
Adroddiad i’r:  Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
 
Dyddiad y Cyfarfod: 10 Rhagfyr 2015 
 
Aelod/Swyddog  Aelod Arweiniol ar gyfer Cwsmeriaid a Chymunedau / 
Arweiniol:   Pennaeth Cwsmeriaid a Chefnogaeth Addysg 
 
Awdur yr Adroddiad: Prif Lyfrgellydd/Partner Busnes Gwasanaethau Cwsmeriaid 
 
Teitl: Asesiad Llywodraeth Cymru o berfformiad Gwasanaeth y 

Llyfrgell ar gyfer 2014/15, a chynnydd hyd yma wrth 
ddatblygu llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol 

 
 

 
1. Beth yw byrdwn yr adroddiad? 
  

Amlinella’r adroddiad berfformiad y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn erbyn Fframwaith 
Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus 2014-17 Llywodraeth Cymru, ac mae’n ystyried hyn 
yng nghyd-destun Fframwaith Cyflwyno Gwasanaethau Cwsmeriaid Wyneb yn Wyneb 
newydd Sir Ddinbych. 

 
2.  Beth yw’r rheswm am lunio’r adroddiad hwn? 
  

Gofynnodd y pwyllgor am yr adroddiad hwn yn ei gyfarfod ar 15 Ionawr 2015. 
 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 
  
 Bod y pwyllgor yn ystyried Asesiad Llywodraeth Cymru o berfformiad y Gwasanaeth 

Llyfrgelloedd ac ymateb Sir Ddinbych, yn enwedig yng nghyd-destun y Fframwaith 
Cyflwyno Gwasanaethau Cwsmeriaid newydd. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
  
4.1 Mae gan awdurdodau llyfrgelloedd yng Nghymru ddyletswydd statudol dan y Ddeddf 

Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964 i gyflwyno gwasanaeth ‘cynhwysfawr 
ac effeithlon’ i’w drigolion. Mae Fframweithiau Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
Cymru’n galluogi Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru 
(CyMAL yn flaenorol) i fesur ac asesu sut mae awdurdodau’n diwallu eu dyletswyddau 
statudol. Lansiwyd y bumed fframwaith gan y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon ym 
Mhrestatyn ar 1 Mai 2014. 

 
4.2 Cyflwyna Wasanaethau’r Llyfrgelloedd Adroddiad Blynyddol bob Gorffennaf, sy’n nodi 

perfformiad yn erbyn 18 Hawl Graidd ac 16 Dangosydd Ansawdd ar gyfer y flwyddyn 
ariannol flaenorol, y mae’r Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn ymateb 
gydag asesiad ffurfiol ym mis Medi/Hydref.   

 
4.3 Mae’r 18 Hawl Graidd (rhestr lawn yn Atodiad A) yn amlinellu’r hyn y gall trigolion lleol 

ei ddisgwyl gan eu Gwasanaeth Llyfrgell. Bodlonwyd 17 o’r 18 Hawl Graidd yn llawn yn 
14/15. Gan fod y gwasanaeth yn destun ad-drefnu yn ystod 14/15, ni fodlonwyd yr 
“Hawl mynediad ar-lein a phrint i Strategaeth a Gweledigaeth y Gwasanaeth” y tro hwn: 
bydd hwn ar gael erbyn mis Mawrth 2016. 



 
4.4 Mae’r Fframwaith Safonau hefyd yn cynnwys 16 Dangosydd Ansawdd, dim ond 7 

ohonynt sydd wedi cael targed penodol gan Lywodraeth Cymru. Bodlonodd Sir 
Ddinbych 3 o’r 7 a bodlonodd y 4 oedd yn weddill yn rhannol: 

 

Rhif Dangosydd Ansawdd Perfformiad Sir Ddinbych 
3 Cefnogaeth i ddatblygiad unigol: 

 
- Cefnogaeth sylfaenol wrth 

ddefnyddio TGCh 
- Hyfforddiant i wella sgiliau 

llythrennedd, rhifedd a digidol 
- Mynediad i adnoddau e-lywodraeth 

lleol a chenedlaethol 
- Rhaglenni datblygu darllenwyr i 

oedolion a phlant 

Bodlonwyd yn llawn.  
 
Mae’r holl staff yn rhoi cefnogaeth i 
ddefnyddwyr ar draws y meysydd 
gwasanaeth angenrheidiol. 

5 Mynediad: 
 

- Bydd o leiaf 75% o aelwydydd o 
fewn 2.5 filltir o lyfrgell sefydlog 

Bodlonwyd yn llawn 
 

- 88% o fewn 2.5 milltir 

8 Mynediad i ddeunydd darllen cyfoes: 
 
- Isafswm gwariant o £2,140 fesul 

1,000 o’r boblogaeth. 
 

- Ail-lenwi 11% o’r stoc benthyca 
 

Bodlonwyd yn rhannol: 
 

- £1,836 o wariant fesul 1,000 o’r 
boblogaeth. 
 

- Ail-lenwi 12.6% o’r stoc 
 

Ni fydd y targed yn cael ei fodloni yn 15/16  

9 Gwariant priodol ar ddeunyddiau 
darllen: 

 
- dylai o leiaf 4% o’r gronfa lyfrau 

gyffredinol fynd i siaradwyr 
Cymraeg 

 
- i blant fod o fewn 2% o boblogaeth 

plant yr awdurdod (Poblogaeth plant 
CSDd yw 18%) 

 
 

Bodlonwyd yn rhannol: 
 
 

- Gwariwyd 7.6% ar ddeunyddiau 
darllen Cymraeg 

 
Gyda phoblogaeth plant CSDd ar 18%, 
gosodwyd y gwariant targed ar lyfrau plant 
gan Lywodraeth Cymru i 16%-20% o’r gronfa 
lyfrau. Wedi gwario uwchlaw’r swm hwn i 
gefnogi sgiliau darllen a llythrennedd plant 
(maes blaenoriaeth i’r gwasanaeth), 
ystyriwyd bod CSDd wedi methu â bodloni ei 
darged. Codwyd y dull ataliol hwn gyda’r 
Dirprwy Weinidog  a chyda’r Is-adran 
Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd. Ni 
fydd y gwasanaeth yn gostwng ei gefnogaeth 
i ddarllen plant er mwyn ticio blwch. 

10 Mynediad ar-lein am ddim 
 
- O leiaf 9 cyfrifiadur fesul 10,000 o’r 

boblogaeth. 
 

- Wifi am ddim ym mhob llyfrgell 
 

Bodlonwyd yn rhannol. 
 

- 10 cyfrifiadur fesul 10,000 o’r 
boblogaeth. 

 
Mae Wifi mewn 6 o’r 8 lleoliad a bydd yn cael 
ei osod yn Rhuddlan a Llanelwy erbyn 3/16. 

13 Lefelau staffio a chymwysterau: 
 
- 3.6 CALl fesul 10,000 o’r 

boblogaeth. 

Bodlonwyd yn rhannol. 
 

- 3.3 CALl fesul 10,000 o’r boblogaeth. 
 

-  0.68 o staff cymwys 



- O leiaf 0.65 o staff cymwys fesul 
10,000 o’r boblogaeth 

 

 
Yn dilyn uno/ad-drefnu’r Gwasanaethau 
Llyfrgelloedd a’r Gwasanaethau Cwsmeriaid, 
byddwn yn ailystyried sut i roi gwybod am y 
dangosydd hwn yn y dyfodol. 

16 Oriau agor 
 
- O leiaf 120 o oriau i gyd fesul 1,000 

o’r boblogaeth. 
 

Bodlonwyd yn llawn. 
 

- 149 o oriau agor i gyd 
 
Mae’r oriau agor newydd a gyflwynwyd ar 16 
Tach 2015 yn cynnig 139 o oriau agor i gyd 
fesul 1,000 o’r boblogaeth. 

 
4.5 Nid oes gan y Dangosyddion Ansawdd sy’n weddill unrhyw dargedau gosod, ond maen 

nhw’n gyfuniad o ddangosyddion cymharol (lle gellir cymharu yn erbyn awdurdodau 
eraill ac yn erbyn perfformiad yr awdurdodau eu hunain gydag amser) a dadansoddiad 
o arolygon cwsmeriaid oedolion a phlant ar wahân, a gynhelir unwaith bob tair blynedd.  

 

4.6 Gellir gweld y rhestr o Ddangosyddion Ansawdd cymharol ar dudalennau 3 a 4 
Adroddiad Asesu Blynyddol llawn yr Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 
(Atodiad B). Dengys y tabl berfformiad a safle Sir Ddinbych o gymharu â’r lefelau 
perfformiad isaf, cymedrig ac uchaf ledled Cymru. Yn dilyn trosglwyddo o CML i CES, 
a’r ffocws ar foderneiddio ac ad-drefnu Gwasanaeth y Llyfrgell, nid oedd digon o allu i 
ymateb i rywfaint o’r data a’r hunanasesiadau y mae ar yr Isadran Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd eu hangen wrth gwblhau’r datganiad. O ganlyniad, mae 
perfformiad Sir Ddinbych yn erbyn rhai o’r dangosyddion cymharol yn anghyflawn ar 
gyfer 2014-15, ond byddant yn cael eu gwella yn natganiad 2015-16. Bydd yr arolwg 
cwsmeriaid oedolion bob tair blynedd yn cael ei gynnal yn 15/16 a’r plant yn 16/17. 

 

4.7 O’r digwyddiadau cymharol a gyflwynwyd, mae Sir Ddinbych: 
o ymhlith yr uchaf o ran presenoldeb mewn digwyddiadau, ac ar gyfer amserau 

cyflenwi mewn ymateb i geisiadau’r cwsmeriaid 
o yn y safle cymedrig ar gyfer ymweliadau llyfrgell, cost fesul ymweliadau a 

gwariant fesul pen 
o ymhlith yr isaf ar gyfer ymweliadau â thudalennau gwe gwasanaeth y llyfrgell a 

defnydd y cwsmeriaid o wasanaethau TGCh 
Gellir gweld y manylion llawn yn Atodiad B. 

 
4.9 Mae Rhaglen Trawsnewid Digidol Sir Ddinbych yn cynnwys cyflwyno fframwaith 

gwasanaeth cwsmeriaid wyneb yn wyneb digidol modern, a darparu strwythur ar draws 
sawl lleoliad. Ym mis Tachwedd, yr un cyntaf i gael ei gwblhau oedd adeilad Llyfrgell y 
Rhyl yn Stryd yr Eglwys, ac agorwyd Siop Un Alwad newydd sbon y dref i’r cyhoedd, 
sy’n cynnig ystod eang o wasanaethau mewn un adeilad. Erbyn hyn, gall cwsmeriaid: 

o Dalu am nwyddau a gwasanaethau’r cyngor gan ddefnyddio cyfleusterau 
modern newydd 

o Gofyn/gwneud cais am wasanaethau a dod o hyd i wybodaeth gan ddefnyddio 
ystafell gyfrifiaduron ar-lein newydd y Cyngor 

o Llogi ystafell gyfarfod fodern newydd 
o Ac o 7 Rhagfyr ymlaen – cyfarfod â chynghorwyr Budd-daliadau, y Dreth 

Gyngor a Threthi Busnes am gyngor arbenigol   
 
4.10 Bydd gwasanaethau presennol y llyfrgell yn parhau i fod ar gael gan alluogi cwsmeriaid 

i fenthyca a dychwelyd llyfrau’r llyfrgell, gwneud copïau ac argraffu dogfennau, mynychu 



sesiynau/digwyddiadau hyfforddiant, ymweld â’r Amgueddfa, a phrynu lluniaeth o gaffi 
Cook Book. Bydd yr holl wasanaethau’n parhau i gael eu cefnogi gan Gynorthwywyr 
Gwasanaeth Cwsmeriaid hynod brofiadol a medrus.       

 
4.11 Mae’r enghraifft yn y Rhyl yn dod â nifer o wasanaethau’r cyngor at ei gilydd dan un to, 

ac mae’n esiampl o wasanaethau sy’n cydweithio er budd y gymuned.  Bydd y model yn 
cael ei gyflwyno i leoliadau eraill yn unol â’r Fframwaith Gwasanaethau Cwsmeriaid 
Wyneb yn Wyneb (Atodiad C). Ymwelodd y Dirprwy Weinidog â’r Siop Un Alwad 
newydd ar ddechrau mis Tachwedd, a rhyddhaodd y Datganiad Ysgrifenedig canlynol 
yn dilyn hynny. 

 
 “Rwy'n ymrwymedig i sicrhau bod ein llyfrgelloedd cyhoeddus yn ganolfannau 

cymunedol croesawgar sy'n darparu amrywiaeth o wasanaethau digidol, llythrennedd a 
diwylliannol, yn ogystal â rhoi mynediad i wasanaethau eraill.” 
 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Cyfrifoldeb statudol yr Awdurdod yw Gwasanaeth y Llyfrgelloedd, ac mae trawsnewid y 
gwasanaeth yn cyfrannu at yr agenda foderneiddio. 

 
6. Beth fydd y gost a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
   

Bydd y Fframwaith Gwasanaethau Cwsmeriaid Wyneb yn Wyneb yn galluogi ystod o 
wasanaethau a phartneriaid eraill y cyngor i estyn at a chyflwyno gwasanaethau ar lefel 
gymunedol leol heb unrhyw gost ychwanegol. 

  
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a wnaed ar y 

penderfyniad?  
  
  Ddim yn berthnasol 
 
8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
 

Cyflwynwyd adroddiad  ar Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus newydd 
Cymru i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad ym mis Ionawr 2015. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
 Ddim yn berthnasol 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i’w lleihau? 
  

Ddim yn berthnasol 
 
11. Y Grym i wneud y Penderfyniad 
 

Amlinella Erthygl 6.3.4(b) yng Nghyfansoddiad y Cyngor rymoedd Archwilio mewn 

perthynas ag amcanion y polisi, targedau perfformiad a meysydd gwasanaeth 

penodol. 


