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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon – 2 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Memorandwm ar Gynigion y Gyllideb Ddrafft ar Ddiwylliant ar gyfer 2017-18

1.0 Cyflwyniad

Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth ariannol gefndir i’r Pwyllgor ynghylch fy 
nghynlluniau gwario fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith – 
mewn perthynas â’r cyllidebau Diwylliant o fewn fy mhortffolio, fel yr amlinellwyd 
yn y Gyllideb Ddrafft a gyhoeddwyd ar 18 Hydref 2016.

Mae Atodiad A yn rhoi dadansoddiad o ffigurau’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer Diwylliant 
yn ôl Cam Gweithredu, ac yn ôl Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) o fewn pob Cam 
Gweithredu. 

Mae’r Pwyllgor wedi gofyn am wybodaeth am faterion cyllidebol penodol fel y nodir 
yn yr Atodiad i’r llythyr yn fy ngwahodd i fynychu sesiwn y Pwyllgor. Mae’r  
ymatebion wedi’u hymgorffori yn y papur Tystiolaeth hwn.

2.0 Crynodeb o Newidiadau’r Gyllideb 

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu cyhoeddi setliad refeniw blwyddyn i roi 
amser i asesu effaith Datganiad yr Hydref yn nhermau cynlluniau gwariant refeniw y 
tu hwnt i 2017/18. Cyhoeddwyd cyllideb cyfalaf bedair blynedd sy’n cynnwys 
cyllideb gadarn ar gyfer 2017/18 a dyraniadau dangosol ar gyfer y tair blynedd 
ddilynol.

Caiff trosolwg o ddyraniadau cyllideb refeniw Ddrafft 2017-18 ar gyfer Diwylliant (yn 
cynnwys Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME)) eu crynhoi yn Nhabl 1 isod. Cafwyd 
cynnydd o £2.896m yn nyraniadau cyllideb refeniw 2017-18 i gefnogi Diwylliant o 
gymharu â Chyllideb Sylfaenol Ddiwygiedig 2017-18.

TABL 1: TROSOLWG O’R GYLLIDEB

Cyllideb 
Sylfaenol 

Ddiwygiedig 
2016-17

£’000

Newid
£’000

Cyllideb 
Ddrafft
2017-18

£’000

Refeniw:
Celfyddydau 30,335 1,323 31,658
Amgueddfeydd, archifau a 34,495 1,554 36,049
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llyfrgelloedd
Y Cyfryngau a Chyhoeddi 3,526                 123 3,649
Yr amgylchedd hanesyddol a 
naturiol

13,233 (104) 13,129

Cyfanswm Refeniw 81,589 2,896 84,485
Gwariant a Reolir yn Flynyddol 
(Darpariaethau pensiwn)

3,013 0 3,013

Caiff y dyraniadau cyfalaf ar gyfer y cyfnod pedair blynedd eu crynhoi yn Nhabl 2 
isod:

TABL 2: TROSOLWG O’R GYLLIDEB CYFALAF 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2017/18 Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf
2016/17

£’000

£’000 
2017/18

£’000 
2018/19

£’000 
2019/20

£’000 
2020/21

Cyfans
wm

£’000

Cyfalaf Traddodiadol
Celfyddydau 355 355 355 355 355 1,420
Amgueddfeydd, 
Archifau a 
Llyfrgelloedd 

3,973 14,993 2,170 2,821 2,432 22,416

Cyfryngau a 
Chyhoeddi 60 30 30 30 30 120

Yr amgylchedd 
hanesyddol a 
naturiol

4,901 3,370 3,370 2,370 4,370 13,480

Cyfanswm 
Cyfalaf 9,289 18,748 5,925 5,576 7,187 37,436

2.1 Refeniw

Mae’r cynnydd yn y gefnogaeth y gallwn ei darparu i’r sector Treftadaeth a 
Diwylliant yn rhan o’r cytundeb y daethpwyd iddo gyda Phlaid Cymru i ddarparu 
£3m i gynyddu cyllid i’r sector. 

Ceir gostyngiad bach o £0.14m yn y gyllideb ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol a 
naturiol. Disgwylir i hyn gael ei gwmpasu gan gynnydd mewn incwm a gynhyrchir 
gan CADW.

Wedi’i gynnwys o fewn y setliad llinell sylfaen diwygiedig ar gyfer 2017-18 ar gyfer 
Amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd mae dyraniad ychwanegol o £0.261m a 
ddarperir i’r Amgueddfeydd Cenedlaethol i helpu i dalu costau’r setliad cyflog ar 
gyfer prynu taliadau premiwm. Ar yr un pryd, ceir lleihad yn grant caffael 
sbesimenau cyfalaf yr Amgueddfa.

Bydd y £3m ychwanegol yn cefnogi cynnydd o £1.056m mewn cyllid ar gyfer 
Cyngor Celfyddydau Cymru, cynnydd o £0.730m ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru, £0.324 ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru, £0.123m ar gyfer Cyngor 
Llyfrau Cymru, £0.500m ar gyfer Cymal a £0.267m ar gyfer y Celfyddydau. Bydd 
hefyd yn cefnogi astudiaethau dichonoldeb ar gyfer Oriel Gelf Genedlaethol ac 
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amgueddfa bêl-droed yng Ngogledd Cymru. Bydd llinellau cyllid refeniw yn 2017-18 
ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, CADW a Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru, yn aros yr un fath ag ar gyfer 2016-17. Dangosir y ffigurau yn 
nhabl BEL yn Atodiad A.

2.2 Cyfalaf

Mae cyfanswm y gyllideb cyfalaf wedi gweld cynnydd o £9.459m i £18,748m yn 
2017-18, sy’n cynnwys £11.020m o gyllid ychwanegol ar gyfer cyllidebau’r 
Amgueddfeydd a’r Llyfrgelloedd yn 2017/18 er mwyn darparu cyllid i gyflymu gwaith 
cynnal a chadw hanfodol. Mae’r cyllidebau’n lleihau mewn blynyddoedd dilynol o 
ganlyniad i’r cynnydd ym mlwyddyn un o’r cyfnod cyllideb pedair blynedd. Mae’r 
cyllid ychwanegol hwn yn cynnwys:

o Cynnydd o £7.780m yng nghyllideb cyfalaf Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, i helpu i gefnogi gwaith cyfalaf cynnal a chadw;

Cynnydd net o £3,240m, 703m yn y gyllideb Amgueddfeydd, Archifau a 
Llyfrgelloedd, i helpu i gefnogi gwaith cyfalaf cynnal a chadw. Caiff y cynnydd o 
£11.020m ei wrthbwyso gan ostyngiadau yng nghyllideb Cyngor Llyfrau Cymru 
(£30,000) a Cadw (£1.531m).

Ceir dadansoddiad manylach o gyllidebau cyfalaf yn nhabl BEL yn Atodiad B.
 
2.3 Gwariant a Reolir yn Flynyddol 

Mae cyllidebau Gwariant a Reolir yn Flynyddol yn cefnogi darpariaeth ar gyfer 
unrhyw gostau pensiwn y gallai fod eu hangen mewn perthynas â chynlluniau 
pensiwn Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Parhaodd cyllideb 
2017-18 o £3.013m yn ddigyfnewid ers 2016-17. Mae hon yn gyllideb nad yw’n 
arian parod.

3.0 YMATEBION I’R WYBODAETH BENODOL Y GOFYNNODD Y PWYLLGOR 
AMDANI

Mae’r ymatebion i’r wybodaeth benodol y gofynnodd y Pwyllgor amdani fel a 
ganlyn: 

3.1 Cyflwyno’r gyllideb 

Mae Cyllideb Ddrafft 2017-18, yn ôl Llinell Gwariant y Gyllideb, yn Atodiad A.

3.2 Blaenoriaethau ac ymrwymiadau Llywodraeth Cymru  

Manylion y costau sy’n gysylltiedig â blaenoriaethau ac ymrwymiadau Llywodraeth 
Cymru yn ystod cyfnod y gyllideb ddrafft a/neu unrhyw waith sy’n cael ei wneud i 
asesu’r cyfryw gostau

Yn y gyllideb hon rydym naill ai wedi diogelu, neu wedi llwyddo i gynyddu cyllidebau 
ein cyrff a noddir a sefydliadau eraill yr ydym yn eu hariannu er mwyn iddynt allu 
parhau i gyflawni blaenoriaethau’r Llywodraeth. Bydd y gwariant ar ddiwylliant a 
threftadaeth yn cael ei gyfeirio at y gwaith o gefnogi’r blaenoriaethau hyn yn ogystal 
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â chynnal a hyrwyddo treftadaeth y genedl mewn ffordd gynaliadwy ar gyfer 
cenhedloedd y dyfodol.

P’un a oes modd cyflawni’r blaenoriaethau a’r ymrwymiadau hyn o fewn cyllideb y 
portffolio sydd ar gael a manylion unrhyw feysydd lle mae fforddiadwyedd yn destun 
pryder?

Mae’r union ffordd y caiff rhai ymrwymiadau newydd eu cyflawni gan y cyrff a noddir 
gennym yn cael ei hystyried ar hyn o bryd. Caiff cyllidebau eu blaenoriaethu i 
gyflawni’r ymrwymiadau hyn. 

Gwybodaeth ynghylch sut y caiff y broses o gyflawni’r ymrwymiadau yn eich 
portffolios a’u canlyniadau cysylltiedig ei monitro a’i gwerthuso i ddangos gwerth am 
arian

Caiff y broses o gyflawni ymrwymiadau a’u canlyniadau cysylltiedig ei monitro drwy 
gydol y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd rhyngof â Chadeiryddion a 
Phrif Weithredwyr y cyrff a noddir, y trafodaethau yn y cyfarfodydd Monitro 
Chwarterol ar lefel swyddogol, a thrwy gyfrwng grwpiau llywio. Cynhelir 
gwerthusiadau yn gyfnodol ac fel y bo’n briodol er mwyn sicrhau bod y canlyniadau 
a ddymunir yn cael eu cyflawni a bod y buddsoddiadau’n darparu gwerth am arian.

Pa ystyriaeth a roddwyd i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
wrth wneud dyraniadau yn eich cyllideb?

Mae cyfanswm y gyllideb ar gyfer Diwylliant wedi cynyddu ar gyfer y flwyddyn nesaf 
o ganlyniad i’r cytundeb ar y gyllideb gan Blaid Cymru. Bydd hyn yn helpu i gynnal 
sefydliadau allweddol ar gyfer y dyfodol. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru oll yn gyrff 
cyhoeddus y mae’n ofynnol iddynt ddatblygu amcanion llesiant (o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru) erbyn Mawrth 2017. Mae’r holl sefydliadau 
hyn yn ymgysylltu’n weithredol â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar yr 
agenda bwysig hon. Mae pob sefydliad yn cefnogi’r nod llesiant cenedlaethol sef 
‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’ yn uniongyrchol, a hefyd 
yn cyfrannu at ystod o nodau llesiant eraill.

Mae’r rhaglen Cyfuno: Trechu tlodi trwy ddiwylliant yn ymgorffori’r dulliau 
gweithredu a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’r 
Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ni gydweithio ag ystod ehangach o randdeiliaid i 
greu cysylltiadau rhwng heriau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol ac i ddod o hyd i ddatrysiadau cynaliadwy a rennir. Mae Cyfuno yn 
ymyriad cost isel, wedi’i lywio gan randdeiliaid Diwylliant a Chymuned: 
cydweithrediad gwirioneddol sydd â’r nod o alinio meysydd polisi a arferai fod ar 
wahân. Mae’r rhaglen hon yn cynrychioli ffordd strategol newydd a fydd yn ein 
galluogi i werthuso’r defnydd o ddiwylliant a’r buddiannau niferus sy’n gallu deillio 
ohono. 

3.3 Polisïau Allweddol
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Cyn penderfynu ar ddyraniadau cyllideb, gwybodaeth am natur y ddeialog a 
gawsoch â’r sefydliadau a’r rhanddeiliaid a oedd yn gyfrifol am ddarparu polisïau o 
fewn eich portffolio

Mae trafodaethau ynghylch cyllidebau’r dyfodol a goblygiadau unrhyw ostyngiadau 
yn y gyllideb yn rhan o ddeialog reolaidd a geir gyda’r cyrff a noddir. Cynhelir 
trafodaethau ar lefel swyddogol yn chwarterol mewn cyfarfodydd monitro, lle maent 
yn eitem safonol ar yr agenda. Yn ogystal, rwy’n trafod materion cyllid a’r gyllideb 
yn fy nghyfarfodydd chwe misol gyda Chadeiryddion/Llywyddion a Phrif 
Weithredwyr bob bwrdd. 

Sut mae gweithredu Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol Cymru wedi cael effaith 
ar ddyraniadau ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, a gwybodaeth am sut mae hyn 
yn gysylltiedig â chanlyniadau’r Strategaeth hyd yma a chanlyniadau’r dyfodol

Mae Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol Cymru yn nodi sut mae’r amgylchedd 
hanesyddol yn cyfrannu at flaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran swyddi a 
sgiliau, lles economaidd a datblygu cynaliadwy; cyfraniad y cyhoedd a gwella 
mynediad; gwella a chefnogi cyrhaeddiad addysgol; mynd i’r afael â thlodi a gwella 
cyfleoedd bywyd.

Mae’r rhan fwyaf o weithredoedd cost uchel y Strategaeth eisoes wedi’u cyflawni 
neu wrthi’n cael eu cyflawni, yn cynnwys y Fframwaith Archaeoleg Gymunedol,  
Cynllun Dehongli Cymru Gyfan, Gwelliannau Dysgu Gydol Oes, y broses fewnol o 
ddarparu Drysau Agored, a’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth £19m a ariennir gan 
yr UE, yr amcangyfrifir ei fod wedi creu dros 1,000 o swyddi ac wedi cefnogi bron i 
300 o swyddi adeiladu, yn ogystal â dod ag £19m ychwanegol i’r economi yn ystod 
cyfnod y prosiect (2009-2015).

Mae prosiectau eraill, megis rhestr Battlefields a chynnig Safle Treftadaeth y Byd y 
Diwydiant Llechi yn cael eu darparu mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn y 
sector, ac felly mae’r costau sy’n gysylltiedig â hwy yn gymharol fach o safbwynt 
Cadw. Mae’r broses o hyrwyddo adnewyddu drwy dreftadaeth yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth, sydd hefyd yn cael ei darparu mewn partneriaeth.  

Sut mae’r broses o weithredu’r darpariaethau o fewn Deddf Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) wedi cael effaith ar ddyraniadau ar gyfer yr amgylchedd 
hanesyddol

Amcangyfrifir bod angen hyd at £0.220m o wariant ychwanegol yn 2017-18 o 
ganlyniad i weithredu Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Bydd y gost 
reolaidd felly hyd at £0.197m y flwyddyn. Mae darpariaeth y gyllideb ar gyfer y 
symiau hyn wedi’u clustnodi o fewn llinell cyllideb Cadw. 

Manylion sy’n nodi i ba raddau y mae Cadw wedi llwyddo i gyrraedd ei dargedau 
cynhyrchu refeniw cynyddol

Rydym ar y trywydd cywir i gyflawni’r targed incwm uwch. £5.78m oedd y ffigur 
incwm terfynol ar gyfer 2015-16. Cafodd y gyllideb ar gyfer 2016-17 ei gosod 7.3% 
yn uwch na hyn sef £6.2m - a 15.7% yn uwch na chyllideb 2015-16 sef £5.36m. 
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Er mwyn cyrraedd y targed hwn, cynyddwyd y prisiau mynediad i’r henebion o 
benwythnos y Pasg 2016. Er enghraifft, yn y 2 brif safle, Conwy a Chaernarfon, 
cafwyd cynnydd o 17.8% mewn pris un tocyn. Cafodd y cynnydd ei wrthbwyso 
mewn rhai safleoedd lle cafwyd lleihad mewn pris consesiynau a thocynnau teulu.

Yn ogystal, er mwyn cyflawni ein Dangosydd Perfformiad Allweddol sef sicrhau bod 
niferoedd yr ymwelwyr sy’n talu yn cynyddu o leiaf 3%, cynyddwyd y gyllideb 
farchnata, a neilltuwyd cronfeydd cyfalaf ychwanegol i brynu cerflun draig mawr a 
leolwyd yng Nghastell Caerffili i ddechrau, ond a deithiodd o amgylch safleoedd 
megis Castell Cas-gwent a Biwmaris yn ystod yr haf. Mae hyn wedi bod yn ffordd 
dda o ddenu ymwelwyr.

Ar ddiwedd Awst, roedd cyfanswm y gyllideb yn £0.195m (4.9%) yn uwch na ffigur y 
gyllideb hyd yma sef £4.162m. Aelodaeth yw’r ffrydiau incwm sy’n perfformio orau, 
sef cynnydd o 22.2%, gyda chyfanswm nifer yr aelodau bellach ar ei uchaf erioed, 
dros 16,500. Yn ogystal, mae gwerthiannau manwerthu yn perfformio’n dda iawn, 
sef 14.6% yn uwch na’r gyllideb. Ar hyn o bryd mae’r rhagolwg diwedd blwyddyn 
wedi’i bennu ar £6.4m, £0.2m yn uwch na’r gyllideb.

Er mwyn cynnal y perfformiad hwn, bwriedir cynyddu prisiau mynediad i henebion 
ymhellach y flwyddyn nesaf. Yn ogystal, mae cronfeydd cyfalaf yn cael eu gwario ar 
brynu system aelodaeth ar-lein, gan alluogi hyn i gael ei brynu’n llawer haws na’r 
broses bost/ffôn bresennol. Bydd y system hon hefyd yn darparu cronfa ddata well 
a fydd yn rhoi darlun cliriach i ni o broffiliau/dewisiadau aelodau a fydd yn sicrhau 
gweithgarwch marchnata uniongyrchol sy’n fwy penodedig.

Diweddariad ar gynnydd adolygiad y Farwnes Randerson o weithgareddau 
treftadaeth yng Nghymru, ac i ba raddau y bydd cyllid Llywodraeth Cymru ar gael i 
weithredu ei argymhellion  

Mae’r adroddiad sy’n deillio o’r adolygiad wedi’i gyhoeddi erbyn hyn. Mae grŵp 
llywio wedi cael ei sefydlu erbyn hyn i ddatblygu’r gwaith. Mae nifer o opsiynau yn 
cael eu hystyried. Darperir cyllid maes o law yn ôl y gofyn er mwyn gweithredu’r 
argymhellion.

Manylion ynghylch sut y penderfynwyd ar y dyraniadau ar gyfer Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyfarfûm â Chadeiryddion a Phrif Weithredwyr Amgueddfa Genedlaethol Cymru a 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym Mehefin. Ers hynny, mae fy swyddogion wedi 
parhau i fonitro eu sefyllfaoedd ariannol, ac wedi rhoi cyngor i mi ynghylch hyn.  

Mae’r gyllideb refeniw sylfaenol ar gyfer y cyrff hyn wedi cynyddu  £1.554m ar gyfer 
2017-18 fel rhan o’n cytundeb ar y gyllideb gyda Phlaid Cymru, sy’n adlewyrchu 
pwysigrwydd y cyrff hyn i Gymru fel yr adlewyrchir yn Symud Cymru Ymlaen, ac er 
mwyn cydnabod yr heriau maent yn eu hwynebu. Yn achos Amgueddfeydd 
darparwyd £0.261m ychwanegol i helpu i dalu costau’r setliad tâl ar gyfer prynu 
cyfran taliadau premiwm.
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Roedd darparu mynediad am ddim i’r sefydliadau hyn yn un o brif ymrwymiadau’r 
Rhaglen Lywodraethu 2011-2016.  Mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa 
Genedlaethol yn parhau i fod yn ymrwymiad yn Symud Cymru Ymlaen 2016-2021.

O ran cyfalaf, mae’n bleser gennyf ddweud fy mod yn darparu £7.78m o gyllid i’r 
Llyfrgell a £3.24m i’r Amgueddfa i helpu i gefnogi gofynion cyfalaf cynnal a chadw 
hanfodol y cyrff hyn. Mae’r gyllideb newydd yn 2017-18 yn golygu y gellir cyflymu’r 
gwaith atgyweirio hanfodol hwn.

Gwybodaeth am lefel y cyllid a ddarperir i weithredu’r Strategaeth Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli a Strategaeth Amgueddfeydd Cymru, yn cynnwys sut mae hyn yn 
gysylltiedig â chanlyniadau’r strategaethau hyd yma a chanlyniadau’r dyfodol.

Cyfanswm lefel y cyllid refeniw o dan Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli, a gynhaliwyd o 
2012-2016, oedd £6.3m, a ddaeth o linell cyllideb refeniw’r Is-adran Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd (MALD), ynghyd â chyllid cyfalaf o’r Rhaglen Llyfrgelloedd 
Dysgu Cymunedol. Daeth cyllid Strategaeth Amgueddfeydd Cymru o linell cyllideb 
refeniw MALD hefyd, o’r dyraniad ar gyfer amgueddfeydd lleol, sef tua £300k y 
flwyddyn.   

Yn ystod cyfnod Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli cynhaliwyd gwerthusiad annibynnol i 
fonitro a mesur canlyniadau a buddiannau’r strategaeth. Canfu’r adroddiad terfynol 
fod canlyniadau ar gyfer defnyddwyr a staff llyfrgelloedd yn cynnwys gwella dysgu, 
cyflawni eu nodau, gwella eu sgiliau, ymgysylltiad cymdeithasol a gwell amgylchedd 
llyfrgell. Defnyddiodd yr ymchwil gwerthuso theori model newid i osod gwerth 
ariannol ar y canlyniadau hyn a buddiannau eraill a nodwyd. Cyfrifwyd mai £22m 
oedd cyfanswm gwerth y canlyniadau hyn. Mae hyn yn cymharu â buddsoddi 
£6.3m, gan roi cymhareb o tua 3.5:1. Bydd canlyniadau ar gyfer cynlluniau llyfrgell 
yn y dyfodol yn ystyried canfyddiadau’r gwerthusiad.

Bwriadwyd cynnal gwerthusiad terfynol o’r Strategaeth Amgueddfeydd yn 2016. O 
ganlyniad i bwysau cyllidebol cafodd y gwaith comisiynu ei ohirio a chaiff hwn ei 
gynnal bellach yn ystod 2017. Nododd y gwerthusiad interim faterion cynyddol 
mewn perthynas â’r nod ‘gweithio’n effeithiol’, a gynhyrchodd yr Adolygiad 
Arbenigol ar y Ddarpariaeth o Amgueddfeydd Lleol.

Sut mae argymhellion yr Adolygiad Arbenigol ar y Ddarpariaeth o Amgueddfeydd 
Lleol wedi dylanwadu ar ddyraniadau (yn benodol yr argymhellion i sefydlu cyrff 
rhanbarthol a chronfa trawsnewid)

Mae swyddogion yn datblygu cynigion manwl i weithredu nifer o’r argymhellion. 
Mae’r rhain yn cynnwys adolygiad prisiau mynediad mewn partneriaeth â 
Chymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol; gwaith cwmpasu ar gyfer Casgliadau 
Cymru, a’r Siarter Amgueddfeydd. Mae swyddogion hefyd yn edrych yn agosach ar 
y model rhanbarthol. Ceir trafodaethau ar hyn o bryd i sefydlu peilot ar gyfer gwaith 
rhanbarthol ar draws un ardal o Gymru. Yn dilyn canlyniadau’r gwaith hwn, byddaf 
yn ystyried sut y gellir ei gyflwyno ledled Cymru a pha fuddsoddiad sydd ei angen i 
ddatblygu model gwaith newydd a chynaliadwy.

Mae cyllid ar gyfer gwaith ar argymhellion yr amgueddfeydd yn cael ei flaenoriaethu 
o fewn llinell gyllideb MALD. Yn ogystal, rwy’n ymestyn cyllid cyfalaf gweddnewid y 
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Rhaglen Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol i amgueddfeydd yn ogystal â llyfrgelloedd 
cyhoeddus. Drwy ail-flaenoriaethu, bydd y gyllideb yn cynyddu o £1m i £1.4m y 
flwyddyn. Bydd hyn yn galluogi amgueddfeydd i gynllunio a gweithredu gwelliannau 
i’r gwasanaethau maent yn eu cynnig.

Sut mae’r angen parhaus i fynd i’r afael â rhwystrau i gyfranogiad yn y celfyddydau 
ac i hyrwyddo mynediad i’r celfyddydau wedi effeithio ar ddyraniadau cyllideb ar 
gyfer y celfyddydau

Pwysleisiodd fy Llythyr Cylch Gwaith presennol i Gyngor Celfyddydau Cymru fod yn 
rhaid i’r broses o fynd i’r afael â rhwystrau i gyfranogiad, a hyrwyddo gwell 
mynediad i’r celfyddydau gan bob grŵp cymdeithasol, fod yn brif flaenoriaethau. 
Bydd y nod hwn yn parhau ar gyfer 2017/18. Er mwyn helpu sector y celfyddydau i 
ddod yn fwy cadarn, rwyf wedi gofyn i Gyngor y Celfyddydau Cymru gyflymu ei 
waith i helpu ei sefydliadau portffolio, a’r sector ehangach, i gynyddu’r incwm a 
gynhyrchir ganddynt. Mae hyn yn cynnwys yr ystod lawn o opsiynau yn cynnwys 
gwahanol fodelau codi arian, gweithgareddau masnachol, grantiau o 
ymddiriedolaethau a sefydliadau’r DU, dyngarwch a chyllid yr UE.

Mae mynd i’r afael â’r heriau real a chanfyddedig i gyfranogiad yn ganolog i ethos 
cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru. Maent yn parhau i gefnogi a datblygu cynlluniau 
pwysig megis ‘Noson Allan’, sy’n mynd â’r celfyddydau’n uniongyrchol at y bobl.

Bydd mentrau pellach a gyhoeddwyd yn ein Rhaglen Lywodraethu: Symud Cymru 
Ymlaen, megis y Gronfa Her newydd ar gyfer y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Bond 
Lles, hefyd yn helpu i ehangu cyfranogiad, gan ddymchwel y rhwystrau i gynnwys 
pobl.

Mae’r gyllideb cymorth grant ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2017-18 
wedi cael ei chynyddu £1.056m o gymharu â 2016-17 o ganlyniad i’n cytundeb ar y 
gyllideb gyda Phlaid Cymru. Yn ogystal, bydd Cyngor y Celfyddydau unwaith eto’n 
derbyn £1.8m o’r portffolio Addysg ar gyfer gwaith i weithredu ‘Dysgu Creadigol 
drwy’r Celfyddydau’, ein rhaglen 5 mlynedd ar y cyd i wella cyrhaeddiad addysgol 
drwy greadigrwydd, ac i gynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd y celfyddydau 
mewn ysgolion.

Gwybodaeth am lefelau’r cyllid a ddarparwyd ar gyfer cynlluniau Llywodraeth 
Cymru i ddefnyddio diwylliant i fynd i’r afael â thlodi (sef rhaglen Cyfuno), a sut mae 
hyn yn ymwneud ag asesiad o lwyddiant y rhaglenni hyn hyd yma

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod trechu tlodi wrth wraidd polisi’r gymuned 
yng Nghymru, ac mae ei Chynllun Gweithredu Trechu Tlodi yn cynnwys pob un o 
feysydd polisi’r llywodraeth. Mae’r rôl benodol y gall diwylliant, treftadaeth a’r 
celfyddydau ei chwarae wrth lwyddo i drawsnewid cyfleoedd bywyd unigolion mewn 
cymunedau o amddifadedd yn cael ei hatgyfnerthu a’i throsglwyddo. Mae MALD yn 
arwain ar y rhaglen Cyfuno: Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant, un o’m blaenoriaethau 
allweddol. Mae’r rhaglen arloesol hon yn gweithio ar draws y sectorau diwylliant, y 
celfyddydau a threftadaeth. Ei nod yw dymchwel rhwystrau i gyfranogiad 
diwylliannol a hybu sgiliau, ymgysylltiad, hunanhyder a dyhead, gan ganolbwyntio 
ar y cymunedau o amddifadedd mwyaf. Yn 2015-16, nodwyd £142k o gyllid i 
gefnogi’r rhaglen hon, yn cynnwys cronfa grant fach a chostau a delir ymlaen llaw i 
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ariannu gwerthusiad ar raddfa fawr. Gwnaethom gomisiynu gwerthusiad1 GSR 
(Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth) manwl, a ddaeth i’r canfyddiadau canlynol:

 Mae cyrff yn cydweithio fwy, mewn ffyrdd mwy arloesol a dynamig
 Mae cyrff diwylliannol mewn Ardaloedd Arloesi’n alinio blaenoriaethau’n 

gynyddol
 Mae Ardaloedd Arloesi’n cael effaith gadarnhaol ar ddarpariaeth 

ddiwylliannol ar gyfer grwpiau o dan anfantais
 Roedd diwylliant yn ddull effeithiol o gynnwys unigolion
 Dylid cyflwyno’r rhaglen Ardal Arloesi’n fwy eang. 

Yn dilyn y flwyddyn beilot lwyddiannus, yn 2016-17 mae £165k o gyllid yn cefnogi 
rhaglen grant gweddnewid ar gyfer 10 Ardal Arloesi (£125k) ac yn ategu gwaith 
gwerthuso a chymorth (£40k) i fonitro ei effeithiolrwydd ac ymgorffori ffyrdd newydd 
o weithio. Rwy’n bwriadu dyrannu cyllid pellach i’r rhaglen Cyfuno er mwyn creu 
cysylltiadau cryfach â’r agendâu cyflogadwyedd a chyflogaeth.

  
Blaenoriaethau ar gyfer polisi’r cyfryngau a darlledu yng Nghymru, yn cynnwys 
sefydlu fforwm cyfryngau annibynnol ar gyfer Cymru, a sut y caiff y rhain eu 
hadlewyrchu yn nyraniadau’r gyllideb

Caiff cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant cyhoeddi ei sianeli drwy Gyngor 
Llyfrau Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer gwasanaeth newyddion ar-lein 
Cymraeg, Golwg 360, a chymorth ar gyfer cyhoeddiadau newyddion a materion 
cyfoes Cymraeg Golwg, Y Cymro a Barn. Mae’r cyllid i’r Cyngor Llyfrau hefyd yn 
cefnogi cylchgronau Saesneg sy’n cwmpasu sawl maes yn cynnwys materion 
cyfoes/diwylliant.

Mae cyllideb refeniw Cyngor Llyfrau Cymru wedi cynyddu £0.123m yn 2017-18 o 
gymharu â 2016-17. Caiff canfyddiadau’r adolygiad annibynnol o ddiwylliant a 
chyhoeddiadau eu hystyried wrth bennu cymorth ariannol Llywodraeth Cymru yn y 
dyfodol ar gyfer cyhoeddiadau a llenyddiaeth.

Mae ymrwymiadau Llywodraeth Cymru o ran darlledu yn cynnwys adnoddau staff 
(a ariennir o gyllideb Prif Grŵp Gwariant Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 
Llywodraeth Cymru) o gymharu â chyllid rhaglenni o Brif Grŵp Gwariant yr Economi 
a Seilwaith.

Fforwm y Cyfryngau Annibynnol

Bydd Fforwm Cyfryngau Llywodraeth Cymru yn ystyried nifer o faterion yn cynnwys 
yr heriau sylweddol sy’n wynebu diwydiant y cyfryngau yng Nghymru. 

Mae’n bwysig fod gennym leisiau annibynnol sy’n siarad ag awdurdod, gwybodaeth 
ac yn agored am y cyngor maent yn ei ddarparu i Lywodraeth Cymru – cyngor y 
byddwn yn ei ystyried o ddifrif wrth i ni ddatblygu polisïau pellach ar faterion y 
cyfryngau a darlledu.

Mae’r Pwyllgor eisoes wedi derbyn nodyn am y Fforwm yn flaenorol.

1Adroddiad GSR ‘Gwerthusiad o flwyddyn beilot y Rhaglen Ardaloedd Arloesi’
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Y gwaith a wnaed i fonitro a lliniaru effaith y lleihad mewn cyllid llywodraeth leol ar y 
broses o ddarparu gwasanaethau lleol o fewn eich maes portffolio (e.e. 
gwasanaethau llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau; sefydliadau llai o faint a 
thrydydd sector sy’n gweithio ym meysydd yr amgylchedd hanesyddol a’r 
celfyddydau) 

Rwy’n cydnabod bod rhai heriau anodd iawn ynghylch cyllid celfyddydau 
awdurdodau lleol. O blith y 69 o sefydliadau â chyllid craidd ym ‘Mhortffolio 
Celfyddydau Cymru’ Cyngor Celfyddydau Cymru, mae 43 hefyd yn derbyn cyllid 
awdurdod lleol. Mae Cyngor y Celfyddydau yn parhau i fonitro’n agos iawn lefel y 
gefnogaeth i’r celfyddydau gan lywodraeth leol. Mae wedi egluro wrth yr 
awdurdodau bod safle sefydliad y celfyddydau o fewn ei bortffolio refeniw yn 
dibynnu ar sicrwydd bod gan y sefydliad hwnnw ddyfodol hyfyw a chynaliadwy. Os 
na all awdurdod gynnal ei gyllid, a fydd yn arwain at beryglu sefydlogrwydd ariannol 
sefydliad, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i Gyngor y Celfyddydau adolygu ei 
gefnogaeth. Yn yr hinsawdd hon, rwy’n annog awdurdodau i ymgynghori ac 
ymgysylltu â Chyngor y Celfyddydau cyn gwneud unrhyw benderfyniadau cadarn 
am gyllid i’r celfyddydau yn y dyfodol. Efallai y bydd Cyngor y Celfyddydau yn gallu 
cynnig cymorth a gall hefyd roi cyngor ar opsiynau cyflawni eraill, a allai sicrhau 
parhad y cyfryw wasanaethau.

Er mwyn monitro effaith y gostyngiadau ariannol ar y gwasanaeth llyfrgell 
gyhoeddus statudol yn ogystal â gwasanaethau amgueddfeydd ac archifau 
awdurdodau lleol, mae fy swyddogion yn MALD yn gweithio gydag awdurdodau 
lleol i asesu perfformiad o dan Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, y Cynllun 
Achredu Archifau a’r Cynllun Achredu Amgueddfeydd. 
 
Mae fy swyddogion yn MALD hefyd yn rhoi cyngor a chymorth i wasanaethau 
amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau awdurdodau lleol mewn perthynas â 
meysydd megis trosglwyddo asedau cymunedol, statws ymddiriedolaethau, 
datblygu gwasanaethau ar y cyd, a chynnal safonau statudol. Datblygwyd 
canllawiau a phecyn cymorth arfer da i arwain yr Awdurdodau Lleol hynny sy’n 
edrych at sefydlu llyfrgelloedd a reolir yn y gymuned. Mae’r dystiolaeth a gasglwyd 
o dan y fframwaith Llyfrgelloedd cyfredol (2014-17) yn cynnwys mesurau 
canlyniadau ac astudiaethau achos am y tro cyntaf, ac mae’r rhain yn rhoi 
enghreifftiau gwych o’r gwahaniaeth gwirioneddol y mae llyfrgelloedd yn ei wneud i 
fywydau pobl.

Sut mae cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac ystyriaeth o’r Gymraeg wedi dylanwadu 
ar ddyraniadau cyllideb.

Caiff hyn ei gwmpasu yn Atodiad C – Asesiad Effaith Integredig Strategol.

Gwariant ataliol

Mae llawer o sefydliadau yn dod o hyd i ffyrdd newydd o ddefnyddio 
gweithgareddau’r celfyddydau a diwylliannol i gefnogi gwasanaethau ar gyfer 
iechyd meddwl a chorfforol, ymyrraeth gynnar, a chefnogaeth i bobl hŷn, ymhlith 
meysydd eraill. Mae nifer o feysydd lle gall y gwariant yn fy mhortffolio fod yn ataliol:
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Iechyd a lles

Mae’n bosibl y gall y rhan fwyaf o feysydd yn fy mhortffolio – y celfyddydau, 
llyfrgelloedd, treftadaeth a mynediad i’r amgylchedd hanesyddol a naturiol – 
gyfrannu at yr agenda iechyd a lles. Mae’n bleser gennyf weld bod aelodau’r 
Cynulliad wedi cydnabod hyn drwy ffurfio grŵp trawsbleidiol newydd yn ddiweddar 
ar y Celfyddydau ac Iechyd.

Mae Bond Llesiant newydd Cymru, a ddatblygwyd gan Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru, yn ceisio cefnogi ymyriadau sydd â rhesymeg buddsoddi i 
arbed, hirdymor, gadarn, a byddwn yn ceisio ffyrdd o ganiatáu i gyrff y celfyddydau 
a diwylliannol gael eu hintegreiddio yn y model newydd hwn. Yn yr un modd, 
gobeithiwn ehangu’r cynllun rhagnodi cymdeithasol, i roi lle ar gyfer mwy o 
ymyriadau diwylliannol.

Mae costau salwch meddwl i economi Cymru yn sylweddol, ac mae’r cynllun 
arloesol Presgripsiwn Llyfrau Cymru, a ddechreuodd yma ac sydd bellach wedi 
lledaenu dros y byd, yn galluogi’r rhai sy’n dioddef problemau iechyd meddwl 
ysgafn i gymedrol i gael llyfr hunangymorth a argymhellir, y cyfeirir ato fel 
‘bibliotherapi’. Mae’r dull gweithredu hwn yn effeithiol a gall atal problemau rhag 
datblygu ymhellach, ac fe’i hargymhellir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a 
Rhagoriaeth Glinigol (NICE). Mae’n bleser gennyf ddweud bod Llywodraeth Cymru 
wedi ehangu hwn i gynllun plant a theuluoedd bellach, sef Llyfrau Llesol. 

Caiff yr ymchwil i fanteision iechyd ymgysylltu dwys â gweithgareddau creadigol a 
diwylliannol drwy therapi’r celfyddydau a gweithdai wedi’u harwain gan artistiaid ei 
chydnabod yn eang yn y llenyddiaeth ar effaith ddiwylliannol, er mai prin yw’r 
dystiolaeth ar hyn o bryd ar fanteision ymgysylltu llai dwys hefyd, megis mynychu 
digwyddiadau’r celfyddydau.

Addysg a dysgu

Mae cynlluniau darllen er pleser, megis ‘Her Darllen yr Haf’ a ‘Pob Plentyn yn Aelod 
o’r Llyfrgell’, yn hanfodol er mwyn ysgogi cariad at ddarllen y tu allan i’r ysgol. 
Dengys ymchwil fod darllen er pleser yn bwysicach ar gyfer datblygiad gwybyddol 
plant rhwng 10 ac 16 oed na lefel addysg eu rhieni. Canfu ymchwil OECD hefyd fod 
darllen yn gyson yn fwy o fantais na chael rhieni addysgedig. Gall dod o hyd i ffyrdd 
o annog myfyrwyr i ddarllen fod yn un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o symbylu newid 
cymdeithasol (OECD, 2002).

Os bydd lefelau llythrennedd isel mewn plant yn parhau pan fyddant yn oedolion, 
bydd mwy o effaith ar broblemau cymdeithasol. Canfu ymchwil fod dynion sy’n 
gwella eu cyfraddau llythrennedd yn gweld lleihad o 19% i 6% yn eu tebygolrwydd o 
fod ar fudd-daliadau’r wladwriaeth, a bod gan 48% o garcharorion sgiliau 
llythrennedd Lefel 1 neu’n is, a bod gan 65% sgiliau rhifedd Lefel 1 neu’n is.

Mae annog plant ac oedolion i ddarllen er pleser felly yn hanfodol er mwyn atal nifer 
o broblemau cymdeithasol ac economaidd.

Mae helpu i wella cyrhaeddiad addysgol yn debygol o wella cyfleoedd bywyd pobl 
ac felly gall fod yn ffactor ataliol o ran gwariant cyhoeddus. Dyma un o’r rhesymau 
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pam rwy’n gweithio i gynyddu’r cyfraniad y gall y celfyddydau a threftadaeth ei 
wneud i wella cyrhaeddiad addysgol, drwy’r ffyrdd canlynol:

(i) gweithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog Sgiliau a 
Gwyddoniaeth er mwyn gweithredu ‘Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau’, ein 
cynllun gweithredu £20 miliwn dros 5 mlynedd i weithredu Adroddiad Smith, 
mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru;

(ii) gweithio i weithredu argymhellion adroddiad ‘Diwylliant a Thlodi’ y Farwnes 
Kay Andrews, drwy gyfrwng y fenter Cyfuno. 

Mae ymweliadau dysgu “hunanarweiniol” â henebion Cadw wedi bod am ddim ers 
nifer o flynyddoedd. O 2016-17, bydd y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol 
(Cadw) yn amsugno’r gost o ehangu’r ddarpariaeth hon i ymweliadau “dysgu wedi’i 
hwyluso”. Mae ymchwil a gasglwyd gan y Sefydliad Gwaddol Addysgol wedi 
dangos y gall dysgu ychwanegol yn y modd hwn gael effaith sylweddol, yn enwedig 
ar ddysgwyr ifanc, am gost isel iawn – gan ddatblygu llythrennedd a rhifedd yn 
ogystal â datblygu sgiliau, hyder a hunan-barch:

Mae Cadw wedi dechrau cynllun peilot gyda’r Gwasanaeth Gwneud Iawn â’r 
Gymuned (Gwasanaeth Prawf) i gyflawni gwaith ar ei henebion. Dechreuodd y 
peilot yn ddiweddar yn Ninefwr gyda nifer fach o droseddwyr, a’i nod yw rhoi 
rhywbeth i gymunedau lleol a gorfodi troseddwyr i wneud iawn â’r gymuned am eu 
drygioni.

Mae gwaith blaenorol gyda Charchar EM y Parc a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc ac 
unedau cyfeirio disgyblion wedi cyfrannu at amcanion addysg a chyflogaeth 
Llywodraeth Cymru. Cydnabyddir yn eang bod addysg, datblygu sgiliau a 
chymwysterau yn ffactorau sylweddol sy’n atal plant rhag dod yn droseddwyr, ac yn 
lleihau’r risg o aildroseddu yn y tymor hwy.

Darpariaeth ar gyfer Deddfwriaeth

Nodir manylion am y costau sy’n gysylltiedig â gweithredu Deddf Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) uchod.
Nid oes tystiolaeth bod unrhyw un o ddeddfwriaethau’r DU yn y maes portffolio yn 
cael effaith sylweddol ar y gyllideb. 
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Atodiad A
DIWYLLIANT A THREFTADAETH  - TABL BEL CYLLIDEB DDRAFFT 2017-18 yn £'000au 
    

 CYLLIDEB REFENIW – Terfyn Gwariant Adrannol    

Maes Rhaglen Wariant 
(SPA) Camau Gweithredu BEL Rhif BEL

Cyllideb 
Sylfaenol         
2016-17        

£'000

Cyllideb 
Ddrafft        
2017-18        

£'000
Cyngor Celfyddydau Cymru 5800 30,171 31,227
Cyngor Celfyddydau Cymru - Dibrisant 5800 119 119

Cefnogi a chynnal sector 
celfyddydau cryf drwy’r 
Cyngor Celfyddydau ac 
eraill

Cefnogi a chynnal 
sector celfyddydau 
cryf drwy’r Cyngor  
Celfyddydau ac eraill Cefnogaeth i’r Celfyddydau 5812 45 312

 Cyfanswm Cefnogi a chynnal sector celfyddydau cryf drwy’r Cyngor Celfyddydau ac eraill 30,335 31,658
Amgueddfa Cymru 5540 20,849 21,840

Amgueddfa Cymru - Dibrisiant 5540 1,120 1,120

Meithrin Defnydd a 
Dysgu Gydol Oes drwy 

Wasanaethau 
Amgueddfeydd Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Amgueddfeydd  21,969 22,960

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 5660 9,261 9,585

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Dibrisiant 5660 1,250 1,250

Meithrin Defnydd a 
Dysgu Gydol Oes drwy 

Wasanaethau 
Llyfrgelloedd Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Llyfrgelloedd  10,511 10,835

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 6170 1,754 2,254

Amgueddfeydd, Archifau a 
Llyfrgelloedd

Arweinyddiaeth 
Strategol ar gyfer 

gwasanaethau 
amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd

Arweinyddiaeth Strategol ar gyfer gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd  1,754 2,254

 Cyfanswm Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 34,234 36,049
Cyfryngau a Chyhoeddi Cyfryngau a Chyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru 6150 3,526 3,649

 Cyfanswm Cyfryngau a Chyhoeddi 3,526 3,649
Cadw 2700 7,712 7,608

Cadw – Dibrisiant 2700 275 275

Cadw – Arall nad yw’n arian parod 2700 3,000 3,000

CBHC – Costau Cynnal/Gwariant Cyfredol 6200 1,531 1,531

CBHC – Dibrisiant 6200 134 134

Cadw, gwarchod, cynnal a 
hyrwyddo mynediad i'r 

amgylchedd hanesyddol

Cadw, gwarchod, 
cynnal a hyrwyddo 

mynediad i’r 
amgylchedd 
hanesyddol

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2710 581 581
 Cyfanswm Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i’r amgylchedd hanesyddol  13,233 13,129
  Dibrisiant ac arall nad yw’n arian parod  5,898 5,898
  Bron yn arian parod  75,430 78,587

  Cyfanswm Refeniw - Diwylliant  81,328 84,485
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Atodiad B

 CYLLIDEB CYFALAF – Terfyn Gwariant Adrannol       

SPA Camau Gweithredu BEL Rhif BEL
Cyllideb 

Sylfaenol         
2016-17        

£'000

Cyllideb 
Ddrafft        
2017-18        

£'000

Cyllideb 
Ddrafft        
2018-19        

£'000

Cyllideb 
Ddrafft        
2019-20        

£'000

Cyllideb 
Ddrafft        
2020-21        

£'000
Cyngor Celfyddydau Cymru – Buddsoddiad Cyfalaf (yn 
cynnwys Canolfan Mileniwm Cymru) 5800 355 355 355 355 355Cefnogi a chynnal 

sector celfyddydau cryf 
drwy’r Cyngor 

Celfyddydau ac eraill

Cefnogi a chynnal sector 
celfyddydau cryf drwy’r 
Cyngor Celfyddydau ac 

eraill Cefnogaeth i’r Celfyddydau – Buddsoddiad Cyfalaf 5812 0 0 0 0 0

 Cyfanswm Cefnogi a chynnal sector celfyddydau cryf drwy’r Cyngor Celfyddydau ac eraill 355 355 355 355 355

Amgueddfa Cymru – Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw 5540 555 4,989 166 817 428

Amgueddfa Cymru – Grant Prynu Eitemau 5540 0 269 269 269 269

Amgueddfa Cymru – Sain Ffagan 5540 1,000 0 0 0 0

Meithrin Defnydd a Dysgu 
Gydol Oes drwy 
Wasanaethau 

Amgueddfeydd Cyfanswm Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau 
Amgueddfeydd 1,555 5,258 435 1,086 697

Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Grant Cyfalaf Cynnal a 
Chadw 5660 525 8,000 0 0 0

Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Grant Prynu Eitemau 5660 0 305 305 305 305
Meithrin Defnydd a Dysgu 

Gydol Oes drwy 
Wasanaethau Llyfrgelloedd Cyfanswm Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau 

Llyfrgelloedd 525 8,305 305 305 305

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 6170 1,893 1,430 1,430 1,430 1,430

Amgueddfeydd, 
Archifau a 

Llyfrgelloedd

Arweinyddiaeth Strategol ar 
gyfer gwasanaethau 

amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd

Cyfanswm Arweinyddiaeth Strategol ar gyfer gwasanaethau 
amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd 1,893 1,430 1,430 1,430 1,430

 Cyfanswm Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd  3,973 14,993 2,170 2,821 2,432

Cyfryngau a Chyhoeddi Cyfryngau a Chyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru - Cyfalaf 6150 60 30 30 30 30

 Cyfanswm Cyfryngau a Chyhoeddi  60 30 30 30 30
Cadw – Gwariant Cyfalaf 2700 4,791 3,260 3,260 2,260 4,260

CBHC 6200 15 15 15 15 15

Cadw, gwarchod, 
cynnal a hyrwyddo 

mynediad i'r 
amgylchedd 
hanesyddol

Cadw, gwarchod, cynnal a 
hyrwyddo mynediad i’r 

amgylchedd hanesyddol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2710 95 95 95 95 95

 Cyfanswm Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i’r amgylchedd hanesyddol  4,901 3,370 3,370 2,370 4,370

  Cyfanswm Cyfalaf - Diwylliant  9,289 18,748 5,925 5,576 7,187
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CYLLIDEB REFENIW – Gwariant a Reolir yn Flynyddol

 
 

SPA Camau Gweithredu BEL Rhif BEL
Cyllideb Sylfaenol 

2016-17
 £'000

Cyllideb Ddrafft 
2017-18
 £'000

Amgueddfeydd Pensiynau Amgueddfeydd 5641 2,391 2,391

Llyfrgelloedd Pensiynau Llyfrgelloedd 5781 622 622
Amgueddfeydd, 

Archifau a 
Llyfrgelloedd Cyfanswm Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 3,013 3,013

 Cyfanswm Gwariant a Reolir yn Flynyddol – 
Diwylliant 3,013 3,013

CRYNODEB - Diwylliant  
 

 

Camau Gweithredu Rhif BEL Cyllideb Sylfaenol 
2016-17 £'000

Cyllideb Ddrafft 
2017-18 £'000

Cyllideb 
Ddrafft 
2018-19 

£'000

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000

Cyllideb 
Ddrafft 
2020-21 

£'000
Refeniw DEL  81,328 84,485

Cyfalaf DEL  9,289 18,748 5,925 5,576 7,187

Cyfanswm DEL  90,617 103,233 5,925 5,576 7,187

Gwariant a Reolir yn Flynyddol
 3,013 3,013   

Cyfanswm Diwylliant 93,630 106,246
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Atodiad C

Asesiad Effaith Integredig Strategol

Sut mae cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac ystyriaeth o’r Gymraeg wedi dylanwadu 
ar ddyraniadau’r gyllideb

Mae penderfyniadau’r gyllideb wedi ystyried nifer fawr o ffactorau, yn cynnwys yr 
angen i ddiogelu swyddi cyhyd ag sy’n bosibl, o fewn ein Cyrff a Noddir gan 
Lywodraeth Cymru (CNLlC) ac ar draws y sectorau ehangach y maent yn 
gweithredu o’u mewn; yr angen i ddiogelu buddsoddiad yn y celfyddydau, yn 
enwedig o ran y buddiannau cymunedol a ddarperir; ynghyd ag ystyriaethau 
perthynol ynghylch cydraddoldeb, cynaliadwyedd a’r Gymraeg. 

O ganlyniad i natur fy mhortffolio caiff llawer o’r gwaith ei gyflawni gan y sefydliadau 
cyflenwi yr wyf yn eu hariannu. Byddaf yn gofyn eto i’r cyrff hyn eleni, yn eu 
Llythyrau Cylch Gwaith a’u Llythyrau Cyllido, i sicrhau eu bod yn rhoi ystyriaeth 
lawn i faterion ynghylch cydraddoldeb, cynaliadwyedd a’r Gymraeg yn y 
penderfyniadau manwl y byddant yn eu gwneud ynghylch dyraniadau’r gyllideb, er 
mwyn sicrhau bod unrhyw effeithiau ar y grwpiau hynny â nodweddion 
gwarchodedig yn cael eu lleihau neu eu lliniaru. 

Mae Amgueddfeydd Cenedlaethol, Archifau, Llyfrgelloedd, y Celfyddydau a 
Diwylliant yn cyfrannu at fynd i’r afael ag anghydraddoldeb, yn darparu addysg 
ynghylch ein diwylliant i bobl ifanc, ac yn cefnogi twristiaeth gan wella ein henw da 
yn rhyngwladol ar yr un pryd. Byddwn yn parhau i gydweithio â’n partneriaid i 
leihau’r effaith ar grwpiau gwarchodedig.

Gwyddom y bydd angen gwneud penderfyniadau anodd ynghylch gwasanaethau 
lleol sydd o fudd i bobl Cymru. Er mwyn darparu gwasanaethau lleol cynaliadwy 
megis llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden bydd angen dull cydweithredol sy’n 
ceisio modelau cyflenwi amgen. Yn 2016-17, rwyf wedi ei gwneud yn amod bod fy 
nghyllideb cyfalaf ar gyfer moderneiddio llyfrgelloedd cyhoeddus yn cael ei 
defnyddio i gydleoli gwasanaethau ac i ehangu hyn i amgueddfeydd ac archifau. 
Bwriadaf barhau â’r dull gweithredu hwn yn 2017-18.

Defnyddir tua 80% o’r cyllid cymorth grant ar gyfer Amgueddfeydd Cenedlaethol 
Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ariannu costau staff. O ganlyniad i’r gyllideb 
dynn, a’r angen i leihau staff o ganlyniad i hynny, mae’n debygol y bydd rhai 
effeithiau yn enwedig ar staff hŷn.

Caiff y lleihad yng nghyllideb Cadw ei wrthbwyso i raddau helaeth gan gynnydd yn 
yr incwm a gynhyrchir, a fydd yn golygu y gellir diogelu rhaglenni allweddol.

Rydym wedi arwain ar bwysleisio’r rôl bwerus y gall y celfyddydau a diwylliant ei 
chwarae wrth fynd i’r afael â thlodi. Caiff hyn ei adlewyrchu mewn dau adroddiad a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar Y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion 
Cymru a Diwylliant a Thlodi: Defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i 
hybu cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r adroddiadau hyn yn amlygu’r rôl 
bwysig y mae diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau yn ei chwarae wrth ysbrydoli 
pobl i ddysgu a magu sgiliau, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gweithgareddau 
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diwylliannol er mwyn gwella dyheadau, uchelgeisiau a rhagolygon plant a phobl 
ifanc. 

Caiff y gwaith hwn ei ddatblygu gan y rhaglen Cyfuno, sy’n canolbwyntio ar helpu 
unigolion, teuluoedd a chymunedau sy’n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn 
Gyntaf i chwarae rhan barhaus ym maes diwylliant a threftadaeth. Mae hyn yn 
helpu i ddarparu sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer mathau a modelau o ymyriadau 
diwylliant er mwyn cefnogi cyrhaeddiad addysgol, sgiliau, iechyd, a theuluoedd a 
chymunedau o amddifadedd. Rwy’n gweithio gyda’r Gweinidog Cymunedau a 
Threchu Tlodi i ddatblygu’r rhaglen hon mewn dull cydgysylltiedig.

Bydd Cynllun y Celfyddydau a Dysgu Creadigol (Dysgu Creadigol drwy’r 
Celfyddydau: cynllun gweithredu i Gymru, Mawrth 2015) yn gweithredu 
argymhellion yr adroddiad Y Celfyddydau mewn Addysg). Nod y Cynllun yw 
cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd y celfyddydau mewn ysgolion, a gwella 
cyrhaeddiad drwy greadigrwydd. Mae’n ategu tair blaenoriaeth addysg Llywodraeth 
Cymru sef gwell llythrennedd a rhifedd, a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad 
addysgol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a sector y celfyddydau yn chwarae rôl allweddol i 
helpu Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thlodi plant ac maent yn rhoi nifer o 
gamau gweithredu ar waith i sicrhau bod plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai o 
ardaloedd difreintiedig, yn gallu elwa ar weithgareddau’r celfyddydau a chymryd 
rhan ynddynt. Mae hyn yn cynnwys edrych ar ffyrdd o ddarparu mynediad am ddim 
a chymorthdaledig i weithgareddau diwylliannol ar gyfer teuluoedd incwm isel, a 
gweithgareddau wedi’u hanelu at droseddwyr ifanc. Unwaith eto, rydym wrthi’n 
trafod â Chyngor y Celfyddydau ynghylch diogelu rhaglenni allweddol.
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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
 
Dyddiad: 2 Tachwedd 2016 
Amser: 11:00 
Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae 

Caerdydd 
Teitl: Cais i roi tystiolaeth i lywio’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft 

2017-18 gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
 
Diben 
1. Darparu gwybodaeth am Gyllideb Ddrafft 2017-18 mewn perthynas â’r Gymraeg 

yn dilyn cais y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 
 
Amseriad 
2. Cyhoeddwyd y gyllideb ddrafft ar 18 Hydref.  

  
Ymateb 
3. Darperir y wybodaeth a ganlyn yn y drefn y gofynnwyd amdani yn y llythyr 

comisiynu dyddiedig 28 Gorffennaf 2016 o dan y penawdau a ganlyn: 

 Rhan 1: Llinellau Gwariant Unigol yn y Gyllideb ar gyfer ariannu’r 
Gymraeg  

 Rhan 2: Blaenoriaethau ac ymrwymiadau Llywodraeth Cymru 

 Rhan 3: Polisïau allweddol 
 
Rhan 1: Llinellau Gwariant Unigol yn y Gyllideb ar gyfer ariannu’r Gymraeg 
 
4. Mae’r tabl isod yn darparu crynodeb o’r camau gweithredu sy’n ymwneud ag 

ariannu’r Gymraeg: 

Llinell Gwariant yn y Gyllideb (BEL) Cyllideb Atodol 
Gyntaf  
2016-17 

 
 

£000 

Cynlluniau 
Newydd 

Cyllideb Ddrafft 
2017-18 

 
£000 

Cam gweithredu: Y Gymraeg mewn Addysg 

BEL 5164 Y Gymraeg mewn Addysg 18,681 29,231 

Cam gweithredu: Y Gymraeg 

BEL 6020 Yr Iaith Gymraeg 3,964 3,964 

BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg 3,000 3,000 

 Cyfanswm 25,645 36,195 

 
 
5. Mae BEL 5164 yn ymwneud â gweithredu’r Strategaeth Addysg Cyfrwng 

Cymraeg, sy’n cynnwys:  

 cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg; 

 darparu hyfforddiant i ymarferwyr drwy’r Cynllun Sabothol; 

 darparu hyfforddiant iaith Gymraeg drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol;  

 comisiynu adnoddau addysgu a dysgu;  

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Culture, Welsh Language and Communications Committee 
CWLC(5)-08-16 P2 
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 hyrwyddo’r broses o drosglwyddo’r iaith mewn teuluoedd;   

 ymchwil, gwerthuso a marchnata yng nghyswllt y Strategaeth Addysg 
Cyfrwng Cymraeg; 

 darparu rhaglen Siarter yr Iaith Gymraeg; 

 ariannu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 
 

6. Diben BEL 6020 yw ategu nodau Strategaeth Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg 
a baratowyd o dan Adran 78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae oes y 
Strategaeth bresennol ar y Gymraeg, sef Iaith fyw: Iaith byw (a’r datganiad polisi 
Iaith fyw: iaith byw – Bwrw mlaen) yn dod i ben ar 31 Mawrth 2017. Cafodd 
ymgynghoriad â’r cyhoedd ynghylch Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar y 
Gymraeg, sy’n amlinellu’r gwaith sydd ei angen i gyrraedd ein targed o filiwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ei gynnal rhwng 1 Awst a 31 Hydref eleni. Mae’r 
strategaeth ddrafft yn nodi 6 maes datblygu lle mae angen gweithredu er mwyn 
cyrraedd ein targed heriol. Y meysydd yw: Cynllunio a pholisi iaith, Normaleiddio, 
Addysg, Pobl, Cefnogi, Hawliau.   

 
7. Mae’r ymatebion a gyflwynwyd i’r ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi ar hyn o 

bryd a bydd ein blaenoriaethau strategol, ac o ganlyniad ein penderfyniadau i 
fuddsoddi, yn cael eu harwain gan ymatebion i’r ymgynghoriad. Bydd crynodeb 
o’r ymatebion yn cael ei gyhoeddi maes o law.        

 
8. Diben BEL 6021 yw ariannu swydd Comisiynydd y Gymraeg. Mae gan y 

Comisiynydd ystod eang o swyddogaethau a phwerau, sy’n cynnwys: 

 gweithio tuag at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol 
na’r Saesneg;  

 gosod dyletswyddau ar bersonau sydd y tu mewn i gwmpas y Mesur i 
gydymffurfio â safonau sy’n ymwneud â’r Gymraeg;  

 cynnal ymholiadau i faterion sy’n ymwneud â swyddogaethau’r 
Comisiynydd; 

 ymchwilio i ymyrraeth honedig â rhyddid unigolyn i gyfathrebu yn y 
Gymraeg ag unigolyn arall; 

 hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn arbennig yn y trydydd sector a’r 
sector preifat. 

 
9. Mae’r gyllideb ddrafft hon wedi’i llunio i gyflawni ein blaenoriaethau yng nghyd-

destun y cyni parhaus a osodir ar Gyllideb Cymru gan Lywodraeth y DU. 
Pennodd Llywodraeth y DU Gyllideb Cymru am 4 blynedd yn ei Hadolygiad o 
Wariant ar 25 Tachwedd 2015. Rhoddwyd setliad heriol i Lywodraeth Cymru sy’n 
peri bod Cyllideb Cymru wedi cael ei thorri mewn termau real yng nghyd-destun 
toriadau a oedd wedi’u gwneud eisoes.  

  
10. Ochr yn ochr â’r heriau yn sgil cyni, yn ein cyllideb ddrafft mae adnoddau’n cyd-

fynd â’n blaenoriaethau wrth greu Cymru ffyniannus a diogel, iach ac egnïol, 
uchelgeisiol ac sy’n dysgu, unedig a chysylltiedig yn erbyn cefndir o ansicrwydd a 
heriau yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae pob dadansoddiad 
gwrthrychol o’r effaith bosibl o adael yr Undeb Ewropeaidd yn datgan y dylem 
baratoi ar gyfer economi sy’n crebachu.   
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11. Rydym wedi seilio ein penderfyniadau ynghylch gwariant ar ddadansoddiad o 
ofynion ac anghenion mewn meysydd gwasanaeth cyhoeddus allweddol sy’n 
bwysig yn arbennig i’r rhai y mae arnynt ei angen fwyaf. Yn yr hinsawdd ariannol 
heriol hon, rydym wedi ceisio canolbwyntio ar flaenoriaethau wrth ddyrannu 
adnoddau ar sail asesiad o’r effaith gadarnhaol fwyaf a lliniaru effeithiau cyni pan 
nad oes modd eu hosgoi. 

 
12. Er bod heriau ariannol clir, mae ein hymrwymiad i’r Gymraeg mor gryf ag y bu 

erioed. Rydym wedi pennu targed heriol i ni ein hunain o gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac rydym yn derbyn yn llwyr mai her fawr yw 
honno, sy’n gofyn am newid cyfan gwbl er mwyn gwireddu ein gweledigaeth. 
Mewn cyfnod ariannol sy’n gynyddol anodd ac ansicr, rydym wedi cynnal cyllideb 
y Gymraeg er mwyn sicrhau bod buddsoddiadau cyson i osod y sylfeini sydd eu 
hangen wrth inni weithio i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.    

 
13. Rydym yn derbyn pa mor bwysig yw sicrhau bod cyllid digonol ar gael ar yr adeg 

bwysig hon yn natblygiad y Gymraeg. Er gwaethaf yr ansicrwydd ynghylch 
gadael yr Undeb Ewropeaidd, pwysau ariannol parhaus a’r ffaith ein bod yn 
derbyn nad yw cyllid yn ddigon ar ei ben ei hun i wireddu ein gweledigaeth ar 
gyfer yr iaith, rydym wedi llwyddo i gynnal y cyllid ar lefelau 2016-17 ar gyfer 2 o 
blith y 3 BEL sydd wedi’u neilltuo ar gyfer y Gymraeg.  

 
14. Ceir cynnydd o £10.6m yn y Cam Gweithredu ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg 

ar gyfer 2017-18. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiadau cylchol sydd wedi eu 
nodi ym mharagraff 15 isod a £5m ychwanegol yn 2017-18 sydd wedi ei 
ddyrannu o ganlyniad i gytundeb ar y Gyllideb gyda Phlaid Cymru. Bydd y £5m 
yma’n cefnogi datblygiad pellach Cymraeg i Oedolion, ac yn arbennig y 
ddarpariaeth o gyrsiau Cymraeg ar gyfer y gweithle, gyda’r hyn sy’n weddill yn 
cael ei ddefnyddio i gefnogi mentrau eraill sy’n hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg. 
Rhoddir rhagor o ystyriaeth i sut y bydd y £5.0m ychwanegol yn cael ei 
ddosbarthu yn unol â blaenoriaethau Strategaeth newydd y Gymraeg sy’n destun 
ymgynghoriad ar hyn o bryd. 

 
15. Hefyd cafwyd nifer o drosglwyddiadau cylchol sy’n effeithio ar y cam gweithredu 

hwn: 

 £5.4m o’r Cam Gweithredu Addysg Uwch i ariannu gweithgareddau’r 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol o 2016-18; 

 £0.5m o’r Cam Gweithredu Safonau Addysg (y Grant Gwella Addysg) i 
ddarparu rhaglenni sy’n cefnogi’r defnydd anffurfiol o’r Gymraeg ymysg 
plant a phobl ifanc, sy’n cynnwys ymestyn Siarter y Gymraeg yn 
genedlaethol;  

 £0.2m i’r Cam Gweithredu Cymwysterau mewn perthynas â pharhau i 
ddarparu arholiadau Cymraeg i Oedolion drwy Cymwysterau Cymru. 

 
16. Mae’r newid terfynol yn ymwneud â lleihad yn y gyllideb o £0.150m. Byddwn yn 

gweithio i liniaru effaith hyn ar gyflawni ein hymrwymiadau ac rydym yn bwriadu 
rheoli’r arbedion ar draws y BEL wrth i ni gynllunio’n fanwl ein hymrwymiadau ar 
gyfer y flwyddyn. Caiff mwyafrif yr arbedion eu cyflawni drwy’r contractau 
Hyrwyddwyr Dwyieithog sy’n dod i ben. Bydd prosiectau i gefnogi gweithgaredd 
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ôl-16 yn cael eu hailystyried a gwneir gostyngiadau o fewn y gweithgareddau hyn 
wrth i gontractau gael eu hadnewyddu er mwn cyflawni’r arbedion. 
 

17. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi darparu’r un wybodaeth i’r 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am y ddarpariaeth yn y gyllideb i ategu’r 
gwaith o weithredu’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Mae rhagor o 
wybodaeth am sut y mae’r gyllideb y Gymraeg mewn Addysg yn cefnogi 
Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol ar gael yn 
Atodiad 1 i’r papur tystiolaeth hwn.  

 
Rhan 2: Blaenoriaethau ac ymrwymiadau Llywodraeth Cymru 
 
18. Mewn ymateb i’r ansicrwydd presennol ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd a 

chyfyngiadau ariannol, yn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18 mae adnoddau’n 
cyd-fynd yn agos â’n blaenoriaethau. Mae’r blaenoriaethau hyn wedi’u 
categoreiddio mewn pedair pennod, a amlinellir ym mharagraff 10 uchod. Mae’r 
iaith Gymraeg wedi’i chynnwys o dan benawdau Uchelgais a Dysgu, ac Unedig a 
Chysylltiedig, ac mae cyllid wedi’i ddyrannu’n unol â hynny.  

 
19. Gan gydnabod maint yr her o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050, mae ein 

strategaeth ddrafft yn wahanol i strategaethau blaenorol ar y Gymraeg. Mae’r 
strategaeth ddrafft yn nodi’r gwaith cychwynnol sydd ei angen er mwyn cynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg rhwng yr adeg y cyhoeddir y strategaeth derfynol yn 
2017 a’r flwyddyn 2050. I’r perwyl hwn, mae’r strategaeth yn canolbwyntio’n gryf 
ar ddatblygu’r gweithlu yn y sector addysg ym mhob cyfnod, o’r blynyddoedd 
cynnar i addysg uwch ac addysg bellach. Bydd dull newydd, cwbl strategol o 
ymdrin â’r Gymraeg yn peri bod angen gweithredu o’r cychwyn i sicrhau bod y 
strategaeth a’i tharged yn cael eu cyflawni.  

 
20. Er ei bod yn canolbwyntio ar ein gweledigaeth hirdymor, mae’r strategaeth ddrafft 

yn cadarnhau y bydd angen cyflawni rhai blaenoriaethau yn y pum mlynedd 
gyntaf ar ôl cyhoeddi’r strategaeth derfynol. O ganlyniad, bydd polisïau unigol 
manwl yn cael eu cyhoeddi a fydd yn targedu meysydd polisi penodol lle y mae’n 
flaenoriaeth gweithredu. Fel rhan o’r broses ymgynghori, rydym wedi gofyn i’r 
cyhoedd beth y dylem ei flaenoriaethu yn y pum mlynedd gyntaf, a byddwn yn 
rhoi sylw dyledus i’r ymatebion a geir fel rhan o’r gwaith o ddadansoddi pob 
ymateb i’r ymgynghoriad. 

 
21. Wrth fesur y gwaith o gyflawni’r strategaeth derfynol ar y Gymraeg, byddwn, wrth 

gwrs, yn mesur ein cynnydd yn erbyn ein targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg. Yn ychwanegol at hynny, bydd y cynnydd a wneir o ran cyflawni’r 
polisïau manwl sydd i’w cyhoeddi fel yr amlinellir ym mharagraff 19 yn ddull o 
fesur y gwaith o gyflawni’r strategaeth derfynol. Yn ogystal, bu i’n strategaeth 
ddrafft ar y Gymraeg wahodd safbwyntiau ynghylch pa dargedau a cherrig milltir 
eraill y dylid eu cynnwys yn y strategaeth derfynol ar y Gymraeg, os dylid eu 
cynnwys o gwbl. Byddwn yn cael ein harwain gan ymatebion i’r ymgynghoriad yn 
y cyswllt hwn.  
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22. Rhoddodd Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol sail gyfreithiol i ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisïau a dulliau o wneud penderfyniadau mewn 
ffyrdd sy’n cynyddu i’r eithaf yr effaith a gawn ar les hirdymor Cymru. Mae’r 
Ddeddf yn rhoi sylfaen gref i ni a chyrff cyhoeddus eraill adeiladu arni. Wrth 
gynnal lefelau’r cyllid ar gyfer y Gymraeg, bydd y dyraniad hwn yng nghyllideb 
ddrafft 2017-18 yn cyfrannu at ategu natur drosfwaol y Gymraeg ac yn cyfrannu’n 
arbennig at y nod llesiant o Gymru sydd â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu.  

 
Rhan 3: Polisïau allweddol 
 
Y berthynas rhwng dyraniadau’r gyllideb ddrafft a’r gwaith o gyflawni Iaith fyw: 
Iaith byw a Bwrw Mlaen  
23. Fel y nodwyd ym mharagraff 6 o’r papur tystiolaeth hwn, mae oes Iaith fyw: Iaith 

byw a Bwrw Mlaen yn dod i ben ar 31 Mawrth 2017. O ganlyniad, bydd 
dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2017-18 yn ategu’r gwaith o gyflawni’r Strategaeth 
newydd ar y Gymraeg a fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2017.      

 
Cyllid ar gyfer y Gymraeg ar draws pob portffolio Gweinidogol  
24. Yn ychwanegol at y dyraniadau yn y gyllideb a wneir ar gyfer y Gymraeg yn 

benodol, sydd wedi’u hamlinellu yn Rhan 1 o’r papur tystiolaeth hwn, ceir 

gwariant ar y Gymraeg ar draws pob portffolio Gweinidogol. Ar ben hynny, mae’r 

Safonau ynghylch llunio Polisïau sydd wedi’u cynnwys yn Rheoliadau Safonau’r 

Gymraeg (Rhif 1) 2015, y mae Llywodraeth Cymru yn gyfreithiol rwym iddynt 

drwy Hysbysiad Cydymffurfio Comisiynydd y Gymraeg, yn sicrhau bod y 

Gymraeg yn cael ei phrif ffrydio i bob maes polisi. O ganlyniad i’r broses hon o 

brif ffrydio, nid oes modd nodi ar wahân y cyllid ar gyfer agweddau sy’n ymwneud 

â’r Gymraeg ar wariant ar raglenni a phrosiectau. 

 

25. Er hynny, mae rhai achosion pan fo cyllid dynodedig wedi’i anelu’n benodol at 

ategu’r Gymraeg a darparu gwasanaethau iaith Gymraeg, fel: 

 Cyllideb ar wahân sydd wedi’i dyrannu ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg ym Mhrif 

Grŵp Gwariant (MEG) Addysg a Sgiliau; 

 Darperir cyllid o’r MEG Addysg a Sgiliau i gyflawni’r Cynllun Gwella Cyfrwng 

Cymraeg, sy’n anelu at wella ansawdd a hyder o ran addysgu drwy gyfrwng y 

Gymraeg ar lefel uwchradd; 

 Mae cyllid rhaglen ar gael ar hyn o bryd o Brif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol i hyrwyddo pwysigrwydd gwasanaethau iaith 

Gymraeg ar draws maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac i helpu i 

ategu’r gwaith o weithredu Mwy na geiriau…. Fframwaith Strategol Olynol ar 

gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Gofal Cymdeithasol;      

 Mae’r rhaglen Cam Wrth Gam wedi’i hanelu’n benodol at gynyddu capasiti’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Darperir cyllid o’r MEG 

Addysg a Sgiliau; 

Tudalen y pecyn 61



 

6 

 

 Mae cyllid Llywodraeth Cymru o MEG yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth i Gyngor Llyfrau Cymru wedi’i ddyrannu’n benodol ar gyfer 

cyhoeddiadau Cymraeg. 

 Mae cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer y celfyddydau yn cael ei sianelu 

gan Gyngor Celfyddydau Cymru, sy’n ariannu prosiectau celfyddydau iaith 

Gymraeg. Darperir cyllid o MEG yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. 

 
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Chomisiynydd y Gymraeg 
26. O gofio’r cefndir o ansicrwydd a’r heriau ariannol, rydym yn falch o fod wedi 

cynnal y BEL ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg ar lefel Cyllideb Atodol Gyntaf 

2016-17 yn y dyraniadau yng nghyllideb ddrafft 2017-18. Wrth wneud y dyraniad 

hwn, rydym wedi cadw mewn cof bwysigrwydd y gwaith y mae Comisiynydd y 

Gymraeg yn ei wneud ar hyn o bryd i gyflwyno Safonau’r Gymraeg, a’r toriadau 

blaenorol nad oedd modd eu hosgoi i gyllideb Comisiynydd y Gymraeg.    

 

Dyraniadau’r gyllideb ddrafft sy’n ymwneud â chyflawni’r Strategaeth Addysg 

Cyfrwng Cymraeg  

27. Pan gafodd ei chyhoeddi, roedd y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 
cynnwys Rhaglen Weithredu bum mlynedd a thargedau penodol pum mlynedd a 
thargedau dangosol 10 mlynedd yn seiliedig ar ddeilliannau. Yn y Datganiad 
Polisi dilynol, a gyhoeddwyd ar 10 Mawrth 2016, sef Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg: y Camau Nesaf, nodwyd y blaenoriaethau ar gyfer 2016-17.  

 
28. Gan fod y Gymraeg yn thema drosfwaol, yn ychwanegol at y dyraniad cyllidebol 

penodol yn y BEL ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg, mae adrannau eraill yn 

ategu datblygiad y Gymraeg yn y system addysg, fel darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg a dwyieithog mewn dysgu seiliedig ar waith. Er nad yw’n hawdd ei 

fesur, mae cyfanswm y cymorth ariannol i’r Gymraeg ym myd addysg yn llawer 

uwch na dyraniad y Gymraeg mewn Addysg yn y gyllideb. 

 

29. Fel yr amlinellwyd mewn paragraffau blaenorol, mae Llywodraeth Cymru wrthi’n 

dadansoddi’r ymatebion a gafwyd fel rhan o’i hymgynghoriad ar ei strategaeth 

ddrafft ar y Gymraeg. Y system addysg yw’r prif ddull o sicrhau bod plant yn gallu 

datblygu eu sgiliau Cymraeg, ac ar gyfer creu siaradwyr newydd. O gofio 

pwysigrwydd addysg ar gyfer gwireddu’r weledigaeth o filiwn o siaradwyr 

Cymraeg erbyn 2050, roedd pwysigrwydd datblygu gweithlu sy’n gallu addysgu a 

hyfforddi yn y Gymraeg, ynghyd â phwysigrwydd datblygu darpariaeth addysg 

cyfrwng Cymraeg, yn rhan glir o’r strategaeth ddrafft. Bydd fersiwn derfynol y 

strategaeth ar y Gymraeg a’r polisïau canlyniadol a gyhoeddir ar gyfer meysydd 

polisi penodol yn cynnwys camau gweithredu a thargedau i fesur deilliannau a’r 

gwaith cyflawni. Bydd y strategaeth hon yn cynnwys addysg a’r broses o 

ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg.   
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Atodiad 1 
 
Darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg i gefnogi 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol  
 
Ar gyfer 2017-18, mae cyllideb o £29.231m wedi’i dyrannu i ategu Strategaeth 
Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru. 

 
Mae’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn sail i’r gwaith o gynllunio 
addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Pwynt hollbwysig yw bod hyn hefyd yn 
cynnwys addysg ddwyieithog ac iaith Gymraeg.  
 
Mae awdurdodau lleol yn defnyddio cyllid o nifer o ffynonellau i weithredu eu 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, gan gynnwys gweithgareddau sy’n 
cael eu hategu a’u darparu drwy raglen Gyfalaf Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain 
a’r Grant Gwella Addysg. Wrth ddarparu eu Grant Gwella Addysg, gofynnir i’r 
consortia rhanbarthol sicrhau bod y rhaglen o weithgareddau a ariennir yn 
adlewyrchu’r blaenoriaethau sydd wedi’u nodi yng Nghynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg yr awdurdodau lleol. 
 
Mae’r BEL ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg hefyd yn ategu’r Cynlluniau Strategol 
Cymraeg mewn Addysg drwy gyfrwng rhaglenni i ategu’r defnydd anffurfiol o’r iaith 
a’r broses o ddatblygu sgiliau iaith ymarferwyr drwy’r Cynllun Sabothol. Mae’r 
gweithgareddau hyrwyddo a marchnata drwy gyfrwng Cymraeg i Blant / Cymraeg for 
Kids, er ei bod yn anodd eu mesur, hefyd yn ategu’r broses o weithredu’r cynlluniau.   
 
 
 
 
  
 

Tudalen y pecyn 63



Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Culture, Welsh Language and Communications Committee 
CWLC(5)-08-16 PTN3 

Tudalen y pecyn 64

Eitem 5.1



Tudalen y pecyn 65



Letter to Ms Bethan Jenkins, Chair, Committee for Culture, Welsh Language and Communications 
on behalf of Cardiff Chapter of What next? 
 
5 October 2016 
 
Dear Ms Jenkins 
 
We are writing to you on behalf of the Cardiff Chapter of What Next? - a UK-wide arts network.  You 
have asked for views on the priority issues that your committee should address in the next period. 
We very much welcome your initiative in seeking views from the sectors relevant to the committee’s 
work.  Following a discussion at the group meeting this morning we would like to bring two issues to 
your attention. 
 
Historic Wales 
 
We understand that the Minister announced last week that he plans to move forward to create 
Historic Wales, bringing together the commercial activities of the four bodies in the heritage sector.  
While there would be clear benefits in enabling these bodies to work together to increase their 
commercial income - in the current climate, a necessity - there is a deep concern that this might be 
done in a way that would affect adversely the diversity and independence of some of our most 
cherished national institutions - particularly the National Museum Wales and the National Library of 
Wales - institutions of great historical significance to Wales. 
 
We would point out that the National Museum and National Library, while being key guardians of 
our heritage, also overlap into the arts world, as we will see this month with the launch of the latest 
Artes Mundi exhibition.  They are, thus, also promoters of debate.  For that reason it is highly 
desirable that they should be seen to have a high degree of independence from government. 
 
We also note the approach taken by Minsters this week in relation to local government, where 
collaboration has been preferred to institutional mergers that usually consume so much 
management time. 
 
At present there appears to be no clarity as to what precisely is proposed, but we note that the 
Minister has said that his plans are in fulfilment of his party’s manifesto at the Assembly elections 
this year.  Unfortunately, the only version of the manifesto - Together Wales - that we have been 
able to access from public sources contains no reference at all to this commitment or to culture in 
general.  In view of this it is all the more important that there should be adequate public debate on 
the issue, and scrutiny by the committee. 
 
Local government and culture 
 
In the current economic climate arts funding has been under severe strain.  We appreciate that the 
Welsh Government has done what it can to mitigate the effect, but the consequence has been a 
halving of the portfolio of arts companies.  The arts sector has had to adjust to this reality that has 
necessitated a concentration on preserving the core of national companies.  Far less attention has 
been paid to the impact of local government cuts on cultural activity at the local level.  In many 
localities this has been severe.  It needs to be looked at closely if we are to get a rounded picture of 
total cultural provision both locally and nationally. 
 
We sought to raise this issue with all political parties when they were compiling their manifestos for 
the 2016 elections.  We argued that, even in a period of financial austerity, local authorities should 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Culture, Welsh Language and Communications Committee 
CWLC(5)-08-16 PTN4 
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not be allowed to become culture blind.  We thought that even where expenditure was constrained 
local authorities should, nevertheless, have a duty i) to act as a convener and enabler of the arts and 
culture within their boundaries, ii) be required to undertake audits of cultural provision in their areas 
and iii) to establish local cultural consortia. 
 
It would be timely for your committee to assess the state of local cultural provision, the variety of 
approaches adopted and the degree of possible collaboration between authorities in the cultural 
field. 
 
We would be happy to offer evidence on both of the subjects set out above, 
 
With best wishes 
 
What Next? Cardiff Chapter 

Tudalen y pecyn 67



24 October 2016

Bethan Jenkins, MA
Chair
Culture, Welsh Language and Communications Committee
The National Assembly for Wales
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

Dear Ms Jenkins

Randerson Report

Museums Galleries Scotland (MGS) is aware of the recommendations of the Randerson Report 
by PricewaterhouseCoopers and the proposed options, including Option 4, to merge several 
heritage bodies.

MGS is the national development body for the sector in Scotland, representing the interests of 
some 450 museums and galleries across the country.  Our role is to support and enable the 
sector to meet their objectives through strategic investment, advice, advocacy and skills 
development opportunities.  With this in mind, while we welcome the sentiment of greater 
collaboration expressed in Option 1, we feel the proposals from the Welsh Government could 
set an alarming precedent for the management and administration of heritage in Wales in the 
context of Option 4.

A particular barrier to the Option 4 model of merger is the contrasting purpose and functions of 
the four institutions. The National Library of Wales in particular is a very different function to 
that of the National Museum of Wales as the main custodians of cultural identity.  MGS 
considers that due to these very different purposes, the legal merger of these distinct entities 
would, in practice, be far more disruptive, complex, time-consuming and costly than the 
economics of scale sought by this merger.  We feel such a process would be unduly expensive 
when alternative options exist around achieving greater efficiencies through collaboration and 
partnership.

MGS is not aware that public consultation on the proposals has been undertaken or, indeed, in 
depth and specific engagement with the sector.  Evaluating outcomes and risk assessment of the 
likely impact of the proposals would be best served through consideration by those 
professionals directly involved in the sector and with both the knowledge and first-hand 
experience of the unique circumstances and environment in which museums and galleries 
operate.
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For these reasons, MGS encourages the Committee to examine the Welsh Government’s 
proposals and alternative models available to preserve the functions of these institutions which 
does not serve to compromise their objectives and independence from government.

Yours sincerely,

Joanne Orr
Chief Executive
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and Communications Committee
CWLC(5)-08-16 PTN6

30 Caswell Drive
Caswell
Abertawe
SA3 4RJ

Bethan Jenkins AC
Cadeirydd, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

24 Hydref 2016

Annwyl Bethan

Adolygiad Llywodraeth Cymru o wasanaethau trefdadaeth 

Pair cynllun presennol Llywodraeth Cymru i greu corff o’r enw ‘Cymru Hanesyddol’ gryn 
dipyn o bryder imi, a hynny am sawl rheswm:

1 Mae’r cynllun yn neilltuo ‘swyddogaethau masnachol’ oddi ar swyddogaethau eraill ein 
cyrff diwylliannol.  Afraid dweud bod codi arian ganddynt yn rhywbeth i’w groesawu; yn 
wir, mae’n hanfodol.  Ond peth drwg yw dyrchafu masnachu uwchben amcanion craidd 
y cyrff.  I wneud codi arian yr unig sail ar gyfer ad-drefnu ar raddfa fawr yn gyfystyr ag 
ymddiried y dasg o arwain cerddorfa yn ei chyngerdd nesaf i reolwr y swyddfa docynnau. 

2 Nid yw’n amlwg sut diffinnir ‘swyddogaethau masnachol’.  Byddai diffiniad eithafol yn 
gadael yr Amgueddfa Genedlaethol fel rhyw sombi sefydliadol, yn sefyll o hyd (gydag 
anhawster) ond heb y gallu na’r adnoddau i gyflawni amcanion ei Siartr Frenhinol.  (Neu, 
ai uno’r cyrff i gyd yn llwyr yw amcan terfynol y Llywodraeth tybed?)

3 Nid yw’n glir chwaith beth fydd statws cyfreithiol a sefydliadol ‘Cymru Hanesyddol’.  Yn 
sicr bydd digon o botensial ar gyfer rhyfela dros dir a dyblygu rhyngddo a’r cyrff eraill.  
Wn i ddim am unrhyw wlad arall sydd wedi rhoi cynnig ar wneud yr hyn y mae’r 
Gweinidog yn ei gynnig.

4 Bydd creu ‘Cymru Hanesyddol’ yn broses ddrud a chymhleth, ar adeg o gynilo ac 
anhawster heb ei ail.  Llafur caled dros dair blynedd oedd ei angen cyn cyrraedd Siartr 
Frenhinol ddiwygiedig y Llyfrgell Genedlaethol yn 2006, a hynny ar draul y gwaith craidd 
y dylai’r staff fod ei wneud ar y pryd.  Yn ôl y cynllun hwn bydd dwy Siartr Frenhinol i’w 
adolygu, a llu o gyfnewidiadau astrus eraill.

5 O dan y cynllun mae’n debyg y bydd yr Amgueddfa Genedlaethol – a’r Llyfrgell 
Genedlaethol, os gorfodir hi i ddilyn yr un llwybr – yn colli ei hannibyniaeth, yn rhannol 
neu’n gyfan gwbl, ynghyd â’i statws fel corff Siartr Frenhinol, elusen a chwmni 
cyfyngedig.  Ond gwledydd totalitaraidd yn unig sy’n mynnu cael rheolaeth dros eu 
sefydliadau diwylliannol cenedlaethol.  Yn hanesyddol, pryd daw’r celfyddydau, 
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diwylliant a’r cof cenedlaethol o dan reolaeth uniongyrchol yr wladwriaeth, bydd pawb 
ar eu colled. 

6 Ymddengys i’r Gweinidog benderfynu eisoes pa ddewis yn yr adroddiad Investing in the 
future to protect the past fydd yn cael ei wireddu (opsiwn 4) – heb ymgynghori’n iawn 
â’r cyhoedd.  Bydd y canlyniadau o weithredu opsiwn 4 mor bellgyrhaeddol fel bod rhaid 
i’r cyhoedd gael y cyfle i ymateb.  Mae gormod yn y fantol i adael trafodaeth i’r grŵp 
caeedig y mae Mr Justin Albert yn ei gadeirio.

Sefydlwyd yr Amgueddfa Genedlaethol a’r Llyfrgell Genedlaethol er cadw cof cyffredin 
Cymru, a’i ddefnyddio i helpu adeiladau Cymru fydd.  Am dros 100 blynedd mae’r ddau 
sefydliad wedi llwyddo i gyflawni’r ddau amcan hwn yn eu ffyrdd gwahanol.  Maent yn 
annwyl i’r Cymry.  Mae ganddynt enw rhyngwladol.  Maent yn gwneud gwahaniaeth i 
fywydau pobl.  Peryglir hyn oll nawr gan gynlluniau’r Llywodraeth.

Rhaid ail-feddwl ar unwaith.  Yn hytrach na gwthio ei gynllun, dylai’r Gweinidog ddefnyddio 
ei amser a’i adnoddau i amddiffyn ein sefydliadau cenedlaethol – trwy adfer y toriadau 
cyllidebol maent wedi eu dioddef a thrwy eu helpu i ffynnu fel cyrff annibynnol yn cyflawni’r 
amcanion y maent i fod i’w dilyn.

Dylen ni fel gwlad fod yn ddigon hunanhyderus ac uchelgeisiol fel y gallwn ni cadw a magu 
nifer o sefydliadau cenedlaethol llwyddiannus ac yn effeithiol.  Ond ddylen ni?

Byddwn yn ddiolchgar pe bai modd ichi rannu cynnwys y llythyr hwn â’ch cyd-aelodau o’r 
Pwyllgor.

Cofion gorau,

Andrew Green
Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1998-13
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and Communications Committee
CWLC(5)-08-16 PTN7

In support of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales

Amgueddfa Cymru-National Museum Wales for a long time have been 
committed to long standing work with minority and specialist groups, and 
have invested time and money to make this work sustainable. This 
commitment is much appreciated, and we hope that this will continue at the 
same level, whatever the financial pressures or changes that the future 
presents.

Norena Shopland, Draig Enfys, Promoting Welsh LGBT heritage
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and Communications Committee
CWLC(5)-08-16 PTN8

Short statement on the work National Museum of Wales do and our 
association with them which has run for over 5 years.

As the Director of Oasis Cardiff a centre for asylum seekers and refugees my 
experience of the National Museum Wales has been an extremely positive 
one. We have worked with them on exhibitions, been on steering groups and 
taken clients to discuss issues and share similar heritage themes. My 
concern would be that if National Museum Wales merges community 
organisations will have reduced access and the independence of the National 
Museum Wales has given scope to projects which are exciting, pushing 
boundaries and challenge people's perceptions. This merger will reduce the 
possibilities considerably.

Reynette Roberts, Director, Oasis Cardiff
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and Communications Committee
CWLC(5)-08-16 PTN9

For the attention of Ms Bethan Jenkins AM: Chair of Culture, Welsh Language and 
Communications Committee

Dear Ms Jenkins,

I write to express my immense concern regarding the proposal for the possible merger of 
Amgueddfa Cymru/National  Museum Wales  with the National Library and Cadw. While I appreciate 
that there could be some collaboration  between NMW and the National Library, I feel strongly that 
each institution will continue to function more effectively as independent institutions. Indeed, as 
you will be aware, NMW’s independence is already legally enshrined in its Royal Charter.

To add another layer of consultative and administrative procedures to the already fraught processes 
of planning ahead in a volatile economic climate, and a time when NMW is already having to lose 
experienced, highly skilled staff across all its disciplines and sites would be a challenge too far. 
Reduction in staff levels is already threatening research, conservation and curatorial work, as well as 
causing considerable human misery. The uncertainty is also likely to destabilise current projects, like 
the the National History Museum: St Fagans development. And arguably, should your proposals go 
ahead, our cherished National Museum on its seven sites could downgrade to no more than a series 
of superficial visitor attractions.

I sometimes wonder if our Welsh Government is really aware of what museums are really about, and 
the nature of their work. As a volunteer guide, I take visitors both individually and in groups around 
NMW Cardiff. The outstanding collections across the arts and sciences, as well as the remarkable 
building, have an enormous impact on them, as a glance at feedback forms and our Visitors Book 
would verify. They are frequently astounded at treasures  they had not been aware of hitherto, and 
their enjoyment can be palpable. Perhaps Welsh Government Members could squeeze in a visit 
sometime? And perhaps appreciate and understand the importance of culture in enhancing people’s 
lives, and especially for the visually and physically impaired, and the vulnerable in society?

What happened to the 2015 Expert Review of museums, whose recommendations seem to have 
been largely ignored? One key recommendation was that the museum sector needed support to 
become economically viable. Certainly, additional marketing and publicity funding, which is minute, 
would go a long way to help promote its excellent, imaginative and creative exhibitions to a global 
audience. Our splendid NMW should not be the ‘hidden treasure’ that it appears to be to so many 
oinf our visitors from Europe, America and  the far east – and even locally.

So, persuade me. In what way does the Welsh Government see the proposed possible merger of 
three revered institutions leading to an improved visitor experience, or enhancing the already 
endangered academic excellence of NMW and the National Library of Wales? Further public and 
sector consultation should surely take place.

Yn ddidwyll iawn,

Ann Saer                                                   Llandaf, Caerdydd 
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MONMOUTHSHIRE ANTIQUARIAN ASSOCIATION

Patron: Professor C. Williams

President                                     Chairman                                               Secretary
Mr. J.K. Knight B.A., F.S.A.        Mr. F.A. Aberg B.A.,F.S.A., F.R.G.S.   Mrs. C.L. Hutchings M.Ed., M.A.

Chair/ Cadeirydd Bethan Jenkins AM/ AC:
Culture, Welsh Language and Communications Committee
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

25 October 2016

Dear Bethan Jenkins AM

The Monmouthshire Antiquarian Association wish to express their concern following the 
Randerson Report, ‘Investing in the Future to Protect the Past’, which suggests that the Welsh 
Government should create a new body called ‘Historic Wales’ merging the commercial and 
financial functions of National Museum Wales (NMW) and Cadw.  We urge you to provide 
more clarity about exactly what such a merger would entail and to undertake a consultation 
process to assess to what extent the independence of NMW and Cadw would be 
compromised and whether such a merger is advisable. To this end we wish you to consider 
the following.

Cadw is an organisation that is the Welsh equivalent of similar arms of government in 
England, Scotland and Northern Ireland concerned with the legislation for the protection of 
ancient monuments and historic buildings, and confusion might arise if it is amalgamated 
with NMW. Any merger in Wales would not be matched in the other parts of the UK and 
risks diverting Cadw from its government duties. Cadw's duties for the enforcement of 
legislation on monuments and buildings in private possession can at times generate conflict 
which could be detrimental to NMW if it is associated with government actions to protect and 
conserve Welsh Heritage. It might affect donations and damage public relations.

NMW has the duty of the management, conservation and interpretation of collections 
belonging to the Welsh nation, unlike Cadw, whose remit applies only to monuments and 
buildings within Wales. NMW for example, organises exhibitions that draw on specimens 
from across the world for art, geology and the other subjects it must represent as part of its 
duties. The collections are in fact of international significance. For example in geology the 
fossil material includes specimens that set the standard across the world. Its education policy 
aims to introduce the full international scope of its collections to Wales, and not merely the 
physical remnants of Welsh history which is Cadw's remit. It operates in a different spectrum 
to Cadw, even in producing the catalogues for these exhibitions, and we should not limit its 
ability to operate in this orbit.

Tudalen y pecyn 75

Eitem 5.8



Both agencies have arms that publish, market and arrange events to benefit Wales and its 
visitors from across the globe and other parts of Britain. NMW has a much wider range of 
subjects than Cadw because of the breadth of subjects. A visit to the shop in NMW Cardiff 
illustrates this range of subjects. There is a risk that if Cadw was involved in this, its excellent 
range of guides and interpretive events would be diminished. Different types of expertise are 
necessary and could be harmed by amalgamation.

We would question whether this review should be considered. Both Cadw and NMW have 
had to make radical changes in recent years to meet the financial cuts to their budgets and a 
period of stability is needed for these to be absorbed. Both institutions have barely had time 
to plan future policy with reduced resources. A merger creates more problems for these 
organisations which are making heroic and difficult decisions which involve losing staff with 
valuable expertise. Surely limiting their independence could make such decisions more 
problematical.

Finally we request that there should be public sector consultation before any decision is made 
to merge the commercial functions of these two organisations. As a body that exists to 
scrutinise Government policy we request that you ensure that more information is given to 
the public and that you consider carefully if Historic Wales should become a reality.

Yours sincerely

Alan Aberg 
Chair of Monmouthshire Antiquarian Association
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26 Hydref 2016

Annwyl Bethan Jenkins

Rydym yn ysgrifennu fel ymateb cychwynnol ar ran Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru (CACC / 
ARCW) i Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth ac yn arbennig at ffurfio 
Treftadaeth Cymru.

Mae'r sector archifau yng Nghymru yn cynnwys:

• 13 o wasanaethau archifdai awdurdod lleol gan gynnwys 3 gwasanaeth ar y cyd, gyda 15 
pwynt gwasanaeth

• 5 o wasanaethau archifau addysg uwch

• Llyfrgell Genedlaethol Cymru

• Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

• Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC)

Gan nad yw’r cynnig wedi cael llawer o gyhoeddusrwydd nid yw wedi cael ei drafod yn ffurfiol eto 
gan aelodau ARCW. Rydym yn gobeithio bod mewn gwell sefyllfa i ymateb yn fwy llawn i'r adroddiad 
yn dilyn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd

Fodd bynnag, rydym yn deall bod yr hyn a gynigir yn golygu newid mawr ar gyfer yr Amgueddfa (sy'n 
aelod o ARCW), ei statws a'i gallu i reoli ei chyllideb ei hun. O ystyried natur bwysig y newid 
arfaethedig byddem yn disgwyl cyfnod digonol o ymgynghori cyhoeddus gyda llawer o 
gyhoeddusrwydd lle nodir yn  glir yr opsiynau dan ystyriaeth a manteision yr hyn  a ddewiswyd.

Rydym yn bryderus iawn am y cynnig cyfredol ac yn credu byddai budd o gael trafodaeth gyhoeddus 
fwy manwl ar y mater.

Yr eiddoch yn gywir

Nia Mai Daniel a Helen Palmer

Ysgrifennydd a Chadeirydd CACC / ARCW 
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Annwyl Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Ysgrifennaf atoch ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i fynegi pryderon am y 
drafodaeth i sefydlu perthynas agosach rhwng Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru a Chadw. Mae'r Amgueddfa yn un o sefydliadau cenedlaethol cyntaf 
Cymru ac mae Amgueddfeydd Cenedlaethol yn allweddol i'r ymdeimlad o 
genedligrwydd a hunaniaeth.

Mae'r Amgueddfa yn sefydliad addysgiadol. Mae cadw annibyniaeth barn 
wleidyddol yn allweddol i sicrhau hygrededd sefydliadau fel yr amgueddfa.

Mae hefyd yn sefydliad sy'n cynnig gwasanaeth addysgol trwy gyfrwng y 
Gymraeg a'r Saesneg.

Yn rhinwedd hyn, hoffem holi a oes unrhyw ystyriaeth wedi cael ei roi i 
effaith y cynlluniau hyn ar yr iaith Gymraeg?

Gobeithio y byddwch chi, fel Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad yn 
rhannu ein pryderon, ac yn trefnu ymchwiliad brys i'r cynlluniau hyn.

Yn gywir,

Manon Elin, Cadeirydd Grŵp Hawl, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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A RESPONSE TO THE ‘HISTORIC WALES’ PROPOSAL AND PwC REPORT 
‘INVESTING IN TH FUTURE TO PROTECT THE PAST’.

As one who has been involved with Amgueddfa Cymru–National Museum Wales since the 
1980’s when I served as a co-opted member of the Museum’s sometime Corporate 
Sponsorship Steering Group and more recently as Chairman of the Friends of the National 
Museum from 2006 until 2014 I write to express a personal view derived from a long 
association with the institution. I am concerned to note well- meaning but misdirected 
solutions to the widely acknowledged problems which beset the arts generally at the present 
time. I may add that in addition to my continuing membership of the Friends I am a Patron of 
the Museum.

When Amgueddfa Cymru–National Museum Wales was established by Royal Charter in 
1907 its mission, pithily stated at the time and still apposite, was ‘to tell the World about 
Wales and to tell Wales about the World’ - not one might note a remit of a purely historical 
kind. The philosophy was that the Museum should represent and embody an independent 
element of Welsh identity, divorced from direct government control. The same might be said 
of the National Library which was established at the same time. 

Major museums, like universities, are institutions where much of the activity is ‘invisible’  
with functions of research and scholarship going largely unrecognised by the public at large. 
The ‘iceberg’ analogy – for which I claim no originality - springs to mind. Regrettably, the 
PwC findings take little if any cognisance of  the probable deleterious effect that hiving off 
some ‘visible’ functions would have upon the overall integrity of the Museum’ s operations. 
At a time when best business practice argues for empowerment, the Historic Wales  (HW) 
concept goes in quite the opposite direction in advocating partial disempowerment of those 
charged with conducting the institution’s  widely varied functions.

More specifically, drawbacks inherent in options 2 to 4 of the PwC report might include:

1) Perceived greater control, possibly political in nature, by government over the activities of 
the Museum 

2) The fear that HW might prove to be, if not now but in the future, the ‘thin edge of the 
wedge’ as regards the Museum’s future governance

3) The as yet unquantified costs of implementation and ongoing operation of HW

4) Loss of public confidence in  HW or whatever new entity were to be set up – how readily 
might individuals be identified who would match in calibre and experience the existing 
directors of the Museum and other bodies affected by the proposals?  

4) Demotivation of the Museum’s directorate (who would no longer be wholly masters in 
their own house) and the professional staff generally. Would people such as curators maintain 
the same readiness and enthusiasm for seeing a project to conclusion and exploitation if 
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reference to an outside (and possibly bureaucratic) merged body were first required? One 
suspects not.

The diminution of the Museum’s standing and its posited closer alignment with government 
could well deter potential benefactors such as charitable trusts from providing support. Again, 
the Museum has of late been the beneficiary of substantial testamentary bequests where 
future potential donors  might feel less prepared to benefit what they perceived as something 
akin to an organ of government.  (Do people ever remember Cadw in their wills, one 
wonders.)

Change is in the air and it is widely recognised that something has to be done. But to place at 
risk an admired and valued Welsh institution that has itself already demonstrated the 
possibilities of partnership and joint ventures with other bodies would  be at best  mistaken 
but possibly catastrophic for the Welsh cultural scene in the years to come.

ROGER GAGG

26 October 2016

rogergagg@talktalk.net        
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Our ref FL/BJ/NMW2016

Date 26.Oct 2016

Ms Bethan Jenkins AM
Chair CWLC committee
National Assembly Wales
Cardiff
CF99 1NA

Dear Ms Jenkins,

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Culture, Welsh Language and Comunications Committee
CWLC(5)-06-16 P8

I refer to the recent announcement by Ken Skates, Cabinet Secretary for 
the Economy and Infrastructure, on the creation a new ‘Historic Wales’.

I have worked with National Museum of Wales (NMW) in  supporting their 
pioneering  work in  developing  the nature and scope of volunteering  - 
initially at St Fagans and now more widely.

You should know that NMW is held in very high esteem across the UK for 
its progress as one of 8 selected partners on the Our Museum Project, 
funded by the Paul Hamlyn Foundation. WCVA was one of the community 
partners on this project.

What has been achieved is a radical rethink about volunteering, including 
who can volunteer and what voluntary roles and activities can be 
undertaken. By working closely with community partners volunteering has 
been opened up to a wide range of people, including those who would 
never have considered volunteering within the museum before. This has 
necessitated a change of culture within the organisation, as well as a 
more outward looking way of working with external community 
organisations.

All of this is part of a wider commitment to reappraise who the museum is 
for, and how it relates to communities of Wales. There has been a 
deliberate attempt to become more accountable, and to be shaped more 
by, those whose heritage the museums represent ie people of Wales.

As such it is a model of co-production.  It has become a model of 
excellence in volunteering (having achieved the Investing in Volunteers 
Quality mark) and is developing a culture which  has community 
engagement at its heart, including through volunteering.

I would urge that any proposed developments consider the extent to 
which these inclusive values and developing relationships with local 
communities and partner organisations might be compromised. It is, I 
believe, the continued development of these relationships that will secure 
the sustainability of museums for the future.

Yours sincerely,

Fiona Liddell
Volunteering Development Manager

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and 
Communications Committee
CWLC(5)-08-16 PTN14
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and Communications Committee
CWLC(5)-08-16 PTN15

Tyn y Llwyn Partrishow Abergavenny

Monmouthshire

NP7 7LT
01873 890540

oliverfairclough@yahoo.co.uk

Bethan Jenkins AM 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
CARDIF CF99 1 NA

27 October 2016

Dear Bethan James,

I am writing to you in your capacity as Chair of the Culture Committee to express my 
personal concern that the ‘Historic Wales’ proposals may have a detrimental impact 
on the reputation and visibility of the Welsh national art collection. Wales, unlike 
England, Scotland and Ireland, has no national gallery, and its artists and cultural 
patrons have not been as well-known in Wales or further afield as they merit.

Much has been done in recent years, within Amgueddfa Cymru, as well as by other 
scholars, to explore and present the visual culture of Wales from the Middle Ages to 
the present. As Keeper of Art at Amguddfa Cymru between 1998 and 2015, I sought 
to tell that the story of artists and their supporters in Wales, and to explore their 
interaction with the wider world. This was the purpose of the recent (2007-11) 
expansion and representation of the Museum’s art galleries. I am concerned that the 
visual arts will not sit comfortably within a broader body concerned with the heritage 
of Wales.

In the fine and applied arts Amgueddfa Cymru is not simply concerned with the past, 
as much of its current focus is on recent and contemporary art. One third of its 
collection galleries, and much of its temporary exhibition programme, are devoted to 
art after 1970. We also have a vital role in supporting the work of other visual arts 
providers in Wales, through ‘Sharing Treasures’ and through loans and advice.

Of particular concern to me is the future of the Museum’s international programmes 
in the visual arts, which include the critically acclaimed Artes Mundi contemporary 
biennale, and partnerships with a number of European and US museums, 
universities and exhibition organisers. Because the latter generate income (but are 
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not undertaken primarily for that purpose) a merging of Amgueddfa Cymru’s 
commercial operations with those of other heritage bodies may threaten their future 
in their present form, in which the needs of the home audience and the well-being of 
the collections are paramount.  At a time when Brexit may also impact on the 
Museum’s ability to sustain this work, any further uncertainty is regrettable.

As a national museum, Amgueddfa Cymru works with many partners to unlock the 
knowledge and potential encapsulated in its collections for the benefit of all. The loss 
of its independence to do this in accordance with the goals expressed in its charter 
would impoverish Welsh public life.

Yours sincerely

Oliver Fairclough MA FSA

Trustee, Arts Alive Wales, and Monnow Valley Arts
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and Communications Committee
CWLC(5)-08-16 PTN16

Bethan Jenkins AM
Chair Culture, Welsh Language and Communications Committee
National Assembly for Wales
Cardiff Bay Cardiff
CF99 1NA 

By e-mail

27 October 2016 

Dear Ms Jenkins, 

I am writing to you and your committee regarding the proposed changes to the status of 
Amgueddfa Cymru/ National Museum Wales recently announced by the Minister.

Although I am a professor in, and former Head of, the Cardiff School of English, 
Communication and Philosophy at Cardiff University, I am writing to you in a capacity 
unconstrained by my own subject expertise. Since 2014 when we were introduced to each 
other by Baroness Andrews, with the support of my institution I have been working with the 
Director General towards establishing a long-term partnership between the University and 
the AC/NMW ‘designed primarily to promote research and achieve public impact in areas of 
common strength and strategic interest, making a difference to Wales and 
beyond’(Memorandum of Understanding signed by the Vice Chancellor and the Director 
General on 20 July 2015). 

Towards these ends, a number of joint workstreams have been created to encourage 
collaboration and mutual learning among researchers in both institutions. Individual 
collaborations already existed, of course, in the area of heritage, but the workstreams are 
deepening and extending activity. While one team, led by the University, has focused on 
opportunities for research and evaluation in the areas of poverty, inclusion and co-
production, another, led by the Museum, has recently been initiated in the public 
understanding of science. Groups are also planned for on cultural and linguistic translation 
and climate change and sustainability. The recently uncovered photography archive at 
AC/NMW is a particularly exciting prospect for researchers across a range of disciplines. 
Plans are in place for researcher residencies at the Museum to further the development of 
collaborative projects, for the sharing of facilities, and for support and training from the 
University in grant-writing skills. Crucially, together, each institution can partner the other in 
applications for funding for which, as Principal Investigator, they are ineligible. Indeed, as is 
well known, such collaborations are much valued today by funders.

Besides developing joint applications for research funding (for example, to RCUK funding 
councils, Horizon 2020, the Paul Hamlyn Foundation and the Lottery Heritage Fund), the 
University collaborates increasingly with AC/NMW in research training. Recognised by the 
Arts and Humanities Research Council as a research organisation in its own right, the 
Museum is a valued partner in the AHRC-funded South, West and Wales Doctoral Training 
Partnership. While AC/NMW does not yet have the same status as an RO with the Economic 
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and Social Research Council, it nonetheless currently co-sponsors three PhD projects being 
undertaken within the All Wales Doctoral Training Centre. AC/NMW is also an associate 
partner of the Natural Environment Research Council’s GW4+ Doctoral Training Partnership. 

My experience in building this partnership with Mr David Anderson and his senior team thus 
leaves me concerned that the proposed merger with Cadw and the integration of AC/NMW 
into Historic Wales could adversely affect not only the autonomy and agility of the 
organisation in proposing and resourcing strategic initiatives together with us (or indeed 
others), but also, and perhaps more severely, the status of the institution as an independent 
research organisation able to bid for research funding.

I hope that this personal testimony from the collaborative rock-face, as it were, will be 
helpful to the committee as it reflects on the proposed changes.

Sincerely

Professor Martin A. Kayman FRSA FEA
Dean of Postgraduate Research Studies for the College of Arts, Humanities and Social 

Sciences
Cardiff University
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Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Culture, Welsh Language and Communications Committee
CWLC(5)-08-16 P17

Dear Members of the Committee,

I am writing to you to express my concerns about the proposal to merge the 
commercial functions of the National Museum with those of CADW. The 
proposal would perceivably undermine and threaten the independence of the 
National Museum. In my experience a museum is and should be more than a 
place in which to experience history. It is a living, thriving centre of culture 
that, without its assured independence, could cease to follow a creative path. 
I believe it to be important that in building a creative nation, the 
independence of National institutions is protected. Independence in this case 
means the confidence to engage in independent education work and 
ongoing partnerships with organisations that prove to be a fit for a particular 
activity.

As a parent, it is important to me that my children are able to experience 
museums as living places of creativity and not just as a place to view 
artefacts. The NMW has always given us an opportunity to experience and 
involve us in activities that expand our horizon. I believe that this will only 
continue to happen in an independent institution that is fully staffed and 
does not need to cross reference with the commercial function of a historical 
environment service.

Yours sincerely,

Jan Michaelis
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