
 
 
 
 

 
 

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC 

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

Llywodraeth Cymru  

2 Ebrill 2019 

 

Annwyl Dafydd, 

 

Ymarfer recriwtio Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru 

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn un o'r Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan 

Lywodraeth Cymru sy'n dod dan gylch gwaith y Pwyllgor Diwylliant, y 

Gymraeg a Chyfathrebu. Fel rhan o'n rôl wrth graffu ar berfformiad y 

Llyfrgell, rwyf yn amlwg yn awyddus i sicrhau y gall ei thîm arwain ddarparu'r 

weledigaeth a'r ymatebolrwydd sydd eu hangen yn ystod y cyfnod heriol 

presennol i'r sector cyhoeddus, a sefydliadau treftadaeth yn arbennig. 

Mae'r ymarfer recriwtio diweddar ar gyfer olynydd i Linda Tomos, 

Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru, wedi codi rhai materion sy'n peri pryder yr 

hoffwn eu trafod. 

Rwyf wedi gweld y negeseuon e-bost rhwng yr Adran Adnoddau Dynol yn y 

Llyfrgell a swyddogion yn Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 

Llywodraeth Cymru.  Rhoddwyd yr e-byst hyn i Gymdeithas yr Iaith o dan y 

Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Mae'n ymddangos bod cynnwys yr e-byst yn awgrymu eich bod chi, fel y 

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, drwy eich 

swyddogion, wedi ceisio cadarnhau geiriad yr hysbyseb swydd cyn iddi gael 

ei chyhoeddi, gan fynnu y dylai meini prawf y swydd nodi bod sgiliau siarad 

Cymraeg yn hynod ddymunol yn hytrach na hanfodol. Rwyf o'r farn, fel yr 

oedd Llywydd y Llyfrgell, fod eich ymyriad wedi mynd y tu hwnt i ffiniau eich 

rôl fel y nodwyd yn y Ddogfen Fframwaith rhwng Llywodraeth Cymru a'r 

Llyfrgell. Mae'r Fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol ymgynghori â'r 

Llywodraeth ar y broses benodi, ond nid yw'n ei gwneud yn ofynnol 

cymeradwyo'r hysbyseb gan Weinidog cyn ei chyhoeddi. 

Rwy’n derbyn mai eich bwriad oedd sicrhau cronfa mor eang â phosibl o 

ymgeiswyr, ond mae eich ymyriadau a'ch ymgais ddilynol i ohirio cyhoeddi'r 

hysbyseb yn codi pryderon difrifol ynghylch priodoldeb ac atebolrwydd.  



 
 
 
 

 
 

Fel Cadeirydd y Pwyllgor, rwy’n awyddus i sicrhau y gall y Llyfrgell gyflawni ei 

chylch gwaith fel y bo'n briodol ym marn y Llyfrgell, ac nad yw Llywodraeth 

Cymru yn dylanwadu'n ormodol ar weithrediadau ei gwaith o ddydd i ddydd. 

Perthynas waith â chyrff hyd braich 

Nid yw'r e-byst yn portreadu perthynas waith adeiladol ac rwy’n pryderu y 

gall hyn gael effaith andwyol ar allu'r Llyfrgell i gyflawni ei chylch gwaith. 

Rwy’n siomedig y defnyddir pwysau gwleidyddol fel hyn. Mae gan bobl 

Cymru yr hawl i ddisgwyl i'w Llywodraeth ymddiried mewn cyrff hyd braich i 

gyflawni ei rôl heb ymyrraeth gan y Dirprwy Weinidog. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'm pryderon yn ysgrifenedig erbyn 

26 Ebrill. 

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 
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                                                                                                                                1 Mai 2019  
 
Annwyl Bethan, 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Ebrill. 
 
Mae'ch llythyr yn cyfeirio at fy rhan i yn y broses o benodi Prif Weithredwr newydd y Llyfrgell 
Genedlaethol. Codwyd yr un mater gan Arweinydd Plaid Cymru mewn llythyr diweddar at y 
Prif Weinidog ac os ca i, hoffwn dynnu'ch sylw at ei gasgliadau ar y mater.  
 
Wedi ymchwilio i'r mater, barn y Prif Weinidog oedd bod 'gan Lywodraeth Cymru rôl ddilys 
yn y broses o benodi Prif Lyfrgellydd newydd oherwydd dan y Cytundeb Fframwaith ar y 
pryd roedd rheidrwydd ar y Llyfrgell i ymgynghori â Llywodraeth Cymru am eu cynigion.'  
 
Ychwanegodd ei bod yn 'gwbl briodol i'r Dirprwy Weinidog gael barn am y cynigion hynny a 
gofyn am i'r farn honno gael ei mynegi wrth y Llyfrgell Genedlaethol. Dywedodd hefyd 'nad 
oes cwyn wedi dod i law oddi wrth y Llyfrgell Genedlaethol yn dweud eu bod yn teimlo 
iddynt ddioddef ymddygiad amhriodol, ar lefel swyddogol na gweinidogol'.  
 
Fe ddywedwch hefyd nad yw'r e-byst gafodd eu rhyddhau o dan gais Rhyddid Gwybodaeth 
Cymdeithas yr Iaith yn 'portreadu perthynas waith adeiladol' rhwng Llywodraeth Cymru a'r 
Llyfrgell Genedlaethol a'ch bod yn 'pryderu y gall hyn gael effaith andwyol ar allu'r Llyfrgell i 
gyflawni ei chylch gwaith'. Gallaf eich sicrhau chi bod y berthynas weithio yn un adeiladol, 
fel y mae rhai digwyddiadau diweddar yn eu profi:  
 
 Y cyfarfod hynod adeiladol a gefais yn y Llyfrgell ar 14 Chwefror, gyda'r Llywydd, y Prif 

Lyfrgellydd ar y pryd, a'r Prif Lyfrgellydd newydd (dynodedig).  
 

 Ar yr un diwrnod, cafais drafodaethau adeiladol ar y safle gyda'r Llywydd ac uwch 
aelodau'r staff am y cyfleoedd i adfer Oriel Gregynog. Mae'r Llyfrgell am ailwampio'r oriel 
a'i hadfer i'w maint gwreiddiol. Rwy'n gobeithio gallu gwneud cyhoeddiad am y prosiect 
hwn cyn hir.  
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 Y cyfweliadau diweddar ar gyfer Ymddiriedolwyr newydd ac Is-lywydd newydd yn unol 

â'r drefn penodiadau cyhoeddus. Cymerodd Llywydd y Llyfrgell a dau o'm huwch 
swyddogion yn ogystal ag aelod annibynnol, ran yn y broses honno. Rwy'n aros am eu 
hargymhellion. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, bu'n broses adeiladol  iawn hyd yma gyda phawb 
yn cydweithio'n llawn.  

 
 Fy mhenderfyniad diweddar (14 Ebrill) i neilltuo £1.325 miliwn yn ychwanegol o arian 

cyfalaf i'r Llyfrgell dros y ddwy flynedd nesaf (2020-2022).  
 
 
Mae fy swyddogion a finnau wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau bod y berthynas adeiladol hon 
yn parhau.  
 
Yn gywir 
 
 

 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC 

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism  
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