
 

 

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – 8 Tachwedd 2017 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith 

Memorandwm ar Gynigion y Gyllideb Ddrafft ar Ddiwylliant ar gyfer 2018-19  

 

 

1.0 Cyflwyniad 

 

Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth ariannol gefndirol i’r Pwyllgor ynghylch fy 

nghynlluniau gwariant fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith – 

mewn perthynas â’r cyllidebau Diwylliant a Threftadaeth yn fy mhortffolio, fel yr 

amlinellwyd yn y Gyllideb Ddrafft fanwl a gyhoeddwyd ar 24 Hydref 2017. Mae 

Cyllideb Ddrafft 2018-19 yn cynnig cynllun dwy flynedd ar gyfer gwariant refeniw a 

chynllun tair blynedd ar gyfer buddsoddi cyfalaf. 

Mae Atodiad A yn cyflwyno 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.  

Yn y llythyr yn fy ngwahodd i fynychu sesiwn y Pwyllgor, gofynnodd y Pwyllgor am 

wybodaeth mewn perthynas â materion cyllidebol penodol. Mae’r Ymatebion wedi’u 

hymgorffori yn y papur Tystiolaeth hwn. 

 

2.0 Crynodeb o’r Newidiadau i’r Gyllideb 

 

Mae trosolwg o ddyraniadau Refeniw a Chyfalaf y gyllideb ddrafft ar gyfer Diwylliant 

(yn cynnwys Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME)) wedi’i grynhoi yn Nhablau 1 a 2 

isod.  

TABL 1: TROSOLWG O’R GYLLIDEB REFENIW (Yn cynnwys AME) 

 
 

Diwylliant a Threftadaeth 

Cyllideb Atodol 
2017-18  

(Mehefin 2017) 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2018-19 ar 
gyfer   

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2019-20 ar 
gyfer 

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Refeniw: 

Celfyddydau 31,658 31,391 31,391 

Amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd 

36,614 35,533 34,468 

Y Cyfryngau a Chyhoeddi 3,649 3,649 3,649 

Yr amgylchedd hanesyddol a 
naturiol 

13,129 13,129 13,129 

Cyfanswm Refeniw 85,050 83,702 82,637 

Gwariant a Reolir yn Flynyddol: 
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Amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd 

3,013 3,013 3,013 

 

TABL 2: TROSOLWG O’R GYLLIDEB CYFALAF 

 
 

Diwylliant a Threftadaeth 

Cyllideb 
Atodol 
2017-18  
(Mehefin 

2017) 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2018-19 ar 
gyfer   

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2019-20 ar 
gyfer 

Cynlluniau 
Newydd 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 

2020-2021 
ar gyfer 

Cynlluniau 
Newydd  

£’000 

Cyfalaf Traddodiadol:     

Celfyddydau 355 355 355 355 

Amgueddfeydd, archifau a 
llyfrgelloedd 

15,522 5,067 10,104 2,707 

Y Cyfryngau a Chyhoeddi 30 30 30 30 

Yr amgylchedd hanesyddol a 
naturiol 

3,370 3,370 2,370 4,370 

Cyfanswm Cyfalaf 19,277 8,822 12,859 7,462 

 

Refeniw 

Bydd cyfanswm y cyllid refeniw yn lleihau o £85.050 miliwn yn y Gyllideb Atodol 

Gyntaf ar gyfer 2017-18 i £83.702 miliwn yn 2018-19 ac £82.637 miliwn yn 2019-

20. Mae hyn yn sgil: 

 Cynnwys £0.5 miliwn o gyllid ychwanegol yn 2017-18, a sicrhawyd fel rhan o 

Gytundeb y Gyllideb ar gyfer eleni, i gynnal astudiaethau dichonoldeb i oriel gelf 

genedlaethol ac amgueddfa bêl-droed yng Ngogledd Cymru; 

 

 Cynnwys £0.267 miliwn yn 2017-18 ar gyfer Cymorth i’r Celfyddydau, ar gyfer y 

celfyddydau perfformio a diwydiant cerddoriaeth Cymru; 

 

 Addasiadau Buddsoddi i Arbed ar gyfer yr Amgueddfeydd Cenedlaethol, sydd heb 

fod yn rhan o’u cyllid craidd – taliad o £0.565 miliwn yn 2017-18, ac ad-daliadau o 

£0.277 miliwn yn 2018-19 ac £1.065 miliwn yn 2019-20; ac  

 

 O fewn MEG ehangach yr Economi a’r Seilwaith, ail-flaenoriaethu dyraniad 

ychwanegol o £0.261 miliwn yn 2018-19 a 2019-20 ar gyfer amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd er mwyn ariannu gweithgareddau yn cynnwys rhaglen 

Cyfuno a gweithgareddau i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. 

Cadwyd y cyllid ar gyfer y prif gyrff a gefnogir o’r portffolio Diwylliant ar yr un lefel â 

2017-18, o achos Cytundeb y Gyllideb sydd rhyngom a Phlaid Cymru i ddarparu 

cyllid rheolaidd i’r sector o £2.233 miliwn yn 2018-19 ac yn 2019-20. Dyrannwyd y 

swm o £2.233 miliwn i Gyngor Celfyddydau Cymru £1.056 miliwn, Amgueddfa 

Cymru £0.730 miliwn, Llyfrgell Genedlaethol Cymru £0.324 miliwn a Chyngor 

Llyfrau Cymru £0.123 miliwn. Mae’r rhain yn unol â’r dyraniadau ar gyfer 2017-18, a 

dangosir y cyfansymiau ar gyfer pob corff yn y tabl BEL yn Atodiad A. 
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Cyfalaf 

Mae gostyngiad yng nghyfanswm y cyllid cyfalaf, o £19.277 miliwn yn y Gyllideb 

Atodol Gyntaf ar gyfer 2017-18 i £8.822 miliwn yn 2018-19, £12.859 miliwn yn 

2019-20 a £7.462 miliwn yn 2020-21. Mae hyn yn bennaf o ganlyniad i’r ffaith i 

gyfanswm o £11.909 miliwn o gyllid ychwanegol gael ei ddarparu i ’r Amgueddfeydd 

Cenedlaethol ac i’r Llyfrgell Genedlaethol yn 2017-18 er mwyn cyflymu gwaith cyfalaf 

cynnal a chadw hanfodol. Mae peth o’r cyllid ar gyfer y Llyfrgell wedi’i ailbroffilio i’r 

cyllidebau ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. 

Yn ogystal, sicrhawyd £5 miliwn yn 2019-20 o Gytundeb y Gyllideb i fynd ymlaen 

gyda’r astudiaethau dichonoldeb i oriel gelf genedlaethol, ac amgueddfa bêl-droed 

yng Ngogledd Cymru. Cynhwyswyd hyn yn llinell amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd. 

Eto, mae’r ffigurau hefyd yn adlewyrchu cyllido ac ad-daliadau Benthyciadau 

Buddsoddi i Arbed – ar gyfer yr Amgueddfeydd Cenedlaethol a’r Llyfrgell 

Genedlaethol. 

Dangosir yr holl newidiadau linell wrth linell yn y tabl BEL yn Atodiad A. 

 

Gwariant a Reolir yn Flynyddol 

Mae cyllidebau Gwariant a Reolir yn Flynyddol o £3.013 miliwn yn cefnogi 

darpariaeth ar gyfer unrhyw ffioedd pensiwn a allai fod yn ofynnol mewn perthynas â 

chynllun pensiwn Amgueddfa Cymru/National Museums of Wales (cyllideb o £2.391 

miliwn), a Llyfrgell Genedlaethol Cymru (cyllideb o £0.622 miliwn). 
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Alldro terfynol ar gyfer 2016-17 

Gellir crynhoi’r alldro terfynol ar gyfer Diwylliant a Threftadaeth ar gyfer 2016-17 fel a 

ganlyn:  

 

Mae gorwariant o £0.305 miliwn ar refeniw (bron yn arian parod) yn erbyn ffigur y 

gyllideb yn bennaf oherwydd i gyllid ychwanegol o ar draws MEG yr Economi a’r 

Seilwaith gael ei roi i’r Amgueddfeydd Cenedlaethol. Roedd tanwariant o £0.675 

miliwn ar refeniw nad yw’n arian parod oherwydd bod costau cyfalaf cynnal a chadw 

ar gyfer Cadw yn is na’r hyn y cyllidebwyd ar eu cyfer. 

 

Dyma’r prif bethau i’w nodi mewn perthynas â’r gorwariant cyfalaf o £0.918 miliwn o’i 

gymharu â’r gyllideb o £9.289 miliwn: 

 £0.22 miliwn o gyllid ychwanegol yn ystod y flwyddyn i Gyngor Celfyddydau 

Cymru ar gyfer prosiectau celfyddydau; 

 

 £0.3 miliwn o wariant ychwanegol gan Cadw ar grantiau cyfalaf, gwaith cadwraeth 

a phrosiectau i gynhyrchu incwm ychwanegol yn y dyfodol; 

 

 £0.15 miliwn o gyllid ychwanegol i Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer gwaith cyfalaf 

cynnal a chadw a diweddariadau i’w systemau TG; a 

 

 £0.1 miliwn o gyllid ychwanegol i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ar gyfer gwaith 

cyfalaf cynnal a chadw. 

 

Yn ystod y flwyddyn ail-flaenoriaethwyd gwariant yn sgil adolygiad canol blwyddyn 

manwl o’r sefyllfa ariannol. Ariannwyd y gwariant ychwanegol yn bennaf drwy £0.6m 

o danwariant ar gyllidebau cyfalaf twristiaeth yn unol â gofynion cyflawni prosiectau, 

ac ariannwyd y gweddill drwy danwariant amrywiol a ragwelwyd o gyllidebau 

ehangach yr Economi a’r Seilwaith.  

  

Diwylliant a Threftadaeth 
Cyllideb 

£’000 

Gwariant 

Gwirioneddol 

£’000 

Amrywiant 

(Gorwariant)/ 

Tanwariant 

£’000 

Refeniw (bron yn arian parod) 77,212 77,517 (305) 

Refeniw (ddim yn arian parod) 5,898 5,223 675 

Cyfanswm Refeniw 83,110 82,740 370 

Cyfalaf 9,289 10,207 (918) 

Cyfanswm 92,399 92,947 (548) 
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Ffigurau alldro a ragwelir ar gyfer 2017-18 

Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer refeniw ar gyfer 2017-18 yn gyson â ffigurau’r 

gyllideb. 

Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer cyfalaf yn dangos yr amrywiannau canlynol: 

 Rhagwelir y bydd £5.675 miliwn o danwariant yn erbyn cyllideb cyfalaf cynnal a 

chadw £8 miliwn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae hyn yn ymwneud ag ailbroffilio 

gwaith cyfalaf cynnal a chadw a fwriadwyd, a throsglwyddo’r gwahaniaeth er 

mwyn cyflawni cynlluniau ffordd yn gynt. Caiff y gyllideb ei dychwelyd yn y 

blynyddoedd nesaf: £3 miliwn yn 2018-19, £2.4 miliwn yn 2019-20 a £0.275 

miliwn yn 2020-21; ac 

 

 Mae arwyddion cynnar yn awgrymu y gallai fod tanwariant o tua £3 miliwn eleni 

yng nghyllideb cyfalaf cynnal a chadw £4.989 miliwn yr Amgueddfeydd 

Cenedlaethol wrth i’r gwaith gael ei gynllunio a’i gaffael. Bydd hyn yn cael ei reoli 

ar draws cyllidebau cyfalaf diwylliant, a nodwyd mai’r flaenoriaeth fydd ariannu 

cyllideb cyfalaf Cadw ar gyfer gwaith cadwraeth a mentrau a fydd yn arwain at 

gynhyrchu incwm uwch yn y dyfodol. Caiff hyn ei ddychwelyd yn y blynyddoedd i 

ddilyn er mwyn cyflawni’r rhaglen cynnal a chadw. 

 

 

3.0  Ymateb i Wybodaeth Benodol y Gofynnodd y Pwyllgor Amdani 

 

3.1 Gwybodaeth am sut y caiff y gwaith o gyflawni portffolio’r Celfyddydau, 

Diwylliant a Threftadaeth a’u canlyniadau cysylltiedig ei fonitro a’i werthuso i 

ddangos gwerth am arian 

 

Mae’r blaenoriaethau allweddol y mae disgwyl i gyrff a noddir eu cyflawni wedi’u 

cyflwyno yn eu Llythyrau Cylch Gwaith. Caiff y gwaith o gyflawni’r ymrwymiadau hyn 

a’u canlyniadau cysylltiedig ei fonitro wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi, er mwyn sicrhau 

y caiff y blaenoriaethau allweddol eu cyflawni. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd a 

gaf gyda Chadeiryddion a Phrif Weithredwyr y cyrff a noddir, y trafodaethau 

swyddogol yn y cyfarfodydd Monitro Chwarterol, a thrwy gyfrwng grwpiau llywio. 

Cynhelir gwerthusiadau yn gyfnodol ac fel y bo’n briodol er mwyn sicrhau y caiff y 

canlyniadau bwriedig eu cyflawni a bod y buddsoddiadau’n rhoi gwerth am arian.  

Caiff trefniadau monitro yn y dyfodol eu llywio gan argymhellion sy’n deillio o 

adolygiadau sylweddol a gomisiynwyd gennyf o wasanaethau diwylliant a 

threftadaeth yng Nghymru, gan gynnwys; 

 Astudiaeth a gynhaliwyd gan PwC - Investing in the Future to Protect the Past - i 

greu hunaniaeth unedig gryfach ar gyfer sector treftadaeth Cymru;  

 Grŵp llywio – dan gadeiryddiaeth Justin Albert (Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol Cymru) – a gyflwynodd adroddiad ar drywydd llwyddiant, cadernid a 

chynaliadwyedd ar gyfer Treftadaeth Cymru 
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 Adolygiad gan Dr Simon Thurley o lwyddiant, gwydnwch a chynaliadwyedd 

Amgueddfa Cymru / National Museum Wales.   

 

3.2 Manylion am bolisïau neu raglenni penodol o fewn y Prif Grwpiau Gwariant 

perthnasol (perthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth) y bwriedir 

iddynt fod yn ataliol a sut y caiff gwerth am arian a chost a budd rhaglenni o’r 

fath eu gwerthuso 

 

CYFUNO 

Symudwyd ymlaen gydag argymhellion adroddiad Barwnes Andrews, Diwylliant a 

Thlodi, drwy gyfrwng ein rhaglen arloesol, Cyfuno: Creu Cyfleoedd trwy Ddiwylliant.  

Nod y rhaglen yw cael gwared ar rwystrau i gyfranogiad diwylliannol a rhoi hwb i 

sgiliau, ymgysylltu, hunan-barch ac uchelgais, yn enwedig mewn ardaloedd sydd o 

dan anfantais economaidd. Mae Cyfuno wedi galluogi amrywiaeth eang o 

sefydliadau diwylliannol i gyfrannu at agenda cyffredin yn erbyn tlodi drwy ddatblygu 

cyfleoedd newydd, cyffrous i’r rhai sy’n byw yng nghymunedau mwyaf difreintiedig 

Cymru. Mae’r gwerthusiad o’r Rhaglen wedi dangos bod cyrff diwylliannol yn 

datblygu dulliau mwy cydlynol a chydweithredol o drechu tlodi.  

Er mwyn alinio â pholisi ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi cymunedau 

cryf, mae Cyfuno yn seiliedig ar dair thema – cyflogadwyedd a sgiliau, cefnogi’r 

blynyddoedd cynnar, a chefnogi iechyd a lles. Mae Cyfuno yn dangos y gall y sector 

diwylliannol wneud cyfraniad cryf i’r themâu hyn. Mae wyth partneriaeth yn cynnal 

rhaglenni diwylliannol strategol yn 2017-19, ac maent yn cynnwys awdurdodau lleol, 

cyrff diwylliannol, sefydliadau cymunedol a chymdeithasau tai. Ymrwymwyd 

cyfanswm o £210,000 eisoes yn 2018-19 i gefnogi’r gwaith hwn. 

Bydd rhaglen drawsnewidiol, Uchelgais Diwylliannol, yn un rhan allweddol o 

Cyfuno yn 2018-19, rhaglen a fydd yn creu 33 o leoliadau hyfforddi deuddeg mis yn 

y sector treftadaeth ar draws Cymru, yn targedu pobl ifanc NEET o gymunedau 

difreintiedig. Mae hyn yn destun cynnig i Gam 2 Cronfa Treftadaeth y Loteri, a 

disgwylir penderfyniad yn ei gylch ym mis Tachwedd 2017. 

Bydd yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn mesur llwyddiant y 

rhaglen drwy werthusiadau parhaus gan Gydlynydd Gwerthuso ac Ymchwil 

penodedig, a thrwy fonitro perfformiad yn erbyn saith Dangosydd Cyfuno:  

 Cefnogi’r Blynyddoedd Cynnar 

 Ennill Cymhwyster 

 Gwirfoddoli’n Rheolaidd fel llwybr i waith 

 Cyflawni lleoliad profiad gwaith 

 Sgiliau digidol gwell 

 Agwedd well at ddysgu ffurfiol 

 Gallu rheoli iechyd corfforol ac iechyd meddwl yn well. 
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Bydd gwerthusiadau yn ystod ail flwyddyn y rhaglen yn 2019-20 yn cynnwys 

dadansoddiad cost a budd yn canolbwyntio ar berfformiad yn erbyn y dangosyddion 

hyn. 

 

3.3 Gwybodaeth am ddyraniadau (a’u lleoliadau) yn eich portffolio i ddarparu ar 

gyfer deddfwriaeth sydd â’r potensial i gael effaith ym mlwyddyn ariannol 

2018-19 pan fo hynny’n berthnasol i’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth 

 

Y mae un maes yn y portffolio y mae deddfwriaeth newydd yn berthnasol iddo, sef 

gweithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 

Mae tair prif nod i’r Ddeddf, sef: 

 Cryfhau’r amddiffyniad i adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig;       

 Rheoli’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd fwy cynaliadwy; a 

 Gwneud y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ynghylch yr amgylchedd 

hanesyddol yn fwy tryloyw ac atebol. 

 

Mae’r costau ar gyfer y Ddeddf o’u cymharu â’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol (AERh) 

wedi’u rhestru yn y tabl canlynol: 

Cam Gweithredu Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i’r amgylchedd 

hanesyddol a naturiol 

Costau  

2016-17         

£’000 

Costau  

2017-18              

£’000  

Costau 

2018-19            

£’000 

Costau  

2019-20        

£’000 

AERh  Gwirioneddol AERh Rhagolygon AERh Cyllideb AERh Cyllideb 

230 221 220 200 197 217 197 197 

 

Gweithredwyd y rhan helaethaf o’r Ddeddf rhwng 2016 a 2017. Fodd bynnag, caiff y 

Panel Ymgynghorol ei sefydlu ar ôl ystyried yr achos busnes sy’n archwilio’r 

opsiynau ar gyfer trefniadau llywodraethu Cadw yn y dyfodol – felly, roedd y costau 

gwirioneddol ar gyfer 2016-2017 yn is na’r costau AERh. Mae’r gwaith o weithredu’r 

gofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol yn parhau. O ganlyniad, mae’r 

rhagolygon o gostau ar gyfer 2017-2018 a’r costau a gyllidebwyd ar gyfer 2018-19 

wedi’u haddasu (o’u cymharu â’r costau AERh) i adlewyrchu’r gwaith sy’n mynd 

rhagddo cyn cychwyn ar y ddarpariaeth hon.   
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3.4 Goblygiadau y DU yn ymadael â’r UE i bortffolio’r Celfyddydau, Diwylliant a 

Threftadaeth a sut bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli unrhyw effaith a 

ragwelir 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos iawn gyda’r holl randdeiliaid ar draws y 

sector diwylliant a threftadaeth er mwyn asesu goblygiadau y DU yn ymadael â’r 

UE. 

 

Drwy gyfrwng y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, sy’n cynrychioli pob corf blaenllaw 

yn y sector treftadaeth ar draws Cymru, rydym wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen 

sydd wedi llunio adroddiad ar yr heriau a’r cyfleoedd y mae’r ymadawiad â’r UE yn 

eu cyflwyno.  

 

Rydym hefyd wedi comisiynu ymchwil ar faint o gyllid y mae’r sector treftadaeth yng 

Nghymru wedi’i gael gan yr UE. Mae hwn yn awgrymu bod sector Treftadaeth 

Cymru wedi elwa ar 180 o brosiectau o leiaf yn y cyfnod 2007–16, prosiectau a 

ariannwyd yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd. Roeddent yn 

cynrychioli £74 miliwn o leiaf o gyllid UE yn ystod y cyfnod hwnnw, yn cynnwys 

cyllid gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, Cronfa Amaethyddol 

Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa 

Gymdeithasol Ewrop. 

 

 
4.0  Meysydd penodol 

 
4.1 Strategaeth yr Amgylchedd Hanesyddol a Gweithredu Deddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â Strategaeth yr Amgylchedd Hanesyddol: 

Mae Ffyniant i bawb – y strategaeth genedlaethol yn cyflwyno nodau’r 

llywodraeth hon. Bydd Cadw yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o helpu i 

gyflwyno’r strategaeth genedlaethol, a’i brif nod yw gweithio i sicrhau amgylchedd 

hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru drwy ddiogelu treftadaeth Cymru, 

helpu pobl i ddeall ac i ofalu am eu hanes a helpu i gynnal cymeriad unigryw Cymru. 

Fodd bynnag, mae cyfle i edrych y tu hwnt i’w ffocws presennol ac i Cadw weithio 

mewn modd mwy cydweithredol ar draws y llywodraeth i gyfrannu tuag at y gwaith o 

gyflwyno llawer o’r amcanion o fewn y strategaeth genedlaethol. Gallai hyn gynnwys 

cefnogi blaenoriaethau mewn perthynas â’r blynyddoedd cynnar, tai, iechyd meddwl, 

cymunedau cryf, sgiliau a chyflogadwyedd a thwf economaidd. 

Ymhlith blaenoriaethau Cadw mae: 

 Cryfhau ei allu i ddiogelu a gwneud y cyfraniad gorau posibl i’r economi ac i 

iechyd a lles pobl Cymru; 

 Gwneud y sector yn fwy gwydn, gan gynnwys symud ymlaen gyda’r argymhellion 

a amlinellwyd gan y grŵp llywio yn eu hadroddiad ar Gymru Hanesyddol; a 

 Gweithredu’r ddeddf arloesol, Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 



9 

Mae’r amgylchedd hanesyddol yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r economi. Caiff 

dros 40,700 o bobl eu cyflogi yn y sector amgylchedd hanesyddol (2.9 y cant o 

gyflogaeth Cymru); mae hynny 24.6 y cant yn uwch na’r ganran yn 2010. Mae’r 

sector yn cyfrannu tua £963 miliwn o gynnyrch economaidd (1.6 y cant o economi 

Cymru).  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â gweithredu Deddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol. 

Cyflwynir hyn yn adran 3.3 uchod. 

 

 

Cadw  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â Cadw gan gynnwys targedau 

cynhyrchu refeniw, a ffigurau cynhyrchu incwm blynyddol diweddar. 

Mae Cadw ar y trywydd iawn o ran cyrraedd eu targed incwm uwch. £6.604 oedd yr 

incwm terfynol ar gyfer 2016-17. Pennwyd cyllideb o £6.7 miliwn ar gyfer 2017-18. 

Mae’r rhagolygon presennol yn awgrymu y bydd cyfanswm yr incwm ar ddiwedd y 

flwyddyn tua £7.5 miliwn. 

Ddiwedd mis Awst, roedd cyfanswm yr incwm £0.726 miliwn (16.93%) yn uwch na 

ffigur y flwyddyn gyllideb hyd hynny o £5.012 miliwn. Y ffrydiau incwm sy’n gwneud 

orau yw mynediadau, i fyny 22.16%, a manwerthu, i fyny 13.94%. Mae’r rhagolygon 

ar gyfer diwedd y flwyddyn bellach yn £7.5 miliwn, sydd £0.8 miliwn, 11.94%, yn 

uwch na’r gyllideb. 

Er mwyn cynnal y cynnydd rhagorol hwn, bydd Cadw yn gwneud amrywiaeth o 

fuddsoddiadau cyfalaf i helpu i wneud y sefydliad yn fwy cynaliadwy yn ariannol ac i 

greu profiadau gwell i’r ymwelydd. Mae’r buddsoddiadau’n cwmpasu’r ystod eang o 

weithgareddau masnachol y mae Cadw yn gyfrifol amdanynt, gan roi blaenoriaeth i 

wella gwasanaethau i aelodau, bwyd a diod, dadansoddi digidol, hyrwyddo 

digwyddiadau a llogi masnachol, profiadau ymwelwyr, cyflwr safleoedd a manwerthu.  

Yn sail i’r buddsoddiadau hyn, bwriedir codi pris mynediad i henebion yn gymedrol 

flwyddyn nesaf, yn unol â’r argymhellion a wnaed gan Grŵp Cynghori’r Gweinidog a 

sefydlwyd i adolygu perfformiad masnachol Cadw. Mae prisiau mynediad Cadw, hyd 

yn oed yn safleoedd treftadaeth y byd yng Nghonwy a Chaernarfon (£8.95 i 

oedolion), yn dal i fod yn sylweddol is nag mewn atyniadau cymharol eraill, fel 

Castell Caeredin (£17) a Chastell Dover (£19.40). 

 

4.2 Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
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Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru a 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gan gynnwys unrhyw dargedau cynhyrchu 

refeniw: 

Mae fy swyddogion wedi parhau i fonitro sefyllfaoedd ariannol yr Amgueddfeydd 

Cenedlaethol a’r Llyfrgell Genedlaethol ac maent yn fy nghynghori am y rhain yn 

ystod y flwyddyn. Cyfarfûm hefyd gyda Chadeiryddion a Phrif Weithredwyr 

Amgueddfa Cymru a’r Llyfrgell Genedlaethol ddiwedd mis Medi. 

Mae’r ddau gorff yn cael dyraniadau cyllid Cymorth Grant blynyddol gan Lywodraeth 

Cymru, sy’n adlewyrchu pwysigrwydd y cyrff hyn i Gymru, eu cyfraniad at Symud 

Cymru Ymlaen, ac sy’n cydnabod yr heriau sy’n eu hwynebu. 

Mae mynediad am ddim i Amgueddfa Cymru yn parhau’n ymrwymiad yn Symud 

Cymru Ymlaen 2016-2021, ymrwymiad sydd wedi achosi i niferoedd yr ymwelwyr 

ddyblu; sy’n dileu rhwystrau i gyfranogiad o weithgareddau diwylliannol i bobl o 

gefndiroedd difreintiedig a/neu incwm isel; ac sy’n creu ymwelwyr dychwel ac yn 

annog cymunedau i ddefnyddio safleoedd a chyfleusterau’r amgueddfa. 

Mae Dr Simon Thurley wedi cwblhau ei adolygiad o weithrediadau Amgueddfa 

Cymru – National Museum Wales. Rwy’n croesawu ei adroddiad, sy’n un 

cynhwysfawr a phragmataidd. Gallai goblygiadau ariannol neu sefydliadol fod i nifer 

o’r argymhellion yn yr adroddiad. Mae swyddogion yn cyfarfod ag Amgueddfa Cymru 

i drafod yr argymhellion a byddant yn cyflwyno opsiynau i mi eu hystyried. 

Cynyddwyd y cyllidebau refeniw ar gyfer y cyrff hyn yn 2017-18 fel rhan o gytundeb y 

gyllideb gyda Phlaid Cymru. Cadwyd y cynnydd hwn ar gyfer 2018-19 a 2019-20 fel 

rhan o’r cytundeb ar y gyllideb gyda Phlaid Cymru. 

Dyrannwyd cyllid cyfalaf ychwanegol i’r ddau gorff yn 2017-18. Mae’r cyllid hwn 

wedi’i ailbroffilio bellach, yn unol â’r cynllunio manwl ar gyfer prosiectau diffiniedig o 

fewn y rhaglenni gwaith cyfalaf cynnal a chadw hanfodol hyn sydd wedi bod yn mynd 

rhagddynt ers mis Ebrill 2017. Mae hyn yn ystyried yr angen i gyrff gynnal 

ymarferiadau caffael cystadleuol ac i sicrhau unrhyw ganiatâd cynllunio neu ganiatâd 

adeilad rhestredig sy’n ofynnol. Cychwynnwyd ar y gwaith yn 2017-18 a disgwylir y 

bydd y rhaglenni gwaith llawn yn yr Amgueddfa Genedlaethol a’r Llyfrgell 

Genedlaethol wedi’u cwblhau erbyn 2019-20. 

 

4.3 Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â’r Strategaethau Llyfrgelloedd ac 

Amgueddfeydd:  

Amgueddfeydd:  

Gweler Adran 4.1 mewn perthynas â Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol. 

Yn ogystal, cynigir cefnogaeth o hyd i amgueddfeydd i gyrraedd a chynnal Safon 

Achredu Amgueddfeydd y DU. Mae hwn yn faes gwaith allweddol i sicrhau bod y 

cyhoedd yn cael gwasanaethau o safon uchel, a dyrannwyd £150,000 ar gyfer y 

gwaith hwn. 
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Llyfrgelloedd 

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn darparu ystod eang o weithgareddau i gymunedau, 

teuluoedd ac unigolion, a gydag 1.4 miliwn o aelodau, maent yn cyrraedd bron i 50% 

o’r boblogaeth. Canfu bwletin diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru fod 33% o’r 

rhai a holwyd wedi defnyddio llyfrgell yn y 12 mis diwethaf. Mae llyfrgelloedd yn 

ymgysylltu â phartneriaid i gefnogi cynhwysiant digidol, sgiliau, darllen a dysgu yn y 

blynyddoedd cynnar, iechyd a lles, cynhwysiant cymdeithasol yn enwedig i bobl hŷn, 

yn ogystal â chynnig mynediad i ddiwylliant, gwybodaeth a thechnoleg. O ganlyniad, 

mae buddsoddi mewn cynlluniau fel Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell a 

Presgripsiwn Llyfrau Cymru (ar gyfer iechyd meddwl) yn cyfrannu at flaenoriaethau 

Llywodraeth Cymru. 

Un flaenoriaeth ar gyfer 2018-19 fydd cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r Gwasanaeth 

Llyfrgell Digidol Cenedlaethol, gwasanaeth sy’n rhoi mynediad i lyfrau electronig, 

cylchgronau electronig, papurau newydd electronig a chomics electronig i bobl ar 

hyd a lled Cymru, ochr yn ochr â gweithredu System Rheoli Llyfrgelloedd Cymru 

gyfan. 

Bydd fy swyddogion yn monitro’r gwaith o ddarparu gwasanaethau llyfrgelloedd 

cyhoeddus drwy gyfrwng Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru er mwyn sicrhau 

y caiff gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon ei ddarparu gan awdurdodau lleol, fel 

sy’n ofynnol gan Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964.   

 

Cyllid a ddyrannwyd er mwyn symud ymlaen gydag argymhellion yn yr 

Adolygiad o Amgueddfeydd Lleol: 

Mae swyddogion yn gwneud cynnydd gyda nifer o’r argymhellion a amlinellwyd yn yr 

Adolygiad Arbenigol o Wasanaethau Amgueddfeydd Lleol. 

Mae’r gwaith wedi cychwyn o ddatblygu dull rhanbarthol o weithio i amgueddfeydd 

lleol. Cyfarfu swyddogion mewn awdurdodau lleol yn y De-orllewin i drafod symud 

ymlaen gyda dull ar gyfer gweithio ar draws ffiniau. Mae gwaith dichonoldeb yn mynd 

rhagddo i bennu’r opsiynau bydd cefnogaeth ar gyfer yr opsiwn a ffefrir yn digwydd 

yn 2018-19. Clustnodwyd dyraniad o £100,000 ar gyfer y gwaith hwn. 

Comisiynwyd gwaith ymchwil i gynnull gwybodaeth ar gasgliadau i alluogi’r gwaith o 

ddatblygu Casgliadau Cymru. Bydd angen £50,000 ar gyfer rhaglen waith i symud 

ymlaen gyda’r argymhelliad yn 2018-19. Caiff rhan o hyn ei defnyddio fel cyllid 

cyfatebol i ysgogi cyllid gan ddarparwyr grantiau.   

 

4.4 Y Celfyddydau a Chyngor Celfyddydau Cymru 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru: 

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 

gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran y celfyddydau. Fel rhan o 

Gytundeb y Gyllideb gyda Phlaid Cymru, cadwyd y gyllideb refeniw ar gyfer 2018-19 

a 2019-20 ar yr un lefel â 2017-18.  
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Unwaith eto, bydd Cyngor y Celfyddydau yn cael £1.8 miliwn o’r portffolio Addysg ar 

gyfer y gwaith o weithredu ‘Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau’, ein rhaglen bum 

mlynedd ar y cyd i wella cyrhaeddiad addysgol drwy greadigrwydd, ac i gynyddu a 

gwella profiadau a chyfleoedd yn y cyfryngau mewn ysgolion.  

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â chyllid i hyrwyddo mynediad i’r 

celfyddydau: 

 

Mae’r Llythyr Cylch Gwaith presennol (a blaenorol) gennyf i Gyngor Celfyddydau 

Cymru (CCC) yn pwysleisio bod mynd i’r afael â’r rhwystrau i gyfranogiad, a 

hyrwyddo gwell mynediad i’r celfyddydau gan bob grŵp cymdeithasol, yn 

flaenoriaethau allweddol. Mae hyn yn dal i fod, a bydd yn dal i fod yn 2018-19 gyda 

ffocws o’r newydd ar gynyddu niferoedd y rhai sy’n cyfranogi’n weithredol. 

Mae mynd i’r afael â’r hyn sy’n rhwystro pobl rhag cyfranogi – rhwystrau go iawn a 

rhai ymddangosiadol – yn rhan ganolog o ethos cyllido CCC. Maent yn parhau i 

gefnogi a datblygu cynlluniau blaenllaw, fel y cynllun ‘Noson Allan’ hynod 

lwyddiannus, sy’n mynd â’r celfyddydau’n uniongyrchol at y bobl yn eu cymunedau 

eu hunain. 

Er bod yr ystadegau mwyaf diweddar sydd gennym yn dangos bod y niferoedd sy’n 

cyrchu ac yn cyfranogi o’r cyfryngau yn dal yn uchel, bu gostyngiad bychan iawn yn 

niferoedd yr oedolion sy’n cyrchu’r celfyddydau yn y flwyddyn ddiwethaf – 78.1% yn 

2016 o’i gymharu â 78.6% yn 2015. Mae’r ffigur ar gyfer plant yn dangos mwy o 

ostyngiad gydag 82.9% yn 2016 yn erbyn cymaint ag 88.7% yn 2015. 

Mae’r dull ar gyfer cynyddu niferoedd y rhai sy’n cyfranogi’n weithredol o’r 

celfyddydau yn ddull sy’n targedu, ac yn sgil hynny cynyddodd niferoedd yr oedolion 

sy’n cyfranogi o 41.2% yn 2015 i 44.1% yn 2016, er gwaethaf yr hinsawdd 

economaidd heriol. 

Mae’r rhain yn feysydd y mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn 

eu monitro’n agos gyda’r nod o sicrhau bod y lefelau hyn yn parhau’n uchel drwy 

sicrhau bod cyfleoedd i gyrchu a chyfranogi o weithgareddau celfyddydol ar gael i 

bawb sy’n dymuno gwneud hynny. 

Bydd mentrau penodol, fel datblygu a lansio’r gwaddol cenedlaethol ar gyfer 

cerddoriaeth, a fydd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i bobl ifanc ddatblygu eu talent 

gerddorol, hefyd yn helpu i drechu’r rhwystrau i gyfranogiad. Bydd y gwaddol yn 

gweithio ochr yn ochr â chynlluniau presennol, fel Gwasanaethau Cerddoriaeth 

Awdurdodau Lleol, i ddarparu cyllid a fydd yn helpu cerddorion ifanc i gyrraedd eu 

llawn botensial. Mae’r gwaith hwn yn gwneud cynnydd da, a chynhelir lansiad 

swyddogol yng ngwanwyn 2018, a bwriedir y bydd y grantiau cyntaf ar gael o 2020-

21. 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â chyllid sydd â’r nod o ddefnyddio’r 

celfyddydau a diwylliant i drechu tlodi: 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi trechu tlodi wrth galon polisi cymunedol yng 

Nghymru, ac mae Creu Cymunedau Cryf: symud ymlaen â’r cynllun gweithredu ar 
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gyfer trechu tlodi yn cynnwys holl feysydd polisi’r llywodraeth. Mae’r rôl benodol y 

gall diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau eu chwarae wrth drawsffurfio cyfleoedd 

bywyd pobl mewn cymunedau difreintiedig yn cael ei chryfhau a’i diffinio. Mae’r Is-

adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn arwain ar raglen Cyfuno: Trechu 

Tlodi trwy Ddiwylliant, un o’m blaenoriaethau allweddol. Mae’r rhaglen arloesol hon 

yn gweithio ar draws sectorau diwylliant, y celfyddydau a threftadaeth. Ei nod yw 

dileu rhwystrau i gyfranogi o ddiwylliant a rhoi hwb i sgiliau, ymgysylltu, hunan-barch 

ac uchelgais, gan ganolbwyntio ar gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas â chyllid sydd â’r nod o 

annog/galluogi sefydliadau’r celfyddydau i gynhyrchu mwy o’u hincwm eu 

hunain: 

 

Er mwyn helpu sector y celfyddydau i ddod yn fwy gwydn, rwyf wedi gofyn i CCC 

gyflymu ei waith i helpu ei sefydliadau portffolio, a’r sector ehangach, i gynyddu’r 

incwm maent yn ei gynhyrchu eu hunain. Mae hyn yn cynnwys yr ystod lawn o 

opsiynau gan gynnwys gwahanol fodelau codi arian, gweithgareddau masnachol, 

grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yn y DU, haelioni, nawdd a chyllid UE. 

Mae hyn yn bwysicach nag y bu erioed o’r blaen, o ystyried yr ansicrwydd parhaus 

ynghylch argaeledd cyllid UE a’r pwysau cynyddol ar gyllidebau awdurdodau lleol 

sydd wedi gweld cwymp sylweddol yn eu cyllid i sefydliadau’r celfyddydau. 

Mae CCC yn gwneud cynnydd da yn y maes hwn, gyda lansiad eu rhaglen 

Gwytnwch sydd â’r nod o gynyddu ffocws sefydliadau’r celfyddydau ar fusnes a’u 

gwneud yn llai dibynnol ar gymorthdaliadau cyhoeddus. Rwy’n ymwybodol bod fwn 

yn faes y mae’r Pwyllgor yn awyddus i ymroi iddo ac rwy’n deall bod CCC wedi rhoi 

papur cynhwysfawr ar y mater hwn er mwyn llywio’r Pwyllgor fel rhan o’r Ymchwiliad 

cyfochrog i gyllid nad yw’n gyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau. Er gwaethaf y 

pwysau sylweddol ar gyllidebau sefydliadau’r celfyddydau, mae lefel y cymhorthdal 

cyhoeddus wedi bod yn gymharol gyson dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, 

mae’r mater hwn yn dal yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac CCC sy’n ystyried 

mai cyfuniad o gyllid cymhorthdal cyhoeddus ac ennill neu gynhyrchu incwm yw’r 

model busnes tymor hir mwyaf deniadol a chynaliadwy. 

 

4.5 Y cyfryngau a darlledu 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer y cyfryngau 

a darlledu 

 

Cyngor Llyfrau Cymru 

Fel rhan o Gytundeb y Gyllideb gyda Phlaid Cymru, mae cyllideb refeniw Cyngor 

Llyfrau Cymru ar gyfer 2018-19 a 2019-20 wedi’i chadw ar yr un lefel â 2017-18. 

Mae’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn cyfrannu at y mwyafrif o’n nodau Llesiant, 

yn enwedig ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’, ‘Cymru 

lewyrchus’ a ‘Chymru o gymunedau cydlynus’. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau 

i chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gyfrannu at agenda strategol Llywodraeth 

Cymru mewn nifer o feysydd gan gynnwys hyrwyddo’r Gymraeg a sgiliau 
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llythrennedd. Mae’r rhain, yn eu tro, yn cyfrannu at gydlyniant cymdeithasol, lles a 

threchu tlodi mewn plant, yn ogystal â chefnogi buddion economaidd yn y 

diwydiannau creadigol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.   

Caiff canfyddiadau’r adolygiad annibynnol o lenyddiaeth a chyhoeddi ei ystyried wrth 

bennu cefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru i gyhoeddi a llenyddiaeth yn y 

dyfodol.  

Mae cyllid Llywodraeth Cymru sydd wedi’i sianelu drwy Gyngor Llyfrau Cymru yn 

cynnwys cyllid ar gyfer Golwg 360, y gwasanaeth newyddion Cymraeg dyddiol ar-

lein, a chefnogaeth ar gyfer y cyhoeddiadau newyddion a materion cyfoes yn y 

Gymraeg, Golwg a Barn. Mae’r cyllid ar gyfer y Cyngor Llyfrau hefyd yn cefnogi 

cylchgronau Saesneg sy’n ymwneud â sawl maes, gan gynnwys materion 

cyfoes/diwylliant.  

Mae ymrwymiadau Llywodraeth Cymru o ran darlledu yn cynnwys adnoddau staff (a 

gyllidir drwy gyllideb Prif Grŵp Gwariant Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 

Llywodraeth Cymru.  

Bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu fforwm cyfryngau annibynnol newydd, i gynghori 

ar ddyfodol y cyfryngau a darlledu yng Nghymru. Yn yr hydref, bydd Llywodraeth 

Cymru yn hysbysebu’n gyhoeddus am Gadeirydd y Fforwm ac ar ôl penodi’r 

Cadeirydd caiff aelodau eraill y Fforwm eu recriwtio a bydd y gwaith yn cychwyn.  

 

4.6 Cymru Greadigol 

 

Dyraniadau a sylwadau mewn perthynas ag unrhyw gyllid ar gyfer datblygu 

Cymru Greadigol:  

Mae cynigion i symud ymlaen gyda’r gwaith o ddatblygu Cymru Greadigol yn cael eu 

hystyried ar hyn o bryd. Byddaf yn rhoi diweddariad i’r Pwyllgor pan ddaw’r amser.  



DIWYLLIANT - TABL BEL CYLLIDEB DDRAFFT 2018-19 mewn £'000oedd

Camau Gweithredu BEL Rhif y BEL 

Cyllideb Atodol 

Gyntaf 2017-18                

Mehefin 2017       

£'000

 Gwaelodlin 

Diwygiedig 

2018-19   £'000

Gwaelodlin 

Diwygiedig 

2018-19           

£'000

Newid £'000

Cyllideb 

Ddrafft 2018-19 

ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd  £'000

Newid £'000 

Cyllideb 

Ddrafft 2019-20 

ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd                                

£'000

Cyngor Celfyddydau Cymru 5800 31,227 30,171 30,171 1,056 31,227 0 31,227

Cyngor Celfyddydau Cymru - Dibrisiant 5800 119 119 119 0 119 0 119

Cefnogaeth  i'r Celfyddydau 5812 312 45 45 0 45 0 45

31,658 30,335 30,335 1,056 31,391 0 31,391

Amgueddfa Cymru 5540 21,840 21,110 21,110 730 21,840 0 21,840

Amgueddfa Cymru -  Buddsoddi i Arbed 5540 565 0 0 (277) (277) (1,065) (1,342)

Amgueddfa Cymru - Dibrisiant 5540 1,120 1,120 1,120 0 1,120 0 1,120

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Amgueddfeydd 23,525 22,230 22,230 453 22,683 (1,065) 21,618

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 5660 9,585 9,261 9,261 324 9,585 0 9,585

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Dibrisiant 5660 1,250 1,250 1,250 0 1,250 0 1,250

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Llyfrgelloedd 10,835 10,511 10,511 324 10,835 0 10,835

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 6170 2,254 1,754 1,754 261 2,015 0 2,015

Arweinyddiaeth Strategol ar gyfer gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd
2,254 1,754 1,754 261 2,015 0 2,015

36,614 34,495 34,495 1,038 35,533 (1,065) 34,468

Y Cyfryngau a Chyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru 6150 3,649 3,526 3,526 123 3,649 0 3,649

3,649 3,526 3,526 123 3,649 0 3,649

Cadw 2700 7,608 7,608 7,608 0 7,608 0 7,608

Cadw - Dibrisiant 2700 275 275 275 0 275 0 275

Cadw - Arall nad yw'n arian parod 2700 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 3,000

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - Costau Rhedeg/Gwariant Presennol 6200 1,531 1,531 1,531 0 1,531 0 1,531

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - Dibrisiant 6200 134 134 134 0 134 0 134

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2710 581 581 581 0 581 0 581

13,129 13,129 13,129 0 13,129 0 13,129

Dibrisiant ac arall nad yw'n arian parod 5,898 5,898 5,898 0 5,898 0 5,898

Bron yn arian parod 78,587 75,587 75,587 2,494 78,081 0 78,081

Cyfanswm Refeniw - Diwylliant 85,050 81,485 81,485 2,217 83,702 (1,065) 82,637

Atodiad A

CYLLIDEB REFENIW - Terfyn Gwariant Adrannol

Cefnogi a chynnal sector 

celfyddydau cryf drwy Gyngor y 

Celfyddydau ac eraill

Cyfanswm ar gyfer Cefnogi a chynnal sector celfyddydau cryf drwy Gyngor y Celfyddydau ac eraill

Cyfanwm ar gyfer Cadw, gwarchod, cynnal a hyrwyddo mynediad i'r amgylchedd hanesyddol

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Amgueddfeydd

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Llyfrgelloedd

Arweinyddiaeth strategol ar gyfer 

gwasanaethau amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer y Cyfryngau a Chyhoeddi

Cadw, gwarchod, cynnal a 

hyrwyddo mynediad i'r amglychedd 

hanesyddol



Camau Gweithredu BEL Rhif y BEL

Cyllideb Atodol 

Gyntaf        2017-

18                                

(Mehefin 2017)       

£'000

Cynlluniau 

Cyfalaf 2018-

19 yn unol â 

Chyllideb 

Derfynol 2017-

18        

Gwaelodlin 

Diwygiedig 

2018-19         

£'000

Newidiadau 

2018-19    

£'000

Cyllideb 

Ddrafft  2018-

19             ar 

gyfer 

Cynlluniau 

Newydd

Cynlluniau 

Cyfalaf     2019-

20 yn unol â 

Chyllideb 

Derfynol         

2017-18       

Newidiadau 

2019-20 £'000 

Cyllideb 

Ddrafft 2019-

20 ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd

Cynlluniau 

Cyfalaf 2020-

21 yn unol â 

Chyllideb 

Derfynol 2017-

18        

Newidiadau 

2020-21    

£'000

Cyllideb 

Ddrafft 2020-

21 ar gyfer 

Cynlluniau 

Newydd

Cyngor Celfyddydau Cymru - Buddsoddiad Cyfalaf (yn cynnwys Canolfan y Mileniwm) 5800 355 355 0 355 355 0 355 355 0 355

Cefnogaeth i'r Celfyddydau - Buddsoddiad Cyfalaf 5812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

355 355 0 0 355 355 0 355 355 0 355

Amgueddfa Cymru - Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw 5540 4,989 166 0 166 817 0 817 428 0 428

Amgueddfa Cymru - Grant Prynu Sbesimenau 5540 269 269 0 269 269 0 269 269 0 269

Amgueddfa Cymru - Buddsoddi i Arbed 5540 554 0 (78) (78) 0 (117) (117) 0 0 0

5,812 435 0 (78) 357 1,086 (117) 969 697 0 697

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw 5660 8,000 0 3,000 3,000 0 2,400 2,400 0 275 275

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Cyfalaf - Buddsoddi i Arbed 5660 (25) 0 (25) (25) 0 0 0 0 0 0

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Grant Prynu Sbesimenau 5660 305 305 0 305 305 0 305 305 0 305

8,280 305 0 2,975 3,280 305 2,400 2,705 305 275 580

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 6170 1,430 1,430 0 1,430 1,430 5,000 6,430 1,430 0 1,430

1,430 1,430 0 0 1,430 1,430 5,000 6,430 1,430 0 1,430

15,522 2,170 0 2,897 5,067 2,821 7,283 10,104 2,432 275 2,707

Y Cyfryngau a Chyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru - Cyfalaf 6150 30 30 0 30 30 0 30 30 0 30

30 30 0 0 30 30 0 30 30 0 30

Cadw - Gwariant Cyfalaf 2700 3,260 3,260 0 3,260 2,260 0 2,260 4,355 0 4,355

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 6200 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2710 95 95 0 95 95 0 95 0 0 0

3,370 3,370 0 0 3,370 2,370 0 2,370 4,370 0 4,370

Cyfanswm Cyfalaf - Diwylliant 19,277 5,925 0 2,897 8,822 5,576 7,283 12,859 7,187 275 7,462

Camau Gweithredu BEL Rhif y BEL 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20

Amgueddfeydd Pensiynau Amgueddfeydd 5641 2,391 2,391 2,391 2,391

Llyfrgelloedd Pensiynau Llyfrgelloedd 5781 622 622 622 622

3,013 3,013 3,013 3,013

3,013 3,013 3,013 3,013

Cyfanswm ar gyfer gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Cyfanswm ar gyfer y Cyfryngau a Chyhoeddi

2019-20 2020-21

Cefnogi a chynnal sector 

celfyddydau cryf drwy Gyngor y 

Celfyddydau ac eraill

Cyfanswm ar gyfer Cefnogi a chynnal sector celfyddydau cryf drwy Gyngor y Celfyddydau ac eraill

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Amgueddfeydd

Cyfanswm ar gyfer Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol Oes drwy Wasanaethau Amgueddfeydd

Cadw, gwarchod, cynnal a 

hyrwyddo mynediad i'r 

amgylchedd hanesyddol

Cyfanswm ar gyfer Cadw, gwarchod, cynnal a hrywddo mynediad I'r amgylchedd hanesyddol

Cyllideb Refeniw Gwariant a Reolir yn Flynyddol

Cyfanswm ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Cyfanswm AME - Diwylliant

CYLLIDEB CYFALAF TRADDODIADOL - Terfyn Gwariant Adrannol

2018-19

Meithrin Defnydd a Dysgu Gydol 

Oes drwy Wasanaethau 

Llyfrgelloedd

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

Arweinyddiaeth Strategol ar gyfer 

gwasanaethau amgueddfeydd, 

archifau a llyfrgelloedd
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