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Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2014-17 

Cyngor Sir Fynwy 

Adroddiad Asesu Blynyddol 2014-15 

Lluniwyd yr adroddiad hwn ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd yn y ffurflen flynyddol, yr 

astudiaethau achos a’r adroddiad naratif a gyflwynwyd gan Sir Fynwy i Is-adran 

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. 

Nid oedd ffurflen Sir Fynwy wedi’i chymeradwyo gan yr awdurdod cyn ei chyflwyno; disgwylir 

y gymeradwyaeth honno ym mis Gorffennaf 2015. 

1) Crynodeb gweithredol 

Roedd Sir Fynwy wedi cyflawni pob un o’r 18 hawl graidd yn llawn. 

O’r saith dangosydd ansawdd sydd â thargedau, mae Sir Fynwy wedi cyflawni 4 yn llawn, 

2 yn rhannol ac wedi methu â chyflawni 1. 

Mae Sir Fynwy yn cyflwyno darlun cymysg, yn dioddef o gwtogi diweddar ar gyllidebau, 

ac eto yn cynnal perfformiad mewn meysydd eraill, yn enwedig o ran y defnydd ar y 

llyfrgell. Fodd bynnag, dylai’r awdurdod ystyried rheolaeth ofalus i atal dirywiad yn y 

perfformiad yn y dyfodol.  

• Nid oedd Sir Fynwy wedi cynnwys y cwestiynau ar effaith yn ei arolwg cwsmeriaid a 

gynhaliwyd ym mis Mai 2014. Mae pedair astudiaeth achos yn disgrifio effeithiau lles 

ac arbedion ariannol yng ngeiriau’r cwsmeriaid eu hunain. 

• Roedd 96% o gwsmeriaid yn fodlon â’r gwasanaeth llyfrgell yn gyffredinol. Er ei fod yn 

uchel, mae’r dangosydd hwn a dangosyddion eraill bodlonrwydd cwsmeriaid ar y 

canolrif neu’n is o ran yr awdurdodau hynny a gynhaliodd arolygon yn 2014-15. Mae’r 

nifer sy’n mynychu sesiynau hyfforddiant wedi’u trefnu o flaen llaw yn isel. 

• Mae Sir Fynwy yn un o ddau yn unig o awdurdodau a gofnododd gynnydd yn nifer yr 

ymweliadau corfforol yn ogystal ag yn nifer yr ymweliadau rhithwir o’i gymharu â 

2013-14. Roedd cynnydd sylweddol hefyd yn y nifer yn mynychu digwyddiadau 

llyfrgell. Mae’r dangosyddion ynghylch defnyddio’r llyfrgell yn gyffredinol yn uwch na’r 

canolrif ar gyfer Cymru. 

• Mae derbyniadau stoc yn faes sy’n peri pryder, gyda nifer o dargedau wedi’u methu yn 

y maes hwn. Cafwyd cwymp siomedig hefyd yng nghyflymder cyflenwi ceisiadau. 

Mae’r awdurdod i’w weld yn ymwybodol o’r problemau, ac yn nodi bwriad i fynd i’r afael 

â nhw yn ystod 2015-16. Mae mynediad ar-lein wedi’i ddarparu ledled yr awdurdod, er 

bod lefelau defnydd yn gymharol isel.  

• Mae lefelau’r staffio cyffredinol yn is na’r targed cyfredol, ond mae targedau staff 

proffesiynol a hyfforddiant yn cael eu cyflawni. Disgwylir i’r defnydd ar wirfoddolwyr 

gynyddu. Mae’r fwyell ar y gyllideb wedi syrthio gan mwyaf ar wario ar ddeunyddiau. 

Mae cyfanswm y gwariant fesul pen y boblogaeth yn is na’r canolrif ar gyfer Cymru, a’r 

gost gyfartalog am bob ymweliad oedd y trydydd isaf yng Nghymru, sef yn £2.20.  

• Wrth gymharu â gweddill Cymru, mae Sir Fynwy yn perfformio’n dda ar y 

dangosyddion ym maes eang Mynediad i bawb, ond yn gymharol wael ar y 

dangosyddion ym maes Dysgu am oes. 
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• Mae lefelau’r staff yn parhau i fod yn faes sy’n peri pryder, ac mae’r cwtogi ar 

gyllidebau wedi cael effaith negyddol wrth barhau i beidio â buddsoddi’n ddigonol 

mewn deunydd Cymraeg.  

2) Perfformiad yn erbyn y safonau 

Mae’r fframwaith safonau yn cynnwys hawliau craidd, dangosyddion ansawdd sydd â 

thargedau, dangosyddion ansawdd sydd â meincnodau a mesurau effaith. Mae Adran 2 yn 

crynhoi cyflawniadau yn erbyn yr hawliau craidd, y dangosyddion ansawdd sydd â thargedau, 

y dangosyddion ansawdd sy’n dangos perfformiad yn erbyn awdurdodau eraill, a mesurau 

effaith. Ceir asesiad naratif o berfformiad yr awdurdod yn Adran 3. 

a) Hawliau craidd 

Mae Sir Fynwy yn cyflawni pob un o’r 18 hawl graidd yn llawn. 

b) Dangosyddion ansawdd sydd â thargedau 

Mae 16 o ddangosyddion ansawdd (DA) yn y fframwaith. O’r 7 sydd â thargedau, mae Sir 

Fynwy yn cyflawni 4 yn llawn, 2 yn rhannol ac yn methu â chyflawni 1 o’r dangosyddion: 

Dangosydd Ansawdd Cyflawni?  

DA 3 Datblygiad unigol:  Cyflawni’n llawn 

a) Cymorth TGCh   

b) Hyfforddiant sgiliau   

c) Llythrennedd gwybodaeth   

d) Cymorth e-lywodraeth    

e) Datblygu darllenwyr   

DA 5 Lleoliad mannau gwasanaeth  Cyflawni’n llawn 

DA 8 Deunydd darllen cyfoes: 
 Cyflawni’n 

rhannol 

a) Derbyniadau fesul pen y boblogaeth    

 neu wariant ar ddeunyddiau fesul pen   

b) Cyfradd adnewyddu   

DA 9 Deunydd darllen priodol:  Heb ei gyflawni 

a) % y gyllideb deunyddiau wedi’i wario ar blant    

b) % y gyllideb deunyddiau wedi’i wario ar y 

Gymraeg 
  

 neu wariant ar y Gymraeg fesul pen y 

boblogaeth 
  

DA 10 Mynediad ar-lein:  Cyflawni’n llawn 

a) Pob man gwasanaeth   

 Cyfrifiaduron fesul pen y boblogaeth   

b) Darpariaeth Wi-Fi   

DA 13 Lefelau staffio a chymwysterau: 
 Cyflawni’n 

rhannol 

a) Staff fesul pen y boblogaeth    

b) Staff proffesiynol fesul pen y boblogaeth    

c) Cymhwyster/hyfforddiant pennaeth y 

gwasanaeth  
  

d) Canran DPP   

DA 16 Oriau agor fesul pen y boblogaeth  Cyflawni’n llawn 

c) Mesur effaith 
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Mae’r fframwaith yn cynnwys tri dangosydd sy’n ceisio casglu tystiolaeth o’r effaith y mae 

defnyddio'r gwasanaeth llyfrgell yn ei gael ar fywydau pobl. Drwy’r dangosyddion hyn a rhai 

eraill, mae’n bosibl gweld sut y mae’r gwasanaeth llyfrgell yn cyfrannu tuag at agendâu 

addysgol, cymdeithasol, economaidd ac iechyd a lles, yn lleol a chenedlaethol. Nid oes 

targedau i’r dangosyddion hyn. Nid oedd pob awdurdod wedi casglu data ar gyfer y 

dangosyddion effaith, ac mae’r safleoedd felly wedi’u cynnwys yn ôl nifer yr ymatebwyr a 

nodir, ac 1 yw’r awdurdod sydd â’r sgôr uchaf. 

Nid oedd Sir Fynwy wedi cynnwys y cwestiynau ar effaith yn eu harolwg PLUS, a gynhaliwyd 

ym mis Mai 2014. Ni ddisgwylir yr arolwg nesaf hyd 2017, sydd y tu hwnt i gyfnod y 

fframwaith cyfredol. 

Dangosydd perfformiad Sir Fynwy Safle Isaf Canolrif Uchaf 

DA 1 Gwneud gwahaniaeth      

b) % y plant sy’n meddwl bod y llyfrgell yn eu helpu i 

ddysgu a chael gwybod pethau: 
amherthnasol  63% 93% 95% 

e) % yr oedolion sy’n credu bod y llyfrgell wedi 

gwneud gwahaniaeth i’w bywydau: 
amherthnasol  73% 87% 92% 

 % y plant sy’n credu bod y llyfrgell wedi gwneud 

gwahaniaeth i’w bywydau: 
amherthnasol  43% 79% 90% 

DA 4 b) % mynychwyr sesiynau hyfforddi a 

ddywedodd fod yr hyfforddiant wedi eu helpu i 

gyflawni eu hamcanion: 

amherthnasol  80% 93% 100% 

 
Disgrifiwyd pedair astudiaeth achos ar effaith:  

 defnyddiwr brwd un llyfrgell sy’n elwa o gymryd rhan yn gymdeithasol ac o ymdeimlad 

cymunedol y llyfrgell;  

 gŵr sy’n amcangyfrif ei fod wedi arbed dros £1,000 y flwyddyn drwy ddefnyddio’r 

llyfrgell i gael papur newydd ac i ymchwilio i hanes ei deulu;  

 y cyfeillgarwch a’r gefnogaeth ymysg aelodau grŵp gweu a sgwrsio; ac 

 yr ymdeimlad o berthyn sydd wedi’i greu mewn grŵp cyd-ddarllen. 

d) Dangosyddion perfformiad a meincnodau ansawdd 

Nid oes targedau i’r dangosyddion sy’n weddill, ond maent yn fodd i gymharu perfformiad 

rhwng awdurdodau. Mae’r tabl canlynol yn crynhoi sefyllfa Sir Fynwy ar gyfer 2014-15. Mae 

safle’r awdurdod wedi’i roi allan o 22, sef 1 yw’r uchaf a 22 yw’r awdurdod sydd â’r sgôr isaf, 

oni nodir yn wahanol. (Mae dangosyddion sydd â llai na 22 awdurdod wedi cyflenwi data ar 

eu cyfer yn dod o arolygon cwsmeriaid sydd ond angen eu cynnal unwaith yn ystod y cyfnod 

fframwaith tair blynedd, neu ddangosyddion lle nad oedd yr elfennau data perthnasol ar gael i 

rai awdurdodau.) 

Dangosydd perfformiad Sir Fynwy Safle Isaf Canolrif Uchaf 

DA 1 Gwneud gwahaniaeth      

a) sgiliau newydd amherthnasol  55% 72% 93% 

c) iechyd a lles amherthnasol  29% 58% 91% 

d) lle diogel a chroesawgar amherthnasol  84% 97% 98% 

DA 2 Bodlonrwydd cwsmeriaid      

a) ‘dewis ‘da iawn’ neu ‘da’ o lyfrau 84% 9 / 10 82% 89% 97% 

b) ‘gofal cwsmeriaid ‘da iawn’ neu ‘da’ 99% 6 / 10 93% 99% 99% 
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Dangosydd perfformiad Sir Fynwy Safle Isaf Canolrif Uchaf 

c) ‘da iawn’ neu ‘da’ yn gyffredinol; 96% 8 / 10 94% 96% 99% 

d) sgôr plant allan o ddeg 9.2 5 / 10 8.0 9.2 9.4 

DA 4 Hyfforddiant i ddefnyddwyr      

a) mynychwyr fesul pen y boblogaeth 38 8 2 26 278 

c) hyfforddiant anffurfiol fesul pen y boblogaeth 122 13 / 21 16 162 484 

DA 6 Defnyddio’r llyfrgell      

a) ymweliadau fesul pen y boblogaeth 4,898 6 2,637 4,177 5,955 

b) ymweliadau rhithwir fesul pen y boblogaeth 1,225 5 212 923 2,449 

c) benthycwyr gweithredol fesul pen y 

boblogaeth 

219 4 71 155 288 

DA 7 Mynychwyr mewn digwyddiadau fesul 

pen y boblogaeth 

249 8 21 192 464 

DA 11 Defnyddio TGCh - % yr amser ar gael 

i’w defnyddio gan y cyhoedd 

     

a) offer 33% 15 23% 36% 70% 

b) gwasanaethau Wi-Fi ni wyddys  4% 37% 79% 

DA 12 Cyflenwi ceisiadau      

a) % ar gael o fewn 7 diwrnod 67% 16 62% 69% 81% 

b) % ar gael o fewn 15 diwrnod 79% 20 74% 84% 94% 

DA 13 Lefelau staffio a chymwysterau      

(v) a) cyfanswm gwirfoddolwyr 44 3 0 14 74 

     b) cyfanswm oriau gwirfoddolwyr 906 7 0 527 2696 

DA 14 Gwariant gweithredol      

a) cyfanswm gwariant fesul pen y boblogaeth £13,478 13 £8,966 £14,054 £20,796 

b) % ar staff 74% 2 45% 57% 77% 

% ar adnoddau gwybodaeth 10% 19 5% 13% 21% 

% ar offer ac adeiladau 8% 7 0% 4% 27% 

% ar gostau gweithredol eraill; 8% 19 4% 22% 37% 

c) gwariant cyfalaf fesul pen y boblogaeth £723 9 £0 £266 £2,126 

DA 15 Cost am bob ymweliad £2.20 20 £2.07 £2.87 £3.92 

DA 16 Oriau agor (gweler y nodyn)        

(ii) a) % oriau cau mannau gwasanaeth 

sefydlog heb gynllunio gwneud hynny 

0.01% 10 0.0% 0.02% 0.52% 

     b) % arosfannau llyfrgell deithiol / danfon i’r 

cartref a fethwyd 

0% 1 / 19 0.0% 0.0% 5.4% 

Nodyn:  Mae’r safleoedd yma wedi’u troi o chwith, sef mai 1 yw’r awdurdod sydd â’r sgôr isaf 

3) Dadansoddi perfformiad  

Mae’r hawliau craidd a’r dangosyddion ansawdd wedi cael eu rhannu yn bedwar maes 

allweddol. Mae adran hon yr adroddiad yn amlinellu perfformiad yn erbyn y dangosyddion 

ansawdd yn y pedwar maes hynny. Mae’r ffurflen flynyddol yn nodi bod y gwasanaeth llyfrgell 

yn mynd drwy gyfnod o newid mawr, a cheir sawl cyfeiriad at gynlluniau ar gyfer 2015-16. 

a) Cwsmeriaid a chymunedau 

Er bod Sir Fynwy wedi cynnal arolwg cwsmeriaid ar gyfer oedolion ym mis Mai 2014, nid 

oedd cwestiynau ynddo yn ymwneud â DA1, ‘gwneud gwahaniaeth’, ac ni fydd yr arolwg 

nesaf tan 2017, sydd y tu hwnt i gyfnod y fframwaith hwn. Mae hyn yn cyfyngu ar eu gallu i 

ddangos effaith y gwasanaeth. Mae bodlonrwydd cwsmeriaid yn gyffredinol ar y canolrif 

neu’n is na’r canolrif ar gyfer Cymru. Mae pob man gwasanaeth yn darparu’r ystod lawn o 
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gymorth ar gyfer datblygiad unigol. Mae’r nifer sy’n mynychu sesiynau hyfforddiant wedi’u 

trefnu o flaen llaw yn uwch na’r canolrif ar gyfer Cymru. Dim ond gan sampl bychan o 

fynychwyr y casglwyd data ar gyflawni amcanion yn y sesiynau, ac nid ydynt wedi’u cynnwys 

yma gan y credir eu bod yn annibynadwy. Bydd y data hwn yn cael ei gasglu yn fwy 

systematig yn y dyfodol. Mae’r hyfforddiant anffurfiol fesul pen y boblogaeth hefyd yn is na’r 

canolrif ar gyfer Cymru. 

b) Mynediad i bawb 

Mae Sir Fynwy yn cyflawni’r targed am fynediad rhwydd i fannau gwasanaeth, a chafwyd 

cynnydd bychan yn nifer yr ymweliadau fesul pen y boblogaeth o’i gymharu â llynedd, sy’n 

uwch na’r canolrif ar gyfer Cymru. Mae nifer yr ymweliadau rhithwir hefyd wedi cynyddu, er 

bod benthyciadau wedi gostwng ychydig, ac mae’r awdurdod yn nodi y bydd y tîm llyfrgell yn 

ymchwilio i amryw o strategaethau i fynd i’r afael â hyn. Mae’r nifer sy’n mynychu 

digwyddiadau llyfrgell wedi cynyddu bum gwaith drosodd o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. 

Mae’r dangosyddion hyn ynghylch defnydd oll yn uwch na’r canolrif ar gyfer Cymru. 

c) Dysgu am oes 

Nid yw’r targedau cyffredinol am dderbyniadau stoc fesul pen y boblogaeth neu o ran y 

gyllideb wedi cael eu cyflawni, ac mae’r awdurdod yn nodi cwtogi o £40,000 yn y gyllideb 

adnoddau a chyfarwyddiadau i brynu’r ‘nifer lleiaf bosibl o eitemau’ ar ôl Rhagfyr 2014. Dim 

ond dau awdurdod oedd wedi gwario llai fesul pen y boblogaeth ar ddeunyddiau na Sir 

Fynwy yn 2014-15. Mae hwn yn faes sy’n peri cryn bryder. Er gwaethaf y gwariant isel, mae’r 

targed adnewyddu ar gyfer stoc i’w fenthyg wedi cael ei gyflawni, sy’n awgrymu lefelau 

sylfaen stoc isel yn y gwasanaeth. Methwyd y targed am wariant deunyddiau i blant o drwch 

blewyn, sef yn 18.8% o’i gymharu â 16.7% o blant yn y boblogaeth. Mae’r awdurdod yn nodi 

y bydd polisïau derbyn stoc yn cael ei adolygu yn ystod 2015-16. Mae cyflymder cyflenwi 

ceisiadau wedi dirywio ers y llynedd, ac mae’n is na’r canolrif ar gyfer Cymru. Mae’r 

awdurdod yn cynllunio ymchwilio i’r broses bresennol yn ystod 2015-16. 

Mae’r ddarpariaeth TGCh yn cyflawni’r holl dargedau, er bod cyfran yr amser y cafodd hwn ei 

ddefnyddio, sef 33%, wedi gostwng ychydig ers y llynedd. Nid yw’r awdurdod yn mesur y 

defnydd o’r rhwydwaith Wi-Fi, ond yn nodi bod hyn yn cynyddu, ac o bosibl yn cyfrannu at y 

defnyddio llai ar offer sefydlog.  

d) Arweinyddiaeth a datblygu 

Mae lefelau’r staffio cyffredinol yn is na’r targed cyfredol, ond mae Sir Fynwy yn cyflawni 

targedau’r staff proffesiynol ac mae pennaeth y gwasanaeth yn Llyfrgellydd Siartredig. Mae 

nifer y gwirfoddolwyr wedi dyblu o’i gymharu â 2013-14, a disgwylir i hyn gynyddu ymhellach. 

Daw’r gwirfoddolwyr yn amlach na pheidio o grwpiau cyfeillion y llyfrgell, gan roi 20 awr y 

flwyddyn ar gyfartaledd. Maent yn cael hyfforddiant ochr yn ochr â’r staff llyfrgell. 

Mae cwtogi o tua 14% ar y gyllideb o’i gymharu â 2013-14 wedi syrthio yn fwy na dim ar y 

gwariant ar ddeunyddiau, fel y nodwyd uchod. Mae cyfanswm y gwariant fesul pen y 

boblogaeth ychydig yn is na’r canolrif. Mae’r cynnydd yn nifer yr ymweliadau yn golygu bod y 

gost gyfartalog am bob ymweliad wedi gostwng 18%, sef i £2.20, a dyma’r trydydd isaf yng 

Nghymru. 

Mae’r awdurdod yn cyflawni’r targed am oriau agor, gan gofnodi dim ond 1 awr o gau llyfrgell 

heb gynllunio gwneud hynny, wedi’i achosi gan broblemau gwresogi. 
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4) Cyd-destun strategol 

Cyflwynodd Sir Fynwy naratif clir yn disgrifio cyfraniad y gwasanaeth llyfrgell i chwe maes 

blaenoriaeth allweddol y sir yn 2014-15. Mae gweithgareddau hybu darllen a Phob Plentyn 

yn Aelod o'r Llyfrgell yn cyfrannu at lythrennedd; digwyddiadau llythrennedd gwybodaeth yn 

hyrwyddo dysgu gydol oes, a nifer o fentrau cefnogi iechyd a lles. Mae’r llyfrgell hefyd yn 

cefnogi datblygu sgiliau digidol drwy’r prosiect Cymunedau 2.0, ac mae’n cynnig 

gwasanaethau i bobl sy’n chwilio am swydd. Mae ymgysylltu â’r gymuned wedi bod yn 

flaenoriaeth gyda grwpiau cyfeillion newydd wedi’u sefydlu mewn tair llyfrgell.  

5) Casgliad 

Mae Sir Fynwy yn cyflwyno darlun cymysg, yn dioddef o gwtogi diweddar ar gyllidebau, ac 

eto yn cynnal perfformiad mewn meysydd eraill, yn enwedig o ran y defnydd ar y llyfrgell. 

Fodd bynnag, dylai’r awdurdod ystyried rheolaeth ofalus i atal dirywiad yn y perfformiad yn y 

dyfodol.  

 


