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Diogelu Diwylliant a Threftadaeth Cymru i Bawb: 
Symud y Llyfrgell Genedlaethol Ymlaen 2017 – 2021 

Ers ei sefydlu yn 1907, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi parhau i gasglu a diogelu treftadaeth ddogfennol Cymru ac arloesi 
ffyrdd newydd o alluogi mynediad ehangach at gyfoeth ein casgliadau cenedlaethol. Y pwrpas a’r weledigaeth wrth sefydlu’r 
Llyfrgell Genedlaethol oedd sicrhau bod hanes, diwylliant a threftadaeth unigryw Cymru, sydd wedi cael ei ddogfennu mewn llawer 
o wahanol fformatau a chyfryngau dros amser, ar gael bob amser i alluogi pawb i gael gwell dealltwriaeth o bwy ydym, i esbonio ein 
hetifeddiaeth hanesyddol a diwylliannol sydd wedi ein ffurfio ni fel cenedl dros y canrifoedd, ac i ysgogi dysg ac ymchwil. Mae ein 
casgliadau hefyd yn ffynhonnell wybodaeth bwysig am y byd ehangach, yn hanesyddol ac ar gyfer cymdeithas gyfoes. 

Mae’r drysorfa enfawr hon o lyfrau, llawysgrifau, archifau, mapiau, lluniau, ffotograffau, papurau newydd, sain a ffilm yn galw am 
reolaeth a chadwedigaeth hirdymor, effeithiol a gofalus i gadw’r casgliadau, i ddarparu catalogau cywir er mwyn gallu dod o hyd i 
ddeunyddiau a sicrhau mynediad rhwydd atynt ar y safle yn Aberystwyth a thu hwnt. Mae’r Cynllun Strategol ar gyfer 2017-2021 yn 
cynnig cyfle gwirioneddol i symud y Llyfrgell ymlaen fel Llyfrgell ac Archif Ddigidol Genedlaethol, gan fanteisio ar dechnoleg ddigidol 
i sicrhau bod mwy o bobl yn gallu cael mynediad i’w diwylliant a threftadaeth mewn ffyrdd sy’n addas iddyn nhw. Bydd y Cynllun 
yma yn adeiladu ar amcanion y cynllun blaenorol, ‘Gwybodaeth i Bawb’ (2014-2017), a oedd yn agenda uchelgeisiol ar gyfer ehangu 
mynediad, gwella arbenigedd, cynyddu cydweithrediad, a dangos cynaliadwyedd a blaengarwch. 

Rhaid i ni hefyd gydnabod, er mwyn cyfrannu’n effeithiol i fywyd y genedl, mor hanfodol ydyw ein bod ni’n gwrando ar lais pobl 
Cymru ynghylch yr hyn maen nhw am i’w Llyfrgell Genedlaethol ei darparu er mwyn blaenoriaethu adnoddau yn briodol. Mae’r 
ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu sut y mae ein Cynllun Strategol nesaf yn ceisio symud y Llyfrgell ymlaen, yn cynnal 
swyddogaethau craidd tra hefyd yn cyflawni’r nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy ymrwymiad cryf i 
ddiogelu diwylliant a threftadaeth Cymru i bawb ac am byth. Yn ogystal, mae’r Cynllun Strategol yma yn dangos sut y bydd y 
Llyfrgell Genedlaethol yn cwrdd â’r amcanion sydd wedi’u gosod gan Lywodraeth Cymru, gan sicrhau ei bod, fel sefydliad 
diwylliannol cenedlaethol o bwys, yn chwarae ei rhan yn llawn mewn gweithgareddau cenedlaethol. 

Ar ôl cynnal ymgynghoriad cynhwysfawr ledled Cymru, bydd drafft llawn o’r Cynllun Strategol yn cael ei gynhyrchu erbyn Chwefror 
2017 i’w ystyried gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr cyn ei anfon at Lywodraeth Cymru i gael barn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Economi a’r Seilwaith.  
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Pam mae’r Cynllun Strategol hwn yn bwysig? 

Y Llyfrgell Genedlaethol yw un o sefydliadau diwylliannol mawr Cymru a llyfrgell ymchwil fwyaf y genedl, a chanddi fwy nag 20 miliwn o eitemau ar 
gael i bawb heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yn ychwanegol at ei chasgliadau sylfaen gwreiddiol o lawysgrifau a chyhoeddiadau cynnar, a 
chaffaeliadau unigryw mewn llawer o ffurfiau dros fwy na chanrif, hi yw hefyd unig Lyfrgell Adnau Cyfreithiol Cymru, ar ôl bod yn un o nifer bach iawn 
o Lyfrgelloedd Hawlfraint y DU ers 1911. O dan y Ddeddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol (2003), mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gallu gofyn am 
gopi o bob llyfr a gyhoeddir yn y DU, a hynny wedi’i ymestyn i gynnwys deunydd electronig ers 2013. Bydd y Llyfrgell yn parhau i ofalu am gyfoeth 
treftadaeth ddogfennol y genedl, arloesi ffyrdd newydd i gadw a rheoli casgliadau a thrwy hynny sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd, ac yn gweithio i 
ddatblygu casgliadau o arwyddocâd cenedlaethol, sy'n cofnodi diwylliannau Cymru, drwy roddion a phrynu. Mae dulliau darparu digidol yn cynnig 
cyfleoedd cynyddol i ddarparu mynediad i eitemau'r casgliad heb orfod ymweld ag Aberystwyth, ac mae mwy na 5 miliwn o eitemau wedi eu digido 
dros y 15 mlynedd diwethaf. 

Mewn cyfnodau heriol pryd y mae cyllidebau’n annhebygol o gynyddu, mae’n rhaid gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau a chanolbwyntio ar y 
canlynol: 

• Cwrdd â disgwyliadau pobl – darparu’r hyn y mae pobl yn dweud wrthym eu bod am ei gael gan y Llyfrgell drwy ymgynghoriad; 
 

• Cynnal arferion gorau yn ein hamcanion Siarter ac Elusennol a swyddogaethau craidd; 
 

• Pennu cyfraniad y Llyfrgell at gyflawni’r 7 nod yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu, Cymru o gymunedau cydlynus, sy’n fwy cyfartal, yn iachach, yn llewyrchus, yn gydnerth ac yn gyfrifol ar lefel fyd-eang. 
 

• Cyfrannu’n effeithiol at y 4 colofn yng Nghynllun Llywodraeth Cymru, ‘Symud Cymru Ymlaen 2016-2021’ ac at y weledigaeth ar gyfer Diwylliant 
yng Nghymru ‘Golau yn y Gwyll (2016)’, creu gwlad sy’n ffyniannus a diogel, yn iach ac egnïol, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, yn unedig a 
chysylltiedig; 
 

• Cefnogi datblygiad Cymru Hanesyddol yn fenter lwyddiannus ac uchelgeisiol; 
 

• Gwella systemau rheoli a chynlluniau datblygu’r gweithlu i gadw arbenigedd a darparu mwy o lawer o wasanaethau digidol o fewn y cyllidebau 
sydd ar gael; 
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• Hyrwyddo cynnwys y Llyfrgell yn Gymraeg a Saesneg ymysg cynulleidfaoedd ehangach – cydweithio â chymunedau lleol, sefydliadau 
diwylliannol ac addysgol a chyrff gwirfoddoli. 
 

• Cyfrannu’n effeithiol at gyflawni amcan Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050  

 

 

Bydd Cynllun Strategol nesaf y Llyfrgell Genedlaethol yn sicrhau: 
 
• gwasanaethau digidol perthnasol ac effeithiol 

 
• cyfraniad adeiladol at gyflawni nodau cenedlaethol 

 
• adolygiad o’i systemau rheoli a’i chynlluniau i ddatblygu’r 

gweithlu er mwyn cadw arbenigedd a gweddnewid 
gwasanaethau digidol  
 

• mwy o hyrwyddo a defnydd ar ei chynnwys dwyieithog 
mewn partneriaeth ag eraill 

 

 

Ydych chi’n cytuno mai’r rhain yw’r 
blaenoriaethau priodol ar gyfer y pedair 
blynedd nesaf? Os nad ydych, pa 
flaenoriaethau y dylid eu mabwysiadu? 

 

Pa un yw’r flaenoriaeth fwyaf pwysig a 
pha un yw’r flaenoriaeth leiaf pwysig yn 
eich barn chi? 
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Beth fydd y Llyfrgell Genedlaethol yn ei wneud i chi? 

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol gyfrifoldebau pwysig dros ddiogelu ei statws fel yr unig Lyfrgell Adnau Cyfreithiol yng Nghymru, ei 
llyfrgell ymchwil ac archif fwyaf, sefydliad diwylliannol cenedlaethol pwysig a’r prif sefydliad yng Nghymru ar gyfer storio cofnodion 
cyrff a sefydliadau cenedlaethol. Mae'r Llyfrgell yn dal ei chasgliadau mewn ymddiriedolaeth ar gyfer y genedl ar ran pobl Cymru ar 
gyfer heddiw a’r dyfodol. Fel sefydliad Siarter Frenhinol ac Elusen Gofrestredig, rhaid iddi ‘gasglu, cofnodi a rhoi mynediad i bob math 
a ffurf o wybodaeth wedi’i gofnodi, yn enwedig yn gysylltiedig â Chymru a’r Cymry a phobl Geltaidd eraill, er lles y cyhoedd, gan 
gynnwys y rhai hynny sy’n cynnal gwaith ymchwil ac yn dysgu’. Mae’r Cynllun Strategol hwn yn cydnabod bod rhaid i’r Llyfrgell 
Genedlaethol ddarparu gymaint o gynnwys ar-lein ag sy’n bosibl, yn ogystal â darparu gwasanaeth rhagorol i’r rheini sy’n ymweld ag 
Aberystwyth; fodd bynnag, mae ein gallu i gynyddu'r cynnwys digidol yn uniongyrchol gysylltiedig â’r adnoddau sydd ar gael. Mae’n 
rhaid i ni felly pennu pa wasanaethau digidol y mae ar bobl eu hangen gan y Llyfrgell er mwyn blaenoriaethu ein defnydd o adnoddau 
a chynnal a diweddaru ein cryfder yn y dechnoleg angenrheidiol. Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol gryfderau ac arbenigedd neilltuol o 
ran darparu gwasanaethau dwyieithog a hybu’r defnydd o’r Gymraeg. 

Rydym yn bwriadu:  

• sefydlu gwasanaeth digido ar gais effeithiol ar gyfer cynnwys sydd wedi’i glirio o ran hawlfraint, gydag unrhyw daliadau yn 
gysylltiedig â'r gost cynhyrchu; 
 

• parhau â’n rhaglenni digido mawr llwyddiannus a’u datblygu ymhellach gan roi blaenoriaeth i gynnwys sy’n bwysig i Gymru; 
 

• parhau â’n gwasanaeth ymholiadau sy’n helpu pobl i ddod o hyd i ac adnabod deunydd perthnasol, gan gynnwys ymatebion 
gan ein harbenigwyr; 
 

• datblygu ein rhaglen digwyddiadau ac arddangosfeydd er mwyn rhoi mynediad ar-lein i ddigwyddiadau a sgyrsiau lle bynnag 
y bo modd;  
 

• datblygu ein gwasanaeth e-fasnach er mwyn ei gwneud yn rhwydd prynu eitemau o ansawdd uchel drwy wasanaeth talu 
dwyieithog.  
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Bydd Cynllun Strategol y Llyfrgell Genedlaethol: 
 
• yn gweithredu gwasanaeth digido ar gais ar gyfer cynnwys 

sydd ar gael ac a ganiateir 
 

• yn parhau â’n gwasanaeth rhagorol i ddefnyddwyr ar y safle yn 
Aberystwyth a thu hwnt 
 

• yn rhoi blaenoriaeth i gynnwys digidol sy’n bwysig i Gymru yn 
cynnwys digido ein casgliad unigryw o lawysgrifau 
 

• yn ailddatblygu ein rhaglen digwyddiadau ac arddangosfeydd 
yn helaeth 
 

• yn trefnu i fwy o eitemau fod ar gael i’w prynu ar-lein 
 

 
 
 
 
 

Ai’r rhain yw’r blaenoriaethau priodol 
ar gyfer pobl sydd ag angen 
gwasanaethau’r Llyfrgell 
Genedlaethol? 

 

A fyddai mwy o ddiddordeb gennych 
mewn defnyddio gwasanaethau’r 
Llyfrgell Genedlaethol os oedd y 
gwasanaethau hyn yn cael eu cadw 
a’u gwella? 
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Sut y byddwn yn cyflawni hyn? 

Bydd sawl her yn ein hwynebu wrth gynhyrchu llawer mwy o eitemau wedi eu digido o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol o ran 
sicrhau bod pob eitem yn cael ei baratoi a’i warchod cyn eu digido, eu bod yn cael ei rheoli fel cyfres o gopïau digidol, eu bod yn 
cael ei glirio o ran hawlfraint ac y gellir dod o hyd i bob eitem drwy ein catalogau ar ôl eu digido. Wrth weithredu’r Cynllun Strategol 
nesaf, bydd adolygiad cynhwysfawr o’n systemau gwybodaeth, llifau gwaith a chatalogau yn cael ei gwblhau. Bydd hyn yn ein 
galluogi i drawsnewid y Llyfrgell Genedlaethol yn sefydliad wirioneddol ddigidol, gan ddarparu mynediad dwyieithog at dreftadaeth 
a thrysorau diwylliannol Cymru, rhannu ein harbenigedd ag eraill ac arwain rhaglen gefnogol i helpu sefydliadau eraill i gynnig 
mynediad digidol rhwydd at ddiwylliant a threftadaeth Cymru. Byddwn hefyd yn datblygu ein cynllun datblygu’r gweithlu i sicrhau 
bod y sgiliau unigryw sydd eu hangen i reoli a gweithredu Llyfrgell ac Archif Ddigidol Genedlaethol yn cael eu cadw a’u datblygu. Er 
mwyn sicrhau bod mwy o bobl yn gwybod am ein gwasanaethau, byddwn yn cydweithio â’n partneriaid i hyrwyddo a marchnata 
gwasanaethau ymysg cynulleidfaoedd newydd ac yn helpu ein defnyddwyr presennol, yn enwedig ym maes ymchwil ac addysg. 
 
Rydym yn bwriadu:  
 
• rhoi 15 miliwn o eitemau ychwanegol ar-lein erbyn 2021; 

 
• symleiddio prosesau digido er mwyn gwneud y defnydd gorau o systemau gwybodaeth, catalogau, llifau gwaith, 

gweithgareddau cadw a rheoli hawlfraint;  
 

• gweithredu cynllun i ddatblygu’r gweithlu er mwyn cadw arbenigedd a datblygu’r sgiliau newydd sydd eu hangen ar gyfer 
Llyfrgell ac Archif Ddigidol Genedlaethol; 
 

• hyrwyddo a marchnata ein gwasanaethau yn ddwyieithog ar draws llwyfannau digidol ymysg cynulleidfaoedd newydd, gan 
weithio gyda phartneriaid; 
 

• datblygu mannau cyhoeddus yn adeilad y Llyfrgell Genedlaethol i ddenu ymwelwyr newydd a darparu profiadau cofiadwy; 
 

• ymgymryd â mwy o waith i ddatblygu gwasanaethau gwybodaeth dwyieithog unigryw fel Y Bywgraffiadur Cymreig gan  
gydweithio â phartneriaid. 
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Bydd Cynllun Strategol y Llyfrgell Genedlaethol:  
 
• yn sicrhau cynnydd sylweddol mewn casgliadau ar-lein a gwasanaethau 

gwybodaeth dwyieithog 
 

• yn gweithredu ffyrdd hawdd ac effeithiol o ddod o hyd i wybodaeth  
 

• yn buddsoddi mewn hyfforddiant sgiliau ar gyfer ei staff  
 

• yn darparu cynllun hyrwyddo a marchnata cynhwysfawr 
 

• yn datblygu profiadau newydd i ymwelwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol 
 

• yn ehangu ei phrosesau cynllunio ar gyfer cadw a diogelu eitemau ffisegol a 
digidol  

 
 
 
 
 

Ai’r rhain yw’r gweithgareddau 
priodol i hybu mwy o ddefnydd 
o wasanaethau’r Llyfrgell 
Genedlaethol? 
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Sut y dylai’r Llyfrgell Genedlaethol gydweithio ag eraill? 

Mae partneriaethau yn hanfodol i bob agwedd o’n Cynllun Strategol. Fel llyfrgell ac archif fwyaf Cymru, mae gan y Llyfrgell Genedlaethol rôl arweiniol bwysig 
i helpu sefydliadau eraill i ddarparu gwasanaethau cydlynol a chynaliadwy i Gymru. Mae hyn yn arbennig o amlwg yn yr angen am seilwaith digidol cydlynol 
ar draws llyfrgelloedd ac archifdai Cymru. Mae’r gwaith diweddar ar gaffael system rheoli llyfrgelloedd newydd ar y cyd â sefydliadau addysg uwch yn 
dangos y fantais o weithio mewn partneriaeth. Mae’r Llyfrgell yn cymryd rhan mewn nifer mawr o bartneriaethau amrywiol sy’n cwmpasu cydweithio gyda’r 
pum Llyfrgell Adnau Cyfreithiol arall, Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru (CACC) a Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) ar gyfer ymchwil ac 
ysgolheictod, a chymorth ar gyfer adfywio a chydlyniant cymunedol. Mae cydleoli diweddar Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) yn y Llyfrgell 
Genedlaethol eisoes wedi creu cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ar y cyd, yn ychwanegol at y cydweithio presennol â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd (CAWCS) sydd hefyd wedi’i chydleoli ar safle’r Llyfrgell Genedlaethol. 

Mae’r partneriaethau hyn hefyd yn darparu cyfleoedd i leoli gwasanaethau’r 
Llyfrgell Genedlaethol y tu hwnt i Aberystwyth a hybu defnydd a diddordeb gan 
gynulleidfaoedd newydd, megis ei safle cyntaf erioed yng Nghaerdydd yn Llyfrgell y 
Brifysgol. Mae Archif Ddarlledu Genedlaethol arfaethedig ar y cyd â BBC Cymru 
Wales yn ceisio sefydlu o leiaf dri Chanolfan Treftadaeth Ddigidol ychwanegol 
erbyn 2020 ledled Cymru, os ceir cymorth ariannol o’r Loteri Genedlaethol, ac mi 
fydd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu Cymru Hanesyddol fel menter 
gydweithredol ar y cyd â chyrff treftadaeth a diwylliannol cenedlaethol eraill yn 
ysgogi syniadau a dulliau gweithredu newydd, yn enwedig ar gyfer mentrau 
masnachol. Ar yr un pryd, mae Rhaglen Wirfoddoli arobryn (2015) y Llyfrgell 
Genedlaethol yn dangos y manteision sydd mewn helpu pobl i wella eu hansawdd 
bywyd a’u sgiliau; bydd y cydweithio llwyddiannus presennol â’r Rhaglen Gyfuno i 
ddefnyddio gweithgareddau diwylliannol i hybu uchelgais a dyheadau mewn 
cymunedau difreintiedig ac i ddefnyddio Casgliad y Werin Cymru i hybu sgiliau 
digidol mewn cymunedau yn parhau, yn ogystal â’r bartneriaeth â Wikimedia UK.  
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Rydym yn bwriadu: 

• meithrin cysylltiadau agosach ag addysg uwch, yn enwedig ar gyfer arbenigedd digidol, sgiliau, ymchwil ac ysgolheictod;   
 

• arwain ar weithredu llwyfan digidol cenedlaethol cysylltiedig ar gyfer llyfrgelloedd ac archifau gan gydweithio ag awdurdodau lleol, WHELF, 
addysg bellach, llyfrgelloedd iechyd, llyfrgelloedd ysgol a HWB;  
 

• sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol erbyn 2020 gyda phedwar Canolfan Dreftadaeth Ddigidol ledled Cymru os sicrheir cymorth ariannol o’r 
Loteri Genedlaethol; 
 

• cefnogi sefydlu Cymru Hanesyddol gan weithio gyda Cadw, Amgueddfa Cymru-National Museum Wales a CBHC;  
 

• arwain ar weithredu Strategaeth Genedlaethol ar Gadwraeth Ddigidol i Gymru gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a CACC; 
 

• parhau â gweithgareddau allgymorth i hybu dysgu, sgiliau digidol ac ymgysylltu diwylliannol gan weithio’n benodol yn y deg ardal sy’n rhan o’r 
Rhaglen Gyfuno yng Nghymru, gyda Casgliad y Werin Cymru a Wikimedia UK, 
 

• cydweithio â phartneriaid eraill lle mae cydweddiad strategol â chylch gorchwyl craidd y Llyfrgell Genedlaethol.  
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Drwy weithio mewn partneriaeth, bydd Cynllun Strategol y Llyfrgell Genedlaethol yn gweithredu: 
 
• cynllun seilwaith digidol cenedlaethol ar gyfer llyfrgelloedd ac archifau 

 
• Archif Ddarlledu Genedlaethol 

 
• cefnogaeth i Cymru Hanesyddol a thwristiaeth ddiwylliannol 

 
• Cynllun Cenedlaethol ar Gadwedigaeth Ddigidol 

 
• cefnogaeth i waith statudol y Cyd-bwyllgor ar Adneuo Cyfreithiol  

 
• gweithgareddau i gryfhau darpariaeth y Rhaglen Gyfuno er mwyn hybu uchelgais a dyheadau mewn ardaloedd difreintiedig  

 
• camau i ddarparu cynnwys addysgol dwyieithog ar gyfer llwyfan digidol Hwb i ysgolion 

 
• gwaith ar y cyd gyda CBHC a CAWCS 

 
• gwaith i ystyried y posibilrwydd o gydweithio â Phrifysgol Aberystwyth ar brosiect datblygu’r Hen Goleg a’r Campws 

Arloesedd 
 

• gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Benfro ar brosiect Llyfrgell ac Oriel y sir 
 

• gweithgareddau i gefnogi Rhaglen Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 
 

• mwy o gydweithio â Wikimedia UK  
 

• adeiladu ar lwyddiant cydweithredol gweithredu System Rheoli Llyfrgelloedd WHELF  

A yw’r partneriaethau hyn yn 
cyflawni’r blaenoriaethau 
pwysicaf ar gyfer cydweithio? 
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Sut y bydd hyn yn cael ei gynnal? 

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n derbyn cyllid o tua £9.5 miliwn y flwyddyn oddi wrth 
Lywodraeth Cymru. Mae’r Llythyr Cylch Gorchwyl oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn amlinellu ei brif 
flaenoriaethau ar gyfer y Cymorth Grant a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn.  Mae rheolaeth a gweithrediadau’r Llyfrgell 
Genedlaethol yn cael eu harolygu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr sydd wedi’u penodi’n gyhoeddus gan y Llyfrgell Genedlaethol a Llywodraeth 
Cymru ac yn unol â’r Siarter Frenhinol Atodol 2006 a’i statws Elusen Gofrestredig. Mae’r Cynllun Strategol yn parhau ag agenda uchelgeisiol a 
fydd yn ategu amcanion strategol cenedlaethol yn ogystal â gwaith mewn partneriaeth ar lefel gymunedol, ond er mwyn gallu cyflawni nodau 
cynaliadwy a chadw arbenigedd staff, bydd angen i’r Llyfrgell Genedlaethol ddenu cyllid ychwanegol a chodi incwm masnachol. Felly, bydd yn 
hanfodol datblygu elfen gref o weithgarwch i godi arian o wahanol ffynonellau i’w ychwanegu at grant y Llywodraeth.  

Yn y gorffennol, mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn ffodus o dderbyn rhoddion hael oddi wrth unigolion, Cyfeillion LlGC, 
ymddiriedolaethau ac elusennau. Bydd cynllun noddwyr diwygiedig yn rhan o’r cynllun ar gyfer creu incwm yn ogystal â cheisiadau wedi’u 
targedu i’r Loteri Genedlaethol, sefydliadau elusennol, cyrff ymchwil ac adrannau llywodraeth. Bydd angen codi incwm masnachol hefyd o 
weithgareddau a gwasanaethau yn Aberystwyth ac ar safleoedd eraill yn ogystal â thrwyddedu cynnwys i’w ddefnyddio’n fasnachol. Mi 
fyddwn yn anelu at godi £1 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol erbyn 2021 i gefnogi datblygiad gwasanaethau arloesol, gofal casgliadau, 
arbenigedd staff a gwella mynediad at y casgliadau cenedlaethol.  

Rydym yn bwriadu: 
 

• cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru fel yr amlinellwyd yn y llythyr cylch gorchwyl blynyddol; 
 

• cyflawni dyletswyddau statudol y Llyfrgell Genedlaethol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; 
 

• cyflawni dyletswyddau Cynllun Safonau’r Gymraeg a gytunwyd â Chomisiynydd y Gymraeg; 
 

• codi £1 miliwn yn ychwanegol bob blwyddyn erbyn 2021 i barhau i ddatblygu gwaith y Llyfrgell Genedlaethol;  
 

• cyflawni Cynllun Rheoli Asedau i wneud y defnydd gorau o gyllidebau cyfalaf.  
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Bydd Cynllun Strategol y Llyfrgell Genedlaethol yn gweithredu: 
 
• blaenoriaethau blynyddol Llywodraeth Cymru 

 
• dyletswyddau statudol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol 
 

• dyletswyddau statudol o dan Safonau’r Gymraeg 
 

• rheolaeth ac arolygu cadarn dros gynllunio ariannol tymor byr a 
chanolig 
 

• cynllun effeithiol ar gyfer creu incwm er mwyn denu rhoddion a 
chynyddu grantiau ac incwm masnachol i £1 miliwn y flwyddyn yn 
ychwanegol erbyn 2021 

 
 

 

 

Ai hon yw’r ffordd orau o gyflawni 
blaenoriaethau strategol, codi 
incwm ychwanegol a darparu 
arolygiaeth? 

 

A ddylai’r Llyfrgell Genedlaethol 
godi tâl am wasanaethau 
ychwanegol er mwyn cynnal y 
gwasanaethau presennol? 

 

A oes rhai gweithgareddau na 
ddylai’r Llyfrgell Genedlaethol eu 
cyflawni yn eich barn chi? 
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Beth fydd yr arwyddion o lwyddiant? 

Bydd angen gosod cynllun cyflawni cadarn ac uchelgeisiol ar gyfer gweithgareddau o dan Gynllun Strategol nesaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gaiff ei 
reoli gan staff ymroddedig o dan arolygiaeth strategol y Bwrdd Ymddiriedolwyr. Y nod yw gweddnewid y ffordd o reoli a darparu gwasanaethau er mwyn 
creu sefydliad digidol, sy’n hyderus yn ei lwyddiant ac yn gallu defnyddio technoleg newydd er budd ei defnyddwyr. Drwy fynediad ar-lein, bydd llawer mwy 
o bobl yn ymwneud â diwylliant a threftadaeth a dysgu am Gymru a’r byd. 

 
Byddwn yn ceisio: 
 

• cynyddu nifer y defnyddwyr ar-lein i 4 miliwn y flwyddyn erbyn 2021; 
 

• digido 15 miliwn o eitemau ychwanegol erbyn 2021; 
 

• darparu profiadau cyffrous i ymwelwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol; 
 

• sefydlu partneriaethau strategol sy’n sicrhau gwell gwerth am arian cyhoeddus;  
 

• codi £1 miliwn y flwyddyn i gynnal gweithgareddau’r Llyfrgell Genedlaethol. 


