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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Mae’r adroddiad hwn yn amlygu perfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell yn erbyn 
Safonau Cenedlaethol.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
Darparu gwybodaeth i Aelodau am y Fframwaith o Safonau Llyfrgell (2017-2020) 
newydd, gan amlygu perfformiad mwyaf diweddar Sir Ddinbych lle bo hynny’n 
berthnasol. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
 Dylai’r Pwyllgor nodi a chynnig sylwadau ar ofynion y chweched fframwaith 
perfformiad o Safonau Llyfrgell ac ystyried gwneud cais am adroddiad cynnydd yn y 
dyfodol.  

 
4. Manylion yr adroddiad 
  
4.1  Mae dyletswydd statudol ar bob awdurdod llyfrgell yng Nghymru dan Ddeddf 

Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 i ddarparu gwasanaeth 
‘cynhwysfawr ac effeithlon’ i’w breswylwyr. Mae’r Fframwaith o Safonau Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru yn galluogi i MALD (Adran Amgueddfeydd, Archifau a 
Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru, CyMAL gynt) fesur ac asesu sut y mae 
awdurdodau yn cyflawni eu dyletswyddau statudol.  Bydd y chweched Fframwaith yn 
weithredol o fis Ebrill 2017 hyd at fis Mawrth 2020. 

 
4.2 Mae’r Gwasanaethau Llyfrgell yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol bob mis Gorffennaf, 

sy’n nodi eu perfformiad yn erbyn 18 Hawl Craidd ac 16 Dangosydd Ansawdd ar 
gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol. Yn dilyn hyn bydd MALD yn ymateb ag asesiad 
ffurfiol ym mis Medi/ Hydref.   

 
4.3 Mae’r fframwaith perfformiad cyfredol (Fframwaith 5) yn cwmpasu’r cyfnod 2014-

2017, ac mae’n cynnwys 18 Hawl Craidd a 7 Dangosydd Ansawdd gyda thargedau 
penodol.  

 



4.4 Dros gyfnod y pumed Fframwaith (2014-2017), mae Cyngor Sir Ddinbych wedi 
llwyddo i gyflawni 17 o 18 Hawl Craidd, yr unig hawl a oedd yn weddill oedd 
datganiad i’r cyhoedd am strategaeth a gweledigaeth y Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 
y dyfodol. Gan fod y gwasanaeth wedi cael ei ailstrwythuro sawl tro yn ystod y cyfnod 
hwn, yn ogystal â gorfod bod yn atebol i dri Phennaeth Gwasanaeth gwahanol, nid 
yw diffinio strategaeth gydlynol na gweledigaeth ar gyfer y dyfodol wedi bod yn bosib 
tan rŵan.  Fodd bynnag, byddwn yn mynd i’r afael â’r hawl benodol hon yn 2017/18 
yn unol â datblygiad y Cynllun Busnes Gwasanaeth ar gyfer Cwsmeriaid, Cyfathrebu 
a Marchnata. 

 
4.5  O’r 16 Dangosydd Ansawdd sydd wedi’u cynnwys yn y Fframwaith Cyfredol, mae 

MALD wedi gosod targedau penodol ar gyfer 7 ohonynt. Mae’r dangosyddion eraill i 
gyd yn gymharol â pherfformiad awdurdodau eraill ledled Cymru.  Y 7 dangosydd 
gyda thargedau eisoes wedi’u gosod yw: 

 

1 Cefnogaeth ar gyfer datblygiad defnyddiwr unigol (i gael 
mynediad at seilwaith TGCh, cynnwys digidol, gwybodaeth a 
gweithgareddau datblygu darllenwr).  
 

2 Lleoliad y mannau gwasanaeth 
 

3 Gwariant ar lyfrau ac adnoddau ar gyfer y cyhoedd. 
 

4 Darpariaeth o ddeunydd darllen addas (% o’r gronfa lyfrau sy’n 
cael ei gwario ar yr Iaith Gymraeg ac adnoddau i blant). 
 

5 Darpariaeth o gyfrifiaduron a wifi cyhoeddus ar gyfer y 
cyhoedd. 
 

6 Lefelau staffio a chymwysterau 
 

7 Oriau agor 
 

 
 Mae’r mwyafrif o'r rhain wedi’u cynnwys yn y fframwaith newydd ar gyfer 2017-2020, 

gweler Atodiad A am fanylion pellach.  
 
4.6 O ran y 7 Dangosydd Ansawdd sydd â thargedau wedi’u gosod arnynt, mae MALD 

yn asesu’n flynyddol i weld os yw’r awdurdod wedi llwyddo i gyflawni’r targedau hyn, 
wedi eu cyflawni’n rhannol neu heb eu cyflawni: 

 

Dangosyddion 
Ansawdd CSDd (allan 
o 7) 

Wedi eu 
Cyflawni 

Cyflawni’n 
rhannol 

Heb eu 
cyflawni 

2014/15 3 4 0 

2015/16 3 3 1 

2016/17 (amcangyfrifiad 
CSDd)  

4 2 1 

 



4.7 Roedd yr unig darged heb ei gyflawni yn 2015/16 yn ymwneud â gwariant ar lyfrau ac 
adnoddau ar gyfer y cyhoedd. 

 
4.8 Yn 2016/17 rydym yn amcangyfrif y bydd 4 o’r 7 targed yn cael eu cyflawni, y 

dangosydd ychwanegol i’r 3 a gyflawnwyd eisoes yn 15/16 yw darpariaeth wifi 
cyhoeddus ym mhob llyfrgell. (Dim ond 6 o’r 8 llyfrgell a ddarparodd y cyfleuster hwn 
yn  15/16). Fodd bynnag ni fyddwn yn cyflawni’r dangosydd sy’n ymwneud â gwariant 
ar lyfrau (rhif.3) ond byddwn yn parhau i gwrdd yn rhannol â’r dangosydd staffio 
(rhif.6) a darpariaeth deunyddiau darllen addas (rhif.4). Mae buddsoddiad Sir 
Ddinbych yn fwy o ran ein cefnogaeth o sgiliau darllen plant (un o'n meysydd 
blaenoriaeth) na’r targed a osodwyd gan MALD, felly ymddengys fel nad ydym yn 
cwrdd â’r lefel gwariant  gofynnol ar lyfrau i blant.  Mae Sir Ddinbych wedi herio’r 
dehongliad hwn ar sawl achlysur ac mae’r diffiniad a’r dehongliad wedi newid ar gyfer 
y fframwaith newydd. 

  
4.9 Bydd y fframwaith newydd ar gyfer 2017-2020 (sy’n dwyn y teitl Llyfrgelloedd 

uchelgeisiol a chysylltiedig), yn dod i rym ym mis Ebrill 2017. Mae’n seiliedig ar y 
pumed fframwaith yn bennaf, ac yn parhau i gynnig cyfleoedd i lyfrgelloedd ddarparu 
gwasanaethau mewn ffyrdd arloesol ac i wneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael 
iddynt. Gweler y 12 Hawl Craidd a’r 16 Dangosydd Ansawdd diwygiedig yn Atodiad 
A, yn ogystal â sylwadau esboniadol a, lle bo’n bosib, data perfformiad ar safle 
presennol Sir Ddinbych. 

 
4.10 Bydd y fframwaith newydd hefyd yn cynnwys dangosydd (Dangosydd Ansawdd 4) a 

fydd yn cydnabod y rhan y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae wrth gefnogi iechyd a lles.  
Mae manylion pellach i'w gweld yn Atodiad A. 

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

 
Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb statudol i'r Gwasanaeth Llyfrgell, ac mae ei 
ddarpariaeth gwasanaeth yn cyfrannu at sawl blaenoriaeth gorfforaethol megis 
maethu cydnerth cymunedol, moderneiddio gwasanaeth, cynhwysiant digidol, 
llythrennedd, dysgu gydol oes ac ymgysylltu â’r gymuned.  Mae Adroddiad Blynyddol 
y Gwasanaeth Llyfrgell i MALD yn cynnwys datganiad ar sut mae’r gwasanaeth yn 
cyfrannu at flaenoriaethau ac amcanion strategol ehangach Llywodraeth Cymru ac 
mae’r datganiad hwn wedi’i gynnwys yn Atodiad B. 

 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  

Bydd trawsnewid llyfrgelloedd i ganolbwyntiau cymuned yn galluogi i ystod eang o 
wasanaethau a phartneriaid y cyngor gysylltu â chymunedau lleol drwy’r rhwydwaith 
o safleoedd a chyfleusterau presennol. Nid oes unrhyw gynnig ariannol ynghlwm â’r 
adroddiad gwybodaeth hwn. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  
  
7.1 Nid ydym wedi cynnal Asesiad o Effaith ar Les, ond mae’r chweched Fframwaith o 

Safonau Llyfrgell wedi’i osod i arddangos bod gan lyfrgelloedd gyfraniad amlwg i’w 
wneud at saith amcan Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol.  

 



8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
  
Ym mis Rhagfyr 2015, ystyriodd y pwyllgor archwilio perfformiad yr Asesiad o 
berfformiad Gwasanaeth Llyfrgell yn 2014/15 gan Lywodraeth Cymru. Nid oes 
unrhyw ymgynghoriad pellach wedi bod o ran yr adroddiad penodol hwn. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
 Amherthnasol. 

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

Amherthnasol 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 

Mae Adran 7.4.2 (b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau archwilio mewn 
perthynas ag amcanion polisi, targedau perfformiad a meysydd gwasanaeth penodol. 

 

Swyddog Cyswllt: 

Prif Lyfrgellydd 

Ffôn:  01824 708203 

 

 
 


