ynghylch yr amgylchedd hanesyddol. 

 
Mae costau’r Ddeddf o gymharu â’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi’u 
crynhoi yn Nhabl 4. 
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TABL 4: COSTAU AR GYFER DEDDF YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL 
(CYMRU) O GYMHARU Â’R ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL   
Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i’r amgylchedd hanesyddol a 
naturiol 

Costau 2016-17                   
£’000 

Costau 2017-18                           
£’000  

Costau 2018-19                                
£’000 

Costau 2019-20                  
£’000 

AER
h  

Gwirioneddo
l  

AER
h  

Gwirioneddo
l  

AER
h  

Cyllide
b 

AER
h 

Cyllide
b 

230 221 220 181 197 217 197 197 

 
Gweithredwyd mwyafrif y Ddeddf yn 2016 a 2017. Mae’r gwaith yn parhau ar 
weithredu’r gofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol a chytundebau 
partneriaeth treftadaeth, ac, yn amodol ar wneud yr offerynnau statudol sy’n 
ofynnol, rhagwelir y bydd y darpariaethau hyn yn cael eu gweithredu yn 2019-
2020.   

 
4.2 Cadw  

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Cadw gan gynnwys targedau 
cynhyrchu refeniw, a ffigurau cynhyrchu incwm blynyddol diweddar  
 
Y ffigur incwm terfynol ar gyfer 2017-18 oedd £7.536 miliwn. Mae’r ffigurau 
incwm wedi cynyddu’n sylweddol iawn ers 2013-14 pan oedd y lefel incwm yn 
£4.8 miliwn. Dyma ganlyniad nifer o fentrau i ddenu mwy o ymwelwyr i 
safleoedd, gan gynnwys buddsoddiad mewn cyfleusterau, ynghyd â chynnydd 
mewn prisiau.  
 
Pennwyd y gyllideb incwm ar gyfer 2018-19 yn £8.1 miliwn. Mae’r rhagolygon 
presennol yn awgrymu y bydd cyfanswm incwm diwedd y flwyddyn yn llai na 
hyn, ac yn tua £7.3 miliwn. Mae’r rhesymau dros hyn yn bennaf yn cynnwys y 
tywydd poeth yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf, sy’n draddodiadol yn cadw 
ymwelwyr i ffwrdd o henebion.  
 
Mae’r cynlluniau marchnata ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cael eu llunio ar hyn 
o bryd, ac mae nifer o agweddau ar weithrediadau Cadw’n cael eu hystyried 
gan gynnwys digwyddiadau a hurio masnachol er mwyn denu ymwelwyr a 
chynhyrchu incwm ychwanegol. Mae cynnydd rhesymol mewn prisau 
mynediad wedi’u cynllunio mewn henebion ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac 
mae’r prisiau hyd yn oed mewn safleoedd treftadaeth y byd yng Nghonwy a 
Chaernarfon, sydd ar hyn o bryd yn £9.50 fesul oedolyn, yn parhau i fod yn 
llawer is nag atyniadau mewn gwledydd eraill, fel Castell Caeredin £18.50 a 
Chastell Dover £20.   
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Mae £10.1 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf wedi’i ddyrannu i Cadw ar 
gyfer y cyfnod rhwng 2018-19 a 2021-22 i fuddsoddi mewn safleoedd i 
ddatblygu profiad yr ymwelwyr a chynyddu’r lefelau incwm yn y dyfodol. Mae 
cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer datblygu’r castelli yng Nghaerffili a 
Chaernarfon; ynghyd â dehongliad digidol a datblygu cyfleusterau manwerthu 
ac arlwyo mewn nifer o safleoedd.   

 
Yn fwy eang, mae Cadw’n gweithio ar sicrhau amgylchedd hanesyddol 
hygyrch sydd wedi’i warchod yn dda. Mae’n edrych ar ôl 130 o henebion 
cyhoeddus ac yn eu hagor ledled Cymru. O’r rhain, mae 29 yn safleoedd 
wedi’u staffio ac mae’r gweddill yn safleoedd mynediad agored am ddim. 
Mae’r gwariant cyfalaf ar warchod yr henebion hefyd yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth bwysig.  
 
Mae rolau ehangach Cadw yn cynnwys darparu cyngor a chymorth ar gyfer y 
miloedd o bobl a sefydliadau ledled Cymru sy’n byw mewn adeiladau a 
henebion hanesyddol neu sy’n gofalu amdanynt – y mae’r mwyafrif helaeth 
ohonynt mewn perchnogaeth breifat. Mae hyn yn cynnwys 30,000 o adeiladau 
rhestredig a 4,200 o henebion cofrestredig. Yn ystod 2017-18, ystyriodd Cadw 
2,570 o ymgynghoriadau a cheisiadau sy’n gysylltiedig â’r asedau hanesyddol 
dynodedig hyn. Mae Cadw hefyd yn cefnogi Gweinidogion wrth benderfynu pa 
asedau hanesyddol sy’n haeddu gwarchodaeth statudol, a datblygiad a 
gweithrediad y strategaeth a’r polisi ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol.   

 
4.3  Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru  

Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru a Llyfrgell Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys unrhyw dargedau 
cynhyrchu refeniw.  
 
Mae fy swyddogion wedi parhau i fonitro sefyllfaoedd ariannol yr Amgueddfa 
Genedlaethol a’r Llyfrgell Genedlaethol ac yn fy nghynghori ynghylch y rhain 
yn ystod y flwyddyn. Mae’r naill gorff a’r llall yn derbyn dyraniadau cyllid 
Cymorth Grant gan Lywodraeth Cymru sy’n adlewyrchu pwysigrwydd y cyrff 
hyn i Gymru a’u cyfraniad at Symud Cymru Ymlaen.  
 
Mae’r dyraniadau refeniw ar gyfer Amgueddfydd Cenedlaethol Cymru a 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi’u cynnal yn unol â’r cyllidebau ar gyfer 
2017-18 a 2018-19, o ganlyniad i’r Cytundeb Cyllideb gyda Plaid Cymru. 
Mae’r naill gorff a’r llall wedi gosod targedau ar gyfer cynhyrchu incwm o 
ffynonellau eraill. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn creu tua £0.7 miliwn y 
flwyddyn o ffynonellau eraill, heb gynnwys unrhyw gymynroddion. Cyllideb yr 
Amgueddfa Genedlaethol a gynhyrchwyd o incwm ar gyfer 2018-19 yw 
£5.175 miliwn gros, neu £1.863 miliwn net ar ôl ystyried y costau cynhyrchu 
incwm.   
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Mae’r dyraniadau cyfalaf i’r cyrff hyn yn cynnwys symiau sylweddol i wneud 
gwaith cynnal a chadw cyfalaf mawr. Y cyfansymiau a ddyrannwyd dros y 
cyfnod rhwng 2017-18 a 2020-21 yw £8 miliwn ar gyfer y Llyfrgell 
Genedlaethol a £5 miliwn ar gyfer yr Amgueddfeydd Cenedlaethol.   

 
Mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa Genedlaethol yn parhau i fod yn 
ymrwymiad yn Symud Cymru Ymlaen 2016-2021, sydd wedi arwain at ddyblu 
nifer yr ymwelwyr; sy’n cael gwared ar y rhwystrau i gyfranogi mewn 
gweithgareddau diwylliannol ar gyfer pobl o gefndiroedd difreintiedig a/neu 
incymau isel; ac sy’n annog ailymweliadau a defnydd cymunedol o safleoedd 
a chyfleusterau ein hamgueddfa genedlaethol.   
 
Ar 18 Hydref 2018, agorodd Sain Ffagan yn llawn yn dilyn ailddatblygiad 
gwerth £30m, y cyfrannodd Llywodraeth Cyrmu £7 miliwn ato. Rwy’n 
croesawu’r safle sydd wedi’i adfywio a’i adnewyddu, ac rwy’n cymeradwyo’r 
Amgueddfa Genedlaethol am aros yn hygyrch drwy gydol yr ailddatblygiad, ac 
am y ffordd y mae wedi cynnwys cynifer o grwpiau a chymunedau yn y broses 
gynllunio. Mae’n wirioneddol yn dlws yn nghoron Cymru.  
 
Yn ogystal, mae’r Amgueddfa Genedlaethol yn gweithredu ar argymhellion 
arolwg Dr Simon Thurley ac mae wedi dechrau cynllunio sut i wella’r 
Amgueddfa Lechi Genedlaethol ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, dau o 
brif argymhellion Dr Thurley.  
 

4.4  Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd 
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Strategaethau y Llyfrgelloedd ac 
Amgueddfeydd 
 
Llyfrgelloedd 
 
Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn darparu amrywiaeth eang iawn o 
weithgareddau ar gyfer cymunedau, teuluoedd ac unigolion, a chyda 1.4 
miliwn o aelodau llyfrgelloedd, maent yn cyrraedd bron i 50% o’r boblogaeth. 
Canfu’r bwletin diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru bod 33% o’r rheini a 
arolygwyd wedi defnyddio llyfrgell yn y 12 mis diwethaf. Mae llyfrgelloedd yn 
ymgysylltu â phartneriaid i gefnogi cynhwysiant digidol, sgiliau, darllen a 
dysgu yn y blynyddoedd cynnar, iechyd a llesiant, a chynhwysiant 
cymdeithasol – yn enwedig ar gyfer pobl hŷn; yn ogystal â darparu mynediad 
at ddiwylliant, gwybodaeth a thechnoleg. O ganlyniad, mae buddsoddi mewn 
mentrau fel Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell a Presgripsiwn Llyfrau Cymru 
(ar gyfer iechyd meddwl) yn cyfrannu at flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 
Yn 2019-20, bydd dichonoldeb gweithio’n agosach ar sail ranbarthol yn cael ei 
archwilio.  
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Blaenoriaeth ar gyfer 2019-20 fydd parhau i gefnogi datblygiad y Gwasanaeth 
Llyfrgell Digidol Cenedlaethol sy’n darparu mynediad i bobl ledled Cymru at e-
lyfrau, e-bapurau newydd ac e-gomics ochr yn ochr â gweithredu System 
Rheoli Llyfrgelloedd Cymru Gyfan. Bydd yr holl awdurdodau sy’n weddill yn 
defnyddio’r system erbyn diwedd 2019. O ganlyniad i hyn, bydd gwaith yn 
cael ei ddatblygu i archwilio’r opsiynau ar gyfer cerdyn llyfrgell Cymru gyfan.  
Bydd fy swyddogion yn monitro’r ddarpariaeth o wasanaethau llyfrgell 
cyhoeddus i sicrhau y darperir gwasanaeth ‘cynhwysfawr ac effeithlon’ gan 
awdurdodau lleol, fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llyfrgelloedd ac 
Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964.  
  
Amgueddfeydd 
 
Mae cymorth yn parhau i gael ei gynnig i amgueddfeydd i gyrraedd a chynnal 
Safon Achredu Amgueddfeydd y DU. Mae hwn yn faes gwaith allweddol i 
sicrhau bod y cyhoedd yn derbyn gwasanaethau o safon uchel a bod 
treftadaeth gludadwy y genedl yn cael ei gwarchod yn gywir.  
 
Cyllid a ddyrannwyd i roi’r argymhellion yn yr Arolwg o Amgueddfeydd Lleol ar 
waith 
 

Mae swyddogion yn gwneud cynnydd gyda nifer o’r argymhellion a 
amlinellwyd yn yr Arolwg Arbenigol o Wasanaethau Amgueddfeydd Lleol.  
 
Mae’r gwaith yn parhau ar ddatblygu dull rhanbarthol o weithio ar gyfer 
amgueddfeydd lleol. Cafodd y gwaith dichonoldeb ei oedi ond mae bellach 
wedi cael ei wneud i nodi’r opsiynau. Bydd y swyddogion yn trafod yr 
adroddiad a gafwyd a nodi’r ffordd fwyaf priodol o sicrhau gwaith partneriaeth 
gwell ar lefel ranbarthol.  
 
Mae’r gronfa ddysgu gyfalaf ar gyfer Llyfrgelloedd wedi’i hestyn i 
amgueddfeydd ac archifau. Mae’r rhaglen grant yn darparu £1.38 miliwn o 
gyllid pob blwyddyn. Mae’r amgueddfeydd yn gymwys i wneud cais am gyllid i 
drawsnewid eu gwasanaethau. Yn 2018-19, cafodd pedwar amgueddfa 
gyfanswm o £0.49 miliwn.  Mae naw amgueddfa wedi cyflwyno Datganiad o 
Ddiddordeb ar gyfer y gronfa 2019-20, gan gyflwyno ceisiadau gwerth £1.14 
miliwn.   
 

4.5  Y Celfyddydau a Chyngor Celfyddydau Cymru 

 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru  
 
Mae’r dyraniad refeniw ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru wedi’i gynnal yn 
unol â’r cyllidebau ar gyfer 2017-18 a 2018-19, o ganlyniad i’r Cytundeb 
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Cyllideb Dwy Flynedd gyda Plaid Cymru. Mae’r dyraniad cyfalaf wedi’i gynnal 
hefyd – ar £0.355 miliwn.  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â’r cyllid i hyrwyddo mynediad i’r 
celfyddydau:  
 
Mae cynyddu’r lefelau o fynediad a chyfranogiad yn y celfyddydau yn 
allweddol ar gyfer Cyngor y Celfyddydau. Bydd yn aros yn flaenoriaeth yn y 
llythyr Cylch Gorchwyl. Mae Cyngor y Celfyddydau yn defnyddio’r rhan fwyaf 
o’i gymorth grant i ddarparu cyllid craidd ar gyfer 67 o sefydliadau celf 
strategol allweddol a byddwn yn disgwyl iddynt barhau i flaenoriaethu gwaith 
mynediad ac ymgysylltu. Mae Cynllun Corfforaethol newydd Cyngor y 
Celfyddydau, a lansiwyd ym mis Medi eleni, yn cynnal yr ymrwymiad hwn ond 
gyda mwy o ffocws ar fynediad, cydraddoldebau ac amrywiaeth. Maent wedi 
nodi blaenoriaeth strategol allweddol i ddarparu hyn:  Hyrwyddo 
Cydraddoldebau fel y sail ar gyfer ymrwymiad clir i gyrraedd yn fwy eang a 
dyfn i’r holl gymunedau ledled Cymru.  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â’r cyllid sydd wedi’i anelu at 
ddefnyddio’r celfyddydau a diwylliant i fynd i’r afael â thlodi;  
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhan o’r rhaglen Cyfuno ar lefel strategol, 
drwy ei gyfranogiad ar y Bwrdd Cynhwysiant Diwylliannol, y Grŵp 
Gweithrediadau Cyfuno a’r Grŵp Dysgu; mae ei gynllun Noson Allan yn 
Bartner Cenedlaethol. Mae cymorth Cyngor y Celfyddydau yn bennaf drwy ei 
sefydliadau celfyddydol yn hytrach na thrwy gyllid uniongyrchol.  
 
Ar lefel ymarferol, gweithredol: 
 

 Mae Noson Allan (am y ddwy flynedd ddiwethaf) wedi gweithio’n 
rhagweithiol gyda phartneriaid Cyfuno, gan fynychu cyfarfodydd 
rhanbarthol a darparu prosiectau Hyrwyddwyr Ifanc (ac achrediadau 
Gwobr Celfyddydol mewn rhai achosion) yn 6 o’r 8 o ardaloedd Cyfuno 
(nid yw Casnewydd Port Talbot a Gwynedd wedi derbyn y cynnig eto) 

 Mae Cyngor y Celfyddydau yn cynghori ac yn broceru cyflwyniadau 
rhwng partneriaid ac artistiaid Cyfuno / sefydliadau celfyddydol yn eu 
hardaloedd 

 Lle bo hynny’n berthnasol, mae Cyngor y Celfyddydau yn helpu i 
hysbysebu cyfleoedd a dosbarthu gwybodaeth drwy ei e-newyddion, ei 
wefan ac i gleientiaid Portffolio Celfyddydol Cymru.  

  
Mae Cyngor y Celfyddydau yn gwneud swm sylweddol o waith ac yn dangos 
ymrwymiad cryf i gynyddu cyfranogiad drwy ymgysylltu â grwpiau sydd wedi’u 
tangynrychioli a’u cynrychioli (grwpiau nodweddion gwarchodedig) yn ei waith 
ac yng ngwaith y rheini mae’n eu hariannu.  
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Mae gan Gyngor y Celfyddydau Grŵp Monitro Cydraddoldeb sydd wedi’i 
gadeirio gan Aelod o’i Gyngor, ac mae ei holl strategaethau a rhaglenni yn 
destun profion effaith cydraddoldeb eang.  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â’r cyllid sydd wedi’i anelu at 
annog/galluogi sefydliadau celfyddydol i gynhyrchu mwy o’i hincymau eu 
hunain:  
 
Mae Cyngor y Celfyddydau wedi lansio ei raglen ‘Gwytnwch’ sydd wedi’i 
dylunio i sicrhau bod sefydliadau celfyddydol yn canolbwyntio mwy ar yr elfen 
fusnes, eu bod yn fwy proffesiynol yn eu dulliau o reoli a gweithredu, a’u bod 
yn gallu datblygu a rheoli eu gweithgareddau i sicrhau sefydlogrwydd a 
sicrhad ariannol mewn hinsawdd ariannol heriol. Mae hyn wedi profi i fod o 
fudd enfawr ar gyfer yr 80% o bortffolio refeniw craidd Cyngor y Celfyddydau 
sydd wedi ymuno â’r rhaglen. Mae Cyngor y Celfyddydau yn gweithio gyda 
nifer o gleientiaid refeniw eraill sy’n teimlo y gallant gael budd o’r rhaglen tra 
eu bod hefyd yn archwilio cyfleoedd i ehangu’r cynllun i sefydliadau 
celfyddydol sy’n eistedd y tu allan i’w bortffolio.  
  
Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio’n agos gyda Cyngor y Celfyddydau a 
phartneriaid strategol eraill ar ddarparu a gweithredu argymhellion y Pwyllgor 
Diwylliant a’r Gymraeg ‘Meithrin Cydnerthedd - Cyllid Heblaw Cyllid 
Cyhoeddus ar gyfer y Celfyddydau’. Mae hyn yn cynnwys trafodaethau 
parhaus ynghylch darparu cymorth ychwanegol ac amgen posibl ar gyfer y 
gwaith hwn.  
 

4.6  Y cyfryngau a darlledu  
 
Dyryniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer y 
cyfryngau a darlledu 
 
Mae’r dyraniad refeniw ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru (CLlC) wedi’i gynnal yn 
unol â’r cyllidebau ar gyfer 2017-18 a 2018-19, o ganlyniad i’r Cytundeb 
Cyllideb gyda Plaid Cymru. Bydd hyn yn rhoi hwb i’r diwydiant cyhoeddi yng 
Nghymru. Bydd nifer o ddatblygiadau a wnaed yn bosibl o ganlyniad i gyllid 
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn 
parhau. Mae hyn yn cynnwys cefnogi swyddi golygyddol a marchnata o fewn 
nifer o dai cyhoeddi. Mae’r rhan fwyaf o’r tai cyhoeddi wedi’u lleoli mewn 
ardaloedd gwledig ac ôl-ddiwydiannol yng ngogledd a gorllewin Cymru ac felly 
maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i economi bregus yr ardaloedd hyn yn 
ogystal â’r Gymraeg. Mae gan Gyngor Llyfrau Cymru rôl allweddol mewn 
darparu Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru.   
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Yn ogystal â gwarchod cyllideb refeniw y Cyngor, mae wedi derbyn £0.532 
miliwn o gyllid cyfalaf ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn ystod y 
blynyddoedd diweddar i wneud gwaith atgyweirio brys ar ei Bencadlys a’i 
Ganolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth ac i uwchraddio systemau TG y Cyngor. 
Mae hyn wedi dod â budd i’r holl ddiwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn 
ogystal â’r Cyngor ei hunan.   

Mae’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn cyfrannu at y mwyafrif o’n 
hamcanion llesiant yn enwedig Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg 
yn ffynnu, Cymru ffyniannus a Cymru y Cymunedau Cydlynus. Mae’r Cyngor 
yn parhau i chwarae rôl hanfodol mewn cyfrannu at agenda strategol 
Llywodraeth Cymru mewn nifer o feysydd gan gynnwys hyrwyddo’r Gymraeg 
a sgiliau llythrennedd. Mae’r rhain, yn eu tro, yn cyfrannu at gydlyniant 
cymdeithasol, llesiant a mynd i’r afael â thlodi ymysg plant, yn ogystal â 
chefnogi buddiannau economaidd o fewn y diwydiannau creadigol.   
 
Mae cyllid gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i sianelu drwy’r Cyngor yn 
cynnwys cyllid ar gyfer Golwg 360, y gwasanaeth newyddion ar-lein dyddiol 
Cymraeg, a’r cyhoeddiadau materion y dydd Golwg a Barn. Mae’r cyllid i’r 
Cyngor hefyd yn cefnogi cylchgronnau iaith Saesneg sy’n cynnwys nifer o 
feysydd gan gynnwys materion y dydd/diwylliant.   
  
Mae ymrwymiadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â darlledu yn 
ymwneud ag adnoddau staffio (wedi’u cyllido o gyllideb Prif Grŵp Gwariant 
Gwasanaethau Canolog a Gweinyddiaeth Llywodraeth Cymru).   
 

4.7  Cymru Greadigol  
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer datblygu 
Cymru Greadigol  
 
Amcan Cymru Greadigol yw cefnogi twf economaidd y sector, cynorthwyo 
busnesau i greu a defnyddio cynnwys creadigol, blaenoriaethu cymorth i’r 
rheini sy’n gallu ymateb i gyfleoedd yr economi creadigol digidol byd-eang.  
 
I wneud hyn, mae angen inni ddarparu cynnig holistaidd, gan ddod yn frand 
‘deniadol’ ar gyfer y sector. Mae gennym strategaeth glir sy’n nodi’r angen i 
gwmpasu’r meysydd a ganlyn:  
 

 Seilwaith a mannau creadigol; 
 Talent, sgiliau a datblygiad y gadwyn gyflenwi; 
 Cyllid ar gyfer busnes a mynediad at gyngor arbenigol o dan arweiniad 

y diwydiant; 
 Gwella rhwydweithiau, partneriaethau a chydweithio; 
 Gwneud defnydd gwell o’r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau digidol 

ar gyfer darparu gwasanaethau; a 
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 Gwella gallu busnesau creadigol i greu, cadw a defnyddio eu heiddo 
deallusol yn economi Cymru 

 
Mae’r gofynion cyllidebol ar gyfer Cymru Creadigol yn parhau i gael eu 
datblygu ac maent yn gyfrifoldeb i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth.   
 
 

4.8 Cymorth i gynhyrchu ffilimau a rhaglenni teledu 
 
Yr arolwg a’r ffigurau refeniw arfaethedig diweddaraf, a chyfraddau 
deiliadaeth ar gyfer Stiwdios Pinewood ers dechrau’r Cytundeb 
Gwasanaethau Rheoli ym mis Tachwedd 2017. 
 
Y ffigurau diweddaraf ar gyfer y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau, gan 
gynnwys buddsoddiad llawn, elw ar fuddsoddiad a Gwariant Cymru (fesul 
prosiect)  
 
 
Y ffigurau diweddaraf ar gyfer Cronfa Sgrin Cymru, gan gynnwys cyfanswm y 
buddsoddiad a gwariant Cymru (fesul prosiect) 
 
 
Y ffigurau diweddaraf ynghylch benthyciad Llywodraeth Cymru i Stiwdios Bad 
Wolf gan gynnwys cyfanswm yr ad-daliadau a gwariant Cymru (wedi’u 
meincnodi yn erbyn targedau Llywodraeth Cymru)  
 
 
Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal sesiwn graffu ar Adroddiad 
Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Stiwdios Pinewood ar 5 Tachwedd. Rydym 
yn paratoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, a 
byddwn yn ysgrifennu ar wahân at y Pwyllgor hwn yn dilyn y sesiwn honno.   
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Atodiad B 
 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Dydd Iau 18 Hydref 2018 

 
Goblygiadau Brexit ar feysydd o fewn Cylch Gwaith y Pwyllgor. 

Papur Tystiolaeth – y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 
 
 
Mae’r sector diwylliant yn gwneud cyfraniad sylweddol at economi Cymru, yn 
cyfrannu at dwf economaidd cynhwysol fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu 
Economaidd, ac yn cynorthwyo i leihau anghydraddoldeb a chyfrannu at ein 
hamcanion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.   
 
Ar hyn o bryd, mae’n amhosibl mesur goblygiadau economaidd-gymdeithasol 
ac ehangach gadael yr Undeb Ewropeaidd.  
 
Dyma rai o’r goblygiadau mwyaf amlwg: 
 
 Colli cyllid ar gyfer prosiectau mawr – bu lefel sylweddol o gefnogaeth 

gan yr UE ar gyfer cyfleusterau diwylliannol a threftadaeth mawr yng 
Nghymru dros y ddeng mlynedd ddiwethaf gan gynnwys dros £74 miliwn 
ar gyfer prosiectau treftadaeth fel y buddsoddiad eiconig a thrawiadol 
yng Nghastell Harlech; 
 

 Colli cyllid ar gyfer prosiectau cydweithrediadol a fydd yn effeithio ar 
gyrff y sector, prifysgolion ac eraill, ac ar gyfer datblygu sgiliau, yn 
enwedig mewn diwydiannau creadigol;  
 

 Effaith ar farchnadau’r sector – mae artistiaid Cymru ac eraill yn dibynnu 
ar y gallu i arddangos yr hyn y maent yn ei gynnig yn rhyngwladol, tra bo 
45% o’r diwydiannau diwylliannol yn allforio i’r UE. Mae diwydiannau 
diwylliannol mawr yn adrodd eu bod yn debygol o adael y DU os nad oes 
cytundeb a fydd, yn ei dro, yn effeithio ar fusnesau creadigol lleol.   
 

 Effaith rheoleiddiol -  bydd yr effaith mwyaf yn debygol o fod ar 
gofnodion digidol, eiddo deallusol a hawfraint. Nid yw’r UE yn rheoleiddio’r 
amgylchedd hanesyddol ac er bod rhai goblygiadau ar gyfer eiddo 
diwylliannol, nid ydym yn wynebu yr un math o heriau cyfreithiol neu 
reoleiddiol ag y byddwn yn eu hwynebu, er enghraifft, o ran yr amgylchedd 
naturiol.   
 

 Effaith bosibl cyfnewidioldeb ariannol (fel gwerth y bunt) – mae’n 
amhosibl mesur hyn ond mae posibilrwydd y gallai costau gynyddu, er 
enghraifft mae costau papur i gyhoeddwyr eisoes wedi codi 25%.  
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Mae Llywodraeth Cymru yn ei chyfanrwydd wedi bod yn glir a chyson o ran ei 
chwe blaenoriaeth:  
 Mynediad llawn a diymatal parhaus i’r Farchnad Sengl a chyfranogiad 

mewn Undeb Tollau i warchod y 60% o allforion o Gymru sy’n mynd i’r UE 
a chynnal a chynyddu buddsoddiad mewn creu swyddi.  

 
 System ymfudo newydd sy’n cysylltu ymfudo’n agos â chyflogaeth fel y 

gallwn recriwtio’r doctoriaid, y nyrysys, y peiriannwyr a’r gweithwyr eraill 
sydd eu hangen arnom, tra’n gwarchod cyflogeion rhag achosion o 
gamfanteisio.   
 

 Nad yw Cymru’n colli ceiniog o gyllid yn sgil Brexit fel yr addawyd yn ystod 
y refferendwm.  
 

 Perthynas gyfansoddiadol gwbl wahanol rhwng y llywodraethau 
datganoledig a Llywodraeth y DU – ar sail parch o’r naill ochr a’r llall. Dim 
tynnu pwerau datganoledig yn ôl i Whitehall.   
 

 Cynnal y dulliau diogelu cymdeithasol ac amgylcheddol presennol, gan 
gynnwys hawliau gweithwyr.  
 

 Pwysigrwydd hanfodol y cyfnod trosglwyddo i osgoi ‘ymyl dibyn’. 
 
Mewn perthynas â diwylliant, ein strategaeth felly yw:  
 
 Ymgysylltu â sefydliadau yn y sector i ddeall effaith Brexit, casglu 

gwybodaeth am eu profiadau a chydweithio i baratoi ar gyfer goblygiadau 
ymarferol gadael yr UE.   
 

 Gweithio gydag amaeth ac ar draws Llywodraeth Cymru i sicrhau bod 
diwylliant, treftadaeth a’r amgylchedd hanesyddol yn cael eu hystyried yn y 
trefniadau newydd 

 
 Datblygu rhwydweithiau a pherthnasau newydd yn Ewrop ac o 

gwmpas y byd i hyrwyddo diwylliant yng Nghymru, gan weithio gyda’r 
Cyngor Prydeinig, Pennaethiaid Fforwm Treftadaeth Ewrop ac eraill;   

 
 Trafod gydag Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 

Llywodraeth y DU mewn perthynas â rheoliadau eiddo diwylliannol ac 
offerynnau statudol newydd.  

 
 Cydweithio, o fewn Llywodraeth Cymru a chyda ein rhanddeiliaid a 

phartneriaid, i godi proffil rhyngwladol Cymru  
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Bu pob corff unigol yn y sector, gan gynnwys Cyngor y Celfyddydau, 
Amgueddfa Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a Chomisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru hefyd yn gweithio i archwilio ffynonellau newydd o gyllid ac i gynnal 
rhwydweithiau presennol, a meithrin rhai newydd.    
 
Er nad yw twristiaeth yn dod o fewn cylch gwaith y pwyllgor, mae’n werth nodi 
bod ein hymgyrchoedd a’n gweithgareddau marchnata twristiaeth mawr 
hefyd yn chwarae rôl hanfodol o ran ein cynorthwyo i barhau i ddatblygu 
amlygrwydd ac enw da Cymru yn rhyngwladol. Mae potensial i ddefnyddio ein 
hallforion creadigol, diwylliannol a chwaraeon diffiniol i feithrin brand Cymru 
mewn marchnadoedd allweddol fel yr Almaen, Sbaen a’r UDA yn ogystal â’r 
marchnadoedd sy’n dod i’r amlwg fel Tsieina, India a Japan ar ôl Brexit.   
 
Wrth gwrs, nid ydym yn ystyried yr effaith ar y sector diwylliannol ar ei ben ei 
hun. Mae Grŵp Swyddogion y Trefniadau Pontio Ewropeaidd (GSTPE) 
Llywodraeth Cymru sy’n drawsadrannol yn cefnogi Is-bwyllgor y Cabinet ar y 
Trefniadau Pontio Ewropeaidd. Sefydlwyd is-grwpiau GSTPE hefyd yn ôl yr 
angen, er enghraifft ar ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â Brexit, fframweithiau, 
parodrwydd, ystyriaethau economaidd, cyfathrebiadau a chyllid y DU. Rydym 
hefyd yn ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid a fforymau 
rhynglywodraethol. Mae’r dull gweithredu cydweithredol wedi galluogi 
Llywodraeth Cymru i fod ar y blaen o ran ymateb i’r penderfyniad i adael yr 
UE ac wedi ein galluogi i gyfrannu mewn modd cadarnhaol at y drafodaeth er 
mwyn dylanwadu ar safbwyntiau Llywodraeth y DU, ac i ddarparu cynigion 
cadarn ar gyfer y dyfodol ar sail tystiolaeth gadarn. 
 
 
 
 


