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Annwyl Linda,  

  

Archif Ddarlledu Genedlaethol  

  

Fel y gwyddoch, trafododd yr Aelodau gais Llyfrgell Genedlaethol Cymru am 

£5 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) i sefydlu Archif Ddarlledu 

Genedlaethol yng nghyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

ar 6 Rhagfyr 2018.    

Yn ein cyfarfod ar 10 Ionawr 2019, cawsom y cyfle i drafod y cais â'r 

Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 

Thwristiaeth. Hefyd, cawsom gopïau o ohebiaeth at y Llyfrgell sydd wedi'u 

cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir gweld y cyfarfod ar SeneddTV.  

Roeddem yn falch o glywed bod y Dirprwy Weinidog yn cefnogi datblygu 

Archif yng Nghymru, er ei fod yn rhybuddio y dylai unrhyw brosiect fwrw 

ymlaen ar sail y defnydd gorau o arian cyhoeddus.   

Mae Aelodau'r Pwyllgor yn awyddus i sicrhau bod y prosiect hwn yn dwyn 

ffrwyth. Rydym yn teimlo ei bod yn hollbwysig diogelu ein hanes 

cymdeithasol ac iddo fod ar gael i bobl Cymru ei weld. Felly, byddai'n 

ddefnyddiol os gallech egluro rhai materion a gododd.  

Materion sy'n weddill, yn ymwneud â'r Achos Busnes  

Yn ystod y cyfarfod, clywsom fod Llywodraeth Cymru yn dal i geisio sicrwydd 

gan y Llyfrgell ar Achos Busnes y cais. A allwch gadarnhau bod Llywodraeth 

Cymru wedi cael y wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani ar gyfer yr 

Achos Busnes?  

http://senedd.assembly.wales/ieListDocuments.aspx?CId=445&MId=5119&Ver=4
http://senedd.assembly.wales/ieListDocuments.aspx?CId=445&MId=5119&Ver=4
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/ad24ca1f-4ec9-4778-88de-97273152c054?autostart=True
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/ad24ca1f-4ec9-4778-88de-97273152c054?autostart=True


 

  

  

Nodwyd gennych, yn ein cyfarfod ym mis Rhagfyr, y bydd y cais yn cael ei 

gymeradwyo yng nghyfarfod Bwrdd y Llyfrgell Genedlaethol ym mis 

Chwefror. Mae Aelodau'r Pwyllgor yn awyddus i sicrhau y caiff materion sy'n 

weddill eu datrys cyn hyn.   

Trafodaethau â Llywodraeth Cymru  

A allwch egluro dyddiadau'r holl gyfarfodydd ar y pwnc hwn rhwng y Llyfrgell 

Genedlaethol – naill ai chi neu'r Llywydd – a'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth hyd yn hyn?  

Rwy'n deall y disgwylir i chi gyfarfod â'r Dirprwy Weinidog ym mis Chwefror. 

A ydych yn rhagweld y byddwch wedi gwneud cynnydd digonol gyda'r Achos 

Busnes erbyn y cyfarfod hwn? Os nad ydych, a oes gennych gynllun wrth 

gefn i sicrhau y bydd cais CDL yn dal i gael ei ystyried os na chaiff ei 

gyflwyno erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon?  

Gan ymddiheuro am y byr rybudd, byddwn yn ddiolchgar am eich ymateb 

erbyn 25 Ionawr i'r rhain a materion eraill a godwyd ar 10 Ionawr yr hoffech 

ymdrin â hwy.  

  

Yn gywir,    

  

Bethan Sayed  

Cadeirydd y Pwyllgor  
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