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Annwyl Rhodri, 

Craffu ar Gyfrifon 2016-17  

Diolch ichi am eich ymatebion i'r argymhellion a roddwyd i Lyfrgell Genedlaethol 

Cymru (y Llyfrgell) yn yr adroddiad craffu ar gyfrifon 2016-17 gan y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus (y Pwyllgor).  Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion, ynghyd â'r 

rhai a gafwyd gan sefydliadau eraill y gwnaeth argymhellion iddynt, yn ei gyfarfod 

ar 16 Ebrill 2018. 

 

Mae'r Pwyllgor yn nodi ac yn croesawu'ch ymateb, lle rydych wedi nodi'n fanwl y 

newidiadau yr ydych wedi'u hystyried mewn perthynas â'r gronfa bensiwn, a'r 

newidiadau y gallech eu hystyried.  Mae'r Aelodau'n annog y Llyfrgell i barhau i 

ystyried y ffordd orau iddi reoli'r risgiau cysylltiedig, gan gynnwys newidiadau i'r 

cynllun ac a fyddai'n bosibl symud aelodau i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil 

wrth ddileu unrhyw ddiffyg. 

 

Hefyd, nododd yr Aelodau y wybodaeth mewn ymateb i'w argymhellion ynglŷn â 

chynllunio ariannol (argymhellion 3 a 22).  Y mis diwethaf, anfonodd y Gweinidog 

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon lythyr cylch gwaith y Llyfrgell ar gyfer 2018-

19  Roedd hwn yn nodi ei chyllid grant ar gyfer 2018-19, ynghyd â dyraniadau 

dangosol ar gyfer 2019-20 (a chyfalaf yn unig ar gyfer 2020-21).   Bydd yr 

adnodd refeniw yn parhau ar yr un lefel ag ar gyfer 2017-18, tra bydd y 



 

dyraniadau cyfalaf yn cynnwys symiau ychwanegol ar gyfer cynnal a chadw o £3 

miliwn yn 2018-19, £2.4 miliwn yn 2019-20, a £0.275 miliwn yn 2020-21. Bydd 

lefelau cyllido dangosol y tu hwnt i un flwyddyn yn caniatáu i'r Llyfrgell gynllunio 

ei waith cyflawni'n well yn y tymor canolig ac, wrth ailedrych ar gynllunio ariannol, 

yn galluogi swyddogion i fynd i'r afael ag ystod o senarios, fel amrywiadau mewn 

costau a chanfod adnoddau i ymateb i heriau.  Mae hyn yn arbennig o bwysig o 

gofio'r cyfeiriad yn y wybodaeth atodol yr ydych wedi'i darparu at y canlyniadau 

posibl os bydd gostyngiad yng nghymorth grant y Llyfrgell neu os bydd yn aros ar 

yr un lefel ag yn y blynyddoedd blaenorol.  

 

Yn olaf, nododd y Pwyllgor yr amserlen datblygu cynllun y gweithlu, a ddarparwyd 

mewn ymateb i'w gais (argymhelliad 23).  Mae'r Aelodau'n nodi bod disgwyl i 

swyddogion ddadansoddi canlyniadau archwiliad sgiliau yr holl staff ac adrodd ar 

fylchau sgiliau ac anghenion yn y dyfodol cyn cyflwyno drafft y Strategaeth 

Pobl/Cynllun Gweithredu Datblygu'r Gweithlu ym mis Hydref i'r Tîm Gweithredol 

a'r Cyngor Partneriaeth Adnoddau Dynol.  Disgwylir cyflwyno'r 'cynllun drafft 

terfynol' i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ddiwedd mis Tachwedd 2018.  Mae'r 

Aelodau'n gofyn i'r Llyfrgell roi diweddariad i'r Pwyllgor wedi iddo gwblhau'r 

gwaith hwn, ynghyd ag asesiad o'r goblygiadau cysylltiedig, o safbwynt 

gweithredol ac o safbwynt ariannol. Byddwn yn croesawu'ch sylwadau ynghylch y 

pwyntiau eraill yn fy llythyr erbyn 1 Medi. 

 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 


