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Annwyl Janet  
 
 
Diolch ichi am eich llythyr ar 1 Mehefin am Ddeiseb P-05-970, yn gofyn i Lywodraeth Cymru 
ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi arian argyfwng i gefnogi Sŵau ac Acwaria.  
 

Mae’r ddeiseb yn camarwain trwy ddatgan bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio 
â rhoi arian argyfwng i gefnogi Swau ac Acwaria yn sgil Covid-19. Nid felly y mae. 
 
Ni chaf rannu manylion achosion unigol â chi ond mae nifer fawr o’n sŵau ac acwaria wedi 
derbyn arian o Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru sy’n werth £500 miliwn ac 
yn unigryw i Gymru.   
 

Rydym wedi rhoi gwybodaeth o’r dechrau i bob sw drwyddedig yng Nghymru am y 
cynlluniau y gallent wneud cais am arian iddynt.  Rydym wedi cysylltu’n rheolaidd â’r sŵau 
ac mae’r rhan fwyaf ohonynt wedi dweud eu bod wedi manteisio ar yr hyn sydd ar gael a 
naill ai wedi cael arian trwy’r cynlluniau amrywiol neu wedi gwneud cais.  
 
Nod y Gronfa Cadernid yw helpu economi, busnesau ac elusennau Cymru sydd wedi gweld 
cwymp sydyn yn eu hincwm oherwydd y coronafeirws ac mae llawer o sŵau wedi manteisio 
ar y pecyn cymorth hael hwn i’w helpu i ofalu am les eu hanifeiliaid a’u hiechyd ariannol.   
 

Diolch i’r Gronfa Cadernid yng Nghymru, rydym wedi gallu rhoi arian argyfwng i Sŵau ac 
Acwaria heb orfod sefydlu cynllun arbennig ar gyfer y sector.  Mae hyn yn ddefnydd mwy 
ymarferol o’r arian ac yn golygu ein bod wedi gallu rhoi mwy nag y byddem o dan gynllun 
penodol i’r sector a fyddai’n canolbwyntio’n unig ar les anifeiliaid heb ystyried y gorbenion 
a’r costau ychwanegol rydym yn gwybod y mae angen i sŵau ac acwaria dalu amdanynt er 
mwyn i’w busnes allu parhau.  
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Mae’n werth esbonio bod £14 miliwn y Gronfa Sŵau yn Lloegr yn cynnwys dyraniad 
fformiwla Barnett i’r Gweinyddiaethau Datganoledig, gyda’r dyraniad i Gymru’n cael ei 
drefnu’n ganolog.  Ar sail yr hyn a neilltuwyd i Lywodraeth Cymru a bwrw y byddai pob un 
o’r 30 sw drwyddedig yng Nghymru’n gwneud cais, mae’r arian sydd eisoes wedi’i neilltuo 
trwy’r Gronfa Cadernid i’r sŵau sydd wedi gwneud cais yn sylweddol uwch nag y byddai 
cynllun penodol i’r sector yng Nghymru wedi gallu ei roi.  
 
Rydym fodd bynnag yn cadw golwg ar y cymorth sy’n cael ei gynnig er mwyn gallu ymateb i 
anghenion sŵau ac acwaria Cymru.   
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