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Annwyl Bethan 
 
Yn ystod fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 6 
Rhagfyr cytunais i ddarparu rhywfaint o wybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor ar faterion 
amrywiol a godwyd yn ystod y sesiynau.  
 
O ran ‘Cyllid heblaw Cyllid Cyhoeddus ar gyfer y Celfyddydau’ gofynnwyd i mi a oedd 
cynrychiolydd diwylliannol wedi bod i Quatar pan fu Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet 
dros yr Economi a Thrafnidiaeth, yno ddechrau mis Rhagfyr i fynychu uwchgynhadledd ar 
fuddsoddi.  Gallaf gadarnhau gan nad oedd yr ymweliad yn un marchnad allforio (taith 
fasnach) ni wnaeth unrhyw fusnesau nac artistiaid deithio yno gydag ef. 
 
Hefyd, mi wnaethoch ofyn am adroddiad gwerthuso yn ymwneud ag ymweliad Llywodraeth 
Cymru â Tsieina. Atodaf yr adroddiad, a ysgrifennwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol 
Cymru, ynghyd ag adroddiad personol o’r ymweliad gan Maggie James, Open Books, a 
oedd yn un o’r dirprwyon ar y daith, a all fod o ddiddordeb i chi hefyd . 
 
O ran yr Amgylchedd Hanesyddol mi wnaethoch ofyn am nodyn ar y partneriaeth Cymru 
Hanesyddol. Mae hwn hefyd wedi’i atodi. 
 
Yn gywir 
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