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Annwyl Dafydd 

Yr Archif Ddarlledu Genedlaethol 

Rhoddodd Llywydd a Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol dystiolaeth i'r Pwyllgor 

yn ein cyfarfod yn Aberystwyth ar 6 Rhagfyr.  Ymhlith materion eraill, craffodd y 

Pwyllgor ar gynrychiolwyr y Llyfrgell ynghylch y cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri 

am £5 miliwn i helpu i sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol.  

Gwelodd yr Aelodau hefyd nodyn briffio ar y mater a anfonwyd gan eich 

Ysgrifennydd Preifat ar 5 Rhagfyr.  Mae'r nodyn hwnnw bellach wedi'i gyhoeddi fel 

papur i'w nodi ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor yr wythnos hon, ynghyd â llythyr 

Llywydd y llyfrgell atoch, dyddiedig 3 Rhagfyr. 

Yn y cyfarfod yr wythnos diwethaf, dywedwyd wrthym mai'r dyddiad cau ar gyfer 

gwneud cais am arian yw dechrau mis Mawrth y flwyddyn nesaf ond y dyddiad cau 

ymarferol yw dyddiad y cyfarfod arfaethedig rhyngoch chi a chynrychiolwyr y 

Llyfrgell ym mis Chwefror. Os na chytunir ar gyfraniad y Llywodraeth erbyn y 

dyddiad hwnnw, mae'n annhebygol y bydd y prosiect yn mynd rhagddo.  

Mynegodd Aelodau'r Pwyllgor bryder ynglŷn ag amwysedd ymddangosiadol 

Llywodraeth Cymru ynghylch a fydd yn darparu'r £1 filiwn o gymorth ariannol 

sydd ei angen i sicrhau bod y prosiect yn dwyn ffrwyth.  Roedd yr Aelodau'n ei 

chael yn anodd deall pam y mae Llywodraeth Cymru o bosibl yn peryglu'r prosiect 

am resymau sy'n ymddangos yn aneglur ac yn annelwig ar hyn o bryd.   

Roedd yr Aelodau hefyd yn pryderu bod gwrthwynebiadau Llywodraeth Cymru i'r 

prosiect yn ymddangos yn fwy sylfaenol nag oedd yn amlwg yn yr atebion a 

roddwyd gennych yn dilyn cwestiwn amserol Dai Lloyd yn y Siambr ar 28 

Tachwedd.  



 

O ystyried y brys, ac er mwyn ceisio cael dealltwriaeth gliriach o'ch pryderon, 

cytunodd y Pwyllgor i'ch gwahodd i ddod i gyfarfod y Pwyllgor ddydd Iau 10 

Ionawr i ateb cwestiynau'r Aelodau ar y mater hwn.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallai eich swyddogion gysylltu â Chlerc y Pwyllgor i 

drefnu'r union fanylion.    

Yn gywir 

 

Bethan Sayed AM 

Cadeirydd 


