
 

       

      

24 Tachwedd 2020 

Annwyl Jane  

Penodiadau i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

Ar 12 Tachwedd cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru pan 
drafodwyd penodiadau cyhoeddus i Fwrdd Ymddiriedolwyr y Llyfrgell Genedlaethol.  

Gan fod penodiadau cyhoeddus yn dod o dan eich portffolio chi o gyfrifoldebau, byddem yn 
ddiolchgar pe gallech amlinellu pa gamau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod y gronfa orau bosibl o 
ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol - gan 
gynnwys sicrhau gwell ehangder ac amrywiaeth o ran sgiliau, doniau, a phrofiad o ran ymgeiswyr 
a’r rhai a benodir. Yn yr un modd, hoffem ofyn pa asesiad a wnaed o briodoldeb y tâl ar gyfer y 
Cadeirydd Gweithredol, ac aelodau Bwrdd y Llyfrgell Genedlaethol - gan gynnwys manylion am sut 
mae'n cymharu â rolau a phenodiadau tebyg ar draws y sector cyhoeddus. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Dafydd Elis-Thomas AS, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, 
Chwaraeon a Thwristiaeth 

 

Yn gywir,  

 

Helen Mary Jones 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

 

 

Jane Hutt AS  

Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip  

  



 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 



Jane Hutt AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip 
Deputy Minister and Chief Whip 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
  
 
 
Helen Mary Jones AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1SN  
 
SeneddDGCh@senedd.cymru  
 

 
17 Rhagfyr 2020 

 
 
Annwyl Helen Mary, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Tachwedd ynghylch penodiadau i Fwrdd Ymddiriedolwyr 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 
 
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru’n recriwtio Ymddiriedolwyr i Fwrdd Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru. Fel rhan o’r broses hon, rydym wedi gweithio’n agos â’r Llyfrgell i 
ddatblygu’r pecyn recriwtio a’r deunydd hysbysebu. Mae’r meini prawf yn pwysleisio’n 
benodol yr angen am ddealltwriaeth ac ymroddiad i amrywiaeth a chynhwysiant a chafodd 
rolau’r Ymddiriedolwyr eu hysbysebu’n eang ar draws ystod o gyfryngau, gan gynnwys, ar 
lwyfannau digidol Cymraeg. Cafodd y swyddi gwag eu rhannu â rhanddeiliaid o’r grwpiau 
amddiffyn, gan gynnwys yr unigolion yr ydym yn cyfathrebu â nhw fel rhan o waith 
gweithredu’r Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus 
Llywodraeth Cymru. Byddwn yn gwerthuso effaith ein gwaith maes a byddwn yn gwneud 
hyn ar ôl yr ymgyrch recriwtio hon. 
 
O ran asesiad o briodoldeb cydnabyddiaeth ariannol i’r Cadeirydd Gweithredol ac Aelodau’r 
Bwrdd, byddwch yn ymwybodol bod rôl y Llywydd yn rôl â thâl. Fodd bynnag, nid yw pob rôl 
ar lefel Bwrdd yn rôl â thâl ac yn y maes Diwylliant, mae rolau Ymddiriedolwyr yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru, yn wirfoddol eu 
natur. 
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Gall rolau Ymddiriedolwyr sy’n rolau â thâl fod yn gymhleth, yn aml oherwydd bod corff 
hefyd yn elusen. Yn gyffredinol, ni all elusennau dalu eu Hymddiriedolwyr am fod yn 
Ymddiriedolwr yn unig. Mae rhai elusennau'n talu Ymddiriedolwyr, ond ni allant ond wneud 
hynny os yw’n cael ei ganiatáu gan eu dogfen lywodraethol, gan y Comisiwn Elusennau neu 
gan y llysoedd. 
 
Er mwyn cynnal cysondeb a thryloywder, mae Llywodraeth Cymru yn dilyn canllawiau 
penodol wrth gynnig tâl ar gyfer penodiadau cyhoeddus. Yn gyffredinol, mae pum lefel 
wahanol o gydnabyddiaeth ariannol yn seiliedig ar asesiad o faint, cymhlethdod ac amlygiad 
y corff i risg. Mae'r canllawiau'n cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Mae rhan o'r gwaith hwn 
wedi ystyried y dull a fabwysiadwyd ar draws rhannau eraill o'r DU ac wedi nodi trefniadau 
tebyg heb dâl ar gyfer Ymddiriedolwyr yn y sector Diwylliant. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Jane Hutt AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip 
Deputy Minister and Chief Whip 
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