
24 Tachwedd 2020 

Annwyl Kirsty,  

Materion yn codi yn o gyfarfod y Pwyllgor gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 12 
Tachwedd. 

Ar 12 Tachwedd cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru pan 
drafodwyd mater y cwricwlwm newydd i Gymru. Mewn ymateb i gwestiwn gan Mick Antoniw AS, 
dywedodd Pedr ap Llwyd, y Llyfrgellydd Cenedlaethol: 

“We believe the national library, with its collections, has a huge contribution to make to 
teaching and to the national curriculum in Wales, and I believe the reviewers make that point 
pretty strongly. There has been no connection at all, no communication at all, between the 
library and education officials in Welsh Government. As you know too well, we work within the 
culture section, and we would really, really welcome a discussion to amplify to the education 
Minister the contribution the national library could make to assist the delivery of bilingual 
material that would assist teachers, pupils and institutions hugely.”1 

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol adnoddau sylweddol a allai gefnogi nodau ac uchelgeisiau 
Llywodraeth Cymru o ran datblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru. Fel Pwyllgor, gallwn weld 
buddion clir posibl ar gyfer cydweithredu ac ymgysylltu pellach rhwng y ddau sefydliad yn y maes 
hwn.  

Yng ngoleuni'r uchod, byddwn yn ddiolchgar o gael eich barn ar ba ystyriaeth y mae Llywodraeth 
Cymru wedi'i rhoi i wneud y defnydd gorau o asedau'r Llyfrgell Genedlaethol wrth ddatblygu'r 
cwricwlwm. Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallech drefnu cyfarfod rhwng Llywodraeth Cymru a'r 
Llyfrgell Genedlaethol i ymgysylltu ymhellach ar y pwnc hwn, a rhoi diweddariad i'r Pwyllgor pan 
fydd y cyfarfod hwn wedi ei gynnal. 

1 Cofnod y Trafodion, paragraffau 70 a 71 – 12 Tachwedd 2020 
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Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth; at 
Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; ac at Lyfrgell Genedlaethol Cymru.  

Yn gywir,  

 

Helen Mary Jones 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 


