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Ein cyf/Our ref DB/00037/23 
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CF99 1SN 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich gohebiaeth ar 23 Ionawr ynglŷn â deiseb P-06-1323 a’r cais i Lywodraeth 
Cymru gamu i’r adwy a phrynu Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Byddai Llywodraeth 
Cymru yn hoffi gweld y neuadd yn parhau i groesawu perfformwyr a chynulleidfaoedd 
amrywiol i’r lleoliad unigryw.  

Mae dyfodol y lleoliad yn fater i Gyngor Caerdydd. Nid yw’r Cyngor yn rhydd rhag y pwysau 
ariannol aruthrol a wynebir gan holl awdurdodau lleol Cymru, ac er bod pob ymdrech yn 
cael ei wneud i warchod ei gyllidebau, mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod rhaid 
archwilio opsiynau anodd iawn.  

Mae Cyngor Caerdydd yn dra ymwybodol o statws yr adeilad fel canolfan ddiwylliannol 
amlbwrpas, a’r angen i gynnal uniondeb yr acwsteg yn y Neuadd. Mae wedi ymrwymo i 
sicrhau bod y lleoliad yn cadw ei statws fel Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru. Os 
bydd Cyngor Caerdydd yn dewis symud ymlaen â’r cytundeb ag AMG, byddwn yn ei annog 
yn gryf i adlewyrchu’r ymrwymiad hwn yn y telerau contractiol rhwymol, gan gynnwys 
mesurau diogelu priodol, er mwyn sicrhau bod enw da diwylliannol y lleoliad yng Nghymru 
yn cael ei gynnal a’i warchod am flynyddoedd i ddod. 

Yn sgil yr argyfwng costau byw, costau ynni cynyddol a’r adferiad araf ers Covid, mae’n 
gyfnod anodd i theatrau a lleoliadau celfyddydol. Mae lleoliadau yn gorfod archwilio sut y 
gallant fod yn fwy gwydn a chynaliadwy. Fodd bynnag, mae rôl bwysig iawn gan Neuadd 
Dewi Sant, â’i acwsteg eithriadol, o safbwynt darparu cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol 
yn y brifddinas. Mae hefyd yn lleoliad ar gyfer nifer o weithgareddau cymunedol ar draws 
ystod eang o ddiddordebau, oedran a gallu, ac rydym yn awyddus i ddeall sut y bydd 
rhaglenni o’r fath yn cael eu gwarchod neu eu datblygu mewn unrhyw gynnig newydd. 
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Mae Cyngor Caerdydd eisoes wedi trafod dyfodol y lleoliad â Llywodraeth Cymru a Chyngor 
Celfyddydau Cymru. Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yr 
adeilad am eu pryderon a’u gofynion, pe bai AGM/Live Music yn dod yn gyfrifol am redeg yr 
adeilad, ac rwyf wedi annog y Cyngor i barhau â’r trafodaethau hynny.  

Dim ond ar 22 Rhagfyr y cafodd Llywodraeth Cymru gais am gyllid gan Gyngor Caerdydd, a 
hynny yn dilyn y cytundeb mewn egwyddor gan Gyngor Caerdydd i symud ymlaen â’r 
cynnig i drosglwyddo’r gwaith o redeg Neuadd Dewi Sant i AGM/Live Music ar 15 Rhagfyr. 
Byddai’n rhaid cyflwyno achos busnes llawn gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru 
er mwyn i Lywodraeth Cymru ystyried unrhyw gais am gyllid.  

O ystyried y lefel sylweddol o gyllid sydd ei angen, nid yw Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa 
i dalu am y gwaith atgyweirio nac i roi cymhorthdal tuag at weithrediad parhaus yr adeilad. 
Byddai angen cyflwyno model busnes pum achos llawn er mwyn gwneud unrhyw 
benderfyniad o ran cyllid. 

Yn gywir, 
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Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 


