
 

  

  

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC  

Y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  

  

   14 Ionawr 2019  

  

Annwyl Dafydd,  

Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru  

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

ar 10 Ionawr 2019 i drafod yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.  

Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno y bydd sefydlu Archif Ddarlledu 

Genedlaethol ('yr Archif') yng Nghymru yn gyfle unigryw i hanes cymdeithasol 

pobl Cymru fod ar gael iddynt allu ei weld.    

Mae'r cais am gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) i alluogi'r prosiect 

hwn i fynd rhagddo yn un rydym yn ei gefnogi ac mae Aelodau'r Pwyllgor yn 

awyddus iawn i'r materion sy'n weddill ar yr Achos Busnes, a drafodwyd yn y 

cyfarfod, gael eu datrys yn llwyddiannus.  

Byddai'n ein helpu i ddeall pe gallech nodi natur yr anawsterau gyda'r Achos 

Busnes nad ydynt wedi'u datrys eto. Soniodd eich swyddogion fod ganddynt 

bryderon sylfaenol o hyd, sy'n awgrymu bod y sefyllfa'n fwy difrifol na'r 

darlun a gawsom yn ein cyfarfod â Llywydd y Llyfrgell a'r Llyfrgellydd 

Cenedlaethol ar 6 Rhagfyr 2018.  

Gwnaethoch sôn hefyd eich bod yn teimlo y dylai'r BBC ddarparu mwy na'r 

£20,000 a addawyd ynghyd ag oddeutu £40,000 o fath arall o gymorth, ar 

gyfer yr Archif.  Mae hyn ar y sail y cafodd Archif y BBC yn Perivale £9 miliwn 

o gyllid, ac y dylai Cymru gael cyfraniad sy'n gymesur â'r buddsoddiad 

hwnnw. Fel y trafodwyd â'r Aelodau yn ystod y cyfarfod, ni chafodd y pryder 

hwn ei godi mewn gohebiaeth â'r Llyfrgell Genedlaethol hyd yn hyn na'i 

grybwyll yn eich ymateb i Dai Lloyd AC yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Tachwedd.  

A allwch ddweud wrthym pryd oedd y tro cyntaf y gwnaethoch godi'r mater 

gyda'r BBC ynghylch cyfraniad cyllido'r BBC ac, yn benodol, a wnaethoch 

rybuddio bod y cais am y prosiect mewn perygl os na fyddai cyfran gymesur 

o gyllid ar gael?  



 

  

  

Pa ohebiaeth a gawsoch â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 

ar ddyrannu cyfran gymesur o gyllid y BBC i'r Archif yng Nghymru?  

Rydym yn deall mai dim ond ar sail Achos Busnes cadarn y gellir buddsoddi 

arian cyhoeddus ac i chi ddweud wrth y Pwyllgor eich bod yn dal heb eich 

argyhoeddi bod y cynllun yn ariannol hyfyw.  Fodd bynnag, hoffai'r Aelodau 

wybod beth yw eich prif bryder ynglŷn â'r prosiect hwn.  Ai maint y cyfraniad 

gan y BBC ydyw, neu hyfywedd ariannol y cynnig yn y tymor hir?  

A allwch egluro ymrwymiad Llywodraeth Cymru o £1 filiwn i gefnogi'r bid? Yn 

ystod y cyfarfod, gwnaethoch ddweud bod yr arian, ar hyn o bryd, yn 

dibynnu ar ddatrys pryderon Llywodraeth Cymru gyda'r Achos Busnes. A yw 

hyn yn golygu, os na dderbynnir y cais i CDL yn ystod y flwyddyn ariannol 

hon, y bydd yr £1 filiwn ar gael yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf?  

Mae'n amlwg bod eich swyddogion wedi bod yn gweithio gyda'r Llyfrgell 

Genedlaethol i ddatblygu'r prosiect hwn er mwyn sicrhau bod Cymru yn elwa 

ar £5 miliwn o gyllid y Loteri ac yn sicrhau adnodd gwerthfawr i'r Llyfrgell. 

Mae'r Pwyllgor yn cefnogi'r ymdrech hon. Rydym yn deall pwysigrwydd 

diwydrwydd dyladwy ariannol wrth fuddsoddi arian cyhoeddus, ond mae 

perygl gwirioneddol y gallai Cymru golli'r cyfle hwn i sicrhau'r buddsoddiad 

hwn a dim ond yn ddiweddar y mae rhai o'r materion a godwyd gennych yn 

ein cyfarfod wedi codi.  

Er mwyn datblygu ein gwaith ar y mater hwn, byddwn yn ddiolchgar pe 

gallech ymateb i'm cwestiynau erbyn 25 Ionawr 2019.  

  

Yn gywir,    

  

Bethan Sayed  

Cadeirydd y Pwyllgor  

  

  

  



Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru 
               Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@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.   

 
 

 
Ein cyf/Our ref:  MA-P-DET-0206-19 
 
 
Bethan Sayed AC 
Cadeirydd,   
Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 

29 Ionawr 2019  
 

 
Annwyl Bethan 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Ionawr, ac am y cyfle i roi'r newyddion diweddaraf i 
aelodau'r Pwyllgor ynghylch hynt prosiect yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.  
 
Ers mynychu cyfarfod y Pwyllgor ar 10 Ionawr rwyf wedi cyfarfod â BBC Cymru Wales er 
mwyn trafod yr Archif. Ar ôl y cyfarfod hwn gwnaeth fy swyddogion drefnu cyfarfod â BBC 
Cymru Wales a'r Llyfrgell Genedlaethol ar 18 Ionawr. Roedd yn gyfarfod positif ac adeiladol 
ac mae'r trafodaethau â'r BBC a'r Llyfrgell yn parhau.  
 
O'r dechrau'n deg fy mhrif flaenoriaeth oedd sicrhau cynaliadwyedd hirdymor yr Archif a'r 
effaith y gallai ei chael ar sefyllfa ariannol y Llyfrgell Genedlaethol, ac ar swyddogaethau a 
gweithgareddau unigryw y Llyfrgell. Yn unol â chyngor fy swyddogion, ac er mwyn ceisio 
mynd i'r afael â'r pryderon hyn, gofynnais i'r Llyfrgell Genedlaethol fynd ati dros yr haf i 
adolygu cynllun y prosiect. Nod hyn fyddai sicrhau bod y costau parhaus yn rhai y gallai'r 
Llyfrgell ymdopi â nhw, a hefyd ddangos bod cynllun realistig ar gyfer cynnal yr Archif o 
2024 wedi'i ystyried. Fel rhan o'r gwaith hwn gofynnwyd i'r Llyfrgell Genedlaethol drafod 
lefel y cyfraniad gan BBC Cymru Wales. Mae fy swyddogion hefyd wedi codi'r mater hwn â'r 
BBC. Ni wnes i godi'r mater hwn â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.  
 
Fel y gwyddoch, nid oeddwn yn teimlo erbyn mis Tachwedd y llynedd fod y pryderon 
ynghylch cynaliadwyedd wedi'u bodloni'n ddigonol i'r graddau y gallai Llywodraeth Cymru 
gynnig cymorth i'r prosiect. Mae'n bleser gen i nodi, fodd bynnag, fod y Llyfrgell 
Genedlaethol a'r BBC wedi nodi'n glir yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr eu bod yn 
llwyr ymrwymedig i gyflawni ateb derbyniol a fyddai'n sicrhau bod yr Archif yn cael ei 
chyflawni a'i chynnal. Gan fod y trafodaethau hyn yn parhau i fynd rhagddynt, sy'n cynnwys 
trafodaethau o fewn y Llyfrgell Genedlaethol a'r BBC, rwy'n siŵr eich bod yn deall na 
fyddai'n briodol i mi roi rhagor o fanylion ar hyn o bryd. 
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Rwy'n disgwyl i'r trafodaethau hyn symud ymlaen yn gyflym ac y bydd fy swyddogion mewn 
sefyllfa i roi cyngor i mi yn fuan fel y gallaf wneud penderfyniad o ran cymorth posibl gan 
Lywodraeth Cymru i'r Archif Genedlaethol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried y cyfraniad posibl 
o filiwn gan Lywodraeth Cymru.  
 
Yn gywir   

 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 
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