
Atodiad 3: Cynllun Gweithredu 2019/21 
 

Themâu Beth ydyn ni eisiau ei 
gyflawni? 

Pa gamau mae angen 
eu cymryd i gyflawni'r 
llwyddiant? 

Cyfrifoldeb Pa Ddangosyddion 
Cyflawniad fydd yn dangos 
cyflawniad? 

Cyfraniad at 
strategaethau lleol, 
rhanbarthol, 
cenedlaethol 

Sicrhau bod y 
gwasanaeth 
yn parhau i 
fod yn 
berthnasol 
mewn byd 
sy'n newid yn 
gyflym 
 

Gwell offer 
cyfrifiadurol a digidol 
cyfoes ar gael ym 
mhob llyfrgell yn 
Rhondda Cynon Taf 
 

Gwerthuso'r offer 
cyfrifiadurol a digidol 
sydd ar gael i'r cyhoedd 
ar hyn o bryd 
 
Ymgynghori â 
defnyddwyr y llyfrgell i 
nodi eu hanghenion 
cyfredol 
 
Archwilio sut mae 
defnyddio technoleg 
gyfredol yn y ffordd 
orau bosib a nodi 
technoleg newydd er 
mwyn diwallu'r 
anghenion hynny 
 
Gwerthuso'r gwariant 
cyfredol ar dechnoleg 
gyfrifiadurol a digidol a'i 
wneud yn fwy effeithiol 
er mwyn diwallu 

Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau  
Gwybodaeth i 
arwain gyda staff 
wedi'u henwi 
 
Staff canghennau i 
gynnal yr 
ymgynghoriad 
 
Hyfforddi staff ar 
unrhyw dechnoleg 
newydd y mae 
Gwasanaeth y 
Llyfrgelloedd yn ei 
gyflwyno 

Nifer defnyddwyr y 
llyfrgelloedd sy'n ymateb yn 
gadarnhaol ynghylch 
defnyddio technoleg 
gyfrifiadurol a digidol 
 
Cynnydd yng nghanran y 
defnydd o'r amser sydd ar 
gael i ddefnyddio 
cyfrifiaduron 
 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 3 - 
Cefnogaeth i 
ddatblygiad 
unigolion ac WPLSQI 



anghenion cyfredol yn 
well 
 
Dod o hyd i gyllid allanol 
perthnasol a gwneud 
cais amdano, fel y bo'n 
briodol  

11 - Mynediad ar-
lein 
 
Strategaeth Ddigidol 
RhCT 2020 

 Gwell fynediad at 
ystod ehangach o 
adnoddau electronig 
 

Gwerthuso'r adnoddau 
cyfredol i asesu eu 
perthnasedd i 
ddefnyddwyr 
 
Gwerthuso'r gwariant 
cyfredol ar adnoddau 
electronig ac aildfrenu'r 
arian sydd eisoes ar gael 
er mwyn darparu 
adnoddau sy'n 
adlewyrchu anghenion 
cyfredol defnyddwyr y 
gwasanaeth  
 
Parhau i weithio gydag 
Is-adran 
Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd 
a Chymdeithas y Prif 
Lyfrgellwyr i nodi 
adnoddau Cymru Gyfan 
posibl 

Prif Lyfrgellydd 
 
Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth 

Mwy o ddefnydd o 
adnoddau electronig 
 

Strategaeth Ddigidol 
RhCT 2020 
 
Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 3 - 
Cefnogaeth i 
ddatblygiad 



unigolion ac WPLSQI 
11 - Mynediad ar-
lein 
 

 Defnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol yn well 
er mwyn hyrwyddo'r 
gwasanaeth i 
ddefnyddwyr cyfredol 
a defnyddwyr newydd 
 
Gweithio gyda charfan 
marchnata'r Cyngor i 
hyrwyddo adnoddau 
ar-lein Gwasanaeth y 
Llyfrgelloedd 

Ystyried yr argymhellion 
yn adroddiad y Swyddog 
Graddedig (Cyfleusterau 
Ar-lein Gwasanaeth y 
Llyfrgelloedd: adroddiad 
ar eu datblygiad yn y 
dyfodol) a'u rhoi ar 
waith lle bo'n briodol 

Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth 
 
Swyddog 
Graddedig 
 
Cefnogaeth gan yr 
Adran TG 

Nifer yr ymwelwyr â 
gwefannau cyfryngau 
cymdeithasol Gwasanaeth y 
Llyfrgelloedd 
 
Nifer y negeseuon gan 
Lyfrgelloedd ar y cyfryngau 
cymdeithasol 
 
Nifer y bobl sy'n nodi eu bod 
wedi dod o hyd i achlysuron 
y Llyfrgelloedd trwy'r 
cyfryngau cymdeithasol 

Strategaeth Ddigidol 
RhCT 2020 
 
Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 11 
- Mynediad ar-lein 
 

 Trosi casgliadau'n 
adnoddau digidol a 
datblygu platfform 

Ystyried yr argymhellion 
yn adroddiad y Swyddog 
Graddedig (Cyfleusterau 

Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth 

Nifer yr ymwelwyr â 
gwefannau mewnol 
Gwasanaeth y Llyfrgelloedd 

Strategaeth Ddigidol 
RhCT 2020 
 



priodol i sicrhau bod 
modd mynd ar-lein i'w 
defnyddio a'u darllen 
ar bob adeg 
 

Ar-lein Gwasanaeth y 
Llyfrgelloedd: adroddiad 
ar eu datblygiad yn y 
dyfodol) a'u rhoi ar 
waith lle bo'n briodol 

Swyddog 
Graddedig 
 
Cefnogaeth gan yr 
Adran TG 

Nifer y ffotograffau sy'n cael 
eu lanlwytho i'r 'Archif 
Ffotograffau Digidol' 
 
Nifer yr erthyglau sy'n cael 
eu lanlwytho i wefan 'Ein 
Gorffennol' 
 
 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 – 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 11 
- Mynediad ar-lein 
 
 

 Mwy o raglenni a 
gweithgareddau 
digidol i blant a phobl 
ifainc yn llyfrgelloedd 
RhCT 
 

Parhau i nodi cyfleoedd 
ar gyfer rhaglenni a 
gweithgareddau digidol, 
a'u rhoi nhw ar waith 
 
Hyrwyddo ac ehangu'r 
rhaglenni a 
gweithgareddau digidol 
sy'n bodoli eisoes e.e. 

Llyfrgellydd Plant a 
Gwasanaethau 
Ieuenctid 
 
Uwch Lyfrgellydd 
Cynorthwyol 
(Gwaith Ieuenctid) 
 
 

Nifer y rhaglenni a 
gweithgareddau digidol 
 
Nifer y rheiny sy'n cymryd 
rhan 
 
Nifer y rheiny sy'n cymryd 
rhan ac sy'n rhoi adborth 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 



Dosbarthiadau Micro 
Bit, Lego a chodio  

cadarnhaol ar effaith yr 
achlysur/achlysuron 

Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 – 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 3 - 
Cefnogaeth i 
ddatblygiad 
unigolion ac WPLSQI 
6 - Defnyddwyr yn 
mynychu achlysuron 
y llyfrgelloedd 
 
 

Sicrhau bod 
modelau 
newydd ar 
gyfer cyflenwi 
gwasanaethau 
yn dod yn 
rhan annatod 
o'r 
ddarpariaeth 
 

Gwasanaeth 
llyfrgelloedd symudol 
llwyddiannus sy'n cael 
ei ddefnyddio gan 
lawer ac yn cynnig 
amrywiaeth o 
wasanaethau sydd 
hefyd yn cael ei 
ddefnyddio gan 
ddefnyddwyr o bob 
oed 
 

Sicrhau bod y model 
'Arhosiadau Hir' ar gyfer 
gwasanaethau symudol 
yn cael ei roi ar waith 
mewn modd effeithiol 
 
Datblygu 
gweithgareddau 
marchnata a hyrwyddo 
gan ddefnyddio 
amrywiaeth o ddulliau i 
godi ymwybyddiaeth o'r 

Llyfrgellydd Ardal y 
Gogledd 
 
Llyfrgellwyr/Gyrwyr 
Llyfrgelloedd 
Symudol 

Nifer yr ymwelwyr 
 
Nifer y 
partneriaid/sefydliadau sy'n 
cynnig sesiynau gwybodaeth 
 
Nifer y llyfrau sy'n cael eu 
benthyca 
 
Nifer y defnyddwyr sy'n nodi 
eu bod nhw'n fodlon â'r 
gwasanaeth 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 



gwasanaeth a denu 
defnyddwyr ato 
 
Datblygu sgiliau'r staff i 
sicrhau bod modd iddyn 
nhw ddiwallu anghenion 
defnyddwyr 
llyfrgelloedd symudol o 
bob oed 
 
Sefydlu cyfarfodydd 
rheolaidd gyda staff y 
llyfrgelloedd symudol i 
nodi cyfleoedd a rhoi'r 
cyfle iddyn nhw rannu 
unrhyw bryderon 
 
Monitro datblygiadau 
bob chwarter gan 
ddefnyddio data o 
gownteri ymwelwyr, 
adborth defnyddwyr, 
achlysuron a 
gweithgareddau  
 
Addasu cynlluniau fel y 
bo'n briodol 
 

Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 4 - 
Cefnogaeth i iechyd 
a lles, WPLSQI 7 - 
Lleoliad pwyntiau 
gwasanaeth ac 
WPLSQI 8 - Defnydd 
o'r llyfrgelloedd 
 

 Gwasanaeth llyfrgell 
yn y cartref sy'n helpu 

Sicrhau bod y 
gwasanaeth llyfrgell yn 

Llyfrgellydd yr 
Ardal 

Nifer defnyddwyr y 
gwasanaeth 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 



defnyddwyr i gael 
gafael ar lyfrau mewn 
amrywiaeth o 
fformatau sy'n diwallu 
eu hanghenion 
 

y cartref yn cael ei roi ar 
waith yn effeithiol 
 
Datblygu 
gweithgareddau 
marchnata a hyrwyddo 
gan ddefnyddio 
amrywiaeth o ddulliau i 
godi ymwybyddiaeth o'r 
gwasanaeth a denu 
defnyddwyr ato 
 
Cysylltu â'r adran TG i 
ddatblygu system 
benthyca digidol drwy 
gynllun benthyca 
tabledi/llechi 
cyfrifiadurol 
 
Datblygu sgiliau'r staff i 
sicrhau bod modd iddyn 
nhw ddiwallu anghenion 
benthycwyr digidol 
 
Sefydlu cyfarfodydd 
rheolaidd gyda staff 
gwasanaeth llyfrgell yn 
y cartref i nodi 
cyfleoedd a rhoi'r cyfle 

Staff Gwasanaeth 
Llyfrgell yn y 
Cartref 
 
Hyfforddi'r staff ar 
ddefnyddio 
dyfeisiau digidol 

 
Nifer y tabledi/llechi sy'n 
cael eu benthyca 
 
Nifer y llyfrau sy'n cael eu 
benthyca 
 
Nifer y defnyddwyr sy'n nodi 
eu bod nhw'n fodlon â'r 
gwasanaeth 

Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 3 - 
Cefnogaeth i 
ddatblygiad 
unigolion, WPLSQI 4 
- Cefnogaeth i iechyd 
a lles ac WPLSQI 8 - 
Defnydd o'r 
llyfrgelloedd 
 



iddyn nhw rannu 
unrhyw bryderon 
 
Monitro datblygiadau 
bob chwarter gan 
ddefnyddio data o 
gownteri ymwelwyr ac 
adborth defnyddwyr  
 
Addasu cynlluniau fel y 
bo'n briodol 
 

 Llyfrgelloedd sy'n cael 
eu defnyddio gan 
lawer wrth wraidd eu 
cymunedau wedi'u 
cydleoli â 
gwasanaethau a 
phartneriaid eraill 
mewn canolfannau 
cymuned yn: 
 

• Glynrhedynog 
• Aberpennar 
• Y Porth 
• Pontypridd 

(Canolfan Cwm 
Taf) 

• Tonypandy? 
 

Gweithio gydag adran 
Eiddo'r Cyngor i 
ddatblygu 
gwasanaethau llyfrgell 
mewn Canolfannau 
Cymuned wedi'u nodi 
 
Sicrhau bod 
gwasanaethau'r 
llyfrgelloedd yn symud 
o'u lleoliadau presennol 
i Ganolfannau Cymuned 
yn ddidrafferth 
 
Sicrhau bod y staff 
perthnasol yn derbyn yr 
hyfforddiant gofynnol 
i'w galluogi i weithio 

Pennaeth 
Gwasanaethau 
Cymuned 
 
Prif Lyfrgellydd 
 
Llyfrgellwyr yr 
Ardal 
 
Staff y Gangen 
 
Cefnogi partneriaid 
a sefydliadau'r 
Ganolfan Cymuned 

Nifer defnyddwyr y 
gwasanaeth 
 
Nifer y llyfrau sy'n cael eu 
benthyca 
 
Nifer y 
partneriaid/sefydliadau sy'n 
cynnig 
sesiynau/gweithgareddau 
 
Nifer y defnyddwyr sy'n nodi 
eu bod nhw'n fodlon â'r 
gwasanaeth 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 4 



hyd gorau eu gallu 
mewn Canolfannau 
Cymuned  
 
Monitro anghenion 
hyfforddi yn barhaus a 
cheisio cyfleoedd 
hyfforddi priodol wrth i 
rolau'r staff ddatblygu 
 
Gweithio ar y cyd â 
gwasanaethau a 
phartneriaid eraill i 
ddatblygu arferion 
gwaith da a darparu 
gweithgareddau a 
gwybodaeth gymunedol 
 
Monitro adborth 
defnyddwyr ac ymateb 
yn unol â hynny i 
sicrhau bod ein 
gwasanaethau yn 
diwallu anghenion 
defnyddwyr 
 
 

Cefnogaeth i iechyd 
a lles ac WPLSQI 5 - 
Hyfforddiant i 
ddefnyddwyr 

Gwella 
profiad y 

Pob adeilad llyfrgell i 
fod yn ddeniadol ac yn 
addas at anghenion y 

Parhau i weithio gydag 
adran Eiddo'r Cyngor i 

Prif Lyfrgellydd 
 

Nifer y defnyddwyr sy'n rhoi 
adborth cadarnhaol 
 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 



llyfrgelloedd i 
ddefnyddwyr 
 

cymunedau y maen 
nhw'n eu gwasanaethu 
 

wneud arbedion yn y 
cyllidebau presennol 
Dod o hyd i gyllid allanol 
perthnasol a gwneud 
cais amdano, fel y bo'n 
briodol  
 
 
 
 
 

Llyfrgellwyr yr 
Ardal 

Cynnydd yn y cyfleusterau 
sydd ar gael yn rhan o'r 
gwasanaeth cyfan 
 
 

ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 1 - 
Gwneud 
gwahaniaeth ac 
WPLSQI 2 - Boddhad 
cwsmeriaid 

 Rhagor o gyfleoedd 
dysgu ar gael i bobl o 
bob oedran 
 

Gweithio gyda 
darparwyr blaenllaw ym 
maes Sgiliau Hanfodol 
sy'n rhan o'r 
Bartneriaeth Dysgu 
Oedolion yn y Gymuned 
er mwyn datblygu 
rhaglen o ddarpariaeth 
briodol mewn 
llyfrgelloedd 
 

Pennaeth 
Gwasanaethau 
Cymuned 
 
Prif Lyfrgellydd 
 
Llyfrgellwyr yr 
Ardal 
 

Nifer y rheiny sy'n cymryd 
rhan mewn gweithgareddau 
dysgu 
 
Nifer y 
partneriaid/sefydliadau sy'n 
cynnig 
sesiynau/gweithgareddau 
 
Canran y defnyddwyr sy'n 
nodi eu bod wedi cyflawni'r 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 



Marchnata'r cyrsiau ar y 
cyd gan ddefnyddio 
dulliau a chyfleoedd 
marchnata'r 
llyfrgelloedd a'r 
partneriaid Er 
enghraifft, llyfrynnau 
Addysg i Oedolion, 
tudalen Facebook 
Gwasanaeth y 
Llyfrgelloedd 
 
Gweithio gyda 
phartneriaid yn y 
gymuned i greu 
achlysuron a 
gweithgareddau ar y cyd 
 
Datblygu cysylltiadau 
agosach gydag ysgolion 
uwchradd er mwyn 
sefydlu rhaglen o 
weithgareddau sydd 
wedi'u hanelu at 
ddisgyblion Bagloriaeth 
Cymru 

Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Ieuenctid 

hyn yr oedden nhw'n ei 
ddymuno trwy gymryd rhan 
yn y gweithgaredd 

Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 1 
Gwneud 
Gwahaniaeth ac 
WPLSQI 3 - 
Cefnogaeth i 
ddatblygiad 
unigolion 

 Cynlluniau Datblygu 
Darllenwyr cadarn at 
bob oedran 
 

Parhau i gynnal Her 
Ddarllen yr Haf a 
hyrwyddo ymgyrch Pob 
Plentyn yn Aelod o'r 

Prif Lyfrgellydd 
 
Llyfrgellwyr yr 
Ardal 

Nifer y rheiny sy'n cymryd 
rhan 
 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 



Llyfrgell (ECALM) er 
mwyn ysgogi hoffter o 
ddarllen a dysgu ymhlith 
plant a phobl ifainc 
 
Hyrwyddo datblygu 
Grwpiau Darllen at bob 
oedran gan gynnwys 
Grwpiau Darllen Amgen 
ar gyfer y rheiny sydd â 
nam ar eu golwg 
 
Parhau i brynu llyfrau 
sydd wedi'u hanelu at 
ddarllenwyr sy'n llai 
hyderus yn eu sgiliau 
darllen, a'u hyrwyddo 
iddyn nhw e.e. Stori 
Sydyn 
 
Parhau i gefnogi 
ymgyrchoedd sy'n 
hyrwyddo darllen a 
manteision darllen e.e. 
Diwrnod Llyfr y Byd a'r 
cynllun 'Darllen yn Well’ 
(‘Reading Well') 
 

Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Ieuenctid 

Nifer y llyfrau sy'n cael eu 
benthyca 

llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd  
WPLSQI 3 - 
Cefnogaeth i 
ddatblygiad 
unigolion ac WPLSQI 
8 - Defnydd o'r 
llyfrgelloedd 



 Gwella'r gallu i ddod o 
hyd i wybodaeth a 
gwasanaethau 
cynghori mewn 
llyfrgelloedd, a'u 
defnyddio, gan 
gynnwys: 
 

- Cymorth 
digidol 

- Cyngor ar 
iechyd a lles 

 

Gweithio ar y cyd â 
gwasanaethau a 
phartneriaid eraill i 
ddatblygu arferion 
gwaith da a datblygu 
ymhellach cynlluniau a 
gweithgareddau sy'n 
bodoli eisoes e.e. Y 
cynllun 'Darllen yn Well’ 
(‘Reading Well') a Dydd 
Gwener Digidol 
 
Parhau i ddatblygu 
model y gwasanaeth 
Canolfannau Cymuned 
gan ddefnyddio'r 
cyfleoedd sy'n codi o 
hyn er mwyn gweithio 
ar y cyd ag eraill 
 
 

Prif Lyfrgellydd 
 
Llyfrgellwyr yr 
Ardal 
 

Nifer y sesiynau 
cyngor/gwybodaeth sy'n 
cael eu cynnig 
Nifer y rheiny sy'n cymryd 
rhan ac sy'n dangos bod y 
cyngor/gweithgaredd wedi 
cael effaith gadarnhaol 
arnyn nhw 
 
Nifer y llyfrau/adnoddau 
'Darllen yn Well’ (‘Reading 
Well') wedi'u 
benthyca/cyhoeddi 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 3 - 
Cefnogaeth i 
ddatblygiad 
unigolion ac WPLSQI 
8 - Defnydd o'r 
llyfrgelloedd 

 Rhaglenni 
gweithgareddau 
diwylliannol wedi'u 
datblygu ar y cyd â 
phartneriaid eraill 
 

Parhau i ddefnyddio 
mannau mewn 
llyfrgelloedd ar gyfer 
gweithgareddau 
diwylliannol a 
chreadigol, gyda'r 

Prif Lyfrgellydd 
 
Llyfrgellwyr yr 
Ardal 
 
Llyfrgellwyr 
Canghennau 

Nifer y gweithgareddau 
diwylliannol wedi'u cynnal 
 
Nifer y rheiny sy'n cymryd 
rhan mewn gweithgareddau 
diwylliannol 
 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 



llyfrgell yn gartref i 
artistiaid a sefydliadau 
 
Cydweithio ar 
achlysuron diwylliannol 
lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol e.e. Her 
Ddarllen yr Haf, 
Diwrnod y Lluoedd 
Arfog a Gŵyl 
Gelfyddydau'r Rhondda 
Treorci (RAFT) 
 
Gweithio gyda 
Gwasanaeth y 
Celfyddydau, y 
Gwasanaeth 
Treftadaeth a 
phartneriaid allanol ar 
brosiectau diwylliannol 
penodol 
 
 

Nifer y rheiny sy'n cymryd 
rhan mewn gweithgareddau 
diwylliannol sy'n nodi bod 
eu gwybodaeth/sgiliau wedi 
gwella drwy gymryd rhan 

Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosyddion 
Ansawdd WPLSQI 4 
Cefnogaeth i iechyd 
a lles ac WPLSQI 6 - 
Defnyddwyr yn 
mynychu achlysuron 
y llyfrgelloedd 

 Staff medrus â 
chymwysterau da sy'n 
cynnig cyngor a 
chefnogaeth ar ystod 
eang o faterion 
 

Cynnal archwiliad o 
sgiliau'r staff i nodi 
anghenion hyfforddi 
unigol 
 
Datblygu cynllun 
hyfforddi yn seiliedig ar 

Prif Lyfrgellydd 
 
Llyfrgellwyr yr 
Ardal 
 
Swyddog 
Graddedig 

Nifer yr oriau hyfforddi'r 
staff 
 
Nifer yr achlysuron 
hyfforddi'r staff 
 
 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 



ganfyddiadau'r 
archwiliad sgiliau a 
sicrhau rhoi'r cynllun ar 
waith 
 
Parhau i fuddsoddi 
mewn datblygu'r staff a 
chefnogi'r staff hynny 
sydd wedi'u nodi i ennill 
cymhwyster llyfrgell 
cydnabyddedig 
 
Parhau i gefnogi'r staff 
gyda hyfforddiant ad-
hoc yn ôl yr angen neu 
pan fo'r hyfforddiant ar 
gael 

Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth 
 
Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Ieuenctid 

Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosydd Ansawdd 
WPLSQI 13 - Lefelau 
staffio a 
chymwysterau 

 Defnydd da o 
wirfoddolwyr er mwyn 
ychwanegu at allu'r 
gwasanaeth 

Parhau i nodi a datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli a 
hyrwyddo'r rhain ar yr 
holl blatfformau sydd ar 
gael 
 
Parhau i gefnogi 
cyfleoedd lleoliadau 
gwaith gan ddilyn 
canllawiau'r Cyngor 
 
Gweithio i ddatblygu 
nifer o gyfleoedd 

Prif Lyfrgellydd 
Llyfrgellwyr yr 
Ardal 
 
Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth 
 
Llyfrgellydd y 
Gwasanaethau 
Ieuenctid 

Nifer y gwirfoddolwyr 
 
Nifer yr oriau gwirfoddoli 

Llyfrgelloedd yn 
Ysbrydoli: 
Fframwaith strategol 
ar gyfer datblygu 
llyfrgelloedd Cymru 
2012–2016 
 
Llyfrgelloedd 
Cysylltiedig ac 
Uchelgeisiol: 
Chweched 
Fframwaith 
Ansawdd 



gwirfoddoli i fyfyrwyr 
Bagloriaeth Cymru 

Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2017-20 - 
Dangosydd Ansawdd 
WPLSQI 13 - Lefelau 
staffio a 
chymwysterau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


