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Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 
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Annwyl Jack, 

Diolch am eich gohebiaeth ar 6 Mai ynghylch deiseb P-06-1282 a sefydlu Llyfrgell 
Farddoniaeth Genedlaethol Cymru. Mae cerddi a barddoniaeth yn rhan amlwg o hanes 
Cymru, ac mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pob ymdrech i barhau â'r traddodiad hwnnw.
 
Cefais gyfarfod gyda dirprwyaeth o dan arweiniad Mr Ben Gwalchmai i drafod y cynnig hwn 
yn gynharach eleni. Dywedodd y ddirprwyaeth fod barddoniaeth yn nodwedd allweddol o 
fywyd diwylliannol Cymru. Prif sbardun y fenter fyddai gwaith cymunedol a byddai'r llyfrgell 
yn ffordd o gyflwyno barddoniaeth, llenyddiaeth a naratif i bobl o gefndiroedd na fyddent fel 
arfer yn dod ar draws barddoniaeth.  

Gan fod gan y prosiect y potensial i fynd i'r afael â nifer o amcanion Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru, gofynnais i Mr Gwalchmai a'i ddirprwyaeth lunio cynnig ar gyfer 
Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru a'i gyflwyno i swyddogion ar gyfer trafodaethau 
pellach. Nid yw fy swyddogion wedi derbyn y cynnig eto. 

Yn gywir 

Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
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