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Annwyl Bethan 
 
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 
 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 1 Rhagfyr 2017 ar ôl imi ymddangos gerbron eich 
Pwyllgor i drafod y Gyllideb Ddrafft. Dyma fy ymateb i’r materion y gwnaethoch eu codi: 
 

1.  Buddsoddi yn y sector celfyddydau ledled Cymru 

 
Mae’r lefelau cyllid ar gyfer y celfyddydau yn amrywio ledled Cymru. Mae nifer o resymau 
dros hyn. Mae rhai yn hanesyddol. Mewn ardaloedd awdurdodau lleol a fu’n draddodiadol 
yn gefnogwyr brwd o’r celfyddydau, gwelir seilwaith mwy datblygedig o artistiaid a 
sefydliadau celfyddydol, sydd ynddo’i hunan yn denu mewnfuddsoddiad oddi wrth Gyngor y 
Celfyddydau a ffynonellau yn y sector preifat/cyhoeddus eraill. Felly, er enghraifft, mae 
Cyngor Powys ers nifer o flynyddoedd wedi derbyn un o’r lefelau uchaf o incwm y pen. Fodd 
bynnag, gan fod gostyngiadau o flwyddyn i flwyddyn mewn gwariant gan awdurdodau lleol 
ar y celfyddydau, mae hyn yn amlwg yn peri pryder. 
 
Yn anochel, mae’r gwariant y pen yng Nghaerdydd fel y brifddinas yn uwch nag mewn 
rhannau eraill o Gymru, ac mae hyn yn wir am brifddinasoedd mewn gwledydd eraill. Fodd 
bynnag, mae pob cwmni cenedlaethol yn y celfyddydau yn cynnal gweithgareddau ledled 
Cymru, gan ledaenu buddiannau’r buddsoddiad hwn.   
 
Mae màs critigol y boblogaeth a sefydliadau busnes mewn prifddinasoedd yn ei gwneud yn 
fwy ymarferol i gynnal gweithgareddau ar raddfa fawr ag iddynt arwyddocâd rhyngwladol. 
Nid yn unig y mae cwmnïau yng Nghymru yn darparu gwaith rhagorol i bobl Cymru, maent 
hefyd yn llysgenhadon rhyngwladol ar ein rhan, sy’n helpu i ddenu twristiaid i Gymru.    
 
Mae Cyngor y Celfyddydau yn dadansoddi’n ofalus iawn lle mae’n dyrannu ei wariant. Yn 
ddiweddar mae’r Cyngor wedi mabwysiadu strategaeth benodol i dreiddio ymhellach i 
gymunedau nad ydynt efallai wedi cael budd o gyllid celfyddydol fel y dylent. Bydd hyn bron 
yn bendant yn arwain at newid o ran lle y bydd yr adnoddau’n mynd, dros amser.  

mailto:Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@gov.wales


 

 

 
Felly, ni fyddaf yn codi’r mater hwn yn benodol gyda Chyngor y Celfyddydau oherwydd 
credaf ei fod yn gwbl ymwybodol o’r gofynion yn y maes hwn. Fodd bynnag, bydd fy 
swyddogion a minnau’n monitro’r sefyllfa hon yn fanwl dros y misoedd a’r blynyddoedd i 
ddod, i sicrhau bod y buddsoddiad yn mynd i’r mannau lle mae ei angen fwyaf, er mwyn 
cael yr effaith a’r budd mwyaf posibl.  
 

2. Gwella mynediad a chynyddu incwm  

 
Mae lleihau’r ddibyniaeth ar gyllid cyhoeddus a cheisio cynyddu mynediad ar yr un pryd yn 
heriol. Fodd bynnag, mae’n berffaith bosibl datblygu strategaethau sy’n diogelu mynediad i’r 
rhai na allant fforddio talu’r costau.  
 
O ran gwerthiant tocynnau, mae angen strategaeth werthu fwy gofalus a gwahaniaethol. 
Mae nifer o gwmnïau eisoes yn mabwysiadu strategaethau o’r fath, gan godi cyfradd y 
farchnad ar gyfer y rhai sy’n gallu fforddio talu’r pris llawn, a chynnig tocynnau rhatach i 
eraill.  Mae’r cwmnïau hyn yn rhoi mynediad i berfformiadau am gost isel neu am ddim ac, 
mewn rhai achosion, maent yn cynnig cyfleoedd ymgysylltu mwy strwythredig, fel Sherman 
5 Theatr y Sherman, sy’n rhaglen eang o gymorth wedi’i thargedu at gymunedau yn rhai o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Caerdydd.  
 
Mae sefydliadau eraill wedi mabwysiadu strategaethau arloesol eraill. Er enghraifft, mae 
grŵp o theatrau yn y Cymoedd wedi mabwysiadu cynlluniau bancio amser yn gyfnewid am 
amser a roddwyd yn wirfoddol gan breswylwyr, drwy gynnig tocynnau am ddim.    
 
Nid oes un ateb sy’n addas i bawb o ran y mater hwn. Bydd angen i bob sefydliad ystyried 
yr hyn sy’n gweithio iddo ef, ac mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn darparu cymorth a 
chyfarwyddyd i sicrhau ei fod yn gwneud hyn mewn modd cynaliadwy.  
 

3. Celfyddydau Ieuenctid 

 
Nid wyf yn dymuno rhoi’r argraff bod y darlun yn un cyson n bod y maes wedi’i ddatblygu’n 
ddigonol fel y gallwn orffwys ar ein rhwyfau.  
 
Mae sefydliadau ieuenctid yn dueddol o fod yn effeithiol iawn o ran codi arian, er bod hyn yn 
dueddol o fod yn lleol iawn. Bu rhai sefydliadau’n effeithiol iawn o ran denu nawdd a chyllid 
ymddiriedolaeth. Er enghraifft, mae Ballet Cymru, yng Nghasnewydd, wedi sicrhau cyllid 
gan Sefydliad Paul Hamlyn i hyrwyddo gweithgaredd dawns gyda phlant a phobl ifanc. 
Hefyd, mae’r ensembles ieuenctid cenedlaethol, gan weithio o dan ambarél Celfyddydau 
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, wedi llwyddo i godi nawdd ar gyfer eu gweithgareddau.    
 
Unwaith eto, mae Cyngor y Celfyddydau, drwy ei raglen ‘Gwytnwch’, yn sicrhau bod gan 
sefydliadau’r celfyddydau yr wybodaeth a’r sgiliau i sicrhau eu bod yn gwneud y gorau o’u 
holl gyfleoedd cyllido posibl. 
 
 

4. Gwariant Cyfalaf yr Amgueddfa Genedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol  
 

Roedd yn bwysig dyrannu’r cyllid hwn i alluogi’r Llyfrgell Genedlaethol a’r Amgueddfeydd 
Cenedlaethol i ddechrau mynd i’r afael â phroblemau cynnal a chadw cyfalaf sylweddol ar 
eu safleoedd. Fel y digwyddodd, daeth yn glir y byddai’r gwaith o gynllunio a chaffel hyn yn 
cymryd mwy o amser na blwyddyn, ac felly trosglwyddwyd rhywfaint o’r cyllid i’r cyllidebau 
Trafnidiaeth, i’w galluogi i ddarparu rhai cynlluniau ffyrdd yn gynharach. Felly, gwnaed 



 

 

defnydd da o’r cyllid, a bydd y swm yn cael ei ‘ad-dalu’ o’r cyllidebau trafnidiaeth i’r 
cyllidebau diwylliant yn y dyfodol.   
Byddwn yn parhau i fireinio ein prosesau cynllunio a monitro ariannol ar gyfer prosiectau 
cyfalaf. Yn ogystal, mae’r gwaith cynllunio eisoes wedi’i wneud i sicrhau, yn y dyfodol, y 
bydd prosiectau cyfalaf eraill o fewn y portffolio diwylliant yn mynd rhagddynt pe bai’r cyllid 
ar gael – yn benodol o fewn Cadw, ar brosiectau cadwraeth a hefyd brosiectau a fydd yn 
gwella’r cynnig i ymwelwyr ac yn arwain at gynhyrchu mwy o incwm.  
 

5. Oriel Gelf Genedlaethol ac Amgueddfa Bêl-droed  
 
Mae’r astudiaethau dichonoldeb ar Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol ac Amgueddfa Bêl-
droed Genedlaethol ar y gweill, a bydd unrhyw benderfyniad ynghylch dyrannu’r £5 milliwn 
yn 2019/20 yn seiliedig ar ganfyddiadau’r astudiaethau hyn. Rwy’n edrych ymlaen at glywed 
gan y naill ymgynghorydd a’r llall yn gynnar yn 2018 gyda’u canfyddiadau interim.   
 

6. Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan  

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £7 miliwn i gefnogi’r gwaith o ailddatblygu Sain 
Ffagan. Mae’r prosiect mawr hwn wedi’i ariannu hefyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae 
cymorth ariannol sylweddol hefyd yn cael ei ddarparu drwy geisiadau i nifer o 
Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, ac o ffynonellau hefyd gan gynnwys rhoddion a 
chyfraniadau gan unigolion. Rwy’n ymwybodol bod gweithgaredd codi arian wedi’i gynnal a’i 
fod yn parhau drwy gydol y prosiect   
Nod cyffredinol prosiect Sain Ffagan yw ei drawsnewid yn amgueddfa genedlaethol hanes o 
safon fyd-eang yn seiliedig ar  anghenion ei ddefnyddwyr. Rwy’n falch bod Sain Ffagan 
wedi parhau i fod ar agor drwy gydol y gwaith adeiladu gyda thros 2,000 o sefydliadau a 
grwpiau cymunedol yn ymwneud â’r gwaith ailddatblygu. Cynhaliwyd rhaglenni gwirfoddoli, 
hyfforddi, lleoliadau gwaith a phrentisiaethau yn ystod y broses adeiladu a thu hwnt. 
Darparodd y cwmni adeiladu, Kier, Gynllun Budd Cymunedol sydd, yn sgil ei fesur yn erbyn 
Pecyn Cymorth Gwerth Cymru, yn nodi buddsoddiad cyffredinol yn yr economi o £27 miliwn 
drwy’r cytundeb adeiladu yn unig. Ar ôl i’r safle gael ei ailddatblygu disgwylir i’r ffigurau 
ymwelwyr gynyddu ar draws y saith amgueddfa i tua 2 filiwn. 

Mae’r sefyllfa bresennol fel a ganlyn: 

 Cwblhawyd ac agorwyd adeilad ffermdy Oes yr Haearn Bryn Eryr i’r cyhoedd ym mis 
Gorffennaf 2016, ac ymwelodd 14,000 o ddisgyblion â’r safle yn y flwyddyn gyntaf.  

 Agorwyd adnoddau newydd i ymwelwyr yn y Prif Adeilad a’r Gweithdy ym mis 
Gorffennaf 2017. 

 Agorwyd y Ganolfan Ddysgu a’r ystafell weithdy yn y Gweithdy ym mis Medi 2017, gyda 
dros 12,000 o ddefnyddwyr hyd yn hyn.   
 

Camau terfynol 
 

 Bydd arddangosfeydd yn yr Oriel yn y Prif Adeilad a’r Gweithdy yn agor ym mis Hydref 
2018. 

 Bydd Ardal Mynediad i Gasgliadau, i roi mynediad i gasgliadau wrth gefn ac adnoddau 
archifol yr Amgueddfa, yn agor ym mis Hydref 2018.   

 Bydd Llys Llywelyn yn agor ym mis Hydref 2018, gydag adnoddau cysgu dros nos yn 
agor ym mis Mawrth 2019. 

 Bydd pen-blwydd Sain Ffagan yn 70 oed yn cael ei ddathlu drwy gydol 2018.   
 
 
 
 



 

 

7. Dyfodol Cadw  
 
Rwy’n falch o ddweud bod yr Achos Busnes ar gyfer Dyfodol Cadw wedi’i gyhoeddi ar 6 
Rhagfyr – dolen yn gysylltiedig:  
http://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/historic-environment/heritage-services-
review/?skip=1&lang=cy 
Bydd Cadw yn cael ei ailsefydlu fel un is-adran o dan y Cyfarwyddwr Diwylliant, Twristiaeth 
a Chwaraeon o fewn y Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol. Mae’r achos busnes 
yn nodi’n llawn y gwelliannau, yr hyblygrwydd a’r rhyddid gweithredu busnes ar gyfer Cadw 
y mae’r Gweinidogion wedi’u cymeradwyo. I grynhoi, y rhain yw:   

 Bwrdd gweithredu mewnol ar gyfer Cadw 
Sefydlu Bwrdd Gweithredu mewnol, yn cynnwys Aelodau Anweithredol, Gweision Sifil o 
Lywodraeth Cymru ac o Cadw, ynghyd â’r adrannau Cyllid ac AD, yn ogystal â 
chynrychiolwyr o blith y staff, wedi’u dirprywo gan yr Ysgrifennydd Cabinet i gefnogi’r 
Prif Weithredwr/Dirprwy Gyfarwyddwr a goruchwylio gwaith Cadw.  

 

 System ffurfiol o ddirprwyaethau a “rhyddid” mewnol 
Cynllun ffurfiol o ddirprwyo i Fwrdd a swyddogion Cadw gan gynnwys dirprwyaethau 
ariannol, gweithredol, AD, caffael a dirprwyaethau eraill a fydd yn galluogi Cadw i 
weithredu’n effeithiol ac effeithlon o fewn fframwaith rheoli mewnol priodol, a chydag 
atebolrwydd llawn i Weinidogion Cymru.  

 

 Cynllun busnes a chyllideb dros ddwy i dair blynedd 
Cyllid dros ddwy i dair blynedd, wedi’i ddirprwyo i Fwrdd Cadw gan Weinidogion Cymru, 
yn gysylltiedig â chynllun busnes, sy’n nodi’r amcanion a’r paramedrau gweithredu a 
buddsoddi ar gyfer y sefydliad cyfan.  

 

 Gwneud y defnydd gorau o Bartneriaeth Strategol 
Datblygu’r bartneriaeth rhwng Cadw, Ochr yr Undebau Llafur, Amgueddfa Cymru, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Bydd hyn yn 
cyflawni’r ymrwymiad gan Weinidogion i sicrhau bod y sector yn cydweithio. Mae’n 
dwyn ynghyd Ochr yr Undebau Llafur, Llywodraeth Cymru a’r cyrff cenedlaethol yn unol 
â’r ffyrdd newydd o weithio yn yr amcanion llesiant, ac yn darparu mwy o hyblygrwydd 
oherwydd bod gan bartneriaid fynediad i strwythurau fel statws elusennol ac is-gyrff 
masnachu sefydledig.  

 

 Parhau i archwilio i fodelau darparu gwasanaethau arloesol  
Er y dylai strwythur cyffredinol Cadw aros yn sefydlog, bydd angen o hyd ymchwilio i 
gyfleoedd i ddarparu rhai gwasanaethau mewn modd gwahanol neu mewn partneriaeth 
ag eraill, yn fewnol neu’n allanol. 

 

 Datblygu sgiliau treftadaeth o fewn y llywodraeth a’r tu allan iddi 
Datblygu sgiliau treftadaeth yng Nghymru a fydd yn galluogi Llywodraeth Cymru i 
recriwtio a chadw sgiliau treftadaeth, a chefnogi’r sgiliau a fydd yn cyfrannu at Ffyniant i 
Bawb. 

 

 Codi ymwybyddiaeth o werth yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru 
Cefnogi’r sector i ddatblygu cynllun gweithredu i ddangos sut y gall yr amgylchedd 
hanesyddol gyfrannu at Ffyniant i Bawb a’r amcanion llesiant.  

 

 Presenoldeb cryfach yn strategol ac o ran polisi ar gyfer diwylliant a’r Amgylchedd 
Hanesyddol 
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Bydd presenoldeb cryfach ar lefel uwch mewn perthynas â pholisi yn cael ei roi ar waith 
i hyrwyddo dwiylliant a’r amgylchedd hanesyddol ar draws Llywodraeth Cymru fel un o 
asedau a sectorau economaidd allweddol Cymru. 

 

 Cryfhau Cadw  
Bydd Cadw yn un corff o dan un Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Weithredwr. Bydd yn unedig 
fel un endid, ond gyda strwythur gweithredu cryfach, a fydd yn edrych ar gryfhau sgiliau 
treftadaeth a masnachol, gwasanaethau cwsmeriaid ac ymgysylltiad â’r cyhoedd, ar sail 
cynllun y gweithlu a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad â’r staff.   

 

 Cyfnod o sefydlogrwydd  
Cyfnod o bum mlynedd i alluogi Cadw i roi strwythur a gwelliannau busnes newydd ar 
waith drwy gynllun gweithredu fesul cam, ac i gyflawni’r gwelliannau hyn.   

 
8. Sail sgiliau treftadaeth  

 
Yn flaenorol, mae Cadw wedi recriwtio a hyfforddi prentisiaid crefftau o fewn ei weithlu 
ynghyd â chefnogi lleoliadau i hyfforddeion bwrsari sgiliau treftadaeth gyda Chanolfan Tywi, 
Llandeilo. Mae’r sgiliau a’r profiad gwaith a geir o gyfleoedd hyfforddi o’r fath wedi sicrhau 
cyflogaeth barhaol o fewn meysydd eraill o’r sector treftadaeth ar gyfer unigolion a gafodd 
fwrsariaethau yn y gorffennol. Yn wir, mae Cadw wedi gallu darparu ei brentisiaid ei hunan 
gyda chyflogaeth llawn amser o fewn ei dimau wedi iddynt gwblhau eu hyfforddiant yn 
llwyddiannus.   
Mae Cadw yn cydnabod y problemau sgiliau y mae’r diwydiant yn eu hwynebu ac, o’r 
herwydd, bu’n gweithio’n agos iawn gyda’r arolwg o Sgiliau Adeiladu sy’n cael ei gynnal gan 
Cymwysterau Cymru i sicrhau bod gofynion sgiliau treftadaeth yn cael eu hystyried o fewn 
fframweithiau’r cwricwlwm yn y dyfodol. 
Mae Cadw wedi cynnal arolwg o’r sgiliau crefftau cadwraeth ar draws ei dimau’n ddiweddar 
ac mae’n datblygu fframwaith cynllunio dilyniant i sicrhau amserlenni digonol ar gyfer 
recriwtio olynol, a throsglwyddo sgiliau yn sgil hynny, cyn i’w staff crefftau arbenigol 
ymddeol.  
Mae swyddogion Cadw wedi dechrau trafodaethau gydag Adran Adnoddau Dynol 
Llywodraeth Cymru ynghylch integreiddio prentisiaethau crefftau o fewn Prentisiaethau 
Modern blynyddol Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae hyn yn canolbwyntio ar Lefel 3 
NVQ mewn Gweinyddu Busnes, ond rhagwelir y gallai hyn ymestyn i gwmpasu Sgiliau 
Treftadaeth o fewn y prentisiaethau yn y dyfodol.  Mae Cadw’n gweithio gyda darparwyr 
hyfforddiant ar ddatblygu cymhwyster Lefel 3 NVQ addas ar gyfer y fenter hon. 
Mae copi o’r Cytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol a wnaed gyda Historic England, 
Historic Environment Scotland a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu yn atodedig fel y 
gofynnwyd amdano, yn Atodiad A.   
 

9. Fforwm y Cyfryngau  
 
Nid wyf wedi fy argyhoeddi y byddai creu fforwm neu grŵp arall yn dod â budd ychwanegol. 
Rwyf am symleiddio’r ffyrdd o weithio ar draws fy mhortffolio a bod yn gyson wrth wneud 
hynny, yn unol â’r broses ddiweddar o ddod â nifer o Fyrddau Cynghori Economaidd a 
Thrafnidiaeth i ben. 
Rwy’n edrych ar barhau i feithrin y perthnasau cryf sy’n bodoli eisoes rhwng Llywodraeth 
Cymru a sefydliadau allanol. Byddaf yn cwrdd ag unigolion a grwpiau amrywiol sy’n 
berthnasol i fy mhortffolio ac yn cymryd cyngor ganddynt.  
Ymhellach i’r drafodaeth yng nghyfarfod diweddar y Pwyllgor, gallaf gadarnhau nad oedd 
sefydlu fforwm y cyfryngau annibynnol yn ymrwymiad yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth 
Cymru.  
 



 

 

 
 
 
 

10. Materion eraill  
 
Gwnaethoch hefyd ofyn am nodyn ar yr hyn a ganlyn: 
 
Sut y bydd y £100,000 a ddynodwyd ar gyfer gweithredu argymhellion yr adolygiad o 
wasanaethau amgueddfeydd lleol yn cael ei ddyrannu? 

 
Cyflwynodd yr Arolwg Arbenigol o Wasanaethau Amgueddfeydd Lleol ei ddeg o 
argymhellion yn 2015. Bu cynnydd o ran rhoi’r rhain ar waith, ond mae’n araf o reidrwydd 
oherwydd y problemau presennol y mae’r sector yn eu hwynebu. Mae fy swyddogion 
bellach mewn sefyllfa lle y gall y gwaith symud yn ei flaen ac mae gwaith cynllunio manwl ar 
y gweill. Mae dyraniad diwygiedig o £80,000 wedi’i nodi i ddatblygu’r gwaith hwn yn 2018-
19. Yn benodol: 
 
Argymhelliad 1: Gwaith rhanbarthol 
Mae cydweithio rhanbarthol yn hanfodol i ddyfodol hirdymor amgueddfeydd lleol. Ni ellir rhoi 
hyn ar waith oni bai bod y sefydliadau sy’n rhedeg yr amgueddfeydd hynny’n ymrwymo i 
weithio’n wahanol. Yn 2016-17, fe wnaeth fy swyddogion yn yr Is-adran Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd gydgysylltu trafodaethau gyda swyddogion o 5 awdurdod lleol arall 
yng nghanolbarth a gorllewin Cymru. Gyda’i gilydd, maent wedi ymrwymo i ymchwilio i 
ymarferoldeb gweithio’n effeithiol ar sail ranbarthol ac wedi nodi’r angen am gymorth gan 
berson profiadol i roi canfyddiadau’r astudiaeth ragarweiniol sy’n cael ei chynnal ar hyn o 
bryd ar waith. Mae tua £45,000 o’r gyllideb wedi’i nodi ar gyfer hyn.     
 
Argymhelliad 5: Casgliadau Cymru 
Argymhellodd yr Arolwg y dylid dwyn ynghyd yr wybodaeth ynghylch gwrthrychau mewn 
casgliadau amgueddfeydd er mwyn gofalu amdanynt a’u rheoli mewn modd strategol ledled 
y genedl. Ar hyn o bryd, mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu a fydd yn darparu’r data 
penodol ar gyfer y mathau o gasgliadau a gwybodaeth a gedwir amdanynt, a fydd yn 
caniatáu i swyddogion nodi rhaglen waith a weithredir mewn partneriaeth â’r sector 
amgueddfeydd. Mae fy swyddogion wedi nodi y bydd £25,000 yn galluogi i’r gwaith 
ddechrau ar raglen casgliadau strategol ledled Cymru.  
 
Argymhelliad 8: Effaith taliadau mynediad 
Yn dilyn yr egwyddorion Cyfuno, bydd yr Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn 
cydweithio gyda sector amgueddfeydd y DU, gan adeiladu ar yr arolwg o’r arferion a’r polisi 
codi tâl mynediad, er mwyn deall yn iawn effaith codi tâl ar amrywiaeth cynulleidfaoedd 
amgueddfeydd a sut mae cynulleidfaoedd yn datblygu os yw tâl yn cael ei godi ai peidio. 
Disgwylir y bydd cyfran Cymru o hyn tua £10,000, er bod y manylion terfynol eto i’w 
penderfynu.  
 
Faint o fusnesau sydd wedi cael cyllid gan Fusnes Cymru dros y pum mlynedd 
diwethaf sy'n bodloni'r diffiniad o fusnesau “ym maes newyddion lleol iawn”? Beth 
oedd maint y cyllid hwn, ar gyfer beth y cafodd ei ddefnyddio, a sut y cafodd ei rannu 
rhwng cyllid cyfalaf a refeniw?  

I gadarnhau, nid yw Busnes Cymru wedi cefnogi na darparu cyllid ar gyfer unrhyw fusnesau 
ym maes newyddion lleol iawn dros y pum mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, gall unigolion 
sy’n dymuno dechrau busnes newyddiaduraeth lleol iawn gael mynediad at Busnes Cymru, 
gan gynnwys cymorth Busnes Cymdeithasol Cymru, a gall busnesau neu fentrau 



 

 

cymdeithasol sy’n bodoli eisoes sy’n gwneud y gwaith hwn gael gafael ar wybodaeth, 
cyngor a chyfarwyddyd i gefnogi eu busnesau 
 
Yn gywir 
 

 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  
 Minister for Culture, Tourism and Sport 
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