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Annwyl Jack 
 
Diolch am eich gohebiaeth ar 4 Awst fel Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau yn gofyn i bobl yn y 
celfyddydau gael grantiau i barhau â'u gwaith yng ngoleuni'r anawsterau parhaus y maent 
yn eu hwynebu yn dilyn pandemig COVID. Mae hwn wedi bod yn gyfnod arbennig o anodd i 
sector y celfyddydau yng Nghymru.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo'n llwyr i sector celfyddydau a ariennir yn 
gyhoeddus yng Nghymru, a dyna pam y gwnaethom roi pecyn cymorth ar waith i sicrhau ei 
fod yn goroesi. Gwnaeth cam cyntaf y Gronfa Adferiad Diwylliannol gefnogi 646 o fusnesau 
a 3,500 o unigolion gyda chyllid o £63 miliwn. Dyrannodd Llywodraeth Cymru £30 miliwn ar 
gyfer ail gam y cyllid i barhau i gefnogi'r sector. Rhoddwyd yr ail gam hwn ar waith i 
gefnogi'r sector tan ddiwedd mis Medi. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n archwilio'r opsiynau ar gyfer cymorth yn y dyfodol a byddwn 
yn ystyried yr angen yn seiliedig ar waith ymgysylltu ac adborth gan randdeiliaid. 
 
Yn gywir 
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