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Adroddiad Blynyddol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr

Manylion cyfeiriol a gweinyddol

Ymddiriedolwyr

Aelodau o'r Cyngor a wasanaethodd er 1 Ebrill 2013:

Mynychu cyfarfodydd yn 2013/14

Y Pwyllgor 
Y Pwyllgor Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth

Y Cyngor Archwilio Cyfalaf Ariannol1

Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd:

6 5 5 0

Yr Athro Dai Smith, (c) 6 Cadeirydd Pwyllgor

Cadeirydd Amherthnasol

Dr Kate Woodward, (d) 3
Is-gadeirydd

Emma Evans (a) 5 Cadeirydd Pwyllgor

(hyd 31 Mawrth 2014) (hyd fis Mawrth 2014)

5

Dr John Geraint (a)(c) 4.5 Cadeirydd Pwyllgor Amherthnasol
(o Ebrill 2014 ymlaen)

1/1

Michael Griffiths OBE (a) 4.5 3.5

Melanie Hawthorne 5

Dr Lesley Hodgson (a) 3.5 0/1

Margaret Jervis MBE DL (c)(v) 4.5 Amherthnasol

Marian Wyn Jones (i)(iii) 4

Andrew Miller 6

Osi Rhys Osmond (d) 5

Richard Turner (ii)(iv) 5

Alan Watkin (a)(b) 6 (hyd fis Rhagfyr 2013) 5
3/4

Yr Athro Gerwyn Wiliams (b) 3 Cadeirydd Pwyllgor

5

John C Williams (a)(b) 6   (hyd fis Rhagfyr 2013) 2
4/4

3
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1 Yn absenoldeb canllawiau oddi wrth Lywodraeth Cymru o ran tâl y Cadeirydd a chyflog y Prif Weithredwr, 
ni chynhaliwyd cyfarfod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol yn ystod 2013/14.

(a) Aelod o'r Pwyllgor Archwilio
(b) Aelod o'r Pwyllgor Cyfalaf
(c) Aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol
(d) Aelod o Bwyllgor Cymru yn Fenis

Am ran o leiaf ran o’r cyfnod y mae'r adroddiad hwn yn sôn amdano, gwasanaethai aelodau o'r Cyngor hefyd
(gyda rhifau mewn cromfachau ar ôl eu henwau yn y rhestr uchod) yn Aelodau neu'n uwch weithwyr o'r cyrff
cyhoeddus canlynol:

(i) Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
(ii) Cyngor Sir Fynwy
(iii) S4C
(iv) Prifysgol Cymru
(v) Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Mynychu cyfarfodydd yn 2013/14

Y Pwyllgor 
Y Pwyllgor Y Pwyllgor  Cydnabyddiaeth

Y Cyngor Archwilio Cyfalaf Ariannol1

Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd:

6 5 5 0

Presenoldeb aelodau annibynnol ar y pwyllgorau:

Gareth Jones (a) 5

Phillip Westwood (a) 4

Jonathan Adams (b) 2/3
(hyd fis Hydref 2013)

Mark Davies (b) 4

Roland Wyn Evans (b) 4

Alan Hewson 1/1
(a benodwyd fis Mawrth 2014) (b)

Janet Roberts (b) 1/3
(hyd fis Hydref 2013)
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Prif Weithredwr

Nicholas Capaldi

Swyddfeydd

Rhanbarth y Canolbarth a'r
Gorllewin: 

Y Mount
18 Stryd y Frenhines
Caerfyrddin
SA31 1JT

Archwilydd

Archwilydd Cyffredinol Cymru
Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

Bancwyr

The Co-operative Bank
16-17 Stryd Fawr
Caerdydd
CF10 1AX

Rhanbarth y Gogledd:

Parc y Tywysog II
Rhodfa'r Tywysog
Bae Colwyn
LL29 8PL

Archwilwyr mewnol

Deloitte LLP
5 Sgwâr Callaghan
Caerdydd
CF10 5BT

Rhanbarth y De
a'r swyddfa genedlaethol:

Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Cyfreithwyr

Geldards LLP
Tŷ Dumfries
Plas Dumfries
Caerdydd
CF10 3ZF
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Datganiad Llywodraethu Blynyddol

A finnau'n Swyddog Cyfrifyddu a Phrif
Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, mae'r
datganiad llywodraethu hwn yn gyfrifoldeb
personol imi, Nicholas Capaldi. Mae'r
datganiad hwn yn disgrifio trefniadau
llywodraethu Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r
datganiad hwn hefyd yn disgrifio sut yr wyf wedi
cyflawni fy nghyfrifoldebau am sicrhau ein bod
yn cynnal ein busnes, o ran gweithgarwch y
trysorlys a'r loteri, yn unol â'r gyfraith. Mae hyn
yn cynnwys darparu'r sicrwydd angenrheidiol
ein bod yn glynu at y safonau cywir a sefydlu'r
trefniadau diogelu angenrheidiol i amddiffyn
ein defnydd o arian y cyhoedd. Esboniaf sut y
cyfrifyddir yn gywir am yr arian hwn a'i
ddefnyddio'n gynnil, yn effeithlon ac yn effeithiol
i gyflawni cynlluniau a blaenoriaethau Cyngor
Celfyddydau Cymru.

Am Gyngor Celfyddydau Cymru:

Cafodd Cyngor Celfyddydau Cymru ei sefydlu
drwy Siarter Frenhinol ar 30 Mawrth 1994 a
nod ei fodolaeth yw cefnogi a datblygu
celfyddydau Cymru. Mae Cyngor Celfyddydau
Cymru yn gwneud hyn er budd pobl ledled
Cymru ac er mwyn cefnogi celfyddydau Cymru
yn rhyngwladol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn gorff
sy'n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru ac yn
Ddosbarthwr y Loteri Genedlaethol ac yn elusen
gofrestredig (rhif 1034245).

Mae Siarter Frenhinol Cyngor Celfyddydau
Cymru yn disgrifio amcanion y Cyngor. Dyma'r
amcanion: 
• datblygu a gwella gwybodaeth a

dealltwriaeth o'r celfyddydau a'u hymarfer;
• gwneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i’r

cyhoedd; a,
• gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r

Saesneg.

Cydweithiwn hefyd â chyrff cyhoeddus eraill
Cymru a Chynghorau Celfyddydau eraill
Prydain, i gyflawni'r amcanion hyn. Gellwch
ddod o hyd i gopi o'n Siarter Frenhinol ar ein
gwefan.

Rydym yn gweithredu mewn amgylchedd
penodol sydd wedi'i reoli'n ofalus. Mae Cyngor
Celfyddydau Cymru yn atebol i Weinidog 

Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant a
Chwaraeon. Mae'n rhaid inni weithredu mewn
fframwaith a noda'r telerau a'r amodau y glyna
Gweinidogion Cymru atynt wrth roi inni ein
harian grant mewn cymorth ac sy'n nodi sut y
gallwn ei ddefnyddio.

Ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru,
mae'n rhaid inni hefyd weithredu yn unol â'r
canllawiau yn Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.
Mae'r gweithgareddau yr ydym yn eu gwneud
mewn cysylltiad â'n Cynllun Casglu a'n Cynllun
Benthyciadau i Artistiaid yn ddarostyngedig i
Ddeddf Credyd y Defnyddwyr ac i'r arweiniad
sy'n cael ei gyflwyno gan yr Awdurdod
Ymddygiad Ariannol.

Rydym yn ddosbarthwr arian y Loteri sydd, dan
Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 
(fel y'i diwygiwyd) yn golygu ein bod yn atebol i
Ysgrifennydd Gwladol Prydain dros Ddiwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon. Rydym yn cael ein
cyfarwyddiadau ariannol oddi wrth yr
Ysgrifennydd Gwladol a'n cyfarwyddiadau polisi
gan Weinidogion Cymru. Mae'r rhain yn nodi
sut y bydd yn rhaid inni weithredu o ran
gweithgareddau dosbarthu arian y loteri.

Mae'n rhaid inni gyfrifyddu ein gweithgareddau
dosbarthu arian y loteri ar wahân i weddill ein
gweithgareddau, ac mae'n rhaid inni hefyd gael
trefniadau priodol ar waith i sicrhau ein bod yn
cynhyrchu dwy set o ddatganiadau ariannol
cyhoeddedig. Archwilir ein cyfrifon Dosbarthu'r
Loteri ar ran y Rheolwr a'r Archwilydd
Cyffredinol gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae
Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn archwilio ein
cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol ar ran
Archwilydd Cyffredinol Cymru.

A ninnau'n elusen, mae'n rhaid inni sicrhau ein
bod yn cydymffurfio â gofynion Deddf yr
Elusennau 1960, 2006 a 2011, a dilyn
canllawiau sy'n cael eu cyflwyno gan y
Comisiwn Elusennau.

Rydym wedi dylunio ein systemau a'n prosesau 
i gymryd i ystyriaeth y gwahanol gyfrifoldebau
hyn. Yn y fframweithiau hyn, gwnawn
benderfyniadau annibynnol o ran cyfeiriad
strategol y sefydliad, ariannu grant a
phenderfyniadau ariannol eraill. 
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Petai'r angen yn codi, mae'r canlynol yn gallu
ymchwilio i fusnes Cyngor Celfyddydau Cymru:
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru, y Comisiynydd Seneddol dros
Weinyddu, y Comisiwn Elusennau, y Swyddfa
Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio
Cymru.

Ein trefniadau Llywodraethu:

Rydym yn cael ein llywodraethu gan Fwrdd o
Ymddiriedolwyr – y Cyngor – sydd ar hyn o bryd
yn cynnwys Cadeirydd a thri aelod ar ddeg
(pedwar ar ddeg hyd at 31 Mawrth 2014) 
y mae un ohonynt yn cael ei benodi'n Is-
gadeirydd. Ers mis Mawrth 2013 bu Gweinidog
Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant a
Chwaraeon yn gyfrifol am benodi ein
hymddiriedolwyr, y mae pob un ohonynt yn dod
ag arbenigedd a gwybodaeth benodol at y
gwaith o ran arolygu a datblygu ein
gweithgareddau.

Fel arfer mae penodiadau'n parhau am gyfnod
o dair blynedd ac y mae modd adnewyddu'r
cyfnod hwn ddwywaith ond nid rhagor. Mae
Cadeirydd y Cyngor yn cael ei dalu;
Llywodraeth Cymru sy'n pennu cyfraddau'r tâl yn
flynyddol. Mae pob aelod arall yn cyfrannu ei
amser a'i arbenigedd yn wirfoddol ond mae
pob un yn cael ei dalu'n ôl am dreuliau parod a
gaiff ar fusnes y Cyngor. Mae crynodeb yn
nodyn 9b o'r datganiadau ariannol hyn.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am ein cyfeiriad
strategol ac am reoli ein sefydliad. Mae'r
Cyngor yn gyfrifol am sicrhau drwof, a minnau'n
Brif Weithredwr, ein bod yn gweithredu yn unol
â'r fframwaith polisi sy'n cael ei bennu gan
Lywodraeth Cymru a'n bod yn bodloni
gwahanol gyfrifoldebau eraill y mae'n rhaid inni
eu cyflawni. Mae'r Cadeirydd mewn cysylltiad
rheolaidd gyda'r Gweinidog ac mae'r Prif
Weithredwr yn cyfarfod yn chwarterol â
swyddogion gan gyflwyno diweddariadau
iddynt.

A hwythau yn y pen draw yn gorff penderfynu
terfynol Cyngor Celfyddydau Cymru, mae
aelodau o'r Cyngor wedi cadw i'w hunain
benderfyniadau allweddol ar bolisi
corfforaethol, llunio ein cynlluniau Corfforaethol
a Gweithredol ac unrhyw newidiadau mawrion i

delerau ac amodau gwasanaeth y staff.
Aelodau o'r Cyngor hefyd sy'n pennu'r gyllideb
flynyddol, penderfynu ar y dyraniad blynyddol o
grantiau i sefydliadau sy'n cael arian refeniw a
chymeradwyo pob grant dros £50,000, neu
dros £250,000 yn achos prosiectau cyfalaf
gydag arian y Loteri. Mae penderfyniadau ar
grantiau sy'n is na'r trothwyon hyn yn cael eu
dirprwyo i aelodau awdurdodedig o'r staff ar
gyfer grantiau ac i'r Pwyllgor Cyfalaf ar gyfer
prosiectau cyfalaf.

I gefnogi ei waith, penododd y Cyngor dri
phwyllgor i ddarparu cyngor arbenigol. Dyma
nhw: y Pwyllgor Archwilio; y Pwyllgor Cyfalaf;
a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac
Adnoddau Dynol. Mae gan y Cyngor hefyd
bwyllgor ymgynghorol ad hoc i'w gynghori ar
Gymru yn Fenis, a grwpiau monitro mewnol
sydd, drwy gyfrwng yr Uwch Tîm Rheoli, yn estyn
cymorth i'r Cyngor wrth gyflawni ei
gyfrifoldebau.

Mae pob pwyllgor yn cynnwys aelodau o’r
Cyngor, y mae un ohonynt yn ymgymryd â
swydd y cadeirydd, ac unigolion cyfetholedig.
Mae'n rhaid i bob pwyllgor hefyd weithredu dan
gylch gorchwyl penodol. Penodir aelodau
annibynnol oherwydd eu sgiliau a'u profiad
arbenigol, drwy broses ddethol agored. Mae
cofnodion pob cyfarfod o'r pwyllgorau'n cael eu
cyflwyno i gyfarfod llawn nesaf y Cyngor ac
mae'n rhaid i bob pwyllgor gyflwyno adroddiad
blynyddol i'r Cyngor sy'n crynhoi gwaith y
pwyllgor.

Mae pob aelod newydd o'r Cyngor a phob
aelod newydd o bob pwyllgor yn mynd drwy
broses sefydlu sy'n briodol i'w swyddogaeth ac
maent yn cael eu hannog i barhau â'u
datblygiad yn ystod amser eu penodiad.

Yn ystod y flwyddyn, roedd y Cyngor wedi
adolygu a diweddaru'r cylch gorchwyl ar gyfer
pob un o'r pwyllgorau, ac mewn rhai achosion
newidiodd y Cyngor aelodaeth pwyllgorau. Er
mwyn darparu sicrwydd pellach, roedd y
Cyngor wedi ehangu swyddogaeth y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol a Phenodiadau i
gynnwys arolygu Adnoddau Dynol hefyd.

Y Pwyllgor Archwilio sy'n gyfrifol am ddarparu
sicrwydd i'r Cyngor ar bwnc effeithiolrwydd ein
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llywodraethu, perygl rheoli a threfniadau rheoli
mewnol. Adroddodd i'r Cyngor am brif
ganolbwynt ei waith, gan gynnwys ein
trefniadau llywodraethu mewnol, datblygiad y
Fframwaith Sicrwydd Corfforaethol; monitro
trefniadau ein portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw; a'r rhaglen archwilio fewnol a
rhoddwyd sicrwydd sylweddol neu’n uwch i’r
rhan fwyaf o’r adolygiadau hynny.

Mae'r Pwyllgor Cyfalaf yn gyfrifol am gynghori'r
Cyngor ar ddatblygu polisi am bob agwedd ar
ddatblygu cyfalaf, gan gynnwys blaenoriaethau
ariannu a chynlluniau. Mae gan y Pwyllgor
Cyfalaf awdurdod dirprwyedig er mwyn
penderfynu'n ariannol ar grantiau cyfalaf y loteri
o £50,001 hyd at £250,000. Mae'r Pwyllgor
Cyfalaf yn gwneud argymhellion am grantiau
cyfalaf mwy i'r Cyngor.

Mae'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac
Adnoddau Dynol yn gyfrifol am adolygu
perfformiad y Prif Weithredwr yn ôl yr amcanion
sydd wedi'u cytuno ac am osod y targedau ar
gyfer y flwyddyn a ddaw. Cytuna hefyd ar lefel
tâl y Cadeirydd yn y terfynau a osododd

Gweinidogion Cymru. Yn y dyfodol bydd yn
cymryd cyfrifoldeb am fonitro materion
Adnoddau Dynol ar ran y Cyngor.

Ni chyflwynodd y Pwyllgor Cyfalaf na'r Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol ac Adnoddau Dynol
adroddiad blynyddol ffurfiol gerbron y Cyngor.

Ceir manylion aelodaeth y Cyngor a’r tri
phwyllgor hyn a hefyd fanylion presenoldeb
aelodau mewn cyfarfodydd yn adran Manylion
cyfeiriol a gweinyddol ar ddechrau Adroddiad
Blynyddol yr Ymddiriedolwyr.

Pwyllgor Ymgynghorol Fenis oedd yn gyfrifol am
ddatblygu ac arolygu trefnu ein presenoldeb yn
Biennale Celf Fenis yn 2013.

Mae'r Uwch Tîm Rheoli yn cael ei arwain
gennyf, gyda chefnogaeth pum Cyfarwyddwr
sydd bob un yn gyfrifol am agweddau penodol
ar ein gwaith. Mae Cyfarwyddwyr y
Celfyddydau; Ymgysylltu ac Ymgyfranogi; a
Menter ac Adfywio yn ffurfio tîm Datblygu'r
Celfyddydau ac mae'r Cyfarwyddwyr Cyllid ac
Adnoddau; a Gwasanaethau Buddsoddi ac

Y Cyngor

Y Pwyllgor
Cyfalaf

Grŵp Strategol i
Fonitro

Cydraddoldebau 

Ymgynghorwyr
Cenedlaethol

Y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth

Ariannol ac 
Adnoddau Dynol 

Y Pwyllgor
Archwilio

Pwyllgor
Ymgynghorol

Fenis

Uwch 
Tîm Rheoli

Grŵp Monitro’r
Gymraeg
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Ariannu yn ffurfio tîm y Gwasanaethau
Corfforaethol. Mae gennyf hefyd dîm y Prif
Weithredwr. Mae rhagor o fanylion yn yr
Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol ac yn
nodyn 9 o'r datganiadau ariannol hyn.

Mae gennym hefyd ddau grŵp monitro mewnol,
sef Grŵp Monitro'n Strategol y Cydraddoldebau
a Grŵp Monitro'r Gymraeg, i yrru ymlaen
gwaith a dyheadau'r Cyngor o ran y meysydd
hyn. Cynhyrchodd Grŵp Monitro'n Strategol y
Cydraddoldebau Adroddiad Tegwch Blynyddol
cynhwysfawr ar gyfer 2012/13 a archwiliodd
ein portffolio o sefydliadau sy'n cael arian
refeniw a'n pobl – ein staff, ein pwyllgorau a'n
hymgynghorwyr – a hynny'n fanwl. Yn yr
adroddiad hefyd roedd enghreifftiau perthnasol
o waith arall yr ydym wedi'i ariannu. Gellir
gweld copi ar:
http://www.celfcymru.org.uk/celfyddydau-
cymru/ymgysylltu-ac-
ymgyfranogi/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth.
Cafodd diweddariadau chwarterol gan y ddau
grŵp eu cyflwyno gerbron y Cyngor.

Mae ein Hymgynghorwyr Cenedlaethol yn cael
eu penodi drwy broses o recriwtio agored ac
maent yn dod â gwybodaeth arbenigol i
gefnogi datblygiad polisi, asesu ceisiadau am
grantiau a darparu cyngor i'n swyddogion.

Rydym yn hyrwyddo gwerthoedd llywodraethu
da:

Rydym yn cefnogi saith egwyddor yr Arglwydd
Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus ac rydym yn
ymdrechu i sicrhau bod pob un o'n gweithwyr,
ein Hymddiriedolwyr, Aelodau o'n Pwyllgorau
a'n Hymgynghorwyr Cenedlaethol yn
cymhwyso'r egwyddorion hyn ac yn glynu
wrthynt. 

I gefnogi hyn, mae gennym Gôd Ymarfer
Gorau sy'n gymorth wrth sicrhau y diffinnir yn
glir swyddogaethau a chyfrifoldebau ein
haelodau a'n swyddogion. Mae hefyd yn
cynnwys y safonau o briodoldeb a ddisgwylir i
aelodau a'r staff lynu wrthynt. Cafodd y Côd ei
adolygu a'i ddiweddaru yn ystod y flwyddyn.
Mae modd dod o hyd i gopi ar ein gwefan.

Rydym yn mynnu bod pob aelod o'r Cyngor,
pob Aelod o'n Pwyllgorau, pob un o'n

Hymgynghorwyr Cenedlaethol a phob aelod o'n
staff yn llenwi datganiad blynyddol sy'n datgan
budd a sicrhau nad oes oedi wrth roi gwybod
inni am unrhyw newidiadau perthnasol yn eu
hamgylchiadau. Mae cofrestr fudd yr Aelodau
o'n Cyngor a'n Pwyllgorau a'n Hymgynghorwyr
Cenedlaethol ar gael i'r cyhoedd gael ei gweld,
o wneud apwyntiad, ymhob un o swyddfeydd
Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod oriau
gwaith arferol.

Mae adroddiadau ysgrifenedig yn cael eu
cylchredeg ymlaen llaw cyn pob cyfarfod o'n
Cyngor a'n Pwyllgorau ar gyfer ystyriaeth gan
aelodau, gan dderbyn eitemau a gyflwynir ac
adroddiadau ar lafar dim ond mewn
amgylchiadau eithriadol. Mae modd dod o hyd
i gopïau o agenda a chofnodion cyfarfodydd
ein Cyngor ar ein gwefan.

Rhan o'n hymrwymiad i wella ein perfformiad
yw'n hawydd i ddysgu oddi wrth gyrff cyhoeddus
tebyg eraill. Gan gydweithio â Chyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru, ni oedd y Corff cyntaf sy'n
cael ei Noddi gan Lywodraeth Cymru i gynnal
ymweliadau cilyddol i Gadeiryddion Archwiliad 
i fynd i Bwyllgorau Archwilio ein gilydd fel
sylwedyddion.

Er nad yw'r côd am Lywodraethu Corfforaethol
a gyflwynwyd gan Drysorlys ei Mawrhydi yn
uniongyrchol gymwys i Gyngor Celfyddydau
Cymru, rwyf yn fodlon, a minnau'n Swyddog
Cyfrifyddu, bod y trefniadau yr ydym wedi'u
sefydlu'n adlewyrchu ymarfer da. Rwyf hefyd yn
credu bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi
cydymffurfio ag egwyddorion atebolrwydd,
effeithiolrwydd ac arweinyddiaeth y soniwyd
amdanynt yng nghôd y Trysorlys i’r graddau y
maent yn berthnasol i gyrff sy'n cael eu noddi
gan Lywodraeth Cymru ac i ddosbarthwyr y
Loteri. Mae'r Cyngor yn cytuno â'r farn hon.

Gwnawn benderfyniadau cytbwys:

Caiff penderfyniadau'r Cyngor a'i bwyllgorau eu
llywio gan gyngor a ddarparwyd gan staff
Cyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn disgwyl i
ddogfennau ac adroddiadau a gynhyrchir gan
swyddogion ddangos yn glir yr holl wybodaeth
berthnasol sydd ei hangen i lywio’r broses o
wneud penderfyniadau. Yn yr enghreifftiau prin
pan nad yw'r wybodaeth sy'n cael ei darparu yn
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bodloni ein safonau, rydym yn gwrthod y
ddogfen a chomisiynu un arall yn ei lle. Lle bo'n
briodol, mae cyngor gan ein swyddogion yn
cael ei ategu gan gyngor arbenigol oddi wrth
ein Hymgynghorwyr Cenedlaethol a, lle mae'n
berthnasol, gyda chyngor arbenigol a barn
gyfreithiol. Bydd y Cyngor yn parhau i sicrhau
bod ganddo ddigon o amser i ystyried yn
bwyllog a chyd-drafod polisi Cyngor
Celfyddydau Cymru a'i gyfeiriad ar gyfer y
dyfodol.

Roedd y Cyngor yn fodlon ar brydlondeb y data
a'r wybodaeth a'u safon a gafodd eu darparu at
ddefnydd y Cyngor a bod y wybodaeth a
ddarparwyd o ran cyllid grant yn ddibynadwy.
Adolygir yn flynyddol y systemau a ddefnyddir i
ddarparu'r wybodaeth yn rhan o'r rhaglen
archwilio fewnol. 

Ymgynghorir ar gynigion polisi allweddol
ymhlith y cyhoedd. Caiff trafodaethau'r Cyngor
eu llywio ymhellach gan yr ymatebion a'r
adborth cyn penderfynu’n derfynol ar y polisïau.

Materion a gafodd eu hystyried gan y Cyngor
yn ystod y flwyddyn:

Roedd y Cyngor wedi cyfarfod chwe gwaith yn
2013/14 i gyflawni ei gyfrifoldebau. Mynychodd
y pymtheg aelod gyfanswm o 69 gwaith allan o
90 gwaith bosibl. Ymhob achos cafwyd
esboniadau boddhaol am absenoldeb.
Byddwch yn gallu gweld manylion mynychu'r
unigolion ar ddechrau Adroddiad Blynyddol yr
Ymddiriedolwyr.

Mae Creadigrwydd a'r Celfyddydau, ein
strategaeth i ddatblygu'r celfyddydau, yn
disgrifio sawl her bwysig i'r celfyddydau dros y
blynyddoedd nesaf a hon sy'n sail i Gynllun
Corfforaethol 2013-2018. Cafodd datblygiad y
strategaeth ei llywio gan gyfres o gyfarfodydd
agored – dan y teitl Sgwrs Gelfyddydol – gyda
rhanddeiliaid ac eraill a oedd â diddordeb.
Roedd aelodau o'r Cyngor yn rhan weithredol o
fwrw ymlaen â’r darn allweddol hwn o waith.

Fel rhan o gyfrifoldebau llywodraethu'r Cyngor,
derbyniodd yn rheolaidd adroddiadau monitro
ariannol; diweddariadau ar feysydd allweddol
perfformiad Cyngor Celfyddydau Cymru gan
gynnwys y Cynlluniau Gweithredol,

Cydraddoldebau Strategol a'r Gymraeg; a
monitro adroddiadau ar ein portffolio o
sefydliadau sy'n cael arian refeniw. Yn y rhan
fwyaf o'r meysydd hyn gwnaed cynnydd
boddhaol ond yn anffodus collasom ein
hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl. Rydym yn
bwriadu ailgynnig am yr achrediad hwn yn
ystod y flwyddyn nesaf.

Darparwyd diweddariadau rheolaidd ar
brosiectau a oedd yn strategol bwysig, gan
gynnwys WOMEX13 a Fenis 2013 a oedd yn
uchel eu proffil a llwyddiannus iawn. Roedd
hefyd gyflwyniadau gan ein Rheolwyr Portffolio,
oddi wrth rai o'r Cwmnïau Cenedlaethol ym
mhortffolio ein sefydliadau sy'n cael arian
refeniw ac oddi wrth Goreo Cymru, y
cynhyrchydd creadigol i ddawns yng Nghymru.

Cafodd tri sefydliad sy'n cael arian refeniw
anawsterau difrifol yn ystod y flwyddyn. Roedd 
y Cyngor wedi ystyried adroddiadau ac
argymhellion oddi wrth swyddogion ac
ymgynghorwyr arbenigol o ran y sefydliadau
hyn. Mewn rhai achosion, mynnodd y Cyngor
gael newidiadau sylweddol yn y sefydliadau yn
amod iddynt barhau i gael arian gennym er
mwyn ceisio diogelu eu dyfodol. Bydd yr holl
sefydliadau hyn yn parhau i gael eu monitro'n
drylwyr iawn nes y daw amser pan deimlwn yn
hyderus eu bod wedi ymsefydlogi ac o ran
gweithredu eu bod yn gynaliadwy.

Yn sgil cyflwyno ein strwythur sefydliadol
newydd ym Mai 2012, rydym wedi comisiynu
arolygon o'n cwsmeriaid a'n rhanddeiliaid
allanol ac o'n staff i lwyio adolygiad
cychwynnol o effeithiolrwydd y trefniadau
newydd. Yn ystod 2014/15 byddwn yn ystyried
ble y bydd angen gwneud gwaith pellach ac
ymateb yn briodol.

Canlyniad hunanasesiad blynyddol y Cyngor
oedd bod y Cyngor yn fodlon bod y rhan fwyaf
helaeth o ddangosyddion effeithiolrwydd
unwaith eto wedi cael eu diwallu a'i fod yn
fodlon ar y cynnydd a wnaed yn ystod y
flwyddyn a chydag effeithiolrwydd cyffredinol
Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn gysylltiedig â
hyn ac yn rhan o'i ymrwymiad i ragoriaeth a
gwella'n barhaus, mae'r Cyngor yn bwriadu
blaenoriaethu, dros y flwyddyn i ddod, bolisi a'i
weithredu drwy ddyfnhau ei berthynas â’r Uwch
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Tîm Rheoli ac aelodau allweddol eraill o'r staff,
a gwella'n bellach cyfliniad strategaeth a
phennu cyllidebau.

Rydym yn darparu arian i drydydd bartïon:

Un o weithgareddau allweddol y sefydliad yw
dosbarthu arian i sector y celfyddydau yng
Nghymru. Rydym yn ddosbarthwr arian o bwys
– arian oddi wrth Lywodraeth Cymru, y Loteri
Genedlaethol a ffynonellau eraill, gan gynnwys
arian Ewrop – ac rydym yn cymryd o ddifrif y
fath gyfrifoldeb pwysig.

Rydym wedi datblygu systemau a gweithdrefnau
priodol i gefnogi'r gweithgarwch allweddol hwn.
Mae ein prosesau dyrannu grantiau a monitro
yn cael eu hadolygu yn flynyddol gan ein
harchwilwyr mewnol i sicrhau eu bod yn parhau
yn addas i'w pwrpas. Mae Swyddfa Archwilio
Cymru hefyd yn archwilio ein gweithgareddau
dyrannu grantiau bob blwyddyn. Mae pob
argymhelliad y mae ein harchwilwyr mewnol ac
allanol yn eu gwneud yn cael eu monitro gan
ein Pwyllgor Archwilio i sicrhau eu bod yn cael
eu gweithredu mewn da bryd.

Penderfyna'r Cyngor a ddylid rhoi statws
sefydliad sy'n cael arian refeniw i sefydliad, yn
seiliedig ar gyngor swyddogion ac asesiadau
trylwyr.

Mae adroddiadau rheolaidd yn cael eu
cynhyrchu ar gyfer y Cyngor sy'n dangos yr
asesiad perygl ar gyfer pob un o'r sefydliadau
sy'n cael arian refeniw blynyddol. Mae'r rhain yn
cael eu cefnogi gan adroddiad sy'n disgrifio'r
themâu allweddol a ddaeth i'r fei yn ystod y
gyfres o gyfarfodydd adolygu blynyddol sy'n
cael eu cynnal gyda phob sefydliad sy'n cael
arian refeniw.

Fel y nodwyd uchod, pan fo galw, cymerwn
agwedd ragweithiol o ran sefydliadau a gaiff
anawsterau a buddsoddi amser ac egni i'w
cynorthwyo i ddatrys eu problemau. 

Cyhoeddwn ganllawiau ar gyfer pob un o'n
rhaglenni grantiau o arian y Loteri. Gallwch
ddod o hyd i fanylion ar ein gwefan.
Mae gennym brosesau ymgeisio agored a
thryloyw i bob un o'n rhaglenni ariannu
grantiau ac mae gennym brosesau asesu,

penderfynu a monitro cadarn ar gyfer yr holl
arian yr ydym yn ei roi i artistiaid a sefydliadau
celfyddydol. 

Mae ein ffordd o fynd ati wedi ei seilio ar fentro 
o ran ein hasesiad o geisiadau a monitro'r
grantiau a roddwn. Rydym yn defnyddio
gwybodaeth sy'n cael ei chasglu oddi wrth y 
rhai sy'n derbyn grantiau gennym yn rhan o'n
gweithdrefnau monitro i sicrhau bod y
canlyniadau datganedig yr ydym wedi eu
rhagweld wrth ddyrannu'r arian yn cael eu
cyflawni yn y pen draw.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cymryd
twyll, llygredd a chamweinyddu o ddifrif ac mae
gennym bolisïau i atal y rhain ac i ddelio â hwy
os codant, gan gynnwys polisïau Chwythu'r
Chwiban a Gwrth-Dwyll.

Gallwch dod o hyd i restr lawn o’r grantiau a
gynnigiwyd yn ystod y flwyddyn ariannol yn yr
atodiad i'r Adroddiad a'r Datganiadau Ariannol
hyn.

Ein ffordd o reoli perygl:

A ninnau'n gorff a ariennir yn gyhoeddus, mae
Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystyried perygl
yn ofalus yn unol â'n cyfrifoldebau a natur y
sector yr ydym yn ei wasanaethu. 

Mae’n cydnabod y rheidrwydd i unrhyw
strategaeth ddatblygu uchelgeisiol dderbyn y
perygl o fethu â chyflawni polisïau, nodau ac
amcanion. Ein bwriad yw hyrwyddo diwylliant
mwy arloesol a llai ofnus o berygl er mwyn inni
allu cefnogi artistiaid, sefydliadau a phrosiectau
i gyflawni ein hamcanion.

Mae angen i ni gadw'r ddysgl yn wastad rhwng
ein dyletswydd i arloesi a'r angen cynyddol i
fwyafu buddion ein buddsoddiad ar gyfer y
sector ac ar gyfer y cyhoedd. Mae angen i ni
fentro'n bwyllog a phriodol ar brydiau a
chydnabod y byddwn weithiau'n methu wrth
wneud hyn. Serch hynny, ni fyddwn yn ymddwyn
yn fyrbwyll nac yn gwario yn afreolus arian y
cyhoedd neu beryglu ein henw da am fod yn
ddarbodus gyda'r arian hwnnw.

Mae gennym system o reolaeth fewnol sydd
wedi cael ei chynllunio i nodi a blaenoriaethu'r
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peryglon a fyddai'n gallu ein hatal rhag cyflawni
polisïau, nodau ac amcanion Cyngor
Celfyddydau Cymru. Mae'r system yn
gwerthuso'r tebygolrwydd y bydd peryglon yn
ymwireddu, yn ystyried yr effaith a fydd yn
digwydd pe daw'r peryglon yn wir ac yn ceisio
eu rheoli'n effeithlon, yn effeithiol ac yn
ddarbodus. Serch hynny, rydym yn cydnabod y
bydd ein system o reolaeth fewnol dim ond yn
gallu rheoli perygl hyd lefel resymol a phriodol
ac felly dim ond lefel resymol o sicrwydd y gallai
ei darparu ac nid y lefel eithaf o sicrwydd o
effeithiolrwydd.

Rydym bob tro yn ceisio gwella ein systemau o
reolaeth fewnol i sicrhau eu bod o gymorth inni
wrth gyflawni ein targedau ariannol a strategol.
Menter allweddol a ddaeth i ffrwythlondeb yn
ystod y flwyddyn oedd datblygu a gweithredu
Fframwaith Sicrwydd Corfforaethol sy'n cael ei
oruchwylio gan ein Pwyllgor Archwilio. Mae'r
fframwaith yn cael ei ddefnyddio i nodi
cadernid y rheolaethau ategol a'r prosesau
sicrwydd sy'n cael eu defnyddio i nodi a rheoli
peryglon allweddol strategol. Tynnir sylw at
unrhyw agweddau sydd angen eu cryfhau i’n
galluogi i gymryd y cam gweithredu priodol.

Peryglon allweddol a wyneba'r Cyngor:

Ond yn y dyfodol mae nifer o beryglon
allweddol sy'n ein hwynebu yn y flwyddyn a
ddaw neu wedyn.

Y perygl mwyaf arwyddocaol yn y dyfodol agos
iawn yw effaith y toriadau yn y gwariant
cyhoeddus a'r effaith bosibl y byddai hyn yn ei
chael ar y sector celfyddydol ehangach. Mae ein
cyllidebau ein hunain dan bwysau. Roedd yn
rhaid inni leihau lefel yr arian refeniw blynyddol
i'n portffolio o sefydliadau sy'n cael arian
refeniw yn ogystal â dod o hyd i arbedion
pellach yn ein costau rhedeg ein hunain. Mae'n
rhaid i awdurdodau lleol hefyd gymryd
penderfyniadau anodd iawn ac mae tystiolaeth
gynyddol y bydd y lefel o gefnogaeth y maent
wedi'i rhoi i sector y celfyddydau yn y gorffennol
yn mynd i ddioddef yn y dyfodol. Byddai hyn yn
gallu cael goblygiadau difrifol iawn ar gyfer
seilwaith y celfyddydau ledled Cymru. Rydym yn
monitro'r sefyllfa'n agos iawn a, lle y gallwn,
byddwn yn mynd i'r afael ag anawsterau lle mai
ni yw un o'r arianwyr allweddol, neu lle y gallwn

gael dylanwad uniongyrchol.

Mae gennym dau brosiect cyfalaf mawr sy’n
derbyn arian y Loteri ar waith ar hyn o bryd.
Cafodd y ddau brosiect, am wahanol resymau,
anawsterau yn ystod y flwyddyn, ac mae'r
ddau'n cael eu monitro'n agos iawn gyda
chymorth arbenigwyr annibynnol sy'n defnyddio
ein gweithdrefnau monitro trylwyr ein hunain.
Mae pob un o'r prosiectau cyfalaf eraill yr ydym
yn ymwneud â hwy hefyd yn cael eu monitro'n
agos.

Mae'r cynnydd sydyn yn ein hincwm o'r Loteri yn
y blynyddoedd diweddar wedi cyflwyno her inni
o ran cynyddu lefel ein hymrwymiadau gyda
chynnydd canlynol yn lefel ein harian yn y banc
sydd yng Nghronfa Dosbarthu Arian y Loteri
Genedlaethol. Rydym wedi dechrau mynd i'r
afael â hyn ond erbyn hyn rydym yn dechrau
profi lleihad yn lefelau ein hincwm. Ar hyn o
bryd mae modd ymdopi ond, os bydd y
tueddiad hwn ar i lawr yn parhau, bydd yn
rhaid inni ailasesu ein blaenoriaethau strategol
ar gyfer dyrannu grantiau ar gyfer yr ychydig
flynyddoedd nesaf. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n
agos iawn.

Yn gynharach yn y flwyddyn cafodd ein
Cadeirydd ei wahodd i arwain adolygiad i faes
addysg gelfyddydol yn ein hysgolion yng
Nghymru. Derbyniodd Llywodraeth Cymru brif
argymhellion yr adroddiad, Y Celfyddydau ac
Addysg yn Ysgolion Cymru, ym mis Mawrth
2014 ac rydym yn edrych ymlaen at chwarae
rhan arwyddocaol wrth weithredu'r argymhellion
hynny. Mae maint y newidiadau arfaethedig yn
uchelgeisiol ac mae'n debygol y bydd maint a
chymhlethdod y rhaglen angenrheidiol yn
golygu ein bod yn ymhel â nifer o
ddatblygiadau mawr iawn. Rydym yn croesawu'r
cyfle ond rydym hefyd yn cydnabod yr angen i
reoli'n ofalus y llu o beryglon a fydd ynghlwm
wrth y fath fenter.

Yn nes ymlaen eleni rydym yn disgwyl i
Lywodraeth Cymru gyflwyno ei Bil
Cenedlaethau'r Dyfodol a'i hymrwymiad i
sefydlu dyletswydd gynaliadwyedd. Rydym
wrthi'n gwneud gwaith rhagbaratoi i sicrhau y
byddwn yn gallu cyflawni'n llwyr ein
dyletswyddau pan ddaw'r dyletswyddau hyn i
rym ym mis Ebrill 2015.
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Diogelwch data:

Rydym yn dal llawer iawn o ddata ac rydym yn
cymryd ein rhwymedigaethau dan y Ddeddf
Diogelu Data o ddifrif. Sicrha ein systemau a
rheolaethau TGCh fod rheolaeth lem ar y data.
Aseswn y trefniadau hyn yn rheolaidd gan
gymryd camau i'w gwneud yn fwy cadarn.
Parhawn i'w monitro'n ofalus.

Nid oedd yr adolygiad uchel ei lefel o
reolaethau TGCh a wnaeth ein harchwilwyr
allanol na'r rhaglen o adolygiadau archwilio
mewnol a ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn,
wedi tynnu sylw at unrhyw bryderon yn y maes
hwn. Hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, ni
chollwyd unrhyw ddata yn ystod y flwyddyn.

Cyfarwyddiadau'r Gweinidogion:

A ninnau'n gorff a noddir gan Lywodraeth
Cymru, rydym yn ddarostyngedig i offerynnau
anstatudol sy'n cynnwys cyfarwyddiadau priodol.
Ni chyflwynwyd unrhyw gyfarwyddiadau inni'r
llynedd ac ni chawsom unrhyw Gyfarwyddiadau
gan y Gweinidogion o ran ein gweithgareddau
Loteri.

Materion rheolaeth a nodwyd y llynedd:

Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig Deloitte
sy'n darparu ein gwasanaeth archwilio mewnol
dan arweiniad y Pennaeth Archwilio Mewnol sy'n
gweithio i Safonau Archwilio Mewnol y Sector
Cyhoeddus.

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cytuno ar raglen o
adolygiadau sy'n ymestyn dros gyfnod penodiad
ein harchwilwyr mewnol. Mae blaenoriaethau ar
gyfer pob blwyddyn yn cael eu hadolygu'n
flynyddol ac maent yn cynnwys archwiliadau o
weithgareddau busnes allweddol yn ogystal â
chraffu ar feysydd allweddol o berygl posibl i'r
sefydliad. 

Ymgymerwyd â deg adolygiad archwilio
mewnol yn ystod y flwyddyn. O'r rhain roedd un
yn adolygiad dilynol blynyddol o'r argymhellion
blaenorol ac roedd tri yn adolygiadau
ymgynghorol. Canlyniad y chwe adolygiad a
oedd yn weddill oedd naill ai lefel sylweddol
neu lefel lawn o sicrwydd. Mae pob
argymhelliad sy'n cael ei godi gan yr archwiliad

mewnol yn cael ei adrodd i'r Pwyllgor Archwilio
sy'n monitro pob un i sicrhau bod cam
gweithredu yn digwydd yn ei gylch a hynny'n
brydlon.

Casgliad yr archwilwyr mewnol oedd bod eu
hasesiad cyffredinol o'r adolygiad o
Lywodraethu Corfforaethol wedi darparu
sicrwydd llawn ac, o ran rheoli perygl, sicrwydd
sylweddol.

Dyma farn yr archwilwyr mewnol ar
ddigonoldeb ac effeithiolrwydd trefniadau'r
Cyngor yn eu hadroddiad blynyddol:

“Ar sail y gwaith yr ydym wedi'i wneud 
dros y flwyddyn, rydym yn gallu casglu bod
system rheoli mewnol Cyngor Celfyddydau
Cymru yn y bôn yn gadarn a dylai ddarparu
sicrwydd sylweddol o ran cyflawni amcanion
Cyngor Celfyddydau Cymru.”

Mae canfyddiadau archwiliadau blynyddol y
Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa
Archwilio Cymru yn cael eu hadrodd mewn
Adroddiad Sicrwydd Ychwanegol a Llythyr
Rheoli sy'n mynd at y Cyngor. Mae copi'n cael ei
ddarparu i Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth
Cymru. Mae'r Pwyllgor Archwilio yn ystyried
canfyddiadau ac yn eu monitro i sicrhau bod
camau gweithredu yn cael eu cymryd yn eu
cylch a hynny'n brydlon.

Asesiad cyffredinol o lywodraethu a rheolaeth
fewnol:

Yn fy marn, mae systemau llywodraethu a
rheolaeth fewnol Cyngor Celfyddydau Cymru yn
ddigonol i'm galluogi i gyflawni fy
nghyfrifoldebau yn rhinwedd fy swydd fel
Swyddog Cyfrifyddu.

Nicholas Capaldi, Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Cefnogwyd ar ran y Cyngor:

Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014
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Strwythur, llywodraethu a rheoli

Cyfnod sefydlu a hyfforddi'r aelodau

Cynhelir rhaglen sefydlu i aelodau newydd i'w
briffio am eu rhwymedigaethau cyfreithiol dan 
y Siarter Frenhinol a chyfraith elusen, Cod
Ymarfer Gorau, prosesau'r Pwyllgorau a
phenderfynu, cynlluniau strategol a materion
ariannu. Yn ystod y diwrnod cânt gyflwyniadau
gan y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a'r
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau. Caiff
aelodau hefyd gyfle i gwrdd â gweithwyr
allweddol. Yn ogystal â'r Siarter Frenhinol a'r
Cod Ymarfer Gorau, caiff aelodau gopïau o'r
Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon diweddaraf, y
gyllideb waith bresennol a chyhoeddiadau'r
Comisiwn Elusennau, 'The Essential Trustee' a'r
'Independence of Charities from the State'.
Trefnir seminarau a hyfforddiant ychwanegol yn
ôl yr angen i lywio'r broses o lunio
strategaethau a pholisïau.

Bydd aelodau o'r Cyngor yn gyfrifol am faterion
megis penderfynu ar bolisïau, y cynlluniau
corfforaethol a gweithredol, pennu'r gyllideb
flynyddol, dyrannu grantiau blynyddol i
sefydliadau sy'n cael arian refeniw a
newidiadau mawrion i delerau ac amodau
gwasanaeth y staff.

Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyfrifyddu ar wahân
am ei weithgareddau cyffredinol a dosbarthu'r
loteri. Dan Gyfarwyddiadau Cyfrifon ar wahân
mae'r driniaeth gyfrifyddu a gaiff grantiau
cyffredinol a grantiau'r loteri yn wahanol iawn.
Felly, gan ystyried paragraff 359 o Ddatganiad
Arfer a Argymhellir gan y Comisiwn Elusennau
(a ddiwygiwyd yn 2005), ym marn yr
ymddiriedolwyr mae'n amhriodol paratoi cyfrif
cyfunol gan na roddai ddarlun gwir a theg o'r
ffordd y defnyddia'r Cyngor ei adnoddau.

Amcanion, gweithgareddau, cyflawniadau a
pherfformiad er budd y cyhoedd

Amcanion siartredig y Cyngor yw: 

(a) datblygu a gwella gwybodaeth,
dealltwriaeth ac ymarfer y celfyddydau;

(b) gwneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i’r
cyhoedd;

(c) cynghori Llywodraeth Cymru, Adrannau
ein Llywodraeth, awdurdodau lleol,
Cynghorau Celfyddydau'r Alban, Gogledd
Iwerddon a Lloegr a chyrff eraill a
chydweithredu â hwy ar unrhyw faterion,
boed yn uniongyrchol neu'n
anuniongyrchol, â'r amcanion blaenorol; a

(ch) cyflawni ein hamcanion drwy gyfrwng y
Gymraeg a'r Saesneg.

Prif ddiben y Cyngor yw cefnogi a datblygu
celfyddydau Cymru er budd holl bobl y wlad. 
Y brif ffordd y cais y Cyngor gyflawni'r diben
hwn yw drwy lunio strategaethau celfyddydol,
ymchwil, a rhoi grantiau rheolaidd ac untro i
sefydliadau ac unigolion mewn cyd-destun
strategol a datblygiadol. Cefnogir y prosesau
rhoi grantiau gan fonitro ac asesu i sicrhau y
defnyddir arian cyhoeddus yn effeithiol at y
dibenion a nodwyd. Rheola'r Cyngor hefyd
ystod o weithgareddau a gwasanaethau lle nad
yw grantiau'n rhan ohonynt, yn aml mewn
partneriaeth ag awdurdodau lleol ac eraill.

Prif amcanion y flwyddyn

Mae blaenoriaethau strategol y Cyngor ar gyfer
2013/14 yn y tabl isod yn ôl themâu ein cynllun
corfforaethol, ochr yn ochr â'r cyflawniadau
allweddol a wnaed o ran pob targed
gweithredol yn ystod y flwyddyn:
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Cefnogi’r gorau o ran creu celfyddyd wych – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Rydym yn llawn angerdd dros y celfyddydau. Rydym yn uchelgeisiol o ran llwyddo. Ar ei orau –
a'r gorau sy'n mynd â'n bryd - mae gan y celfyddydau'r grym i gyffroi, ysbrydoli, cyffwrdd a
herio. Rydym am lunio amgylchedd i'n hartistiaid a'n sefydliadau i greu eu gwaith gorau.
Rydym am i bobl Cymru fwynhau a chymryd rhan yn y gorau sydd gennym. Daw'r gorau pan
drewir y tant cywir a chysyllta'r celfyddydau â phobl. Dyna'n diffiniad o gelfyddyd wych. Creu
celfyddyd a'i rhannu a chymryd rhan ynddi wrth berfformio, yn y gymuned, o'r dudalen, lle
bynnag, yn ein bywyd - dyma'r adeg y llwydda'r celfyddydau i'n hysbrydoli'n unigol ac yn
dorfol.

Wrth gwrs, ni allwn warantu y cynhyrcha pob artist a sefydliad a ariannwn gelfyddyd wych bob
tro. Ond gallwn greu amgylchedd lle mae gwaith uchelgeisiol, cyffrous ac ysbrydoledig yn
debycach o godi.

1. Cynhyrchu strategaeth
gorfforaethol newydd
ar gyfer datblygu'r
celfyddydau
(Creadigrwydd a'r
Celfyddydau)

2. Cyflawni prosiect
Cymru yn Fenis 
gyda'r artist Bedwyr
Williams

3. Cyfrannu at gynllunio,
datblygu a darparu'n
llwyddiannus Ŵyl
Dylan Thomas yn
Gant yn ystod 2014

• Ymgynghori ar gynigion
drafft yn chwarter 1

• Cyhoeddi strategaeth
newydd yn ystod 
chwarter 2

• Cam cyntaf ei gweithredu
yn chwarteri 3-4

• Rhagori o ran nifer yr
ymwelwyr ar ffigyrau 2011
erbyn diwedd chwarter 3

• Rhagori sylw yn y
cyfryngau ar y
blynyddoedd blaenorol

• Cyfleoedd datblygu
penodol nodadwy i sector
celfyddydau gweledol
Cymru

• Mynychu cyfarfodydd y
grŵp llywio

• Rhaglen gyhoeddedig o
ddigwyddiadau erbyn
chwarter 2

Cymeradwyodd y Cyngor y drafft diweddaraf
i ymgynghori arno ym mis Rhagfyr.

Parhaodd yr ymgynghoriad tan 30 Ebrill
2014.

Caeodd yr Arddangosfa ar 23 Tachwedd
2013 gyda ffigyrau mynychu terfynol o tua
23,000. Denodd pafiliwn Cymru bron
30,000 o ymwelwyr yn 2011.

Cyflwynwyd adroddiad gwerthuso llawn ar y
prosiect gerbron y Cyngor ym mis Chwefror
gyda'r ffordd strategol arfaethedig o fynd ati
o ran Cymru yn Fenis yn 2015. Cafodd y
rhain eu cymeradwyo gan y Cyngor a
ddyrannodd gyllideb iddynt.

Mae prosbectws wedi'i lunio ac mae rhaglen
weithgarwch hefyd wedi'i lansio ac mae ar
waith. 

Byddwn yn arwain wrth gydlynu cyfleoedd
ym maes cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer
digwyddiadau celfyddydol drwy gydol 2014
ac yn parhau i fonitro'r prosiectau sy'n cael
eu hariannu a'u cyfraniadau a lwyfennir i'r
Ŵyl drwy gydol y flwyddyn.

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad
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4. Cefnogi datblygiad
ein Hymgynghorwyr
Cenedlaethol a'u
hymgysylltiad â'n
gwaith

5. Sicrhau monitro
safon ein
sefydliadau sy'n 
cael arian refeniw
ledled Cymru

6. Cyflawni blwyddyn
lawn o raglen
grantiau i unigolion
a sefydliadau

• Datblygu cymuned 
ar-lein i Ymgynghorwyr
Cenedlaethol gan gynnwys
cylchlythyr chwe misol

• Dau weithdy neu ddau
ddigwyddiad briffio yn ystod
2013/14

• Dau adroddiad monitro
ansawdd gan Ymgynghorwyr
Cenedlaethol ar gyfer pob
sefydliad sy'n cael arian
refeniw

• Lleiafswm o ddau adroddiad
monitro ansawdd gan staff
Cyngor Celfyddydau Cymru i
bob sefydliad sy'n cael arian
refeniw

• Adroddiad trosolwg gan
swyddog i bob sefydliad sy'n
cael arian refeniw

• Rhagor o ymgyfranogi ym
menter yr adolygiadau
cyflym

• Gweinyddu prosesau rheoli
grantiau

• Darparu rhaglen Camau
Creadigol

• Darparu grantiau Cymru
Greadigol a sgyrsiau Cymru
Greadigol

Roedd grwpiau trafod wedi'u cynnal sy'n
porthi drafftio'r strategaeth: Ysbrydoli: Ein
Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r
Celfyddydau. 

Yn ystod 2013/14 nid oeddem yn medru
symud ymlaen gyda darparu hygyrchedd i
Hwb (sef y fewnrwyd) i'n Hymgynghorwyr
Cenedlaethol. Bydd yr ystyriaeth hon yn cael
ei gwneud yn ffactor yn y rhaglen waith
ddilynol fel y datblygir Hwb yn ased. 

Mae gwaith ar y gweill o ran ystyried yr
argymhellion sydd yn yr adroddiad
ymgynghorol gan ein harchwilwyr mewnol
ac sy'n cael eu cyflwyno ar ddiwedd
2013/14.

Mae gwerthusiadau wedi cael eu comisiynu
oddi wrth Ymgynghorwyr Cenedlaethol.

Ar ddiwedd y flwyddyn roeddem wedi llenwi
152 o Werthusiadau Ansawdd a oedd yn
cyfateb i 53% o'n targed blynyddol o ran
monitro ansawdd. Roedd adroddiadau'r
swyddogion yn eithaf pell o gyrraedd ein
targed. Bydd yn rhaid inni ailwampio'n
drylwyr Gwerthuso Ansawdd i gywiro'r
sefyllfa hon yn 2014/15.

Roeddem wedi comisiynu gwerthusiad
allanol o effeithiolrwydd ein canllawiau a
byddem yn ystyried adolygu'r holl broses
grantiau a chanllawiau i sicrhau eu bod yn
adlewyrchu Creadigrwydd a’r Celfyddydau
ac o bosibl yn ymgorffori lleihad yn nifer y
rhaglenni ariannu.

Rydym yn parhau i fwrw ymlaen gyda’r
gwaith ar gam nesaf Camau Creadigol ac
rydym yn dal i ddyrannu grantiau gyda dau
brosiect mawr sy'n cyrraedd cam
arwyddocaol o ddatblygiad yn y chwarter
diwethaf.

Roedd Trafodaethau Creadigol, gyda
seremoni dyrannu grantiau, wedi cael eu
cynnal ar gyfer grantiau Cymru Greadigol
ym mis Chwefror. Croesawyd y digwyddiad
gan y mynychwyr.
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7. Darparu rhaglen o
brosiectau a
gwasanaethau sy'n
helpu artistiaid a
sefydliadau
celfyddydol i
fanteisio ar
bosibiliadau
rhyngwladol eu
gwaith

8. Defnyddio ein
cysylltiadau â'r
cyfryngau i
hyrwyddo
celfyddydau Cymru

9. Cynnal presenoldeb
effeithiol mewn
digwyddiadau
allanol gan
hyrwyddo a
chefnogi

• Datblygu rhaglen ddilynol i
Greu 2013

• Blwyddyn 3 o bartneriaeth
Celfyddydau Rhyngwladol
Cymru / The British Council
a negodi'r cam nesaf o
gydweithio

• Arwain ar WOMEX 13

• Darparu prosiect twristiaeth
cerddoriaeth ddigidol

• Ymgyfranogi yn
rhwydweithiau a
datblygiadau prosiect y
dyfodol yn Ewrop

• Ymgysylltu â datblygu Ewrop
Greadigol a meysydd eraill
yn y dyfodol o arian Ewrop

• Defnyddio Fforwm
Celfyddydol Ewropeaidd
Cymru i ddarparu
gwybodaeth ac arweiniad i
sefydliadau sydd am gael
Arian Ewropeaidd 

• Gwaith ar arddangos 
(e.e. Caeredin, SxSW)

• Gwaith strategol gyda
Llywodraeth Cymru mewn
gwledydd sy'n flaenoriaeth

• Darparu arian drwy'r Cronfa
Cyfleoedd Rhyngwladol 

• Cynyddu lefel y sylw i'r
celfyddydau yn yr holl
gyfryngau 

• Presenoldeb llwyddiannus 
yn yr Eisteddfod
Genedlaethol a'r Urdd a
Gŵyl y Gelli 

Rydym yn parhau i gyflawni ar draws ystod
eang o weithgarwch rhyngwladol ac mae
cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus yn cael eu
trafod yn barhaus gyda thîm Celfyddydau
Rhyngwladol Cymru i sicrhau'r sylw mwyaf i'r
gwaith.

Mae strategaeth pum mlynedd nesaf
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cael ei
llunio yn unol â Chreadigrwydd a'r
Celfyddydau. Mae cytundeb partneriaeth
newydd gyda The British Council yn y broses
o ddigwydd a bydd pawb yn cytuno arno yn
ystod 2014/15. 

Byddwn yn gweithio gydag Adran Economi,
Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth
Cymru i ddarganfod yr ateb gorau i
ddarparu rhaglen Ariannu Ewrop Greadigol
yng Nghymru. Rydym wedi cytuno i ystyried
secondiad yn ystod 2014/15.

Mae 85 artist wedi cael eu cefnogi hyd yn
hyn drwy Gronfa'r Cyfleoedd Rhyngwladol.

Cynhaliwyd WOMEX 13 ym mis Hydref ac
roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.
Derbyniodd y Cyngor y newyddion am y
cyflawniadau pennawd ym mis Rhagfyr.
Mae'r targedau ar gyfer y digwyddiad naill ai
wedi'u cyflawni neu rydym wedi cyflawni y tu
hwnt i'r targedau. Am mai'r prif reswm dros
ymwneud â'r digwyddiad oedd am ei
bosibiliadau i ddarparu gwaddol, mae'r tîm
erbyn hyn yn ymwneud â gwerthuso a
diweddu'r prosiect a fydd yn estyn hyd at y
flwyddyn ariannol newydd.

Mae'r strategaeth gyfathrebu wedi'i
chymeradwyo gan yr Uwch Tîm Rheoli. Mae
cyfleoedd cyfryngol yn cael eu harchwilio o
hyd. Mae cyfarfodydd misol â chysylltiadau
yn y cyfryngau'n aros yn werthfawr. 

Barnwyd bod y presenoldeb yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn llwyddiant. Ymwelodd mwy
â'r Lle Celf nag yn y blynyddoedd a fu. 

Digwyddodd WOMEX 13 ym mis Hydref ac
roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol. 

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad
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Cyflwynwyd adroddiad gwerthuso llawn i'r
Cyngor ym mis Mai 2014.

Annog rhagor o bobl i fwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Ar hyn o bryd mae lefelau uchel o fynychu celfyddydau Cymru ac ymgyfranogi ohonynt. Ond
wrth i incwm pobl leihau, daw ffigurau mynychu ac ymgyfranogi dan fwy o bwysau. Ond nid
yw’n fater yn unig o amddiffyn a chadw'r hyn sy’n bodoli eisoes. Hoffem i'r celfyddydau a
ariannwn gyrraedd croestoriad ehangach o bobl Cymru – pobl a gafodd yn y gorffennol
anhawster i fynychu'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

10. Cydweithio â
Llywodraeth Cymru
i weithredu
argymhellion
adolygiad y
Celfyddydau ac
Addysg

11. Mynd i'r afael ag
argymhellion
ymgyfranogi o'r
celfyddydau gan
Bwyllgor
Cymunedau,
Cydraddoldebau a
Llywodraeth Leol y
Cynulliad
Cenedlaethol 

• Cytunwyd ar gynllun
gweithredu

• Cyhoeddi canfyddiadau o
ymarfer mapio'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw erbyn chwarter 2

• Llunio a chynhyrchu
adroddiad terfynol i
Lywodraeth Cymru

• Llunio ymateb strategol i'r
Pwyllgor erbyn chwarter 1
gan adrodd am ein
cynnydd

• Cyhoeddi gwybodaeth am
ffynonellau ariannu
amgen a darparu
hyfforddiant arnynt

• Datblygu strategaeth i
gynyddu lefelau ariannu
gan fusnesau

• Llunio rhaglen ymchwil
weithredol i gynyddu
gweithgarwch
ymgyfranogol mewn
partneriaeth â Hwb
Cymunedau’n Gyntaf

• Peilota modelau busnes
newydd i hyrwyddo'r
celfyddydau cymunedol

Cafwyd ymateb Llywodraeth Cymru. Mae'r
Llywodraeth wedi derbyn pob un o
argymhellion yr adroddiad gan nodi arian i'w
gweithredu. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru
yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar
gynlluniau o ran gweithredu'r argymhellion. 

Cytunwyd ar gynllun gweithredu. Mae Creu
Cymunedau Cyfoes yn rhaglen beilot a fydd
yn cynnwys ystyried modelau newydd ar gyfer
gwaith sy'n canolbwyntio ar y gymuned. 

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen o ran
modelau busnes newydd ar gyfer sector y
celfyddydau'n eang ond nid ydym yn
rhagweld rhoi cynnig ar fodelau newydd
eleni. 

Rydym yn gweithio'n agos gyda Chywaith
Cymru ac roeddem wedi cefnogi digwyddiad
rhwydweithio a lledaenu gwybodaeth ledled
Cymru a oedd yn llwyddiannus iawn. Mae
Sefydliad Paul Hamlyn wedi cytuno i ddarparu
arian pellach ac rydym ar hyn o bryd yn
trafod datblygu ein partneriaeth.

Nid aeth y rhaglen ymchwil weithredol
arfaethedig yn ei blaen.

Yn sgîl trafodaethau gyda Chymunedau’n
Gyntaf, y canolbwynt a gytunwyd ar gyfer y
gwaith eleni yw'r celfyddydau a phobl ifainc.

celfyddydau Cymru  
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12. Gweithredu ein
strategaethau i
Greawdwyr Ifainc
ac o ran Tlodi Plant

13. Gweithredu ein
cynllun
cydraddoldeb
strategol 

14. Hyrwyddo ein
Cynllun Iaith
Gymraeg drwy
weithredu'r 
15 targed
allweddol yn ein
Cynllun Gweithredu
y Gymraeg ar gyfer
2013/14 

15. Gweithio gyda'n
portffolio o
sefydliadau
cyflwyno (lleoliadau
ac orielau) i
gynyddu ac
amrywio eu
cynulleidfaoedd

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad

• Rhoi cynlluniau
gweithredu ar waith

• Adrodd cynnydd ar sail
chwarterol

• Cyhoeddi cynllun
gweithredu ar gyfer
2013/14 erbyn chwarter 1

• Adrodd cynnydd ar sail
chwarterol

• Llenwi / diweddaru
asesiadau o'r effaith ar
gydraddoldeb fel sy'n
briodol

• Cyhoeddi Cynllun
Gweithredu ar gyfer
2013/14 erbyn chwarter 1

• Adrodd cynnydd ar sail
chwarterol

• Lleiafswm o 4 prosiect
ymchwil weithredol yn
2013/14

• Datblygu erbyn chwarter 4
gynllun tocynnau i bobl
anabl ym mhob un o
leoliadau cyflwyno ein
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw

• Treialu fframwaith newydd
yn ystod 2013/14 i
werthuso sut mae 

Mae ymgyrch y celfyddydau i deuluoedd
wedi gwneud cynnydd da yn unol â'r
rhaglen. Mae'r cam nesaf yng ngwaith yr
Ŵyl wedi cychwyn. 

Roeddem wedi cyflawni pedwar o'r chwe
maes allweddol o'n Cynllun Cydraddoldeb
Strategol 2013/14. 

Llwyddasom i wneud rhywfaint o gynnydd yn
ôl yr amcanion dan Hyfforddiant Mewnol a
Phartneriaethau ond ni lwyddasom i
gyflawni'n llwyr bob cam gweithredu yn y
meysydd hyn. Bydd y gwaith ar y rhain yn
parhau yn y flwyddyn 2014/15.

Mae Diverse Cymru yn agos at orffen eu
gwaith ar ddatblygu'r canllawiau
Cydraddoldebau / pecyn gwybodaeth ac
rydym wedi cytuno ar raglen o hyfforddiant a
datblygiad ar gyfer staff Cyngor Celfyddydau
Cymru.

Cafodd Cynllun Gweithredu 2013/14 ei
gyhoeddi ym mis Ebrill 2013 ac mae
trefniadau ar waith drwy gydol y flwyddyn i'w
fonitro'n chwarterol ac adrodd am ei
gynnydd i Grŵp Monitro'r Gymraeg a
gerbron y Cyngor. 

Roeddem wedi cyflawni ein camau
gweithredu yn ôl pob un o'r tri maes
strategol o'r cynllun.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi
cymeradwyo ein Hadroddiad Blynyddol am 
y Gymraeg 2012/13. 

Roeddem wedi cymeradwyo cynnig ail gam
oddi wrth y Red House ar gyfer prosiect ym
Merthyr Tudful yn chwarter 3 ac, yn chwarter
4, cynnig ail gam ar gyfer Llantarnam
Grange. 

Roeddem wedi penodi Creu Cymru i
ymgymryd ag ail gam y cynllun Tocynnau i
Bobl Anabl a dechreuwyd ar y gwaith yn
chwarter 4.

Gorffennwyd yr Ymchwil Lles gyda lleoliadau
a chafodd adroddiad drafft ei rannu â
Chyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn 
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16. Cefnogi dulliau o
ymgysylltu â phobl
ifainc, anodd eu
cyrraedd drwy
gyflwyno rhaglenni
Sblash a 
Chyrraedd y Nod

17. Ehangu'r rhaglen
gweithgarwch,
Datblygu Talent

18. Hyrwyddo
gweithgarwch
teithio o safon
mewn cymunedau
ledled Cymru, yn
enwedig drwy 

mynychu'r celfyddydau yn
effeithio ar les.

• Cynyddu lefelau ymgysylltu
ac ymgyfranogi ar draws
ein portffolio o sefydliadau
sy'n cael arian refeniw

• Datblygu cynlluniau
ariannu dilynol newydd

• Cefnogi 500 person ifanc

• Cefnogi 20 prosiect ledled
Cymru

• Datblygu prosiect tlodi
plant mewn partneriaeth â
chorff diwylliannol arall

• Nifer y bobl ifanc sy’n
mynd ymlaen i addysg
bellach, hyfforddiant a
chyflogaeth

• Nodi cyfleoedd am ragor 
o arian Ewropeaidd

• Lledaenu menter y
celfyddydau gweledol, 
Criw Celf, erbyn chwarter 
2 ar draws yr awdurdodau
lleol yn y De-ddwyrain a
Chanol De Cymru

• Cyflawni targedau
Celfyddydau Ieuenctid
Cymru erbyn chwarter 4

• Darparu drwy ein
gwasanaeth Noson Allan
550 digwyddiad, 150 o’r
rhain mewn ardaloedd
Cymunedau'n Gyntaf a 12
yn ddigwyddiadau 

disgwyl cael adroddiad terfynol ym mis Mai
2014.

Mae ffigyrau ar gyfer chwe mis cyntaf y
flwyddyn yn dangos bod y sefydliadau sy'n cael
arian refeniw wedi cynnal cyfanswm o 9,090 o
ddigwyddiadau celfyddydol yn ystod y cyfnod
hwnnw o chwe mis a gynhyrchodd fynychiadau
o 1.82 miliwn. Cafodd 38,429 o sesiynau
celfyddydol ymgyfranogol eu cynnal gyda
554,612 o fynychiadau i'r gweithdai hyn. Bydd
y ffigyrau am y chwe mis olaf yn cael eu casglu
ym mis Mai 2014 a bydd crynodeb blynyddol
yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf.

Gwnaed cynnydd sylweddol yn ystod chwarter
3 gyda chais llwyddiannus i Gymunedau’n
Gyntaf am arian partneriaeth ar gyfer prosiect
peilot cyfamserol. 

Cawsom 27 o gynigion am brosiectau gan
gynnig arian i 14 ac roedd pob un o'r rheiny ar
waith cyn diwedd chwarter 4. 

Nid ydym wedi bwrw ymlaen gyda'r gwaith o
ddatblygu prosiect partneriaeth gyda chorff
diwylliannol arall.

Rydym wrthi'n trafod gyda phartneriaid posibl
gais ar gyfer arian Ewropeaidd i adeiladu ar 
y gwaith a gafodd ei ddatblygu drwy Sbardun.

Mae Criw Celf wedi'i gynnal yn llwyddiannus 
yn y De-ddwyrain a Chanol De Cymru.

Bydd gwerthusiad yn cael ei gomisiynu yn y
flwyddyn ariannol newydd.

Yn ystod 2013/14 rydym wedi cynnal
cyfanswm o 532 o ddigwyddiadau Noson 
Allan yr oedd 114 (21.4%) wedi'u cynnal 
mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf a 141
(26.5%) wedi'u cynnal drwy gyfrwng y
Gymraeg. 
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waith Noson Allan
sy'n un o
wasanaethau Cyngor
Celfyddydau Cymru

19. Cydweithio ag
asiantaethau
arbenigol
(Celfyddydau
Gwirfoddol Cymru,
Celfyddydau
Anabledd Cymru,
Diverse Cymru,
Stonewall Cymru) i
ddarparu cefnogaeth
i gyflawni ein
hamcanion strategol

Hyrwyddwyr Ifainc

• Datblygu mentrau i
gynyddu argaeledd
gweithgarwch sy'n deulu-
gyfeillgar

• Sefydlu cytundebau lefel
gwasanaeth neu ariannu
erbyn chwarter 1

Cynhaliwyd 28 o ddigwyddiadau i
Hyrwyddwyr Ifainc yr oedd chwech wedi'u
cynnal mewn partneriaeth â Heddlu Gwent. 

Mae ychydig o leihad yn y galw cyffredinol
am y cynllun oherwydd yn bennaf leihad yn
y cydweithio a fu â thimau Cymunedau’n
Gyntaf oherwydd eu had-drefnu. 

Parheir i ddatblygu’r wefan ond cafwyd oedi
oherwydd anawsterau rhaglennu – lansir yn
Hydref 2014.

Cynhaliwyd naw taith yr oedd chwech
ohonynt yn sioeau teuluol. 

Rydym yn gweithio gyda Diverse Cymru ar
ddau brosiect mawr ac rydym wedi
comisiynu Celfyddydau Gwirfoddol Cymru i
ymgymryd â rhaglen o waith yn 2014/15.

Ehangu economi’r celfyddydau – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Rydym am weld sector celfyddydol ariannol hyfyw nad yw’n llwyr ddibynnol ar gymorthdaliadau
cyhoeddus. Gyda lleihau cymhorthdal cyhoeddus mewn termau real, bydd dibyniaeth o'r fath
ond yn llesteirio arloesedd, datblygu a chynaliadwyedd. 

Defnyddiwn ein holl bwerau eiriolaeth i annog yr ystod fwyaf bosibl o asiantaethau sector
cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi yn y celfyddydau. Ond credwn y bydd llwyddiant yn dibynnu’n
helaeth ar y ffordd y gall artistiaid a sefydliadau celfyddydol ddatblygu eu cynhwysedd busnes
eu hunain a manteisio'n llawn ar eu gwerth artistig.

Bydd yn rhaid inni hefyd annog cynaliadwyedd yn ogystal â thwf. O ran ysbryd ein hoes, mynd
yn groes i'r graen mae ffyrdd o weithio sy'n gwastraffu adnoddau yn lle eu gwella a'u
hamddiffyn. Bydd yn rhaid inni fynd i'r afael â galw'r presennol heb niweidio lles economaidd,
cymdeithasol a diwylliannol y dyfodol.

21
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20. Cytuno ar
strategaeth tair
blynedd newydd
am fuddsoddiad
Cyngor
Celfyddydau
Cymru yn y
celfyddydau

21. Annog ein
sefydliadau sy'n
cael arian refeniw i
fod yn fwy gwydn a
chynaliadwy (yn
ddiwylliannol,
sefydliadol ac
ariannol) a darparu
gwybodaeth ar
berfformiad y
portffolio

22. Datblygu Creu
Cymunedau
Cyfoes, cronfa her i
fuddsoddi mewn
prosiectau adfywio
a arweinir gan y
celfyddydau i
hyrwyddo'r
celfyddydau'n
gyhoeddus

• Adolygu portffolio'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw

• Dyraniadau ariannol
newydd i sefydliadau sy'n
cael arian refeniw

• Sefydlu meysydd a
chyllidebau ariannu
strategol priodol

• Nifer y perfformiadau /
arddangosfeydd /
digwyddiadau a niferoedd
cynulleidfaoedd /
ymgyfranogwyr

• Dosbarthu
gweithgareddau’n
ddaearyddol

• Cyhoeddi Adroddiadau
Cyfarfodydd Adolygu
blynyddol sefydliadau sy'n
cael arian refeniw am
2011/12 erbyn chwarter 2

• Cynnal Cyfarfodydd
Adolygu Blynyddol
2013/14 yn ystod 
chwarter 4

• Cyhoeddi adroddiad ar
berfformiad y sefydliadau
sy'n cael arian refeniw yn
ystod chwarter 2

• Darparu rhaglen o fentrau
datblygu'r sefydliadau sy'n
cael arian refeniw 

• Cyhoeddi dogfen bolisi yn
ystod chwarter 1

• Sefydlu cronfa her fechan i
artistiaid unigol sydd am
weithio'n gyhoeddus yn
chwarter 1

• Cynnal lleiafswm o 4
preswylfa gelfyddyd 

Roedd y Cyngor wedi cytuno ar strategaeth
dwy flynedd ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r
amserlen fyrrach yn adlewyrchu amserlen
ariannu Llywodraeth Cymru a dyddiad
etholiadau nesaf y Cynulliad yng Nghymru.

Rydym yn parhau i gyflawni yn ôl ein holl
dargedau o ran arolwg y sefydliadau sy'n
cael arian refeniw a chyhoeddi ein
canfyddiadau allweddol.

Cyflawnwyd Cyfarfod Adolygu blynyddol y
llynedd er inni nodi na ddigwyddodd rhai o'r
cyfarfodydd. Mae newidiadau wedi'u
gwneud i weithdrefn 2014/15 i sicrhau nad
yw hyn yn digwydd eto. 

Cynhaliwyd y Cyfarfodydd Adolygu
Blynyddol ar gyfer 2013/14 drwy gydol
misoedd Chwefror a Mawrth a'r dyddiad cau
ar gyfer adroddiadau oedd 4 Ebrill. 

Mae Adroddiad ar Berfformiad Blynyddol y
Sefydliadau sy'n cael arian refeniw wedi cael
ei ohirio oherwydd y sefyllfa gyfnewidiol
iawn o ran arian yr awdurdodau lleol. Serch
hynny, rydym wedi rhyddhau data i'n
portffolio o gleientiaid am ffigyrau
ymgyfranogi a pherfformiad ariannol.

Mae memorandwm cyd-ddealltwriaeth wedi'i
lunio. 

Rydym wedi tendro a chaffael contract tymor
byr i grynhoi adnoddau gwe. 

Cafwyd 29 o geisiadau i'w hystyried am yr
ymchwil a'r cyfnod datblygu. Mae is-grŵp o'r
Pwyllgor Cyfalaf wedi cael ei sefydlu i asesu'r
ceisiadau. Cafodd deuddeg o brosiectau eu
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23. Cyflawni
blaenoriaethau
cyfalaf y Loteri

24. Cychwyn rhaglen 
o weithgarwch 
sy’n annog
datblygu
cynhwysedd
digidol yn y
celfyddydau

gyhoeddus yn ystod
2013/14

• Comisiynu 4 prosiect sydd i
fod ar waith erbyn chwarter
4

• Monitro cynnydd ein dau
brif brosiect cyfalaf - Pontio
(Bangor) ac Oriel Gelf
Glynn Vivian (Abertawe)

• Adroddiadau misol (a rennir
â Llywodraeth Cymru)

• Sefydlu pob cytundeb
cyfreithiol priodol a'u dilyn

• Digwyddiadau arddangos
eiriolaeth/ymarfer gorau

• Sefydlu Cronfa Ymchwil a
Datblygu Digidol gyda
NESTA a chefnogi mintai
gyntaf y prosiectau erbyn 
chwarter 1

• Sefydlu Cronfa Datblygu
Cynhyrchwyr Digidol

dethol i fynd ymlaen i’r ail rownd o asesu. Y
dyddiad cau ar gyfer yr ail gyfnod hwn yw
mis Gorffennaf 2014.

Rydym wedi penodi Rheolwr Rhaglen i
gydlynu'r rhaglen gan gynnwys y broses
asesu. Mae Rheolwr y Rhaglen hefyd wedi
mynd i gyfarfodydd gwthio'r cwch i'r dŵr o
ran y prosiectau llwyddiannus a bydd yn
cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol
iddynt yn y cyfamser. 

Rydym wedi sôn wrth bedwar arbenigwr
(gan gynnwys penseiri ac ymarferwyr) yn y
maes am y posibiliad o ymuno â rhestr o'n
Hymgynghorwyr Cenedlaethol i gynnig
cymorth i'r grŵp penderfynu wrth iddynt
ddewis y prosiectau gorau. Mae ceisio dod o
hyd i aseswyr a sylwedyddion sydd wedi'u
cymhwyso'n briodol ar waith o hyd ond, ar
gyfer y cyfnod cyntaf, is-grŵp y Pwyllgor
Cyfalaf oedd y grŵp penderfynu a bydd yr
un is-grŵp yn cyflwyno argymhellion
gerbron y Cyngor ar gyfer yr ail gyfnod.

Mae Gweithred Gyfamodi â Phrifysgol
Bangor wedi'i therfynoli a'i llofnodi gan
bawb. 

Mae swyddogion wedi mynychu
cyfarfodydd rheolaidd y grŵp llywio. Mae
gwahoddiad hefyd i swyddogion fynychu
grwpiau llywio prosiectau penodol megis
Oriel Myrddin ac Oriel Mission.

Mae deuddeg o gynhyrchwyr digidol wedi
cwblhau'r cwrs. 

Roedd yr ail rownd o'r Gronfa Ddigidol ar
gyfer Ymchwil a Datblygiad wedi cau ym
mis Ionawr. Cafodd dau brosiect pellach eu
cefnogi yn ogystal â'r pedwar a gefnogwyd
yn y rownd gychwynnol. 
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25. Ail-lansio'r Cynllun
Casglu

26. Darparu WOMEX
2013 fel 
digwyddiad o safon 
i gyflawni ei 
botensial fel 
sbardun i’r sector
cerddorol Cymru

27. Darparu'n
llwyddiannus ein
digwyddiadau
corfforaethol (y
Gynhadledd
Flynyddol, y
Symposiwm
Marchnata a'r
Sgyrsiau
Celfyddydol) 

• Cyhoeddi Cynllun
Gweithredu

• Datblygu gwefan newydd

• Ymgyrch yn y cyfryngau i
gefnogi ail-lansio yn ystod
blwyddyn nodi pen-blwydd
yn 30

• Yn ail hanner y flwyddyn
cynyddu gwerth a nifer y
benthyciadau

• Nifer yr arddangoswyr 
yn y ffair

• Nifer y cynadleddwyr

• Nifer y mynychwyr yn y
cyngherddau a'r 
digwyddiadau gyda’r nos

• Darparu prosiect twristiaeth
cerddoriaeth ddigidol

• Darparu rhaglen waddol 
a fydd yn sbardun i
ddatblygu sector Cymru

• Darparu rhaglen 
Gorwelion

• Gwerth i'r economi leol

• Darparu'r prosiect o fewn y
gyllideb a gytunir

• Nifer y mynychwyr

• Boddhad y cynadleddwyr

Rydym yn aros am y rheoliadau newydd am
gredyd ariannol. Mae gwefan newydd ar hyn
o bryd wrthi'n cael ei datblygu.

Cafodd ymgyrch lwyddiannus i'r wasg ei
chynnal am y Cynllun Casglu'n dathlu ei
ben-blwydd yn ddeng mlynedd ar hugain ym
mis Rhagfyr.

Mae cynnydd yn y defnydd wedi'i nodi yn
ystod yr ymgyrch a oedd wedi targedu
arwerthiannau'r Nadolig.

Mae cynllun gweithredu ar waith erbyn hyn i
weithredu'r argymhellion o Adroddiad Bond.
Mae cynnydd o 5% mewn gwerthiant yn ein
targedau ar gyfer 2014.

Cynhaliwyd WOMEX 13 ym mis Hydref ac
roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.
Derbyniodd y Cyngor y newyddion am y prif
gyflawniadau ym mis Rhagfyr. 

Mae'r targedau ar gyfer y digwyddiad naill ai
wedi'u cyflawni neu rydym wedi rhagori ar
ein targedau. 

Am mai'r prif reswm dros ymwneud â'r
digwyddiad oedd am ei bosibiliadau i greu
gwaddol, mae'r tîm erbyn hyn yn ymwneud â
gwerthuso a diweddu'r prosiect a fydd yn
estyn hyd at y flwyddyn ariannol newydd.

Cynhaliwyd cyfres lwyddiannus yn y
gwanwyn o’r Sgyrsiau Celf. 

Roedd ein Cynhadledd Flynyddol, Dyfodol
Creadigol, yn llwyddiant gyda 183 o
fynychwyr yn nodi mai hon oedd y
gynhadledd orau hyd yn hyn. Roedd 83% o'r
ymatebwyr i'r arolwg a ddaeth wedyn wedi
sgorio'r digwyddiad yn 'dda' hyd at fod yn
'ardderchog'.
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28. Datblygu'r 
sgiliau arwain
entrepreneuraidd i
helpu artistiaid a
sefydliadau i
ddatblygu ymarfer
busnes blaengar,
cynaliadwy a
gwydn

29. Ymgorffori ein
partneriaeth
newydd â thri maes
(cenedlaethol,
rhanbarthol ac
unigol) gyda
llywodraeth leol
ledled Cymru

• Datblygu, gyda
Chelfyddydau a Busnes
Cymru, y prosiect
MENTORA

• Peilota prosiectau Mission,
Models, Money

• Mentrau cyrisau byrion

• Cyflawni 3 modiwl o'n
rhaglen datblygu'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw yn 2013/14
(llywodraethu, cynllunio
busnes a hygyrchedd)

• Aelodaeth o Grŵp Prif
Swyddogion Diwylliant a
Hamdden Cymru 

• Cynhyrchu polisi
cenedlaethol y celfyddydau
a diwylliant yn seiliedig ar
gardiau sgorio
Atebolrwydd Seiliedig ar
Ganlyniadau

• Paru Cyfarwyddwr y
Cyngor ag ardal
awdurdod lleol

• Dynodi swyddog arweiniol
i bob awdurdod lleol yng
Nghymru

• Rhaglen o gyfarfodydd
rhanbarthol swyddogion
AD:UK i ddatblygu'r
celfyddydau

• Cytuno ar set o
ddangosyddion
perfformiad i sector
celfyddydol a diwylliannol
yr awdurdodau lleol

Cynhelir gwerthusiad ar bob un o'n
digwyddiadau a byddwn yn llunio
strategaeth gyda ffocws clir ar bob un o'n
digwyddiadau yn y dyfodol.

Erbyn hyn mae sefyllfa ariannol y
Celfyddydau a Busnes wedi ei hegluro ar
gyfer 2014/15 a byddwn yn gweithio gyda'r
sefydliad i fwrw ymlaen â'u cynllun busnes
newydd. 

Mae'r rhaglen Mission, Models, Money yn
weithredol er nad oedd cymaint o ddefnydd
arni ag yr hoffem ei weld. Mae set ddysgu
gweithredol wedi dod allan o'r prosiectau y
buom yn gweithio gyda hwy ac mae'n
cyfarfod yn rheolaidd.

Rydym wedi llofnodi ar gyfer Cymrodoriaeth
Clore Cymru ar gyfer 2014/15. 

Mae pob un o'r awdurdodau lleol wedi
cytuno i gasglu data eleni yn unol â'r
dangosyddion perfformiad allweddol safonol
sydd wedi'u negodi. 

Cytunwyd ar hyn gan ein swyddogion
ymchwil, Prif Swyddogion Diwylliant a
Hamdden Cymru, Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru, Uned Ddata Llywodraeth Cymru
ac AD:UK. 

Mae cyfarwyddwyr wedi cynnal cyfarfodydd
mewnol rhanbarthol. Bu hyn yn arbennig o
bwysig o ystyried sefyllfa gyllidebol bresennol
yr awdurdodau lleol. 

Bu ein swyddogion yn bresennol mewn
cyfarfodydd AD:UK. 

Rydym wedi trefnu pedwar digwyddiad
Sgwrs rhanbarthol ym misoedd Ionawr a
Chwefror gan gynnwys sesiynau ar ariannu
torfol, dyngarwch a thwristiaeth
ddiwylliannol. 
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30. Datblygu
Partneriaeth Gwerth
Cyhoeddus â BBC
Cymru ac S4C

31. Meithrin
partneriaethau sy'n
cefnogi cyflawni ein
blaenoriaethau
celfyddydol,
datblygu cyfleoedd
newydd i artistiaid
gomisiynu, datblygu
a chyflwyno gwaith

32. Cynyddu buddion i'r
celfyddydau o
Raglen Ewropeaidd
2014-20 gan
gynnwys arian
strwythurol

• Sefydlu mecanwaith casglu
data cenedlaethol
integredig ar Ffynnon

• Cynnal Sgwrs Gelfyddydol
ddwywaith y flwyddyn
ymhob un o'n 4 rhanbarth
o awdurdodau lleol

• Cytuno ar ddogfennau'r
bartneriaeth a’u cyhoeddi

• Darparu prosiectau
partneriaethol (e.e. 
sgriptio teledu yn y
Gymraeg, WOMEX)

• Memoranda cytundeb (lle
bo'n briodol)

• Menter Safle Benodol gyda
chwmnïau cenedlaethol

• Cytundeb â Llywodraeth
Cymru ar feysydd o
gydfuddsoddi posibl 
2014-20 drwy Gronfeydd
Strwythurol ac Ewrop
Greadigol e.e. sgiliau
digidol

Mae'r Bartneriaeth o ran Gwerth Cyhoeddus
gyda BBC Cymru wedi'i llofnodi a'i lansio. 

Mae'r Memorandwm Cyd-Ddealltwriaeth ag
S4C wedi'i chytuno a chaiff ei lansio'n
swyddogol yn y lansiad cyfryngol ar gyfer 
Y Gwyll/Hinterland. 

Rydym wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd
gyda'r BBC ac S4C ac rydym wedi dechrau
datblygu partneriaeth greadigol gyda hwy. 

Mae Memorandwm Cyd-Ddealltwriaeth â
Cadw, y Ganolfan Dechnoleg Amgen a'r
Ymddiriedolaeth Afonydd wedi'i lofnodi. 

Mae Memorandwm Cyd-Ddealltwriaeth â'r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi'i gytuno. 

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen i gynllunio
gyda'r cwmnïau cenedlaethol. Mae'r cyfnod
ymchwil yn agos at ei derfyn.

Mewnbwn parhaus i Ffrwd Waith Darparu a
Chydymffurfio Swyddfa Cyllid Ewropeaidd
Cymru. Mynychwyd lansiad y rhaglen
newydd ar gyfer 2014 – 2020 gan y
Gweinidog dros Gyllid ym mis Tachwedd.

Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn sefydliad cyhoeddus effeithiol ac effeithlon – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Yn 2012/13 aethom ati i weithredu canlyniadau ein Hadolygiad Sefydliadol. Sefydlwyd strwythur
staffio newydd. Ein her yn awr yw creu sefydliad cryf a hyderus i ddarparu gwasanaethau
perthnasol a defnyddiol. 

Darparwn wasanaethau proffesiynol ar draws ystod o ddisgyblaethau. Gwnawn hyn hefyd mewn
ffyrdd sy’n lleihau cost a chydnabod ein cyfrifoldeb i ddod yn sefydliad mwy cynaliadwy o ran yr
amgylchedd.
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33. Datblygu gallu a
sgiliau proffesiynol
ein staff a'u lles

34. Gweithredu ein
strategaeth TGCh

• Diweddaru a chyhoeddi
polisïau adnoddau dynol
yn y gwahanol lawlyfrau
erbyn chwarter 1

• Gorffen llunio cynlluniau
gwaith tîm ac unigolion ar
gyfer chwarter 1

• Polisi Dysgu a Datblygu
newydd erbyn chwarter 1

• Gweithredu Proses Rheoli
Perfformiad / Gwerthusiad
360 gradd newydd erbyn
chwarteri 3/4

• Cyflwyno rhaglen
cynorthwyo'r gweithiwr

• Mae polisïau TGCh wedi'u
terfynoli.

• Uwchraddio i Windows 7 /
Office 2010 erbyn
chwarter 1

• Sicrhau bod gwefan 
Noson Allan ar waith
erbyn chwarter 1

• Cyflwyno expense@work

• Sefydlu Cronfa Ddata ar
gyfer cysylltiadau newydd

• Cyflawni camau datblygu
nesaf yr arolwg o'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw

• Cyflawni camau datblygu
nesaf Hwb

• Ymgorffori cynhwysedd y
cyfryngau cymdeithasol
mewn gwefan well

Mae'r broses o adolygu polisïau bron ar
ben. Mae nifer bach ohonynt yn aros am
gydsyniad yr Undeb.

Mae cynlluniau gwaith wedi'u cytuno ac mae
sesiynau 1:1 yn mynd ymlaen o hyd. 

Rydym wedi cychwyn ar raglen Dysgu a
Datblygu. 

Mae'r Uwch Tîm Rheoli wedi ail amserlennu'r
system rheoli perfformiad newydd i'w
gweithredu yn 2014/15.

Mae terfynoli polisïau wedi'i oedi oherwydd y
rheidrwydd i aros am y polisïau Adnoddau
Dynol diwygiedig.

Uwchraddiwyd i Windows 7 / Office 2010.

Mae datblygiad craidd cymhwysiad gwe
Noson Allan yn gyflawn ac mae'r prosiect
wedi mynd i mewn i'w gyfnod cyntaf, sef
profi derbyniad y defnyddwyr. Mae rhestr
gyflawn o anawsterau a phroblemau wedi'i
hamlinellu ac mae amserlen o’r gwaith i'w
wneud wedi'i chyhoeddi. Bydd cwblhau a
phrofi byw yn digwydd ym mis Medi 2014.

Gweithredwyd expense@work. 

Mae Pennaeth Cyfathrebu yn arwain ar
brosiect y Cysylltiadau a'r Gronfa Ddata
gyda chefnogaeth TGCh. Mae gwaith ar hyn
yn mynd yn ei flaen a bydd yn parhau ar
waith yn 2014/15. 

Gwnaed newidiadau i gronfa ddata'r arolwg
o'r sefydliadau sy'n cael arian refeniw i
gynnwys nodweddion gwarchodedig ac mae
pob offeryn a thempled cysylltiedig yn barod
i'w defnyddio. 

Mae pob tudalen tîm ar y fewnrwyd yn fyw
ac eithrio'r ddau sy'n cael eu datblygu ar hyd 
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35. Datblygu cyfres o
gyhoeddiadau
corfforaethol a
fideos sy'n
hyrwyddo ein
brand a'n gwaith 

36. Rheoli ystâd ein
swyddfa'n
effeithlon, diogel ac
am y gwerth gorau

37. Datblygu ein
Gwasanaeth
Gwybodaeth

• Cynhyrchu cyfres o
gyhoeddiadau a fideos

• Ymgyrch gyfryngol
gefnogol

• Cwblhau‘r gwaith o
resymoli swyddfa
Caerdydd

• Cytuno ar ffordd newydd 
o fynd ati o ran
Caerfyrddin

• Ymgymryd ag ymarfer
cynllunio at argyfwng

• Gwell gwybodaeth print 
ac ar-lein

• Rhaglen ehangach o
gymorthfeydd ariannu

o bryd. Mae datblygiadau i wella'r defnydd
gan bobl o hyd yn cael eu trafod yng Ngrŵp
Defnyddwyr TGCh i lywio trafodaethau a
phenderfyniadau'r Uwch Tîm Rheoli.

Mae fframwaith tudalennau'r awdurdodau
lleol ar Hwb bron yn gyflawn. 

Mae'r cyfryngau cymdeithasol ar y wefan
erbyn hyn ar waith. 

Mae’r gwaith o roi Microsoft Lync ar waith
wedi'i orffen ac mae integreiddio a phrofi
gydag ystâd y cynadledda fideo ar waith i
alluogi gweithiwr â gliniadur i ddefnyddio'n
llawn gynadledda fideo o bwynt i bwynt a
rhwng sawl pwynt. Mae peilot hefyd ar waith 
i archwilio integreiddio gyda'r system ffôn
bresennol. 

Mae'r ffilm sy'n hyrwyddo Creadigrwydd a'r
Celfyddydau wedi'i gorffen a bydd yn
cydredeg â'r ymgynghoriad. Mae storïau o
ddiddordeb am bobl yn cael eu coladu'n
gyson a'u defnyddio pan fo hynny'n briodol.

Nodwyd hyfforddiant pellach ar gyfer y tîm
Cyfathrebu ym maes cynhyrchu fideo a
symudwn ymlaen â'r gwaith hwn drwy'r
Cynllun Dysgu a Datblygu Corfforaethol.

Mae posibiliadau amgen ar gyfer defnydd
llawr cyntaf ein swyddfa yng Nghaerdydd yn
cael eu harchwilio ac rydym wedi dechrau
trafodaethau am ein prydles bresennol 
gyda'n landlord. 

Rydym wedi cael lle newydd yng
Nghaerfyrddin; a symudodd swyddfa
Caerfyrddin ym Mai 2014.

Cynhaliwyd ymarferion yn llwyddiannus ar
gyfer ailosod systemau rhwydwaith a
meddalwedd rhag ofn bydd argyfwng.

Mae'r rhaglen Sesiynau Cynghori am 
Ariannu wedi'u haildrefnu a chanolbwynt
penodol wedi'i roi ar ardaloedd lle bu’r galw
yn isel yn draddodiadol. 

Mae rhai newidiadau wedi'u gweithredu o 
ganlyniad i argymhellion gweithgor yr 

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad



29

38. Gweithredu
mesurau lleihau
costau i gyflawni
targedau ariannol
ein Hadolygiad
Sefydliadol

39. Cadw achrediad
Buddsoddwyr mewn
Pobl

40. Asesu'n annibynnol
effeithiolrwydd ein
sefydliad

41. Cyflawni targedau
cyhoeddedig ar
gyfer prosesu: 

a) ceisiadau grant;
b) taliadau ariannol

42. Adolygu a symlhau
ein prosesau rhoi
grantiau

• Lleihau costau rhedeg
grantiau mewn cymorth 

• Llunio cynllun gweithredol,
chwarter 1

• Monitro chwarterol

• Cadarnhau achrediad
Buddsoddwyr mewn Pobl,
chwarter 4 

• Arolwg mewnol o foddhad
y staff, chwarter 2

• Arolwg allanol o foddhad
ein cwsmeriaid, chwarter 2

• Targedau rheoli grantiau

• Targedau talu cyflenwyr

• Sefydlu Grŵp Prosesu
Grantiau, chwarter 1

• Cwblhau adolygiad o'r
prosesau cyfredol, 
chwarter 2

• Adolygu a symleiddio'r holl
ganllawiau, chwarter 2

artistiaid unigol. Byddwn yn ystyried
canfyddiadau'r arolwg o randdeiliaid. 

Mae adroddiadau rheolaidd wedi'u darparu
i’r Uwch Tîm Rheoli a'r Cyngor.

Cyflawnwyd y targedau ariannol.

Eleni cafwyd yr adolygiad a ddigwydd tair
blynedd o'n hachrediad Buddsoddwyr mewn
Pobl. Sefydlwyd Grŵp Datblygu Sefydliadol i
fonitro cynnydd yn ôl ein cynllun gweithredol
Buddsoddwyr mewn Pobl drwy gydol y
flwyddyn.

Casgliad cyffredinol yr aseswr oedd bod
cynnydd da'n amlwg mewn rhai meysydd
ond roedd angen i ni wneud rhagor o waith
a chymryd rhagor o amser i arddangos
effaith. Byddwn yn canolbwyntio ar yr
agwedd hon yn 2014/15.

Mae Arolwg y Rhanddeiliaid, y Cleientiaid
a'r Staff wedi'i gwblhau a'i dderbyn. Mae’r
Grŵp Llywio wedi adolygu adroddiad
terfynol a chaiff ei rannu â'r cynulleidfaoedd
perthnasol.

Mae pob cais am grant wedi'i brosesu cyn y
terfynau amser.

Ar ddiwedd 2013/14, roeddem yn talu 95%
o'n cyflenwyr yn ôl y telerau a gytunir yn ein
polisïau talu ac 85% ohonynt mewn 10
diwrnod. Y llynedd roeddem wedi cyflawni
94% o ran talu'n ôl ein polisi a 72% mewn
10 diwrnod. Mae perfformiad yn cael ei
adrodd mewn adroddiadau ariannol i'r
Cyngor (yn chwarterol) ac i'r Uwch Tîm
Rheoli (yn fisol).

Roeddem wedi comisiynu gwerthusiad
allanol o effeithiolrwydd ein canllawiau a
byddem yn ystyried adolygu'r holl broses
grantiau a chanllawiau i sicrhau eu bod yn
adlewyrchu Creadigrwydd a’r Celfyddydau
ac o bosibl ymgorffori lleihad yn nifer y
rhaglenni ariannu. 
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43. Rheoli ein
hadnoddau
ariannol safonau i
atebolrwydd o’r
radd flaenaf

44. Datblygu perthynas
adeiladol â
Llywodraeth Cymru
drwy: 
a) Cyflawni 

gofynion Llythyr
Cylch Gwaith 
2013/14 ac 
adrodd arnynt; 

b) Cyfarfodydd 
chwemisol 
gyda'r 
Gweinidog; 

c) Fforwm 
Diwylliant; 

ch) Cyfarfodydd 
monitro 
chwarterol 
gyda 
swyddogion 

45. Cyhoeddi
Adroddiad
Blynyddol ar gyfer
2012/13

• Cyfrifon blynyddol
statudol; archwiliadau
cyfamserol a therfynol

• Cyfrifon Llywodraeth
Gyfan

• Pennau cyllidebau

• Cyfrifon rheoli misol

• Ffurflenni statudol 

• Llunio a chylchredeg
dogfennau cyfarfodydd
gan gadw at yr amserlen

• Cynhyrchu adroddiadau
fel sy'n briodol

• Roeddem wedi cynhyrchu
a chyhoeddi Adroddiad
gan gynnwys gwybodaeth
am y canlynol:
a. Y Cynllun Gweithredol 
b. Y Cynllun 

Gweithredu'r Gymraeg
c. Y Cynllun

Cydraddoldeb
Strategol

ch. Cydraddoldebau
d. Asesiadau o'r Effaith 

ar Gydraddoldeb
dd. Cyfrifoldebau

Amgylcheddol

Cyflawnwyd pob dyddiad cau o ran y ddwy
set o gyfrifon statudol a Chyfrifon
Llywodraeth Gyfan.

Mae cyfrifon rheoli wedi'u cyflwyno i'r Uwch
Tîm Rheoli ac adroddiadau ariannol i'r
Cyngor 

Mae trefniadau ar waith i sicrhau bod
dogfennau ar gyfer cyfarfodydd yn cael eu
cynhyrchu a hynny gan gadw at yr
amserlenni a ddynodir.

Mae adroddiadau yn cael eu cylchredeg, yn
ôl y gofyn, i'r Gweinidog ac yn rhan o'n
cyfarfodydd monitro chwarterol.

Mae pob Cwestiwn Cynulliad yn cael ei ateb
yn y terfynau amser. Yn ystod 2013/14
roeddem wedi cael 231 o gwestiynau
Cynulliad a'u hateb.

Mae'r Adroddiad Blynyddol wedi'i ddylunio
a'i gyhoeddi ar ein gwefan. 
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46. Cefnogi rheolaeth
gorfforaethol
busnes Cyngor
Celfyddydau
Cymru drwy wneud
y canlynol:
a) Rheoli a

threfnu'r
Cyngor a'i
bwyllgorau; 

b) Rheoli a
threfnu'r Uwch
Tîm Rheoli; 

c) Rheoli a
threfnu'r Bwrdd
Rheoli 

47. Sicrhau
amrywiaeth
aelodau’'r Cyngor
a’r staff 

48. Ymdrin yn effeithiol
ag ymholiadau
gan Lywodraeth
Cymru, cwynion a
cheisiadau Rhyddid
Gwybodaeth 

• Llunio'n brydlon agendâu,
dogfennau a chofnodion
cyfarfodydd

• Trefnu:
a. 6 chyfarfod o'r Cyngor
b. Cyfarfodydd wythnosol 

i'r Uwch Tîm Rheoli

• Cyfarfodydd chwarterol i'r
Bwrdd Rheoli

• Mae 50% o aelodau’r
Cyngor a'r staff yn siarad
Cymraeg

• Cynrychioli amrywiaeth 
yn y Cyngor

• Ymdriniwyd â 100% o
ymholiadau Llywodraeth
Cymru, cwynion a
cheisiadau Rhyddid
Gwybodaeth yn yr
amseroedd a bennir

Mae cyfarfodydd wedi'u hamserlennu mewn
dyddiaduron ar gyfer eleni.

Mae trefniadau ar waith i sicrhau bod
dogfennau ar gyfer cyfarfodydd yn cael eu
cynhyrchu a hynny gan gadw at yr
amserlenni a ddynodir.

Ar hyn o bryd mae 60.4% o'n staff a 53% o
aelodau’r Cyngor yn siarad Cymraeg. 

Cafwyd gwelliant yn amrywiaeth aelodau’r
Cyngor yn sgil recriwtio aelodau newydd yn
ystod 2012/13. Mae canfyddiadau a
nodwyd yn Adroddiad Blynyddol ar
Gydraddoldeb 2012/13 ac a gyflwynwyd
gerbron y Cyngor yn ystod y flwyddyn yn
awgrymu bod eisiau rhagor o waith o ran
cynyddu amrywiaeth ymhlith y staff a bydd
hyn yn rhan o'n Cynllun Gweithredu ym
maes Cydraddoldeb Strategol ar gyfer
2014/15. 

Serch hynny, bydd angen rheoli unrhyw
gam gweithredu o hyn yn unol â chyfleoedd
recriwtio fel y byddant yn codi. 

Mae gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod
pob cwyn a chais Rhyddid Gwybodaeth yn
cael ei ateb yn y terfynau amser sydd wedi'u
dynodi. Yn ystod y flwyddyn cawsom un
gŵyn ffurfiol o ran ymarfer tendro a gafodd
ei gadarnhau'n rhannol. Cawsom hefyd 25
o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a
chafodd pob un ymateb cyn y dyddiadau
cau statudol.



32

49. Cyflawni ein
cyfrifoldebau
amgylcheddol yn
unol â Dyletswydd
Gynaliadwy
Llywodraeth
Cymru.

50. Gweithredu
systemau talu
cyflogau newydd

• Cynhyrchu datganiad o
effaith ar yr amgylchedd,
chwarter 4

• Darparu Gwybodaeth
Amser Go Iawn ar sail 
fisol i Dollau a Chyllid ei
Mawrhydi, chwarter 1

• Awtogofrestru i'r pensiwn

Rydym wedi cyflawni dyfarniad lefel 5 yng
nghynllun archwilio amgylcheddol diweddar
y Ddraig Werdd. Cafodd hyn ei gyflawni cyn
yr amser a gafodd ei nodi i'w wneud sef
2015.

Mae fformat adrodd chwarterol newydd
wedi'i gytuno yn y cynllun Cyfathrebu
Amgylcheddol – adroddiad blynyddol erbyn
mis Ebrill 2014 gyda diweddariadau
chwarterol i ddechrau ym mlwyddyn
ariannol 2014/15.

Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi'i
sefydlu ac mae cyfarfodydd ar y gweill.

Cyflawnwyd Gwybodaeth Amser Real.

Mae e-awtogofrestru i'w gyflwyno yn
2014/15 yn unol â'n diwrnod gweithredu.

Monitrir yn fanwl berfformiad yn erbyn
dangosyddion perfformiad ac adroddir yn ôl yn
chwarterol i'r Uwch Dîm Rheoli, y Cyngor a
Llywodraeth Cymru.

Polisïau rhoi grantiau

Mae’r Cyngor yn monitro ceisiadau am grantiau
rheolaidd ac untro gan sefydliadau ac unigolion
ac mae’n monitro’r defnydd priodol ac effeithiol
o'r grantiau hynny. Yn ogystal â bodloni
amcanion strategol y Cyngor, rhaid i geisiadau
ddangos budd i bobl Cymru ledled y sectorau
rhanbarthol, diwylliannol ac economaidd.
Ariennir grantiau rheolaidd drwy grant mewn
cymorth yn unig ond gellir ariannu grantiau
untro drwy grant mewn cymorth neu incwm y
loteri.

Rhoddir grantiau rheolaidd, neu refeniw
blynyddol i bortffolio o sefydliadau sy'n darparu
gwasanaethau artistig o safon. Mae ystyried
unrhyw sefydliad ar gyfer y fath statws yn

dibynnu ar argaeledd arian, cynaliadwyedd y
sefydliad, a'i gydweddu'n gryf â blaenoriaethau
strategol Cyngor Celfyddydau Cymru. Ar hyn o
bryd, mae pob sefydliad sy'n cael arian refeniw
yn cydsynio â chytundeb arian refeniw am
gyfnod rhwng un a thair blynedd sy'n nodi'r lefel
o arian a ragwelir, y rhaglen o weithgareddau
i'w chyflwyno, gofynion monitro ac adolygiad
blynyddol, amodau safonol grant, ac unrhyw
amodau ychwanegol. Hwy sydd wrth wraidd
strategaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yn y
dyfodol i ddatblygu celfyddydau Cymru. 

Mae grantiau untro ar gael i ariannu prosiectau
artistig o safon sy'n gyfyngedig o ran amser ac
sy'n cyflawni orau flaenoriaethau ariannu
Cyngor Celfyddydau Cymru.

Tynnir ein sylw at unrhyw faterion sy'n ymwneud
â pherygl penodol gan ein monitro parhaus.
Arweinia'r peryglon a nodir at gynnydd yn lefel y
monitro, ac os bydd angen, gall olygu cadw
taliad yn ôl a / neu ei ohirio.
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Cyhoeddwn ganllawiau cyffredinol ar ariannu i
sefydliadau ac unigolion a gynnwys fanylion
llawn am flaenoriaethau ariannu a meini prawf
cymhwysedd. Mae'r rhain ar gael yn unrhyw un
o'n swyddfeydd ac o'n gwefan:
www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk.

Adolygiad ariannol

Mae gan y Cyngor ddwy brif ffynhonnell
ariannu: grant mewn cymorth oddi wrth
Lywodraeth Cymru; a chyfran o'r arian a godir
gan y Loteri Genedlaethol, oherwydd ni yw un
o'r cyrff a ddosbartha arian ymhlith achosion da.
Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyfrifyddu ar wahân
am ei weithgareddau dosbarthu'r loteri.

Arian wrth gefn

Polisi'r Cyngor ar arian cyfyngedig yw cofnodi ar
wahân unrhyw grantiau, rhoddion a ffynonellau
eraill o incwm a dderbynnir ar gyfer diben neu
brosiect penodol, neu lle y gosodir cyfyngiadau
sy'n llymach nag amcanion cyffredinol y Cyngor.
Defnyddiwyd yr holl adnoddau hyn a ddeuai i
mewn yn y flwyddyn at y diben a nodwyd.

Neilltuir y rhan fwyaf o arian anghyfyngedig y
Cyngor yn ystod y flwyddyn, yn unol ag
amodau'r grant mewn cymorth a roddir gan
Lywodraeth Cymru. Caiff unrhyw arian dros ben
ei gario ymlaen a'i ddefnyddio i hyrwyddo
amcanion siarter y Cyngor yn y flwyddyn
ddilynol. Nid oedd unrhyw arian dynodedig ar
31 Mawrth 2014 (2013: £Dim).

Cyfyngir ar ein gallu i ddal arian wrth gefn gan
gyfarwyddiadau hyblygrwydd Llywodraeth
Cymru ar gyfer diwedd y mis a'r flwyddyn. Yn y
paramedrau hyn, ein polisi yw rheoli llif arian
drwy dynnu i lawr arian bob mis yn unol â
gwariant wedi'i gynllunio gyda lwfans bach ar
gyfer gofynion arian tymor byr nas rhagwelwyd.
Adolygwn y polisi a'n sefyllfa o ran arian wrth
gefn bob blwyddyn.

Buddsoddi

Rheolir pwerau i fuddsoddi gan Ddeddf
Ymddiriedolwyr 2000 a'r Ddogfen Fframwaith a
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. Polisi'r
Cyngor yw cael yr elw mwyaf posibl yn y telerau
hyn. Cawn log ar gyfradd a negodwyd ar sail
cyfradd sylfaenol y banc ar bob balans credyd
yng nghyfrifon cyfredol y Cyngor. O bryd i'w
gilydd, gallai cyfraddau uwch fod ar gael ar
gyfer arian cyfyngedig ar adnau hir dymor.

Ym mis Hydref 2013, i leihau'r perygl i'n harian
elusennol a chyhoeddus tra, ar y llaw arall, yn
cadw'r rheolaeth a'r hyblygrwydd angenrheidiol
ar gyfer ein gwaith beunyddiol, agorodd
Cyngor Celfyddydau Cymru gyfrifon gyda
CCLA Investment Management Limited sy'n ein
galluogi i drosglwyddo ein gwarged ariannol yn
ddyddiol rhwng eu Cronfa Gadw i'r Sector
Cyhoeddus a'n cyfrifon banc cyfredol. Yn ôl
system Sgorio Fitch mae'r Gronfa yn AAAmmf.

Rhoddwn bob llog a enillir ar arian a balansau
banc sy'n codi o ganlyniad i'r arian a gawn gan
Lywodraeth Cymru i Drysorlys Ei Mawrhydi drwy
Gronfa Gyfunol Cymru.
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Canlyniadau ariannol

Mae'r cyfrifon Gweithgareddau Cyffredinol, gan eithrio
gweithgareddau dosbarthu'r Loteri, yn dangos:

Cyfanswm yr adnoddau sy'n dod i mewn ar gyfer y flwyddyn
Adnoddau net a dderbyniwyd/(a dalwyd allan)
Asedau cyfredol net
Cyfanswm y balansau arian ar 31 Mawrth
a
Blaenymrwymiadau grantiau o ran y flwyddyn ganlynol

Mae'r cyfrifon Dosbarthu'r Loteri ar wahân yn dangos:

Cyfran y Cyngor o arenillion o'r Loteri Genedlaethol

Ar y sail a amlinellwyd isod1 o gyfuno'r canlynol:
Cyfanswm yr adnoddau a dderbyniwyd ar gyfer 
gweithgareddau cyffredinol a Loteri oedd
a
Cyfanswm gwariant elusennol uniongyrchol ar y celfyddydau1

ar gyfer gweithgareddau cyffredinol a Loteri oedd

2013/14
£’000

35,799
(1,295)
1,684
1,940

27,733

16,892

52,843

56,784

2012/13
£’000

37,114
332

2,925
3,235

28,129

19,355

56,599

50,055

1 Codir grantiau cyffredinol ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol cyn gynted ag y cânt eu cynnig,
heblaw am ymrwymiadau ymlaen fel y disgrifir yn nodyn 1f yn y polisi Cyfrifyddu. Codir grantiau'r Loteri
dim ond pan fydd y cynnig ffurfiol wedi'i dderbyn gan y sawl a gaiff y grant. Er nad yw pob un yn cael ei
godi'n wariant yn Natganiad Gwariant Net Cynhwysfawr y Loteri, yn ystod 2013/14 cymeradwyodd y
Cyngor grantiau'r Loteri o £18,078,000 (2012-13: £11,958,000). Mae cyfanswm y gwariant elusennol
uniongyrchol ar y celfyddydau wedi'i ddatgan ar y sail hon.
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Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Mae ein blaenoriaethu ar gyfer 2014/15 yn cael eu disgrifio yn y tabl canlynol:

Creu'r amgylchedd i'r celfyddydau ffynnu

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am i'n hartistiaid a'n sefydliadau allu creu eu gwaith gorau a chynnal eu hunain drwy safon
eu gweithgareddau. Ein blaenoriaethau fydd buddsoddi yn ein portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw, cefnogi artistiaid unigol a'r gwyliau a'r digwyddiadau mawrion sy'n codi'n sylweddol
broffil y celfyddydau.

Amcanion ar gyfer 2018

• Mae arian refeniw Cyngor Celfyddydau
Cymru ar gyfer portffolio'r sefydliadau sy'n
cael arian refeniw wedi lleihau'n ganran o
gyfanswm yr incwm gan ddeg pwynt canran

• Mae 75% o'r portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw yn ddynodedig fel rhai ‘perygl
isel’

• Mae cynnydd o 25% yn enillion blynyddol ar
gyfartaledd ymysg artistiaid unigol

• Cyflawni Strategaeth Gyfalaf pum mlynedd
Cyngor Celfyddydau Cymru

Targedau ar gyfer 2014/15

• Darparu pum modiwl yn rhaglen datblygu'r
sefydliadau sy'n cael arian refeniw
(awtogofrestru pensiwn; hygyrchedd;
llywodraethu; cyllid; prentisiaethau ac
interniaethau)

• Cyflwyno cynllun Cynaliadwyedd a Gwytnwch

• Cynllun gweithredu i roi ar waith adroddiad
Cefnogi Artistiaid Unigol

• Cyflawni prosiect cyfalaf Pontio

• O leiaf bedair preswylfa artist wedi'u sefydlu 

• Darparu Gŵyl Dylan Thomas 100

• Cytuno ar y cylch gorchwyl ar gyfer yr
Adolygiad Buddsoddi nesaf

Cynyddu gwerth y cyfnewid diwylliannol rhyngwladol i gelfyddydau Cymru

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am alluogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol blaenllaw yng Nghymru i wireddu eu
huchelgais rhyngwladol drwy ehangu eu gorwelion, annog eu posibiliadau a chysylltu â
phartneriaid a marchnadoedd sy'n ysbrydoli. Mewn byd sy'n gweithredu'n gynyddol ar lefel
ryngddibynnol a chysylltiedig, rydym am i gelfyddydau Cymru allu gweithredu'n effeithiol yn y
farchnad fyd-eang.

Amcanion ar gyfer 2018

• Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn
trosoli 3:1 o enillion ar fuddsoddiadau

Targedau ar gyfer 2014/15

• Darparu Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

• Cytundeb partneriaeth newydd gyda The
British Council
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Amcanion ar gyfer 2018

• Cael deg artist o Gymru i ymddangos mewn
cyfle arddangos mewn o leiaf bum
digwyddiad rhyngwladol dan y brand
“Cymru yn…”

• Sicrhau a chynnal dau brif ddigwyddiad
celfyddydol rhyngwladol yng Nghymru

• Ymgyfranogi mewn o leiaf ddau brosiect
rhyngwladol sy'n cael eu hariannu gan Ewrop

• Cael cynnydd yn nifer y gynulleidfa ar gyfer
Cymru yn Fenis 2015 a 2017

• Cynnwys artistiaid neu gael artistiaid i arwain
dwy ddirprwyaeth ryngwladol Llywodraeth
Cymru bob blwyddyn

Targedau ar gyfer 2014/15

• Cytuno ar yr ymrwyniad o ran Desg
Ewropeaidd Cymru Greadigol

• Cyhoeddi gwerthusiad o WOMEX 2013

• Cytuno ar strategaeth ar gyfer Patagonia
2015

• Sicrhau cynrychiolaeth i artistiaid Cymru
mewn un cyfle arddangos / digwyddiad
rhwydweithio

• Darparu o leiaf un prosiect mewn
partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Dod o hyd i gyfleoedd, ffyrdd a lleoedd newydd er mwyn i bobl fwynhau a chymryd rhan yn y
celfyddydau

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am annog cynifer o bobl â phosibl yng Nghymru i fwynhau a chymryd rhan yn y
celfyddydau. Ond nid yw’n fater yn unig o amddiffyn a chadw'r hyn sy’n bodoli eisoes. Hoffem i'r
celfyddydau a ariannwn gyrraedd croestoriad ehangach o bobl Cymru – pobl a gafodd yn y
gorffennol anhawster i fynychu'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Amcanion ar gyfer 2018

• Cynnydd o bum pwynt canran mewn
mynychu ac ymgyfranogi ymhlith categorïau
cymdeithasol C2, D, E

• Cynnydd o 5% yn yr arian i'r deg awdurdod
lleol sydd ar hyn o bryd yn cael lefel isaf y
pen o arian Loteri

• Cynnydd o 10% mewn cynulleidfaoedd ar
gyfer prosiectau Teithio Cenedlaethol sy'n
cael eu hariannu gan Gyngor Celfyddydau
Cymru

Targedau ar gyfer 2014/15

• Darparu o leiaf dri phrosiect Camau
Creadigol, tri phrosiect Ein Lle Ni a thri
phrosiect Creu Cymunedau Cyfoes a fydd 
yn enghreifftiau disglair

• Dau gomisiwn o Gymru o leiaf ar gyfer The
Space

• Gweithredu Cynllun Tocynnau Anabledd

• Darparu'r ail flwyddyn o Raglen y
Celfyddydau Teuluol

• 580 o ddigwyddiadau Noson Allan, gydag o
leiaf 130 ohonynt yn digwydd mewn 
ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf

• Sefydlu prosiectau partneriaeth gyda Diverse
Cymru a Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru
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Datblygu creadigrwydd plant a phobl ifainc

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am gael rhagor o blant a phobl ifainc ledled Cymru i ymwneud â gweithgarwch creadigol o
safon. Beth bynnag fo’r amgylchiadau y mae'r plant a'r bobl ifainc yn eu hwynebu, hoffem i'n holl
bobl ifainc gael y cyfle i ddatblygu eu talentau (gan gynnwys hyd at lefel estynedig o gyrhaeddiad).

Blaenoriaeth allweddol fydd gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar weithredu'r Adolygiad o'r
Celfyddydau ac Addysg.

Amcanion ar gyfer 2018

• Cynnydd o 5% yn nifer y plant a'r bobl ifainc
yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig sy'n
mynychu'r celfyddydau neu'n ymgyfranogi
ohonynt

• Cyhoeddi tystiolaeth sy'n arddangos
ymwneud â gweithgarwch creadigol a
chynnydd yn lefelau cyrhaeddiad addysgiadol

Targedau ar gyfer 2014/15

• Sefydlu rhaglen Sbarduno

• Cytundeb gyda Llywodraeth Cymru ar y
cynllun gweithredu i roi ar waith yr Adolygiad
o'r Celfyddydau ac Addysg

Annog arloesedd, gwytnwch a chynaliadwyedd

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
Rydym am ddarparu strategaeth ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru, ac ar gyfer celfyddydau
Cymru, sy'n annog arloesedd ac entrepreneuriaeth ac sy'n galluogi gwaith ein hartistiaid a'n
sefydliadau celfyddydol i fod yn fwy gwydn a chynaliadwy.

Bydd bod yn wydn yn ariannol yn allweddol ar gyfer y dyfodol. Serch hynny, mae ein diffiniad o
gynaliadwyedd yn un eang ac mae'n cynnwys yr agweddau ar les amgylcheddol, cymdeithasol ac
economaidd.  

Targedau ar gyfer 2018

• Dod yn llofnodwr i'r Siarter Datblygiad
Cynaliadwy

• Mae arian refeniw Cyngor Celfyddydau
Cymru ar gyfer portffolio'r sefydliadau sy'n
cael arian refeniw wedi lleihau fel canran o
gyfanswm yr incwm gan ddeg pwynt canran

• Mae'r portffolio o'r sefydliadau sy'n cael arian
refeniw wedi cyflawni arbediad o ddeg pwynt
canran yn eu lefel o allyriadau carbon

• Mae'r partneriaethau cyfryngol gyda'r BBC 
ac S4C wedi'u hadnewyddu

Targedau ar gyfer 2014/15

• Cyflawni mapio archwiliad prosiectau
Cynaliadwyedd Cymru

• Cytuno â'r portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw ar brosesau ar gyfer mesur a
monitro targedau amgylcheddol

• Gweithredu safonau ‘ardderchog’ Dull Asesu
Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i
Adeiladau ar gyfer pob prosiect cyfalaf
newydd a safon 'da iawn' Dull Asesu
Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i
Adeiladau ar gyfer pob adnewyddiad
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Amddiffyn a thyfu'r sail economaidd ar gyfer celfyddydau Cymru

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
Mae celfyddydau Cymru yn cael eu cynnal gan ystod o wahanol sefydliadau sy'n cyfrannu arian,
adnoddau ac arbenigedd. Serch hynny, mae pwysau ar ariannu (yn enwedig yn y sector cyhoeddus)
gyda'n hawdurdodau lleol yn enwedig yn wynebu anawsterau cynyddol wrth gynnal eu lefelau
presennol o ariannu hyd yn oed. Ein blaenoriaeth yn ystod 2014/15 fydd ymgyrch eiriolaeth a fydd
â'r nod o amddiffyn buddsoddiad yr awdurdod lleol yn y celfyddydau.

Targedau ar gyfer 2018

• Cynnal incwm yr awdurdod lleol ar lefel
gymaradwy â lefel 2013/14

• Cynyddu gwerth benthyciadau'r Cynllun
Casglu gan 15%

• Cynyddu incwm o'r sector preifat i
gelfyddydau Cymru gan 20%

• Cyflawni enillion 3:1 ar fuddsoddiadau
Cyngor Celfyddydau Cymru

• Sicrhau lefel o ariannu gan Ewrop sy'n
cyfateb i 3% o gymorth grant gan y
Llywodraeth

Targedau ar gyfer 2014/15

• Comisiynu archwiliad o fuddsoddiad yr
awdurdodau lleol yn y celfyddydau

• Datblygu ymgyrch eiriolaeth ar gyfer
awdurdodau lleol

• Cynyddu gwerth benthyciadau'r Cynllun
Casglu gan 5%

Arddangos gwerth y celfyddydau

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
Rydym am hyrwyddo'r syniad bod celfyddydau Cymru yn gadarnhaol ac ymgysylltiol gan sicrhau
bod y sector celfyddydol a'r cyhoedd yng Nghymru yn deall beth y mae Cyngor Celfyddydau Cymru
yn ceisio ei gyflawni.

Targedau ar gyfer 2018

• Cynnydd o 5% yn y sylw y mae celfyddydau
Cymru yn ei gael yn y cyfryngau

• Cynnydd o 10% yng ngraddfa adnabod y
cyhoedd o Gyngor Celfyddydau Cymru

Targedau ar gyfer 2014/15

• Pum prif ymgyrch o leiaf yn y wasg / yn y
cyfryngau

• Cyhoeddi pecyn gwybodaeth Eiriolaeth

Targedau ar gyfer 2018 Targedau ar gyfer 2014/15

• Cytuno ar gynlluniau gweithredu ar gyfer
partneriaethau â'r BBC ac S4C gan gefnogi o
leiaf bedwar prosiect

• Gwerthuso cronfa Ymchwil a Datblygu Nesta
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Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn gorff cyhoeddus effeithiol ac effeithlon

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
A ninnau'n gorff cyhoeddus, mae gennym gyfrifoldeb i greu sefydliad cryf a hyderus sy'n darparu
gwasanaethau sy'n berthnasol a defnyddiol. Darparwn wasanaethau proffesiynol ar draws ystod o
ddisgyblaethau. Yn ogystal ag anelu am safon wrth ddarparu'r gwasanaethau hyn, rydym yn
ymroddedig i'w chyrraedd mewn ffyrdd sy'n lleihau'r gost gan gydnabod hefyd ein cyfrifoldeb i
ddod yn sefydliad sy'n fwy cynaliadwy'n amgylcheddol.

Targedau ar gyfer 2018

• Cynyddu cost rhedeg grantiau cymorth gan
ddim rhagor na 5% o'i chymharu â lefel
2013/14

• Cyrraedd y targedau'n gyson o ran prosesu
trafodion (taliadau grant a thaliadau i
ddarparwyr gwasanaeth)

• Cadw ein hachrediad Buddsoddwyr mewn
Pobl

• Bod lefelau absenoldeb y staff yn y chwartel
uchaf o sefydliadau eraill tebyg sy'n gyrff a
noddir gan Lywodraeth Cymru

• Cyrraedd safon 14001 ar gyfer Rheolaeth
Amgylcheddol o Ddigwyddiadau

• Cyflawni asesiad "sicrwydd sylweddol" o leiaf
mewn 90% o adroddiadau sicrwydd archwilio
mewnol

• Ymdrin â 100% o gwynion a cheisiadau
Rhyddid Gwybodaeth yn y terfynau amser
priodol

• Asesiad boddhad o 70% gan Randdeiliaid a
Chleientiaid

Targedau ar gyfer 2014/15

• Lleihad o £50,000 yng nghostau rhedeg
grantiau cymorth 

• Cyflawni asesiad "sicrwydd sylweddol" mewn
o leiaf 75% o adroddiadau sicrwydd
archwilio mewnol

• Ymdriniwyd â 100% o gwynion a cheisiadau
Rhyddid Gwybodaeth yn y terfynau amser
priodol

• Adolygu rheolaeth ein brand

Targedau ar gyfer 2018

• Cynnydd o 25% yn nifer y trawiadau ar ein
gwefan

• Cynnydd o 5% yn y mynychiadau i'n
Cynhadledd Flynyddol

• Cynnydd o 15% yn y mynychiadau yn ein
digwyddiadau Sgwrs

Targedau ar gyfer 2014/15

• Cynnydd o 15% yn y mynychiadau yn ein
digwyddiadau Sgwrs

• Datblygu cyfryngau a llwyfannau gwe
newydd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru
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Adnoddau dynol

Cyfle cyfartal

Rydym yn ymroddedig i bolisi cyfle cyfartal o ran
ein harferion cyflogi. Yn benodol, anela'r Cyngor
at sicrhau na thrinnir yr un darpar weithiwr nac
un gwirioneddol yn fwy neu'n llai ffafriol ar sail
oedran, anabledd, tarddiad ethnig neu
genedlaethol, rhywedd, statws o ran priodas neu
fod yn rhiant, cenedligrwydd, cred wleidyddol,
hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Rydym ar y Gofrestr Genedlaethol o
Ddefnyddwyr Symbolau Anabledd a adlewyrcha
ein hymroddiad i sicrhau bod cyfleusterau
priodol ar gael i weithwyr anabl.

Absenoldeb salwch

Yn 2013/14 cyfanswm salwch y staff oedd 587
dydd (2012/13: 364 dydd). Cynrychiolai hyn
2.98% (2012/13: 1.97%) seiliedig ar 260
diwrnod gwaith, gan gynnwys 1.67% (2012/13:
0.16%) o ganlyniad i absenoldeb salwch hir
dymor (sef dros 28 diwrnod).

Cyfathrebu â'r gweithwyr

Mae’r Cyngor yn cydnabod yr undeb llafur,
Unite, ac mae wedi dod i gytundeb
gweithdrefnol ag ef; mae rheolwyr a'r undeb yn
cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion cyfredol.
Hefyd, cynhelir cyfarfodydd adrannol rheolaidd
ac mae'n ofynnol i Gyfarwyddwyr ac Arweinwyr
Tîm roi adroddiad i'w staff ar faterion a drafodir
yn y Cyngor ac yng nghyfarfodydd yr Uwch Tîm
Rheoli a'r Bwrdd Rheoli.

Cynllun pensiwn

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o
Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru
1994. Mae'r gronfa yn gynllun buddiant
diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr
lluosog felly ni allwn nodi ei gyfran o'r asedau
a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Yn unol â
pholisïau cyfrifyddu'r Cyngor, rhoddwyd cyfrif am

y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig,
yn unol ag FRS 17.

Cyflwynodd Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd
gynllun cyfraniad diffiniedig, Pensiwn y Bobl, sy'n
ddewis amgen i ddiwallu gofynion deddfwriaeth
awtogofrestru. Cafodd y nifer bychan o weithwyr
cymwys nad oeddynt yn aelodau o Bensiwn
Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru eu
hawtogofrestru ar gyfer y cynllun cyfraniad
diffiniedig ar 1 Mai 2014 sef diwrnod
gweithredu swyddogol y Cyngor. Cyfrifyddir ar
gyfer y cynllun yn unol ag FRS 17.

Talu credydwyr

Dan Ddeddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr
(Llog) 1998, a Chôd Arfer Talu Gwell
Llywodraeth Prydain, mae'n ofynnol i'r Cyngor
dalu anfonebau cyflenwyr lle na cheir anghydfod
mewn 30 diwrnod ar ôl cael nwyddau neu
wasanaethau neu anfoneb ddilys, pa un bynnag
yw'r hwyraf.

Nod y Cyngor yw talu 100% o anfonebau gan
gynnwys anfonebau y cafwyd anghydfod yn eu
cylch pan ddatrysir yr anghydfod, yn unol â'r
telerau hyn. Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31
Mawrth 2014, talodd Cyngor Celfyddydau
Cymru 95% (2012/23: 94%) o'r holl anfonebau
yn ôl telerau ei bolisi talu. Ers Tachwedd 2008
bwriadwn dalu pob anfoneb mewn 10 diwrnod
yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Ar gyfer
2013/14 talwyd 85% (2012/13: 72%) o
anfonebau mewn 10 diwrnod. Ni ragwelir y
newidir ein polisi yn y blynyddoedd i ddod.

Perygl ariannol a rheoli cyfalaf

Ceidw'r Cyngor offerynnau ariannol yn bennaf i
ariannu ei weithrediadau, er enghraifft, dyledwyr
a chredydwyr masnachol a balansau arian sy'n
deillio'n uniongyrchol o'i weithrediadau. Gwneir
y gwaith o reoli peryglon ariannol sy'n deillio o
fasnachu offerynnau ariannol, dyledwyr a
chredydwyr masnachol yn bennaf, drwy gyfres o
bolisïau a gweithdrefnau. Rheolir y peryglon hyn
fel a ganlyn:
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Perygl hylifedd - mae’r Cyngor yn fodlon fod
ganddo adnoddau hylifedd digonol, ar ffurf
arian yn y banc ac arian y cytunwyd arno ar
gyfer 2014/15 i fodloni pob ymrwymiad cyfredol
a gontractiwyd. Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei
weithgareddau cyffredinol yn agored i unrhyw
berygl hylifedd sylweddol.

Perygl cyfraddau llog - cedwir balansau a gawn
gan Lywodraeth Cymru i dalu ymrwymiadau
grant a chostau gweithredu, mewn cyfrifon banc
cyfradd amrywiol dim rhybudd a oedd â
chyfradd llog ar gyfartaledd o 0.38% (2012/13:
0.56%) yn y flwyddyn. Ar gyfartaledd roedd yr
arian gwarged dyddiol a fuddsoddwyd yng
nghronfa gadw'r sector cyhoeddus wedi cario
enillion ar fuddsoddi o 0.34% yn y flwyddyn
(2012/13: amherthnasol). Y balans arian
diwedd y flwyddyn anghyfyngedig effeithiol a
ddelid gan y Cyngor yn y banc oedd £789,000
(2013: £1,065,000). Nid yw'r Cyngor o'r farn
bod ei weithgareddau cyffredinol yn agored i
beryglon cyfradd llog sylweddol.

Perygl arian tramor - nid yw'r Cyngor yn agored
i unrhyw beryglon cyfnewid arian tramor.

Perygl llif arian - Nid yw'r Cyngor yn agored i
unrhyw beryglon llif arian sylweddol.

Digwyddiadau sy'n gysylltiedig â data personol

Mae gan y Cyngor reolaethau a pholisïau ar
waith i sicrhau cywirdeb data. Sicrha systemau
TGCh fod rheolaeth lem ar ddiogelwch y data.
Hyd y gwyddom, ni chollwyd unrhyw ddata yn y
cyfnod dan sylw.

Materion cymdeithasol a chymunedol

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod arian y
Cyngor yn hygyrch ac o fudd i holl ddinasyddion
Cymru. A ninnau'n gorff a ariennir gan y
cyhoedd, mae sicrhau rhagor o hygyrchedd i'r
celfyddydau yn flaenoriaeth naturiol. Rydym yn
llwyr ymroddedig i ddymchwel y rhwystrau sy'n
atal a llesteirio pobl rhag mwynhau'r
celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Mae gennym strategaethau o hyd sy'n targedu
pobl ifainc, y celfyddydau cymunedol a
gwirfoddol ac ehangu ymgysylltiad y cyhoedd â'r
celfyddydau. Eleni rydym wedi symud y gwaith
ymlaen ar nifer o raglenni allweddol. Rydym
wedi comisiynu gwaith i sefydlu cynllun tocynnau
i bobl ag anabledd ar gyfer mynychwyr theatr
anabl a'u gofalwyr ac wedi comisiynu Pecyn
Gwybodaeth i'r celfyddydau o ran amrywiaeth a
chydraddoldebau a rhaglen wedi'i theilwra o
hyfforddi a datblygiad proffesiynol parhaus i'n
staff.

Roeddem wedi lansio prosiect ymgyfranogol
peilot, mewn partneriaeth â Chymunedau’n
Gyntaf, a oedd yn targedu'r bobl ifainc fwyaf
difreintiedig ac roeddem wedi dechrau
trafodaethau gyda'r Sefydliad Baring ac Age
Cymru am gefnogi prosiect sy'n canolbwyntio ar
ein pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal.

Mae rhaglen Ein Lle Ni wedi darparu cyfleoedd
ar gyfer lleoliadau a darparwyr celfyddydol eraill
i archwilio ffyrdd arloesol o fynd ati o ran
datblygu cynulleidfa, targedu pobl ifainc a phobl
dduon ac ethnig.

Mae gan ein cynlluniau grant flaenoriaethau
trosfwaol wedi'u hanelu at brosiectau sy'n hybu
gwaith artistiaid o grwpiau a dangynrychiolir
megis pobl anabl a phobl dduon ac ethnig.
Cydnabyddwn ddiwylliant dwyieithog Cymru a
rhoddwn flaenoriaeth i geisiadau am brosiectau
a ddarperir drwy'r Gymraeg neu'n ddwyieithog.

Fel yr awn yn ein blaen yn bellach i'r flwyddyn
2014/15, ein canolbwynt fydd i orffen ac
adeiladu ar y prosiectau yr ydym wedi'u dechrau
eleni. Caiff y pecyn gwybodaeth amrywiaeth ei
lansio drwy gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi a
bydd ein rhaglen gydraddoldebau fewnol o
hyfforddiant cydraddoldeb yn cychwyn. Byddwn
yn gwneud cynnydd gyda'n cynllun tocynnau i
bobl anabl a bydd ein prosiect partneriaeth i
bobl hŷn yn dechrau.

Plant a phobl ifainc fydd prif ganolbwynt ein
gwaith fel yr awn ati i weithredu ein gwaith o
amgylch tlodi plant a'r celfyddydau ac addysg.
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Ein bwriad yw ail-lansio Ein Lle Ni gyda golwg ar
ganolbwyntio ar deuluoedd sy'n byw yn ein
cymunedau mwyaf difreintiedig.

Cynaliadwyedd

Ym Mhapur Gwyn Llywodraeth Cymru “Cymru
Gynaliadwy – Dewis Gwell ar gyfer Dyfodol
Gwell” mae gweledigaeth a chynigion i
ymgorffori cynaliadwyedd yn brif egwyddor
drefniadol gwasanaethau cyhoeddus ehangach
yng Nghymru pan â Mesur Datblygiad
Cynaliadwy yn ddeddf gwlad. Mae Cyngor
Celfyddydau Cymru ymhlith y sefydliadau
cyntaf a fydd yn ddarostyngedig i'r Ddyletswydd
Gynaliadwyedd pan ddaw'n gyfraith gwlad.

Felly rydym wedi adlewyrchu hyn yn natblygiad
ein strategaeth datblygu'r celfyddydau newydd,
Ysbrydoli: Creadigrwydd a'r Celfyddydau sy'n
rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd ein
gweithgareddau yn y dyfodol ac yn archwilio
mewn ffordd gyfannol sut y mae sector y
celfyddydau yn gallu cyfrannu at
gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac
amgylcheddol.

Yn ei gyfarfod fis Hydref 2013, ystyriodd a
chymeradwyodd y Cyngor ddogfen cychwyn
prosiect ac asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb
o ran sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen o ran
datblygu cynaliadwy. Prif amcanion y grŵp
oedd:

1. Cynllunio, trefnu a chyflawni strategaeth
datblygu gynaliadwy ar gyfer Cyngor
Celfyddydau Cymru

2. Datblygu cynllun gweithredol i gyflawni'r
uchod a chydymffurfio ag unrhyw
ddeddfwriaeth a chanllawiau perthnasol
oddi wrth Lywodraeth Cymru (i'w gweithredu
o fis Ebrill 2014 ymlaen).

Mae'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi cyfarfod
ddwywaith, unwaith ym mis Tachwedd 2013, ac
unwaith ym mis Mawrth 2014 ac mae wedi
gwneud cynnydd ardderchog. Rydym wedi
comisiynu ymchwil ac ymarfer mapio i nodi a

rhannu modelau o'r ymarfer gorau yng
Nghymru a thu hwnt. Hefyd rydym wedi
comisiynu darn o ffilm ddigidol sy'n dadlau
achos datblygiad cynaliadwy i fod yn gymorth
wrth hyfforddi staff a sefydliadau celfyddydol ac
yn ein swyddogaeth o arwain yn sector y
celfyddydau.

Erbyn hyn mae gennym ddrafft o bolisi
datblygu cynaliadwy a fydd yn arwain ar hyd
tair ffordd - yn gyntaf, yr hyn y gallwn ei
ddarparu ein hunain drwy ein gweithdrefnau,
ein polisïau a'n gwasanaethau ein hunain; yn
ail, sut y gallwn annog a chefnogi'r unigolion a
sefydliadau yr ydym yn gweithio gyda hwy er
mwyn cyflawni hyn ac yn drydydd, sut y gallwn
ddefnyddio ein safle arweiniol i hyrwyddo
datblygu cynaliadwy'n ehangach. Rydym hefyd
yn diweddu'r flwyddyn gyda chynllun
gweithredol i ddatblygu’r amcanion a monitro
cynnydd drwy gydol y flwyddyn ariannol nesaf.

Yn y flwyddyn a ddaw datblygwn ein cynlluniau
i gyflawni ein dyletswyddau dan y Bil Datblygu
Cynaliadwy i sicrhau y cyflawnwn ein rhan i'r
eithaf wrth wireddu gweledigaeth Llywodraeth
Cymru. Rydym yn llwyr ymroddedig i wneud
hyn.

Archwilio

Yn unol ag erthygl 11 o Siarter Frenhinol y
Cyngor, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn
cynnal archwiliad allanol y Cyngor yn unol â'r
telerau a gymeradwywyd gan Weinidogion
Cymru.

Hyd y gŵyr y Swyddog Cyfrifyddu, nid oes
unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw
archwilydd y Cyngor yn ymwybodol ohoni, ac
mae wedi cymryd yr holl gamau posibl yn
rhinwedd ei swydd i sicrhau ei fod yn
ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio
berthnasol a sicrhau bod archwilydd y Cyngor
yn ymwybodol o'r wybodaeth honno.
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Adroddiad Amgylcheddol

Rydym yn ymroddedig i redeg ein busnes mewn
modd cynaliadwy a chymhwyso ymarfer
amgylcheddol da er mwyn lleihau ein heffaith
amgylcheddol a gwella ein perfformiad yn
barhaus. 

Er ein bod yn is na lefel de minimis Llywodraeth
Cymru, penderfynasom y byddem yn parhau i
adrodd yn wirfoddol yn llawnach am ein
perfformiad amgylcheddol. Rydym o'r farn bod
hyn yn unol ag ysbryd dyheadau Llywodraeth
Cymru o ran yr agenda datblygu cynaliadwy
a'n hymrwymiad i yrru’r agenda yn ei blaen. 

Adolygiad o gynnydd: 

Ers inni gyflwyno polisi amgylchedd ychydig o
flynyddoedd yn ôl, rydym wedi canolbwyntio ar
wella ein perfformiad amgylcheddol. Rydym
wedi gwneud cynnydd da, drwy gyfuniad o
fuddsoddiad ariannol, cyflwyno systemau,
newid ein hymarfer gweithredu a thrwy
ymrwymiad ein staff.

Rydym yn parhau i weithio o dri lleoliad ledled
Cymru a byddwn, yn rhan gynnar y flwyddyn
ariannol newydd, wedi cyrraedd ein targed i
leihau maint ein hystâd gan 25%. Erbyn hyn
mae ein staff yn y Gogledd yn gweithio o
swyddfa lai ac rydym wedi symud ein staff yng
Nghaerdydd i le llai ac yn ddiweddar
symudasom i swyddfa lai yn y Gorllewin. Yn ein
swyddfeydd mae ystod o ddyfeisiau ac offer sy'n
arbed ynni.

Mae ein swyddfeydd yn hygyrch drwy
rwydweithiau cludiant cyhoeddus. Yn y
blynyddoedd diweddar rydym wedi gweld
cynnydd yn nifer yr ymwelwyr sy'n defnyddio
cludiant cyhoeddus i'n cyrraedd yn ogystal â
chynnydd yn nifer y staff sy'n defnyddio trenau
a bysiau ar eu teithiau i'r gwaith ac oddi yno.

Rydym yn defnyddio dyfeisiau ac offer sy'n
arbed ynni i leihau defnydd trydan ac annog y
staff i leihau defnydd lle bynnag y mae hynny'n
bosibl. Yn ddiweddar yn lle ein dyfeisiau
amlbwrpas llungopïo ac argraffu cawsom offer
newydd â sgôr seren ynni sy'n lleihau defnydd 

ynni gan 35% o'u cymharu â'r hen fodelau. 
Rydym hefyd wedi cael monitorau newydd yn lle
pob un o'n hen rai. Mae gan y rhain sgôr seren
ynni ac maent yn lleihau defnyddio ynni gan
25% o'u cymharu â sgriniau deuodau allyrru
golau tebyg.

Ffocws ein strategaeth TGCh yn y blynyddoedd
diweddar fu ar estyn defnydd ein seilwaith
technoleg wybodaeth i ddarparu buddion
busnes ac amgylcheddol.

Mae dwy o'n systemau allweddol – systemau
cyllid ac ymgeisio ar-lein am grant – yn llwyr
electronig o'r archeb neu'r cais gwreiddiol hyd
at y taliad olaf. Mae pob dogfen ategol yn
hygyrch yn electronig. Rydym hefyd yn sganio
pob llythyr ac anfonebau ac ati sy'n dod atom.
Mae hyn yn galluogi'r staff i gael hygyrchedd i
ddogfennau o bell yn ogystal â lleihau swm y
papur yr ydym yn ei dderbyn, yn ei drin, yn ei
storio a'i ailgylchu gyda gostyngiadau o
ganlyniad yn ein gofynion storio. 

Rydym wedi gwneud ein gweinyddion TG yn
rhai rhithiol ac o ganlyniad mae angen llai o
ynni i'w gyrru a'u hoeri.

Mae gan fwy na hanner ein gweithlu liniaduron
a ffonau clyfar gan eu galluogi i weithio'n
symudol sy'n lleihau eu dibyniaeth ar orfod
gweithio o'n swyddfeydd. Bu hyn yn fodd i
leihau eu teithiau i'r gwaith ac, yn eu tro, eu
hallyriadau carbon deuocsid. Ni allem hyd yn
hyn adrodd yn gywir ar effaith hyn ond byddwn
yn archwilio'r posibiliad o wneud hyn yn y
dyfodol. 

Rydym wedi diweddaru ac ehangu ein gallu
cynadledda fideo ymhob un o'n tair swyddfa ac
rydym yn hyrwyddo'n weithredol ddefnyddio'r
cyfleuster yn ddewis amgen yn hytrach na
theithio. Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu
rhaglen i alluogi ein gweithwyr symudol i
ymgyfranogi o gyfarfodydd cynadledda fideo â
chydweithwyr a chleientiaid pan fônt i ffwrdd
o'n swyddfeydd. Rydym yn disgwyl i lwyr
weithredu'r fenter hon yn ystod 2014/15.
Yn ogystal â gwella perfformiad amgylcheddol
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ein swyddfeydd, rydym hefyd wedi gwneud
cynnydd wrth newid ymddygiadau sefydliadol.

Ond golygai cyflwyno strwythur staffio newydd
a threfniadau gweithio mwy symudol a hyblyg
yn 2011 fod rhai o'r staff yn gorfod teithio'n fwy
rhwng ein swyddfeydd neu wrth ymweld â'r
sefydliadau a ariannwn. Serch hynny, rydym
wedi cyflwyno nifer o fentrau i wrthbwyso effaith
hyn.

Rydym yn hyrwyddo ac annog defnydd ffyrdd
amgylcheddol-gyfeillgar o deithio gan gyfyngu
ar deithiau i rai angenrheidiol yn unig ac
annog y staff i deithio yn y ffordd fwyaf
effeithiol gan gymryd i ystyriaeth agweddau
amgylchedd ac arian. Rydym yn annog rhannu
ceir ac rydym wedi darparu raciau cadw
beiciau yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Rydym
yn ystyried cyflwyno cymhellion pellach.

Mae ein rhaglen sefydlu staff yn cynnwys
Ymwybyddiaeth Amgylcheddol ac mae aelodau
o'r staff yn cael hyfforddiant a diweddariadau
achlysurol fel sy'n briodol.

Hyrwyddwn gwtogi gwastraff ymhlith ein staff
drwy annog lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.
Hyrwyddwn yn weithredol ailgylchu a didoli
gwastraff yn fewnol sy'n lleihau'r hyn a anfonir
i’r safle tirlenwi a defnyddiwn sefydliadau
trwyddedig a phriodol i waredu ein gwastraff.
Ailgylchwn ein hoffer TG sy'n ddiangen neu'n
rhy hen i'w defnyddio.

Mae gan bob un o'n prif gyflenwyr o gyfarpar
swyddfa a chyflenwadau bolisïau amgylcheddol
a systemau adrodd sydd ar waith ac yr ydym yn
ystyried perfformiad ac ymwybyddiaeth
amgylcheddol pan ddewiswn gontractwyr a
chyflenwyr.

Rydym wedi safoni ein papur gohebu a
defnyddiwn bapur Cyngor Stiwardiaeth
Coedwigoedd wedi'i ailgylchu ar gyfer o leiaf
90% o'n hanghenion copïo a'n defnydd
mewnol. Caiff rheolwyr adroddiadau misol sy'n
dadansoddi gweithgarwch argraffu a chopïo i
annog defnydd is yn gyffredinol. 

Mae gan ein contractwyr glanhau bolisïau
amgylcheddol ar waith i sicrhau y defnyddiant
gynhyrchion ac offer ecogyfeillgar; rhaid cytuno
â ni unrhyw newid yn y cynhyrchion glanhau.

Yn y blynyddoedd diweddar rydym wedi
lleihau’n sylweddol nifer y copïau o'n
cyhoeddiadau corfforaethol ac erbyn hyn
cynhyrchu copïau electronig yw'n dewis cyntaf o
ran cyhoeddi unrhyw beth. Bu hyn yn fodd i
leihau ein defnydd o bapur, y nifer o gopïau
papur a gawn ac sy’n rhaid i ni eu storio.

Yn gysylltiedig â hyn, mae ein gwefan yn
darparu ystod eang o wybodaeth i ymgeiswyr
grantiau, artistiaid a sefydliadau celfyddydol, ac
i'r cyhoedd. Mae hyn yn ein cynorthwyo i
ddarparu ein lefel o wasanaeth heb yr angen i
argraffu ac anfon copïau papur. Mae ein prif
wefan erbyn hyn ar waith am dros bedair
blynedd, felly byddwn yn adolygu ein cyfres o
wefannau a'u cynnwys yn ystod y flwyddyn gyda
golwg ar eu gwneud yn fwy hygyrch a chynyddu
lefel y wybodaeth a chynnwys a gwella ein
safonau gwasanaeth.

Roeddem wrth ein bodd bod ein hymdrechion
wedi'u cydnabod a'u bod yn gymorth inni
sicrhau lefel 5 o achrediad y Ddraig Werdd yn
ystod y flwyddyn. Rydym yn ystyried hyn yn
dystiolaeth o'r cynnydd yr ydym wedi'i wneud yn
y blynyddoedd diweddar.

Ein perfformiad:

Mae ein systemau adrodd mewnol yn ein
galluogi i ddal a mesur manylion o'n defnydd o
ddefnyddiau traul, gwastraff, ynni, dŵr a
theithio'r staff ac felly ein hallyriadau carbon
deuocsid. Gan ddilyn canllawiau'r Ddraig
Werdd, rydym wedi gwella ein matrics adrodd
gwastraff ac yn bwriadu parhau i ehangu a
choethi ein hadrodd.

Mae pob un o'n tair swyddfa'n cael eu rhannu
ag eraill gyda rhai costau wedi'u cynnwys yn y
tâl gwasanaeth, yn benodol o ran costau
gwastraff a defnydd dŵr. Mae'r sefyllfa hon yn
cyfyngu ar ein gallu i asesu'n gywir ein defnydd
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dŵr ac i raddau ein defnydd trydan hefyd.
Byddwn yn archwilio gyda'n landlordiaid yr ochr
ymarferol o gyflwyno systemau i wella sut y
daliwn ddata.

2013/14 2012/13

Gwastraff:
Anariannol (tunelli metrig)

Safle tirlenwi - amcangyfrif 1.65 2.2
Ailddefnyddio/ailgylchu - amcangyfrif 6.44 7.45

Allyriadau nwy tŷ gwydr tunelli metrig (carbon deuocsid)

Allyriadau yn eu crynswth, 61 61
cwmpas 2 a 3 (anuniongyrchol)

Defnyddio ynni (cilowat-awr)
Trydan (anadnewyddadwy) 125,644 126,708
Trydan (adnewyddadwy)
Nwy Amherthnasol Amherthnasol

Dangosyddion ariannol (£)
Gwariant - ynni 21,709 18,900
Costau cyflenwi dŵr (ystâd y swyddfa) –
ni allwn eu hasesu ar hyn o bryd, maent 
yn rhan o'r tâl gwasanaeth Amherthnasol Amherthnasol

Allyriadau teithio 
(tunelli metrig carbon deuocsid)
Trên 8 12
Awyren1 64 64
Ceir/faniau 25 35

Costau teithio (£)
Trên 24,085 33,194
Awyren 22,646 19,981
Ceir/faniau 47,956 39,440

Teithio (milltiroedd)
Trên 102,761 154,806
Awyren 224,369 221,803
Ceir/faniau 65,695 86,789

1 Sy'n cynnwys dylanwad y newid yn y cydbwysedd ymbelydrol ynghlwm wrth deithio awyr i ddal yr effaith fwyaf ar
yr hinsawdd. Mae'r newid yn y cydbwysedd ymbelydrol yn mesur effaith amgylcheddol yr allyriadau o NOx
(ocsidau nitraidd) ac ager dŵr wrth gael eu rhyddhau yn uchel yn yr awyr.
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Ein gallu i ddylanwadu:

Ni yw'r dosbarthwr mwyaf o grantiau yn sector
celfyddydol Cymru, rydym mewn lle ardderchog
i ddylanwadu ar ymddygiad a pherfformiad
ymhlith yr unigolion a'r sefydliadau a ariannwn.

Yn y blynyddoedd diwethaf roeddem wedi
ariannu y rhaglen Eginiad a oedd wedi
canolbwyntio ar seilwaith celfyddydol isel ei
garbon a datblygu swyddogaeth y celfyddydau
yn bair syniadau a gweledigaethau ar gyfer
Cenedl Un Blaned isel ei charbon yng Nghymru.
Roedd ein gwaith yn fodd i ariannu
uwchgynhadledd Eginiad, digwyddiad ym maes
y celfyddydau a chynaliadwyedd a ddigwyddodd
ym Machynlleth yn hwyr yn 2012. Roeddem
wedi ariannu comisiynau artistiaid a gwaith ffilm
cysylltiedig â'r digwyddiad a oedd, yn ei dro, yn
ymddangos ar fenter y BBC / Cyngor
Celfyddydau Lloegr, The Space. Wedyn
dechreuasom brosiect artist preswyl yn y
Ganolfan Dechnoleg Amgen a chynnig
cefnogaeth bellach i Eginiad i gwmpasu prosiect
dogfennu ar y we.

Anogwn yn weithredol safonau amgylcheddol
uchel yn y prosiectau cyfalaf a ariannwn â grant.
Dyma ddwy enghraifft gyfredol ymhlith nifer: y
prif brosiect adeiladu o'r newydd ym Mangor,
Pontio, a fydd yn cyrraedd safon ardderchog
Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i
Adeiladau a phrosiect Glynn Vivian yn Abertawe
a fydd yn cyrraedd safon dda iawn Dull Asesu
Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i Adeiladau
oherwydd ei statws fel adeilad hanesyddol. Bydd
yn rhaid i brosiectau cyfalaf y byddwn yn eu
hariannu yn y dyfodol hefyd gwrdd â safonau
priodol Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad
Ymchwil i Adeiladau.

At y dyfodol:

Yn ogystal â pharhau i wella ein perfformiad
amgylcheddol ein hunain ac felly leihau ein 
heffaith ein hunain ar yr amgylchedd, rydym yn
awyddus i ddylanwadu ar y sefydliadau a'r
artistiaid yr ydym yn eu hariannu i wneud yr un
fath.

Bydd ein polisi datblygu cynaliadwy yn targedu'n
benodol ein sefydliadau sy'n cael arian refeniw
drwy gyfuniad o gymorth a chefnogaeth,
rhaglenni ariannu a hyfforddiant a rhannu
gwybodaeth sydd wedi'u hwyluso.

Rydym yn bwriadu hefyd godi ymwybyddiaeth
drwy wneud y canlynol: partneriaethau a
chydweithio; ymwneud â rhwydweithiau
perthnasol; creu a hwyluso cyfleoedd i
ymgysylltu â'r materion; ac eiriol dros
swyddogaeth y celfyddydau ym mhroses newid
cymdeithasol.

Rydym yn ystyried ein polisi datblygu cynaliadwy
yn rhywbeth sy'n mynd y tu hwnt i faterion
amgylcheddol yn unig a bod yn weithredydd er
newid wrth wella ymwybyddiaeth a pherfformiad
amgylcheddol ymhlith y bobl yr ydym yn eu
hariannu. Ac wrth wneud hyn bydd yn ein
galluogi i chwarae ein rhan wrth ddarparu
gweledigaeth Llywodraeth Cymru sydd ym Mil
Cenedlaethau'r Dyfodol.

Nicholas Capaldi
Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Yr Athro Dai Smith
Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014
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Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol

Tâl y Cyngor bob aelod o'i staff, ac eithrio'r
Cadeirydd a'r Prif Weithredwr, yn unol â system
gyflog a graddio y cytunwyd arni ac a gynhelir
gan yr Adran Adnoddau Dynol. Mae polisi
gwerthuso swyddi ar waith a gall y staff apelio
graddio eu swyddi yn unol â hwnnw. Cytunwn â
Llywodraeth Cymru ar delerau penodi'r
Cadeirydd a'r Prif Weithredwr.

Mewn ymgynghoriad â'r undeb llafur
cydnabyddedig llunnir cylch gwaith cyflog a'i
gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.
Mae'r pecyn cyflog ac amodau canlynol yn
gyfrwymol ar y Cyngor cyfan tan y cylch negodi
nesaf. Dibynna cynnydd dan y cylch gwaith
cyflog ar berfformiad a sefydlwyd gan system y
Cyngor o adolygiadau datblygiad personol.

Gyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau
caiff y Cadeirydd gydnabyddiaeth ariannol ar
gyfradd a bennir gan Lywodraeth Cymru sy'n
adlewyrchu ymroddiad amser lleiafsymiol i
fusnes y Cyngor. Rhydd Llywodraeth Cymru
hefyd gyngor ar y cynnydd blynyddol yng
nghyflog y Cadeirydd ond ni chaiff daliadau
bonws ac nid yw'n aelod o'r cynllun pensiwn. 

Yng nghydnabyddiaeth ariannol y Prif
Weithredwr mae cyflog sylfaenol a bonws
blynyddol. Argymhella'r Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol fonysau blynyddol i'r
Cyngor ar ôl ystyried perfformiad y Prif
Weithredwr yn erbyn nifer o amcanion a
bennwyd ymlaen llaw. Cyfunir canran o'r
cynnydd, fel y cynghorir gan Lywodraeth
Cymru, â chyflog y Prif Weithredwr a thelir y
gweddill fel dyfarniad heb ei gyfuno. Yn
absenoldeb canllawiau oddi wrth Lywodraeth
Cymru o ran newidiadau i gyflog y Prif
Weithredwr, nid oedd y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol yn gallu penderfynu
a oedd modd talu cynnydd yn ystod y flwyddyn.
O ganlyniad ni chafodd y Prif Weithredwr
gynnydd neu fonws ar wahân o ran 2013/14.

Ceir manylion pellach am gydnabyddiaeth
ariannol a buddiannau pensiwn y Cadeirydd, y
Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr eraill yn
nodyn 9b o'r datganiadau ariannol. Archwilir y
wybodaeth hon.

Penodir aelodau'r Cyngor gan Weinidogion
Cymru am gyfnod o dair blynedd a gellir eu
hailbenodi am gyfnod pellach o dair blynedd.
Penodwyd y Cadeirydd presennol, yr Athro Dai
Smith, yn aelod o'r Cyngor ar 1 Ebrill 2004,
ond daeth yn Gadeirydd ar 1 Ebrill 2006.
Wedyn penododd y Gweinidog dros
Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg yr Athro
Dai Smith am dymor o dair blynedd (1 Ebrill
2007-31 Mawrth 2010), adnewyddodd y
Gweinidog dros Dreftadaeth ei benodiad am
dair blynedd arall (hyd at 31 Mawrth 2013) a
chyhoeddodd y Gweinidog dros Dai, Adfywio a
Threftadaeth y pery'r Athro yn ei swydd tan 31
Mawrth 2016. Cyflogir y Prif Weithredwr ac
uwch gyfarwyddwyr ar gontractau parhaol yn
unol â thelerau ac amodau safonol y Cyngor.

Ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn
llwyddiannus, mae hawl gan y Prif Weithredwr
a Chyfarwyddwyr i gael rhybudd o 13 wythnos i
derfynu eu cyflogaeth.

Dyddiadau dechrau cyflogaeth yw: 
Yr Athro Dai Smith (Cadeirydd) 1 Ebrill 2006;
Nicholas Capaldi (Prif Weithredwr) 15 Medi
2008; David Alston (Cyfarwyddwr y
Celfyddydau) 1 Gorffennaf 2005; 
Katherine Davies (Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Buddsoddi ac Ariannu o 1 Chwefror 2012
ymlaen), 24 Awst 1998; Diane Hebb
(Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi o 
1 Chwefror 2012), 13 Ionawr 1992; Siân
Tomos (Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio o 
1 Chwefror 2012 ymlaen), 3 Mai 1994; a
Hywel Tudor (Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau)
21 Ionawr 2002.
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Aelodau o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol
a wasanaethodd er 1 Ebrill 2013 oedd:

Yr Athro Dai Smith (aelod o'r Cyngor);
Margaret Jervis MBE DL (aelod o'r Cyngor); a
Dr John Geraint (aelod o'r Cyngor).

Nicholas Capaldi
Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Yr Athro Dai Smith
Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014
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Dan Erthygl 11 o'r Siarter Frenhinol ddyddiedig
30 Mawrth 1994 (fel y'i diwygiwyd) mae'n
ofynnol i'r Cyngor baratoi datganiad cyfrifon ar
ffurf a sail a bennir gan Weinidogion Cymru ar
gyfer pob blwyddyn ariannol. Paratoir y cyfrifon
ar sail croniadau ac mae'n rhaid iddynt roi
darlun cywir a theg o sefyllfa'r Cyngor ar
ddiwedd y flwyddyn, ei adnoddau i mewn a'r
ffordd y defnyddir adnoddau, enillion a
cholledion cydnabyddedig a llifau arian ar
gyfer y flwyddyn ariannol.

Wrth baratoi'r cyfrifon, mae'n ofynnol i'r
Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio ag
egwyddorion cyfrifyddu a gofynion datgelu
Datganiad o'r Arfer a Argymhellir ar gyfer
Elusennau (diwygiwyd 2005), ac i'r graddau ei
fod yn egluro neu'n adeiladu ar ofynion y
Datganiad o'r Arfer a Argymhellir, Llawlyfr
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth ac yn
benodol: 

• ufuddhau i'r Cyfarwyddyd Cyfrifon a
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru, gan
gynnwys y gofynion cyfrifyddu a datgelu
perthnasol a chymhwyso polisïau cyfrifyddu
addas yn gyson;

• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol;

• nodi a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwys,
fel y'u nodwyd yn y Datganiad o'r Arfer a
Argymhellir a Llawlyfr Adroddiadau Ariannol
y Llywodraeth, a datgelu ac esbonio unrhyw
wyriadau perthnasol yn y datganiadau
ariannol; a

• pharatoi'r datganiadau ariannol ar sail
busnes byw.

Mae Prif Swyddog Cyfrifyddu Llywodraeth
Cymru wedi dynodi'r Prif Weithredwr yn
Swyddog Cyfrifyddu dros y Cyngor. Nodir
cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu, gan
gynnwys ei gyfrifoldeb am briodoldeb a
rheoleidd-dra'r cyllid cyhoeddus y mae'r
Swyddog Cyfrifyddu'n atebol amdano, am
gadw cofnodion cywir a diogelu asedau'r
Cyngor, ym Memorandwm i Swyddogion
Cyfrifyddu Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd
gan Drysorlys Ei Mawrhydi.

Nicholas Capaldi
Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Yr Athro Dai Smith
Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014

Datganiad o Gyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu 
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Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau
ariannol cyfrif gweithgareddau cyffredinol
Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y flwyddyn
a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014 dan erthygl 11
o Siarter Frenhinol y Cyngor. Mae'r rhain yn
cynnwys y datganiad gweithgareddau ariannol,
y fantolen, datganiad llif arian a'r nodiadau
cysylltiedig. Paratowyd y datganiadau ariannol
hyn dan y polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt.
Archwiliais hefyd y wybodaeth yn yr Adroddiad
ar gydnabyddiaeth ariannol a ddisgrifir yn yr
adroddiad hwnnw fel rhai archwiliedig.

Priod gyfrifoldebau'r Cyngor, y Swyddog
Cyfrifyddu a'r archwilydd

Fel yr eglurir yn fanylach yn Natganiad
Cyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu,
y Prif Weithredwr yw’r Swyddog Cyfrifyddu ac ef
sy'n gyfrifol am baratoi'r Adroddiad Blynyddol,
sy'n cynnwys yr Adroddiad Cydnabyddiaeth
Ariannol, a'r datganiadau ariannol yn unol ag
Erthygl 11 o Siarter Frenhinol y Cyngor a
chyfarwyddiadau a wnaed gan Weinidogion
Cymru dan y Ddeddf honno, ac am sicrhau
rheoleidd-dra'r trafodion ariannol.

Fy nghyfrifoldeb yw archwilio'r datganiadau
ariannol a'r rhan o'r adroddiad ar
gydnabyddiaeth i'w harchwilio yn unol â'r
gyfraith berthnasol a'r Safonau Archwilio
Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Mae'r
safonau hyn yn ei gwneud yn ofynnol imi
gydymffurfio â Safonau Moesegol i Archwilwyr y
Bwrdd Arferion Archwilio. 

Cwmpas yr archwiliad o'r datganiadau ariannol

Cynhelir archwiliad i gael tystiolaeth am y
symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau
ariannol a'r nodiadau cysylltiedig i roi sicrwydd
rhesymol nad oes unrhyw gamddatganiadau
perthnasol yn y datganiadau ariannol, boed
hynny drwy dwyll neu wall. Mae hyn yn cynnwys

asesu'r canlynol: a yw'r polisïau cyfrifyddu yn
briodol i amgylchiadau'r Cyngor ac wedi'u
cymhwyso'n gyson a'u datgelu'n ddigonol;
rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu
sylweddol a wnaed gan y Cyngor; a
chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol.

Mae hefyd yn ofynnol imi gael digon o
dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol bod y
gwariant a'r incwm wedi'u cymhwyso at y
dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad
Cenedlaethol Cymru a bod y trafodion ariannol
yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu
llywodraethu.

Hefyd darllenaf yr holl wybodaeth ariannol ac
anariannol yn Adroddiad Blynyddol yr
ymddiriedolwyr i nodi unrhyw anghysonderau
sylweddol o’u cymharu â’r datganiadau
ariannol archwiliedig. Os dof yn ymwybodol o
unrhyw gamddatganiadau neu anghysonderau
sylweddol ymddangosiadol, ystyriaf y
goblygiadau yn fy adroddiad.

Barn ar y Datganiadau Ariannol

Yn fy marn, mae'r datganiadau ariannol: 

• yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa'r
Cyngor ar 31 Mawrth 2013 a'i ddiffyg a'i
lifau arian am y flwyddyn a ddaeth i ben
bryd hynny; ac

• wedi'u paratoi'n iawn yn unol â
chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a
gyhoeddir dan erthygl 11 o Siarter Frenhinol
y Cyngor.

Tystysgrif ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru 
i Gyngor Celfyddydau Cymru
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Barn ar Reoleidd-dra

Yn fy marn, ymhob ffordd berthnasol, mae'r
gwariant a'r incwm wedi'u cymhwyso at y
dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad
Cenedlaethol Cymru ac mae'r trafodion
ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n
eu rheoli. 

Barn ar faterion eraill 

Yn fy marn:

• mae'r rhan o'r Adroddiad Cydnabyddiaeth
Ariannol i'w harchwilio wedi'i pharatoi'n
briodol yn unol â chyfarwyddiadau
Gweinidogion Cymru a wnaed dan Erthygl
11 o Siarter Frenhinol y Cyngor; 

• mae'r wybodaeth a gynhwysir yn Adroddiad
Blynyddol yr ymddiriedolwyr yn gyson â'r
datganiadau ariannol.

Materion y cyflwynaf adroddiad arnynt drwy
eithriad

Nid oes gennyf unrhyw beth i'w nodi o ran y
materion canlynol, y cyflwynaf adroddiad ichi
arnynt os bydd yr amgylchiadau canlynol yn
berthnasol, yn fy marn:

• nid yw’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol
yn adlewyrchu cydymffurfiaeth â chanllawiau
Trysorlys Ei Mawrhydi;

• ni chadwyd cofnodion cyfrifyddu priodol;

• ni ddatgelwyd gwybodaeth a ddynodwyd
gan Drysorlys Ei Mawrhydi o ran
cydnabyddiaeth a thrafodion eraill; neu

• nid wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a'r
esboniadau sydd arnaf eu hangen ar gyfer fy
archwiliad.

Adroddiad

Nid oes gennyf sylwadau i'w gwneud ar y
datganiadau ariannol hyn.

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ 

16  Gorffennaf 2014

Cyfrifoldeb Cyngor Celfyddydau Cymru yw
cynnal gwefan Cyngor Celfyddydau Cymru a
sicrhau cywirdeb; nid yw’r gwaith a gyflawnwyd
gan yr ymchwilwyr yn cynnwys ystyriaeth ar y
materion yma ac o ganlyniad nid yw’r
archwilwyr yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros
unrhyw newidiadau a ddigwydd i’r
datganiadau ariannol unwaith y cyflwynwyd
hwy’n y lle cyntaf ar y wefan. 
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Datganiad o Weithgareddau Ariannol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

Cronfeydd Cronfeydd 2014 2013
anghyfyngedig cyfyngedig Cyfanswm Cyfanswm

Nodyn £’000 £’000 £’000 £’000

ADNODDAU SY'N DOD I MEWN
Adnoddau sy'n dod i mewn o arian a 
gynhyrchwyd

Incwm gwirfoddol:
Grant cymorth oddi 
wrth Lywodraeth Cymru 3 29,826 4,400 34,226 34,247
Grantiau a rhoddion eraill 4 - 845 845 2,409
Is-gyfanswm Incwm Gwirfoddol 29,826 5,245 35,071 36,656

Gweithgareddau cynhyrchu arian:
Gwasanaethau a nawdd 5 148 63 211 267

Incwm buddsoddi:
Llog banc 9 - 9 17

Adnoddau eraill sy'n dod i mewn 6 508 - 508 174
Cyfanswm yr adnoddau sy'n dod i mewn 30,491 5,308 35,799 37,114

ADNODDAU A WARIWYD
Gweithgareddau elusennol 7,8,9 31,538 5,158 36,696 36,678
Costau llywodraethu 10 89 - 89 87
Grant cymorth a roddwyd i 
Lywodraeth Cymru - 300 300 -
Llog banc a ildiwyd i Gronfa Gyfunol Cymru 9 - 9 17
Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd 31,636 5,458 37,094 36,782

Adnoddau net a dderbyniwyd/(a dalwyd allan) (1,145) (150) (1,295) 332
Trosglwyddiadau gros rhwng cronfeydd 15 30 (30) - -

Symudiad net yn yr arian (1,115) (180) (1,295) 332
Balansau arian a ddygwyd ymlaen 2,823 412 3,235 2,903
Cyfanswm yr arian a gariwyd ymlaen 1,708 232 1,940 3,235

Nid oes unrhyw enillion na cholledion ac eithrio'r rhai a ddangosir uchod.

Nid oes unrhyw weithgareddau sydd wedi peidio ac ni chafwyd unrhyw gaffaeliadau yn 
ystod y flwyddyn.

Mae'r nodiadau ar dudalennau 55 - 78 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn
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Mantolen
ar 31 Mawrth 2014

2014 2013
Nodyn £’000 £’000 £’000 £’000

Asedau sefydlog
Asedau sefydlog anniriaethol 11a 7 15
Asedau sefydlog diriaethol 11b 249 295

256 310
Buddsoddi yn 
Cerdd Cymru:Music Wales Cyf 1b, 20 - -

Asedau cyfredol
Grantiau a dalwyd ymlaen llaw 12 496 516
Dyledwyr a rhagdaliadau eraill 13 1,216 2,281
Arian a phethau cyfwerth ag arian 1,021 1,491

2,733 4,288

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus mewn 
blwyddyn

Grantiau taladwy (504) (104)
Credydwyr eraill sy'n ddyledus o 
fewn blwyddyn (545) (1,259)

14 (1,049) (1,363)
Asedau cyfredol net 1,684 2,925

Cyfanswm yr asedau llai'r rhwymedigaethau cyfredol 1,940 3,235

Asedau net 1,940 3,235

Cynrychiolwyd gan:
Gronfeydd

Cronfeydd anghyfyngedig 15 1,708 2,823
Cronfeydd cyfyngedig 15 232 412

1,940 3,235

Mae'r nodiadau ar dudalennau 55 - 78 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'u llofnodi ar ei ran gan

Nicholas Capaldi Yr Athro Dai Smith
Swyddog Cyfrifyddu Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014 11 Gorffennaf 2014
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Datganiad Llif Arian
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

2014 2013
Nodyn £’000 £’000

Mewnlif arian net/(all-lif) o weithgareddau 
gweithredu 17a (414) (6,101)

Llog banc 9 17

(405) (6,084)

Gwariant cyfalaf 17b (65) (76)

Cynnydd/(Gostyngiad) mewn arian 
yn y flwyddyn 17c (470) (6,160)

Mae'r nodiadau ar dudalennau 55 - 78 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn
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1. Polisïau cyfrifyddu

a. Sail y paratoi

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn dan y
confensiwn cost hanesyddol a addaswyd i
gynnwys rhai asedau sefydlog yn ôl eu gwerth
i’r Cyngor ar sail cost gyfredol. Fe'u paratowyd
yn unol â'r Cyfarwyddyd Cyfrifon a
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru a
bodlonant ofynion Deddf Elusennau 2006 a
2011, cyfarwyddiadau'r Comisiwn Elusennau
ar Gyfrifyddu ac Adrodd gan Elusennau:
Datganiad o Ymarfer a Argymhellir (diwygiedig
2005) a Datganiadau o Ymarfer Safonol
Cyfrifyddu a Safonau Adrodd Ariannol a
gyflwynwyd ac a fabwysiadwyd gan y Bwrdd
Safonau Cyfrifyddu cyn belled bod y gofynion
yn briodol. Yn ogystal â chydymffurfio â'r
Datganiad Arfer a Argymhellir ar gyfer
Elusennau, rhoddir ystyriaeth i Lawlyfr
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth a
gyhoeddwyd gan Drysorlys Ei Mawrhydi i'r
graddau ei fod yn egluro neu'n adeiladu ar
ofynion y Datganiad Arfer a Argymhellir. Nodir
isod grynodeb o'r prif bolisïau cyfrifyddu sydd
wedi'u cymhwyso'n gyson.

Dan Gyfarwyddiadau Cyfrifon ar wahân mae'r
driniaeth gyfrifyddu a gaiff grantiau cyffredinol
a grantiau'r loteri yn wahanol iawn. Felly, gan
ystyried paragraff 359 o Ddatganiad Arfer a
Argymhellir y Comisiwn Elusennau (a
ddiwygiwyd yn 2005), ym marn yr
ymddiriedolwyr mae'n amhriodol paratoi cyfrif
cyfunol gan na roddai ddarlun gwir a theg o'r
ffordd y defnyddia'r Cyngor ei adnoddau. Ond
darperir cyfanswm yr adnoddau i mewn ac
amcan o'r gwariant elusennol uniongyrchol
cyfun ar y celfyddydau yn nodyn 2.

b. Cerdd Cymru:Music Wales Cyf

Mae gan y Cyngor fudd 50% yn Cerdd
Cymru:Music Wales Cyf, sef cyd-drefniant â’r
Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig. Yn unol ag
FRS 9 y cyfrifir y budd hwn yn gyd-drefniant 

nad yw'n endid na chyfunwyd â datganiadau
ariannol y Cyngor. Yn lle gwneud hyn, nodwyd
ein cyfran o lif arian yn Cerdd Cymru:Music
Wales a chyfrifyddwyd amdani yn natganiad y
gweithgareddau ariannol petai'n rhan o
weithrediadau'r Cyngor. Dangosir unrhyw
symiau sy'n ddyledus i Cerdd Cymru:Music
Wales neu'n ddyledus ganddi inni dan y
penawdau priodol yn y fantolen. Ni chyfunwyd
y trefniant ac felly ni chofnodir unrhyw
fuddsoddiad yn Cerdd Cymru:Music Wales yn
ei gost hanesyddol, llai'r lleihad yn y gwerth i
adlewyrchu cyfran y Cyngor o'r asedau net, lle
mae hyn yn is. Ni chymer y datganiadau
ariannol i ystyriaeth unrhyw warged a
gynhyrchir ac a ddelir yn Cerdd Cymru:Music
Wales am fod cyfyngiadau arno ac ansicrwydd
ynghylch ei ddosbarthu. (Gweler nodyn 20)

c. Incwm

Rhoddir cyfrif am bob incwm ar sail croniadau,
heblaw am gymynroddion, cyfraniadau a
rhoddion a gydnabyddir dim ond pan gânt eu
derbyn. Trinnir grantiau cyfalaf sy'n
dderbyniadwy fel adnoddau sy'n dod i mewn.

Ni chofnodir incwm yn wariant net yn
natganiad gweithgareddau ariannol.

ch.Dosbarthu Loteri

Ni chwmpasa'r datganiadau ariannol hyn
swyddogaeth y Cyngor i ddosbarthu’r loteri y
paratowyd datganiadau ariannol ar wahân ar
ei chyfer yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddwyd
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon.

Â'r Cyngor i gostau sy'n cynnal ei swyddogaeth
o weithgareddau cyffredinol a dosbarthu arian
y loteri. Yn unol â'r Cyfarwyddyd Ariannol a
roddwyd gan Lywodraeth Cymru, dosranna'r
Cyngor gostau anuniongyrchol yn briodol
rhwng y ddau faes hyn o weithgarwch gan
gyfeirio at yr amser a dreuliant neu'r adnoddau
a ddefnyddiant.

Nodiadau sy'n rhan o'r datganiadau ariannol
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d. Adnoddau a werir

Rhoddir cyfrif am bob gwariant ar sail
croniadau ac mae wedi'i ddosbarthu dan
benawdau sy'n cyfuno'r holl gostau sy'n
ymwneud â'r categori. Lle na ellir priodoli
costau'n uniongyrchol i benawdau penodol
maent wedi'u dyrannu i weithgareddau ar sail
sy'n gyson â'r defnydd o'r adnoddau.

dd.Grantiau a roddwyd

Ceir gwariant cymhorthdal ar ffurf grantiau a
gynigir yn ffurfiol i sefydliadau a ariannwn.
Cynigir grantiau er mwyn cynnal rhaglen o
weithgareddau y cynlluniwyd ar eu cyfer, neu
sy'n cychwyn mewn blwyddyn ariannol benodol
a chodir hwy ar ddatganiad o Weithgareddau
Ariannol y flwyddyn honno.

Ar y Datganiad o Weithgareddau Ariannol ni
chodir ymrwymiadau ymlaen a wneir yn y
flwyddyn sy'n gysylltiedig â gweithgarwch y
flwyddyn nesaf fel y dywed nodyn 19. Ym marn
yr ymddiriedolwyr ni fyddai cynnwys y grant
cymorth i gwrdd â'r ymrwymiadau hyn yn rhoi
golwg wir a theg ar ddefnydd y Cyngor o'i
adnoddau am nas cydnabyddir nes ei dderbyn.

Dangosir grantiau heb eu talu ar ddiwedd y
flwyddyn yn gredydwyr yn y Fantolen. Dangosir
unrhyw ragdaliadau a wnaed mewn perthynas â
grantiau a gymeradwywyd yng nghyswllt
gweithgareddau yn y dyfodol yn y fantolen fel
asedau cyfredol. 

Mae pob grant a gynigiwyd wedi'i restru yn yr
atodiad i'r Adroddiad Blynyddol hwn.

e. Gwasanaethau a nawdd

Cynnwys gwasanaethau a nawdd y costau
uniongyrchol, gan gynnwys staff a dibrisiant, y
gellir eu priodoli i weithgareddau elusennol.

f. Dyrannu costau gweithredu

Dyrannwyd hwy yn y lle cyntaf rhwng
gweithgareddau elusennol a llywodraethu.
Rhannwyd costau gweithredu sy'n gysylltiedig â
gweithgareddau elusennol i adlewyrchu'r amser
a dreulia'r staff wrth ddarparu gweithgareddau
uniongyrchol a chefnogi eu darparu. Mae
dyraniad a dadansoddiad y costau hyn yn
nodyn 7, 8 a 9.

ff. Costau llywodraethu

Mae costau llywodraethu yn cynnwys pob cost
sy'n ymwneud ag atebolrwydd cyhoeddus y
Cyngor fel elusen a'i gydymffurfiaeth â
rheoleiddio ac arferion da. Dadansoddir y
costau hyn yn nodyn 10.

g. Arian tramor

Trosir yn unol â'r gyfradd gyffredinol ar adeg y
trafodyn arian refeniw a gafwyd a gwariant yr
aed iddo mewn arian tramor. Trosir yn unol â'r
gyfradd gyffredinol ar adeg dyddiad y fantolen
unrhyw falansau a nodir mewn arian tramor.
Trosir yn unol â chyfradd y contract trafodion a
balansau a gwmpesir gan flaengontractau.

ng.Cydnabod rhwymedigaethau

Cydnabyddir rhwymedigaethau pan gyfyd
rhwymedigaeth i drosglwyddo buddiannau
economaidd o ganlyniad i trafodion neu
ddigwyddiadau yn y gorffennol.

h. Cyfrifyddu cronfeydd

Cronfeydd cyfyngedig yw'r rhai a ddefnyddir yn
ôl cyfyngiadau penodol a orfodir gan roddwyr
neu a wnawn am resymau penodol. Mae'r gost
o godi a gweinyddu arian o'r fath wedi'i chodi
ar y gronfa benodol. Nodir amcan a defnydd
pob cronfa gyfyngedig yn y nodiadau i'r
datganiadau ariannol.
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Cronfeydd anghyfyngedig yw'r rhai sydd ar gael
i'w ddefnyddio yn ôl ein disgresiwn i hyrwyddo
amcanion ein siarter ac na ddynodwyd at
unrhyw ddibenion eraill.

Lle dyrennir costau cynnal i weithgareddau
elusennol cyfyngedig trosglwyddir swm o'r arian
anghyfyngedig i dalu'r costau hyn.

i. Asedau sefydlog

Perchnogwn ddau eiddo rhydd-ddaliadol
(Theatr y Sherman a Stiwdio Ddawns Rubicon) a
osodir ar brydlesau hir am rent rhad i
denantiaid na chânt eu rheoli gennym a heb
ddarpariaeth inni eu hailfeddiannu. Yn seiliedig
ar gyngor gan syrfewyr siartredig allanol ac
annibynnol, ystyrir bod gwerth gweddilliol y
buddiannau rhydd-ddaliadol hyn yn fach iawn
felly caiff yr asedau hyn eu dal yn y cyfrifon ar
ddim gwerth.

Trinnir costau datblygu gwefan, yn unol â
chrynodeb 29 o'r Tasglu Materion Brys yn
asedau sefydlog diriaethol. 

Trinnir trwyddedau meddalwedd gyfrifiadurol fel
asedau sefydlog anniriaethol os cwmpasant fwy
nag un flwyddyn.

Ac eithrio eiddo rhydd-ddaliadol, cynhwysir pob
ased sefydlog diriaethol ac anniriaethol ar gost
hanesyddol lai rhywfaint am ddibrisiant ac
amorteiddiad. Yn ein barn nid oes gwahaniaeth
sylweddol rhwng gwerth y llyfr ac un y farchnad.

j. Amorteiddiad a dibrisiant

Cyfalefir asedau unigol sy'n costio £1,000 ac yn
ddrutach a rhoddir blwyddyn gyfan o ddibrisiant
yn y flwyddyn gaffael. Darperir amorteiddiad ar
asedau sefydlog anniriaethol a dibrisiant ar
asedau sefydlog diriaethol ar gyfraddau a
gyfrifir i ddileu cost neu brisiant pob ased i'w
gwerth gweddilliol ar sail llinell syth dros eu
bywyd defnyddiol disgwyliedig fel a ganlyn:

Trwyddedau meddalwedd cyfrifiadurol - 
dros 3 blynedd
Gwelliannau prydlesol dros gyfnod y brydles
Celfi, gosodion a ffitiadau - dros 10 mlynedd
Offer - dros 4 blynedd
Costau datblygu gwefan - dros 3 blynedd
System gyfrifiadurol - dros 3 blynedd

l. Prydlesi

Codir costau prydlesi gweithredol ar y
Datganiad Gweithgareddau Ariannol ar sail
llinell syth dros fywyd y brydles.

ll. Pensiynau

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr
sydd wedi'i dderbyn i Gynllun Ymddeol Cyngor
y Celfyddydau 1994 sy'n darparu buddiannau
diffiniedig i'w weithwyr. Codir am gostau ein
cyfraniadau ar y datganiad gweithgareddau
ariannol fel y gellir rhannu cost pensiynau dros
fywyd gwaith y gweithwyr.

Mae hefyd yn gynllun budd diffiniedig, cyflogwyr
lluosog felly, ni allwn nodi ein cyfran o'r asedau
a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd
cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad
diffiniedig, yn unol ag FRS 17. 

Cyflwynodd Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd
gynllun cyfraniad diffiniedig, Pensiwn y Bobl, a
ddaw i rym ar 1 Mai 2014, sy'n ddewis amgen i
ddiwallu gofynion deddfwriaeth awtogofrestru.
Cyfrifyddir ar gyfer y cynllun yn unol ag FRS 17.

m. Trethiant

Codir Treth Ar Werth anadenilladwy a ddeillia o
wariant ar weithgareddau nad ydynt yn rhai
busnes ar y datganiad gweithgareddau ariannol
neu caiff ei chyfalafu'n ased sefydlog lle y bo'n
gymwys.
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n. Offerynnau ariannol

Asedau ariannol: Nid yw dyledwyr masnachol
yn cario unrhyw log a chânt eu nodi ar eu
gwerth nominal fel y'u gostyngwyd gan
lwfansau priodol ar gyfer symiau
anadenilladwy amcangyfrifedig. Mae arian yn
cynnwys arian parod ac arian yn y banc ac
arian wedi'i gadw yn y tymor byr ond ar
delerau sy'n caniatáu ei gael ar unwaith. 

Rhwymedigaethau ariannol: Nid yw credydwyr
masnachol yn cario llog a chânt eu nodi ar eu
gwerth nominal.

2. Gweithgareddau cyffredinol a dosbarthu'r
Loteri: adnoddau cyfunol sy'n dod i mewn a
gwariant elusennol uniongyrchol ar y
celfyddydau

Dengys cyfrif dosbarthu'r Loteri ar wahân mai
cyfran 2013/14 Cyngor Celfyddydau Cymru
o'r enillion o'r Loteri Genedlaethol yw
£16,892,000 (2012/13: £19,355,000). Ar
gyfer 2013/14, cyfanswm cyfunol yr adnoddau
a ddeuai i mewn o ran gweithgareddau
cyffredinol a'r Loteri oedd £52,843,000
(2012/13: £56,599,000).

Codir grantiau cyffredinol ar y datganiad
gweithgareddau ariannol cyn gynted ag y cânt
eu cynnig. Codir grantiau'r Loteri dim ond pan
fydd y cynnig ffurfiol wedi'i dderbyn gan y sawl
a gaiff y grant. Er nad yw pob un yn cael ei
godi'n wariant yn Natganiad Gwariant Net
Cynhwysfawr, yn ystod 2013/14
cymeradwyodd y Cyngor grantiau'r Loteri o
£18,078,000 (2012/13: £11,958,000). Ar 
y sail hon, cyfanswm y gwariant uniongyrchol
elusennol ar y celfyddydau ar gyfer
gweithgareddau cyffredinol a Loteri ar gyfer
2013/14 oedd £56,784,000 (2012/13:
£50,055,000).
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3. Adnoddau a dderbynnir
Incwm gwirfoddol: Grant cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru

Mae'r grant cymorth a ddangosir yn y datganiad o weithgareddau ariannol yn gyson â'r swm o arian
a roddwyd gan Lywodraeth Cymru fel a ganlyn: 

Cronfeydd Cronfeydd 2014 2013
anghyfyngedig cyfyngedig Cyfanswm Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000

Cymorth grant arian a dalwyd yn llawn 29,826 4,400 34,226 34,247
Cymorth grant a gredydwyd i adnoddau sy'n dod i 
mewn yn y datganiad gweithgareddau ariannol 29,826 4,400 34,226 34,247

4. Adnoddau a dderbynnir
Incwm gwirfoddol: Grantiau a rhoddion eraill

Cronfeydd Cronfeydd 2014 2013
anghyfyngedig cyfyngedig Cyfanswm Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000

Grantiau o arian Ewropeaidd - 155 155 1,851
Sbardun – cyfraniad oddi wrth raglen 
Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth Cymru - 100 100 -
Gŵyl Dylan Thomas 100 – cyfraniadau 
oddi wrth bartneriaid - 590 590 -
Cronfa Wladol y DU - - - 507
Grantiau o flynyddoedd blaenorol nad 
oes eu hangen bellach - - - 51

- 845 845 2,409
5. Adnoddau a dderbynnir

Gweithgareddau cynhyrchu arian: 
Gwasanaethau a nawdd Cronfeydd Cronfeydd 2014 2013

anghyfyngedig cyfyngedig Cyfanswm Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000

Cynllun teithio cymunedol:
- cyfraniadau gan leoliadau/hyrwyddwyr 114 - 114 126

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru:
- cyfraniad oddi wrth The British Council - 60 60 40
- cyfraniadau gan eraill - 3 3 15

Taliadau'r Cynllun Casglu 25 - 25 24
Cynhadledd Flynyddol - ffioedd y cynadleddwyr 6 - 6 4
Symposiwm Marchnata'r Celfyddydau - ffioedd yr hyfforddeion 2 - 2 -
Incwm arall 1 - 1 -
Olympiad Diwylliannol 2012:
- cyfraniad gan Lywodraeth Cymru - - - 33
Cronfa Wladol y DU - ffioedd rheoli - - - 24
Ffioedd am waith arddangos yn Nhŷ Gwydyr, Whitehall - - - 1

148 63 211 267
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6. Adnoddau a dderbynnir
Adnoddau eraill sy'n dod i mewn

Cronfeydd Cronfeydd 2014 2013
anghyfyngedig cyfyngedig Cyfanswm Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000

Cymhelliant prydles - rhyddhau incwm gohiriedig 49 - 49 59
Cyfraniad o gyfrif Dosbarthu'r Loteri am 
ddefnyddio asedau sefydlog 48 - 48 41
Cyfran o incwm Cerdd Cymru:Music Wales (nodyn 20) 411 - 411 74

508 - 508 174

7. Adnoddau a werir
Gweithgareddau elusennol

Gweithgareddau Costau 2014 2013
anghyfyngedig cefnogi Cyfanswm Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000

Rhoi grantiau a datblygu'r celfyddydau 1 31,868 363 32,231 30,413
Strategaeth ac ymchwil y celfyddydau 1,888 269 2,157 1,788
Rhyngwladol 672 121 793 609
Prosiectau a ariennir gan Ewrop 37 8 45 2,155
Gwasanaethau: Noson Allan a'r Cynllun Casglu 583 84 667 670
Eiriolaeth 341 33 374 271
Lleihad yn y buddsoddiad yn 
Cerdd Cymru:Music wales (nodyn 20) 35 - 35 60
Cyfran o wariant Cerdd Cymru:Music Wales (nodyn 20) 394 - 394 91
Olympiad Diwylliannol 2012 a Chronfa Waddol y DU - - - 621

35,818 878 36,696 36,678

1 Gan gynnwys grantiau:
- i gyrff cyhoeddus 4,853 4,535
- i gyrff preifat 25,917 24,591

30,770 29,126

Mae pob grant wedi'i restru yn yr atodiad i'r Adroddiad Blynyddol hwn.
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8. Costau gweithredu
2014 2013

Tynnu Net a Net a
Aildaliadau i  Godir ar  Godir ar
Ddosbarthu'r Weithgareddau Weithgareddau

Costau gros Loteri Cyffredinol Cyffredinol
£’000 £’000 £’000 £’000

A godir ar weithgareddau uniongyrchol (nodyn 7)

Dyrannu grantiau a datblygu'r celfyddydau 505 256 249 205
Strategaeth ac ymchwil y celfyddydau 290 105 185 161
Rhyngwladol 83 - 83 75
Prosiectau a ariennir gan Ewrop 5 - 5 37
Gwasanaethau: Noson Allan a'r Cynllun Casglu 57 - 57 51
Eiriolaeth 50 26 24 20
Olympiad Diwylliannol 2012 aa Chronfa 
Waddol y DU - - - 16

990 387 603 565

A godir ar gostau cefnogi (nodyn 7)

Costau cysylltiedig â staff 67 34 33 24
Seilwaith 184 87 97 92
Costau rhedeg swyddfa 23 11 12 9
Ffioedd proffesiynol 72 45 27 15
TAW anadenilladwy 56 29 27 24
Amorteiddiad a dibrisiant 51 19 32 28
Adolygiad sefydliadol - - - 10

453 225 228 202

Cyfanswm 1,443 612 831 767

9. Costau staff

a. Cynnwys cyfanswm costau staff y canlynol:
2014 2013

Tynnu Net a Net a
Aildaliadau i  a Godir ar  a Godir ar
Ddosbarthu'r Weithgareddau Weithgareddau

Costau gros Loteri Cyffredinol Cyffredinol
£’000 £’000 £’000 £’000

Cyflogau 2,697 814 1,883 1,890
Costau nawdd cymdeithasol 239 73 166 154
Costau pensiwn eraill 493 146 347 366
Costau asiantaeth 14 6 8 3
Costau diswyddiadau - - - 16

3,443 1,039 2,404 2,429
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2014 2013
Tynnu Net a Net a 

Aildaliadau i  Godir ar  Godir ar
Ddosbarthu'r Weithgareddau Weithgareddau

Costau gros Loteri Cyffredinol Cyffredinol
£’000 £’000 £’000 £’000

Ymgorfforir costau staff yn y datganiadau 
ariannol fel a ganlyn:

A godir ar weithgareddau uniongyrchol (nodyn 7)

Dyrannu grantiau a datblygu'r celfyddydau 1,143 431 712 642
Strategaeth ac ymchwil y celfyddydau 705 177 528 506
Rhyngwladol 238 - 238 234
Prosiectau a ariennir gan Ewrop 15 - 15 116
Gwasanaethau – Noson Allan a'r Cynllun Casglu 164 - 164 160
Eiriolaeth 101 36 65 64
Olympiad Diwylliannol 2012 a Chronfa Waddol 
y DU - - - 49

2,366 644 1,722 1,771

A godir ar gostau cefnogi (nodyn 7)

Rheoli a rheoli mewnol 447 174 273 283
Cyllid 213 74 139 130
Technoleg gwybodaeth a chyfrifiadurol 147 52 95 80
Rheoli cyfleusterau 62 22 40 38
Adnoddau dynol 43 15 28 22
Cyfathrebu 116 41 75 73

1,028 378 650 626

A godir ar lywodraethu (nodyn 10)

Cydnabyddiaeth ariannol y Cadeirydd 49 17 32 32

3,443 1,039 2,404 2,429

Nifer y staff (cyfwerth ag amser llawn) a gyflogwyd 
yn ystod y flwyddyn ar gyfartaledd oedd:

Ar 2014 2013
Ar draws  Weithgareddau Ar Ar

yr holl Dosbarthu'r Weithgareddau Weithgareddau
Gyngor Loteri Cyffredinol Cyffredinol

Nifer Nifer Nifer Nifer

Ar weithgareddau elusennol: a godir yn uniongyrchol 11 - 11 14
Ar weithgareddau elusennol: a ailgodir 49 14 35 36
Yn cefnogi ein gweithgareddau elusennol 16 8 8 8
Staff asiantaeth 1 - 1 -

77 22 55 58



2014 2013
Ar 31 Mawrth y gydnabyddiaeth flynyddol ganolrifol 
(gyfwerth ag amser llawn am yr holl Gyngor) oedd: £30,000 £30,000

Y gymhareb rhwng y gydnabyddiaeth flynyddol ganolrifol 
a chydnabyddiaeth yr aelod o'r staff â'r cyflog uchaf 
(yn yr holl Gyngor) oedd: 1:3.12 1:3.12

Cynlluniau iawndal - pecynnau ymadael (yr holl Gyngor):

Nifer y diswyddiadau  Nifer yr ymadawiadau Cyfanswm y pecynnau 
Band cost y pecyn ymadael gorfodol  eraill y cytunwyd arnynt ymadael yn ôl band cost

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13
<£9,999 - - - - - -
£10,000 to £24,999 - 1 - - - 1
£25,000 to £49,999 - - - - - -
£50,000 to £99,999 - - - - - -
Cyfanswm nifer y pecynnau 
ymadael - 1 - - - 1

Cyfanswm y gost (£'000) - 16 - - - 16

Talwyd costau diswyddo'n unol â darpariaethau polisi diswyddo Cyngor Celfyddydau Cymru. Fel arfer
talwn gostau ymadael pan ddaw'r gyflogaeth i ben ond darparwn amdanynt yn llawn ar yr adeg pan
fo gwybodaeth ddigon manwl i'w wneud.

Mae 'ymadawiadau eraill y cytunwyd arnynt’ yn cyfeirio at geisiadau am ddiswyddo lle, yn unol â
pholisi diswyddo Cyngor Celfyddydau Cymru, diflannodd swyddi'r gweithwyr yn y strwythur newydd
neu fe'u llenwyd gan weithwyr eraill a ddiswyddid yn orfodol fel arall. Nid oes gwahaniaeth yn yr
hawliadau talu rhwng gwirfoddolwyr a'r rhai a ddiswyddir yn orfodol.

b. Y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol am gyfarwyddo gweithgareddau'r Cyngor. Roedd eu
gwir daliadau a'u buddion pensiwn fel y dangoswyd yn y tablau canlynol.

Eleni, am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i'r nodyn hwn gynnwys un cyfanswm o gydnabyddiaeth ariannol.
Darparwyd ffigyrau cymaradwy ar gyfer 2012/13. Mae'n ffordd wahanol o gyflwyno'r gydnabyddiaeth
ariannol ar gyfer pob unigolyn ar gyfer y flwyddyn. Mae'r tabl a ddefnyddir yn debyg i'r un a
ddefnyddid gynt ac ni fu newid yn elfen y cyflogau. Mae swm buddion y pensiwn ar gyfer y flwyddyn
sy'n cyfrannu at un cyfanswm yn cael ei gyfrifo mewn ffordd newydd, yn debyg i'r dull a ddefnyddid i
sefydlu gwerthoedd am bensiynau at ddibenion treth ac yn seiliedig ar wybodaeth a gafwyd oddi wrth
actiwari Cynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru 1994.

Dyma sut y cyfrifir gwerth buddion pensiwn:
(cynnydd gwirioneddol mewn pensiwn* x 20) + (cynnydd gwirioneddol mewn unrhyw gyfandaliad) -
(cyfraniadau a wnaed gan yr aelodau)
*gan eithrio'r cynnydd oherwydd chwyddiant neu unrhyw gynnydd oherwydd trosglwyddo hawliau pensiwn 
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Nid swm yw hwn a dalwyd i unigolyn gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn, ond yn hytrach cyfrifiad sy'n
defnyddio gwybodaeth o'r tabl buddion pensiwn. Gellir dylanwadu ar y ffigyrau hyn gan nifer o
ffactorau, er enghraifft newidiadau yng nghyflog rhywun, os ydynt yn dewis gwneud cyfraniadau
ychwanegol at y cynllun pensiwn o'u cyflog neu beidio, a ffactorau prisio eraill sy'n effeithio ar y
cynllun pensiwn yn gyffredinol.

Dyma gyfanswm y ffigyrau cydnabyddiaeth ariannol:

2014 2013

Enw a Swydd Un cyfanswm Un cyfanswm
o ran o ran

Band Buddion cydnabyddiaeth Band Buddion cydnabyddiaeth
taliadau1 pensiwn ariannol taliadau1 pensiwn ariannol

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Nicholas Capaldi 90-95 22 115-120 90-95 21 110-115
Prif Weithredwr

David Alston 65-70 22 90-95 65-70 15 80-85
Cyfarwyddwr y Celfyddydau

Katherine Davies 55-60 37 95-100 50-55 51 100-105
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Buddsoddi ac Ariannu

Diane Hebb 55-60 27 80-85 50-55 31 80-85
Cyfarwyddwr Ymgysylltu 
ac Ymgyfranogi

Siân Tomos 55-60 32 85-90 50-55 20 70-75
Cyfarwyddwr Menter 
ac Adfywio

Hywel Tudor 65-70 24 90-95 65-70 12 75-80
Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau

1 Taliadau - nid oes canllawiau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth 
Cymru o ran hawl y Prif Weithredwyr i gael swm anghyfnerthedig 
cysylltiedig â pherfformiad ar gyfer 2013/14. Nid oes gan y 
Cyfarwyddwyr eraill hawl i gael dyfarniadau cysylltiedig â 
pherfformiad.
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2014 2014 2014 2014
Cyfanswm y  Gwirioneddol3

Cynnydd pensiwn a Gwerth 2 Gwerth Cynnydd 
gwirioneddol gronnwyd yn trosglwyddo trosglwyddo mewn 

mewn pensiwn   65 oed ar  cyfwerth cyfwerth  gwerth
a chyfandaliad 31 Mawrth 2014  ag arian ar ag arian ar trosglwyddo 
cysylltiedig yn a chyfandaliad 31 Mawrth 31 Mawrth sy'n cyfateb 

Enw a swydd 65 oed cysylltiedig 2014 2013 ag arian
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Nick Capaldi Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 5-10 91 77 12
Prif Weithredwr Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad15-20

David Alston
Cyfarwyddwr y Pensiwn 0-2.5 Pensiwn  5-10 124 104 18
Celfyddydau Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 15-20

Katherine Davies Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 15-20 263 243 16
Cyfarwyddwr Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 55-60
Gwasanaethau 
Buddsoddi ac Ariannu

Diane Hebb Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 5-10 145 129 14
Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 25-30
ac Ymgyfranogi

Siân Tomos Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 10-15 209 190 16
Cyfarwyddwr Menter Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 40-45
ac Adfywio

Hywel Tudor Pensiwn 0-2.5 Pensiwn10-15 185 168 15
Cyfarwyddwr Cyllid Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 30-35
ac Adnoddau

2 Gwerth trosglwyddo sy'n gyfwerth ag arian - ystyr hwn yw
gwerth cyfalafol buddion y cynllun pensiwn a gronnwyd
gan aelod ar adeg benodol ac a aseswyd gan actiwari. Y
buddion a brisir yw buddion cronedig yr aelod ac unrhyw
bensiwn amodol a ddelir i'w priod sy'n daladwy o'r cynllun.
Dyma daliad a wneir gan gynllun neu drefniant pensiwn i
ddiogelu buddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant
pensiwn arall pan ymedy'r aelod â'r cynllun a dewis
trosglwyddo'r buddion a gronnwyd eisoes yn y cynllun
blaenorol. Noda'r ffigurau pensiwn a ddangosir y buddion
a gronnwyd gan yr unigolyn ar ôl dod yn aelod llawn o'r
cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn swydd
uwch y mae'r datgeliad yn berthnasol iddo. Mae’r ffigurau
yn cynnwys gwerth unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun
neu drefniant arall a drosglwyddwyd gan yr unigolyn i
Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru 1994.
Cynhwysant hefyd unrhyw fuddiant pensiwn ychwanegol a
gronnodd aelod drwy brynu blynyddoedd ychwanegol o
wasanaeth pensiwn yn y cynllun ar ei draul ei hun. Cyfrifir
hwn yn y canllawiau a'r fframwaith a bennir gan y

Sefydliad a'r Gyfadran Actiwariaid ac nid ystyria unrhyw
ostyngiad gwirioneddol na phosibl mewn buddion o
ganlyniad i'r Dreth Lwfans Gydol Oes a all fod yn ddyledus
pan hawlir buddion pensiwn.

3 Gwir gynnydd yng Ngwerth Trosglwyddo sy'n Gyfwerth ag
Arian - adlewyrcha hwn y cynnydd a ariennir, i bob
pwrpas, gan y cyflogwr. Ni chynnwys y cynnydd mewn
pensiwn cronedig sy'n seiliedig ar chwyddiant, cyfraniadau
a delir gan y cyflogai (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion
a drosglwyddir o gynllun neu drefniant pensiwn arall) a
defnyddia ffactorau prisio cyffredin y farchnad ar ddechrau
a diwedd y cyfnod ariannol.

Y buddion persiwn oedd:
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Ar ôl diwygio Siarter Frenhinol y Cyngor a chyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau, ers 1 Ebrill 
2004, telir y Cadeirydd am ei wasanaeth ond nid yw'n derbyn taliadau bonws ac nid yw'n aelod o'r 
cynllun pensiwn. Ni thelir aelodau eraill y Cyngor, aelodau o'r pwyllgorau nac Ymgynghorwyr 
Cenedlaethol am eu gwasanaeth. Mae costau cyfarfodydd y Cyngor ar gyfer 2013/14 yn cynnwys 
swm crynswth o £15,477 (2012/13: £9801) a ad-dalwyd i 14 (20112/13: 12) aelod o’r Cyngor.

Cynhwysai cyfanswm y gwir daliadau i'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr:

2014 2013
£ £

Cadeirydd
Cyflog 43,810 43,810

Prif Weithredwr
Cyflog 93,380 93,380
Cyfraniad pensiwn y cyflogwr 16,155 16,155

109,535 109,535

Costau teithio a chynhaliaeth a gafwyd ac a dalwyd wrth gyflawni busnes y Cyngor:

Cadeirydd 3,129 2,882
Prif Weithredwr 8,744 8,283

66.04% (2012/13: 66.04%) o daliadau'r Prif Weithredwr a'r Cadeirydd a godir yn y datganiadau
ariannol hyn a chodir y gweddill ar weithgareddau dosbarthu'r loteri.

c. Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru 1994.
Mae'r gronfa yn gynllun buddiant diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr lluosog felly ni allwn
nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd cyfrif am y cynllun fel petai'n
gynllun cyfraniad diffiniedig, yn unol ag FRS 17. 

Fel arfer digwydd prisiad actiwaraidd annibynnol o Bensiwn Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru
bob tair blynedd. Daeth y prisiad diweddaraf - ar 31 Mawrth 2013 - i rym ar 31 Mawrth 2014.
Cyflwynodd y prisiad gyfraddau cyfrannu newydd i Gyngor Celfyddydau Cymru o ran cronni buddion
a lefel leiafsymiol o daliadau blynyddol tuag at y diffyg hanesyddol yn y gwasanaeth ar raddfa a
gynghorwyd gan actiwari'r cynllun. I gael gwared ar y diffyg, argymhelliad yr actiwari oedd cynyddu
cyfraniadau'r cyflogwr dros y 9 mlynedd nesaf o gymharu â'r 13 mlynedd a ddefnyddiwyd gynt.

Gan dybio y byddai'r symiau a argymhellwyd yn cael eu talu i'r cynllun, roedd yr actiwari o'r farn y
bydd adnoddau'r cynllun fel rheol yn debygol o fodloni holl rwymedigaethau'r cynllun wrth iddynt
godi. Dyma'r prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd: y byddai pris chwyddiant yn 2.75% y flwyddyn; y
byddai codiadau cyflog yn 1.5% y flwyddyn am y 5 mlynedd cyntaf a 3.5% wedyn; y byddai codiadau
pensiwn yn 2.75% y flwyddyn ar bensiynau sy'n fwy na Phensiynau Lleiafsymiol wedi'u Gwarantu; y
byddai codiadau pensiwn gohiriedig yn 2.75% y flwyddyn ar bensiynau a gronnwyd cyn Ebrill 2009 a
2.5% ar bensiynau a gronnwyd ar ôl y dyddiad hwnnw a bod y ddau'n ddarostyngedig i ailbrisiadau
statudol; y byddai cyfradd disgownt hanesyddol yn y gwasanaeth yn 4.8% y flwyddyn a chyfradd
disgownt y dyfodol yn y gwasanaeth yn 4.8% y flwyddyn.
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Cyfraniadau'r Cyngor a'i weithwyr oedd:

Ar gyfer staff sy'n ymuno â'r Cynllun: Y Cyngor Gweithwyr
2014 2013 2014 2013

ar neu cyn 31 Awst 2006 19.3% 19.3% 1.5% 1.5%
o 1 Medi 2006 hyd 31 Mawrth 2010 17.3% 17.3% 3.5% 3.5%
ar neu ar ôl 1 Ebrill 2010 14.8% 14.8% 6.0% 6.0%

Roedd yn rhaid i Gyngor Celfyddydau Cymru hefyd gyfrannu taliad lleiafsymiol o £48,000 tuag at y
diffyg yn ystod 2013/14.

O fis Ebrill 2014 ymlaen roedd cyfraniadau Cyngor Celfyddydau Cymru ar ran ei weithwyr wedi
cynyddu i 22% (ar gyfer y rhai a ymunodd hyd at 31 Awst 2006), 20% (ar gyfer y rhai a ymunodd
rhwng mis Medi 2006 a mis Mawrth 2010), a 17.5% (ar gyfer y rhai sy'n ymuno o fis Ebrill 2010
ymlaen). Cynyddodd y cyfraniad lleiafsymiol at y diffyg i £48,700 y flwyddyn o Ebrill 2014 ymlaen.

Tâl y Cyngor hefyd gyflog pensiynadwy o 0.2% mewn perthynas â phob aelod sy'n cael yswiriant
bywyd yn unig.

Dan ddeddfwriaeth awtogofrestru bydd yn rhaid i bob gweithiwr ymuno â chynllun pensiwn cymwys
heblaw bod y gweithiwr hwnnw'n optio allan yn ffurfiol. Cyflwynasom gynllun cyfraniad diffiniedig,
Pensiwn y Bobl, yn ddewis amgen ar gyfer y gweithwyr nad oeddynt yn aelodau o Bensiwn Ymddeol
Cyngor Celfyddydau Cymru.

Awtogofrestrasom bob un o'n gweithwyr cymwys ym Mhensiwn y Bobl ar 1 Mai 2014, sef ein
diwrnod gweithredu swyddogol. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyfrannu 4% a'r gweithiwr 1%.
Bydd y cyfraddau hyn yn newid yn y dyfodol, yn unol â gofynion y ddeddfwriaeth.

10. Adnoddau a werir
Costau llywodraethu

2014 2013
Cyfanswm Cyfanswm

£’000 £’000
Cydnabyddiaeth ariannol y Cadeirydd 32 32
Cydnabyddiaeth ariannol yr Archwilydd - Archwilio 22 22

Sicrwydd ychwanegol - 4
Archwiliad mewnol 12 11
Ymgynghori 2 -
Cyfarfodydd y Cyngor, gan gynnwys costau teithio a 
chynhaliaeth yr aelodau 10 7
Cyfarfodydd pwyllgor, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth 11 11

89 87
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11. Asedau sefydlog

a. Asedau sefydlog anniriaethol
Trwyddedau meddalwedd 

cyfrifiadurol
£’000

Cost ar 1 Ebrill 2013 574
Ychwanegiadau 8
Gwarediadau (4)
Cost ar 31 Mawrth 2014 578

Amorteiddiad ar 1 Ebrill 2013 559
Tâl a godwyd am y flwyddyn 16
Gwarediadau (4)
Amorteiddiad ar 31 Mawrth 2014 571

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2014 7

Gwerth llyfr net ar 1 Ebrill 2013 15

b. Asedau sefydlog diriaethol
System 

Newidiadau i gyfrifiadurol, 
eiddo prydles dodrefn ac ati Gwefan Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000

Cost ar 1 Ebrill 2013 192 639 64 895
Ychwanegiadau - 49 8 57
Gwarediadau                                                    - (59) - (59)
Cost ar 31 Mawrth 2014 192 629 72 893

Dibrisiant ar 1 Ebrill 2013 133 446 21 600
Tâl a godwyd am y flwyddyn 14 62 27 103
Gwarediadau - (59) - (59)
Dibrisiant ar 31 Mawrth 2014 147 449 48 644

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2014 45 180 24 249

Gwerth llyfr net ar 1 Ebrill 2013 59 193 43 295



2014 2013
£’000 £’000

Dyrannwyd amorteiddiad a dibrisiant a godwyd i 
weithgareddau elusennol fel a ganlyn (nodyn 7):
Gweithgareddau uniongyrchol 88 74
Costau cefnogi 31 28

119 102

c. Cynrychiola gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2014 asedau sefydlog a ddefnyddiwn i gefnogi ein
gweithgareddau elusennol.

Mae eiddo rhyddfreiniol y Cyngor yng Nghaerdydd, Sherman Cymru a Stiwdio Dawns Rubicon,
wedi'u rhentu ar brydlesi hir a hynny'n rhad iawn, iawn i denantiaid nad ydynt dan reolaeth y Cyngor
a heb ddarpariaethau naill ai ar gyfer adolygu'r rhent neu ailfeddiannu'r eiddo gan y Cyngor. 

Prynwyd Theatr y Sherman gan Gyngor Celfyddydau Cymru, isadran o Gyngor Celfyddydau Prydain,
ym mis Medi 1987 am £897,000 a rhentwyd y lle ar unwaith am gyfnod o 125 o flynyddoedd. Pan
ddiddymwyd Cyngor Celfyddydau Prydain ym mis Mawrth 1994 trosglwyddwyd y budd rhyddfreiniol
i Gyngor Celfyddydau Cymru a oedd newydd ei ffurfio.

Prynwyd Stiwdio Dawns Rubicon gan Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Chwefror 1988 am
£11,315 ac yn ddarostyngedig i brydles o 999 o flynyddoedd a ddechreuasai ar Ionawr 1986.
Trosglwyddwyd y budd rhyddfreiniol i Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Mawrth 1994.

Mae'r prisiad allanol, annibynnol diweddaraf o eiddo rhyddfreiniol y Cyngor wedi'i wneud ar 31
Mawrth 2004. Gwnaed y prisiad gan Elizabeth Hill, Aelod o Sefydliad Brenhinol y Tirfesuryddion
Siartredig, ar gyfer ac ar ran Cooke ac Arkwright, Tirfesuryddion Siartredig. Oherwydd yr effaith ar y
prydlesi, barn y tirfesuryddion oedd bod gwerth y buddion rhyddfreiniol yn ddim byd neu â gwerth
mewn enw'n unig, felly ystyrir yr asedau hyn yn y cyfrifon yn werth dim.

Nid yw'r Cyngor yn ei ystyried yn angenrheidiol i ymgymryd â phrisiad pellach nes y bydd lleihad
sylweddol yn hyd y prydlesi sy'n weddill neu eu bod yn cael eu terfynu'n gynt. 

12. Grantiau a dalwyd ymlaen llaw

Mewn rhai amgylchiadau sy'n gofyn am awdurdod y Prif Weithredwr, gwnaiff y Cyngor daliadau
ymlaen llaw cyn y flwyddyn y mae'r grant yn perthyn iddi. Mae'r grym hwn yn gyfyngedig i
sefyllfaoedd lle byddai'r sefydliad derbyn yn dioddef yn ariannol fel arall.

2014 2013
£’000 £’000

Taliadau mewn perthynas â grantiau ar gyfer y flwyddyn ddilynol 496 516

69



70

13. Dyledwyr a rhagdaliadau eraill (sy'n ddyledus mewn blwyddyn) 2014 2013
£’000 £’000

a. Dadansoddiad yn ôl math

Benthyciadau'r Cynllun Casglu 347 315
Dyledwyr masnachol 93 55
Dyledwyr eraill 222 1,246
Rhagdaliadau 287 623

949 2,239
Yn ddyledus o gronfa Dosbarthu'r Loteri 243 41
Cyfran o ddyledwyr a rhagdaliadau 
Cerdd Cymru:Music Wales (nodyn 20) 24 1

1,216 2,281

b. Balansau yn y llywodraeth

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog eraill 26 822
Balansau gydag awdurdodau lleol 43 6
Is-gyfanswm: Balansau yn y llywodraeth 69 828
Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth 1,147 1,453
Cyfanswm dyledwyr a rhagdaliadau 1,216 2,281

14. Credydwyr: symiau sy’n ddyledus mewn blwyddyn

a. Dadansoddiad yn ôl math

Grantiau taladwy 504 104
Trethiant a nawdd cymdeithasol 69 71
Credydwyr masnachol 96 110
Credydwyr eraill 61 62
Croniadau ac incwm gohiriedig 295 920
Cyfran o ymrwymedigaethau cyfredol 
Cerdd Cymru:Music Wales (nodyn 20) 24 32

1,049 1,299
Yn ddyledus i gronfa Dosbarthu'r Loteri - 64

1,049 1,363

b. Balansau yn y llywodraeth

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog eraill 69 71
Balansau gydag awdurdodau lleol 1 3
Is-gyfanswm: Balansau yn y llywodraeth 70 74
Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth 979 1,289
Cyfanswm y credydwyr 1,049 1,363
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15. Datganiad cronfeydd
Ar Ar

1 Ebrill Adnoddau a Adnoddau Trosglwydd- 31 Mawrth 
2013 dderbynnir a werir iadau 2014
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Arian anghyfyngedig
Cronfa gyffredinol 2,823 30,491 (31,636) 30 1,708
Cyfanswm arian anghyfyngedig 2,823 30,491 (31,636) 30 1,708

Arian cyfyngedig
Incwm
Llywodraeth Cymru am weithgareddau 
celfyddydol penodol 3001 4,400 (4,705)1 105 100
Prosiectau a ariennir gan Ewrop - 155 (33) (122) -
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: 
cyfraniadau o The British Council - 63 (44) 1 20
Sbardun 100 (102) 2
Gŵyl Dylan Thomas 100 - 590 (574) (16) -

300 5,308 (5,458) (30) 120

Cyfalaf
Cronfa Goffa Alun Llywelyn Williams 
(incwm i ddarparu bwrsari i artist ifanc) 13 - - - 13
Cronfa Goffa Brian Ross 
(incwm i ddarparu bwrsari i artist gweledol ifanc) 99 - - - 99

112 - - - 112

Cyfanswm arian cyfyngedig 412 5,308 (5,458) (30) 232

Cyfanswm y cronfeydd 3,235 35,799 (37,094) - 1,940

1 Adnoddau a wariwyd gan gynnwys arian heb ei ymrwymo o £300,000, a dderbyniwyd yn 2012/13, ac a 
roddwyd i Lywodraeth Cymru

Cynrychiolir cronfeydd coffa Alun Llywelyn Williams a Brian Ross gan arian yn y banc ac maent o
fewn y cyfanswm o £1,021,000 a ddangosir ar y fantolen.
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16. Dadansoddi asedau net rhwng cronfeydd
Arian Arian

Anghyfyngedig Cyfyngedig Cyfanswm
£’000 £’000 £’000

Cynrychiolir balansau cronfeydd ar 31 Mawrth 2014 gan: 
Asedau sefydlog 256 - 256
Asedau cyfredol 2,501 232 2,733
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus mewn blwyddyn (1,049) - (1,049)

Cyfanswm yr asedau net 1,708 232 1,940

17. Gwybodaeth am lif arian
2014 2013
£’000 £’000

a. Cysoni newidiadau mewn adnoddau a mewnlif net o weithgareddau gweithredu

Adnoddau net a dderbyniwyd/(a dalwyd allan) (1,295) 332
Llog banc (9) (17)
Amorteiddiad a dibrisiant (nodyn 11c) 119 102
(Cynnydd)/Gostyngiad mewn grantiau a dalwyd ymlaen llaw 20 (47)
(Cynnydd)/Gostyngiad mewn dyledwyr a rhagdaliadau 1,065 (751)
Cynnydd/(Gostyngiad) mewn grantiau sy'n daladwy 400 (240)
Cynnydd/(Gostyngiad) mewn credydwyr eraill sy'n ddyledus mewn blwyddyn (714) (5,431)
Cynnydd/(Gostyngiad) yn y credydwyr a fydd yn ddyledus ar ôl blwyddyn - (49)
Mewnlif arian net/(all-lif) gan weithgareddau gweithredu (414) (6,101)

b. Dadansoddi llifau arian

Gwariant cyfalaf
Taliadau i gaffael asedau sefydlog anniriaethol (nodyn 11a) (8) (3)
Taliadau i gaffael asedau sefydlog diriaethol (nodyn 11b) (57) (76)
Colled o werthu asedau sefydlog diriaethol (nodyn 11b) - 3

(65) (76)

c. Cysoni llif arian net â symudiadau mewn cronfeydd net

Cynnydd/(Gostyngiad) mewn arian yn y flwyddyn (470) (6,160)
Cronfeydd net ar 1 Ebrill 1,491 7,651
Cronfeydd net ar 31 Mawrth 1,021 1,491
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18. Ymrwymiadau o ran prydlesi gweithredol

Ar 31 Mawrth 2014 roedd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ymrwymiadau 
blynyddol dan brydlesi gweithredol na ellir eu dileu fel y nodir isod:

Tir ac adeiladau Offer
2014 2013 2014 2013

£’000 £’000 £’000 £’000
Prydlesi gweithredol sy'n dod i ben

mewn blwyddyn 6 - 3 1
un i bum mlynedd 35 25 2 5
dros bum mlynedd 189 206 - -

19. Blaenymrwymiadau
2014 2013

£’000 £’000
Grantiau
Blaenariannu - grantiau a gynigiwyd yn ffurfiol 27,733 28,129

Mae ariannu ymlaen ar 31 Mawrth 2014 yn cynrychioli dyraniadau i sefydliadau ac unigolion o ran
prosiectau sy'n mynd i ddechrau yn 2014/15 a lle mae disgwyl i daliadau gael eu gwneud yn y
deuddeng mis nesaf.

20. Cerdd Cymru:Music Wales Cyf

Cwmni preifat cyfyngedig drwy warant a chofrestredig yng Nghymru yw Cerdd Cymru:Music Wales
Ymgorfforwyd ef ar 1 Medi 2011 yn gerbyd cydweithio â’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig ar
brosiectau a ddatblyga ac a wella (yn genedlaethol a rhyngwladol) wybodaeth, dealltwriaeth,
ymarfer a chynaliadwyedd y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol, yn enwedig cerdd Cymru.

Mae'r Cyngor a’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig ar y cyd ac yn gyfartal yn berchen ar y cwmni a
chyfrifyddir am y cyd-drefniant hwn nad yw'n endid yn unol ag FRS 9.

Yn 2011/12 ymgeisiodd a chontractiodd Cerdd Cymru:Music Wales yn llwyddiannus i gynnal
WOMEX, y ffair gerddorol fasnachol, yng Nghaerdydd yn Hydref 2013.

Cynrychiola'r buddsoddiad yn Cerdd Cymru:Music Wales chwistrelliad o gyfalaf gweithio y cytunodd
y Cyngor i'w roi. Oherwydd bod cyfran y Cyngor o'r asedau net a rennir yn llai na chost y
buddsoddiad, lleihawyd gwerth y buddsoddiad yn unol â hyn.



74

£’000

Buddsoddi ar 1 Ebrill 2013 110
Buddsoddi eleni 35
Buddsoddi ar 31 Mawrth 2014 145

Lleihad ar 1 Ebrill 2013 110
Addasiadau lleihad eleni 35
Lleihad ar 31 Mawrth 2014 145

Gwerth net buddsoddi ar 31 Mawrth 2014 Dim

Gwerth net buddsoddi ar 1 Ebrill 2013 Dim

Dyma fudd y Cyngor yn incwm, gwariant ac asedau ac ymrwymedigaethau sylfaenol 
Cerdd Cymru:Music Wales 

2014 2013
Cyfran Cyngor Cyfran Cyngor

Cyfanswm Celfyddydau Cymru Cyfanswm Celfyddydau Cymru
£’000 £’000 £’000 £’000

Cyfrif elw a cholled
Incwm (nodyn 6) 821 411 148 74
Gwariant (nodyn 7) (787) (394) (182) (91)
Adnoddau net a dderbyniwyd/
(a dalwyd allan) 34 17 (34) (17)

Datganiad o sefyllfa ariannol
Asedau cyfredol:

Dyledwyr a rhagdaliadau (nodyn 13) 47 24 2 1
Arian yn y banc ac mewn llaw - - 28 14

47 24 30 15
Rhwymedigaethau cyfredol (nodyn14) (47) (24) (64) (32)
Asedau/(rhwymedigaethau) net - - (34) (17)

Arian wrth gefn - - (34) (17)

21. Offerynnau ariannol

Mynna Safon Adrodd Ariannol 13: Deilliadau ac Offerynnau Ariannol Eraill ddatgelu'r swyddogaeth
a oedd gan offerynnau ariannol yn ystod y cyfnod wrth greu neu newid y peryglon a wyneba'r
Cyngor wrth ymgymryd â'i ddyletswyddau.
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Peryglon hylifedd - yn 2013/14 roedd £34,226,000 neu 95.6% o incwm Cyngor Celfyddydau
Cymru yn dod oddi wrth Lywodraeth Cymru (2012/13: £34,247,000 neu 92.3%). O'r incwm sy'n
weddill roedd £1,573,000 neu 4.4% yn deillio o'r incwm a fuddsoddwyd ac o incwm amrywiol
(2012/13: £2,867,000 neu 7.7%). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei weithgareddau cyffredinol yn
agored i unrhyw berygl hylifedd sylweddol, ac mae'n fodlon bod incwm y dyfodol yn ddigon i gwrdd
â'i ymrwymiadau.

Peryglon cyfraddau llog - cedwir balansau a gaiff y Cyngor gan Lywodraeth Cymru i dalu
ymrwymiadau grant a chostau gweithredu, mewn cyfrifon banc cyfradd amrywiol dim rhybudd a
oedd â chyfradd llog 0.38% ar gyfartaledd yn y flwyddyn (2012/13: 0.56%). Ar gyfartaledd roedd
yr arian gwarged dyddiol a fuddsoddwyd yng nghronfa gadw'r sector cyhoeddus wedi cario enillion
ar fuddsoddi o 0.34% yn y flwyddyn (2012/13: amherthnasol). Ar ddiwedd y flwyddyn balans yr
arian anghyfyngedig effeithiol oedd £789,000 (2013: £1,065,000). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei
weithgareddau cyffredinol yn agored i beryglon cyfradd llog sylweddol.

Perygl arian tramor - nid yw gweithgareddau cyffredinol y Cyngor yn agored i unrhyw beryglon
cyfnewid arian tramor.

Perygl llif arian - nid yw'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon llif arian sylweddol.

22. Treth Gorfforaethol

Mae'r Cyngor yn gorff elusennol a noddir gan Lywodraeth Cymru ac felly mae'n cael ei eithrio rhag
treth gorfforaethol dan Adran 505 o Ddeddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.

23. Digwyddiad ôl-fantolen

Awdurdodi'r datganiadau ariannol hyn i'w cyhoeddi

Awdurdodwyd y datganiadau ariannol i'w cyflwyno gan y Swyddog Cyfrifyddu ar yr un dyddiad ag
yr ardystiwyd iddynt gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

24. Trafodion â phartïon cysylltiedig

Cyrff cyhoeddus

Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r Cyngor.
Ystyrir Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig. Yn y flwyddyn ni
chynhaliodd y Cyngor drafodion perthnasol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru / Llywodraeth
Cymru ar wahân i'r grant mewn cymorth a ddatgelwyd yn y datganiad gweithgareddau ariannol.
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Unigolion

Cynhaliodd aelodau o'r Cyngor, staff rheoli allweddol a phartïon cysylltiedig eraill (sef perthnasau
agos) drafodion ariannol perthnasol (a restrwyd isod) gyda Chyngor Celfyddydau Cymru y llynedd.
Cofnodir trafodion â'r Cyngor fel Dosbarthwr y Loteri yn y nodyn cyfatebol i gyfrifon Dosbarthu'r
Loteri sydd ar wahân.

Aelodau o'r Cyngor

Roedd nifer o aelodau o'r Cyngor a/neu berthnasau agos yn aelodau o fyrddau rheoli (neu fyrddau
cyfatebol) neu'n uwch weithwyr mewn sefydliadau a gafodd gynnig grantiau neu daliadau eraill gan
Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2013/14. Mewn achosion o'r fath, yn unol â Chod Arfer Gorau'r
Cyngor, tynnodd yr aelod dan sylw yn ôl o unrhyw gyfarfod pan drafodid y cais.

Aelod Sefydliad Trafodyn Cyfanswm Cyfanswm y 
Swyddogaeth (nifer) y gwerth balans sy'n  

weddill ar 31  
Mawrth 2014

£ £
Emma Evans
Ymddiriedolwr/ 
Cyfarwyddwr Creu Cymru Anfoneb (4) 90,804       Dim 

Dr John Geraint
Derbynnydd 
Bwrsari Llenyddiaeth Cymru Grant (3) 856,915 Dim
(aelod o'r teulu)

Michael Griffiths
Aelod Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru Grant (2) 915,000 Dim 
(tan fis Mai 2012)

Margaret Jervis 
Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau Plant y Cymoedd Grant (2) 158,032  3,603                

Marian Wyn Jones
Aelod o'r bwrdd Canolfan Gerdd William Mathias Grant (1) 80,000    Dim 

Anfoneb (1) 150 Dim
Aelod Prifysgol Bangor Grant (3) 138,105 12,755 

Anfoneb (4) 47,791 Dim

Andrew Miller
Cyflogaeth Coleg Cerdd a Drama Cymru Grant (2) 72,250         Dim 

Osi Rhys Osmond
Cyflogaeth Prifysgol Metropolitan Abertawe Anfoneb (1) 40,543             Dim 
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Aelod Sefydliad Trafodyn Cyfanswm Cyfanswm y 
Swyddogaeth (nifer) y gwerth balans sy'n  

weddill ar 31  
Mawrth 2014

£ £
Richard Turner
Cadeirydd Celfyddydau Cymunedol 

Rhyngddiwylliannol y De Grant (1) 90,000 Dim
Cyflogaeth Coleg Cerdd a Drama Cymru Grant (2) 72,250           Dim
Ymgynghorydd 
Busnes Jukebox Anfoneb (1) 4,743     Dim

Alan Watkin
Aelod o'r bwrdd Clwyd Theatr Cymru Grant (3) 1,912,625          3,478

Yr Athro 
Gerwyn Wiliams
Gweithiwr Prifysgol Bangor Grant (3) 138,105 Dim

Anfoneb (4) 47,791 Dim

John C Williams
Gweithiwr Theatr Iolo Grant (3) 268,605        Dim
Gweithiwr Coleg Cerdd a Drama Cymru Grant (2) 72,250                Dim

Dr Kate Woodward
Aelod o'r Pwyllgor 
Rheoli Prifysgol Aberystwyth Grant (1) 560,000                  Dim

(gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau, 
Aberystwyth)

Cyflogaeth
(aelod o'r teulu) Theatr Genedlaethol Cymru Grant (3) 1,117,794   

Anfoneb (4) 16,890 Dim
Derbynnydd arian 
trydydd 
(aelod o'r teulu) Band Steve Eaves Anfoneb(3) 2,050                Dim
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Y staff

Roedd nifer o aelodau o'r staff a / neu o deulu staff yn aelodau o fyrddau rheoli (neu gyfatebol)
neu'n weithwyr mewn sefydliadau a gafodd gynnig grantiau neu daliadau eraill oddi wrth Gyngor
Celfyddydau Cymru yn 2013/14. Ymhob achos felly, yn unol â Chod Ymarfer Gorau Cyngor
Celfyddydau Cymru, ni chymerodd yr un aelod o'r staff ran mewn unrhyw drafodaeth am y cais nac
am y penderfyniad am y cais hwnnw. 

Aelod o'r staff Sefydliad Trafodyn Cyfanswm Cyfanswm y 
Swyddogaeth (nifer) y gwerth balans sy'n  

weddill ar 31  
Mawrth 2014

£ £
Nathalie Camus
Aelod o'r bwrdd Mostyn Grant (1) 400,000 Dim 
(aelod o'r teulu)                      Anfoneb (3) 214 Dim

Kath Davies
Gwaith di-dâl 
achlysurol Coleg Cerdd a Drama Cymru Grant (2) 72,250 Dim
Cyflogaeth Neuadd Dewi Sant Grant (1) 65,000 Dim
(aelod o'r teulu)
Derbynnydd 
ysgoloriaeth Ballet Cymru Grant (1) 200,000 Dim
(aelod o'r teulu)

Eluned Hâf
Cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Matthias Grant (1) 80,000 Dim
(aelod o'r teulu) Anfoneb (1) 150 Dim

Ffion McCarthy
Artist Bryn Fôn Anfoneb (1) 650 Dim
(aelod o'r teulu)

Betsan Moses
Cynghorydd Cyngor Sir Gâr Grant (1) 37,500 3,750
(aelod o'r teulu) Anfoneb (1) 5,312 Dim
Aelod o'r Bwrdd Oriel Myrddin Grant (2) 69,500 2,250
(aelod o'r teulu)

Hywel Tudor Orchard Media Anfoneb (1) 6,000 Dim
Gwaith ar ei liwt 
ei hun yn y tymor byr
(aelod o'r teulu)



Chwarae’r Chwedl, Prosiect Ysgolion Cynradd ym Mhowys © Arts Connection - Cyswllt Celf 
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Atodiad i'r Adroddiad Blynyddol (nad yw'n rhan o'r datganiadau ariannol):

Gweithgareddau Cyffredinol - Grantiau 2013/14

Refeniw Blynyddol

Arad Goch £378,250
Artis Cymuned £205,500
Ballet Cymru £200,000
Canolfan Gerdd William Mathias Cyf £80,000
Canolfan Grefft Rhuthun £400,000
Canolfan Mileniwm Cymru £4,000,000
Canolfan Ucheldre £75,000
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth £560,000
Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange £85,000
Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe £63,000
Canolfan y Celfyddydau, Taliesin £226,000
Canolfan y Celfyddydau, Taliesin £27,000
CBAC Cyf £250,000
Celf ar y Blaen £150,000
Celfyddydau Anabledd Cymru £170,000
Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro Cyf £180,000
Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De £90,000
Cerdd Fyw Nawr Cymru £45,000
Cerdd Gymunedol Cymru £105,000
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC £844,525
Chapter (Caerdydd) Cyf £686,000
Clwyd Theatr Cymru £1,645,000
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru £915,000
Cwmni Theatr Volcano Cyf £215,000
Cwmni Theatr y Torch Cyfyngedig £460,000
Cwmni’r Frân Wen £190,075
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf £155,000
Cyswllt Celf £65,000
Dawns Earthfall Cyf £245,000
Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru £75,287
Dawns i Bawb £85,000
Dawns Powys £112,250
Dawns Rubicon £200,000
Dawns TAN TAN Dance Cyf £90,000
Ffotogallery £205,000
g39 £70,000
Galeri Caernarfon Cyf £325,000
Glan yr Afon £125,000
Gofal Celf Cyf £132,500
Gwobr Artes Mundi Cyf £147,500
Hafren £106,680
Llenyddiaeth Cymru £851,915
Mostyn £400,000
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Music Theatr Wales £270,000
National Theatre Wales £1,685,000
Neuadd Dewi Sant £65,000
Opera Canolbarth Cymru £104,000
Opera Genedlaethol Cymru £4,755,808
Oriel Davies £230,000
Oriel Gelf Glynn Vivian £125,000
Oriel Mission £95,000
Plant y Cymoedd £122,000
Sherman Cymru £1,228,000
Sinfonia Cymru £115,000
Syrcas Gymunedol NoFit State Cyf £200,000
Theatr Bara Caws £287,556
Theatr Brycheiniog £230,000
Theatr Felin-fach £60,000
Theatr Ffynnon £75,000
Theatr Genedlaethol Cymru £1,052,942
Theatr Hijinx £160,000
Theatr i Bobl Ifainc Clwyd Theatr Cymru £232,850
Theatr Iolo £246,225
Theatr Mwldan £245,000
Theatr na n'Óg £324,850
Theatr y Grand, Abertawe £73,000
trac – Traddodiadau Cerdd Cymru £80,000
Tŷ Cerdd - Music Centre Wales £10,000
Tŷ Cerdd - Music Centre Wales £328,000
Venue Cymru £78,000
Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin £47,000
Ymddiriedolaeth Touch Cyf £150,000

£28,311,713

Llysgenhadon Cymru Greadigol

Daws, Martin £25,000
Edwards, Sean £25,000
Griffiths-Jones, Julia £25,000
Gwyn, Richard £25,000
Harris, Sean £25,000

£125,000  

Gŵyl Dylan Thomas 100

Canolfan y Celfyddydau, Taliesin £70,000
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Chapter (Caerdydd) Cyf £27,000
Cyngor Sir Gâr £37,500
Dinas a Sir Abertawe £100,000
Ffotogallery £30,000
Gŵyl Gerddorol a Chelfyddydol Abertawe Cyf £50,000
Gŵyl Lenyddol Talacharn £80,000
Locws Rhyngwladol £30,000
Man geni Dylan Thomas yn Rhif 5 Cumdonkin Drive Cyf £10,200
Prifysgol Bangor £23,105
Wales Theatre Company Ltd £80,000
Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin £22,500

£560,305

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Arad Goch £2,522
Asquith, John £2,359
Atkinson, Tiffany £2100
Awst, Manon £2,780
Bedwani, Jay £2,577
Black, Stephen £5,000
Bowen, Robin £1,781
Brett, Jessie £1500
Brookes, Michael £2,000
CAAPO £450
Calan £5,000
Chapter (Caerdydd) Cyf £5,640
Clifford, Helen £542
Colquhoun, Kim £1,057
Conn, Gerald £3,000
Curtis, Tony £449
Cyfnewidfa Lên Cymru £6,380
CywaithDawns £653
Davidson, Glenn £1,652
Davies, Rose £890
Dubois, Pascal-Michel £1,131
Dyer, Kevin £3,472
Elfyn, Menna £800
Fowler, Dylan £2,413
Gegenwart, Beate £790
Gilhespy, Tom £700
Graham, Alison £1,115
Griffiths, Catrin £1,822
Gwyn, Richard £4,681
Hall, Jenny £2,000



Hawes, James £5,000
Theatr Hijinx £880
Hopwood, Elin Mererid £2100
Husted, Mary £7,903
Huws, Sioned £5,000
Jenkins, Paul £2,000
Jones, Dylan £2100
Jones, Leona £2,759
Keehan, Bridget £1,090
Gŵyl Gerddoriaeth Grefyddol y Byd, Llanbedr Pont Steffan £5,000
Lawrence, Wendy £1,250
Llenyddiaeth Cymru (2 grant) £5,000
Mothersuckers £4,975
Mr a Mrs Clark £4,926
Nash, Mandy £850
Olion Byw £3,340
Owen, Karen £2100
Owen, Tom £5,000
Packham, Ruth £860
Palser, Marega £2,980
Perry, Samuel £3,894
Poetry Wales Press Ltd £550
Pryce, Guto £5,000
Rees, Marc £5,000
Rhydderch, Francesca £1,570
Rhys, Gruff £5,000
Rickard, Erin £1,487
Roberts, Stephanie £1,519
Rusty Shackle £5,000
Shapland, Anthony £3,000
Smith, Robert £4,695
Sullivan, Steve £1,000
tanja råman+industries dbini £5,000
Y Lle Print Gwreiddiol £1,640
Theatr Genedlaethol Cymru £4,852
Theatr Iolo £4,880
Theatr Mwldan £5,000
Theatr na n'Óg £2,675
Thomas, Julia £3,000
Thomas, Siân £5,000
Wales Arts Review £620
Warren, Huw £734
Weedon, Cordelia £1500
Wells, Meri £1,055
Williams, Gwyn L £758
Williams, Jeremy Huw £3,000
Williams, Phil £2,647
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Williams, Sue £2,500
Winfield, Peter Lawrie £5,000
Younan, Sarah (o gronfa Sbarduno Gyrfa) £2,000

£221,945

Grantiau strategol

Canolfan Cwmbrân i Bobl Ifainc £37,724
Canolfan Mileniwm Cymru £60,000
Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange £50,000
Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe £24,958
Celf ar y Blaen £40,000
Celf o Gwmpas £8,500
Celfyddydau Sban Cyf £34,724
Chapter (Caerdydd) Cyf £325,000
Coleg Cerdd a Drama Cymru £72,250
Cwmni Theatr Mess up the Mess £38,971
Cwmni’r Frân Wen £38,138
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful £36,593
Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen £16,382
engage (Cymdeithas Genedlaethol Addysg Orielau) £39,750
Grŵp Gweithredu Ieuenctid Hafod £32,564
Gweithredu yng Nghaerau a Threlái £37,496
Gŵyl Ffilm Un Byd Cymru £16,200
National Theatre Wales £49,665
Opera Dinas Abertawe ac Ysgol Opera Cymru £38,220
Oriel Davies (ar gyfer Biennale Fenis) £91,400
Plant y Cymoedd £36,032
Prifysgol Bangor £115,000
Redhouse £24,300
Rhyngweithio Cariad £4,860
Skillset Creadigol Cymru £40,000
Theatr Genedlaethol Cymru £60,000
Theatr i Bobl Ifainc Clwyd Theatr Cymru £34,775
Theatr Iolo £17,500
UCAN Productions £28,928
Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd £32,314
YMCA Abertawe £39,409
Youth of Creative Arts £29,650

£1,551,303

Cyfanswm y grantiau a gynigiwyd £30,770,266
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Refeniw blynyddol
Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol
Gŵyl Dylan Thomas 100

Grantiau strategol
Llysgenhadon Cymru Greadigol

Grantiau yn ôl math 

Beth a gefnogodd ein grantiau?

Gwerth y grantiau Nifer y 
grantiau 

Grantiau sy'n cefnogi:
Theatrau a chanolfannau'r celfyddydau £7,039,680 22.88% 16
Cynhyrchu a chyflwyno theatr £6,733,498 21.88% 9
Opera £5,129,808 16.67% 4
Dawns £1,922,537 6.25% 9
Y celfyddydau gweledol a chymwys £1,804,500 5.86% 10
Y celfyddydau a phobl ifainc £1,622,250 5.27% 7
Cerddoriaeth £1,502,525 4.88% 7
Celfyddydau cymunedol £1,095,000 3.56% 9
Llenyddiaeth £851,915 2.77% 1
Gŵyl Dylan Thomas 100 £560,305 1.82% 12
Syrcas a charnifalau £290,000 0.94% 2
Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol £221,945 0.72% 87
Celfyddydau anabledd £170,000 0.55% 1
Celfyddydau ac Iechyd £150,000 0.49% 1
Llysgenhadon Cymru Greadigol £125,000 0.41% 5

Grantiau eraill:
Grantiau strategol £1,551,303 5.04% 34

£30,770,266 214

92.01%
7.99%

0.72% 0.41%

1.82%

5.04%
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Adroddiad Blynyddol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr

Manylion cyfeiriol a gweinyddol

Ymddiriedolwyr

Aelodau o'r Cyngor a wasanaethodd er 1 Ebrill 2013:

Mynychu cyfarfodydd yn 2013/14

Y Pwyllgor 
Y Pwyllgor Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth

Y Cyngor Archwilio Cyfalaf Ariannol1

Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd:

6 5 5 0

Yr Athro Dai Smith, (c) 6 Cadeirydd Pwyllgor

Cadeirydd Amherthnasol

Dr Kate Woodward, (d) 3
Is-gadeirydd

Emma Evans (a) 5 Cadeirydd Pwyllgor

(hyd  31 Mawrth 2014) (hyd fis Mawrth 2014)

5

Dr John Geraint (a)(c) 4.5 Cadeirydd Pwyllgor Amherthnasol
(o Ebrill 2014 ymlaen)

1/1

Michael Griffiths OBE (a) 4.5 3.5

Melanie Hawthorne 5

Dr Lesley Hodgson (a) 3.5 0/1

Margaret Jervis MBE DL (c)(v) 4.5 Amherthnasol

Marian Wyn Jones (i)(iii) 4

Andrew Miller 6

Osi Rhys Osmond (d) 5

Richard Turner (ii)(iv) 5

Alan Watkin (a)(b) 6 (hyd fis Rhagfyr 2013) 5
3/4

Yr Athro Gerwyn Wiliams (b) 3 Cadeirydd Pwyllgor

5

John C Williams (a)(b) 6   (hyd fis Rhagfyr 2013) 2
4/4
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1 Yn absenoldeb canllawiau oddi wrth Lywodraeth Cymru o ran tâl y Cadeirydd a chyflog y Prif Weithredwr, 
ni chynhaliwyd cyfarfod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol yn ystod 2013/14.

(a) Aelod o'r Pwyllgor Archwilio
(b) Aelod o'r Pwyllgor Cyfalaf
(c) Aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol
(d) Aelod o Bwyllgor Cymru yn Fenis

Am ran o leiaf ran o’r cyfnod y mae'r adroddiad hwn yn sôn amdano, gwasanaethai aelodau o'r Cyngor hefyd
(gyda rhifau mewn cromfachau ar ôl eu henwau yn y rhestr uchod) yn Aelodau neu'n uwch weithwyr o'r cyrff
cyhoeddus canlynol:

(i) Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
(ii) Cyngor Sir Fynwy
(iii) S4C
(iv) Prifysgol Cymru
(v) Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Mynychu cyfarfodydd yn 2013/14

Y Pwyllgor 
Y Pwyllgor Y Pwyllgor  Cydnabyddiaeth

Y Cyngor Archwilio Cyfalaf Ariannol1

Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd:

6 5 5 0

Presenoldeb aelodau annibynnol ar y pwyllgorau:

Gareth Jones (a) 5

Phillip Westwood (a) 4

Jonathan Adams (b) 2/3
(hyd fis Hydref 2013)

Mark Davies (b) 4

Roland Wyn Evans (b) 4

Alan Hewson 1/1
(a benodwyd fis Mawrth 2014) (b)

Janet Roberts (b) 1/3
(hyd fis Hydref 2013)
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Prif Weithredwr

Nicholas Capaldi

Swyddfeydd

Rhanbarth y Canolbarth a'r
Gorllewin: 

Y Mount
18 Stryd y Frenhines
Caerfyrddin
SA31 1JT

Archwilydd

Rheolwr ac Archwilydd
Cyffredinol
157-197 Buckingham 
Palace Road
Llundain
SW1W 9SP

Bancwyr

The Co-operative Bank
16-17 Stryd Fawr
Caerdydd
CF10 1AX

Rhanbarth y Gogledd:

Parc y Tywysog II
Rhodfa'r Tywysog
Bae Colwyn
LL29 8PL

Archwilwyr mewnol

Deloitte LLP
5 Sgwâr Callaghan
Caerdydd
CF10 5BT

Rhanbarth y De
a'r swyddfa genedlaethol:

Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Cyfreithwyr

Geldards LLP
Tŷ Dumfries
Plas Dumfries
Caerdydd
CF10 3ZF
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Strwythur, llywodraethu a rheoli

Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw
Cyngor Celfyddydau Cymru. Nid yw
gweithgareddau'r Cyngor i ddosbarthu'r Loteri
yn swyddogaeth ddatganoledig felly mae'r
datganiadau ariannol hyn yn cael eu gosod
gerbron y Senedd a'r Cynulliad, a chânt eu
harchwilio gan y Rheolwr ac Archwilydd
Cyffredinol dan adran 35 o Ddeddf y Loteri
Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd).

Gweinidogion Cymru sy'n penodi Aelodau o
Gyngor Celfyddydau Cymru a wasanaetha fel
arfer am dair blynedd a gellir eu hailbenodi am
dair blynedd pellach. Yn y cyfnod dan sylw
ymgyfarfu'r Cyngor chwe gwaith.

Cyfnod sefydlu a hyfforddi'r aelodau

Cynhelir rhaglen sefydlu i aelodau newydd i'w
briffio am eu rhwymedigaethau cyfreithiol dan y
Siarter Frenhinol a chyfraith elusen, Côd Arfer
Gorau, prosesau'r pwyllgorau a phenderfynu,
cynlluniau strategol a materion ariannu. Yn
ystod y diwrnod cânt gyflwyniadau gan y
Cadeirydd, y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr
Cyllid ac Adnoddau. Cânt hefyd gyfle i gwrdd â
gweithwyr allweddol. Yn ogystal â'r Siarter
Frenhinol a'r Côd Arfer Gorau, caiff Aelodau
gopïau o'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon
diweddaraf, y Gyllideb Waith bresennol a
chyhoeddiadau'r Comisiwn Elusennau, 'The
Essential Trustee' a'r 'Independence of Charities
from the State'. Trefnir seminarau a hyfforddiant
ychwanegol yn ôl yr angen i lywio'r broses o
lunio strategaethau a pholisïau.

Bydd aelodau o'r Cyngor yn gyfrifol am faterion
megis penderfynu ar bolisïau, y cynlluniau
corfforaethol a gweithredol, pennu'r gyllideb
flynyddol, dyrannu grantiau blynyddol i
sefydliadau sy'n cael arian refeniw a
newidiadau mawrion i delerau ac amodau
gwasanaeth y staff.

Mae manylion strwythur, atebolrwydd,
fframwaith rheolaeth fewnol a threfniadau
rheoli perygl y Cyngor yn y datganiad

llywodraethu blynyddol sydd yn nes ymlaen yn
yr adroddiad hwn.

Mae'n rhaid i Gyngor Celfyddydau Cymru
gyfrifyddu ar wahân ar gyfer ei weithgareddau
Cyffredinol a Loteri. Dan Gyfarwyddiadau
Cyfrifon ar wahân mae'r driniaeth gyfrifyddu a
gaiff grantiau cyffredinol a grantiau'r loteri yn
wahanol iawn. Felly, gan ystyried paragraff 359
o Ddatganiad Arfer a Argymhellir gan y
Comisiwn Elusennau (a ddiwygiwyd yn 2005),
ym marn yr ymddiriedolwyr mae'n amhriodol
paratoi cyfrif cyfunol gan na roddai ddarlun
gwir a theg o'r ffordd y defnyddia'r Cyngor ei
adnoddau.

Dosbarthu arian y loteri

Deddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 
(fel y'i diwygiwyd) a sefydlodd y Loteri
Genedlaethol i godi arian i gefnogi achosion
da yn 'y celfyddydau, chwaraeon, prosiectau
treftadaeth cenedlaethol, prosiectau elusennol 
a phrosiectau i nodi'r mileniwm'. Cyngor
Celfyddydau Cymru yw un o'r cyrff sy'n gyfrifol
am ddosbarthu'r arian hwn. 

Dan Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993
(fel y'i diwygiwyd) mae'n ofynnol i'r Cyngor
baratoi datganiad cyfrifon ar gyfer ei
weithgareddau dosbarthu'r loteri ar ffurf ac ar
sail a bennir gan Ysgrifennydd Gwladol dros
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Yn ôl
Cyfarwyddyd Cyfrifon y Loteri Genedlaethol
rhaid ariannu o incwm y loteri yr holl gostau y
gellir yn gywir eu priodoli i weithgareddau'r
Loteri Genedlaethol. Mae'n rhaid i Gyngor
Celfyddydau Cymru gyfrifyddu ar gyfer ei
weithgareddau cyffredinol ar wahân.

Cynghora'r Pwyllgor Cyfalaf y Cyngor ar y
gwaith o ddatblygu polisïau ar ddatblygu
cyfalaf ac mae’r gwneud argymhellion ynglŷn â
cheisiadau unigol am grantiau cyfalaf. 
Cyflogwyd aseswyr allanol annibynnol i
gynghori ar bob cais i'r Loteri am gyfalaf o
£100,000 neu fwy. Y Cyngor sy'n penderfynu'n
derfynol ynglŷn â rhoi grantiau cyfalaf dros
£250,000.
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Mae'r Cyngor wedi dirprwyo ariannu gan y
Loteri i nifer o sefydliadau:

• i Ffilm Cymru Wales (a enwyd gynt yn
Asiantaeth Ffilm Cymru) – ar gyfer ffilm;

• i'r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer
Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau
(NESTA) – ar gyfer prosiectau ymchwilio a
datblygu;

• i BBC Cymru Wales (o fis Hydref 2013
ymlaen) – ar gyfer y cynllun
Gorwelion/Horizons, at ddiben cefnogi
artistiaid sy'n codi i'r brig ym maes
cerddoriaeth gyfoes (ni roddwyd arian yn
ystod 2013/14); ac

• i Lenyddiaeth Cymru (o fis Ebrill 2014
ymlaen) – ar gyfer bwrsarïau i awduron.

Nodir telerau'r dirprwyo allanol mewn cytundeb
ffurfiol a bodlonant amodau datganiad
gofynion ariannol y Cyngor. 

Adnoddau dynol

Cyfle cyfartal

Rydym yn ymroddedig i bolisi cyfle cyfartal o ran
ein harferion cyflogi. Yn benodol, anela'r Cyngor
at sicrhau na thrinnir yr un darpar weithiwr nac
un gwirioneddol yn fwy neu'n llai ffafriol ar sail
oedran, anabledd, tarddiad ethnig neu
genedlaethol, rhywedd, statws o ran priodas neu
fod yn rhiant, cenedligrwydd, cred wleidyddol,
hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Rydym ar y Gofrestr Genedlaethol o
Ddefnyddwyr Symbolau Anabledd a adlewyrcha
ein hymroddiad i sicrhau bod cyfleusterau
priodol ar gael i weithwyr anabl.

Absenoldeb salwch

Yn 2013/14 cyfanswm salwch y staff oedd 587
dydd (2012/13: 364 dydd). Cynrychiolai hyn
2.98% (2012/13: 1.97%) yn seiliedig ar 260
diwrnod gwaith, gan gynnwys 1.67% (2012/13:

0.16%) o ganlyniad i absenoldeb salwch hir
dymor (sef dros 28 dydd).

Cyfathrebu â'r gweithwyr

Cydnebydd y Cyngor yr undeb llafur, Unite, ac
mae wedi dod i gytundeb gweithdrefnol ag ef;
mae rheolwyr a'r undeb yn cyfarfod yn rheolaidd
i drafod materion cyfredol. Hefyd, cynhelir
cyfarfodydd adrannol rheolaidd ac mae'n
ofynnol i Gyfarwyddwyr ac Arweinwyr Tîm roi
adroddiad i'w staff ar faterion a drafodir yn y
Cyngor ac yng nghyfarfodydd yr Uwch Dîm
Rheoli a'r Bwrdd Rheoli.

Cynllun pensiwn

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o
Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru
1994. Mae'r gronfa yn gynllun buddiant
diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr
lluosog felly ni allwn nodi ei gyfran o'r asedau
a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Yn unol â
pholisïau cyfrifyddu'r Cyngor, rhoddwyd cyfrif am
y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig,
yn unol ag IAS 19.

Cyflwynodd Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd
gynllun cyfraniad diffiniedig, Pensiwn y Bobl, sy'n
ddewis amgen i ddiwallu gofynion deddfwriaeth
awtogofrestru. Cafodd y nifer bychan o weithwyr
cymwys nad oeddynt yn aelodau o Bensiwn
Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru eu
hawtogofrestru ar gyfer y cynllun cyfraniad
diffiniedig ar 1 Mai 2014 sef diwrnod
gweithredu swyddogol y Cyngor. Cyfrifyddir ar
gyfer y cynllun yn unol ag IAS 19.

Talu taladwyon masnach ac eraill

Dan Ddeddf Talu Dyledion Masnachol yn 
Hwyr (Llog) 1998, a Chôd Arfer Talu Gwell
Llywodraeth Prydain, mae'n ofynnol i'r Cyngor
dalu anfonebau cyflenwyr lle na cheir
anghydfod mewn 30 diwrnod oddi ar gael
nwyddau neu wasanaethau neu anfoneb ddilys,
pa un bynnag yw'r hwyraf.

Nod y Cyngor yw talu'r 100% o anfonebau gan



gynnwys anfonebau y cafwyd anghydfod yn eu
cylch pan ddatrysir yr anghydfod, yn unol â'r
telerau hyn. Yn y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 2014 talodd y Cyngor 95% (2012 / 13:
94%) o'r holl anfonebau yn nhelerau ei bolisi
talu. Ers mis Tachwedd 2008 bwriada Cyngor
Celfyddydau Cymru dalu pob anfoneb mewn
10 diwrnod yn unol â pholisi Llywodraeth
Cymru. Ar gyfer 2013/14 talwyd 85% o
anfonebau mewn 10 diwrnod (2012 / 13:
72%). Ni ragwelir y bydd ein polisi'n newid yn y
blynyddoedd i ddod.

Rheoli perygl ariannol a chyfalaf

Deil y Cyngor offerynnau ariannol yn bennaf i
ariannu ei weithrediadau, er enghraifft,
derbyniadwyon masnach ac eraill a thaladwyon
masnach ac eraill ac arian a phethau cyfwerth
ag arian a gyfyd yn uniongyrchol o'i
weithrediadau. Gwneir y gwaith o reoli
peryglon ariannol sy'n deillio o fasnachu
offerynnau ariannol, yn bennaf derbyniadwyon
masnach ac eraill a thaladwyon masnach ac
eraill, drwy gyfres o bolisïau a gweithdrefnau.
Rheolir y peryglon hyn fel a ganlyn:

Perygl hylifedd - nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei
swyddogaeth o ddosbarthu arian y Loteri
Genedlaethol yn agored i unrhyw berygl
hylifedd sylweddol, ac mae'n fodlon bod y
balans yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri
Genedlaethol ac elw'r Loteri yn y dyfodol yn
ddigonol i fodloni ei ymrwymiadau pendant.

Peryglon cyfraddau llog - cedwir balansau
arian a chyfwerth ag arian a gawn gan
Lywodraeth Cymru i dalu ymrwymiadau grant a
chostau gweithredu, mewn cyfrifon banc
cyfradd amrywiol dim rhybudd a oedd â
chyfradd llog ar gyfartaledd o 0.38%
(2012/13: 0.56%) yn y flwyddyn. Ar gyfartaledd
roedd yr arian gwarged dyddiol a fuddsoddwyd
yng nghronfa gadw'r sector cyhoeddus wedi
cario enillion ar fuddsoddi o 0.34% yn y
flwyddyn (2012 / 13: amherthnasol). Roedd
balans diwedd y flwyddyn o arian a phethau
cyfwerth ag arian yr oedd Cyngor Celfyddydau
Cymru yn ei ddal yn £1,308,000 (2013:
£1,739,000). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei

swyddogaeth o ddosbarthu arian y Loteri yn
agored i beryglon cyfradd log sylweddol.

Perygl arian tramor - nid ydym yn agored i
unrhyw berygl sylweddol.

Perygl llif arian a phethau cyfwerth ag arian -
nid ydym yn agored i unrhyw berygl llif arian a
phethau cyfwerth ag arian sylweddol.

Digwyddiadau sy'n gysylltiedig â data personol

Mae gan y Cyngor reolaethau a pholisïau ar
waith i sicrhau cywirdeb data. Sicrha systemau
TGCh fod rheolaeth lem ar ddiogelwch y data.
Hyd y gwyddom, ni chollwyd unrhyw ddata yn y
cyfnod dan sylw.

Archwilio

Hyd y gŵyr y Swyddog Cyfrifyddu, nid oes
unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw
archwilydd y Cyngor yn ymwybodol ohoni, ac
mae wedi cymryd yr holl gamau posibl yn
rhinwedd ei swydd i sicrhau ei fod yn
ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio
berthnasol a sicrhau bod archwilydd y Cyngor
yn ymwybodol o'r wybodaeth honno.
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Creu'r amgylchedd i'r celfyddydau ffynnu

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am i'n hartistiaid a'n sefydliadau allu creu eu gwaith gorau a chynnal eu hunain drwy safon
eu gweithgareddau. Ein blaenoriaethau fydd buddsoddi yn ein portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw, cefnogi artistiaid unigol a'r gwyliau a'r digwyddiadau mawrion sy'n codi'n sylweddol
broffil y celfyddydau.

Amcanion ar gyfer 2018

• Mae arian refeniw Cyngor Celfyddydau
Cymru ar gyfer portffolio'r sefydliadau sy'n
cael arian refeniw wedi lleihau fel canran o
gyfanswm yr incwm gan 10 pwynt canran

• Mae 75% o'r portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw yn ddynodedig yn ‘berygl isel’

• Mae cynnydd o 25% yn enillion blynyddol ar
gyfartaledd ymysg artistiaid unigol

• Cyflawni Strategaeth Gyfalaf bum mlynedd
Cyngor Celfyddydau Cymru

Targedau ar gyfer 2014/15

• Darparu pum modiwl yn rhaglen datblygu'r
sefydliadau sy'n cael arian refeniw
(awtogofrestru pensiwn; hygyrchedd;
llywodraethu; cyllid; prentisiaethau ac
interniaethau)

• Cyflwyno cynllun Cynaliadwyedd a Gwytnwch

• Cynllun gweithredu i roi ar waith adroddiad
Cefnogi Artistiaid Unigol

• Cyflawni prosiect cyfalaf Pontio

• O leiaf bedair preswylfa artist wedi'u sefydlu 

• Darparu Gŵyl Dylan Thomas 100

• Cytuno ar y cylch gorchwyl ar gyfer yr
Adolygiad Buddsoddi nesaf

Cynyddu gwerth y cyfnewid diwylliannol rhyngwladol i gelfyddydau Cymru

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am alluogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol sy'n arwain yng Nghymru i wireddu eu
huchelgais rhyngwladol drwy ehangu eu gorwelion, annog eu posibiliadau a chysylltu â
phartneriaid a marchnadoedd sy'n ysbrydoli. Mewn byd sy'n gweithredu'n gynyddol ar lefel
ryngddibynnol a chysylltiedig, rydym am i gelfyddydau Cymru allu gweithredu'n effeithiol ym
marchnad y byd.

Amcanion ar gyfer 2018

• Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn
trosoli 3:1 o enillion ar fuddsoddiadau

Targedau ar gyfer 2014/15

• Darparu Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

• Cytundeb partneriaeth newydd gyda The
British Council

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Mae ein blaenoriaethu ar gyfer 2014/15 yn cael eu disgrifio yn y tabl canlynol:
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Amcanion ar gyfer 2018

• Cael deg artist o Gymru i ymddangos mewn
cyfle arddangos mewn o leiaf bum
digwyddiad rhyngwladol dan y brand
“Cymru yn…”

• Sicrhau a chynnal dau brif ddigwyddiad
celfyddydol rhyngwladol yng Nghymru

• Ymgyfranogi mewn o leiaf ddau brosiect
rhyngwladol sy'n cael eu hariannu gan Ewrop

• Cael cynnydd yn nifer y gynulleidfa ar gyfer
Cymru yn Fenis 2015 a 2017

• Cynnwys artistiaid neu gael artistiaid i arwain
dwy ddirprwyaeth ryngwladol Llywodraeth
Cymru bob blwyddyn

Targedau ar gyfer 2014/15

• Cytuno ar yr ymrwyniad o ran Desg
Ewropeaidd Cymru Greadigol

• Cyhoeddi gwerthusiad o WOMEX 2013

• Cytuno ar strategaeth ar gyfer Patagonia
2015

• Sicrhau cynrychiolaeth i artistiaid Cymru
mewn un cyfle arddangos / digwyddiad
rhwydweithio

• Darparu o leiaf un prosiect mewn
partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Dod o hyd i gyfleoedd, ffyrdd a lleoedd newydd er mwyn i bobl fwynhau a chymryd rhan yn y
celfyddydau

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am annog cynifer o bobl â phosibl yng Nghymru i fwynhau a chymryd rhan yn y
celfyddydau. Ond nid yw’n fater yn unig o amddiffyn a chadw'r hyn sy’n bodoli eisoes. Hoffem i'r
celfyddydau a ariannwn gyrraedd croestoriad ehangach o bobl Cymru – pobl a gafodd yn y
gorffennol anhawster i fynychu'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Amcanion ar gyfer 2018

• Cynnydd o 5 pwynt canran mewn mynychu
ac ymgyfranogi ymhlith categorïau
cymdeithasol C2, D, E

• Cynnydd o 5% yn yr arian i'r deg awdurdod
lleol sydd ar hyn o bryd yn cael lefel isaf y
pen o arian Loteri

• Cynnydd o 10% mewn cynulleidfaoedd ar
gyfer prosiectau Teithio Cenedlaethol sy'n
cael eu hariannu gan Gyngor Celfyddydau
Cymru

Targedau ar gyfer 2014/15

• Darparu o leiaf dri phrosiect Camau
Creadigol, tri phrosiect Ein Lle Ni a thri
phrosiect Creu Cymunedau Cyfoes a fydd 
yn enghreifftiau disglair

• Dau gomisiwn o Gymru o leiaf ar gyfer The
Space

• Gweithredu Cynllun Tocynnau Anabledd

• Darparu'r ail flwyddyn o Raglen y
Celfyddydau Teuluol

• 580 o ddigwyddiadau Noson Allan, gydag o
leiaf 130 ohonynt yn digwydd mewn 
ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf

• Sefydlu prosiectau partneriaeth gyda Diverse
Cymru a Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru
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Datblygu creadigrwydd plant a phobl ifainc

Beth ydym yn ceisio ei wneud?
Rydym am gael rhagor o blant a phobl ifainc ledled Cymru i ymwneud â gweithgarwch creadigol o
safon. Beth bynnag fo’r amgylchiadau y mae'r plant a'r bobl ifainc yn eu hwynebu, hoffem i'n holl
bobl ifainc gael y cyfle i ddatblygu eu talentau (gan gynnwys hyd at lefel estynedig o gyrhaeddiad).

Blaenoriaeth allweddol fydd gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar weithredu'r Adolygiad o'r
Celfyddydau ac Addysg.

Amcanion ar gyfer 2018

• Cynnydd o 5% yn nifer y plant a'r bobl ifainc
yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig sy'n
mynychu'r celfyddydau neu'n ymgyfranogi
ohonynt

• Cyhoeddi tystiolaeth sy'n arddangos
ymwneud â gweithgarwch creadigol a
chynnydd yn lefelau cyrhaeddiad addysgiadol

Targedau ar gyfer 2014/15

• Sefydlu rhaglen Sbarduno

• Cytundeb gyda Llywodraeth Cymru ar y
cynllun gweithredu i roi ar waith yr Adolygiad
o'r Celfyddydau ac Addysg

Annog arloesedd, gwytnwch a chynaliadwyedd

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
Rydym am ddarparu strategaeth ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru, ac ar gyfer celfyddydau
Cymru, sy'n annog arloesedd ac entrepreneuriaeth ac sy'n galluogi gwaith ein hartistiaid a'n
sefydliadau celfyddydol i fod yn fwy gwydn a chynaliadwy.

Bydd bod yn wydn yn ariannol yn allweddol ar gyfer y dyfodol. Serch hynny, mae ein diffiniad o
gynaliadwyedd yn un eang ac mae'n cynnwys yr agweddau ar les amgylcheddol, cymdeithasol ac
economaidd.  

Targedau ar gyfer 2018

• Dod yn llofnodwr i'r Siarter Datblygiad
Cynaliadwy

• Mae arian refeniw Cyngor Celfyddydau
Cymru ar gyfer portffolio'r sefydliadau sy'n
cael arian refeniw wedi lleihau'n ganran o
gyfanswm yr incwm gan ddeg pwynt canran

• Mae'r portffolio o'r sefydliadau sy'n cael arian
refeniw wedi cyflawni arbediad o 10 pwynt
canran yn eu lefel o allyriadau carbon

• Mae'r partneriaethau cyfryngol gyda'r BBC 
ac S4C wedi'u hadnewyddu

Targedau ar gyfer 2014/15

• Cyflawni mapio archwiliad prosiectau
Cynaliadwyedd Cymru

• Cytuno â'r portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw ar brosesau ar gyfer mesura
monitro targedau amgylcheddol

• Gweithredu safonau ‘ardderchog’ Dull Asesu
Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i
Adeiladau ar gyfer pob prosiect cyfalaf
newydd a safon 'da iawn' Dull Asesu
Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i
Adeiladau ar gyfer pob adnewyddiad
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Amddiffyn a thyfu'r sail economaidd ar gyfer celfyddydau Cymru

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
Mae celfyddydau Cymru yn cael eu cynnal gan ystod o wahanol sefydliadau sy'n cyfrannu arian,
adnoddau ac arbenigedd. Serch hynny, mae pwysau ar ariannu (yn enwedig yn y sector cyhoeddus)
gyda'n hawdurdodau lleol yn enwedig yn wynebu anawsterau cynyddol wrth gynnal eu lefelau
presennol o ariannu hyd yn oed. Ein blaenoriaeth yn ystod 2014/15 fydd ymgyrch eiriolaeth a fydd
â'r nod o amddiffyn buddsoddiad yr awdurdod lleol yn y celfyddydau.

Targedau ar gyfer 2018

• Cynnal incwm yr awdurdod lleol ar lefel
gymaradwy â lefel 2013/14

• Cynyddu gwerth benthyciadau'r Cynllun
Casglu gan 15%

• Cynyddu incwm o'r sector preifat i
gelfyddydau Cymru gan 20%

• Cyflawni enillion 3:1 ar fuddsoddiadau
Cyngor Celfyddydau Cymru

• Sicrhau lefel o ariannu gan Ewrop sy'n
cyfateb i 3% o gymorth grant gan y
Llywodraeth

Targedau ar gyfer 2014/15

• Comisiynu archwiliad o fuddsoddiad yr
awdurdodau lleol yn y celfyddydau

• Datblygu ymgyrch eiriolaeth ar gyfer
awdurdodau lleol

• Cynyddu gwerth benthyciadau'r Cynllun
Casglu gan 5%

Arddangos gwerth y celfyddydau

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
Rydym am hyrwyddo'r syniad bod celfyddydau Cymru yn gadarnhaol ac ymgysylltiol gan sicrhau
bod y sector celfyddydol a'r cyhoedd yng Nghymru yn deall beth y mae Cyngor Celfyddydau Cymru
yn ceisio ei gyflawni.

Targedau ar gyfer 2018

• Cynnydd o 5% yn y sylw y mae celfyddydau
Cymru yn ei gael yn y cyfryngau

• Cynnydd o 10% yng ngraddfa adnabod y
cyhoedd o Gyngor Celfyddydau Cymru

Targedau ar gyfer 2014/15

• Pum prif ymgyrch o leiaf yn y wasg / yn y
cyfryngau

• Cyhoeddi pecyn gwybodaeth Eiriolaeth

Targedau ar gyfer 2018 Targedau ar gyfer 2014/15

• Cytuno ar gynlluniau gweithredu ar gyfer
partneriaethau â'r BBC ac S4C gan gefnogi o
leiaf 4 prosiect

• Gwerthuso cronfa Ymchwil a Datblygu Nesta
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Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn gorff cyhoeddus effeithiol ac effeithlon

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni?
A ninnau'n gorff cyhoeddus, mae gennym gyfrifoldeb i greu sefydliad cryf a hyderus sy'n darparu
gwasanaethau sy'n berthnasol a defnyddiol. Darparwn wasanaethau proffesiynol ar draws ystod o
ddisgyblaethau. Yn ogystal ag anelu am safon wrth ddarparu'r gwasanaethau hyn, rydym yn
ymroddedig i'w chyrraedd mewn ffyrdd sy'n lleihau'r gost gan gydnabod hefyd ein cyfrifoldeb i ddod yn
sefydliad sy'n fwy cynaliadwy'n amgylcheddol.

Targedau ar gyfer 2018

• Cynyddu cost rhedeg grantiau mewn  cymorth
gan ddim rhagor na 5% o'i chymharu â lefel
2013/14

• Cyrraedd y targedau'n gyson o ran prosesau
trafodion (taliadau grant a thaliadau i
ddarparwyr gwasanaeth)

• Cadw ein hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl

• Bod lefelau absenoldeb y staff yn y chwartel
uchaf o sefydliadau eraill tebyg sy'n gyrff a
noddir gan Lywodraeth Cymru

• Cyrraedd safon 14001 ar gyfer Rheolaeth
Amgylcheddol o Ddigwyddiadau

• Cyflawni asesiad "sicrwydd sylweddol" o leiaf
mewn 90% adroddiadau sicrwydd archwilio
mewnol

• Ymdrin â 100% o gwynion a cheisiadau Rhyddid
Gwybodaeth yn y terfynau amser priodol

• Asesiad boddhad o 70% gan Randdeiliaid a
Chleientiaid

Targedau ar gyfer 2014/15

• Lleihad o £50,000 yng nghostau rhedeg
grantiau cymorth 

• Cyflawni asesiad "sicrwydd sylweddol" mewn o
leiaf 75% o adroddiadau sicrwydd archwilio
mewnol

• Ymdriniwyd â 100% o gwynion a cheisiadau
Rhyddid Gwybodaeth yn y terfynau amser
priodol

• Adolygu rheolaeth ein brand

Targedau ar gyfer 2018

• Cynnydd o 25% yn nifer y trawiadau ar ein
gwefan

• Cynnydd o 5% yn y mynychiadau i'n
Cynhadledd Flynyddol

• Cynnydd o 15% yn y mynychiadau yn ein
digwyddiadau Sgwrs

Targedau ar gyfer 2014/15

• Cynnydd o 15% yn y mynychiadau yn ein
digwyddiadau Sgwrs

• Datblygu cyfryngau a llwyfannau gwe newydd
ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru

Nicholas Capaldi,  Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014
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Amcanion, gweithgareddau, cyflawniadau a
pherfformiad er budd y cyhoedd

Amcanion siartredig Cyngor Celfyddydau
Cymru yw:

(a) datblygu a gwella gwybodaeth,
dealltwriaeth ac ymarfer y celfyddydau;

(b) gwneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i’r
cyhoedd:

(c) cynghori Llywodraeth Cymru, Adrannau
ein Llywodraeth, awdurdodau lleol,
Cynghorau Celfyddydau'r Alban, Gogledd
Iwerddon a Lloegr a chyrff eraill a
chydweithredu â hwy ar unrhyw faterion,
boed yn uniongyrchol neu'n
anuniongyrchol, â'r amcanion blaenorol; a

(ch) chyflawni ein hamcanion drwy gyfrwng y
Gymraeg a'r Saesneg.

Prif ddiben y Cyngor yw cefnogi a datblygu
celfyddydau Cymru er budd ei holl bobl ledled
y wlad. Y brif ffordd y cais Cyngor Celfyddydau
Cymru gyflawni'r diben hwn yw drwy lunio
strategaethau celfyddydol, ymchwil, a rhoi
grantiau rheolaidd ac untro i sefydliadau ac
unigolion mewn cyd-destun strategol a
datblygiadol. Cefnogir y prosesau rhoi grantiau
gan fonitro ac asesu i sicrhau y defnyddir arian
cyhoeddus yn effeithiol at y dibenion a nodwyd.
Rheola'r Cyngor hefyd ystod o weithgareddau a
gwasanaethau lle nad yw grantiau'n rhan
ohonynt, yn aml mewn partneriaeth ag
awdurdodau lleol ac eraill.

Prif amcanion y flwyddyn

Mae blaenoriaethau strategol y Cyngor ar gyfer
2013/14 yn y tabl isod yn ôl themâu ein cynllun
corfforaethol, ochr yn ochr â'r cyflawniadau
allweddol, perthnasol yn ôl pob targed
gweithredol yn ystod y flwyddyn:

Adroddiad Strategol
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Cefnogi’r gorau o ran creu celfyddyd wych – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Rydym yn llawn angerdd dros y celfyddydau. Rydym yn uchelgeisiol o ran llwyddo. Ar ei orau –
a'r gorau sy'n mynd â'n bryd - mae gan y celfyddydau'r grym i gyffroi, ysbrydoli, cyffwrdd a
herio. Rydym am lunio amgylchedd i'n hartistiaid a'n sefydliadau i greu eu gwaith gorau.
Rydym am i bobl Cymru fwynhau a chymryd rhan yn y gorau sydd gennym. Daw'r gorau pan
drewir y tant cywir a chysyllta'r celfyddydau â phobl. Dyna'n diffiniad o gelfyddyd wych. Creu
celfyddyd a'i rhannu a chymryd rhan ynddi wrth berfformio, yn y gymuned, o'r dudalen, lle
bynnag, yn ein bywyd - dyma'r adeg y llwydda'r celfyddydau i'n hysbrydoli'n unigol ac yn
dorfol.

Wrth gwrs, ni allwn warantu y cynhyrcha pob artist a sefydliad a ariannwn gelfyddyd wych bob
tro. Ond gallwn greu amgylchedd lle mae gwaith uchelgeisiol, cyffrous ac ysbrydoledig yn
debycach o godi.

1. Cynhyrchu strategaeth
gorfforaethol newydd
ar gyfer datblygu'r
celfyddydau
(Creadigrwydd a'r
Celfyddydau)

2. Cyflawni prosiect
Cymru yn Fenis 
gyda'r artist Bedwyr
Williams

3. Cyfrannu at gynllunio,
datblygu a darparu'n
llwyddiannus Ŵyl
Dylan Thomas yn
Gant yn ystod 2014

• Ymgynghori ar gynigion
drafft yn chwarter 1

• Cyhoeddi strategaeth
newydd yn ystod 
chwarter 2

• Cam cyntaf ei gweithredu
yn chwarteri 3-4

• Rhagori o ran nifer yr
ymwelwyr ar ffigyrau 2011
erbyn diwedd chwarter 3

• Rhagori sylw yn y
cyfryngau ar y
blynyddoedd blaenorol

• Cyfleoedd datblygu
penodol nodadwy i sector
celfyddydau gweledol
Cymru

• Mynychu cyfarfodydd y
grŵp llywio

• Rhaglen gyhoeddedig o
ddigwyddiadau erbyn
chwarter 2

Cymeradwyodd y Cyngor y drafft diweddaraf
i ymgynghori arno ym mis Rhagfyr.

Parhaodd yr ymgynghoriad tan 30 Ebrill
2014.

Caeodd yr Arddangosfa ar 23 Tachwedd
2013 gyda ffigyrau mynychu terfynol o tua
23,000. Denodd pafiliwn Cymru bron
30,000 o ymwelwyr yn 2011.

Cyflwynwyd adroddiad gwerthuso llawn ar y
prosiect gerbron y Cyngor ym mis Chwefror
gyda'r ffordd strategol arfaethedig o fynd ati
o ran Cymru yn Fenis yn 2015. Cafodd y
rhain eu cymeradwyo gan y Cyngor a
ddyrannodd gyllideb iddynt.

Mae prosbectws wedi'i lunio ac mae rhaglen
weithgarwch hefyd wedi'i lansio ac mae ar
waith. 

Byddwn yn arwain wrth gydlynu cyfleoedd
ym maes cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer
digwyddiadau celfyddydol drwy gydol 2014
ac yn parhau i fonitro'r prosiectau sy'n cael
eu hariannu a'u cyfraniadau a lwyfennir i'r
Ŵyl drwy gydol y flwyddyn.

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad
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4. Cefnogi datblygiad
ein Hymgynghorwyr
Cenedlaethol a'u
hymgysylltiad â'n
gwaith

5. Sicrhau monitro
safon ein
sefydliadau sy'n 
cael arian refeniw
ledled Cymru

6. Cyflawni blwyddyn
lawn o raglen
grantiau i unigolion
a sefydliadau

• Datblygu cymuned 
ar-lein i Ymgynghorwyr
Cenedlaethol gan gynnwys
cylchlythyr chwe misol

• Dau weithdy neu ddau
ddigwyddiad briffio yn ystod
2013/14

• Dau adroddiad monitro
ansawdd gan Ymgynghorwyr
Cenedlaethol ar gyfer pob
sefydliad sy'n cael arian
refeniw

• Lleiafswm o ddau adroddiad
monitro ansawdd gan staff
Cyngor Celfyddydau Cymru i
bob sefydliad sy'n cael arian
refeniw

• Adroddiad trosolwg gan
swyddog i bob sefydliad sy'n
cael arian refeniw

• Rhagor o ymgyfranogi ym
menter yr adolygiadau
cyflym

• Gweinyddu prosesau rheoli
grantiau

• Darparu rhaglen Camau
Creadigol

• Darparu grantiau Cymru
Greadigol a sgyrsiau Cymru
Greadigol

Roedd grwpiau trafod wedi'u cynnal sy'n
porthi drafftio'r strategaeth: Ysbrydoli: Ein
Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r
Celfyddydau. 

Yn ystod 2013/14 nid oeddem yn medru
symud ymlaen gyda darparu hygyrchedd i
Hwb (sef y fewnrwyd) i'n Hymgynghorwyr
Cenedlaethol. Bydd yr ystyriaeth hon yn cael
ei gwneud yn ffactor yn y rhaglen waith
ddilynol fel y datblygir Hwb yn ased. 

Mae gwaith ar y gweill o ran ystyried yr
argymhellion sydd yn yr adroddiad
ymgynghorol gan ein harchwilwyr mewnol
ac sy'n cael eu cyflwyno ar ddiwedd
2013/14.

Mae gwerthusiadau wedi cael eu comisiynu
oddi wrth Ymgynghorwyr Cenedlaethol.

Ar ddiwedd y flwyddyn roeddem wedi llenwi
152 o Werthusiadau Ansawdd a oedd yn
cyfateb i 53% o'n targed blynyddol o ran
monitro ansawdd. Roedd adroddiadau'r
swyddogion yn eithaf pell o gyrraedd ein
targed. Bydd yn rhaid inni ailwampio'n
drylwyr Gwerthuso Ansawdd i gywiro'r
sefyllfa hon yn 2014/15.

Roeddem wedi comisiynu gwerthusiad
allanol o effeithiolrwydd ein canllawiau a
byddem yn ystyried adolygu'r holl broses
grantiau a chanllawiau i sicrhau eu bod yn
adlewyrchu Creadigrwydd a’r Celfyddydau
ac o bosibl yn ymgorffori lleihad yn nifer y
rhaglenni ariannu.

Rydym yn parhau i fwrw ymlaen gyda’r
gwaith ar gam nesaf Camau Creadigol ac
rydym yn dal i ddyrannu grantiau gyda dau
brosiect mawr sy'n cyrraedd cam
arwyddocaol o ddatblygiad yn y chwarter
diwethaf.

Roedd Trafodaethau Creadigol, gyda
seremoni dyrannu grantiau, wedi cael eu
cynnal ar gyfer grantiau Cymru Greadigol
ym mis Chwefror. Croesawyd y digwyddiad
gan y mynychwyr.
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7. Darparu rhaglen o
brosiectau a
gwasanaethau sy'n
helpu artistiaid a
sefydliadau
celfyddydol i
fanteisio ar
bosibiliadau
rhyngwladol eu
gwaith

8. Defnyddio ein
cysylltiadau â'r
cyfryngau i
hyrwyddo
celfyddydau Cymru

9. Cynnal presenoldeb
effeithiol mewn
digwyddiadau
allanol gan
hyrwyddo a
chefnogi

• Datblygu rhaglen ddilynol i
Greu 2013

• Blwyddyn 3 o bartneriaeth
Celfyddydau Rhyngwladol
Cymru / The British Council
a negodi'r cam nesaf o
gydweithio

• Arwain ar WOMEX 13

• Darparu prosiect twristiaeth
cerddoriaeth ddigidol

• Ymgyfranogi yn
rhwydweithiau a
datblygiadau prosiect y
dyfodol yn Ewrop

• Ymgysylltu â datblygu Ewrop
Greadigol a meysydd eraill
yn y dyfodol o arian Ewrop

• Defnyddio Fforwm
Celfyddydol Ewropeaidd
Cymru i ddarparu
gwybodaeth ac arweiniad i
sefydliadau sydd am gael
Arian Ewropeaidd 

• Gwaith ar arddangos 
(e.e. Caeredin, SxSW)

• Gwaith strategol gyda
Llywodraeth Cymru mewn
gwledydd sy'n flaenoriaeth

• Darparu arian drwy'r Cronfa
Cyfleoedd Rhyngwladol 

• Cynyddu lefel y sylw i'r
celfyddydau yn yr holl
gyfryngau 

• Presenoldeb llwyddiannus 
yn yr Eisteddfod
Genedlaethol a'r Urdd a
Gŵyl y Gelli 

Rydym yn parhau i gyflawni ar draws ystod
eang o weithgarwch rhyngwladol ac mae
cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus yn cael eu
trafod yn barhaus gyda thîm Celfyddydau
Rhyngwladol Cymru i sicrhau'r sylw mwyaf i'r
gwaith.

Mae strategaeth pum mlynedd nesaf
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cael ei
llunio yn unol â Chreadigrwydd a'r
Celfyddydau. Mae cytundeb partneriaeth
newydd gyda The British Council yn y broses
o ddigwydd a bydd pawb yn cytuno arno yn
ystod 2014/15. 

Byddwn yn gweithio gydag Adran
Gwyddoniaeth a Chludiant Llywodraeth
Cymru i ddarganfod yr ateb gorau i
ddarparu rhaglen Ariannu Ewrop Greadigol
yng Nghymru. Rydym wedi cytuno i ystyried
secondiad yn ystod 2014/15.

Mae 85 artist wedi cael eu cefnogi hyd yn
hyn drwy Gronfa'r Cyfleoedd Rhyngwladol.

Cynhaliwyd WOMEX 13 ym mis Hydref ac
roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.
Derbyniodd y Cyngor y newyddion am y
cyflawniadau pennawd ym mis Rhagfyr.
Mae'r targedau ar gyfer y digwyddiad naill ai
wedi'u cyflawni neu rydym wedi cyflawni y tu
hwnt i'r targedau. Am mai'r prif reswm dros
ymwneud â'r digwyddiad oedd am ei
bosibiliadau i ddarparu gwaddol, mae'r tîm
erbyn hyn yn ymwneud â gwerthuso a
diweddu'r prosiect a fydd yn estyn hyd at y
flwyddyn ariannol newydd.

Mae'r strategaeth gyfathrebu wedi'i
chymeradwyo gan yr Uwch Tîm Rheoli. Mae
cyfleoedd cyfryngol yn cael eu harchwilio o
hyd. Mae cyfarfodydd misol â chysylltiadau
yn y cyfryngau'n aros yn werthfawr. 

Barnwyd bod y presenoldeb yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn llwyddiant. Ymwelodd mwy
â'r Lle Celf nag yn y blynyddoedd a fu. 

Digwyddodd WOMEX 13 ym mis Hydref ac
roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol. 

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad
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Cyflwynwyd adroddiad gwerthuso llawn
i'r Cyngor ym mis Mai 2014.

Annog rhagor o bobl i fwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Ar hyn o bryd mae lefelau uchel o fynychu celfyddydau Cymru ac ymgyfranogi ohonynt. Ond
wrth i incwm pobl leihau, daw ffigurau mynychu ac ymgyfranogi dan fwy o bwysau. Ond nid
yw’n fater yn unig o amddiffyn a chadw'r hyn sy’n bodoli eisoes. Hoffem i'r celfyddydau a
ariannwn gyrraedd croestoriad ehangach o bobl Cymru – pobl a gafodd yn y gorffennol
anhawster i fynychu'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

10. Cydweithio â
Llywodraeth Cymru
i weithredu
argymhellion
adolygiad y
Celfyddydau ac
Addysg

11. Mynd i'r afael ag
argymhellion
ymgyfranogi o'r
celfyddydau gan
Bwyllgor
Cymunedau,
Cydraddoldebau a
Llywodraeth Leol y
Cynulliad
Cenedlaethol 

• Cytunwyd ar gynllun
gweithredu

• Cyhoeddi canfyddiadau o
ymarfer mapio'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw erbyn chwarter 2

• Llunio a chynhyrchu
adroddiad terfynol i
Lywodraeth Cymru

• Llunio ymateb strategol i'r
Pwyllgor erbyn chwarter 1
gan adrodd am ein
cynnydd

• Cyhoeddi gwybodaeth am
ffynonellau ariannu
amgen a darparu
hyfforddiant arnynt

• Datblygu strategaeth i
gynyddu lefelau ariannu
gan fusnesau

• Llunio rhaglen ymchwil
weithredol i gynyddu
gweithgarwch
ymgyfranogol mewn
partneriaeth â Hwb
Cymunedau’n Gyntaf

• Peilota modelau busnes
newydd i hyrwyddo'r
celfyddydau cymunedol

Cafwyd ymateb Llywodraeth Cymru. Mae'r
Llywodraeth wedi derbyn pob un o
argymhellion yr adroddiad gan nodi arian i'w
gweithredu. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru
yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar
gynlluniau o ran gweithredu'r argymhellion. 

Cytunwyd ar gynllun gweithredu. Mae Creu
Cymunedau Cyfoes yn rhaglen beilot a fydd
yn cynnwys ystyried modelau newydd ar gyfer
gwaith sy'n canolbwyntio ar y gymuned. 

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen o ran
modelau busnes newydd ar gyfer sector y
celfyddydau'n eang ond nid ydym yn
rhagweld rhoi cynnig ar fodelau newydd
eleni. 

Rydym yn gweithio'n agos gyda Chywaith
Cymru ac roeddem wedi cefnogi digwyddiad
rhwydweithio a lledaenu gwybodaeth ledled
Cymru a oedd yn llwyddiannus iawn. Mae
Sefydliad Paul Hamlyn wedi cytuno i ddarparu
arian pellach ac rydym ar hyn o bryd yn
trafod datblygu ein partneriaeth.

Nid aeth y rhaglen ymchwil weithredol
arfaethedig yn ei blaen.

Yn sgîl trafodaethau gyda Chymunedau’n
Gyntaf, y canolbwynt a gytunwyd ar gyfer y
gwaith eleni yw'r celfyddydau a phobl ifainc.

celfyddydau Cymru  
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12. Gweithredu ein
strategaethau i
Greawdwyr Ifainc
ac o ran Tlodi Plant

13. Gweithredu ein
cynllun
cydraddoldeb
strategol 

14. Hyrwyddo ein
Cynllun Iaith
Gymraeg drwy
weithredu'r 
15 targed
allweddol yn ein
Cynllun Gweithredu
y Gymraeg ar gyfer
2013/14 

15. Gweithio gyda'n
portffolio o
sefydliadau
cyflwyno (lleoliadau
ac orielau) i
gynyddu ac
amrywio eu
cynulleidfaoedd

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad

• Rhoi cynlluniau
gweithredu ar waith

• Adrodd cynnydd ar sail
chwarterol

• Cyhoeddi cynllun
gweithredu ar gyfer
2013/14 erbyn chwarter 1

• Adrodd cynnydd ar sail
chwarterol

• Llenwi / diweddaru
asesiadau o'r effaith ar
gydraddoldeb fel sy'n
briodol

• Cyhoeddi Cynllun
Gweithredu ar gyfer
2013/14 erbyn chwarter 1

• Adrodd cynnydd ar sail
chwarterol

• Lleiafswm o 4 prosiect
ymchwil weithredol yn
2013/14

• Datblygu erbyn chwarter 4
gynllun tocynnau i bobl
anabl ym mhob un o
leoliadau cyflwyno ein
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw

• TTreialu fframwaith
newydd yn ystod 2013/14
i werthuso sut mae 

Mae ymgyrch y celfyddydau i deuluoedd
wedi gwneud cynnydd da yn unol â'r
rhaglen. Mae'r cam nesaf yng ngwaith yr
Ŵyl wedi cychwyn. 

Roeddem wedi cyflawni pedwar o'r chwe
maes allweddol o'n Cynllun Cydraddoldeb
Strategol 2013/14. 

Llwyddasom i wneud rhywfaint o gynnydd yn
ôl yr amcanion dan Hyfforddiant Mewnol a
Phartneriaethau ond ni lwyddasom i
gyflawni'n llwyr bob cam gweithredu yn y
meysydd hyn. Bydd y gwaith ar y rhain yn
parhau yn y flwyddyn 2014/15.

Mae Diverse Cymru yn agos at orffen eu
gwaith ar ddatblygu'r canllawiau
Cydraddoldebau / pecyn gwybodaeth ac
rydym wedi cytuno ar raglen o hyfforddiant a
datblygiad ar gyfer staff Cyngor Celfyddydau
Cymru.

Cafodd Cynllun Gweithredu 2013/14 ei
gyhoeddi ym mis Ebrill 2013 ac mae
trefniadau ar waith drwy gydol y flwyddyn i'w
fonitro'n chwarterol ac adrodd am ei
gynnydd i Grŵp Monitro'r Gymraeg a
gerbron y Cyngor. 

Roeddem wedi cyflawni ein camau
gweithredu yn ôl pob un o'r tri maes
strategol o'r cynllun.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi
cymeradwyo ein Hadroddiad Blynyddol am 
y Gymraeg 2012/13. 

Roeddem wedi cymeradwyo cynnig ail gam
oddi wrth y Red House ar gyfer prosiect ym
Merthyr Tudful yn chwarter 3 ac, yn chwarter
4, cynnig ail gam ar gyfer Llantarnam
Grange. 

Roeddem wedi penodi Creu Cymru i
ymgymryd ag ail gam y cynllun Tocynnau i
Bobl Anabl a dechreuwyd ar y gwaith yn
chwarter 4.

Gorffennwyd yr Ymchwil Lles gyda lleoliadau
a chafodd adroddiad drafft ei rannu â
Chyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn 
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16. Cefnogi dulliau o
ymgysylltu â phobl
ifainc, anodd eu
cyrraedd drwy
gyflwyno rhaglenni
Sblash a 
Chyrraedd y Nod

17. Ehangu'r rhaglen
gweithgarwch,
Datblygu Talent

18. Hyrwyddo
gweithgarwch
teithio o safon
mewn cymunedau
ledled Cymru, yn
enwedig drwy 

mynychu'r celfyddydau yn
effeithio ar les.

• Cynyddu lefelau ymgysylltu
ac ymgyfranogi ar draws
ein portffolio o sefydliadau
sy'n cael arian refeniw

• Datblygu cynlluniau
ariannu dilynol newydd

• Cefnogi 500 person ifanc

• Cefnogi 20 prosiect ledled
Cymru

• Datblygu prosiect tlodi
plant mewn partneriaeth â
chorff diwylliannol arall

• Nifer y bobl ifanc sy’n
mynd ymlaen i addysg
bellach, hyfforddiant a
chyflogaeth

• Nodi cyfleoedd am ragor 
o arian Ewropeaidd

• Lledaenu menter y
celfyddydau gweledol, 
Criw Celf, erbyn chwarter 
2 ar draws yr awdurdodau
lleol yn y De-ddwyrain a
Chanol De Cymru

• Cyflawni targedau
Celfyddydau Ieuenctid
Cymru erbyn chwarter 4

• Darparu drwy ein
gwasanaeth Noson Allan
550 digwyddiad, 150 o’r
rhain mewn ardaloedd
Cymunedau'n Gyntaf a 12
yn ddigwyddiadau 

disgwyl cael adroddiad terfynol ym mis Mai
2014.

Mae ffigyrau ar gyfer chwe mis cyntaf y
flwyddyn yn dangos bod y sefydliadau sy'n cael
arian refeniw wedi cynnal cyfanswm o 9,090 o
ddigwyddiadau celfyddydol yn ystod y cyfnod
hwnnw o chwe mis a gynhyrchodd fynychiadau
o 1.82 miliwn. Cafodd 38,429 o sesiynau
celfyddydol ymgyfranogol eu cynnal gyda
554,612 o fynychiadau i'r gweithdai hyn. Bydd
y ffigyrau am y chwe mis olaf yn cael eu casglu
ym mis Mai 2014 a bydd crynodeb blynyddol
yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf.

Gwnaed cynnydd sylweddol yn ystod chwarter
3 gyda chais llwyddiannus i Gymunedau’n
Gyntaf am arian partneriaeth ar gyfer prosiect
peilot cyfamserol. 

Cawsom 27 o gynigion am brosiectau gan
gynnig arian i 14 ac roedd pob un o'r rheiny ar
waith cyn diwedd chwarter 4. 

Nid ydym wedi bwrw ymlaen gyda'r gwaith o
ddatblygu prosiect partneriaeth gyda chorff
diwylliannol arall.

Rydym wrthi'n trafod gyda phartneriaid posibl
gais ar gyfer arian Ewropeaidd i adeiladu ar 
y gwaith a gafodd ei ddatblygu drwy Sbardun.

Mae Criw Celf wedi'i gynnal yn llwyddiannus 
yn y De-ddwyrain a Chanol De Cymru.

Bydd gwerthusiad yn cael ei gomisiynu yn y
flwyddyn ariannol newydd.

Yn ystod 2013/14 rydym wedi cynnal
cyfanswm o 532 o ddigwyddiadau Noson 
Allan yr oedd 114 (21.4%) wedi'u cynnal 
mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf a 141
(26.5%) wedi'u cynnal drwy gyfrwng y
Gymraeg.
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waith Noson Allan
sy'n un o
wasanaethau Cyngor
Celfyddydau Cymru

19. Cydweithio ag
asiantaethau
arbenigol
(Celfyddydau
Gwirfoddol Cymru,
Celfyddydau
Anabledd Cymru,
Diverse Cymru,
Stonewall Cymru) i
ddarparu cefnogaeth
i gyflawni ein
hamcanion strategol

Hyrwyddwyr Ifainc

• Datblygu mentrau i
gynyddu argaeledd
gweithgarwch sy'n deulu-
gyfeillgar

• Sefydlu cytundebau lefel
gwasanaeth neu ariannu
erbyn chwarter 1

Cynhaliwyd 28 o ddigwyddiadau i
Hyrwyddwyr Ifainc yr oedd chwech wedi'u
cynnal mewn partneriaeth â Heddlu Gwent. 

Mae ychydig o leihad yn y galw cyffredinol
am y cynllun oherwydd yn bennaf leihad yn
y cydweithio a fu â thimau Cymunedau’n
Gyntaf oherwydd eu had-drefnu. 

Parheir i ddatblygu’r wefan ond cafwyd oedi
oherwydd anawsterau rhaglennu – lansir yn
Hydref 2014.

Cynhaliwyd naw taith yr oedd chwech
ohonynt yn sioeau teuluol. 

Rydym yn gweithio gyda Diverse Cymru ar
ddau brosiect mawr ac rydym wedi
comisiynu Celfyddydau Gwirfoddol Cymru i
ymgymryd â rhaglen o waith yn 2014/15.

Ehangu economi’r celfyddydau – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Rydym am weld sector celfyddydol ariannol hyfyw nad yw’n llwyr ddibynnol ar gymorthdaliadau
cyhoeddus. Gyda lleihau cymhorthdal cyhoeddus mewn termau real, bydd dibyniaeth o'r fath
ond yn llesteirio arloesedd, datblygu a chynaliadwyedd. 

Defnyddiwn ein holl bwerau eiriolaeth i annog yr ystod fwyaf bosibl o asiantaethau sector
cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi yn y celfyddydau. Ond credwn y bydd llwyddiant yn dibynnu’n
helaeth ar y ffordd y gall artistiaid a sefydliadau celfyddydol ddatblygu eu cynhwysedd busnes
eu hunain a manteisio'n llawn ar eu gwerth artistig.

Bydd yn rhaid inni hefyd annog cynaliadwyedd yn ogystal â thwf. O ran ysbryd ein hoes, mynd
yn groes i'r graen mae ffyrdd o weithio sy'n gwastraffu adnoddau yn lle eu gwella a'u
hamddiffyn. Bydd yn rhaid inni fynd i'r afael â galw'r presennol heb niweidio lles economaidd,
cymdeithasol a diwylliannol y dyfodol.
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20. Cytuno ar
strategaeth tair
blynedd newydd
am fuddsoddiad
Cyngor
Celfyddydau
Cymru yn y
celfyddydau

21. Annog ein
sefydliadau sy'n
cael arian refeniw i
fod yn fwy gwydn a
chynaliadwy (yn
ddiwylliannol,
sefydliadol ac
ariannol) a darparu
gwybodaeth ar
berfformiad y
portffolio

22. Datblygu Creu
Cymunedau
Cyfoes, cronfa her i
fuddsoddi mewn
prosiectau adfywio
a arweinir gan y
celfyddydau i
hyrwyddo'r
celfyddydau'n
gyhoeddus

• Adolygu portffolio'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw

• Dyraniadau ariannol
newydd i sefydliadau sy'n
cael arian refeniw

• Sefydlu meysydd a
chyllidebau ariannu
strategol priodol

• Nifer y perfformiadau /
arddangosfeydd /
digwyddiadau a niferoedd
cynulleidfaoedd /
ymgyfranogwyr

• Dosbarthu
gweithgareddau’n
ddaearyddol

• Cyhoeddi Adroddiadau
Cyfarfodydd Adolygu
blynyddol sefydliadau sy'n
cael arian refeniw am
2011/12 erbyn chwarter 2

• Cynnal Cyfarfodydd
Adolygu Blynyddol
2013/14 yn ystod 
chwarter 4

• Cyhoeddi adroddiad ar
berfformiad y sefydliadau
sy'n cael arian refeniw yn
ystod chwarter 2

• Darparu rhaglen o fentrau
datblygu'r sefydliadau sy'n
cael arian refeniw 

• Cyhoeddi dogfen bolisi yn
ystod chwarter 1

• Sefydlu cronfa her fechan i
artistiaid unigol sydd am
weithio'n gyhoeddus yn
chwarter 1

• Cynnal lleiafswm o 4
preswylfa gelfyddyd 

Roedd y Cyngor wedi cytuno ar strategaeth
dwy flynedd ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r
amserlen fyrrach yn adlewyrchu amserlen
ariannu Llywodraeth Cymru a dyddiad
etholiadau nesaf y Cynulliad yng Nghymru.

Rydym yn parhau i gyflawni yn ôl ein holl
dargedau o ran arolwg y sefydliadau sy'n
cael arian refeniw a chyhoeddi ein
canfyddiadau allweddol.

Cyflawnwyd Cyfarfod Adolygu blynyddol y
llynedd er inni nodi na ddigwyddodd rhai o'r
cyfarfodydd. Mae newidiadau wedi'u
gwneud i weithdrefn 2014/15 i sicrhau nad
yw hyn yn digwydd eto. 

Cynhaliwyd y Cyfarfodydd Adolygu
Blynyddol ar gyfer 2013/14 drwy gydol
misoedd Chwefror a Mawrth a'r dyddiad cau
ar gyfer adroddiadau oedd 4 Ebrill. 

Mae Adroddiad ar Berfformiad Blynyddol y
Sefydliadau sy'n cael arian refeniw wedi cael
ei ohirio oherwydd y sefyllfa gyfnewidiol
iawn o ran arian yr awdurdodau lleol. Serch
hynny, rydym wedi rhyddhau data i'n
portffolio o gleientiaid am ffigyrau
ymgyfranogi a pherfformiad ariannol.

Mae memorandwm cyd-ddealltwriaeth wedi'i
lunio. 

Rydym wedi tendro a chaffael contract tymor
byr i grynhoi adnoddau gwe. 

Cafwyd 29 o geisiadau i'w hystyried am yr
ymchwil a'r cyfnod datblygu. Mae is-grŵp o'r
Pwyllgor Cyfalaf wedi cael ei sefydlu i asesu'r
ceisiadau. Cafodd deuddeg o brosiectau eu
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23. Cyflawni
blaenoriaethau
cyfalaf y Loteri

24. Cychwyn rhaglen 
o weithgarwch 
sy’n annog
datblygu
cynhwysedd
digidol yn y
celfyddydau

gyhoeddus yn ystod
2013/14

• Comisiynu 4 prosiect sydd i
fod ar waith erbyn chwarter
4

• Monitro cynnydd ein dau
brif brosiect cyfalaf - Pontio
(Bangor) ac Oriel Gelf
Glynn Vivian (Abertawe)

• Adroddiadau misol (a rennir
â Llywodraeth Cymru)

• Sefydlu pob cytundeb
cyfreithiol priodol a'u dilyn

• Digwyddiadau arddangos
eiriolaeth/ymarfer gorau

• Sefydlu Cronfa Ymchwil a
Datblygu Digidol gyda
NESTA a chefnogi mintai
gyntaf y prosiectau erbyn 
chwarter 1

• Sefydlu Cronfa Datblygu
Cynhyrchwyr Digidol

dethol i fynd ymlaen i’r ail rownd o asesu. Y
dyddiad cau ar gyfer yr ail gyfnod hwn yw
mis Gorffennaf 2014.

Rydym wedi penodi Rheolwr Rhaglen i
gydlynu'r rhaglen gan gynnwys y broses
asesu. Mae Rheolwr y Rhaglen hefyd wedi
mynd i gyfarfodydd gwthio'r cwch i'r dŵr o
ran y prosiectau llwyddiannus a bydd yn
cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol
iddynt yn y cyfamser. 

Rydym wedi sôn wrth bedwar arbenigwr
(gan gynnwys penseiri ac ymarferwyr) yn y
maes am y posibiliad o ymuno â rhestr o'n
Hymgynghorwyr Cenedlaethol i gynnig
cymorth i'r grŵp penderfynu wrth iddynt
ddewis y prosiectau gorau. Mae ceisio dod o
hyd i aseswyr a sylwedyddion sydd wedi'u
cymhwyso'n briodol ar waith o hyd ond, ar
gyfer y cyfnod cyntaf, is-grŵp y Pwyllgor
Cyfalaf oedd y grŵp penderfynu a bydd yr
un is-grŵp yn cyflwyno argymhellion
gerbron y Cyngor ar gyfer yr ail gyfnod.

Mae Gweithred Gyfamodi â Phrifysgol
Bangor wedi'i therfynoli a'i llofnodi gan
bawb. 

Mae swyddogion wedi mynychu
cyfarfodydd rheolaidd y grŵp llywio. Mae
gwahoddiad hefyd i swyddogion fynychu
grwpiau llywio prosiectau penodol megis
Oriel Myrddin ac Oriel Mission.

Mae deuddeg o gynhyrchwyr digidol wedi
cwblhau'r cwrs. 

Roedd yr ail rownd o'r Gronfa Ddigidol ar
gyfer Ymchwil a Datblygiad wedi cau ym
mis Ionawr. Cafodd dau brosiect pellach eu
cefnogi yn ogystal â'r pedwar a gefnogwyd
yn y rownd gychwynnol. 
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25. Ail-lansio'r Cynllun
Casglu

26. Darparu WOMEX
2013 fel 
digwyddiad o safon 
i gyflawni ei 
botensial fel 
sbardun i’r sector
cerddorol Cymru

27. Darparu'n
llwyddiannus ein
digwyddiadau
corfforaethol (y
Gynhadledd
Flynyddol, y
Symposiwm
Marchnata a'r
Sgyrsiau
Celfyddydol) 

• Cyhoeddi Cynllun
Gweithredu

• Datblygu gwefan newydd

• Ymgyrch yn y cyfryngau i
gefnogi ail-lansio yn ystod
blwyddyn nodi pen-blwydd
yn 30

• Yn ail hanner y flwyddyn
cynyddu gwerth a nifer y
benthyciadau

• Nifer yr arddangoswyr 
yn y ffair

• Nifer y cynadleddwyr

• Nifer y mynychwyr yn y
cyngherddau a'r 
digwyddiadau gyda’r nos

• Darparu prosiect twristiaeth
cerddoriaeth ddigidol

• Darparu rhaglen waddol 
a fydd yn sbardun i
ddatblygu sector Cymru

• Darparu rhaglen 
Gorwelion

• Gwerth i'r economi leol

• Darparu'r prosiect o fewn y
gyllideb a gytunir

• Nifer y mynychwyr

• Boddhad y cynadleddwyr

Rydym yn aros am y rheoliadau newydd am
gredyd ariannol. Mae gwefan newydd ar hyn
o bryd wrthi'n cael ei datblygu.

Cafodd ymgyrch lwyddiannus i'r wasg ei
chynnal am y Cynllun Casglu'n dathlu ei
ben-blwydd yn ddeng mlynedd ar hugain ym
mis Rhagfyr.

Mae cynnydd yn y defnydd wedi'i nodi yn
ystod yr ymgyrch a oedd wedi targedu
arwerthiannau'r Nadolig.

Mae cynllun gweithredu ar waith erbyn hyn i
weithredu'r argymhellion o Adroddiad Bond.
Mae cynnydd o 5% mewn gwerthiant yn ein
targedau ar gyfer 2014.

Cynhaliwyd WOMEX 13 ym mis Hydref ac
roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.
Derbyniodd y Cyngor y newyddion am y prif
gyflawniadau ym mis Rhagfyr. 

Mae'r targedau ar gyfer y digwyddiad naill ai
wedi'u cyflawni neu rydym wedi rhagori ar
ein targedau. 

Am mai'r prif reswm dros ymwneud â'r
digwyddiad oedd am ei bosibiliadau i greu
gwaddol, mae'r tîm erbyn hyn yn ymwneud â
gwerthuso a diweddu'r prosiect a fydd yn
estyn hyd at y flwyddyn ariannol newydd.

Cynhaliwyd cyfres lwyddiannus yn y
gwanwyn o’r Sgyrsiau Celf. 

Roedd ein Cynhadledd Flynyddol, Dyfodol
Creadigol, yn llwyddiant gyda 183 o
fynychwyr yn nodi mai hon oedd y
gynhadledd orau hyd yn hyn. Roedd 83% o'r
ymatebwyr i'r arolwg a ddaeth wedyn wedi
sgorio'r digwyddiad yn 'dda' hyd at fod yn
'ardderchog'.
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28. Datblygu'r 
sgiliau arwain
entrepreneuraidd i
helpu artistiaid a
sefydliadau i
ddatblygu ymarfer
busnes blaengar,
cynaliadwy a
gwydn

29. Ymgorffori ein
partneriaeth
newydd â thri maes
(cenedlaethol,
rhanbarthol ac
unigol) gyda
llywodraeth leol
ledled Cymru

• Datblygu, gyda
Chelfyddydau a Busnes
Cymru, y prosiect
MENTORA

• Peilota prosiectau Mission,
Models, Money

• Mentrau cyrisau byrion

• Cyflawni 3 modiwl o'n
rhaglen datblygu'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw yn 2013/14
(llywodraethu, cynllunio
busnes a hygyrchedd)

• Aelodaeth o Grŵp Prif
Swyddogion Diwylliant a
Hamdden Cymru 

• Cynhyrchu polisi
cenedlaethol y celfyddydau
a diwylliant yn seiliedig ar
gardiau sgorio
Atebolrwydd Seiliedig ar
Ganlyniadau

• Paru Cyfarwyddwr y
Cyngor ag ardal
awdurdod lleol

• Dynodi swyddog arweiniol
i bob awdurdod lleol yng
Nghymru

• Rhaglen o gyfarfodydd
rhanbarthol swyddogion
AD:UK i ddatblygu'r
celfyddydau

• Cytuno ar set o
ddangosyddion
perfformiad i sector
celfyddydol a diwylliannol
yr awdurdodau lleol

Cynhelir gwerthusiad ar bob un o'n
digwyddiadau a byddwn yn llunio
strategaeth gyda ffocws clir ar bob un o'n
digwyddiadau yn y dyfodol.

Erbyn hyn mae sefyllfa ariannol y
Celfyddydau a Busnes wedi ei hegluro ar
gyfer 2014/15 a byddwn yn gweithio gyda'r
sefydliad i fwrw ymlaen â'u cynllun busnes
newydd. 

Mae'r rhaglen Mission, Models, Money yn
weithredol er nad oedd cymaint o ddefnydd
arni ag yr hoffem ei weld. Mae set ddysgu
gweithredol wedi dod allan o'r prosiectau y
buom yn gweithio gyda hwy ac mae'n
cyfarfod yn rheolaidd.

Rydym wedi llofnodi ar gyfer Cymrodoriaeth
Clore Cymru ar gyfer 2014/15. 

Mae pob un o'r awdurdodau lleol wedi
cytuno i gasglu data eleni yn unol â'r
dangosyddion perfformiad allweddol safonol
sydd wedi'u negodi. 

Cytunwyd ar hyn gan ein swyddogion
ymchwil, Prif Swyddogion Diwylliant a
Hamdden Cymru, Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru, Uned Ddata Llywodraeth Cymru
ac AD:UK. 

Mae cyfarwyddwyr wedi cynnal cyfarfodydd
mewnol rhanbarthol. Bu hyn yn arbennig o
bwysig o ystyried sefyllfa gyllidebol bresennol
yr awdurdodau lleol. 

Bu ein swyddogion yn bresennol mewn
cyfarfodydd AD:UK. 

Rydym wedi trefnu pedwar digwyddiad
Sgwrs rhanbarthol ym misoedd Ionawr a
Chwefror gan gynnwys sesiynau ar ariannu
torfol, dyngarwch a thwristiaeth
ddiwylliannol. 
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30. Datblygu
Partneriaeth Gwerth
Cyhoeddus â BBC
Cymru ac S4C

31. Meithrin
partneriaethau sy'n
cefnogi cyflawni ein
blaenoriaethau
celfyddydol,
datblygu cyfleoedd
newydd i artistiaid
gomisiynu, datblygu
a chyflwyno gwaith

32. Cynyddu buddion i'r
celfyddydau o
Raglen Ewropeaidd
2014-20 gan
gynnwys arian
strwythurol

• Sefydlu mecanwaith casglu
data cenedlaethol
integredig ar Ffynnon

• Cynnal Sgwrs Gelfyddydol
ddwywaith y flwyddyn
ymhob un o'n 4 rhanbarth
o awdurdodau lleol

• Cytuno ar ddogfennau'r
bartneriaeth a’u cyhoeddi

• Darparu prosiectau
partneriaethol (e.e. 
sgriptio teledu yn y
Gymraeg, WOMEX)

Memoranda cytundeb 
(lle bo'n briodol)

• Menter Safle Benodol 
gyda chwmnïau
cenedlaethol

• Cytundeb â Llywodraeth
Cymru ar feysydd o
gydfuddsoddi posibl 2014-
20 drwy Gronfeydd
Strwythurol ac Ewrop
Greadigol e.e. sgiliau
digidol

Mae'r Bartneriaeth o ran Gwerth Cyhoeddus
gyda BBC Cymru wedi'i llofnodi a'i lansio. 

Mae'r Memorandwm Cyd-Ddealltwriaeth ag
S4C wedi'i chytuno a chaiff ei lansio'n
swyddogol yn y lansiad cyfryngol ar gyfer 
Y Gwyll/Hinterland. 

Rydym wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd
gyda'r BBC ac S4C ac rydym wedi dechrau
datblygu partneriaeth greadigol gyda hwy. 

Mae Memorandwm Cyd-Ddealltwriaeth â
Cadw, y Ganolfan Dechnoleg Amgen a'r
Ymddiriedolaeth Afonydd wedi'i lofnodi. 

Mae Memorandwm Cyd-Ddealltwriaeth â'r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi'i gytuno. 

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen i gynllunio
gyda'r cwmnïau cenedlaethol. Mae'r cyfnod
ymchwil yn agos at ei derfyn.

Mewnbwn parhaus i Ffrwd Waith Darparu a
Chydymffurfio Swyddfa Cyllid Ewropeaidd
Cymru. Mynychwyd lansiad y rhaglen
newydd ar gyfer 2014 – 2020 gan y
Gweinidog dros Gyllid ym mis Tachwedd.

Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn sefydliad cyhoeddus effeithiol ac effeithlon – 

Sut olwg a fydd ar lwyddiant?
Yn 2012/13 aethom ati i weithredu canlyniadau ein Hadolygiad Sefydliadol. Sefydlwyd strwythur
staffio newydd. Ein her yn awr yw creu sefydliad cryf a hyderus i ddarparu gwasanaethau
perthnasol a defnyddiol. 

Darparwn wasanaethau proffesiynol ar draws ystod o ddisgyblaethau. Gwnawn hyn hefyd mewn
ffyrdd sy’n lleihau cost a chydnabod ein cyfrifoldeb i ddod yn sefydliad mwy cynaliadwy o ran yr
amgylchedd.
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33. Datblygu gallu a
sgiliau proffesiynol
ein staff a'u lles

34. Gweithredu ein
strategaeth TGCh

• Diweddaru a chyhoeddi
polisïau adnoddau dynol
yn y gwahanol lawlyfrau
erbyn chwarter 1

• Gorffen llunio cynlluniau
gwaith tîm ac unigolion ar
gyfer chwarter 1

• Polisi Dysgu a Datblygu
newydd erbyn chwarter 1

• Gweithredu Proses Rheoli
Perfformiad / Gwerthusiad
360 gradd newydd erbyn
chwarteri 3/4

• Cyflwyno rhaglen
cynorthwyo'r gweithiwr

• Mae polisïau TGCh wedi'u
terfynoli.

• Uwchraddio i Windows 7 /
Office 2010 erbyn
chwarter 1

• Sicrhau bod gwefan 
Noson Allan ar waith
erbyn chwarter 1

• Cyflwyno expense@work

• Sefydlu Cronfa Ddata ar
gyfer cysylltiadau newydd

• Cyflawni camau datblygu
nesaf yr arolwg o'r
sefydliadau sy'n cael arian
refeniw

• Cyflawni camau datblygu
nesaf Hwb

• Ymgorffori cynhwysedd y
cyfryngau cymdeithasol
mewn gwefan well

Mae'r broses o adolygu polisïau bron ar
ben. Mae nifer bach ohonynt yn aros am
gydsyniad yr Undeb.

Mae cynlluniau gwaith wedi'u cytuno ac mae
sesiynau 1:1 yn mynd ymlaen o hyd. 

Rydym wedi cychwyn ar raglen Dysgu a
Datblygu. 

Mae'r Uwch Tîm Rheoli wedi ail amserlennu'r
system rheoli perfformiad newydd i'w
gweithredu yn 2014/15.

Mae terfynoli polisïau wedi'i oedi oherwydd y
rheidrwydd i aros am y polisïau Adnoddau
Dynol diwygiedig.

Uwchraddiwyd i Windows 7 / Office 2010.

Mae datblygiad craidd cymhwysiad gwe
Noson Allan yn gyflawn ac mae'r prosiect
wedi mynd i mewn i'w gyfnod cyntaf, sef
profi derbyniad y defnyddwyr. Mae rhestr
gyflawn o anawsterau a phroblemau wedi'i
hamlinellu ac mae amserlen o’r gwaith i'w
wneud wedi'i chyhoeddi. Bydd cwblhau a
phrofi byw yn digwydd ym mis Medi 2014.

Gweithredwyd expense@work. 

Mae Pennaeth Cyfathrebu yn arwain ar
brosiect y Cysylltiadau a'r Gronfa Ddata
gyda chefnogaeth TGCh. Mae gwaith ar hyn
yn mynd yn ei flaen a bydd yn parhau ar
waith yn 2014/15. 

Gwnaed newidiadau i gronfa ddata'r arolwg
o'r sefydliadau sy'n cael arian refeniw i
gynnwys nodweddion gwarchodedig ac mae
pob offeryn a thempled cysylltiedig yn barod
i'w defnyddio. 

Mae pob tudalen tîm ar y fewnrwyd yn fyw
ac eithrio'r ddau sy'n cael eu datblygu ar hyd 
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35. Datblygu cyfres o
gyhoeddiadau
corfforaethol a
fideos sy'n
hyrwyddo ein
brand a'n gwaith 

36. Rheoli ystâd ein
swyddfa'n
effeithlon, diogel ac
am y gwerth gorau

37. Datblygu ein
Gwasanaeth
Gwybodaeth

• Cynhyrchu cyfres o
gyhoeddiadau a fideos

• Ymgyrch gyfryngol
gefnogol

• Cwblhau‘r gwaith o
resymoli swyddfa
Caerdydd

• Cytuno ar ffordd newydd 
o fynd ati o ran
Caerfyrddin

• Ymgymryd ag ymarfer
cynllunio at argyfwng

• Gwell gwybodaeth print 
ac ar-lein

• Rhaglen ehangach o
gymorthfeydd ariannu

o bryd. Mae datblygiadau i wella'r defnydd
gan bobl o hyd yn cael eu trafod yng Ngrŵp
Defnyddwyr TGCh i lywio trafodaethau a
phenderfyniadau'r Uwch Tîm Rheoli.

Mae fframwaith tudalennau'r awdurdodau
lleol ar Hwb bron yn gyflawn. 

Mae'r cyfryngau cymdeithasol ar y wefan
erbyn hyn ar waith. 

Mae’r gwaith o roi Microsoft Lync ar waith
wedi'i orffen ac mae integreiddio a phrofi
gydag ystâd y cynadledda fideo ar waith i
alluogi gweithiwr â gliniadur i ddefnyddio'n
llawn gynadledda fideo o bwynt i bwynt a
rhwng sawl pwynt. Mae peilot hefyd ar waith 
i archwilio integreiddio gyda'r system ffôn
bresennol. 

Mae'r ffilm sy'n hyrwyddo Creadigrwydd a'r
Celfyddydau wedi'i gorffen a bydd yn
cydredeg â'r ymgynghoriad. Mae storïau o
ddiddordeb am bobl yn cael eu coladu'n
gyson a'u defnyddio pan fo hynny'n briodol.

Nodwyd hyfforddiant pellach ar gyfer y tîm
Cyfathrebu ym maes cynhyrchu fideo a
symudwn ymlaen â'r gwaith hwn drwy'r
Cynllun Dysgu a Datblygu Corfforaethol.

Mae posibiliadau amgen ar gyfer defnydd
llawr cyntaf ein swyddfa yng Nghaerdydd yn
cael eu harchwilio ac rydym wedi dechrau
trafodaethau am ein prydles bresennol 
gyda'n landlord. 

Rydym wedi cael lle newydd yng
Nghaerfyrddin; a symudodd swyddfa
Caerfyrddin ym Mai 2014.

Cynhaliwyd ymarferion yn llwyddiannus ar
gyfer ailosod systemau rhwydwaith a
meddalwedd rhag ofn bydd argyfwng.

Mae'r rhaglen Sesiynau Cynghori am 
Ariannu wedi'u haildrefnu a chanolbwynt
penodol wedi'i roi ar ardaloedd lle bu’r galw
yn isel yn draddodiadol. 

Mae rhai newidiadau wedi'u gweithredu o 
ganlyniad i argymhellion gweithgor yr  
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38. Gweithredu
mesurau lleihau
costau i gyflawni
targedau ariannol
ein Hadolygiad
Sefydliadol

39. Cadw achrediad
Buddsoddwyr mewn
Pobl

40. Asesu'n annibynnol
effeithiolrwydd ein
sefydliad

41. Cyflawni targedau
cyhoeddedig ar
gyfer prosesu: 

a) ceisiadau grant;
b) taliadau ariannol

42. Adolygu a symlhau
ein prosesau rhoi
grantiau

• Lleihau costau rhedeg
grantiau mewn cymorth 

• Llunio cynllun gweithredol,
chwarter 1

• Monitro chwarterol

• Cadarnhau achrediad
Buddsoddwyr mewn Pobl,
chwarter 4 

• Arolwg mewnol o foddhad
y staff, chwarter 2

• Arolwg allanol o foddhad
ein cwsmeriaid, chwarter 2

• Targedau rheoli grantiau

• Targedau talu cyflenwyr

• Sefydlu Grŵp Prosesu
Grantiau, chwarter 1

• Cwblhau adolygiad o'r
prosesau cyfredol, 
chwarter 2

• Adolygu a symleiddio'r holl
ganllawiau, chwarter 2

artistiaid unigol. Byddwn yn ystyried
canfyddiadau'r arolwg o randdeiliaid. 

Mae adroddiadau rheolaidd wedi'u darparu
i’r Uwch Tîm Rheoli a'r Cyngor.

Cyflawnwyd y targedau ariannol.

Eleni cafwyd yr adolygiad a ddigwydd tair
blynedd o'n hachrediad Buddsoddwyr mewn
Pobl. Sefydlwyd Grŵp Datblygu Sefydliadol i
fonitro cynnydd yn ôl ein cynllun gweithredol
Buddsoddwyr mewn Pobl drwy gydol y
flwyddyn.

Casgliad cyffredinol yr aseswr oedd bod
cynnydd da'n amlwg mewn rhai meysydd
ond roedd angen i ni wneud rhagor o waith
a chymryd rhagor o amser i arddangos
effaith. Byddwn yn canolbwyntio ar yr
agwedd hon yn 2014/15.

Mae Arolwg y Rhanddeiliaid, y Cleientiaid
a'r Staff wedi'i gwblhau a'i dderbyn. Mae’r
Grŵp Llywio wedi adolygu adroddiad
terfynol a chaiff ei rannu â'r cynulleidfaoedd
perthnasol.

Mae pob cais am grant wedi'i brosesu cyn y
terfynau amser.

Ar ddiwedd 2013/14, roeddem yn talu 95%
o'n cyflenwyr yn ôl y telerau a gytunir yn ein
polisïau talu ac 85% ohonynt mewn 10
diwrnod. Y llynedd roeddem wedi cyflawni
94% o ran talu'n ôl ein polisi a 72% mewn
10 diwrnod. Mae perfformiad yn cael ei
adrodd mewn adroddiadau ariannol i'r
Cyngor (yn chwarterol) ac i'r Uwch Tîm
Rheoli (yn fisol).

Roeddem wedi comisiynu gwerthusiad
allanol o effeithiolrwydd ein canllawiau a
byddem yn ystyried adolygu'r holl broses
grantiau a chanllawiau i sicrhau eu bod yn
adlewyrchu Creadigrwydd a’r Celfyddydau
ac o bosibl ymgorffori lleihad yn nifer y
rhaglenni ariannu. 

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad



114

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad

43. Rheoli ein
hadnoddau
ariannol safonau i
atebolrwydd o’r
radd flaenaf

44. Datblygu perthynas
adeiladol â
Llywodraeth Cymru
drwy: 
a) Cyflawni 

gofynion Llythyr
Cylch Gwaith 
2013/14 ac 
adrodd arnynt; 

b) Cyfarfodydd 
chwemisol 
gyda'r 
Gweinidog; 

c) Fforwm 
Diwylliant; 

ch) Cyfarfodydd 
monitro 
chwarterol 
gyda 
swyddogion 

45. Cyhoeddi
Adroddiad
Blynyddol ar gyfer
2012/13

• Cyfrifon blynyddol
statudol; archwiliadau
cyfamserol a therfynol

• Cyfrifon Llywodraeth
Gyfan

• Pennau cyllidebau

• Cyfrifon rheoli misol

• Ffurflenni statudol 

• Llunio a chylchredeg
dogfennau cyfarfodydd
gan gadw at yr amserlen

• Cynhyrchu adroddiadau
fel sy'n briodol

• Roeddem wedi cynhyrchu
a chyhoeddi Adroddiad
gan gynnwys gwybodaeth
am y canlynol:
a. Y Cynllun Gweithredol 
b. Y Cynllun 

Gweithredu'r Gymraeg
c. Y Cynllun

Cydraddoldeb
Strategol

ch. Cydraddoldebau
d. Asesiadau o'r Effaith 

ar Gydraddoldeb
dd. Cyfrifoldebau

Amgylcheddol

Cyflawnwyd pob dyddiad cau o ran y ddwy
set o gyfrifon statudol a Chyfrifon
Llywodraeth Gyfan.

Mae cyfrifon rheoli wedi'u cyflwyno i'r Uwch
Tîm Rheoli ac adroddiadau ariannol i'r
Cyngor 

Mae trefniadau ar waith i sicrhau bod
dogfennau ar gyfer cyfarfodydd yn cael eu
cynhyrchu a hynny gan gadw at yr
amserlenni a ddynodir.

Mae adroddiadau yn cael eu cylchredeg, yn
ôl y gofyn, i'r Gweinidog ac yn rhan o'n
cyfarfodydd monitro chwarterol.

Mae pob Cwestiwn Cynulliad yn cael ei ateb
yn y terfynau amser. Yn ystod 2013/14
roeddem wedi cael 231 o gwestiynau
Cynulliad a'u hateb.

Mae'r Adroddiad Blynyddol wedi'i ddylunio
a'i gyhoeddi ar ein gwefan. 



115

Cam gweithredu Targed Cyflawniadau a pherfformiad

46. Cefnogi rheolaeth
gorfforaethol
busnes Cyngor
Celfyddydau
Cymru drwy wneud
y canlynol:
a) Rheoli a

threfnu'r
Cyngor a'i
bwyllgorau; 

b) Rheoli a
threfnu'r Uwch
Tîm Rheoli; 

c) Rheoli a
threfnu'r Bwrdd
Rheoli 

47. Sicrhau
amrywiaeth
aelodau’r Cyngor
a’r staff 

48. Ymdrin yn effeithiol
ag ymholiadau
gan Lywodraeth
Cymru, cwynion a
cheisiadau Rhyddid
Gwybodaeth 

• Llunio'n brydlon agendâu,
dogfennau a chofnodion
cyfarfodydd

• Trefnu:
a. 6 chyfarfod o'r Cyngor
b. Cyfarfodydd wythnosol 

i'r Uwch Tîm Rheoli

• Cyfarfodydd chwarterol i'r
Bwrdd Rheoli

• Mae 50% o aelodau’r
Cyngor a'r staff yn siarad
Cymraeg

• Cynrychioli amrywiaeth yn
y Cyngor

• Ymdriniwyd â 100% o
ymholiadau Llywodraeth
Cymru, cwynion a
cheisiadau Rhyddid
Gwybodaeth yn yr
amseroedd a bennir

Mae cyfarfodydd wedi'u hamserlennu mewn
dyddiaduron ar gyfer eleni.

Mae trefniadau ar waith i sicrhau bod
dogfennau ar gyfer cyfarfodydd yn cael eu
cynhyrchu a hynny gan gadw at yr
amserlenni a ddynodir.

Ar hyn o bryd mae 60.4% o'n staff a 53% o
aelodau’r Cyngor yn siarad Cymraeg. 

Cafwyd gwelliant yn amrywiaeth aelodau’r
Cyngor yn sgil recriwtio aelodau newydd yn
ystod 2012/13. Mae canfyddiadau a
nodwyd yn Adroddiad Blynyddol ar
Gydraddoldeb 2012/13 ac a gyflwynwyd
gerbron y Cyngor yn ystod y flwyddyn yn
awgrymu bod eisiau rhagor o waith o ran
cynyddu amrywiaeth ymhlith y staff a bydd
hyn yn rhan o'n Cynllun Gweithredu ym
maes Cydraddoldeb Strategol ar gyfer
2014/15. 

Serch hynny, bydd angen rheoli unrhyw
gam gweithredu o hyn yn unol â chyfleoedd
recriwtio fel y byddant yn codi. 

Mae gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod
pob cwyn a chais Rhyddid Gwybodaeth yn
cael ei ateb yn y terfynau amser sydd wedi'u
dynodi. Yn ystod y flwyddyn cawsom un
gŵyn ffurfiol o ran ymarfer tendro a gafodd
ei gadarnhau'n rhannol. Cawsom hefyd 25
o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a
chafodd pob un ymateb cyn y dyddiadau
cau statudol.
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49. Cyflawni ein
cyfrifoldebau
amgylcheddol yn
unol â Dyletswydd
Gynaliadwy
Llywodraeth
Cymru.

50. Gweithredu
systemau talu
cyflogau newydd

• Cynhyrchu datganiad o
effaith ar yr amgylchedd,
chwarter 4

• Darparu Gwybodaeth
Amser Go Iawn ar sail 
fisol i Dollau a Chyllid ei
Mawrhydi, chwarter 1

• Awtogofrestru i'r pensiwn

Rydym wedi cyflawni dyfarniad lefel 5 yng
nghynllun archwilio amgylcheddol diweddar
y Ddraig Werdd. Cafodd hyn ei gyflawni cyn
yr amser a gafodd ei nodi i'w wneud sef
2015.

Mae fformat adrodd chwarterol newydd
wedi'i gytuno yn y cynllun Cyfathrebu
Amgylcheddol – adroddiad blynyddol erbyn
mis Ebrill 2014 gyda diweddariadau
chwarterol i ddechrau ym mlwyddyn
ariannol 2014/15.

Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi'i
sefydlu ac mae cyfarfodydd ar y gweill.

Cyflawnwyd Gwybodaeth Amser Real.

Mae e-awtogofrestru i'w gyflwyno yn
2014/15 yn unol â'n diwrnod gweithredu.
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Monitrir yn fanwl berfformiad yn erbyn
dangosyddion perfformiad ac adroddir yn ôl yn
chwarterol i'r Uwch Dîm Rheoli, y Cyngor a
Llywodraeth Cymru.

Polisïau rhoi grantiau

Mae’r Cyngor yn monitro ceisiadau am
grantiau rheolaidd ac untro gan sefydliadau ac
unigolion ac mae’n monitro'r defnydd priodol
ac effeithiol o'r grantiau hynny. Yn ogystal â
bodloni amcanion strategol Cyngor
Celfyddydau Cymru, rhaid i geisiadau ddangos
budd i bobl Cymru ledled yr holl sectorau
rhanbarthol, diwylliannol ac economaidd.
Ariennir grantiau rheolaidd drwy grant mewn
cymorth yn unig ond gellir ariannu grantiau
untro drwy grant mewn cymorth neu incwm y
loteri. Dan delerau Cyfarwyddiadau Polisi'r
Loteri rhydd y Cyngor grantiau ar gyfer
prosiectau cyfalaf ac eraill dan gynlluniau
refeniw mewn perthynas â chelfyddydau
Cymru.

Mae grantiau cyfalaf, i sefydliadau yn unig, yn
fodd i brynu, gwella, adfer, adeiladu neu greu
ased sydd i'w ddefnyddio'n barhaus.

Mae'r Cyngor wedi dirprwyo ei rym i ddyrannu
grantiau mewn nifer o feysydd strategol i Ffilm
Cymru Wales, Nesta, BBC Cymru, a
Llenyddiaeth Cymru. Nodwyd telerau'r dirprwyo
allanol mewn cytundeb ffurfiol a bodlonant
amodau datganiad gofynion ariannol y Cyngor.
Nid yw goblygiadau Swyddog Cyfrifyddu'r
Cyngor wedi newid oherwydd y dirprwyo ond
mae'n fodlon bod y sefydliadau a'u systemau yn
addas i ymgymryd â'r swyddogaethau
dirprwyedig, gan gynnwys: asesu ceisiadau am
arian; dal, cyfrifyddu a dosbarthu arian y loteri
sy'n cael ei ddyrannu iddynt gan Gyngor
Celfyddydau Cymru at y pwrpas hwn; a
monitro prosiectau a gaiff eu hariannu.
Caniatâ'r cytundeb dirprwyo i archwilwyr
mewnol y Cyngor a Rheolwr ac Archwilydd
Cyffredinol Cymru gael mynediad priodol i'r
asiantaeth i adolygu sut y gweithredir y
swyddogaethau a ddirprwywyd.
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Mae grantiau cynllun refeniw ar gael i ariannu
prosiectau artistig o safon sy'n gyfyngedig o ran
amser ac sy'n cyflawni blaenoriaethau ariannu'r
Cyngor orau.

Tynnir ein sylw at unrhyw faterion sy'n ymwneud
â pherygl penodol gan ein monitro parhaus.
Arweinia'r peryglon a nodir at gynnydd yn lefel
y monitro, ac os bydd angen, gall olygu cadw
taliad yn ôl a/neu ei ohirio.

Cyhoeddwn ganllawiau cyffredinol ar ariannu i
sefydliadau ac unigolion a gynnwys fanylion
llawn am flaenoriaethau ariannu a meini prawf
cymhwysedd. Mae'r rhain ar gael on unrhyw un
o'n swyddfeydd ac o'n gwefan:
www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Adolygiad ariannol

Mae gan y Cyngor ddwy brif ffynhonnell
ariannu: grant cymorth oddi wrth Lywodraeth
Cymru; ac, a ninnau'n un o'r cyrff a ddosbartha
arian ymhlith achosion da, cyfran o'r arian a
godir gan y loteri genedlaethol. Mae'n rhaid i
Gyngor Celfyddydau Cymru gyfrifyddu ar gyfer
ei weithgareddau cyffredinol ar wahân.

Buddsoddi

Rheolir pwerau i fuddsoddi gan Ddeddf
Ymddiriedolwyr 2000 a'r Ddogfen Fframwaith a
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru a'r
Cyfarwyddiadau Ariannol gan yr Ysgrifennydd
Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeon. Polisi'r Cyngor yw cael yr elw
mwyaf posibl yn y telerau hyn. Cawn log ar
gyfradd a negodwyd ar sail cyfradd sylfaenol y
banc ar bob balans credyd yng nghyfrifon
cyfredol y Cyngor. O bryd i'w gilydd, gallai
cyfraddau uwch fod ar gael ar gyfer arian
cyfyngedig ar adnau hir dymor.

Nifer y ceisiadau a ddaeth i law:
Cynlluniau cyfalaf 
Cynlluniau refeniw

Nifer y cynigion grant a wnaed:

Gwerth y cynigion grant a wnaed:
Cynlluniau cyfalaf
Cynlluniau refeniw

Ymrwymiadau pendant (grantiau a dderbyniwyd ond nas talwyd eto) 
ar 31 Mawrth:
Cynlluniau cyfalaf
Cynlluniau refeniw

2013/14

36
1,258

1,294

906

£’000

2,371
15,707

18,078

6,615
6,534

13,149

2012/13

21
789

810

471

£’000

3,928
8,030

11,958

6,461
5,410

11,871

Prif weithgareddau dosbarthu'r Loteri



Ym mis Chwefror 2008, pasiwyd offeryn
statudol a olygai ei bod yn bosibl trosglwyddo
hyd at £1,085,000,000 o Gronfa Dosbarthu'r
Loteri Genedlaethol i Gronfa Dosbarthu Loteri'r
Gemau Olympaidd i dalu rhywfaint o gostau
cynnal Gemau Olympaidd Llundain 2012.
Roedd y Cyngor yn ymrwymedig i gyfrannu hyd
at £3,552,000 yn y cais gwreiddiol, ac mae'r
gorchymyn hwn yn caniatáu trosglwyddo hyd at
£4,509,000 yn ychwanegol. Trosglwyddwyd
symiau tebyg bob tri mis tan Awst 2012. Yn
ystod 2013 / 14 ni ddigwyddodd dim
trosglwyddiadau pellach (2012 / 13
£1,010,000).

Cynyddodd lefel y grantiau a wnaed yn ystod y
flwyddyn o'i chymharu â'r flwyddyn flaenorol fel
y gwnaeth yr ymrwymiadau pendant hwythau.
Cynhwysant symiau sylweddol ar gyfer

prosiectau cyfalaf mawrion a rhyddheir taliadau
yn brydlon ar adegau allweddol yn ystod oes
pob prosiect. Cymerodd nifer o'r prosiectau
mwy cymhleth fwy o amser i'w gyrru yn eu blaen
na'r disgwyl. Incwm hefyd oedd yn uwch nag a
amcanestynnwyd. Effeithiwyd ar lefel y balansau
gan y cyfuniad hwn o ffactorau.

Materion cymdeithasol a chymunedol

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod arian y
Cyngor yn hygyrch ac o fudd i holl ddinasyddion
Cymru. A ninnau'n gorff a ariennir gan y
cyhoedd, mae sicrhau rhagor o hygyrchedd i'r
celfyddydau yn flaenoriaeth naturiol. Rydym yn
llwyr ymroddedig i ddymchwel y rhwystrau sy'n
atal a llesteirio pobl rhag mwynhau'r celfyddydau
a chymryd rhan ynddynt.
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Ym mis Hydref 2013, i leihau'r perygl i'n harian
elusennol a chyhoeddus tra, ar y llaw arall,
gadw'r rheolaeth a'r hyblygrwydd angenrheidiol
ar gyfer ein gwaith beunyddiol, agorodd Cyngor
Celfyddydau Cymru gyfrifon gyda CCLA
Investment Management Limited sy'n ein
galluogi i drosglwyddo ein gwarged ariannol yn
ddyddiol rhwng ei Gronfa Gadw i'r Sector
Cyhoeddus a'n cyfrifon banc cyfredol. Yn ôl
system Sgorio Fitch mae'r Gronfa yn AAAmmf.

Mae balansau a ddelir yng nghronfa
dosbarthu'r Loteri Genedlaethol yn aros dan
ofal yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon felly, er y caiff y
Cyngor incwm buddsoddi ar ei gyfran o
falansau o'r fath, nid oes gan y Cyngor bwerau
buddsoddi dros y gronfa.

Cyfran yr enillion o’r Loteri Genedlaethol

Cynnydd/(lleihad) yn yr arian ar gyfer y flwyddyn

Gwariant grantiau (cynigion a wnaed eleni a rhai a wnaed yn y
blynyddoedd diwethaf a dderbynnir yn ffurfiol eleni)

Ymrwymiadau amhendant (grantiau a gynigiwyd ond heb eu
derbyn yn ffurfiol) ar 31 Mawrth, nas cofnodwyd yn wariant yn
Natganiad Gwariant Cynhwysfawr Net

Balans a ddaliwyd yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri
Genedlaethol ar 31 Mawrth

Arian wrth gefn ar 31 Mawrth

2013/14
£’000

16,892

(2,269)

15,359

2,830

20,264

7,926

2012/13
£’000

19,355

3,396

12,101

339

20,601

10,195

Canlyniadau ariannol
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Mae gennym strategaethau o hyd sy'n targedu
pobl ifainc, y celfyddydau cymunedol a
gwirfoddol ac ehangu ymgysylltiad y cyhoedd â'r
celfyddydau. Eleni rydym wedi symud y gwaith
ymlaen ar nifer o raglenni allweddol. Rydym
wedi comisiynu gwaith i sefydlu cynllun tocynnau
i bobl ag anabledd ar gyfer mynychwyr theatr
anabl a'u gofalwyr ac wedi comisiynu Pecyn
Gwybodaeth i'r celfyddydau o ran amrywiaeth a
chydraddoldebau a rhaglen wedi'i theilwra o
hyfforddi a datblygiad proffesiynol parhaus i'n
staff.

Lansiwyd prosiect ymgyfranogol peilot, mewn
partneriaeth â Chymunedau’n Gyntaf, a oedd yn
targedu'r bobl ifainc fwyaf difreintiedig a
dechreuwyd trafodaethau gyda Sefydliad Baring
ac Age Cymru am gefnogi prosiect sy'n
canolbwyntio ar ein pobl hŷn sy'n byw mewn
cartrefi gofal.

Mae rhaglen Ein Lle Ni wedi darparu cyfleoedd
ar gyfer lleoliadau a darparwyr celfyddydol eraill
i archwilio ffyrdd arloesol o fynd ati o ran
datblygu cynulleidfa, targedu pobl ifainc a phobl
dduon ac ethnig.

Mae gan ein cynlluniau grant flaenoriaethau
trosfwaol wedi'u hanelu at brosiectau sy'n hybu
gwaith artistiaid o grwpiau a dangynrychiolir
megis pobl anabl a phobl dduon ac ethnig.
Cydnabyddwn ddiwylliant dwyieithog Cymru a
rhoddwn flaenoriaeth i geisiadau am brosiectau
a ddarperir drwy'r Gymraeg neu'n ddwyieithog.

Fel yr awn yn ein blaen yn bellach i'r flwyddyn
2014/15, ein canolbwynt fydd i orffen ac
adeiladu ar y prosiectau yr ydym wedi'u dechrau
eleni. Caiff y pecyn gwybodaeth amrywiaeth ei
lansio drwy gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi a
bydd ein rhaglen gydraddoldebau fewnol o
hyfforddiant cydraddoldeb yn cychwyn. Byddwn
yn gwneud cynnydd gyda'n cynllun tocynnau i
bobl anabl a bydd ein prosiect partneriaeth i
bobl hŷn yn dechrau.

Plant a phobl ifainc fydd prif ganolbwynt ein
gwaith fel yr awn ati i weithredu ein gwaith o
amgylch tlodi plant a'r celfyddydau ac addysg.
Ein bwriad yw ail-lansio Ein Lle Ni gyda golwg ar

ganolbwyntio ar deuluoedd sy'n byw yn ein
cymunedau mwyaf difreintiedig.

Cynaliadwyedd

Ym Mhapur Gwyn Llywodraeth Cymru “Cymru
Gynaliadwy – Dewis Gwell ar gyfer Dyfodol
Gwell” mae gweledigaeth a chynigion i
ymgorffori cynaliadwyedd yn brif egwyddor
drefniadol gwasanaethau cyhoeddus ehangach
yng Nghymru pan â Mesur Datblygiad
Cynaliadwy yn ddeddf gwlad. Mae Cyngor
Celfyddydau Cymru ymhlith y sefydliadau cyntaf
a fydd yn ddarostyngedig i'r Ddyletswydd
Gynaliadwyedd pan ddaw'n gyfraith gwlad.

Felly rydym wedi adlewyrchu hyn yn natblygiad
ein strategaeth datblygu'r celfyddydau newydd,
Ysbrydoli: Creadigrwydd a'r Celfyddydau sy'n
rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd ein
gweithgareddau yn y dyfodol ac archwilio mewn
ffordd gyfannol sut y mae sector y celfyddydau
yn gallu cyfrannu at gynaliadwyedd
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Yn ei gyfarfod fis Hydref 2013, ystyriai a
chymeradwyodd y Cyngor ddogfen cychwyn
prosiect ac asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb o
ran sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen o ran
datblygu cynaliadwy. Prif amcanion y grŵp
oedd:

1. Cynllunio, trefnu a chyflawni strategaeth
datblygu gynaliadwy ar gyfer Cyngor
Celfyddydau Cymru

2. Datblygu cynllun gweithredol i gyflawni'r
uchod a chydymffurfio ag unrhyw
ddeddfwriaeth a chanllawiau perthnasol 
oddi wrth Lywodraeth Cymru (i'w gweithredu
o fis Ebrill 2014 ymlaen).

Mae'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi cyfarfod
ddwywaith, unwaith ym mis Tachwedd 2013, ac
unwaith ym mis Mawrth 2014 ac mae wedi
gwneud cynnydd ardderchog. Rydym wedi
comisiynu ymchwil ac ymarfer mapio i nodi a
rhannu modelau o'r ymarfer gorau yng
Nghymru a thu hwnt. Hefyd rydym wedi
comisiynu darn o ffilm ddigidol sy'n dadlau
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achos datblygiad cynaliadwy i fod yn gymorth
wrth hyfforddi staff a sefydliadau celfyddydol ac
yn ein swyddogaeth o arwain yn sector y
celfyddydau.

Erbyn hyn mae gennym ddrafft o Bolisi Datblygu
Cynaliadwy a fydd yn arwain ar hyd tair ffordd -
yn gyntaf, yr hyn y gallwn ei ddarparu ein
hunain drwy ein gweithdrefnau, ein polisïau a'n
gwasanaethau ein hunain; yn ail, sut y gallwn
annog a chefnogi'r unigolion a sefydliadau yr
ydym yn gweithio gyda hwy er mwyn cyflawni
hyn ac yn drydydd, sut y gallwn ddefnyddio ein
safle arweiniol i hyrwyddo datblygu cynaliadwy'n
ehangach. Rydym hefyd yn diweddu'r flwyddyn
gyda chynllun gweithredol i gymryd yr amcanion
ymlaen a monitro cynnydd drwy gydol y
flwyddyn ariannol nesaf.

Yn y flwyddyn a ddaw datblygwn ein cynlluniau i
gyflawni ein dyletswyddau dan y Bil Datblygiad
Cynaliadwy i sicrhau y cyflawnwn ein rhan i'r
eithaf wrth wireddu gweledigaeth Llywodraeth
Cymru. Rydym yn llwyr ymroddedig i wneud hyn.

Adroddiad Amgylcheddol

Rydym yn ymroddedig i redeg ein busnes mewn
modd cynaliadwy a chymhwyso ymarfer
amgylcheddol da er mwyn lleihau ein heffaith
amgylcheddol a gwella ein perfformiad yn
barhaus. 

Er ein bod yn is na lefel de minimis Llywodraeth
Cymru, penderfynasom y byddem yn parhau i
adrodd yn wirfoddol yn llawnach am ein
perfformiad amgylcheddol. Rydym o'r farn bod
hyn yn unol ag ysbryd dyheadau Llywodraeth
Cymru o ran yr agenda datblygu cynaliadwy a'n
hymrwymiad i yrru’r agenda yn ei blaen. 

Adolygiad o gynnydd: 

Ers inni gyflwyno polisi amgylchedd ychydig o
flynyddoedd yn ôl, rydym wedi canolbwyntio ar
wella ein perfformiad amgylcheddol. Rydym
wedi gwneud cynnydd da, drwy gyfuniad o
fuddsoddiad ariannol, cyflwyno systemau, newid
ein hymarfer gweithredu a thrwy ymrwymiad ein
staff.

Rydym yn parhau i weithio o dri lleoliad ledled
Cymru a byddwn, yn rhan gynnar y flwyddyn
ariannol newydd, wedi cyrraedd ein targed i
leihau maint ein hystâd gan 25%. Erbyn hyn
mae ein staff yn y Gogledd yn gweithio o
swyddfa lai ac rydym wedi symud ein staff yng
Nghaerdydd i le llai ac yn ddiweddar
symudasom i swyddfa lai yn y Gorllewin. Yn ein
swyddfeydd mae ystod o ddyfeisiau ac offer sy'n
arbed ynni.

Mae ein swyddfeydd yn hygyrch drwy
rwydweithiau cludiant cyhoeddus. Yn y
blynyddoedd diweddar rydym wedi gweld
cynnydd yn nifer yr ymwelwyr sy'n defnyddio
cludiant cyhoeddus i'n cyrraedd yn ogystal â
chynnydd yn nifer y staff sy'n defnyddio trenau a
bysiau ar eu teithiau i'r gwaith ac oddi yno.

Rydym yn defnyddio dyfeisiau ac offer sy'n
arbed ynni i leihau defnydd trydan ac annog y
staff i leihau defnydd lle bynnag y mae hynny'n
bosibl. Yn ddiweddar yn lle ein dyfeisiau
amlbwrpas lluncopïo ac argraffu cawsom offer
newydd â sgôr seren ynni sy'n lleihau defnydd 
ynni gan 35% o'u cymharu â'r hen fodelau. 
Rydym hefyd wedi cael monitorau newydd yn lle
pob un o'n hen rai. Mae gan y rhain sgôr seren
ynni ac maent yn lleihau defnyddio ynni gan
25% o'u cymharu â sgriniau deuodau allyrru
golau tebyg.

Ffocws ein strategaeth TGCh yn y blynyddoedd
diweddar fu ar estyn defnydd ein seilwaith
technoleg wybodaeth i ddarparu buddion
busnes ac amgylcheddol.

Mae dwy o'n systemau allweddol – systemau
cyllid ac ymgeisio ar-lein am grant – yn llwyr
electronig o'r archeb neu'r cais gwreiddiol hyd at
y taliad olaf. Mae pob dogfen ategol yn hygyrch
yn electronig. Rydym hefyd yn sganio pob llythyr
ac anfonebau ac ati sy'n dod atom. Mae hyn yn
galluogi'r staff i gael hygyrchedd i ddogfennau
o bell yn ogystal â lleihau swm y papur yr ydym
yn ei dderbyn, yn ei drin, yn ei storio a'i
ailgylchu gyda gostyngiadau o ganlyniad yn ein
gofynion storio. 
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Rydym wedi gwneud ein gweinyddion TG yn
rhai rhithiol ac o ganlyniad mae angen llai o
ynni i'w gyrru a'u hoeri.

Mae gan fwy na hanner ein gweithlu liniaduron
a ffonau clyfar gan eu galluogi i weithio'n
symudol sy'n lleihau eu dibyniaeth ar orfod
gweithio o'n swyddfeydd. Bu hyn yn fodd i
leihau eu teithiau i'r gwaith ac, yn eu tro, eu
hallyriadau carbon deuocsid. Ni allwn hyd yn
hyn adrodd yn gywir ar effaith hyn ond byddwn
yn archwilio'r posibiliad o wneud hyn yn y
dyfodol. 

Rydym wedi diweddaru ac ehangu ein gallu
cynadledda fideo ymhob un o'n tair swyddfa ac
rydym yn hyrwyddo'n weithredol ddefnyddio'r
cyfleuster yn ddewis amgen yn hytrach na
theithio. Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu
rhaglen i alluogi ein gweithwyr symudol i
ymgyfranogi o gyfarfodydd cynadledda fideo â
chydweithwyr a chleientiaid pan fônt i ffwrdd o'n
swyddfeydd. Rydym yn disgwyl i lwyr weithredu'r
fenter hon yn ystod 2014/15.

Yn ogystal â gwella perfformiad amgylcheddol
ein swyddfeydd, rydym hefyd wedi gwneud
cynnydd wrth newid ymddygiadau sefydliadol.

Ond golygai cyflwyno strwythur staffio newydd a
threfniadau gweithio mwy symudol a hyblyg yn
2011 fod rhai o'r staff yn gorfod teithio'n fwy
rhwng ein swyddfeydd neu wrth ymweld â'r
sefydliadau a ariannwn. Serch hynny, rydym
wedi cyflwyno nifer o fentrau i wrthbwyso effaith
hyn.

Rydym yn hyrwyddo ac annog defnydd ffyrdd
amgylcheddol-gyfeillgar o deithio gan gyfyngu
ar deithiau i rai angenrheidiol yn unig ac annog
y staff i deithio yn y ffordd fwyaf effeithiol gan
gymryd i ystyriaeth agweddau amgylchedd ac
arian. Rydym yn annog rhannu ceir ac rydym
wedi darparu raciau cadw beiciau yn ein
swyddfa yng Nghaerdydd. Rydym yn ystyried
cyflwyno cymhellion pellach.

Mae ein rhaglen sefydlu staff yn cynnwys
Ymwybyddiaeth Amgylcheddol ac mae aelodau
o'r staff yn cael hyfforddiant a diweddariadau

achlysurol fel sy'n briodol.

Hyrwyddwn gwtogi gwastraff ymhlith ein staff
drwy annog lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.
Hyrwyddwn yn weithredol ailgylchu a didoli
gwastraff yn fewnol sy'n lleihau'r hyn a anfonir
i’r safle tirlenwi a defnyddiwn sefydliadau
trwyddedig a phriodol i waredu ein gwastraff.
Ailgylchwn ein hoffer TG sy'n ddiangen neu'n
rhy hen i'w defnyddio.

Mae gan bob un o'n prif gyflenwyr o gyfarpar
swyddfa a chyflenwadau bolisïau amgylcheddol
a systemau adrodd sydd ar waith ac yr ydym yn
ystyried perfformiad ac ymwybyddiaeth
amgylcheddol pan ddewiswn gontractwyr a
chyflenwyr.

Rydym wedi safoni ein papur gohebu a
defnyddiwn bapur Cyngor Stiwardiaeth
Coedwigoedd wedi'i ailgylchu ar gyfer o leiaf
90% o'n hanghenion copïo a'n defnydd mewnol.
Caiff rheolwyr adroddiadau misol sy'n
dadansoddi gweithgarwch argraffu a chopïo i
annog defnydd is yn gyffredinol. 

Mae gan ein contractwyr glanhau bolisïau
amgylcheddol ar waith i sicrhau y defnyddiant
gynhyrchion ac offer ecogyfeillgar; rhaid cytuno
â ni unrhyw newid yn y cynhyrchion glanhau.
Yn y blynyddoedd diweddar rydym wedi
lleihau’n sylweddol nifer y copïau o'n
cyhoeddiadau corfforaethol ac erbyn hyn
cynhyrchu copïau electronig yw'n dewis cyntaf o
ran cyhoeddi unrhyw beth. Bu hyn yn fodd i
leihau ein defnydd o bapur, y nifer o gopïau
papur a gawn ac sy’n rhaid i ni ei storio.

Yn gysylltiedig â hyn, mae ein gwefan yn
darparu ystod eang o wybodaeth i ymgeiswyr
grantiau, artistiaid a sefydliadau celfyddydol, ac
i'r cyhoedd. Mae hyn yn ein cynorthwyo i
ddarparu ein lefel o wasanaeth heb yr angen i
argraffu ac anfon copïau papur. Mae ein prif
wefan erbyn hyn ar waith am dros bedair
blynedd, felly byddwn yn adolygu ein cyfres o
wefannau a'u cynnwys yn ystod y flwyddyn gyda
golwg ar eu gwneud yn fwy hygyrch a chynyddu
lefel y wybodaeth a chynnwys a gwella ein
safonau gwasanaeth.



Roeddem wrth ein bodd bod ein hymdrechion
wedi'u cydnabod a'u bod yn gymorth inni
sicrhau lefel 5 o achrediad y Ddraig Werdd yn
ystod y flwyddyn. Rydym yn ystyried hyn yn
dystiolaeth o'r cynnydd yr ydym wedi'i wneud yn
y blynyddoedd diweddar.

Ein perfformiad:

Mae ein systemau adrodd mewnol yn ein
galluogi i ddal a mesur manylion o'n defnydd o
ddefnyddiau traul, gwastraff, ynni, dŵr a
theithio'r staff ac felly ein hallyriadau carbon
deuocsid. Gan ddilyn canllawiau'r Ddraig

Werdd, rydym wedi gwella ein matrics adrodd
gwastraff ac yn bwriadu parhau i ehangu a
choethi ein hadrodd.

Mae pob un o'n tair swyddfa'n cael eu rhannu
ag eraill gyda rhai costau wedi'u cynnwys yn y
tâl gwasanaeth, yn benodol o ran costau
gwastraff a defnydd dŵr. Mae'r sefyllfa hon yn
cyfyngu ar ein gallu i asesu'n gywir ein defnydd
dŵr ac i raddau ein defnydd trydan hefyd.
Byddwn yn archwilio gyda'n landlordiaid yr ochr
ymarferol o gyflwyno systemau i wella sut y
daliwn ddata.
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1 Sy'n cynnwys dylanwad y newid yn y cydbwysedd ymbelydrol ynghlwm wrth deithio awyr i ddal yr effaith fwyaf ar
yr hinsawdd. Mae'r newid yn y cydbwysedd ymbelydrol yn mesur effaith amgylcheddol yr allyriadau o NOx
(ocsidau nitraidd) ac ager dŵr wrth gael eu rhyddhau yn uchel yn yr awyr.

2013/14 2012/13

Gwastraff:
Anariannol (tunelli metrig)

Safle tirlenwi - amcangyfrif 1.65 2.2
Ailddefnyddio/ailgylchu - amcangyfrif 6.44 7.45

Allyriadau nwy tŷ gwydr tunelli metrig (carbon deuocsid)
Allyriadau yn eu crynswth, 61 61
cwmpas 2 a 3 (anuniongyrchol)

Defnyddio ynni (cilowat-awr)
Trydan (anadnewyddadwy) 125,644 126,708
Trydan (adnewyddadwy)
Nwy Amherthnasol Amherthnasol

Dangosyddion ariannol (£)
Gwariant - ynni 21,709 18,900
Costau cyflenwi dŵr (ystâd y swyddfa) –
ni allwn eu hasesu ar hyn o bryd, maent 
yn rhan o'r tâl gwasanaeth Amherthnasol Amherthnasol

Allyriadau teithio 
(tunelli metrig carbon deuocsid)
Trên 8 12
Awyren1 64 64
Ceir/faniau 25 35

Costau teithio (£)
Trên 24,085 33,194
Awyren 22,646 19,981
Ceir/faniau 47,956 39,440

Teithio (milltiroedd)
Trên 102,761 154,806
Awyren 224,369 221,803
Ceir/faniau 65,695 86,789



Ein gallu i ddylanwadu:

Ni yw'r dosbarthwr mwyaf o grantiau yn sector
celfyddydol Cymru, rydym mewn lle ardderchog
i ddylanwadu ar ymddygiad a pherfformiad
ymhlith yr unigolion a'r sefydliadau a ariannwn.

Yn y blynyddoedd diwethaf roeddem wedi
ariannu y rhaglen Eginiad a oedd wedi
canolbwyntio ar seilwaith celfyddydol isel ei
garbon a datblygu swyddogaeth y celfyddydau
yn bair syniadau a gweledigaethau ar gyfer
Cenedl Un Blaned isel ei charbon yng Nghymru.
Roedd ein gwaith yn fodd i ariannu
uwchgynhadledd Eginiad, digwyddiad ym maes
y celfyddydau a chynaliadwyedd a ddigwyddodd
ym Machynlleth yn hwyr yn 2012. Roeddem
wedi ariannu comisiynau artistiaid a gwaith ffilm
cysylltiedig â'r digwyddiad a oedd, yn ei dro, yn
ymddangos ar fenter y BBC / Cyngor
Celfyddydau Lloegr, The Space. Wedyn
dechreuasom brosiect artist preswyl yn y
Ganolfan Dechnoleg Amgen a chynnig
cefnogaeth bellach i Eginiad i gwmpasu prosiect
dogfennu ar y we.

Anogwn yn weithredol safonau amgylcheddol
uchel yn y prosiectau cyfalaf a ariannwn â grant.
Dyma ddwy enghraifft gyfredol ymhlith nifer: y
prif brosiect adeiladu o'r newydd ym Mangor,
Pontio, a fydd yn cyrraedd safon ardderchog
Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i
Adeiladau a phrosiect Glynn Vivian yn Abertawe
a fydd yn cyrraedd safon dda iawn Dull Asesu
Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i Adeiladau
oherwydd ei statws fel adeilad hanesyddol. Bydd
yn rhaid i brosiectau cyfalaf y byddwn yn eu
hariannu yn y dyfodol hefyd gwrdd â safonau
priodol Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad
Ymchwil i Adeiladau.

At y dyfodol:

Yn ogystal â pharhau i wella ein perfformiad
amgylcheddol ein hunain ac felly leihau ein 
heffaith ein hunain ar yr amgylchedd, rydym yn
awyddus i ddylanwadu ar y sefydliadau a'r
artistiaid yr ydym yn eu hariannu i wneud yr un
fath.

Bydd ein polisi datblygu cynaliadwy yn targedu'n
benodol ein sefydliadau sy'n cael arian refeniw
drwy gyfuniad o gymorth a chefnogaeth,
rhaglenni ariannu a hyfforddiant a rhannu
gwybodaeth sydd wedi'u hwyluso.

Rydym yn bwriadu hefyd godi ymwybyddiaeth
drwy wneud y canlynol: partneriaethau a
chydweithio; ymwneud â rhwydweithiau
perthnasol; creu a hwyluso cyfleoedd i
ymgysylltu â'r materion; ac eiriol dros
swyddogaeth y celfyddydau ym mhroses newid
cymdeithasol.

Rydym yn ystyried ein polisi datblygu cynaliadwy
yn rhywbeth sy'n mynd y tu hwnt i faterion
amgylcheddol yn unig a bod yn weithredydd er
newid wrth wella ymwybyddiaeth a pherfformiad
amgylcheddol ymhlith y bobl yr ydym yn eu
hariannu. Ac wrth wneud hyn bydd yn ein
galluogi i chwarae ein rhan wrth ddarparu
gweledigaeth Llywodraeth Cymru sydd ym Mil
Cenedlaethau'r Dyfodol.

Nicholas Capaldi
Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Yr Athro Dai Smith
Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014
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Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol

Tâl Cyngor Celfyddydau Cymru bob aelod o'i
staff, ac eithrio'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr,
yn unol â system gyflog a graddio y cytunwyd
arni ac a gynhelir gan yr Adran Adnoddau
Dynol. Mae Polisi Gwerthuso Swyddi ar waith, y
gall staff ei ddefnyddio i apelio yn erbyn
graddau eu swyddi. Mae Polisi Gwerthuso
Swyddi ar waith, y gall staff ei ddefnyddio i
apelio yn erbyn graddau swyddi.

Mewn ymgynghoriad â'r undeb llafur
cydnabyddedig llunnir cylch gwaith cyflog a'i
gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.
Mae'r pecyn cyflog ac amodau canlynol yn
gyfrwymol ar y Cyngor cyfan tan y cylch negodi
nesaf. Dibynna cynnydd dan y cylch gwaith
cyflog ar berfformiad a sefydlwyd gan system y
Cyngor o adolygiadau datblygiad personol.

Gyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau
caiff y Cadeirydd gydnabyddiaeth ariannol ar
gyfradd a bennir gan Lywodraeth Cymru sy'n
adlewyrchu ymroddiad amser lleiafsymiol i
fusnes y Cyngor. Rhydd Llywodraeth Cymru
hefyd gyngor ar y cynnydd blynyddol yng
nghyflog y Cadeirydd ond ni chaiff daliadau
bonws ac nid yw'n aelod o'r cynllun pensiwn. 

Yng nghydnabyddiaeth ariannol y Prif
Weithredwr mae cyflog sylfaenol a bonws
blynyddol. Argymhella'r Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol fonysau blynyddol i'r
Cyngor ar ôl ystyried perfformiad y Prif
Weithredwr yn erbyn nifer o amcanion a
bennwyd ymlaen llaw. Cyfunir canran o'r
cynnydd, fel y cynghorir gan Lywodraeth
Cymru, â chyflog y Prif Weithredwr a thelir y
gweddill fel dyfarniad heb ei gyfuno. Yn
absenoldeb canllawiau oddi wrth Lywodraeth
Cymru o ran newidiadau i gyflog y Prif
Weithredwr, nid oedd y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol yn gallu penderfynu
a oedd modd talu cynnydd yn ystod y flwyddyn.
O ganlyniad ni chafodd y Prif Weithredwr
gynnydd neu fonws ar wahân o ran 2013/14.

Penodir aelodau'r Cyngor gan Weinidogion
Cymru am gyfnod o dair blynedd a gellir eu
hailbenodi am gyfnod pellach o dair blynedd.
Penodwyd y Cadeirydd presennol, yr Athro Dai
Smith, yn aelod o'r Cyngor ar 1 Ebrill 2004,
ond daeth yn gadeirydd ar 1 Ebrill 2006.
Wedyn penododd y Gweinidog dros
Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg yr Athro
Dai Smith am dymor o dair blynedd (1 Ebrill
2007-31 Mawrth 2010), adnewyddodd y
Gweinidog dros Dreftadaeth ei benodiad am
dair blynedd arall (hyd at 31 Mawrth 2013) a
chyhoeddodd y Gweinidog dros Dai, Adfywio a
Threftadaeth y pery'r Athro yn ei swydd tan 31
Mawrth 2016. Cyflogir y Prif Weithredwr ac
uwch gyfarwyddwyr ar gontractau parhaol yn
unol â thelerau ac amodau safonol y Cyngor.

Ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn
llwyddiannus, mae hawl gan y Prif Weithredwr
ac uwch cyfarwyddwyr i gael rhybudd o 13
wythnos i derfynu eu cyflogaeth.

Dyddiadau dechrau cyflogaeth yw: Yr Athro Dai
Smith (Cadeirydd) 1 Ebrill 2006; Nicholas
Capaldi (Prif Weithredwr) 15 Medi 2008; David
Alston (Cyfarwyddwr y Celfyddydau) 1
Gorffennaf 2005; Katherine Davies
(Cyfarwyddwr Gwasanaethau Buddsoddi ac
Ariannu o 1 Chwefror 2012 ymlaen) 24Awst
1998; Diane Hebb (Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac
Ymgyfranogi o 1 Chwefror 2012 ymlaen) 13
Ionawr 1992; Siân Tomos (Cyfarwyddwr Menter
ac Adfywio o 1 Chwefror 2012 ymlaen) 3 Mai
1994; a Hywel Tudor (Cyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau) 21 Ionawr 2002.

Y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol
am gyfarwyddo gweithgareddau'r Cyngor.
Roedd eu gwir daliadau a buddion eu pensiwn
fel y dangosir yn y tablau canlynol.

Archwiliwyd y ffigurau yn yr Adroddiad
Cydnabyddiaeth Ariannol hwn.
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Eleni, am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i'r nodyn
hwn gynnwys un cyfanswm o gydnabyddiaeth
ariannol. Darparwyd ffigyrau cymaradwy ar
gyfer 2012/13. Mae'n ffordd wahanol o
gyflwyno'r gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer
pob unigolyn ar gyfer y flwyddyn. Mae'r tabl a
ddefnyddir yn debyg i'r un a ddefnyddid gynt ac
ni fu newid yn elfen y cyflogau. Mae swm
buddion y pensiwn ar gyfer y flwyddyn sy'n
cyfrannu at un cyfanswm yn cael ei gyfrifo
mewn ffordd newydd, yn debyg i'r dull a
ddefnyddid i sefydlu gwerthoedd am bensiynau
at ddibenion treth ac yn seiliedig ar wybodaeth
a gafwyd oddi wrth actiwari Cynllun Ymddeol
Cyngor Celfyddydau Cymru 1994.

Dyma sut y cyfrifir gwerth buddion pensiwn:
(cynnydd gwirioneddol mewn pensiwn* x 20) +
(cynnydd gwirioneddol mewn unrhyw

gyfandaliad) - (cyfraniadau a wnaed gan yr
aelodau)
*gan eithrio'r cynnydd oherwydd chwyddiant neu
unrhyw gynnydd neu leihad oherwydd trosglwyddo
hawliau pensiwn

Nid swm yw hwn a dalwyd i unigolyn gan y
Cyngor yn ystod y flwyddyn, ond yn hytrach
cyfrifiad sy'n defnyddio gwybodaeth o'r tabl
buddion pensiwn. Gellir dylanwadu ar y
ffigyrau hyn gan nifer o ffactorau, er enghraifft
newidiadau yng nghyflog rhywun, os ydynt yn
dewis gwneud cyfraniadau ychwanegol at y
cynllun pensiwn o'u cyflog neu beidio, a
ffactorau prisio eraill sy'n effeithio ar y cynllun
pensiwn yn gyffredinol.

Dyma gyfanswm y ffigyrau cydnabyddiaeth
ariannol:

2014 2013

Enw a Swydd Un cyfanswm Un cyfanswm
o ran o ran

Band Buddion cydnabyddiaeth Band Buddion cydnabyddiaeth
taliadau1 pensiwn ariannol taliadau1 pensiwn ariannol

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Nicholas Capaldi 90-95 22 115-120 90-95 21 110-115
Prif Weithredwr

David Alston 65-70 22 90-95 65-70 15 80-85
Cyfarwyddwr y Celfyddydau

Katherine Davies 55-60 37 95-100 50-55 51 100-105
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Buddsoddi ac Ariannu

Diane Hebb 55-60 27 80-85 50-55 31 80-85
Cyfarwyddwr Ymgysylltu 
ac Ymgyfranogi

Siân Tomos 55-60 32 85-90 50-55 20 70-75
Cyfarwyddwr Menter 
ac Adfywio

Hywel Tudor 65-70 24 90-95 65-70 12 75-80
Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau

1 Taliadau - nid oes canllawiau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth 
Cymru o ran hawl y Prif Weithredwyr i gael swm anghyfnerthedig 
cysylltiedig â pherfformiad ar gyfer 2013/14. Nid oes gan y 
Cyfarwyddwyr eraill hawl i gael dyfarniadau cysylltiedig â 
pherfformiad.
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2014 2014 2014 2014
Cyfanswm y  Gwirioneddol3

Cynnydd pensiwn a Gwerth 2 Gwerth Cynnydd 
gwirioneddol gronnwyd yn trosglwyddo trosglwyddo mewn 

mewn pensiwn   65 oed ar  cyfwerth cyfwerth  gwerth
a chyfandaliad 31 Mawrth 2014  ag arian ar ag arian ar trosglwyddo 
cysylltiedig yn a chyfandaliad 31 Mawrth 31 Mawrth sy'n cyfateb 

Enw a swydd 65 oed cysylltiedig 2014 2013 ag arian
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Nick Capaldi Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 5-10 91 77 12
Prif Weithredwr Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad15-20

David Alston
Cyfarwyddwr y Pensiwn 0-2.5 Pensiwn  5-10 124 104 18
Celfyddydau Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 15-20

Katherine Davies Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 15-20 263 243 16
Cyfarwyddwr Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 55-60
Gwasanaethau 
Buddsoddi ac Ariannu

Diane Hebb Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 5-10 145 129 14
Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 25-30
ac Ymgyfranogi

Siân Tomos Pensiwn 0-2.5 Pensiwn 10-15 209 190 16
Cyfarwyddwr Menter Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 40-45
ac Adfywio

Hywel Tudor Pensiwn 0-2.5 Pensiwn10-15 185 168 15
Cyfarwyddwr Cyllid Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 30-35
ac Adnoddau

2 Gwerth trosglwyddo sy'n gyfwerth ag arian - ystyr hwn yw
gwerth cyfalafol buddion y cynllun pensiwn a gronnwyd
gan aelod ar adeg benodol ac a aseswyd gan actiwari. Y
buddion a brisir yw buddion cronedig yr aelod ac unrhyw
bensiwn amodol a ddelir i'w priod sy'n daladwy o'r cynllun.
Dyma daliad a wneir gan gynllun neu drefniant pensiwn i
ddiogelu buddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant
pensiwn arall pan ymedy'r aelod â'r cynllun a dewis
trosglwyddo'r buddion a gronnwyd eisoes yn y cynllun
blaenorol. Noda'r ffigurau pensiwn a ddangosir y buddion
a gronnwyd gan yr unigolyn ar ôl dod yn aelod llawn o'r
cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn swydd
uwch y mae'r datgeliad yn berthnasol iddo. Mae’r ffigurau
yn cynnwys gwerth unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun
neu drefniant arall a drosglwyddwyd gan yr unigolyn i
Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru 1994.
Cynhwysant hefyd unrhyw fuddiant pensiwn ychwanegol a
gronnodd aelod drwy brynu blynyddoedd ychwanegol o
wasanaeth pensiwn yn y cynllun ar ei draul ei hun. Cyfrifir
hwn yn y canllawiau a'r fframwaith a bennir gan y

Sefydliad a'r Gyfadran Actiwariaid ac nid ystyria unrhyw
ostyngiad gwirioneddol na phosibl mewn buddion o
ganlyniad i'r Dreth Lwfans Gydol Oes a all fod yn ddyledus
pan hawlir buddion pensiwn.

3 Gwir gynnydd yng Ngwerth Trosglwyddo sy'n Gyfwerth ag
Arian - adlewyrcha hwn y cynnydd a ariennir, i bob
pwrpas, gan y cyflogwr. Ni chynnwys y cynnydd mewn
pensiwn cronedig sy'n seiliedig ar chwyddiant, cyfraniadau
a delir gan y cyflogai (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion
a drosglwyddir o gynllun neu drefniant pensiwn arall) a
defnyddia ffactorau prisio cyffredin y farchnad ar ddechrau
a diwedd y cyfnod ariannol.

Y buddion persiwn oedd:
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Cynhwysai cyfanswm y gwir daliadau i'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr:
2014 2013

£ £
Cadeirydd
Cyflog 43,810 43,810

Prif Weithredwr
Cyflog 93,380 93,380
Cyfraniad pensiwn y cyflogwr 16,155 16,155

109,535 109,535

Treuliau teithio a chynhaliaeth yr aed iddynt ar fusnes y Cyngor 
ac a ad-dalwyd:

Cadeirydd 3,129 2,882
Prif Weithredwr 8,744 8,283

33.96% (2012/13: 33%) o daliadau'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr 
wedi'u codi yn y datganiadau ariannol hyn a chodir y gweddill ar 
weithgareddau cyffredinol.

Ar 31 Mawrth y gydnabyddiaeth flynyddol ganolrifol (gyfwerth ag amser
llawn am yr holl Gyngor) oedd: 30,000 30,000

Y gymhareb rhwng y gydnabyddiaeth flynyddol ganolrifol a chydnabyddiaeth 
yr aelod o'r staff â'r cyflog uchaf (yn yr holl Gyngor) oedd: 1:3.12 1:3.12

Ar ôl diwygio Siarter Frenhinol Cyngor
Celfyddydau Cymru, a chyda chymeradwyaeth y
Comisiwn Elusennau, ers 1 Ebrill 2004 talwyd y
Cadeirydd am ei wasanaethau. Ni thelir aelodau
eraill o'r Cyngor a Phwyllgorau am eu
gwasanaeth. Swm cyfunol o £15,477 (2012/13:

£980,1) a ad-dalwyd i 14 (2012/13: 12) aelod
o’r Cyngor am gostau teithio a chynhaliaeth ar
fusnes y Cyngor. Dyma'r swm cyfunol a
ddyrannwyd i weithgareddau dosbarthu'r loteri:
£6,183 (2012/13: £4,066).



Cynlluniau iawndal - pecynnau ymadael (yr holl Gyngor):

Nifer y diswyddiadau  Nifer yr ymadawiadau Cyfanswm y pecynnau 
Band cost y pecyn ymadael gorfodol  eraill y cytunwyd arnynt ymadael yn ôl band cost

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13
<£9,999 - - - - - -
£10,000 to £24,999 - 1 - - - 1
£25,000 to £49,999 - - - - - -
£50,000 to £99,999 - - - - - -
Cyfanswm nifer y pecynnau 
ymadael - 1 - - - 1

Cyfanswm y gost (£'000) - 16 - - - 16

Talwyd costau diswyddo'n unol â darpariaethau polisi diswyddo Cyngor Celfyddydau Cymru. Fel arfer talwn 
gostau ymadael pan ddaw'r gyflogaeth i ben ond darparwn amdanynt yn llawn ar yr adeg pan fo gwybodaeth 
ddigon manwl i'w wneud.

Mae 'ymadawiadau eraill y cytunwyd arnynt’ yn cyfeirio at geisiadau am ddiswyddo lle, yn unol â pholisi 
diswyddo Cyngor Celfyddydau Cymru, diflannodd swyddi'r gweithwyr yn y strwythur newydd neu fe'u llenwyd 
gan weithwyr eraill a ddiswyddid yn orfodol fel arall. Nid oes gwahaniaeth yn yr hawliadau talu rhwng 
gwirfoddolwyr a'r rhai a ddiswyddir yn orfodol.

Aelodau o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a wasanaethodd er 1 Ebrill 2013 oedd:

Yr Athro Dai Smith (aelod o'r Cyngor); Margaret Jervis MBE DL (aelod o'r Cyngor); a 
Dr John Geraint (aelod o'r Cyngor).

Nicholas Capaldi
Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Yr Athro Dai Smith
Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014
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Dan Erthygl 11 o'r Siarter Frenhinol ddyddiedig
30 Mawrth 1994 (fel y'i diwygiwyd) mae'n
ofynnol i'r Cyngor baratoi datganiad cyfrifon ar
ffurf a sail a bennir gan Weinidogion Cymru ar
gyfer pob blwyddyn ariannol. Paratoir y cyfrifon
ar sail croniadau ac mae'n rhaid iddynt roi
darlun cywir a theg o sefyllfa'r Cyngor ar
ddiwedd y flwyddyn, ei adnoddau i mewn a'r
ffordd y defnyddir adnoddau, enillion a
cholledion cydnabyddedig a llifau arian ar
gyfer y flwyddyn ariannol.

Wrth baratoi'r cyfrifon, mae'n ofynnol i'r
Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio ag
egwyddorion cyfrifyddu a gofynion datgelu
Datganiad o'r Arfer a Argymhellir ar gyfer
Elusennau (diwygiwyd 2005), ac i'r graddau ei
fod yn egluro neu'n adeiladu ar ofynion y
Datganiad o'r Arfer a Argymhellir, Llawlyfr
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth ac yn
benodol: 

• ufuddhau i'r Cyfarwyddyd Cyfrifon a
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru, gan
gynnwys y gofynion cyfrifyddu a datgelu
perthnasol a chymhwyso polisïau cyfrifyddu
addas yn gyson;

• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol;

• nodi a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwys,
fel y'u nodwyd yn y Datganiad o'r Arfer a
Argymhellir a Llawlyfr Adroddiadau Ariannol
y Llywodraeth, a datgelu ac esbonio unrhyw
wyriadau perthnasol yn y datganiadau
ariannol; a

• pharatoi'r datganiadau ariannol ar sail
busnes byw.

Mae Prif Swyddog Cyfrifyddu Llywodraeth
Cymru wedi dynodi'r Prif Weithredwr yn
Swyddog Cyfrifyddu dros y Cyngor. Nodir
cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu, gan
gynnwys ei gyfrifoldeb am briodoldeb a
rheoleidd-dra'r cyllid cyhoeddus y mae'r
Swyddog Cyfrifyddu'n atebol amdano, am
gadw cofnodion cywir a diogelu asedau'r
Cyngor, ym Memorandwm i Swyddogion
Cyfrifyddu Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd
gan Drysorlys Ei Mawrhydi.

Nicholas Capaldi
Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Yr Athro Dai Smith
Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014

Datganiad o Gyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu 
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A finnau'n Swyddog Cyfrifyddu a Phrif
Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, mae'r
datganiad llywodraethu hwn yn gyfrifoldeb
personol imi, Nicholas Capaldi. Mae'r
datganiad hwn yn disgrifio trefniadau
llywodraethu Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r
datganiad hwn hefyd yn disgrifio sut yr wyf wedi
cyflawni fy nghyfrifoldebau am sicrhau ein bod
yn cynnal ein busnes, o ran gweithgarwch y
trysorlys a'r loteri, yn unol â'r gyfraith. Mae hyn
yn cynnwys darparu'r sicrwydd angenrheidiol
ein bod yn glynu at y safonau cywir a sefydlu'r
trefniadau diogelu angenrheidiol i amddiffyn
ein defnydd o arian y cyhoedd. Esboniaf sut y
cyfrifyddir yn gywir am yr arian hwn a'i
ddefnyddio'n gynnil, yn effeithlon ac yn effeithiol
i gyflawni cynlluniau a blaenoriaethau Cyngor
Celfyddydau Cymru.

Am Gyngor Celfyddydau Cymru:

Cafodd Cyngor Celfyddydau Cymru ei sefydlu
drwy Siarter Frenhinol ar 30 Mawrth 1994 a
nod ei fodolaeth yw cefnogi a datblygu
celfyddydau Cymru. Mae Cyngor Celfyddydau
Cymru yn gwneud hyn er budd pobl ledled
Cymru ac er mwyn cefnogi celfyddydau Cymru
yn rhyngwladol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn gorff
sy'n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru ac yn
Ddosbarthwr y Loteri Genedlaethol ac yn elusen
gofrestredig (rhif 1034245).

Mae Siarter Frenhinol Cyngor Celfyddydau
Cymru yn disgrifio amcanion y Cyngor. Dyma'r
amcanion: 
• datblygu a gwella gwybodaeth a

dealltwriaeth o'r celfyddydau a'u hymarfer;
• gwneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i’r

cyhoedd; a,
• gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r

Saesneg.

Cydweithiwn hefyd â chyrff cyhoeddus eraill
Cymru a Chynghorau Celfyddydau eraill
Prydain, i gyflawni'r amcanion hyn. Gellwch
ddod o hyd i gopi o'n Siarter Frenhinol ar ein
gwefan.

Rydym yn gweithredu mewn amgylchedd
penodol sydd wedi'i reoli'n ofalus. Mae Cyngor
Celfyddydau Cymru yn atebol i Weinidog 

Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant a
Chwaraeon. Mae'n rhaid inni weithredu mewn
fframwaith a noda'r telerau a'r amodau y glyna
Gweinidogion Cymru atynt wrth roi inni ein
harian grant mewn cymorth ac sy'n nodi sut y
gallwn ei ddefnyddio.

Ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru,
mae'n rhaid inni hefyd weithredu yn unol â'r
canllawiau yn Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.
Mae'r gweithgareddau yr ydym yn eu gwneud
mewn cysylltiad â'n Cynllun Casglu a'n Cynllun
Benthyciadau i Artistiaid yn ddarostyngedig i
Ddeddf Credyd y Defnyddwyr ac i'r arweiniad
sy'n cael ei gyflwyno gan yr Awdurdod
Ymddygiad Ariannol.

Rydym yn ddosbarthwr arian y Loteri sydd, dan
Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 
(fel y'i diwygiwyd) yn golygu ein bod yn atebol i
Ysgrifennydd Gwladol Prydain dros Ddiwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon. Rydym yn cael ein
cyfarwyddiadau ariannol oddi wrth yr
Ysgrifennydd Gwladol a'n cyfarwyddiadau polisi
gan Weinidogion Cymru. Mae'r rhain yn nodi
sut y bydd yn rhaid inni weithredu o ran
gweithgareddau dosbarthu arian y loteri.

Mae'n rhaid inni gyfrifyddu ein gweithgareddau
dosbarthu arian y loteri ar wahân i weddill ein
gweithgareddau, ac mae'n rhaid inni hefyd gael
trefniadau priodol ar waith i sicrhau ein bod yn
cynhyrchu dwy set o ddatganiadau ariannol
cyhoeddedig. Archwilir ein cyfrifon Dosbarthu'r
Loteri ar ran y Rheolwr a'r Archwilydd
Cyffredinol gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae
Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn archwilio ein
cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol ar ran
Archwilydd Cyffredinol Cymru.

A ninnau'n elusen, mae'n rhaid inni sicrhau ein
bod yn cydymffurfio â gofynion Deddf yr
Elusennau 1960, 2006 a 2011, a dilyn
canllawiau sy'n cael eu cyflwyno gan y
Comisiwn Elusennau.

Rydym wedi dylunio ein systemau a'n prosesau 
i gymryd i ystyriaeth y gwahanol gyfrifoldebau
hyn. Yn y fframweithiau hyn, gwnawn
benderfyniadau annibynnol o ran cyfeiriad
strategol y sefydliad, ariannu grant a
phenderfyniadau ariannol eraill. 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol
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Petai'r angen yn codi, mae'r canlynol yn gallu
ymchwilio i fusnes Cyngor Celfyddydau Cymru:
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru, y Comisiynydd Seneddol dros
Weinyddu, y Comisiwn Elusennau, y Swyddfa
Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio
Cymru.

Ein trefniadau Llywodraethu:

Rydym yn cael ein llywodraethu gan Fwrdd o
Ymddiriedolwyr – y Cyngor – sydd ar hyn o bryd
yn cynnwys Cadeirydd a thri aelod ar ddeg
(pedwar ar ddeg hyd at 31 Mawrth 2014) 
y mae un ohonynt yn cael ei benodi'n Is-
gadeirydd. Ers mis Mawrth 2013 bu Gweinidog
Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant a
Chwaraeon yn gyfrifol am benodi ein
hymddiriedolwyr, y mae pob un ohonynt yn dod
ag arbenigedd a gwybodaeth benodol at y
gwaith o ran arolygu a datblygu ein
gweithgareddau.

Fel arfer mae penodiadau'n parhau am gyfnod
o dair blynedd ac y mae modd adnewyddu'r
cyfnod hwn ddwywaith ond nid rhagor. Mae
Cadeirydd y Cyngor yn cael ei dalu;
Llywodraeth Cymru sy'n pennu cyfraddau'r tâl yn
flynyddol. Mae pob aelod arall yn cyfrannu ei
amser a'i arbenigedd yn wirfoddol ond mae
pob un yn cael ei dalu'n ôl am dreuliau parod a
gaiff ar fusnes y Cyngor. Mae crynodeb yn
nodyn 9b o'r datganiadau ariannol hyn.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am ein cyfeiriad
strategol ac am reoli ein sefydliad. Mae'r
Cyngor yn gyfrifol am sicrhau drwof, a minnau'n
Brif Weithredwr, ein bod yn gweithredu yn unol
â'r fframwaith polisi sy'n cael ei bennu gan
Lywodraeth Cymru a'n bod yn bodloni
gwahanol gyfrifoldebau eraill y mae'n rhaid inni
eu cyflawni. Mae'r Cadeirydd mewn cysylltiad
rheolaidd gyda'r Gweinidog ac mae'r Prif
Weithredwr yn cyfarfod yn chwarterol â
swyddogion gan gyflwyno diweddariadau
iddynt.

A hwythau yn y pen draw yn gorff penderfynu
terfynol Cyngor Celfyddydau Cymru, mae
aelodau o'r Cyngor wedi cadw i'w hunain
benderfyniadau allweddol ar bolisi
corfforaethol, llunio ein cynlluniau Corfforaethol
a Gweithredol ac unrhyw newidiadau mawrion i

delerau ac amodau gwasanaeth y staff.
Aelodau o'r Cyngor hefyd sy'n pennu'r gyllideb
flynyddol, penderfynu ar y dyraniad blynyddol o
grantiau i sefydliadau sy'n cael arian refeniw a
chymeradwyo pob grant dros £50,000, neu
dros £250,000 yn achos prosiectau cyfalaf
gydag arian y Loteri. Mae penderfyniadau ar
grantiau sy'n is na'r trothwyon hyn yn cael eu
dirprwyo i aelodau awdurdodedig o'r staff ar
gyfer grantiau ac i'r Pwyllgor Cyfalaf ar gyfer
prosiectau cyfalaf.

I gefnogi ei waith, penododd y Cyngor dri
phwyllgor i ddarparu cyngor arbenigol. Dyma
nhw: y Pwyllgor Archwilio; y Pwyllgor Cyfalaf;
a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac
Adnoddau Dynol. Mae gan y Cyngor hefyd
bwyllgor ymgynghorol ad hoc i'w gynghori ar
Gymru yn Fenis, a grwpiau monitro mewnol
sydd, drwy gyfrwng yr Uwch Tîm Rheoli, yn estyn
cymorth i'r Cyngor wrth gyflawni ei
gyfrifoldebau.

Mae pob pwyllgor yn cynnwys aelodau o’r
Cyngor, y mae un ohonynt yn ymgymryd â
swydd y cadeirydd, ac unigolion cyfetholedig.
Mae'n rhaid i bob pwyllgor hefyd weithredu dan
gylch gorchwyl penodol. Penodir aelodau
annibynnol oherwydd eu sgiliau a'u profiad
arbenigol, drwy broses ddethol agored. Mae
cofnodion pob cyfarfod o'r pwyllgorau'n cael eu
cyflwyno i gyfarfod llawn nesaf y Cyngor ac
mae'n rhaid i bob pwyllgor gyflwyno adroddiad
blynyddol i'r Cyngor sy'n crynhoi gwaith y
pwyllgor.

Mae pob aelod newydd o'r Cyngor a phob
aelod newydd o bob pwyllgor yn mynd drwy
broses sefydlu sy'n briodol i'w swyddogaeth ac
maent yn cael eu hannog i barhau â'u
datblygiad yn ystod amser eu penodiad.

Yn ystod y flwyddyn, roedd y Cyngor wedi
adolygu a diweddaru'r cylch gorchwyl ar gyfer
pob un o'r pwyllgorau, ac mewn rhai achosion
newidiodd y Cyngor aelodaeth pwyllgorau. Er
mwyn darparu sicrwydd pellach, roedd y
Cyngor wedi ehangu swyddogaeth y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol a Phenodiadau i
gynnwys arolygu Adnoddau Dynol hefyd.

Y Pwyllgor Archwilio sy'n gyfrifol am ddarparu
sicrwydd i'r Cyngor ar bwnc effeithiolrwydd ein
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llywodraethu, perygl rheoli a threfniadau rheoli
mewnol. Adroddodd i'r Cyngor am brif
ganolbwynt ei waith, gan gynnwys ein
trefniadau llywodraethu mewnol, datblygiad y
Fframwaith Sicrwydd Corfforaethol; monitro
trefniadau ein portffolio o sefydliadau sy'n cael
arian refeniw; a'r rhaglen archwilio fewnol a
rhoddwyd sicrwydd sylweddol neu’n uwch i’r
rhan fwyaf o’r adolygiadau hynny.

Mae'r Pwyllgor Cyfalaf yn gyfrifol am gynghori'r
Cyngor ar ddatblygu polisi am bob agwedd ar
ddatblygu cyfalaf, gan gynnwys blaenoriaethau
ariannu a chynlluniau. Mae gan y Pwyllgor
Cyfalaf awdurdod dirprwyedig er mwyn
penderfynu'n ariannol ar grantiau cyfalaf y loteri
o £50,001 hyd at £250,000. Mae'r Pwyllgor
Cyfalaf yn gwneud argymhellion am grantiau
cyfalaf mwy i'r Cyngor.

Mae'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac
Adnoddau Dynol yn gyfrifol am adolygu
perfformiad y Prif Weithredwr yn ôl yr amcanion
sydd wedi'u cytuno ac am osod y targedau ar
gyfer y flwyddyn a ddaw. Cytuna hefyd ar lefel
tâl y Cadeirydd yn y terfynau a osododd

Gweinidogion Cymru. Yn y dyfodol bydd yn
cymryd cyfrifoldeb am fonitro materion
Adnoddau Dynol ar ran y Cyngor.

Ni chyflwynodd y Pwyllgor Cyfalaf na'r Pwyllgor
Cydnabyddiaeth Ariannol ac Adnoddau Dynol
adroddiad blynyddol ffurfiol gerbron y Cyngor.

Ceir manylion aelodaeth y Cyngor a’r tri
phwyllgor hyn a hefyd fanylion presenoldeb
aelodau mewn cyfarfodydd yn adran Manylion
cyfeiriol a gweinyddol ar ddechrau Adroddiad
Blynyddol yr Ymddiriedolwyr.

Pwyllgor Ymgynghorol Fenis oedd yn gyfrifol am
ddatblygu ac arolygu trefnu ein presenoldeb yn
Biennale Celf Fenis yn 2013.

Mae'r Uwch Tîm Rheoli yn cael ei arwain
gennyf, gyda chefnogaeth pum Cyfarwyddwr
sydd bob un yn gyfrifol am agweddau penodol
ar ein gwaith. Mae Cyfarwyddwyr y
Celfyddydau; Ymgysylltu ac Ymgyfranogi; a
Menter ac Adfywio yn ffurfio tîm Datblygu'r
Celfyddydau ac mae'r Cyfarwyddwyr Cyllid ac
Adnoddau; a Gwasanaethau Buddsoddi ac

Y Cyngor

Y Pwyllgor
Cyfalaf

Grŵp Strategol i
Fonitro

Cydraddoldebau 

Ymgynghorwyr
Cenedlaethol

Y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth

Ariannol ac 
Adnoddau Dynol 

Y Pwyllgor
Archwilio

Pwyllgor
Ymgynghorol

Fenis

Uwch 
Tîm Rheoli

Grŵp Monitro’r
Gymraeg
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Ariannu yn ffurfio tîm y Gwasanaethau
Corfforaethol. Mae gennyf hefyd dîm y Prif
Weithredwr. Mae rhagor o fanylion yn yr
Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol ac yn
nodyn 9 o'r datganiadau ariannol hyn.

Mae gennym hefyd ddau grŵp monitro mewnol,
sef Grŵp Monitro'n Strategol y Cydraddoldebau
a Grŵp Monitro'r Gymraeg, i yrru ymlaen
gwaith a dyheadau'r Cyngor o ran y meysydd
hyn. Cynhyrchodd Grŵp Monitro'n Strategol y
Cydraddoldebau Adroddiad Tegwch Blynyddol
cynhwysfawr ar gyfer 2012/13 a archwiliodd
ein portffolio o sefydliadau sy'n cael arian
refeniw a'n pobl – ein staff, ein pwyllgorau a'n
hymgynghorwyr – a hynny'n fanwl. Yn yr
adroddiad hefyd roedd enghreifftiau perthnasol
o waith arall yr ydym wedi'i ariannu. Gellir
gweld copi ar:
http://www.celfcymru.org.uk/celfyddydau-
cymru/ymgysylltu-ac-
ymgyfranogi/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth.
Cafodd diweddariadau chwarterol gan y ddau
grŵp eu cyflwyno gerbron y Cyngor.

Mae ein Hymgynghorwyr Cenedlaethol yn cael
eu penodi drwy broses o recriwtio agored ac
maent yn dod â gwybodaeth arbenigol i
gefnogi datblygiad polisi, asesu ceisiadau am
grantiau a darparu cyngor i'n swyddogion.

Rydym yn hyrwyddo gwerthoedd llywodraethu
da:

Rydym yn cefnogi saith egwyddor yr Arglwydd
Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus ac rydym yn
ymdrechu i sicrhau bod pob un o'n gweithwyr,
ein Hymddiriedolwyr, Aelodau o'n Pwyllgorau
a'n Hymgynghorwyr Cenedlaethol yn
cymhwyso'r egwyddorion hyn ac yn glynu
wrthynt. 

I gefnogi hyn, mae gennym Gôd Ymarfer
Gorau sy'n gymorth wrth sicrhau y diffinnir yn
glir swyddogaethau a chyfrifoldebau ein
haelodau a'n swyddogion. Mae hefyd yn
cynnwys y safonau o briodoldeb a ddisgwylir i
aelodau a'r staff lynu wrthynt. Cafodd y Côd ei
adolygu a'i ddiweddaru yn ystod y flwyddyn.
Mae modd dod o hyd i gopi ar ein gwefan.

Rydym yn mynnu bod pob aelod o'r Cyngor,
pob Aelod o'n Pwyllgorau, pob un o'n

Hymgynghorwyr Cenedlaethol a phob aelod o'n
staff yn llenwi datganiad blynyddol sy'n datgan
budd a sicrhau nad oes oedi wrth roi gwybod
inni am unrhyw newidiadau perthnasol yn eu
hamgylchiadau. Mae cofrestr fudd yr Aelodau
o'n Cyngor a'n Pwyllgorau a'n Hymgynghorwyr
Cenedlaethol ar gael i'r cyhoedd gael ei gweld,
o wneud apwyntiad, ymhob un o swyddfeydd
Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod oriau
gwaith arferol.

Mae adroddiadau ysgrifenedig yn cael eu
cylchredeg ymlaen llaw cyn pob cyfarfod o'n
Cyngor a'n Pwyllgorau ar gyfer ystyriaeth gan
aelodau, gan dderbyn eitemau a gyflwynir ac
adroddiadau ar lafar dim ond mewn
amgylchiadau eithriadol. Mae modd dod o hyd
i gopïau o agenda a chofnodion cyfarfodydd
ein Cyngor ar ein gwefan.

Rhan o'n hymrwymiad i wella ein perfformiad
yw'n hawydd i ddysgu oddi wrth gyrff cyhoeddus
tebyg eraill. Gan gydweithio â Chyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru, ni oedd y Corff cyntaf sy'n
cael ei Noddi gan Lywodraeth Cymru i gynnal
ymweliadau cilyddol i Gadeiryddion Archwiliad 
i fynd i Bwyllgorau Archwilio ein gilydd fel
sylwedyddion.

Er nad yw'r côd am Lywodraethu Corfforaethol
a gyflwynwyd gan Drysorlys ei Mawrhydi yn
uniongyrchol gymwys i Gyngor Celfyddydau
Cymru, rwyf yn fodlon, a minnau'n Swyddog
Cyfrifyddu, bod y trefniadau yr ydym wedi'u
sefydlu'n adlewyrchu ymarfer da. Rwyf hefyd yn
credu bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi
cydymffurfio ag egwyddorion atebolrwydd,
effeithiolrwydd ac arweinyddiaeth y soniwyd
amdanynt yng nghôd y Trysorlys i’r graddau y
maent yn berthnasol i gyrff sy'n cael eu noddi
gan Lywodraeth Cymru ac i ddosbarthwyr y
Loteri. Mae'r Cyngor yn cytuno â'r farn hon.

Gwnawn benderfyniadau cytbwys:

Caiff penderfyniadau'r Cyngor a'i bwyllgorau eu
llywio gan gyngor a ddarparwyd gan staff
Cyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn disgwyl i
ddogfennau ac adroddiadau a gynhyrchir gan
swyddogion ddangos yn glir yr holl wybodaeth
berthnasol sydd ei hangen i lywio’r broses o
wneud penderfyniadau. Yn yr enghreifftiau prin
pan nad yw'r wybodaeth sy'n cael ei darparu yn
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bodloni ein safonau, rydym yn gwrthod y
ddogfen a chomisiynu un arall yn ei lle. Lle bo'n
briodol, mae cyngor gan ein swyddogion yn
cael ei ategu gan gyngor arbenigol oddi wrth
ein Hymgynghorwyr Cenedlaethol a, lle mae'n
berthnasol, gyda chyngor arbenigol a barn
gyfreithiol. Bydd y Cyngor yn parhau i sicrhau
bod ganddo ddigon o amser i ystyried yn
bwyllog a chyd-drafod polisi Cyngor
Celfyddydau Cymru a'i gyfeiriad ar gyfer y
dyfodol.

Roedd y Cyngor yn fodlon ar brydlondeb y data
a'r wybodaeth a'u safon a gafodd eu darparu at
ddefnydd y Cyngor a bod y wybodaeth a
ddarparwyd o ran cyllid grant yn ddibynadwy.
Adolygir yn flynyddol y systemau a ddefnyddir i
ddarparu'r wybodaeth yn rhan o'r rhaglen
archwilio fewnol. 

Ymgynghorir ar gynigion polisi allweddol
ymhlith y cyhoedd. Caiff trafodaethau'r Cyngor
eu llywio ymhellach gan yr ymatebion a'r
adborth cyn penderfynu’n derfynol ar y polisïau.

Materion a gafodd eu hystyried gan y Cyngor
yn ystod y flwyddyn:

Roedd y Cyngor wedi cyfarfod chwe gwaith yn
2013/14 i gyflawni ei gyfrifoldebau. Mynychodd
y pymtheg aelod gyfanswm o 69 gwaith allan o
90 gwaith bosibl. Ymhob achos cafwyd
esboniadau boddhaol am absenoldeb.
Byddwch yn gallu gweld manylion mynychu'r
unigolion ar ddechrau Adroddiad Blynyddol yr
Ymddiriedolwyr.

Mae Creadigrwydd a'r Celfyddydau, ein
strategaeth i ddatblygu'r celfyddydau, yn
disgrifio sawl her bwysig i'r celfyddydau dros y
blynyddoedd nesaf a hon sy'n sail i Gynllun
Corfforaethol 2013-2018. Cafodd datblygiad y
strategaeth ei llywio gan gyfres o gyfarfodydd
agored – dan y teitl Sgwrs Gelfyddydol – gyda
rhanddeiliaid ac eraill a oedd â diddordeb.
Roedd aelodau o'r Cyngor yn rhan weithredol o
fwrw ymlaen â’r darn allweddol hwn o waith.

Fel rhan o gyfrifoldebau llywodraethu'r Cyngor,
derbyniodd yn rheolaidd adroddiadau monitro
ariannol; diweddariadau ar feysydd allweddol
perfformiad Cyngor Celfyddydau Cymru gan
gynnwys y Cynlluniau Gweithredol,

Cydraddoldebau Strategol a'r Gymraeg; a
monitro adroddiadau ar ein portffolio o
sefydliadau sy'n cael arian refeniw. Yn y rhan
fwyaf o'r meysydd hyn gwnaed cynnydd
boddhaol ond yn anffodus collasom ein
hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl. Rydym yn
bwriadu ailgynnig am yr achrediad hwn yn
ystod y flwyddyn nesaf.

Darparwyd diweddariadau rheolaidd ar
brosiectau a oedd yn strategol bwysig, gan
gynnwys WOMEX13 a Fenis 2013 a oedd yn
uchel eu proffil a llwyddiannus iawn. Roedd
hefyd gyflwyniadau gan ein Rheolwyr Portffolio,
oddi wrth rai o'r Cwmnïau Cenedlaethol ym
mhortffolio ein sefydliadau sy'n cael arian
refeniw ac oddi wrth Goreo Cymru, y
cynhyrchydd creadigol i ddawns yng Nghymru.

Cafodd tri sefydliad sy'n cael arian refeniw
anawsterau difrifol yn ystod y flwyddyn. Roedd 
y Cyngor wedi ystyried adroddiadau ac
argymhellion oddi wrth swyddogion ac
ymgynghorwyr arbenigol o ran y sefydliadau
hyn. Mewn rhai achosion, mynnodd y Cyngor
gael newidiadau sylweddol yn y sefydliadau yn
amod iddynt barhau i gael arian gennym er
mwyn ceisio diogelu eu dyfodol. Bydd yr holl
sefydliadau hyn yn parhau i gael eu monitro'n
drylwyr iawn nes y daw amser pan deimlwn yn
hyderus eu bod wedi ymsefydlogi ac o ran
gweithredu eu bod yn gynaliadwy.

Yn sgil cyflwyno ein strwythur sefydliadol
newydd ym Mai 2012, rydym wedi comisiynu
arolygon o'n cwsmeriaid a'n rhanddeiliaid
allanol ac o'n staff i lwyio adolygiad
cychwynnol o effeithiolrwydd y trefniadau
newydd. Yn ystod 2014/15 byddwn yn ystyried
ble y bydd angen gwneud gwaith pellach ac
ymateb yn briodol.

Canlyniad hunanasesiad blynyddol y Cyngor
oedd bod y Cyngor yn fodlon bod y rhan fwyaf
helaeth o ddangosyddion effeithiolrwydd
unwaith eto wedi cael eu diwallu a'i fod yn
fodlon ar y cynnydd a wnaed yn ystod y
flwyddyn a chydag effeithiolrwydd cyffredinol
Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn gysylltiedig â
hyn ac yn rhan o'i ymrwymiad i ragoriaeth a
gwella'n barhaus, mae'r Cyngor yn bwriadu
blaenoriaethu, dros y flwyddyn i ddod, bolisi a'i
weithredu drwy ddyfnhau ei berthynas â’r Uwch
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Tîm Rheoli ac aelodau allweddol eraill o'r staff,
a gwella'n bellach cyfliniad strategaeth a
phennu cyllidebau.

Rydym yn darparu arian i drydydd bartïon:

Un o weithgareddau allweddol y sefydliad yw
dosbarthu arian i sector y celfyddydau yng
Nghymru. Rydym yn ddosbarthwr arian o bwys
– arian oddi wrth Lywodraeth Cymru, y Loteri
Genedlaethol a ffynonellau eraill, gan gynnwys
arian Ewrop – ac rydym yn cymryd o ddifrif y
fath gyfrifoldeb pwysig.

Rydym wedi datblygu systemau a gweithdrefnau
priodol i gefnogi'r gweithgarwch allweddol hwn.
Mae ein prosesau dyrannu grantiau a monitro
yn cael eu hadolygu yn flynyddol gan ein
harchwilwyr mewnol i sicrhau eu bod yn parhau
yn addas i'w pwrpas. Mae Swyddfa Archwilio
Cymru hefyd yn archwilio ein gweithgareddau
dyrannu grantiau bob blwyddyn. Mae pob
argymhelliad y mae ein harchwilwyr mewnol ac
allanol yn eu gwneud yn cael eu monitro gan
ein Pwyllgor Archwilio i sicrhau eu bod yn cael
eu gweithredu mewn da bryd.

Penderfyna'r Cyngor a ddylid rhoi statws
sefydliad sy'n cael arian refeniw i sefydliad, yn
seiliedig ar gyngor swyddogion ac asesiadau
trylwyr.

Mae adroddiadau rheolaidd yn cael eu
cynhyrchu ar gyfer y Cyngor sy'n dangos yr
asesiad perygl ar gyfer pob un o'r sefydliadau
sy'n cael arian refeniw blynyddol. Mae'r rhain yn
cael eu cefnogi gan adroddiad sy'n disgrifio'r
themâu allweddol a ddaeth i'r fei yn ystod y
gyfres o gyfarfodydd adolygu blynyddol sy'n
cael eu cynnal gyda phob sefydliad sy'n cael
arian refeniw.

Fel y nodwyd uchod, pan fo galw, cymerwn
agwedd ragweithiol o ran sefydliadau a gaiff
anawsterau a buddsoddi amser ac egni i'w
cynorthwyo i ddatrys eu problemau. 

Cyhoeddwn ganllawiau ar gyfer pob un o'n
rhaglenni grantiau o arian y Loteri. Gallwch
ddod o hyd i fanylion ar ein gwefan.
Mae gennym brosesau ymgeisio agored a
thryloyw i bob un o'n rhaglenni ariannu
grantiau ac mae gennym brosesau asesu,

penderfynu a monitro cadarn ar gyfer yr holl
arian yr ydym yn ei roi i artistiaid a sefydliadau
celfyddydol. 

Mae ein ffordd o fynd ati wedi ei seilio ar fentro 
o ran ein hasesiad o geisiadau a monitro'r
grantiau a roddwn. Rydym yn defnyddio
gwybodaeth sy'n cael ei chasglu oddi wrth y 
rhai sy'n derbyn grantiau gennym yn rhan o'n
gweithdrefnau monitro i sicrhau bod y
canlyniadau datganedig yr ydym wedi eu
rhagweld wrth ddyrannu'r arian yn cael eu
cyflawni yn y pen draw.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cymryd
twyll, llygredd a chamweinyddu o ddifrif ac mae
gennym bolisïau i atal y rhain ac i ddelio â hwy
os codant, gan gynnwys polisïau Chwythu'r
Chwiban a Gwrth-Dwyll.

Gallwch dod o hyd i restr lawn o’r grantiau a
gynnigiwyd yn ystod y flwyddyn ariannol yn yr
atodiad i'r Adroddiad a'r Datganiadau Ariannol
hyn.

Ein ffordd o reoli perygl:

A ninnau'n gorff a ariennir yn gyhoeddus, mae
Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystyried perygl
yn ofalus yn unol â'n cyfrifoldebau a natur y
sector yr ydym yn ei wasanaethu. 

Mae’n cydnabod y rheidrwydd i unrhyw
strategaeth ddatblygu uchelgeisiol dderbyn y
perygl o fethu â chyflawni polisïau, nodau ac
amcanion. Ein bwriad yw hyrwyddo diwylliant
mwy arloesol a llai ofnus o berygl er mwyn inni
allu cefnogi artistiaid, sefydliadau a phrosiectau
i gyflawni ein hamcanion.

Mae angen i ni gadw'r ddysgl yn wastad rhwng
ein dyletswydd i arloesi a'r angen cynyddol i
fwyafu buddion ein buddsoddiad ar gyfer y
sector ac ar gyfer y cyhoedd. Mae angen i ni
fentro'n bwyllog a phriodol ar brydiau a
chydnabod y byddwn weithiau'n methu wrth
wneud hyn. Serch hynny, ni fyddwn yn ymddwyn
yn fyrbwyll nac yn gwario yn afreolus arian y
cyhoedd neu beryglu ein henw da am fod yn
ddarbodus gyda'r arian hwnnw.

Mae gennym system o reolaeth fewnol sydd
wedi cael ei chynllunio i nodi a blaenoriaethu'r
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peryglon a fyddai'n gallu ein hatal rhag cyflawni
polisïau, nodau ac amcanion Cyngor
Celfyddydau Cymru. Mae'r system yn
gwerthuso'r tebygolrwydd y bydd peryglon yn
ymwireddu, yn ystyried yr effaith a fydd yn
digwydd pe daw'r peryglon yn wir ac yn ceisio
eu rheoli'n effeithlon, yn effeithiol ac yn
ddarbodus. Serch hynny, rydym yn cydnabod y
bydd ein system o reolaeth fewnol dim ond yn
gallu rheoli perygl hyd lefel resymol a phriodol
ac felly dim ond lefel resymol o sicrwydd y gallai
ei darparu ac nid y lefel eithaf o sicrwydd o
effeithiolrwydd.

Rydym bob tro yn ceisio gwella ein systemau o
reolaeth fewnol i sicrhau eu bod o gymorth inni
wrth gyflawni ein targedau ariannol a strategol.
Menter allweddol a ddaeth i ffrwythlondeb yn
ystod y flwyddyn oedd datblygu a gweithredu
Fframwaith Sicrwydd Corfforaethol sy'n cael ei
oruchwylio gan ein Pwyllgor Archwilio. Mae'r
fframwaith yn cael ei ddefnyddio i nodi
cadernid y rheolaethau ategol a'r prosesau
sicrwydd sy'n cael eu defnyddio i nodi a rheoli
peryglon allweddol strategol. Tynnir sylw at
unrhyw agweddau sydd angen eu cryfhau i’n
galluogi i gymryd y cam gweithredu priodol.

Peryglon allweddol a wyneba'r Cyngor:

Ond yn y dyfodol mae nifer o beryglon
allweddol sy'n ein hwynebu yn y flwyddyn a
ddaw neu wedyn.

Y perygl mwyaf arwyddocaol yn y dyfodol agos
iawn yw effaith y toriadau yn y gwariant
cyhoeddus a'r effaith bosibl y byddai hyn yn ei
chael ar y sector celfyddydol ehangach. Mae ein
cyllidebau ein hunain dan bwysau. Roedd yn
rhaid inni leihau lefel yr arian refeniw blynyddol
i'n portffolio o sefydliadau sy'n cael arian
refeniw yn ogystal â dod o hyd i arbedion
pellach yn ein costau rhedeg ein hunain. Mae'n
rhaid i awdurdodau lleol hefyd gymryd
penderfyniadau anodd iawn ac mae tystiolaeth
gynyddol y bydd y lefel o gefnogaeth y maent
wedi'i rhoi i sector y celfyddydau yn y gorffennol
yn mynd i ddioddef yn y dyfodol. Byddai hyn yn
gallu cael goblygiadau difrifol iawn ar gyfer
seilwaith y celfyddydau ledled Cymru. Rydym yn
monitro'r sefyllfa'n agos iawn a, lle y gallwn,
byddwn yn mynd i'r afael ag anawsterau lle mai
ni yw un o'r arianwyr allweddol, neu lle y gallwn

gael dylanwad uniongyrchol.

]Mae gennym dau brosiect cyfalaf mawr sy’n
derbyn arian y Loteri ar waith ar hyn o bryd.
Cafodd y ddau brosiect, am wahanol resymau,
anawsterau yn ystod y flwyddyn, ac mae'r
ddau'n cael eu monitro'n agos iawn gyda
chymorth arbenigwyr annibynnol sy'n defnyddio
ein gweithdrefnau monitro trylwyr ein hunain.
Mae pob un o'r prosiectau cyfalaf eraill yr ydym
yn ymwneud â hwy hefyd yn cael eu monitro'n
agos.

Mae'r cynnydd sydyn yn ein hincwm o'r Loteri yn
y blynyddoedd diweddar wedi cyflwyno her inni
o ran cynyddu lefel ein hymrwymiadau gyda
chynnydd canlynol yn lefel ein harian yn y banc
sydd yng Nghronfa Dosbarthu Arian y Loteri
Genedlaethol. Rydym wedi dechrau mynd i'r
afael â hyn ond erbyn hyn rydym yn dechrau
profi lleihad yn lefelau ein hincwm. Ar hyn o
bryd mae modd ymdopi ond, os bydd y
tueddiad hwn ar i lawr yn parhau, bydd yn
rhaid inni ailasesu ein blaenoriaethau strategol
ar gyfer dyrannu grantiau ar gyfer yr ychydig
flynyddoedd nesaf. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n
agos iawn.

Yn gynharach yn y flwyddyn cafodd ein
Cadeirydd ei wahodd i arwain adolygiad i faes
addysg gelfyddydol yn ein hysgolion yng
Nghymru. Derbyniodd Llywodraeth Cymru brif
argymhellion yr adroddiad, Y Celfyddydau ac
Addysg yn Ysgolion Cymru, ym mis Mawrth
2014 ac rydym yn edrych ymlaen at chwarae
rhan arwyddocaol wrth weithredu'r argymhellion
hynny. Mae maint y newidiadau arfaethedig yn
uchelgeisiol ac mae'n debygol y bydd maint a
chymhlethdod y rhaglen angenrheidiol yn
golygu ein bod yn ymhel â nifer o
ddatblygiadau mawr iawn. Rydym yn croesawu'r
cyfle ond rydym hefyd yn cydnabod yr angen i
reoli'n ofalus y llu o beryglon a fydd ynghlwm
wrth y fath fenter.

Yn nes ymlaen eleni rydym yn disgwyl i
Lywodraeth Cymru gyflwyno ei Bil
Cenedlaethau'r Dyfodol a'i hymrwymiad i
sefydlu dyletswydd gynaliadwyedd. Rydym
wrthi'n gwneud gwaith rhagbaratoi i sicrhau y
byddwn yn gallu cyflawni'n llwyr ein
dyletswyddau pan ddaw'r dyletswyddau hyn i
rym ym mis Ebrill 2015.



Diogelwch data:

Rydym yn dal llawer iawn o ddata ac rydym yn
cymryd ein rhwymedigaethau dan y Ddeddf
Diogelu Data o ddifrif. Sicrha ein systemau a
rheolaethau TGCh fod rheolaeth lem ar y data.
Aseswn y trefniadau hyn yn rheolaidd gan
gymryd camau i'w gwneud yn fwy cadarn.
Parhawn i'w monitro'n ofalus.

Nid oedd yr adolygiad uchel ei lefel o
reolaethau TGCh a wnaeth ein harchwilwyr
allanol na'r rhaglen o adolygiadau archwilio
mewnol a ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn,
wedi tynnu sylw at unrhyw bryderon yn y maes
hwn. Hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, ni
chollwyd unrhyw ddata yn ystod y flwyddyn.

Cyfarwyddiadau'r Gweinidogion:

A ninnau'n gorff a noddir gan Lywodraeth
Cymru, rydym yn ddarostyngedig i offerynnau
anstatudol sy'n cynnwys cyfarwyddiadau priodol.
Ni chyflwynwyd unrhyw gyfarwyddiadau inni'r
llynedd ac ni chawsom unrhyw Gyfarwyddiadau
gan y Gweinidogion o ran ein gweithgareddau
Loteri.

Materion rheolaeth a nodwyd y llynedd:

Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig Deloitte
sy'n darparu ein gwasanaeth archwilio mewnol
dan arweiniad y Pennaeth Archwilio Mewnol sy'n
gweithio i Safonau Archwilio Mewnol y Sector
Cyhoeddus.

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cytuno ar raglen o
adolygiadau sy'n ymestyn dros gyfnod penodiad
ein harchwilwyr mewnol. Mae blaenoriaethau ar
gyfer pob blwyddyn yn cael eu hadolygu'n
flynyddol ac maent yn cynnwys archwiliadau o
weithgareddau busnes allweddol yn ogystal â
chraffu ar feysydd allweddol o berygl posibl i'r
sefydliad. 

Ymgymerwyd â deg adolygiad archwilio
mewnol yn ystod y flwyddyn. O'r rhain roedd un
yn adolygiad dilynol blynyddol o'r argymhellion
blaenorol ac roedd tri yn adolygiadau
ymgynghorol. Canlyniad y chwe adolygiad a
oedd yn weddill oedd naill ai lefel sylweddol
neu lefel lawn o sicrwydd. Mae pob
argymhelliad sy'n cael ei godi gan yr archwiliad

mewnol yn cael ei adrodd i'r Pwyllgor Archwilio
sy'n monitro pob un i sicrhau bod cam
gweithredu yn digwydd yn ei gylch a hynny'n
brydlon.

Casgliad yr archwilwyr mewnol oedd bod eu
hasesiad cyffredinol o'r adolygiad o
Lywodraethu Corfforaethol wedi darparu
sicrwydd llawn ac, o ran rheoli perygl, sicrwydd
sylweddol.

Dyma farn yr archwilwyr mewnol ar
ddigonoldeb ac effeithiolrwydd trefniadau'r
Cyngor yn eu hadroddiad blynyddol:

“Ar sail y gwaith yr ydym wedi'i wneud 
dros y flwyddyn, rydym yn gallu casglu bod
system rheoli mewnol Cyngor Celfyddydau
Cymru yn y bôn yn gadarn a dylai ddarparu
sicrwydd sylweddol o ran cyflawni amcanion
Cyngor Celfyddydau Cymru.”

Mae canfyddiadau archwiliadau blynyddol y
Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa
Archwilio Cymru yn cael eu hadrodd mewn
Adroddiad Sicrwydd Ychwanegol a Llythyr
Rheoli sy'n mynd at y Cyngor. Mae copi'n cael ei
ddarparu i Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth
Cymru. Mae'r Pwyllgor Archwilio yn ystyried
canfyddiadau ac yn eu monitro i sicrhau bod
camau gweithredu yn cael eu cymryd yn eu
cylch a hynny'n brydlon.

Asesiad cyffredinol o lywodraethu a rheolaeth
fewnol:

Yn fy marn, mae systemau llywodraethu a
rheolaeth fewnol Cyngor Celfyddydau Cymru yn
ddigonol i'm galluogi i gyflawni fy
nghyfrifoldebau yn rhinwedd fy swydd fel
Swyddog Cyfrifyddu.

Nicholas Capaldi, Swyddog Cyfrifyddu
11 Gorffennaf 2014

Cefnogwyd ar ran y Cyngor:

Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014
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Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr a'r Archwilydd Cyffredinol i'r Senedd ac 
Aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau
ariannol am gyfrif dosbarthu Loteri Cyngor
Celfyddydau Cymru ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2014 dan Ddeddf y
Loteri Genedlaethol ac ati 1993. Yn y
datganiadau ariannol mae: datganiadau o
incwm cynhwysfawr net, y sefyllfa ariannol, llifau
arian, newidiadau ecwiti; a'r nodiadau
cysylltiedig. Paratowyd y datganiadau ariannol
hyn dan y polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt.
Archwiliais hefyd y wybodaeth yn yr Adroddiad
Cydnabyddiaeth Ariannol a ddisgrifir yn yr
adroddiad hwnnw fel rhai archwiliedig.

Priod gyfrifoldebau'r Cyngor, y Swyddog
Cyfrifyddu a'r archwilydd

Fel yr esboniwyd yn llawnach yn natganiad
cyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu,
maent yn gyfrifol am baratoi'r datganiadau
ariannol ac am fod yn fodlon y darparant olwg
wir a theg. Fy nghyfrifoldeb yw archwilio ac
ardystio'r datganiadau ariannol ac adrodd
arnynt yn unol â Deddf y Loteri Genedlaethol ac
ati 1993. Cynhaliais fy archwiliad yn unol â'r
Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU ac
Iwerddon). Gofyn y safonau hyn i mi a'm staff
gydymffurfio â Safonau Moesegol i Archwilwyr y
Bwrdd Arferion Cyfrifyddu.

Cwmpas yr archwiliad o'r datganiadau ariannol

Cynhelir archwiliad i gael tystiolaeth am y
symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau
ariannol a'r nodiadau cysylltiedig i roi sicrwydd
rhesymol nad oes unrhyw gamddatganiadau
perthnasol yn y datganiadau ariannol, boed
hynny drwy dwyll neu wall. Mae hyn yn cynnwys
asesu'r canlynol: a yw'r polisïau cyfrifyddu yn
briodol i amgylchiadau cyfrif dosbarthu Loteri'r
Cyngor ac wedi'u cymhwyso'n gyson a'u
datgelu'n ddigonol; rhesymoldeb amcangyfrifon
cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan y Cyngor; a

chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol.
Yn ogystal, darllenaf yr holl wybodaeth ariannol
ac anariannol yn Adroddiad Blynyddol ac
Adroddiad Strategol yr Ymddiriedolwyr i nodi
anghysondebau perthnasol â'r datganiadau
ariannol archwiliedig a nodi unrhyw wybodaeth
a ymddengys ei bod yn anghywir mewn unrhyw
ffordd berthnasol ar sail y wybodaeth a gefais yn
ystod yr archwiliad hwn neu unrhyw wybodaeth
sy’n anghyson mewn unrhyw ffordd berthnasol
â’r wybodaeth honno. Os dof i wybod am
unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau
perthnasol amlwg, ystyriaf y goblygiadau i'm
hadroddiad.

Mae gofyn imi gael tystiolaeth ddigonol o
sicrwydd rhesymol y defnyddiwyd y gwariant a'r
incwm a gofnodir yn y datganiadau ariannol at
y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd ac y
cydymffurfia'r trafodion ariannol a gofnodir yn y
datganiadau ariannol â'r awdurdodau sy'n eu
llywodraethu.

Barn ar reoleidd-dra

Yn fy marn, mae'r incwm a'r gwariant wedi'u
cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y
Senedd ac mae'r trafodion ariannol yn
cydymffurfio â'r awdurdodau sy’n eu rheoli.

Barn ar y datganiadau ariannol 

Yn fy marn:

• darpara'r datganiadau ariannol olwg wir a
theg o sefyllfa cyfrif dosbarthu Loteri Cyngor
Celfyddydau Cymru ar 31 Mawrth 2014 ac
o'r gwariant net am y flwyddyn a ddaeth i ben
y pryd hwnnw;

• y paratowyd y datganiadau ariannol yn unol
â Deddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 a
chyfarwyddiadau'r Ysgrifennydd Gwladol a
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gyhoeddwyd â chymeradwyaeth Trysorlys ei
Mawrhydi.

Barn ar faterion eraill

Yn fy marn:

• paratowyd y rhan i'w harchwilio o'r 
Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol yn
iawn ac yn unol â chyfarwyddiadau'r
Ysgrifennydd Gwladol a wnaed â
chymeradwyaeth Trysorlys ei Mawrhydi dan
Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993;
ac

• mae’r wybodaeth a roddir yn Adroddiad
Blynyddol ac Adroddiad Strategol yr
Ymddiriedolwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol
y paratowyd y datganiadau ariannol ar eu
cyfer yn gyson â'r datganiadau ariannol.

Materion y cyflwynaf adroddiad arnynt drwy
eithriad

Nid oes gennyf unrhyw beth i'w nodi o ran y
materion canlynol, y cyflwynaf adroddiad ichi
arnynt os bydd yr amgylchiadau canlynol yn
berthnasol, yn fy marn:

• na chadwyd cofnodion cyfrifyddu digonol
neu na chafwyd ffurflenni digonol am fy
archwiliad o ganghennau nad ymwelwyd â
hwy gan fy staff; neu

• na chytuna'r datganiadau ariannol a rhan yr
Adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol i'w
harchwilio â'r cofnodion a’r ffurflenni
cyfrifyddu; neu

• ni chefais yr holl wybodaeth a'r esboniadau
sydd arnaf eu hangen ar gyfer fy archwiliad;
neu

• nad adlewyrcha'r Datganiad Llywodraethu
gydymffurfiaeth â chanllawiau Trysorlys Ei
Mawrhydi.

Adroddiad

Nid oes gennyf sylwadau i'w gwneud ar y
datganiadau ariannol hyn.

Syr Amyas C E Morse
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol
15 Gorffennaf 2014

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol
157-197 Buckingham Palace Road
Victoria
Llundain
SW1W 9SP

Cyfrifoldeb Cyngor Celfyddydau Cymru yw
cynnal gwefan Cyngor Celfyddydau Cymru a
sicrhau cywirdeb; nid yw’r gwaith a gyflawnwyd
gan yr ymchwilwyr yn cynnwys ystyriaeth ar y
materion yma ac o ganlyniad nid yw’r
archwilwyr yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros
unrhyw newidiadau a ddigwydd i’r
datganiadau ariannol unwaith y cyflwynwyd
hwy’n y lle cyntaf ar y wefan. 
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Datganiad o wariant cynhwysfawr net 
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

2014 2013
Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000

Gwariant
Rheoli a gweinyddu:
Costau staff 2 1,039 952
Costau gweithredu eraill 4a 612 607

1,651 1,559
Grantiau nad oes modd eu hadennill:
Cynnydd / (gostyngiad) 
yn narpariaeth y dyledion amheus 3 2

Gwariant ar y celfyddydau:
Ymrwymiadau grant a wnaed (pendant) 1 15,562 12,480
Llai: Ymrwymiadau a ostyngwyd ac a 
ddiddymwyd (pendant) 1 (203) (379)
Ymrwymiadau grant a wnaed (pendant) 1 9b 15,359 12,101
Dosbarthwyr dirprwyedig 8, 11 1,835 1,200
Grantiau celfyddydol eraill 5 150 208
Costau uniongyrchol rhoi grantiau 4b 25 11

17,369 13,520

Trosglwyddiad statudol i gronfa dosbarthu 
loteri'r Gemau Olympaidd 6 - 1,010

Cyfanswm y gwariant 19,023 16,091

Incwm
Cyfran yr enillion o’r Loteri Genedlaethol 6 16,892 19,355
Incwm buddsoddi ar falansau
Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol 6 78 103
Llog derbyniadwy 7 6
Grantiau adenilladwy 67 21
Cyfanswm incwm 17,044 19,485

(Gwariant) / incwm net (1,979) 3,394

Incwm cynhwysfawr arall
Enillion / (colledion) net heb eu gwireddu ar 
ailwerthuso buddsoddiad yng Nghronfa 
Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol 6 (290) 2

Cyfanswm yr incwm / (gwariant) cynhwysfawr am y flwyddyn (2,269) 3,396
1 Gweler nodyn 1ch am fanylion o'r gwahanol gategorïau o ymrwymiadau grant

Nid oes unrhyw weithgareddau sydd wedi peidio ac ni chafwyd unrhyw gaffaeliadau yn ystod y flwyddyn.
Nid oes unrhyw enillion na cholledion ac eithrio'r rhai a ddangosir uchod.
Mae'r nodiadau ar dudalennau 143 - 155 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.
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Datganiad o’r sefyllfa ariannol
ar 31 Mawrth 2014

31 Mawrth 31 Mawrth
2014 2013

Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000

Asedau anghyfredol:
Derbyniadwyon masnach ac eraill 7a 150 150

Asedau cyfredol:
Asedau ariannol:

Buddsoddiadau - balans a ddalwyd yng
Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol 6 20,264 20,601

Derbyniadwyon masnach ac eraill 7b 77 71
Arian parod a phethau cyfwerth ag arian 10c 1,308 1,739

Cyfanswm asedau cyfredol 21,649 22,411
Cyfanswm asedau 21,799 22,561

Taladwyon masnach ac ymrwymedigaethau cyfredol 
eraill – symiau sy’n ddyledus mewn blwyddyn:
Taladwyon masnach ac eraill 8 (262) (79)
Ymrwymedigaethau eraill:
Dosbarthwyr dirprwyedig 8 (462) (416)
Darpariaeth am ymrwymiadau grant 
(pendant)1 8, 9b (11,713) (8,361)

Cyfanswm y taladwyon ac ymrwymedigaethau 
cyfredol eraill (12,437) (8,856)

Asedau anghyfredol ac asedau cyfredol net 9,362 13,705

Taladwyon masnachol ac ymrwymedigaethau 
eraill – symiau dyledus ar ôl mwy na blwyddyn:

Darpariaeth ar gyfer ymrwymiadau grant 
sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn 
(pendant)1 9b (1,436) (3,510)

Asedau llai rhwymedigaethau 7,926 10,195

Ecwiti/arian wrth gefn:

Cyfrif gwariant net 7,926 10,195

1 Gweler nodyn 1ch am fanylion o'r gwahanol gategorïau o ymrwymiadau grant

Mae'r nodiadau ar dudalennau 143 - 155 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'u llofnodi ar ei ran gan

Nicholas Capaldi, Swyddog Cyfrifyddu Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd
11 Gorffennaf 2014 11 Gorffennaf 2014
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Datganiad o lif arian
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

2014 2013
Nodiadau £’000 £’000

Llifau arian oddi wrth weithgareddau gweithredu
Arian a gafwyd gan Gronfa Dosbarthu'r
Loteri Genedlaethol 6 17,017 13,415
Derbynebau ariannol eraill 31 9
Grantiau a dalwyd 9b (14,081) (8,306)
Arian parod a dalwyd i gyflogeion ac ar ran cyflogeion (988) (958)
Taliadau ariannol eraill (628) (1,230)
Taliadau i ddosbarthwyr dirprwyo 8a (1,789) (1,225)
Mewnlif / (all-lif) arian net oddi wrth 
weithgareddau gweithredu 10a (438) 1,705

Llifau arian o weithgareddau buddsoddi
Llog a dderbyniwyd 7 6
Mewnlif arian net o weithgareddau buddsoddi 7 6

Cynnydd / (colled) net mewn arian a phethau 
cyfwerth ag arian yn y cyfnod 10b (431) 1,711

Datganiad o newidiadau mewn ecwiti
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

2014 2013
£’000 £’000

Balans ar ddechrau'r flwyddyn 10,195 6,799

Incwm / (gwariant) net ar gyfer y flwyddyn (2,269) 3,396

Balans ar ddiwedd y flwyddyn 7,926 10,195

Mae'r nodiadau ar dudalennau 143 - 155 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.
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1  Polisïau cyfrifyddu

a Sail y paratoi

Paratoir y datganiadau ariannol hyn o dan y
confensiwn cost hanesyddol. Fe'u paratowyd yn
unol ag Adran 35 o Ddeddf y Loteri
Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd gan
Ddeddf y Loteri Genedlaethol 1998), ar ffurf a
sail a bennwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn mewn
cydymffurfiaeth â Safonau Adrodd Ariannol
Rhyngwladol.

Dan Gyfarwyddiadau Cyfrifon ar wahân mae'r
driniaeth gyfrifyddu a gaiff grantiau cyffredinol
a grantiau'r loteri yn wahanol iawn. Felly, gan
ystyried paragraff 359 o Ddatganiad Arfer a
Argymhellir gan y Comisiwn Elusennau (a
ddiwygiwyd yn 2005), ym marn yr
ymddiriedolwyr mae'n amhriodol paratoi cyfrif
cyfunol gan na roddai ddarlun gwir a theg o'r
ffordd y defnyddia'r Cyngor ei adnoddau.

b Cydnabod incwm a gwariant

Rhoddir cyfrif am bob incwm ar sail croniadau.
Rhoddir cyfrif am bob gwariant ar sail
groniadau ac mae wedi'i ddosbarthu dan
benawdau sy'n cyfuno'r holl gostau sy'n
ymwneud â'r categori. Lle na ellir priodoli
costau'n uniongyrchol i benawdau penodol
maent wedi'u dyrannu i weithgareddau ar sail
sy'n gyson â'r defnydd o'r adnoddau.

c Gweithgareddau cyffredinol

Nid yw'r datganiadau ariannol hyn yn cwmpasu
gweithgareddau cyffredinol y Cyngor, a ariennir
drwy gymorth grant yn bennaf, ac y paratoir
datganiadau ariannol ar wahân ar eu cyfer.

ch Ymrwymiadau grant

Mewn perthynas â grantiau a wneir gan
ddosbarthwyr y Loteri gwahaniaethir rhwng
'ymrwymiadau pendant' ac 'ymrwymiadau
amhendant'. Mae ymrwymiadau pendant, a
godir fel gwariant yn y datganiadau ariannol,

yn codi pan fydd y Cyngor wedi cynnig grant yn
ffurfiol (ynghyd â'r amodau priodol) sydd wedi
cael ei dderbyn gan y sawl a fydd yn ei gael.
Mae ymrwymiadau amhendant, a gofnodir
mewn nodyn i'r datganiadau ariannol, yn codi
pan fydd Cyngor Celfyddydau Cymru wedi
cytuno i gynnig grant ond, ar ddiwedd y
flwyddyn, nad yw'r cynnig wedi cael ei dderbyn
yn ffurfiol gan y sawl a fydd yn ei gael.

Cydnabyddir ymrwymiadau pendant sy'n
daladwy o fewn blwyddyn i ddiwedd y flwyddyn
yn y fantolen fel ymrwymedigaethau cyfredol.
Dangosir fel y maent yr ymrwymiadau pendant
sy'n daladwy'n hwy na blwyddyn ar ôl dyddiad y
datganiad am y sefyllfa ariannol. 

d Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol

Erys balansau a ddelir yng nghronfa
dosbarthu'r Loteri Genedlaethol dan ofal yr
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon. Ond dangosir y
gyfran o'r balansau o'r fath y gellir ei phriodoli
i'r Cyngor yn y cyfrifon ar werth y farchnad ac,
ar ddyddiad y datganiad am y sefyllfa ariannol,
mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon wedi hysbysu ei bod ar
gael i'w dosbarthu gan y Cyngor mewn
perthynas ag ymrwymiadau cyfredol ac yn y
dyfodol. 

Priodol yw dosbarthu buddsoddiadau Cronfa
Dosbarthu'r Loteri yn eitemau sydd ar gael i'w
gwerthu sy'n unol â pholisi cyfrifyddu'r Adran
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac
mae'r driniaeth gyfrifyddol hon yn briodol i'r
Cyngor. Dywed y polisi y delir buddsoddiadau
ar werth teg gydag unrhyw elw neu golled heb
ei wireddu drwy'r arian wrth gefn.

dd Pensiynau

Mae'r Cyngor yn gyflogwr sydd wedi'i dderbyn i
Gynllun Ymddeol 1994 Cyngor Celfyddydau
Cymru. Mae'r cynllun pensiwn yn darparu
buddiannau diffiniedig i gyflogeion y Cyngor.
Codir am gostau cyfraniadau Cyngor
Celfyddydau Cymru ar y datganiad gwariant
cynhwysfawr net fel y gellir lledaenu cost
pensiynau dros oes waith y gweithwyr.

Nodiadau sy'n rhan o'r datganiadau ariannol
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2 Costau staff 2014 2013
£'000 £'000

Cyflogau a godwyd ar weithgarwch dosbarthu'r Loteri 814 739
Costau nawdd cymdeithasol 73 62
Costau pensiwn eraill 146 148
Costau asiantaeth 6 2
Taliadau diswyddo - 1

1,039 952

Roedd nifer y staff (cyfwerth ag amser llawn) a gyflogwyd ar 
gyfartaledd ar draws y Cyngor cyfan yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn:

Nifer Nifer

Darparu'n gweithgareddau'n uniongyrchol 11 14
A ailgodir i ddarpariaeth uniongyrchol ac sy'n cefnogi ein gweithgareddau 65 67
Staff asiantaeth 1 -

77 81

Ar sail dosrannu amser, nifer y staff (cyfwerth â llawn amser) a gyflogwyd
ar gyfartaledd i ddosbarthu'r Loteri yn ystod y flwyddyn oedd:
Yn cefnogi'n gweithgareddau 22 23

Ar gyfartaledd cyflogwyd 55 (2012/13: 58) o staff ar weithgareddau cyffredinol.

Mae hefyd yn gynllun budd diffiniedig, cyflogwyr
lluosog felly ni allwn nodi ein cyfran o'r asedau
a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd
cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad
diffiniedig, yn unol ag IAS19. 

Cyflwynodd Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd
gynllun cyfraniad diffiniedig, Pensiwn y Bobl, sy'n
dod i rym ar 1 Mai 2014, sy'n ddewis amgen i
ddiwallu gofynion deddfwriaeth awtogofrestru.
Cyfrifyddir am y cynllun yn unol ag IAS19.

g Trethiant

Codir Treth ar Werth anadenilladwy sy'n deillio o
wariant ar y datganiad o wariant cynhwysfawr
net neu caiff ei chyfalafu fel ased sefydlog lle y
bo'n gymwys.

f Dosrannu costau rheoli a gweinyddu o'r Cyfrif
Gweithgareddau Cyffredinol

Mae'r Cyngor yn mynd i gostau sy'n cefnogi ei
weithgareddau cyffredinol a'i swyddogaethau o

ran dosbarthu'r loteri. Yn unol â'i Gyfarwyddyd
Ariannol, dosranna'r Cyngor gostau
anuniongyrchol yn briodol rhwng y ddau faes
hyn o weithgarwch gan gyfeirio at yr amser a
dreuliwyd ar y gweithgareddau priodol neu'r
adnoddau a ddefnyddiwyd ganddynt.

ff Offerynnau ariannol

Asedau ariannol: Nid yw derbyniadwyon
masnach ac asedau cyfredol eraill yn cario
unrhyw log ac fe'u datgenir wrth eu gwerth
nominal fel y'u gostyngwyd gan lwfansau priodol
ar gyfer symiau anadenilladwy amcangyfrifedig.
Mae arian a phethau cyfwerth ag arian yn
cynnwys arian parod ac arian yn y banc ac
arian wedi'i gadw ar adnau yn y tymor byr ond
ar delerau sy'n caniatáu ei gael ar unwaith.

Rhwymedigaethau ariannol: Nid yw taladwyon
masnach ac ymrwymedigaethau cyfredol eraill
yn cario llog ac fe'u datgenir wrth eu gwerth
nominal.



145

Roedd yn rhaid i Gyngor Celfyddydau Cymru
hefyd gyfrannu taliad lleiafsymiol o £48,000
tuag at y diffyg yn ystod 2013/14.

O fis Ebrill 2014 ymlaen roedd cyfraniadau
Cyngor Celfyddydau Cymru ar ran ei weithwyr
wedi cynyddu i 22% (ar gyfer y rhai a
ymunodd hyd at 31 Awst 2006), 20% (ar gyfer
y rhai a ymunodd rhwng mis Medi 2006 a mis
Mawrth 2010), a 17.5% (ar gyfer y rhai sy'n
ymuno o fis Ebrill 2010 ymlaen). Cynyddodd y
cyfraniad lleiafsymiol at y diffyg i £48,700 y
flwyddyn o fis Ebrill 2014 ymlaen.

Tâl y Cyngor hefyd gyflog pensiynadwy o 0.2%
mewn perthynas â phob aelod sy'n cael
yswiriant bywyd yn unig.

Dan ddeddfwriaeth awtogofrestru bydd yn
rhaid i bob gweithiwr ymuno â chynllun
pensiwn cymwys heblaw bod y gweithiwr
hwnnw'n optio allan yn ffurfiol. Cyflwynasom
gynllun cyfraniad diffiniedig, Pensiwn y Bobl,
yn ddewis amgen ar gyfer y gweithwyr nad
oeddynt yn aelodau o Bensiwn Ymddeol
Cyngor Celfyddydau Cymru.

Awtogofrestrasom bob un o'n gweithwyr
cymwys ym Mhensiwn y Bobl ar 1 Mai 2014,
sef ein diwrnod gweithredu swyddogol. Mae
Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyfrannu 4% a'r
gweithiwr 1%. Bydd y cyfraddau hyn yn newid
yn y dyfodol, yn unol â gofynion y
ddeddfwriaeth.

3 Costau pensiwn

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o
Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru
1994. Mae'r gronfa yn gynllun buddiant
diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr
lluosog felly ni allwn nodi ei gyfran o'r asedau
a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd
cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad
diffiniedig, yn unol ag IAS19.

Fel arfer digwydd prisiad actiwaraidd
annibynnol o Bensiwn Ymddeol Cyngor
Celfyddydau Cymru bob tair blynedd. Ar 1
Ebrill 2014 y daeth y prisiad diweddaraf i rym
sef un o 31 Mawrth 2013. Cyflwynodd y
prisiad gyfraddau cyfrannu newydd i Gyngor
Celfyddydau Cymru o ran cronni buddion a
lefel leiafsymiol o daliadau blynyddol tuag at y
diffyg hanesyddol yn y gwasanaeth ar raddfa a
gynghorwyd gan actiwari'r cynllun. I gael
gwared ar y diffyg, argymhelliad yr actiwari
oedd cynyddu cyfraniadau'r cyflogwr dros y 
9 mlynedd nesaf o gymharu â'r 13 mlynedd a
ddefnyddiwyd gynt.

Gan dybio y byddai'r symiau a argymhellwyd
yn cael eu talu i'r Cynllun, roedd yr actiwari o'r
farn y bydd adnoddau'r cynllun fel rheol yn
debygol o fodloni holl rwymedigaethau'r
cynllun wrth iddynt ddod yn ddyledus. Dyma'r
prif ragdybiaethau actiwaraidd a
ddefnyddiwyd: y byddai pris chwyddiant yn
2.75% y flwyddyn; y byddai codiadau cyflog yn
1.5% y flwyddyn am y 5 mlynedd cyntaf a
3.5% wedyn; y byddai codiadau pensiwn yn
2.75% y flwyddyn ar ben pensiynau
lleiafsymiol wedi'u gwarantu; y byddai
codiadau pensiwn gohiriedig yn 2.75% y
flwyddyn ar bensiynau a gronnwyd cyn Ebrill
2009 a 2.5% ar y rhai a gronnwyd ar ôl y
dyddiad hwnnw a bod y ddau'n
ddarostyngedig i ailbrisiadau statudol; y
byddai cyfradd disgownt hanesyddol yn y
gwasanaeth yn 4.8% y flwyddyn a chyfradd
disgownt y dyfodol yn y gwasanaeth yn 4.8% 
y flwyddyn.

Cyfraniadau Cyngor Celfyddydau Cymru a'i
weithwyr oedd:

Ar gyfer staff sy'n ymuno â'r cynllun: Cyngor Gweithwyr
2014 2013 2014 2013

ar neu cyn 31 Awst 2006 19.3% 19.3% 1.5% 1.5%
o 1 Medi 2006 hyd 31 Mawrth 2010 17.3% 17.3% 3.5% 3.5%
ar neu ar ôl 1 Ebrill 2010 14.8% 14.8% 6.0% 6.0%
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4 Costau sy'n cefnogi'n gweithgareddau 2014 2013
£’000 £’000

a Rheoli a gweinyddu: Costau gweithredu eraill
Costau cysylltiedig â staff 75 62
Adolygiad sefydliadol - 27
Seilwaith 236 249
Hyrwyddo'r Loteri 11 13
Costau rhedeg swyddfa 29 25
Ffioedd proffesiynol 88 72
TAW anadenilladwy 79 78
Tâl a godwyd am ddefnyddio asedau sefydlog 48 41
Cydnabyddiaeth ariannol yr Archwilydd – Archwilio1 19 17
Cydnabyddiaeth ariannol yr Archwilydd – dan groniadau yn y flwyddyn ddiwethaf 1 -
Archwiliad mewnol 8 8
Cyfarfodydd y Cyngor, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth yr aelodau 18 15

612 607
1 Mae'r ffi archwilio am wasanaethau archwilio ac ni chafwyd unrhyw wasanaethau anarchwiliadol

Dosrennir costau rheoli a gweinyddu rhwng cyfrif gweithgareddau cyffredinol a chyfrif dosbarthu
Loteri'r Cyngor gan gyfeirio at yr amser a dreuliwyd ar y swyddogaethau priodol a'r adnoddau
perthnasol a ddefnyddiwyd ganddynt. Amrywia'r cyfraddau a ddefnyddiwyd yn ôl pennawd gwariant 
a rhanbarth daearyddol ond y tâl ar gyfartaledd a godwyd ar weithgareddau'r Loteri oedd 39.95%
(2012/13: 41.5%).

b Gwariant ar y celfyddydau: Costau uniongyrchol rhoi grantiau 2014 2013
£'000 £’000

Ffioedd aseswyr 20 11
Dyfarniadau Cymru Greadigol – treuliau'r cynllun 5 -

25 11

5 Grantiau celfyddydol eraill 2014 2013
£'000 £’000

Teithio ar draws ffiniau 150 150
Grantiau'r Tu Hwnt i Ffiniau sy'n gysylltiedig â Sefydliad y 
Gymdeithas Hawliau Perfformio - 40
Grantiau Heb Ffiniau i Olympiad Diwylliannol Llundain 2012 
mewn cysylltiad â Chyngor Celfyddydau Lloegr - 18

150 208
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6 Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol
2014 2013
£'000 £'000

Balans a ddaliwyd yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol ar 1 Ebrill 20,601 15,566
Dyrannu enillion o'r Loteri 16,892 19,355
Incwm buddsoddi derbyniadwy 78 103
Taliadau i Gronfa Dosbarthu Loteri'r Gemau Olympaidd - (1,010)
Addasiad i elw / (colled) nas gwireddwyd ar fuddsoddi yng nghronfa dosbarthu 
Loteri Genedlaethol y flwyddyn ddiwethaf - 2
Colled nas gwireddwyd ar fuddsoddi yng Nghronfa Dosbarthu Loteri 
Genedlaethol yn ystod y flwyddyn (290) -
A dynnwyd i lawr y llynedd (17,017) (13,415)
Balans a ddaliwyd yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol 
ar 31 Mawrth 20,264 20,601

Gallai'r balans ar 31 Mawrth 2014 yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol newid gan nad 
yw'r archwiliad o'r gronfa wedi'i gwblhau eto. Adlewyrchir unrhyw addasiadau sy'n deillio o'r
archwiliad hwnnw yng nghyfrifon 2014/15 Cyngor Celfyddydau Cymru.

Ym mis Chwefror 2008 pasiwyd offeryn statudol (Gorchymyn OS 2008 Rhif 255 Taliadau i Gronfa
Dosbarthu Loteri'r Gemau Olympaidd ac ati 2008) a oedd yn golygu ei bod yn bosibl trosglwyddo
hyd at £1,085,000,000 o Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol i Gronfa Dosbarthu Loteri'r Gemau
Olympaidd er mwyn talu rhywfaint o gostau cynnal gemau 2012. Mae hyn yn cynnwys £410,000,000
fel y rhagwelwyd yn wreiddiol pan benderfynodd y Llywodraeth gefnogi cais Llundain ar gyfer y
gemau Olympaidd yn 2003, a £675,000,000 arfaethedig pellach sy'n deillio o'r adolygiad
buddsoddi dilynol.

Roedd y Cyngor yn ymrwymedig i gyfrannu hyd at £3,552,000 yn y cais gwreiddiol, ac roedd y
gorchymyn hwn yn caniatáu trosglwyddo hyd at £4,509,000 yn ychwanegol. 

Yn ystod 2013/14 ni chafwyd unrhyw drosglwyddiadau pellach (2012/13: £1,010,000). 

7 Derbyniadwyon masnach ac eraill 2014 2013
£'000 £'000

a Asedau anghyfredol

Dadansoddiad yn ôl math
Derbyniadwyon eraill 150 150

Balansau yn y llywodraeth
Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth 150 150

b Asedau cyfredol

Dadansoddiad yn ôl math
Yn ddyledus o gyfrif gweithgareddau cyffredinol Cyngor Celfyddydau Cymru 38 64
Grantiau adenilladwy 63 28
Llai: Darpariaeth benodol ar gyfer dyledion amheus (24) (21)

77 71
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2014 2013
£'000 £'000

Balansau yn y llywodraeth
Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog eraill 38 64
Balansau gydag awdurdodau lleol - 3
Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth 39 4

77 71

8 Taladwyon masnach ac ymrwymedigaethau cyfredol eraill – symiau sy’n ddyledus mewn blwyddyn

a Dadansoddiad yn ôl math

Masnach a thaladwyon eraill:
Taladwyon masnach - 1
Yn ddyledus i gyfrif gweithgareddau cyffredinol Cyngor Celfyddydau Cymru 1 243 41
Croniadau ac incwm gohiriedig 19 37

Is-gyfanswm: Taladwyon masnach ac eraill 262 79
Ymrwymedigaethau eraill:
Dosbarthwyr dirprwyedig2 462 416
Darpariaeth am ymrwymiadau grant (pendant) (nodyn 9b) 11,713 8,361

Is-gyfanswm: Rhymedigaethau eraill 12,175 8,777

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol 12,437 8,856

1 Cynnwys y swm sy'n ddyledus i gyfrif Gweithgareddau 
Cyffredinol Cyngor Celfyddydau Cymru:
Ailgodi costau a ddosrannwyd
- Staff 136 -
- Gorbenion 59 -
- Tâl a godwyd am ddefnyddio asedau 48 41

243 41

2 Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi dirprwyo arian y Loteri i Ffilm Cymru Wales
(ar gyfer ffilm) a Nesta (ar gyfer prosiectau Ymchwilio a Datblygu Digidol):

Ffilm Cymru 2014 2013
Wales Nesta Cyfanswm Cyfanswm
£'000 £'000 £'000 £'000

Cronfeydd  heb eu tynnu i lawr ar 1 Ebrill 416 - 416 441
Dyrannu arian yn ystod y flwyddyn 1,400 435 1,835 1,200

1,816 435 2,251 1,641
A dynnwyd i lawr yn y flwyddyn (1,354) (435) (1,789) (1,225)
Cronfeydd nas tynnwyd i lawr ar 31 Mawrth 462 - 462 416
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2014 2013
£'000 £'000

b Balansau yn y llywodraeth

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog 266 101
Balansau gydag awdurdodau lleol 3,031 2,200
Balansau gyda chyrff GIG 55 90
Is-gyfanswm: Balansau yn y llywodraeth 3,352 2,391
Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth 9,085 6,465
Cyfanswm y credydwyr 12,437 8,856

9 Ymrwymiadau grant
2014 2013

a Ymrwymiadau amhendant £'000 £'000 £’000 £'000
Cynlluniau

Cyfalaf refeniw Cyfanswm Cyfanswm

Ymrwymiadau amhendant ar 1 Ebrill 88 251 339 864
Ymrwymiadau amhendant a wnaed yn ystod
y flwyddyn 2,371 15,707 18,078 11,958
Cyfanswm y grantiau a gynigiwyd 2,459 15,958 18,417 12,822
Cynigion nas derbyniwyd - (25) (25) (3)
Ymrwymiadau amhendant a drosglwyddwyd 
i ymrwymiadau pendant (2,420) (13,142) (15,562) (12,480)
Ymrwymiadau amhendant ar 31 Mawrth 39 2,791 2,830 339

b Ymrwymiadau pendant

Ymrwymiadau pendant ar 1 Ebrill 6,461 5,410 11,871 8,076
Ymrwymiadau pendant yn y flwyddyn 2,420 13,142 15,562 12,480
Symiau nas hawliwyd (27) (176) (203) (379)
A godir ar Ddatganiad Gwariant Cynhwysfawr Net1 2,393 12,966 15,359 12,101
Grantiau a dalwyd yn ystod y flwyddyn (2,239) (11,842) (14,081) (8,306)
Ymrwymiadau pendant ar 31 Mawrth2 6,615 6,534 13,149 11,871

Symiau sy’n ddyledus mewn blwyddyn i'r canlynol:
Cyrff eraill yn y llywodraeth ganolog - 23 23 60
Awdurdodau lleol 2,424 607 3,031 2,200
Cyrff y GIG - 55 55 90
Cyrff y tu allan i'r llywodraeth 3,555 5,049 8,604 6,011

5,979 5,734 11,713 8,361
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2014 2013
£'000 £'000 £’000 £'000

Cynlluniau  
Cyfalaf refeniw Cyfanswm Cyfanswm

Symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn 
i'r canlynol:
Cyrff eraill yn y llywodraeth ganolog - - - 7
Awdurdodau lleol 636 164 800 833
Cyrff y GIG - - - 10
Cyrff y tu allan i'r llywodraeth - 636 636 2,660

636 800 1,436 3,510

Cyfanswm 6,615 6,534 13,149 11,871

1 Grantiau i gyrff cyhoeddus 2,141 1,582
Grantiau i gyrff preifat 13,218 10,519

15,359 12,101

2 Heneiddio ymrwymiadau pendant:
2013/14 - - - 8,361
2014/15 5,979 5,734 11,713 3,423
2015/16 636 673 1,309 87
2016/17 - 127 127 -

6,615 6,534 13,149 11,871

10 Cysoni llif arian 2014 2013
£’000 £’000

a Cysoni incwm net â llif arian oddi wrth weithgareddau gweithredu
Incwm / (Gwariant) net (2,269) 3,396
Llog banc (7) (6)
(Cynnydd) / Gostyngiad yn y balans a ddelir yng Nghronfa 
Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol 337 (5,035)
(Cynnydd) / Gostyngiad mewn derbyniadwyon masnach ac eraill (6) (68)
Cynnydd / (Gostyngiad) mewn masnach a thaladwyon eraill ac 
ymrwymiadau eraill 229 (377)
Cynnydd / (Gostyngiad) yn y ddarpariaeth ar gyfer ymrwymiadau grant 1,278 3,795
Mewnlif / (all-lif) arian net oddi wrth weithgareddau gweithredu (438) 1,705

b Cysoni llif arian net â symudiadau mewn cronfeydd net

Cynnydd / (Gostyngiad) mewn arian a phethau cyfwerth ag arian (431) 1,711
(Cynnydd) / Gostyngiad yn y balans a ddelir yng Nghronfa 
Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol (337) 5,035

(768) 6,746
Cronfeydd net ar 1 Ebrill 22,340 15,594
Cronfeydd net ar 31 Mawrth 21,572 22,340
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c Arian a phethau cyfwerth ag arian 2014 2013
£’000 £’000

Balans ar 1 Ebrill 1,739 28
Newid net mewn arian a balansau cyfwerth ag arian (431) 1,711
Balans ar 31 Mawrth 1,308 1,739

Daliwyd y balansau ar 31 Mawrth yn y canlynol: 
Banciau masnachol, cyfrifon hygyrchedd dim rhybudd ac arian parod 1,308 1,739

11 Dosbarthwyr dirprwyedig y Loteri

Ffilm Cymru Wales
Mae cytundeb dirprwyo â Ffilm Cymru Wales yn ei le ac ar waith at ddibenion 
dosbarthu arian y Loteri. Daw'r wybodaeth ganlynol am ddosbarthu arian 
y Loteri o ddatganiadau ariannol drafft nas archwiliwyd1 Ffilm Cymru Wales ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014:

£’000
Arian wrth gefn ar 1 Ebrill 2013 507
Arian sy'n dod i mewn: Cyngor Celfyddydau Cymru 1,400
Arian sy'n dod i mewn: Arall 187
Grantiau a gwariant uniongyrchol (1,643)
Costau gweithredu (363)
Arian wrth gefn ar 31 Mawrth 2014 88

Manylion o ymrwymiadau grant ar 31 Mawrth 2014:
Ymrwymiadau pendant 1,438
Ymrwymiadau amhendant -

1,438

1 Bydd y datganiadau ariannol drafft yn cael eu harchwilio ym mis Gorffennaf 2014 a disgwylir i'r Bwrdd eu
cymeradwyo ym mis Medi 2014.

Dosbarthwyr dirprwyedig eraill
Mae cytundebau dirprwyo hefyd wedi'u gwneud gyda Nesta, BBC Cymru Wales a Llenyddiaeth
Cymru o ran dosbarthu arian y Loteri i gefnogi mentrau strategol penodol. Nid oedd unrhyw
drafodion gyda BBC Cymru neu Lenyddiaeth Cymru yn ystod 2013/14. Nid oedd y trafodion gyda
Nesta o bwys o ran datganiadau ariannol Nesta ar gyfer y flwyddyn.

Mae rhestrau llawn o'r grantiau a roddwyd gan Ffilm Cymru Wales a Nesta yn yr atodiadau i'r
Adroddiad Blynyddol hwn.
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12 Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd

Awdurdodi'r datganiadau ariannol hyn i'w
cyhoeddi

Awdurdodwyd y datganiadau ariannol i'w
cyflwyno gan y Swyddog Cyfrifyddu ar yr un
dyddiad ag yr ardystiwyd hwy gan y Rheolwr
a'r Archwilydd Cyffredinol.

13 Offerynnau ariannol

Mynna Safon Adrodd Ariannol 7, Offerynnau
Ariannol: Datgeliadau, ddatgelu'r
swyddogaeth a gafodd offerynnau ariannol
yn ystod y cyfnod wrth greu a newid y
peryglon y mae'r Cyngor yn eu hwynebu wrth
ymgymryd â'i ddyletswyddau.

Peryglon hylifedd – yn 2013/14
£16,892,000 neu 99.1% o incwm dosbarthu
Loteri'r Cyngor wedi dod oddi wrth y Loteri
Genedlaethol (2012/13: £19,355,000 neu
99.3%). O'r incwm sy'n weddill, roedd
£78,000 neu 0.5% yn deillio o adenillion llog
o'r balans a ddalwyd gyda Chronfa
Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol (2012/13:
£103,000 neu 0.6%) a £74,000 neu 0.4%
oddi wrth incwm buddsoddi arall ac incwm
amrywiol (2012/13: £27,000 neu 0.1%). Nid
yw'r Cyngor o'r farn bod ei swyddogaeth o
Ddosbarthu arian y Loteri yn agored i unrhyw
risg hylifedd sylweddol, ac mae'n fodlon bod y
balans yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri
Genedlaethol ac enillion o'r loteri a
ragamcanestynnwyd yn ddigonol i fodloni ei
ymrwymiadau pendant.

Perygl cyfradd llog – buddsoddir asedau
ariannol y Loteri yng Nghronfa Dosbarthu'r
Loteri Genedlaethol sydd yn ei thro'n
buddsoddi mewn band cul o asedau risg isel
megis arian a bondiau'r llywodraeth. Nid oes
gan y Cyngor unrhyw reolaeth dros fuddsoddi
arian Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol.
Cedwir y balansau arian a phethau cyfwerth
ag arian a dynnir o'r gronfa i dalu
ymrwymiadau grant a chostau gweithredu
mewn cyfrifon banc cyfradd amrywiol
hygyrchedd dim rhybudd a oedd â chyfradd

llog o 0.38% ar gyfartaledd yn ystod y
flwyddyn (2012/13: 0.56%). Ar gyfartaledd
roedd yr arian gwarged dyddiol a
fuddsoddwyd yng Nghronfa Gadw'r Sector
Cyhoeddus wedi cario enillion ar fuddsoddi o
0.34% yn y flwyddyn (2012/13:
amherthnasol). Roedd balans yr arian a
phethau cyfwerth ag arian ar ddiwedd y
flwyddyn yn £1,308,000 (2013: £1,739,000).
Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei swyddogaeth
o Ddosbarthu arian y Loteri yn agored i
beryglon cyfradd llog sylweddol.

Perygl arian tramor – nid yw swyddogaeth
dosbarth arian loteri'r Cyngor yn agored i
unrhyw beryglon sylweddol o ran cyfnewid
arian tramor.

Perygl llif arian – nid yw'r Cyngor yn agored i
unrhyw beryglon llif arian sylweddol.

14 Trafodion â phartïon cysylltiedig

Cyrff cyhoeddus

Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r
Cyngor.

Ystyrir Cynulliad Cenedlaethol Cymru /
Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig a
rhoddir manylion o'r trafodion gyda
Chynulliad Cenedlaethol Cymru /
Llywodraeth Cymru yn y cyfrifon ar wahân
sy'n cwmpasu gweithgareddau cyffredinol y
Cyngor.

Gweinyddir Cronfa Dosbarthu'r Loteri
Genedlaethol gan yr Adran dros Ddiwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon a ystyrir yn barti
cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn ni
chynhaliodd y Cyngor unrhyw drafodion o
bwys gyda'r Adran dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon ac eithrio'r rhai a
ddangoswyd yn y Datganiad Gwariant
Cynhwysfawr Net.

Dosbarthwyr dirprwyedig y Loteri

Fel y dywed yn nodyn 11, dosbarthwyr
dirprwyedig o arian loteri Cyngor



Celfyddydau Cymru yw Ffilm Cymru Wales, 
Nesta, BBC Cymru Wales a Llenyddiaeth
Cymru. Yn ystod y flwyddyn nid oedd Cyngor
Celfyddydau Cymru wedi cael unrhyw
drafodion o bwys â hwy ac eithrio'r rhai a
ymddengys yn natganiad gwariant
cynhwysfawr net.

Unigolion

Ymgymerodd aelodau o'r Cyngor, neu bartïon
cysylltiedig eraill (sef perthnasau agos)
drafodion ariannol (a restrir isod) gyda'r
Cyngor yn ei swyddogaeth fel ddosbarthwr y
loteri. Cofnodir trafodion ariannol gyda'r

Cyngor mewn perthynas â'i weithgareddau
cyffredinol yn y cyfrifon ar wahân sy'n
cwmpasu'r gweithgareddau hynny.

Aelodau o’r Cyngor

Roedd nifer o aelodau'r Cyngor a/neu
berthnasau agos yn aelodau o Fyrddau Rheoli
(neu gyfateb) neu'n uwch gyflogeion mewn
sefydliadau a gafodd grantiau loteri neu
daliadau eraill gan y Cyngor yn 2013/14.
Ymhob achos o'r fath, yn unol â Chôd Arfer
Gorau'r Cyngor, tynnodd yr aelod hwnnw yn
ôl o unrhyw gyfarfod lle trafodid y cais.

Aelod Sefydliad Trafodyn Cyfanswm Cyfanswm y 
Swyddogaeth (nifer) y gwerth balans sy'n  

weddill ar 31  
Mawrth 2014

£ £
Emma Evans
Ymddiriedolwr / Creu Cymru Grant (3) 364,704 316,687 
Cyfarwyddwr

Dr John Geraint
Derbynnydd bwrsari
(aelod o'r teulu) Llenyddiaeth Cymru Grant (2) 105,000 10,000 

Margaret Jervis 
Cyfarwyddwr
Gweithrediadau Plant y Cymoedd Grant (1) 20,000 Dim

Richard Turner
Cadeirydd Celfyddydau Cymunedol Grant (2) 28,893 14,545

Rhyngddiwylliannol y De
Ymgynghorydd Tanja Råman+dbini industries Grant (3) 44,640 28,500
busnes (TaikaBox)  
Ymgynghorydd Jukebox Grant (1) 336,683 316,141
busnes 
Ymgynghorydd Canolfan Hanes a'r Grant (1) 240,000 195,000
busnes  Celfyddydau, Trebiwt

Alan Watkin
Aelod o'r bwrdd Clwyd Theatr Cymru Grant (4) 135,826 114,451 

John C Williams
Gweithiwr Theatr Iolo Grant (3) 87,000 6,089 
Gweithiwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd Grant (1) 10,800 1,080 
Cadeirydd Tanja Råman+dbini industries Grant (3) 44,640 28,500

(TaikaBox)
Aelod o'r bwrdd Run Ragged Productions Grant (1) 28,705 2,870 
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Aelod Sefydliad Trafodyn Cyfanswm Cyfanswm y 
Swyddogaeth (nifer) y gwerth balans sy'n  

weddill ar 31  
Mawrth 2014

£ £
Yr Athro 
Gerwyn Wiliams
Cyflogaeth Prifysgol Bangor Grant (6) 197,612 84,501

Osi Rhys Osmond
Ymddiriedolwr Oriel Q, Arberth Grant (1) 30,000 16,500 
Ymddiriedolwr Sefydliad Josef Herman Grant (1) 21,850 2,188 
Cyflogaeth Prifysgol Metropolitan Abertawe Grant (2) 41,375 Dim

Dr Lesley Hodgson
Ymddiriedolwr Pentref Byd-Eang Merthyr Tudful Grant (1) 5,000 Nil 

Dr Kate Woodward
Aelod pwyllgor Prifysgol Aberystwyth/ Grant (3) 42,000 37,000 

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
Aelod o'r Bwrdd Cynulleidfaoedd Cymru Grant (1) 10,800 1,080
(aelod o'r teulu)
Cyflogaeth Theatr Genedlaethol Cymru Grant (2) 106,700 95,000 
(aelod o'r teulu)

Marian Wyn Jones
Aelod o'r bwrdd Canolfan Gerdd William Mathias Grant (2) 35,000 3,000 
Aelod Prifysgol Bangor Grant (6) 197,612 84,501 

Melanie Hawthorne
Aelod o'r bwrdd Canolfan Gerdd William Mathias Grant (2) 10,130 890

Y staff

Roedd nifer o aelodau'r Cyngor a/neu berthnasau agos yn aelodau o Fyrddau Rheoli (neu gyfatebol)
neu'n uwch gyflogeion mewn sefydliadau a gafodd grantiau neu daliadau eraill gan y Cyngor yn
2013/14. Ymhob achos felly, yn unol â Chôd Ymarfer Gorau Cyngor Celfyddydau Cymru, ni
chymerodd yr un aelod o'r staff ran mewn unrhyw drafodaeth am y cais nac am y penderfyniad 
am y cais hwnnw.

Aelod o'r staff Sefydliad Trafodyn Cyfanswm Cyfanswm y 
Swyddogaeth (nifer) y gwerth balans sy'n  

weddill ar 31  
Mawrth 2014

£ £ 
Nathalie Camus
Aelod o'r bwrdd Oriel Mostyn Grant (3) 109,666 79,666
(aelod o'r teulu)
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Aelod o'r staff Sefydliad Trafodyn Cyfanswm Cyfanswm y 
Swyddogaeth (nifer) y gwerth balans sy'n  

weddill ar 31  
Mawrth 2014

£ £ 
Kath Davies
Cyflogaeth Neuadd Dewi Sant Grant (4) 206,263 174,263
(aelod o'r teulu)
Ysgoloriaeth Ballet Cymru Grant (3) 93,140 62,306
(aelod o'r teulu)

Michael Goode
Aelod ymgynghorol It’s My Shout Grant (2) 57,172 28,985
o'r panel
Ysgrifennydd Cydweithfa Gelfyddydol Caerdydd Grant (1) 16,485 1,648

Eluned Hâf
Cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias Grant (2) 35,000 3,000
(aelod o'r teulu)

Olivia Harris
Cynhyrchydd di-dâl Cydweithfa Kitsch 'n' Sync Grant (1) 6,500 650

Nia Wynn Jones
Gwirfoddolwr - Theatr Taking Flight Grant (6) 125,164 85,141
Y wasg / marchnata

Duncan Lackie
Aelod o'r bwrdd Theatr y Congress, Cwmbrân Grant (1) 50,000 50,000
(aelod o'r teulu)

Betsan Moses
Cynghorydd Cyngor Sir Caerfyrddin Grant (1) 618 Nil
(aelod o'r teulu)
Aelod o'r bwrdd Oriel Myrddin Grant (1) 7,500 7,500
(aelod o'r teulu)

Antony Owen-Hicks
Aelod o fand Carreg Lafar Grant (1) 4,750 Nil
(staff ac aelod
o'r teulu)

Hywel Tudor
Gweithiwr ar ei liwt Orchard Media Grant (2) 125,802 125,802
ei hun yn y tymor byr
(aelod o'r teulu)



156

Cyfarwyddiadau Polisi'r Loteri
Genedlaethol

Mae Gweinidogion Cymru, wrth ymarfer y
pwerau a roddwyd iddynt gan adran 26(1) o
Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 ac ar
ôl ymgynghori â Chyngor Celfyddydau Cymru
yn unol ag Adran 26(5) o'r Ddeddf honno, wedi
cyflwyno'r Cyfarwyddiadau canlynol:

1. Yn y Cyfarwyddiadau hyn mae unrhyw
gyfeiriad at adran yn gyfeiriad at adran o
Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993
fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf y Loteri
Genedlaethol 1998.

2. Bydd yn rhaid i Gyngor Celfyddydau Cymru
gymryd i ystyriaeth y materion canlynol hyn
wrth benderfynu pa bobl sy'n cael yr arian,
dibenion yr arian a'r amodau y bydd yn
rhaid i bobl gadw atynt o ran cael arian dan
adran 25(1): 

Cyffredinol

A yr angen i sicrhau bod yr arian yn cael ei
ddosbarthu o dan adran 25(1) ar gyfer
prosiectau sy'n hyrwyddo lles y cyhoedd neu
at ddibenion elusennol ac na fwriadwyd at
ddibenion elw'r cyhoedd yn bennaf;

B yr angen i sicrhau ei fod yn ystyried
ceisiadau sy'n berthnasol i'r amrywiaeth
gyfan o weithgareddau sy'n dod o dan
adran 22(3)(b) a bod ganddo'r pŵer i
ddosbarthu arian, gan ystyried:

i ei asesiad o'r angen i ddatblygu'r 
celfyddydau a gweithgareddau 
celfyddydol a'i flaenoriaethau ar gyfer 
mynd i'r afael â hwy am y tro;

ii yr angen i sicrhau bod gan bob 
rhanbarth ledled Cymru yn gallu cael 
gafael ar arian;

iii y cwmpas ar gyfer lleihau amddifadedd 
economaidd a chymdeithasol wrth greu

budd i'r celfyddydau;

C Yr angen i ddatblygu'n bellach amcanion
datblygiad cynaliadwy;

Ch yr angen i sicrhau bod yr arian sy'n cael ei
ddosbarthu o dan adran 25(1) dim ond yn
cael ei roi i brosiectau sydd â dibenion
penodol ac sydd wedi'u cyfyngu o ran
amser;

D yr angen:

i ym mhob achos, i ymgeiswyr ddangos 
hyfywedd ariannol y prosiect ar gyfer 
cyfnod y grant;

ii lle y gofynnir am arian cyfalaf neu 
gostau sefydlu, i gael cynllun busnes clir 
sy'n ymestyn y tu hwnt i gyfnod y grant, 
sy'n ymgorffori darpariaeth ar gyfer 
costau cysylltiol rhedeg a chynnal a 
chadw;

iii mewn achosion eraill, i ystyriaeth gael ei 
rhoi i argaeledd tebygol arian arall er 
mwyn bodloni unrhyw gostau parhaus 
am gyfnod rhesymol ar ôl cyfnod grant y 
Loteri, gan ystyried maint a natur y 
prosiect, a bod arian y Loteri'n cael ei 
ddefnyddio i helpu cynnydd tuag at 
hyfywedd y tu hwnt i gyfnod y grant lle 
bynnag y bo'n bosibl;

Dd dymunoldeb cefnogi'r gwaith o ddatblygu
hyfywedd ariannol hir a rheoli sefydliadau
yn yr hir dymor ym maes y celfyddydau. O
ystyried hyn, bydd yn rhaid i Gyngor
Celfyddydau Cymru gyfeirio at Gyfarwyddyd
Ch;

E yr angen i ofyn am elfen o arian
partneriaeth a/neu gyfraniadau mewn
nwyddau, oddi wrth ffynonellau eraill sy'n
gymesur â'r gallu rhesymol sydd ynghlwm
wrth wahanol fathau o geisiadau neu
ymgeiswyr mewn meysydd gwahanol i gael
y fath gefnogaeth;

Atodiadau i'r Adroddiad Blynyddol (nad ydynt yn rhan o'r datganiadau ariannol)



157

F dymunoldeb gweithio gyda sefydliadau
eraill, gan gynnwys dosbarthwyr eraill, lle
mae hon yn ffordd effeithiol o ddarparu
elfennau o'i strategaeth;

Ff yr angen i sicrhau bod ei bwerau i ddenu
ceisiadau dan adran 25(2)A yn cael eu
defnyddio mewn perthynas â mynd ar
drywydd amcanion strategol;

G yr angen i gael y fath wybodaeth y mae'n ei
hystyried yn angenrheidiol er mwyn gwneud
y penderfyniadau ar bob cais, yn cynnwys
cyngor annibynnol lle y bo'r angen;

Ngyr angen i weithredu yng nghyd-destun
polisi nodweddiadol Cymru, gan
ychwanegu gwerth lle bo'n briodol i
strategaethau Llywodraeth Cymru i
ddatblygu'r cyfleoedd i bawb ffynnu yn y
Gymru a fydd yn fwy llwyddiannus a
chynaliadwy;

I yr angen i hyrwyddo mynediad i'r
celfyddydau i bawb o bob rhan o'r
gymdeithas;

J yr angen i hyrwyddo gwybodaeth plant a
phobl ifainc am y celfyddydau a sicrhau eu
diddordeb ynddynt;

L yr angen i annog talent, arloesedd a
rhagoriaeth newydd a datblygu sgiliau
newydd;

Ll yr angen i gefnogi gwirfoddoli ac annog
gwirfoddoli yn y celfyddydau;

M yr angen i gynnwys y cyhoedd a'r gymuned
wrth lunio polisïau a phennu
blaenoriaethau;

Penodol

N yr angen i hyrwyddo a chefnogi ledled
Cymru arwyddocâd diwylliannol y Gymraeg
a natur ddwyieithog Cymru gan gynnwys

gweithredu'r egwyddor o gydraddoldeb
rhwng y Gymraeg a'r Saesneg. Dylai hyn
gynnwys ychwanegu amodau penodol o ran
y Gymraeg mewn cynigion grantiau,
monitro effeithiol ac adolygu perfformiad y
rhai sy'n cael grantiau o ran yr amodau
hynny;

O yr angen i sicrhau monitro cydlynus,
systemau gwerthuso ac adrodd er mwyn
darparu gwasanaeth o safon ac aros yn
atebol drwy ddarparu adroddiad blynyddol
am weithgareddau ariannu loteri Cyngor
Celfyddydau Cymru i Lywodraeth Cymru.
Dylai'r adroddiad gynnwys dadansoddiad
o'r grantiau a wnaed, a'u dosbarthiad yn ôl
maint, math, ardal ddaearyddol a
chelfyddyd.

Dyddiad: 1 Hydref 2012



Growth, Susan Adams, Dyfarniadau Greadigol Cymru 2013/14 (llun: Susan Adams)
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Dosbarthu arian y Loteri - grantiau a gynigiwyd 2013/14
cynigion net nas hawliwyd neu a dynnwyd yn ôl

Grantiau i sefydliadau

Grantiau cyfalaf

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd £100,000
Arad Goch £50,000
Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe £95,000
Canolfan y Celfyddydau, Taliesin £75,727
Celf o Gwmpas £4,532
Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro Cyf £840,000
Celfyddydau Sban Cyf £5,642
Cerdd Gymunedol Cymru £11,864
Chapter (Caerdydd) Cyf (2 grant) £88,990
Clwb Ffilm Trefaldwyn £2,786
Cwmni Theatr Volcano Cyf £19,685
Cwmni Theatr y Congress £50,000
Cwmni’r Frân Wen £11,171
Cymdeithas Datblygu Cymunedol y Rhondda £48,763
Cyngor Bro Morgannwg £50,000
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy £50,000
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam £26,750
Dawns Rubicon £9,521
Dinas a Sir Abertawe £500,000
Galeri Caernarfon Cyf (2 grant) £69,700
Glan yr Afon £25,832
Gŵyl Gerddorol a Chelfyddydol Llanandras Cyf £7,606
Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol y Gelli Cyf £9,515
Hafren £52,125
Neuadd Dewi Sant £46,963
Neuadd Dwyfor £35,780
Sherman Cymru £7,344
Theatr Bara Caws £23,856
Theatr Fwrdeistref y Fenni £23,325
Theatr Iolo £29,000

£2,371,477

Grantiau mawrion (dros £5,000)

9Bach £29,800
Aberjas £10,000
Aberjas £12,500
Access All Areas (2 grant) £95,628
Addo £27,600
Afasic Cymru £24,957
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Age Cymru £64,140
Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon £15,500
Amgueddfa Cerfluniau Andrew Logan £26,800
Amgueddfa Gelfyddyd Fodern Cymru £25,300
Arad Goch £74,879
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy £30,000
Artistiaid Trefiwt £29,565
Awst 012 Cyfyngedig (2 grant) £50,700
Axisweb £25,000
Ballet Cymru (2 grant) £63,260
Ballet Nimba £30,000
Band Cory £30,000
Barnardo £18,242
Bocs £30,000
Bombastig (2 grant) £83,780
Bwrdd ABMU y Celfyddydau mewn Iechyd £21,000
CAAPO £10,000
Camerata Cymru £30,000
Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful £29,525
Canolfan Gerdd William Mathias Cyf £30,000
Canolfan Mileniwm Cymru (3 grant) £149,061
Canolfan Porthceri £16,200
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (2 grant) £37,000
Canolfan y Celfyddydau, Glannau Gwy Cyf £30,000
Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange £26,885
Canolfan y Celfyddydau, Neuadd Llanofer £17,582
Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe (2 grant) £60,000
Canolfan y Celfyddydau, Taliesin (2 grant) £43,280
Celf o Gwmpas (2 grant) £75,746
Celfyddydau Anabledd Swydd Amwythig £54,000
Celfyddydau Byw £30,000
Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De £26,444
Celfyddydau Sban Cyf (2 grant) £60,000
Celfyddydau'r Meadow £30,000
Cerdd Gymunedol Cymru (2 grant) £40,512
Cerddorion Ifainc Dyfed £22,000
Cerflunwaith Cymru £12,800
Chapter (Caerdydd) Cyf (3 grant) £63,500
Clera £13,557
Clwb Bechgyn a Merched Pant a Dowlais £30,000
Clwb Dawns Wisp £11,000
Clwyd Theatr Cymru £22,500
Cofis Bach £30,000
Coleg Iâl £25,000
Company of Sirens (2 grant) £25,001
Create It! £24,031
Creu Cerdd Cymru £30,000
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Creu Cymru - asiantaeth deithio Cymru (3 grant) £364,704
Crwth £24,000
Cwmni Buddiannau Cymunedol Arcadecardiff £30,000
Cwmni Buddiannau Cymunedol blinc £86,500
Cwmni Buddiannau Cymunedol Gwledd Conwy (2 grant) £57,245
Cwmni Coll Cyf (2 grant) £60,000
Cwmni Dawns Carlson Cyf £30,000
Cwmni Llwyfan Ffargo Cymru £30,000
Cwmni Martyn Geraint (2 grant) £70,000
Cwmni Mega Cyf (2 grant) £65,100
Cwmni Theatr Grand Slam £20,000
Cwmni Theatr Mess up the Mess £50,000
Cwmni Theatr Taking Flight (3 grant) £111,287
Cwmni Theatr Volcano Cyf (3 grant) £47,956
Cwmni Theatr y Torch Cyfyngedig £12,000
Cwmni’r Frân Wen (6 grant) £156,260
Cydweithfa Crashmat £43,050
Cydweithfa Ddawns £22,688
Cydweithfa Gelfyddydol Caerdydd £16,485
Cydweithfa Kitsch 'n' Sync £6,500
Cyfathrebu Vision Thing £12,382
Cyfle £25,000
Cyfryngau a Digwyddiadau Orchard (2 grant) £125,802
Cymdeithas Ddrama Cymru £30,000
Cymdeithas Gŵyl Maendy £7,400
Cymdeithas Gwyliau Tyndyrn £15,000
Cymdeithas Jas y Gogledd £29,993
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Tryfan £27,400
Cymdeithion Laura H Drane Cyf (2 grant) £38,073
Cymdogion Celtaidd £8,947
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent £29,995
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili £29,352
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot £28,470
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (3 grant) £46,888
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr £13,500
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf £30,000
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen £25,987
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (2 grant) £36,850
Cyngor Caerdydd £100,000
Cyngor Dinas Casnewydd £25,680
Cyngor Gwynedd (2 grant) £219,315
Cyngor Sir Ddinbych (2 grant) £53,650
Cyngor Sir Powys £30,000
Cyngor Sir Ynys Môn (2 grant) £55,000
Cynulleidfaoedd Cymru £10,800
Cynyrchiadau 4 Pi £27,500
Cynyrchiadau Darluniau Byw £30,000
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Cynyrchiadau Gritty Realism £19,350
Cynyrchiadau It's My Shout Cyf (2 grant) £57,172
Cynyrchiadau James Tyson £30,500
Cynyrchiadau Mai Oh Mai £19,990
Cynyrchiadau Miles £11,702
Cynyrchiadau Omidaze £24,400
Cynyrchiadau Run Ragged £28,705
Cynyrchiadau UCAN £28,237
Cynyrchiadau Winding Snake £22,500
Cyswllt Celf £16,800
Dafydd James a'i gwmni £12,000
Dance Blast (2 grant) £76,625
Dancebase, Canolfan Genedlaethol yr Alban ar gyfer y Ddawns £15,000
Datrys £28,798
Dawns Earthfall Cyf (2 grant) £59,685
Dawns Swydd Gaerloyw £69,950
Dawns4 £29,910
De Oscuro £27,000
Difficult Stage £15,271
Dinas a Sir Abertawe £22,500
Diverse Cymru £29,955
Dolen Shakespeare £17,325
Eisteddfod Genedlaethol Cymru (2 grant) £100,400
Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen £100,000
engage (Cymdeithas Genedlaethol Addysg Orielau) £40,000
Ensemble Cymru (2 grant) £100,000
Ensemble Roar (2 grant) £58,000
Ffilmiau Freewheeling Cyf £45,000
Fforwm Celf Ynys Môn £25,500
Fourth Wall £45,000
g39 (2 grant) £60,000
Gagglebabble £17,842
Galeri Caernarfon Cyf £30,000
Glan yr Afon (2 grant) £66,980
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias £40,000
Gwlad Jas Abertawe £25,000
Gwnaed â llaw £20,000
Gwnaed yn y Rhath (2 grant) £48,649
Gwobr Artes Mundi Cyfyngedig (2 grant) £50,100
Gŵyl Biwmares £11,500
Gŵyl Breakin' Out £30,000
Gŵyl Bro Morgannwg (2 grant) £187,500
Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol y Gogledd £19,128
Gŵyl Gerdd Aberystwyth (2 grant) £55,556
Gŵyl Gerdd Ryngwladol y Gogledd £50,000
Gŵyl Gerdd y Bont-faen (2 grant) £55,000
Gŵyl Gerddorol a Chelfyddydol Abertawe Cyf £69,000
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Gŵyl Gregynog £30,000
Gŵyl Ifan £7,000
Gŵyl Jas Porth-cawl £15,000
Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol y Gelli Cyf (2 grant) £200,000
Gŵyl Lenyddol Talacharn £30,000
Gŵyl Machen Isaf £85,000
Gŵyl Ryng-geltaidd Cymru y Cwlwm Celtaidd £8,000
Gŵyl Shakespeare i Ysgolion £30,000
Gŵyl Sŵn £50,000
Gŵyl Werin Tŷ Tredegar £7,000
Gŵyl y Dyn Gwyrdd Cyfyngedig £100,000
Gŵyl Ymylol Llangollen £20,000
Hafren £30,000
Helfa Gelf Gyfyngedig (2 grant) £45,318
Ieuenctid y Celfyddydau Creadigol £20,200
Invisible Ink £30,000
Islet £29,969
Lighthouse Theatre Cyf £18,000
Liveartshow (2 grant) £36,500
Llenyddiaeth Cymru £100,000
Locws Rhyngwladol £100,000
Mela Amlddiwylliannol Caerdydd Cyfyngedig £13,000
Menter Caerdydd (2 grant) £38,250
Menter Rhosygilwen £12,000
Mentrau Cymunedol Gorllewin Sir y Fflint £18,100
Migrations (2 grant) £132,900
Mostyn (3 grant) £109,666
Mr a Mrs Clark (2 grant) £27,969
National Theatre Wales £50,000
Neuadd a Theatr Goffa Y Barri £28,500
Neuadd Dewi Sant (2 grant) £154,300
Neuadd Gwyn £28,000
Neuadd y Dref Maesteg Cyf £29,910
Neuadd y Frenhines £30,000
New Dance £30,000
Opera Canolbarth Cymru £15,000
Opera Dinas Abertawe ac Ysgol Opera Cymru £29,500
OPRA Cymru Cyf £74,000
Oriel Davies £30,000
Oriel Elysiwm £21,771
Oriel Gelf Glynn Vivian (2 grant) £54,000
Oriel Plas Glyn-y-Weddw Cyfyngedig (2 grant) £58,373
Oriel Wrecsam £30,000
Oriel Ynys Môn £28,528
Papertrail £16,000
Partneriaeth Teithio Dawns (2 grant) £60,000
PLANED £17,346
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Prifysgol Bangor (6 grant) £197,612
Prifysgol Fetropolitan Abertawe £21,375
Prifysgol y De £8,893
Protest Front (2 grant) £42,000
Re Bourne Cyf £98,909
RLWC2013 £30,000
Sefydliad ar gyfer Dawns Gymunedol £49,750
Sefydliad Celfyddydol Josef Herman Cymru £21,850
Sefydliad y Glowyr, Coed-duon (2 grant) £49,725
Sesiwn Fawr Dolgellau £20,000
Sherman Cymru (2 grant) £59,556
Sinfonia Cymru £60,437
Sinfonia Cymru £98,000
Sound Affairs (2 grant) £72,124
Sustrans Cymru £30,000
Syrcas Gymunedol NoFit State Cyf £12,000
Tai Cymunedol Calon £27,700
tanja råman+diwydiannau dbini (2 grant) £42,000
The Cholmondeleys Cyfyngedig (2 grant) £60,000
The Department of Enjoyment £30,000
The Junket Club £5,000
The Original Print Place £12,910
Theatr 1.618 £21,347
Theatr Bespoken £30,000
Theatr Colwyn £28,352
Theatr Ddawns Harnisch-Lacey £29,899
Theatr Fwrdeistref y Fenni £29,603
Theatr Genedlaethol Cymru (2 grant) £106,700
Theatr Harlech £100,000
Theatr Hijinx (2 grant) £130,000
Theatr i Bobl Ifainc Clwyd Theatr Cymru £89,576
Theatr Iolo (2 grant) £58,000
Theatr Kindle £10,000
Theatr Mwldan (2 grant) £71,380
Theatr na n'Óg (2 grant) £130,000
Theatr Peña (3 grant) £139,787
Theatr Spectacle (2 grant) £41,976
Theatr y Byd Bach Cyf £20,000
Theatr y Grand, Abertawe £73,000
Theatr y Likely Story £22,704
Theatr y Pafiliwn £15,529
Theatrau Sir Gâr (2 grant) £43,936
Theatre Versus Oppression £25,000
THIS Project £19,587
Tin Shed Theatre Company £8,892
trac – Traddodiadau Cerdd Cymru £12,000
Truth Department £24,227
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Tŷ Penpergwm Cyf £11,482
Urdd Gobaith Cymru (2 grant) £90,000
Urdd Gwneuthurwyr Cymru £28,000
Venue Cymru £100,000
VODO £24,990
Waking Exploits £50,800
Welsh Music Foundation £29,568
Y Cylch £16,000
Y Tu Hwnt i'r Ffin (2 grant) £129,710
yello brick £30,000
YMCA Abertawe £22,312
Ymddiriedolaeth Gelfyddydol Conwy £27,000
Ymddiriedolaeth Gelfyddydol y Stiwt Cyf £30,000
Ymddiriedolaeth Lles Glowyr a Neuadd Gymunedol Ystradgynlais Cyf £30,000
Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin £7,500
Ymddiriedolaeth Plas Derw Cyf £10,680
Ymddiriedolaeth y Tywysog - Cymru £19,004
Ysgol Theatr Maldwyn Cyf £20,000

£11,492,046

Grantiau bychain (hyd at £5,000)

3ORMORE £2,041
9Bach £3,520
Academi Frenhinol Cymru £5,000
Ail-fyw £4,500
Allan yn y Fan £4,500
Amgueddfa Ceredigion £4,241
Amgueddfa Cymru £3,500
Amgueddfa Llandudno £3,800
Anableddau Dysgu Cymru £2,200
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy £4,750
Awst 012 Cyfyngedig £4,680
B10c (2 grant) £8,900
Balchder Cymru £5,000
Bare Fiction £4,099
Betws Ymlaen £2,230
Bread & Goose £3,000
Canolfan Gerdd William Mathias Cyf £5,000
Canolfan y Celfyddydau, Glannau Gwy Cyf £3,750
Cardiff Small Theatre £3,000
Carreg Lafar £4,750
CBAC Cyf (3 grant) £14,500
Celfweithiau Bethesda £3,030
Celfyddydau Byw £4,990
Celfyddydau Caerfyrddin £1,200
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Celfyddydau Cymunedol Canol y Gororau Cyf (2 grant) £8,500
Celfyddydau Cymunedol Glannau Dyfrdwy (2 grant) £10,000
Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De £2,449
Celfyddydau Pen-y-bont ar Ogwr Cyf £5,000
Celfyddydau Theatraidd y Fagabondiaid £5,000
Celfyddydau'r Clas-ar-Wy £4,970
Cerddorfa Siambr y Canolbarth £5,000
Citrus Arts £5,000
Clwb Cabare a Chymdeithasol Mary Bijou £4,329
Clwb Dawns Wisp £4,980
Clwb Ffilm Cymru £5,000
Clwb Ifor Bach £5,000
Clwb Jas Aberhonddu £4,950
Coleg Gŵyr, Abertawe £4,780
Côr Polyffonig Caerdydd £3,060
Cwmni Buddiannau Cymunedol Theatr y Gelli £5,000
Cwmni Theatr Agent 160 £338
Cwmni Theatr Invertigo £5,000
Cwmni Theatr Run Amok £4,800
Cwmni Theatr Taking Flight (2 grant) £9,017
Cwmni Theatr y Sied Dun £4,996
Cwpan Aur £2,500
Cyfeillion Cerdd Ieuenctid Sir y Fflint £5,000
Cyfeillion y Clasuron £2,250
Cymdeithas Ddrama Cymru £3,750
Cymdeithas Dreftadaeth y Bala a Phenllyn Cantref £3,086
Cymdeithas Gŵyl Maendy £4,400
Cymdeithas Gŵyl Rhuthun £2,000
Cymdeithas Integreiddio Amlddiwylliannol y Gogledd £5,000
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gymraeg Treganna £4,800
Cymdeithas Trigolion Pentref yr Ardd (Tîm Ieuenctid y Canmlwyddiant) £3,792
Cymdeithion Laura H Drane Cyf £5,000
Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych £4,454
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr £3,120
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (2 grant) £6,352
Cyngor Sir Gâr £618
Cyngor Sir y Fflint (3 grant) £14,800
Cynyrchiadau Chainworks £5,000
Cynyrchiadau Omidaze £5,000
Cynyrchiadau Peep Toe Cyf £5,000
Cynyrchiadau Scriptography £2,350
Cyswllt Celf £3,750
Cywaith Gemwaith y Gogledd £3,671
Dawns i Bawb £5,000
Dawns Joon £5,000
Dawns Powys £3,750
Difference Exchange £5,000
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Difficult Stage £4,580
Drum With Our Hands Cyf £2,460
Ensemble Cymru £5,000
Equinox Theatre £5,000
Ffotogallery £4,000
Fire in the Mountain Festival LTD £2,725
Focus Wales £2,423
Four Winds Productions £5,000
Fragments £5,000
Future of the Left Cyf £5,000
Gagglebabble £4,978
Galeri Caernarfon Cyf £5,000
G-Expressions £4,995
Glan yr Afon £3,200
Gofod Awyr Rhyngwladol Casnewydd £4,600
Golwg Cyf £5,000
Gwasanaethau Hamdden Halo Cyf £5,000
Gweithredu'r Gorllewin er Iechyd Meddwl £5,000
Gweriniaeth y Dychymyg £5,000
Gwobr Artes Mundi Cyf £5,000
Gŵyl Cerdd a Dawns Tir Glas y Gogledd £5,000
Gŵyl Ddawns Caerdydd £4,500
Gŵyl Do Not Go Gentle £4,650
Gŵyl Gerdd a Drama Llandeilo Gresynni Cyf £4,645
Gŵyl Gerdd Beddgelert £1,324
Gŵyl Gerdd Llandeilo Fawr £4,138
Gŵyl Jas Aber-soch £5,000
Gŵyl Nôl a Mlân £5,000
Gŵyl Ogwen £852
Gŵyl Werin Gŵyr £5,000
Gŵyl y Dyn Gwyrdd Cyfyngedig £4,934
Gŵyl Ymuno £5,000
Gŵyl Ysgrifennu gan Fenywod £5,000
Holy Hiatus £2,955
Ieuenctid y Celfyddydau Creadigol £5,000
James £4,500
Jas y Mynydd Du £2,000
JazzCakes (2 grant) £6,750
Joanna Gruesome £3,362
Klep Dim Trep £5,000
Lighthouse Theatre Ltd £2,280
Liveartshow £5,000
Llenyddiaeth Cymru £5,000
Mabon Jamie Smith £5,000
Menter Caerffili £4,850
Menter Iaith Sir Ddinbych (2 grant) £6,882
Menter Rhosygilwen £5,000
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Mind Out for Music £5,000
Ministry of Life £5,000
Mocambo, Capoeira £4,995
Modern Alchemists £4,200
Mr a Mrs Clark £4,900
Music Theatre Wales £5,000
Neuadd Dewi Sant £5,000
Neuadd Dwyfor £5,000
Olion Byw £3,000
Opera Dinas Abertawe ac Ysgol Opera Cymru £5,000
Pafiliwn Pier Penarth £2,235
Pentref Byd-Eang Merthyr Tudful £5,000
Pobl yn Gyntaf Sir Benfro £5,000
Pontio Arberth £940
Prifysgol Cymru, Aberystwyth (Archif Cerameg) £5,000
Prifysgol y De £1,237
Prosiect Kickplate £3,849
Pwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref, Ysgeifiog £4,350
Recordiau Cae Gwyn £3,729
Recordiau Ghost Horse £5,000
Recordiau I KA CHING £4,800
Rhaglen Gwirfoddolwyr sy'n Hŷn ac wedi Ymddeol - Prosiect Gweuwyr Shotton £3,960
Sain (Recordiau) Cyf £5,000
Salsa Amor Cymru £5,000
Samoaid £4,500
Sefydliad Cerdd Cymru £4,984
Sefydliad Cerddorol Baluji £5,000
Syrcas Gymunedol NoFit State Cyf £1,861
Syrcas Ieuenctid Organised Kaos Cyf £5,000
Taith Pererin y Gogledd £3,496
Tenovus £1500
Theatr Gwent £5,000
Theatr Ieuenctid Canol Powys £5,000
Theatr Ieuenctid y Congress £5,000
Theatr Monte £3,550
Theatr y Likely Story £4,600
Theatr y Pafiliwn £4,868
Theatr y Siwtces £4,995
trac – Traddodiadau Cerdd Cymru £5,000
Venue Cymru £2,014
Wales Arts Review £2,000
Winter Villains £4,500
Y Grŵp Cymraeg £5,000
Y Prosiect HWN £4,993
YMCA y Barri £4,620
Ymddiriedolaeth Cerdd Ieuenctid Gogledd Powys £3,090
Ymddiriedolaeth Gerdd Peter Gould £4,161
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Ymddiriedolaeth Gwaith Tsieina Nantgarw £5,000
Ysgol Cedewain £1,399
Ysgol Estyn £2,400
Ysgol Gwynedd £1,800
Ysgol Gynradd Sirol Lôn y Mynydd £2,160
Ysgol Gynradd Sirol y Fferi Isaf £2,334
Ysgol Obo'r Gororau £2,500
Ysgol Pencoch £2,400
Ysgol Trelawnyd £2,160
Ysgol Trelogan £5,000
Ysgol Uwchradd Cei Connah £3,192
Ysgol Uwchradd Elfed £4,000
Ysgol Uwchradd Prestatyn £3,000

£769,648

Grantiau hyfforddi

Amgueddfa Cerfluniau Andrew Logan £825
Articulture £60,000
Ballet Cymru £29,880
Canolfan y Celfyddydau, Glannau Gwy Cyf £2,043
Celf o Gwmpas £26,737
Celfyddydau Anabledd Cymru £20,505
Cerdd Gymunedol Cymru £46,000
Cofis Bach £5,000
Cwmni Theatr Mess up the Mess £19,650
Cwmni Theatr Taking Flight £4,860
Cydweithfa Ddawns £5,911
Cymdeithas Kodály Cymru (2 grant) £18,547
Cymuned Artis £20,414
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili £7,000
Cynyrchiadau UCAN £4,900
Dawns Earthfall Cyf £9,000
Dawns i Bawb £27,500
Dawnswyr Talog £5,000
g39 (2 grant) £65,000
Galeri Caernarfon Cyf £4,318
Gwobr Artes Mundi Cyf £5,000
Gŵyl Gregynog £3,599
Helfa Gelf Gyfyngedig £10,500
Index on Censorship £5,000
MissionModelsMoney £50,000
National Theatre Wales £24,000
Opera'r Canolbarth £30,000
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd £10,800
Re-Live £27,450
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Sinfonia Cymru £15,618
tanja råman+diwydiannau dbini £2,640
Theatr Fforwm Cymru £17,475
Theatr Hijinx £30,000
Theatr i Bobl Ifainc Clwyd Theatr Cymru (2 grant) £23,750
trac – Traddodiadau Cerdd Cymru (2 grant) £59,910
Venue Cymru £11,313
Y Prosiect HWN £4,500
Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens a George £5,000
Ysgol Darlunio Broadway £5,000

£724,645

Grantiau strategol 

Canolfan Cwmbrân i Bobl Ifainc £20,000
Canolfan er Gweithredu Cymdeithasol a Busnes £16,123
Celf ar y Blaen £20,000
Celfyddydau Sban Cyf £20,000
Cerdd Gymunedol Cymru £18,576
Cwmni Theatr Mess up the Mess £18,586
Cwmni’r Frân Wen £19,605
Cymuned Artis £16,580
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot £20,000
Cynyrchiadau UCAN £19,910
Deinamics £19,988
engage (Cymdeithas Genedlaethol Addysg Orielau) £20,000
Menter Môn Cyf £13,500
Plant y Cymoedd £20,000
Prifysgol Metropolitan Abertawe £20,000

£282,868

Grantiau Camau Creadigol

Canolfan Hanes a'r Celfyddydau, Trebiwt £240,000
Cydweithfa Jukebox £336,683
Ieuenctid y Celfyddydau Creadigol £30,000

£606,683

Cyfanswm y grantiau i sefydliadau £16,247,367
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Grantiau i Unigolion

Grantiau bychain (hyd at £5,000)

Allison, Justine £2,200
Appleton, Melissa £3,000
Ashill, Kathryn £5,000
Ashton, Kenneth £5,000
Ashworth, Elizabeth £3,000
Awst, Manon £3,000
Barber, Charlie £4,905
Barratt, Anna £5,000
Beeby, Beca (2 grant) £3,437
Bell, Ellen £944
Berney, Hannah Katie £5,000
Best, Kelly £5,000
Bettridge, Dan £3,100
Bonada, Marja (2 grant) £6,680
Bonello, Gareth £5,000
Borthwick, Ben £5,000
Bowers, Richard £2,990
Brown, Sian Eleanor £3,000
Buckingham-Daley, Sophie £2,450
Bullock, Brenda £5,000
Button, David £2,020
Cardwell, Bruce £2,250
Cartwright, Jason £2,722
Chambers, Gareth £921
Cheater, Phillip £3,000
Chiswell, Corrie £3,600
Ciaran, Cian £3,000
Cook, Justine £2,960
Cooper, Christine £3,831
Corr, Sue £1,338
Crossley, Leah £3,000
Cysewski, Karol £5,000
Da Silva Oliveira, Hugo Maciel £2,620
Dalrymple, Neil £3,000
D'Arcy, Dymphna £2,950
Davies, Huw £5,000
Davies, Robert £5,000
Davies, Sion Glyn £3,000
Davies, Stephanie £3,000
Daws, Martin £4,186
Dell'Armi, Karen £4,998
Disson, Joseph £5,000
Downing, Richard £5,000
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Eames, Manon £2,700
Eden, Juliet £4,990
Elstob, Tom £4,498
Emberton, Gwyn £3,000
Evans, Geraint £2,700
Evans, Sarah Jayne £2,700
Featherstone, Shaun £5,000
Fowler, Dylan (2 grant) £8,963
Francis, Karl £2,700
Ghazoul, Rabab £3,000
Gil Cortés, Neus £2,755
Godfrey, Heloise £3,000
Graham, Alison £5,000
Griggs, Amy £3,400
Gwilym, Owain £5,000
Hall, Jessica £5,000
Hallas, Penny £3,000
Hanks-Doyle, Catrin £4,000
Harper, James £4,532
Harris, Alan £3,000
Harris, Tracy £4,886
Harrison, Caroline £4,500
Harrisson, Eileen £3,000
Hartwig, Johana £3,015
Holcroft, Jonathan £2,472
Hughes, Nicolas William £4,050
Huws, Sioned £4,985
Igic, Tatjana £2,969
Iwanowski, Michal £5,000
James Jones, Buddug £2,685
James, Keith £3,550
James, Mark £5,000
James, Shaun £1,728
Jenkins, Delyth £2,790
Jenkins, Paul £2,515
Jensen, Denni £3,000
Johnstone, Amelia £1,500
Jonathan Powell £4,050
Jones, Andrew (2 grant) £5,739
Jones, Ian £5,000
Jones, Kelly £2,980
Jones, Madeleine £4,720
Jones, Sianed £2,983
Joyner, Siriol £5,000
Kane, Dominic £5,000
Kilbride, Danny £1,529
Kingman, Susan £2,760
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Kingston, Sasha £4,078
Lalic, Maria £5,000
Lawlor, Patrick £3,186
Lawrence, Kate £3,000
Leadbeatter, Myles £1,667
Lerner, Jessica (2 grant) £8,000
Light, Deborah £5,000
Llewelyn-Williams, Daniel £5,000
Lucia, Emma £3,000
Malcolm, Victoria £1,558
Marsh, Jo £2,952
McNeill, Andrew £5,000
Mendum, Shaun £2,827
Monaghan, Pete £4,800
Moore, Jeremy £4,500
Morrison, Craig £3,000
Muller, Holly £5,000
Nosratpour, Shwan £5,000
Nougarède, Magali £2,400
Oakley, Chris £2,930
Oben, Tiff £5,000
O'Higgins, Anna £1,905
Olsen, Sean £3,200
Owen, Sarah £3,000
Parkin, Mark £4,428
Parry-Jones, Clare £3,000
Patrick, Kirsty £4,472
Pavey, Mark £5,000
Pezzack, Billy £3,000
Phillips, Gareth £4,500
Plowman, Lynne £3,000
Pocklington, Lorraine £5,000
Price, Rhian Catrin £3,000
Pryce, Guto £2,560
Rashbrook, Sophie £3,000
Rees, Aled £4,565
Rees, Caroline £2,370
Reynolds, Anthony £5,000
Richardson Laurens, Emily £3,000
Roberts, Angela Barbara £3,000
Roberts, Stephanie £4,766
Robinson, Richard £3,000
Robinson, Stephen £5,000
Rogers, Sarah (2 grant) £7,506
Salmon, Michael £3,000
Scott, Emma £2,965
Serra Vila, Francesc £3,265
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Smith, Rorik £5,000
Sonnex, Grant £3,000
Sopwith, David Mathew £2,700
Spaull, Lisa (2 grant) £7,995
Spaull, Robert £3,000
Stagg, Robert £2,050
Tann, Lisa-Marie £3,896
Thomas, Fern (2 grant) £7,934
Thomas, Julia £5,000
Thomas, Owen £5,000
Thomas, Sian Elin £2,417
Thompson, Amy £3,000
Tyson, Alana (2 grant) £7,750
Vann, Alex £3,000
Waters, Michael £3,000
Wearing, Paul £5,000
Webb, Derek £4,941
Whitlock, Luke £4,694
Williams, Annie £1,800
Williams, Christina £3,549
Withey, Deborah Ann £5,000
Woods, Sarah £5,000
Wright, Matt £3,000
Wyn Shannon, Pamela £5,000
Young, Joanna £5,000

£619,572

Grantiau mawrion (dros £5,000)

Awst, Manon £18,000
Barnes, David £24,902
Brett, Jessie £13,560
Bromage, Tim £18,000
Burrows, Inga £23,581
Campbell-Moore, Roy £30,000
Davies, Angela £10,000
Devlin, Ronan £25,000
Dewis, Adeola (2 grant) £33,039
Easterby, Jonathan £25,000
Emberton, Gwyn £24,995
Evans, Carwyn £12,000
Evans, Chris Tally £25,000
Fong, Joanne £25,000
Goosey, Iain £24,600
Gubb, Mark £16,500
Harrop, Angharad £8,000



175

Hasler, Samuel £8,700
Hembrough, Graham £11,876
Jackson, Dilys £8,050
James Jones, Buddug £17,112
James, Dafydd £25,000
John, Sean Tuan £20,000
Lamb, Linda £19,188
Light, Deborah £23,160
Lloyd, Ben £9,000
Loftus, Chloe £23,969
May, Daniel £9,637
Miles, Rhodri £24,992
Morgan, Richard Huw £25,000
Morison, Ivan £25,000
Morrison, Craig £20,000
Orrell, Jeanette £15,841
Price, Valerie Coffin £10,000
Raybould, Tom £14,147
Sainty, Peter £15,401
Sherratt, Matt £15,000
Stokes, Anthony £23,322
Swann, Bill £20,356
Tyson, Alana £19,500
Wellan, Sophie £18,500
Williams, Bedwyr £30,000
Wright, Matt £21,900
Yarnell, Anushiye £22,465
Young, Joanna £23,550

£877,843

Grantiau hyfforddi

Barratt, Anna £297
Bowers, Richard £1,950
Cartlidge, Lynne £750
Cornwell, Kenneth £2,000
D'Arcy, Dymphna £900
Davison, Elise £1,760
Diamond, Karin £1,800
Drane, Laura £1,980
Fell, Jenny £765
Fleck, Fliss £765
Gibbons, Iain £2,000
Goddard Tom £1,075
Hayes, Maria £1,352
James, Catriona £517
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Jones, Steffan £1,900
Keehan, Bridget £1,000
Khan, Sukina £1,970
Lipman, Joel £2,000
Lovegrove, Christopher £351
Miller, Jan £1,781
Mumford, Sarah £2,000
Murray, Heather £765
Norris, Linda £1,335
Pearce, Sally £2,000
Powlesland, Beth £2,000
Roberts, Angela Barbara £663
Roberts, Hywel Prytherch £1,000
Rogers, Angela £972
Smith, Fern £875
Thompson, Amy £287
Treays, Jem £978
Tucker, Louise £933
Wigdel, Siri £1,900
Williams, Jeremy Huw £2,000

£44,621

Grantiau Cymru Greadigol 

Adams, Susan £20,000
Burns, Brendan £20,000
Childs, David £12,000
Clark, Gareth £24,894
Dias, Natalia £12,000
Jenkins, Paul £11,885
Koppel, Gideon £25,000
Moorhouse, Sara £20,000
Shapland, Anthony £20,000
Thomas, Fern £12,000
Tomos, Cai £12,000

£189,779

Grantiau Uwchastudiaethau Cerddorol 

Adams, Reisha Jade £5,000
Denholm, Anne £4,000
Griffiths, Trystan Llyr £5,000
Humphreys, Gareth £2,000
Mills, Joshua Owen £1,000
Moorcraft, Gareth £3,000
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Price, Samantha £5,000
Roberts, Alys £1,000
Robinson, Jessica £1,000
Smith, Kevin Thomas £1,000
Stoneman, Paul £2,000
Taylor, Rhodri £5,000
Williams, Matthew £3,000

£38,000

Cyfanswm y grantiau i unigolion £1,769,815

Cyfanswm y Grantiau a Gynigiwyd
cynigion net nas hawliwyd neu a dynnwyd yn ôl £18,017,182

Grantiau sy'n cael eu gweinyddu gan Ffilm Cymru Wales

Datblygu

Adran y Gwirionedd (Dewi Gregory) £24,909
Claire Fowler £2,000
Cynyrchiadau Big Bad Wolf £7,000
Cynyrchiadau Boom Pictures Cyf £24,075
Cynyrchiadau Celtaidd Cyf £9,000
Cynyrchiadau Trinity Pass £15,000
Dogs of Annwn Cyf £5,000
Ffilmiau Acme £15,000
Ffilmiau Dan (2 grant) £21,750
Ffilmiau Sixteen £13,000
Ivan Morrison £11,745
Magnified Pictures Cyf £10,988
Peter Gwynne Morgan £5,000
Red and Black Films Cyf £15,592
Severn Screen Cyf £8,000
Severn Studios £15,240
Up Helly Aa Cyf (3 grant) £14,300
Western Edge Pictures £20,000

£237,598
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Cynhyrchu

Cyfryngau Debotah Perkin £49,950
Cynyrchiadau IE IE Cyfyngedig £29,920
Cynyrchiadau Piece of Cardboard £10,000
Cynyrchiadau Set Fire to the Stars £49,999
Darlow Smithson and worldsend Pictures £49,999
Ffilmiau Brighton Cyf £200,000
Ffilmiau Lupus £150,000
Ffilmiau Park £2,500
Fragrant Films Cyf £10,250
Gritty Realism £100,000
Red and Black Films Cyf (3 grant) £144,999
Severn Screen Cyf (2 grant) £160,000
Truth Department (Dewi Gregory) (2 grant) £74,999

£1,032,616

Addysg

CBAC £7,000
Cyswllt Celf £3,375
Ffilmiau Lily Pad £4,776
Learnaboutfilm Cyf £990
Matt Beere £358
Pontio £7,650
The Festivals Company Cyf £7,728
Theatr Hijinx £6,226
Zoom Cymru (3 grant) £21,368

£59,471

Addysg Hyblyg

Addysg Cyfryngau Cymru £250
Bigger Picture £500
Zoom Cymru £200

£950

Arian Craidd i Arddangos 

Canolfan Ucheldre £2,000
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (2 grant) £18,317
Canolfan y Celfyddydau, Chapter £20,000
Canolfan y Celfyddydau, Glannau Gwy (2 grant) £4,446
Canolfan y Celfyddydau, Neuadd Goffa'r Barri £2,000
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Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe £2,602
Canolfan y Celfyddydau, Taliesin £7,467
Clwyd Theatr Cymru £10,365
Galeri, Caernarfon £2,192
Gwasanaethau Diwylliannol Rhondda Cynon Taf £2,667
Neuadd Dwyfor £2,000
Neuadd Les Ystradgynlais £1,750
Sinema a Chanolfan Gelfyddydol y Scala (2 grant) £3,152
Sinema Pafiliwn Pier Penarth £1,250
Theatr Glan yr Afon £3,375
Theatr Gwaun £2,000
Theatr Harlech (2 grant) £3,567
Theatr Mwldan £9,351
Theatr y Torch £4,000

£102,500

Gwyliau Arddangos

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth £15,000
Ffilmiau Bulldozer £2,500
Gŵyl Ffilm Un Byd Cymru Cyf £9,000
Gwyliau'r Gelli £6,000
The Festivals Company Cyf £9,000
Zoom Cymru £17,500

£59,000

Digwyddiadau Arddangos Arbennig 

Canolfan y Celfyddydau, Chapter £2,000
Sinema Pafiliwn Pier Penarth £300
Gŵyl Ffilmiau Affricanaidd Cymru £1,000
CBAC £2,000
Gŵyl Ffilm Un Byd Cymru Cyf £2,000
Zoom Cymru £250

£7,550

Cyfanswm y Grantiau Ffilm a gafodd eu cynnig
cynigion net nas hawliwyd neu a dynnwyd yn ôl £1,499,685
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Grantiau sy'n cael eu gweinyddu gan Nesta

Ymchwilio a Datblygu Digidol

Cynyrchiadau UCAN £62,487
Syrcas NoFit State £75,141
TaikaBox £52,155
Theatr Genedlaethol Cymru £51,539

£241,322

Cyfanswm y Grantiau Nesta gafodd eu cynnig
cynigion net nas hawliwyd neu a dynnwyd yn ôl £241,322

Grantiau i sefydliadau
Grantiau cyfalaf
Grantiau sy'n cael eu gweinyddu gan Nesta

Grantiau i Unigolion
Grantiau sy'n cael eu gweinyddu gan 
Ffilm Cymru Wales

Grantiau yn ôl math 

70.23%

1.22%

8.96%

12.00%
7.59%





www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
www.artscouncilofwales.org.uk


