
 

 

 

 

 

 

Dyddiad | Date: 26 Tachwedd 2021 

Pwnc | Subject: Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol ac Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol 

Annwyl Dawn, 

Yn ei gyfarfod ar 10 Tachwedd, gofynnodd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon 

a Chysylltiadau Rhyngwladol i Amgueddfa Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru am y wybodaeth 

ddiweddaraf am gynnydd tuag at gyflawni’r cynlluniau ar gyfer Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol.  

Nodaf yr hyn a ddywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ar y pryd mewn 

datganiad a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020: 

Yn dilyn casgliadau’r astudiaeth ddichonoldeb wreiddiol ar gyfer yr oriel gelf gyfoes ym 

mis Gorffennaf 2018, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru ac 

Amgueddfa Cymru, comisiynwyd y Swyddfa Wledig ar gyfer Pensaernïaeth (ROA) i gynnal 

asesiad effaith lefel uchel cychwynnol ac asesiad risg ar gyfer pob lleoliad a nodwyd ar y 

rhestr ddethol. Mae ROA bellach yn gwneud mwy o waith manwl a dylai’r adroddiad 

terfynol fod yn barod ym mis Chwefror. 

A allwch gadarnhau a gafwyd yr adroddiad terfynol gan yr ROA ym mis Chwefror 2021? A allwch chi 

amlinellu'r camau nesaf ar ôl cael yr adroddiad hwn? Hoffai'r Pwyllgor weld amserlen gyflawni ar 

gyfer y prosiect sy'n nodi'r prif gerrig milltir a'r dyddiadau ar gyfer eu cyrraedd. A allwch gadarnhau 

pryd y bydd amserlen gyflawni o'r fath yn cael ei chwblhau?  

Byddai'r Pwyllgor hefyd yn ddiolchgar am y wybodaeth ddiweddaraf am hynt yr Amgueddfa Bêl-

droed Genedlaethol. A allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am recriwtio staff i symud y prosiect 

yn ei flaen ac am drafodaethau'r Grŵp Llywio ar yr argymhellion yn y cynllun busnes, yn ogystal ag 

amserlen gyflawni’r prosiect hwn?  
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Er mwyn llywio gwaith y Pwyllgor, byddai’n dda cael y diweddariad hwn gennych erbyn 22 Rhagfyr 

2021. 

Yn gywir,  

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol  


