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Annwyl Dafydd 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 

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

Chyfathrebu ar 8 Ionawr i drafod Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar 

gyfer 2020/21. 

Diolch i chi am gytuno i roi rhagor o fanylion i’r Pwyllgor ar y gyllideb a 

gwaith eich adran. 

Cyfuno 

Soniasoch fod y cynllun Cyfuno wedi cael ei adolygu’n ddiweddar ac y 

byddwch yn cynyddu’r dyraniad cyllid ar ei gyfer. Buaswn yn ddiolchgar pe 

gallech ysgrifennu at y Pwyllgor i nodi canlyniad yr adolygiad, ac union swm 

y cyllid ar gyfer cynllun Cyfuno unwaith y penderfynir ar hyn. 

Dywedasoch hefyd y bydd eich adran yn rhoi blaenoriaeth i gynyddu 

cyfranogiad a phresenoldeb mewn safleoedd diwylliannol a safleoedd 

treftadaeth yn eich portffolio. Unwaith eto, byddwn yn ddiolchgar pe gallech 

gynnwys ffigurau ar gyfraddau presenoldeb a chyfranogi presennol a’ch 

ffigurau targed yn hyn o beth ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Hoffai’r 

Pwyllgor fynd ar drywydd y nod hwn fel rhan o’n gwaith craffu ar y gyllideb o 

ran y gyllideb y flwyddyn nesaf. 

Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Chwaraeon 

Deallaf eich bod yn disgwyl derbyn achosion busnes ar gyfer yr Oriel Gelf 

Gyfoes Genedlaethol a’r Amgueddfa Chwaraeon yr haf hwn. Dywedasoch 

hefyd y byddwch yn ceisio cyllid ychwanegol yn y gyllideb atodol i fwrw 

ymlaen â’r prosiectau hyn. 



 
 
 
 

 
 

A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ganlyniadau’r achosion 

busnes, eich cais am gyllid a phryd rydych yn gobeithio cyhoeddi eich 

penderfyniad ar y camau nesaf ym mhob achos. 

Penodi Cyfarwyddwr Masnachol i Amgueddfa Genedlaethol Cymru 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor 

am y cynnydd a wnaed o ran penodi Cyfarwyddwr Masnachol i Amgueddfa 

Genedlaethol Cymru. Byddai’n ddefnyddiol pe gallech nodi’r rhesymau pam 

na wnaed y penodiad yn gynt. Nododd yr Aelodau yn ystod y drafodaeth ar y 

pwnc hwn y gallai cyfuno’r swydd hon â chyfrifoldebau ar draws nifer fwy o 

sefydliadau olygu y gellir cynnig cyflog uwch ac y gallai ddenu cronfa fwy o 

ymgeiswyr. 

Cyllid ar gyfer prosiectau ffilm a theledu mawr 

A oes modd i chi amlinellu gwerth a natur y prosiectau sydd wedi cael 

cefnogaeth cyllid y Llywodraeth ers y saib o ran y Gyllideb Buddsoddi yn y 

Cyfryngau? A oes modd i chi amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru wedi 

sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ymgeiswyr am y cyllid hwn yn ystod y saib 

o ran y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau? Mae rhanddeiliaid wedi dweud 

wrth y Pwyllgor yn anffurfiol bod diffyg gwybodaeth a diffyg 

cyhoeddusrwydd ynghylch cefnogaeth posibl gan y Llywodraeth ar gyfer 

prosiectau. 

A allwch nodi’r gwersi a ddysgwyd yn sgîl y ffordd y gweinyddwyd y Gyllideb 

Buddsoddi yn y Cyfryngau a gaiff ei throsglwyddo i’r dull cyllido a gynigir ar 

gyfer ffilm a theledu o dan Cymru Greadigol? 

Lleoliadau cerddoriaeth fyw 

Soniasoch y byddwch yn blaenoriaethu dulliau i gefnogi lleoliadau 

cerddoriaeth fyw a hyrwyddwyr, i leihau’r risg ariannol a all ddeillio o gynnal 

digwyddiadau. A allwch ddarparu rhagor o fanylion am y cynigion hyn? 

 

 



 
 
 
 

 
 

Cronfa newyddiaduraeth hyperleol 

A allwch ddarparu canlyniadau’r astudiaeth hon i’r Pwyllgor, a nodi a yw’r 

arian hwnnw wedi cyflawni’r amcanion a ddymunwyd? A allwch roi gwybod i 

ni a fydd y gronfa’n parhau? 

Er mwyn symud ymlaen â gwaith y Pwyllgor, byddwn yn gwerthfawrogi pe 

gallech ymateb i’r cwestiynau hyn erbyn 30 Ionawr 2020. 

Diolch eto am ddarparu rhagor o fanylion am y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 

2020/21. 

Yn gywir, 

  

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

 

 


