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Rhagair
Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw un o sefydliadau diwylliannol mwyaf 
gwerthfawr Cymru. Fel cartref cof y genedl, mae’n sicrhau bod hanes 
a threftadaeth Cymru yn cael ei ddiogelu ar gyfer addysg a mwynhad 
cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae hefyd yn rhoi cyfoeth o 
wybodaeth am y byd ehangach.

Fel Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Rheolwyr y Llyfrgell, byddwn yn gweithio 
gyda’n staff ymroddedig i gyflwyno’r Cynllun Strategol arloesol hwn yn 
llwyddiannus er mwyn sicrhau bod y Llyfrgell yn parhau i arwain ffyrdd 
newydd o gynnig mynediad at gasgliadau cenedlaethol i bawb, lle bynnag y 
maent yn byw neu’n gweithio.

Bwriadwn gyfrannu’n weithredol i fywyd cenedlaethol ac i gefnogi 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid strategol eraill i gyflwyno gwasanaethau 
sy’n cyfoethogi bywydau ac sydd o fudd i’n cymunedau ledled Cymru. Mae’r 
Llyfrgell yn gwasanaethu pobl Cymru mewn sawl ffordd, ac rydym yn annog 
pawb i gymryd rhan i’n helpu i sicrhau ein bod yn gwasanaethu Cymru 
gyfan.

Rhodri Glyn Thomas                                Linda Tomos
Llywydd                                                    Llyfrgellydd a Phrif Weithredwr
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Pwrpas Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru yw gwneud ein 
diwylliant a’n treftadaeth yn 
hygyrch i bawb allu dysgu, 
ymchwilio a mwynhau



Ers ei sefydlu yn 1907, mae Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru wedi parhau i 
gasglu a diogelu treftadaeth ddogfennol 
Cymru ac arloesi gyda ffyrdd newydd 
o roi mynediad ehangach at ein 
casgliadau cenedlaethol gwerthfawr. 
Pwrpas a gweledigaeth sylfaenol y 
Llyfrgell Genedlaethol oedd sicrhau 
bod hanes, diwylliant a threftadaeth 
unigryw Cymru, sydd wedi’i ddogfennu 
mewn ffurfiau a chyfryngau amrywiol 
dros y blynyddoedd, ar gael bob amser 
i alluogi pawb i gael gwell dealltwriaeth 
o bwy ydym, i esbonio’r etifeddiaeth 
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, 
o safbwynt hanesyddol ac ar gyfer y 
gymdeithas gyfoes. 

Mae’r drysorfa enfawr hon o lyfrau, 
llawysgrifau, archifau, mapiau, lluniau, 
ffotograffau, papurau newydd, sain 
a ffilm yn cynyddu o genhedlaeth 
i genhedlaeth, ac mae angen 
strategaethau a pholisïau gofalus ac 
effeithiol er mwyn rheoli’r casgliadau 
yn y tymor hir, a thrwy hynny sicrhau 
llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r 
Llyfrgell yn gyfrifol am dros 20 miliwn 
o eitemau, ac mae mwy a mwy o 
ddeunyddiau newydd i’w cael mewn 
fformat digidol. Mae arbenigedd staff 
sy’n cadw, diogelu, catalogio a dehongli 
ein casgliadau yn elfen hanfodol o’r 
broses o sicrhau mynediad cyhoeddus 
yn y tymor hir yng Nghymru a thu hwnt. 

Mae’r Cynllun Strategol ar gyfer 2017-
2021 yn gyfle gwych i drawsnewid y 
Llyfrgell a sefydlu Llyfrgell Ddigidol 
Genedlaethol a datblygu fframwaith 
ar gyfer Archif Genedlaethol, drwy 

ddefnyddio technoleg ddigidol i ofalu 
bod mwy o bobl yn gallu cael mynediad 
at eu diwylliant a’u treftadaeth mewn 
ffyrdd sy’n addas iddyn nhw. Mae’r 
Cynllun hwn yn adeiladu ar amcanion 
uchelgeisiol y cynllun blaenorol, 
‘Gwybodaeth i Bawb’ (2014-2017), sef 
ehangu mynediad, gwella arbenigedd, 
cynyddu cydweithrediad, a dangos 
cynaliadwyedd a blaengaredd.

Fel sefydliad diwylliannol 
cenedlaethol, rhaid i ni wneud 
yn siŵr bod pobl yn ymwybodol 
o’r gwasanaethau rydym yn eu 
darparu, drwy estyn allan, cyfoethogi 
bywydau, cefnogi dysgu a gwella 
cyfleoedd mewn bywyd. Byddwn yn 
ceisio cadw achrediad Rhagoriaeth 
mewn Gwasanaeth Cwsmer, gan roi 
cymorth defnyddiol i ddefnyddwyr ein 
gwasanaethau ac ymwelwyr.

Byddwn yn gweithio â phartneriaid 
er mwyn sicrhau fod treftadaeth 
ddiwylliannol arbennig a nodedig 
Cymru yn fwy amlwg y tu allan i 
Gymru. Bydd Blwyddyn Chwedlau 
Cymru yn 2017 a Blwyddyn y Môr yn 
2018 yn cynnig cyfleoedd cyffrous 
a chreadigol i’r Llyfrgell gyfrannu at 
lwyddiant gweithgareddau twristiaeth 
ddiwylliannol Cymru.   

Bydd y Llyfrgell yn dal i ofalu am 
dreftadaeth ddogfennol gyffyrddadwy 
werthfawr y genedl, gan arloesi â ffyrdd 
newydd o ddiogelu a rheoli casgliadau, 
a thrwy hynny sicrhau eu bod ar gael 
i’r cyhoedd. Bydd yn gweithio er mwyn 
datblygu’r casgliadau sy’n cofnodi 
diwylliant Cymru, drwy dderbyn 
rhoddion a thrwy brynu eitemau, a bydd 
yn dyblu nifer yr eitemau sydd wedi’u 
digido i 10 miliwn erbyn 2021. 
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Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru barhau â’i 
phwrpas craidd, arloesi a thyfu a gofalu ein bod 
yn cyfrannu’n effeithiol at fywyd y genedl, ar 
sail ymrwymiad hirdymor i ddiwallu anghenion 
gwasanaethau addysgol a diwylliannol pobl 
Cymru
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Mae Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru yn sefydliad diwylliannol 
cenedlaethol ac mae ganddi 
gyfrifoldebau pwysig am gasglu, 
rheoli a darparu mynediad i’r 
casgliadau cenedlaethol yn y tymor 
hir. Er mwyn cynnig rhywfaint o 
barhad a sefydlogrwydd mewn 
cyfnod o ansicrwydd, mae’r Llyfrgell 
hefyd wedi ymrwymo i arloesi a 
newid y ffordd y mae’n ymateb i 
ofynion a chyfleoedd newydd. 

Mae ein staff yn bwysig iawn er 
mwyn sicrhau safon uchel ein 
gwasanaethau a’n cyngor arbenigol. 
Byddwn yn dal i fuddsoddi yn 
ein staff er mwyn cadw sgiliau 
proffesiynol, datblygu sgiliau 
newydd a throsglwyddo arbenigedd 
i genhedlaeth newydd.

Bydd sicrhau mynediad parhaus 
at ddeunydd digidol yn y 
blynyddoedd sydd i ddod yn dipyn 
o her, a byddwn yn canolbwyntio 
ar ddatblygu ystorfa ddigidol 
dibynadwy fel rhan o Lyfrgell 
Ddigidol Genedlaethol ac elfen o 
fframwaith arfaethedig ar gyfer 
Archif Genedlaethol, a fydd yn 
sicrhau bod gwybodaeth bwysig ar 
gael i genedlaethau’r dyfodol.

Rhaid i ni sicrhau bod y Llyfrgell 
yn dal yn berthnasol i fywyd y 
genedl a bod ein gweithgareddau, 
gwasanaethau a digwyddiadau yn 
adlewyrchu’r hyn y mae ar bobl 
Cymru ei angen gennym. Rhaid i ni 
sicrhau bod ein gwaith hyrwyddo yn 
disgrifio’n effeithiol beth sydd gan y 

Llyfrgell i’w gynnig i gynulleidfaoedd 
a chymunedau amrywiol, gan 
gynnwys diaspora Cymreig y 
tu hwnt i Gymru sydd yn gallu 
mwynhau ein gweithgareddau a 
gwasanaethau rhithiol. Mae’n rhaid 
i ni hefyd sicrhau bod y Llyfrgell, ym 
mha bynnag weithgaredd mae’n 
ei wneud, yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol at lesiant byd-eang.

Fel sefydliad diwylliannol 
cenedlaethol, bydd angen i’n 
partneriaethau strategol ddangos 
sut mae ein gwaith yn ychwanegu 
gwerth at amcanion ac allbynnau 
cyffredin. Mae gennym gryfderau 
neilltuol ac arbenigedd sy’n addas 
yn ein hymwneud â materion 
diwylliannol, hanesyddol a 
threftadaeth, addysg a dysg, rheoli 
a chyflwyno gwybodaeth ddigidol, 
darpariaeth ddwyieithog a’r iaith 
Gymraeg a diwylliannau Celtaidd 
eraill. Mae gennym hefyd gasgliadau 
sy’n rhoi darlun o’r byd ac sy’n 
darparu dealltwriaeth ehangach o 
fywyd y tu allan i Gymru. Rhaid i ni 
ddal i sicrhau bod yr wybodaeth hon 
ar gael yn y tymor hir.

Mae gwytnwch y sefydliad yn 
dibynnu, i raddau helaeth, ar ein 
gallu i ddenu cyllid. Rhaid i ni 
gael incwm o ffynonellau eraill 
ar wahân i Gymorth Grant y 
Llywodraeth er mwyn cyflawni ein 
potensial fel sefydliad dynamig, 
hyderus a pherthnasol sy’n cael ei 
werthfawrogi a’i gefnogi gan bobl 
yng Nghymru a thu hwnt. 

Ein Gweledigaeth 10 Mlynedd
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Ein Hamcanion Strategol  
2017-2021
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Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw’r llyfrgell ymchwil 
fwyaf yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am warchod 
treftadaeth ddogfennol Cymru. Mae angen sgiliau 
amrywiol a phrofiad helaeth er mwyn sicrhau bod 
y casgliadau’n cael eu rheoli’n broffesiynol a’u 
diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Bydd yn rhaid i ni ddefnyddio ffyrdd arloesol o 
ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd yn 
y deunyddiau amrywiol sydd yn ein gofal, gan 
gynnwys sianeli cyfryngau cymdeithasol, lle gallwn 
egluro pwy yr ydym a beth rydym yn ei wneud er 
mwyn diogelu diwylliant a threftadaeth y genedl. 
Byddwn yn adolygu ein strategaeth ymgysylltu 
allanol ac yn buddsoddi er mwyn hyrwyddo ein 
casgliadau a’n gwasanaethau drwy weithgareddau 
a digwyddiadau amrywiol. Bydd y strategaeth hon 
yn cynnwys adnewyddu ein mannau cyhoeddus a 
chynyddu ein gweithgareddau hyrwyddo digidol. 

Yn ogystal â’n casgliadau sylfaenol digyffelyb o 
lawysgrifau a chyhoeddiadau cynnar, a deunyddiau 
unigryw mewn llawer o fformatau sydd wedi’u 
casglu am dros ganrif a mwy, ni yn ogystal, yw unig 
Lyfrgell Adnau Cyfreithiol Cymru ac yr ydym yn 
gweithio yn agos gyda’r pump llyfrgell gyfatebol 
yn y DU. Mae hyn wedi’i ymestyn ers 2013 i 
gynnwys deunydd di-brint (electronig). Yn unol â 
Deddf Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol (2003), gall 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru ofyn am gopi o bob 
llyfr sy’n cael ei gyhoeddi yn y DU.

Mae casgliadau sylfaenol y Llyfrgell wedi’u 
hymestyn dros y can mlynedd diwethaf 
drwy hawliau adneuo cyfreithiol, rhoddion 
a phryniannau. Erbyn hyn mae’n cynnwys yr 
Archif Genedlaethol Sgrin a Sain, y Casgliad 
Ffotograffiaeth Genedlaethol Cymru a’r Archif 
Wleidyddol Gymreig. Cyn bo hir byddwn yn dod 

Bod yn Geidwaid Rhagorol 
i’n Casgliadau
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Y Llyfrgell yw cartref cof y genedl, ac mae’n dal i gasglu, rheoli a 
diogelu dros 20 miliwn o lyfrau, llawysgrifau, archifau, mapiau, lluniau, 
ffotograffau, papurau newydd, sain a ffilm.

Byddwn yn:
• Cynnal ein pwrpas craidd, sydd wedi ei nodi 

yn Siarter y Llyfrgell, sef casglu, diogelu a rhoi 
mynediad at bob math a ffurf ar wybodaeth 
gofnodedig, yn enwedig mewn perthynas 
â Chymru a chenedl y Cymry a phobloedd 
Celtaidd eraill, er budd y cyhoedd, gan 
gynnwys y rhai sy’n ymroi i ymchwil a dysg. 

• Parhau i gasglu, catalogio, cadw a darparu 
deunyddiau er budd ein defnyddwyr ac ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol, a hynny’n 
gynyddol drwy gyfryngau digidol.

• Sefydlu rhaglen datblygu sgiliau effeithiol 
ar gyfer ein staff, gan gynnwys sgiliau 
proffesiynol arbenigol, gwasanaethau i 
gwsmeriaid a gwasanaethau cadw a diogelu.

• Gweithio drwy ein rhaglen ddigido gyda 
phrifysgolion blaenllaw yng Nghymru a thu 
hwnt, gan gefnogi ymchwil a phrosiectau 
dyniaethau digidol sy’n darparu ffyrdd 
newydd o ddehongli ein casgliadau i 
gynulleidfaoedd amrywiol. 

• Ymestyn y rhaglen gwirfoddolwyr gan 
ddatblygu llwyfan torfoli er mwyn cynyddu 
cyfleoedd i wirfoddolwyr o bell.

• Darparu amrywiaeth dynamig a chyffrous o 
arddangosfeydd a digwyddiadau dwyieithog 
sy’n gwneud y defnydd gorau o’n mannau 
cyhoeddus trawiadol, yn annog ymwelwyr 
newydd ac yn arddangos ein casgliadau 
amrywiol, diddorol a hynod bwysig.

yn gyfrifol am gofnodion Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru, dan arweiniad archifwyr proffesiynol. 
Byddwn yn sicrhau fod cofnodion cyhoeddus, 
sefydliadol a hanesyddol cenedlaethol Cymru ar 
gael i genedlaethau’r dyfodol. 

Trwy weithio â phartneriaid ymhob sector, mae 
angen i ni sicrhau bod y casgliadau’n ysbrydoli pobl 
i ymchwilio a rhannu gwybodaeth newydd er mwyn 
sicrhau budd i unigolion, gymunedau a busnesau.

Bydd ‘Helpu i Gyflawni’ sef ein rhaglen 
gwirfoddolwyr arbennig yn dal i helpu unigolion i 
wella eu sgiliau, adeiladu eu hyder a chyfrannu at 
ein cymuned unigryw. Byddwn yn adeiladu ar ein 
llwyddiant yn recriwtio dros 1,000 o wirfoddolwyr 
digidol ar gyfer rhaglen Cynefin drwy ddatblygu 
llwyfan torfoli dwyieithog er mwyn galluogi pobl i 
gyfrannu tuag at brosiectau gwirfoddoli o’u cartrefi.
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Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw’r Llyfrgell 
Genedlaethol ac mae’n derbyn tua £9.5m o gyllid 
refeniw yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r 
Llythyr Cylch Gorchwyl blynyddol gan Ysgrifennydd 
y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith yn amlinellu 
ei brif flaenoriaethau ar gyfer y Cymorth Grant a 
dderbynnir gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. 
Mae’r Llyfrgell hefyd yn gorff Siarter Brenhinol ac 
yn elusen annibynnol gofrestredig. Goruchwylir ei 
threfniadau rheoli a’i gweithrediadau gan Fwrdd 
Ymddiriedolwyr, sy’n cael ei benodi’n gyhoeddus 
gan y Llyfrgell Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, 
ac yn unol â Siarter Brenhinol Atodol 2006 a statws 
Elusen Gofrestredig. Fel sefydliad diwylliannol 
cenedlaethol o bwys, mae gan y Llyfrgell 
gyfrifoldebau pwysig i gynllunio ar gyfer y tymor hir 
a sicrhau ei hasedau a’i hadnoddau materol. 

Mae’r Cynllun Strategol yn barhad o agenda 
uchelgeisiol a fydd yn cefnogi amcanion strategol 
cenedlaethol yn ogystal â gweithio mewn 
partneriaeth ar lefel gymunedol. Am y tro cyntaf, 
byddwn yn cyflawni ein dyletswyddau statudol 
o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 er mwyn sicrhau bod ansawdd 
bywyd pobl Cymru yn cael ei wella a’i gynnal ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys 
cymryd rhan mewn gweithgareddau allgymorth 
a gweithgareddau addysgol ledled Cymru, yn 
enwedig mewn ardaloedd wedi’u targedu lle 
mae mynediad at weithgareddau diwylliannol 
yn gyfyngedig oherwydd amddifadedd neu 
arwahanrwydd gwledig. Byddwn yn sicrhau bod 
y Llyfrgell, ei Fwrdd a’i staff yn adlewyrchu ac yn 
cynrychioli cymunedau amrywiol Cymru. 

Mae pwrpas a gwaith craidd y Llyfrgell yn cyd-fynd 
yn llwyr ac yn cyfrannu at y nod llesiant cenedlaethol 
‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 

Cyfrannu at Lesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol
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Rydym yn croesawu’r cyfleoedd a gynigir gan gyfrifoldebau 
newydd i ddiogelu llesiant cenedlaethau’r dyfodol drwy ein gwaith 
ac i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn 
gwella ein gwasanaethau i bobl Cymru.

Byddwn yn:
• Cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 

yn llwyddiannus ar gyfer ein Cymorth Grant, 
sydd wedi eu hamlinellu yn y Llythyr Cylch 
Gwaith blynyddol.

• Cyflawni dyletswyddau’r Llyfrgell dan saith 
nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn effeithiol – Cymru â 
diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn 
ffynnu, Cymru o gymunedau cydlynus, sy’n 
fwy cyfartal, yn iachach, yn llewyrchus, yn 
gydnerth ac yn gyfrifol ar lefel fyd-eang.

• Cyflawni ein dyletswyddau statudol i fodloni 
Safonau’r Gymraeg, y cytunwyd arnynt gyda 
Chomisiynydd y Gymraeg, a chefnogi’r gwaith 
o ddatblygu gwasanaethau dwyieithog ar 
draws y sector cyhoeddus.

• Cwblhau rhaglen gynnal a chadw cyfalaf 
sylweddol a gweithredu Cynllun Rheoli 
Asedau er mwyn sicrhau bod ein hasedau 
a’n hadnoddau materol yn cael eu cynnal a’u 
gwella yn y tymor hir.

• Datblygu rhaglen datblygu sgiliau, gan 
weithio gyda’n Undebau Llafur, er mwyn 
cynnal a datblygu sgiliau arbenigol a allai 
gael mynediad at gyfleoedd a ddarperir gan 
gynlluniau’r llywodraeth.

ffynnu’. Byddwn yn sicrhau ein bod yn gweithredu 
ac yn cynnal y Safonau iaith y cytunwyd arnynt gyda 
Chomisiynydd y Gymraeg er budd defnyddwyr a 
staff. Byddwn yn ceisio gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru er mwyn gwella’r modd y mae gwasanaethau 
dwyieithog o safon uchel yn cael eu darparu ar 
draws y sector cyhoeddus a chyfrannu tuag at amcan 
uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o gael 1 miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Bydd sicrhau digon o gapasiti a gallu i ddarparu ein 
gwasanaethau yn dda yn hanfodol, a byddwn yn 
gweithio gyda’r Undebau Llafur er mwyn cymryd 
rhan mewn rhaglenni sgiliau cenedlaethol fel 
cynlluniau prentisiaeth sy’n cryfhau ein sgiliau 
arbenigol ac yn sicrhau cyfleoedd i’n staff ddatblygu 
eu gyrfaoedd.
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Mae’r Cynllun Strategol hwn yn cydnabod bod yn 
rhaid i’r Llyfrgell gynllunio ar gyfer y tymor hir a 
sefydlu model a fydd yn sicrhau bod technoleg 
ddigidol yn cryfhau pob agwedd ar ei gwaith. 
Rydym wedi arloesi â llawer o agweddau pwysig 
ar reoli digidol mewn llyfrgelloedd yn ystod yr 20 
mlynedd diwethaf. Gan ddefnyddio’r wybodaeth 
a’r profiad hwn, byddwn yn mynd ati i sefydlu’r 
Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol fesul cam. Bydd 
y Llyfrgell yn gweithio mewn partneriaeth gyda 
Llywodraeth Cymru i ymchwilio’r cyfleoedd i 
sefydlu fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol 
yng Nghymru a chydweithio ar weithgareddau 
cwmpasu a dichonolrwydd. Bydd pob proses yn 
elwa o lif gwaith digidol a bydd gwasanaethau 
dwyieithog yn cael eu darparu’n gyfartal yn y 
mannau mynediad ffisegol a thros y rhyngrwyd. 
Byddwn yn ceisio rhoi arweiniad penodol er mwyn 
cynyddu nifer y deunyddiau Cymraeg sydd ar 
gael ar-lein a datblygu dulliau dwyieithog o reoli 
gwasanaethau digidol.

Er mwyn gweithredu dull mor uchelgeisiol 
bydd angen i ni weithio â phartneriaid a dangos 
arweiniad clir i’r sector yng Nghymru. Mae hyn 
hefyd yn gyfle gwych i arloesi a sefydlu arferion 
gweithio sy’n rhoi cyfleoedd i staff feithrin sgiliau 
newydd, i ddefnyddwyr elwa o well mynediad at 
ein casgliadau, ac i lyfrgelloedd ledled Cymru fod yn 
rhan o rwydwaith digidol cenedlaethol. 

Byddwn yn cael ein harwain gan farn ein 
defnyddwyr a’n staff wrth weithredu model digido 
ar gais yn ystod y pedair blynedd nesaf. Bydd ein 
seilwaith technegol, systemau rheoli gwybodaeth 
a systemau mynediad i ddefnyddwyr i gyd yn cael 
eu hadolygu er mwyn cael cymaint ag sy’n bosibl o 
gyfleoedd i gyflawni’n fwy effeithlon a sicrhau bod 
ein dulliau technegol yn flaengar.  

Sicrhau Mynediad Hir Dymor i’r 
Casgliadau Cenedlaethol
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Trwy weithio mewn partneriaeth, bydd y Cynllun Strategol hwn yn 
ceisio sefydlu a datblygu Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol Cymru a 
datblygu fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol, a fydd yn cynnwys 
yr Archif Ddarlledu Genedlaethol, gan arwain y sector â thechnoleg 
arloesol a sgiliau proffesiynol arloesol.

Un o brif heriau’r Oes Ddigidol yw diogelu 
mynediad at wybodaeth yn y tymor hir mewn 
cyfnod pan mae technoleg yn datblygu mor 
gyflym. Dyma faes holl bwysig ym mlaengynllunio’r 
Llyfrgell. Rydym wedi ymrwymo i sefydlu ystorfa 
ddigidol genedlaethol y gellir ymddiried ynddi lle 
bydd gwybodaeth yn cael ei reoli ar gyfer mynediad 
yn y tymor hir. Mae’r Llyfrgell yn arwain strategaeth 
genedlaethol ar gyfer cadwedigaeth ddigidol a fydd 
yn cefnogi pob sefydliad sector cyhoeddus sydd 
angen cadw gwybodaeth yn ddiogel ac yn hygyrch. 
Bydd ein gwaith dichonoldeb er mwyn sefydlu 
fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol i Gymru 
yn seiliedig ar y cyfleoedd a gynigir gan systemau 
digidol i gynllunio ymagwedd wahanol iawn i 
archifdai cenedlaethol eraill a oedd yn hanesyddol 
yn seiliedig ar gasgliadau ffisegol yn unig.

Bydd y Llyfrgell yn ceisio datblygu cynllun uchelgeisiol 
i sefydlu’r Archif Ddarlledu Genedlaethol, gan weithio 
gyda BBC Cymru Wales. Bydd y dull arloesol hwn 
yn rhoi i Gymru archif BBC Cymru Wales ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol ac yn darparu mynediad 
digidol llawn mewn pedair Canolfan Ddigidol 
wedi’u lleoli yn Aberystwyth, Wrecsam, Caerdydd 
a Chaerfyrddin. Bydd y cynllun hwn hefyd yn 
ceisio gweithio gydag ITV Wales er mwyn cynnwys 
deunydd yn ei archif sydd eisoes yn cael ei reoli 
gan y Llyfrgell a gydag S4C er mwyn cynnwys 
archif ddigidol y sianel. Bydd yr amserlen ar gyfer 
gwireddu’r cynllun hwn yn dibynnu ar ganlyniad 
cais am gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. 

Rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd darparu 
gwasanaethau digidol y bydd ein defnyddwyr yn 
gallu cael mynediad atynt. Bydd ein partneriaeth 
lwyddiannus â Wikimedia UK, sy’n golygu bod 
delweddau o’n casgliadau wedi cael eu gweld 
dros 200 miliwn o weithiau, yn cael ei datblygu 

ymhellach a byddwn yn cydweithio gyda 
phartneriaid i ymestyn Wicipedia Cymraeg a 
datblygu Wicipop ar gyfer cerddoriaeth gyfoes. 

Mae’r Bywgraffiadur Cymreig yn wasanaeth 
gwybodaeth ddwyieithog unigryw ac mae’n cael 
ei ystyried yn awdurdod ar hanes bywydau pobl 
Cymru. Byddwn yn sefydlu llwyfan technegol 
newydd ar gyfer y gwasanaeth ar-lein fel bod modd 
cynnwys rhagor o wybodaeth mewn fformatau 
eraill, er enghraifft delweddau gweledol. Byddwn 
hefyd yn edrych ar y posibilrwydd o gael fersiwn 
addas i ysgolion i gefnogi anghenion y cwricwlwm. 
Byddwn yn parhau i gefnogi llwyfan ar-lein Hwb 
ar gyfer ysgolion, a byddwn yn defnyddio dulliau 
rhagweithiol i geisio sicrhau arian i gyflwyno 
cynnwys digidol newydd a gweithio gyda’n 
gwirfoddolwyr digidol i wneud mwy o gynnwys ein 
casgliadau yn weledol.

Bydd ein gallu i ddatblygu gwasanaethau digidol 
yn dibynnu ar y cyllid a’r staff sydd ar gael. Byddwn 
yn ymchwilio i wasanaethau newydd a fydd yn ein 
galluogi i adennill costau creu a darparu copïau 
digidol, ond yn cadw’r ymrwymiad i’n gwasanaeth 
ymholiadau presennol a gwasanaethau cynnwys 
digidol sydd am ddim yn y mannau darparu.
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Byddwn yn:
• Cydweithio er mwyn sefydlu a rheoli’r Llyfrgell  Ddigidol 

Genedlaethol, yn seiliedig ar seilwaith cydlynol ac egwyddorion 
proffesiynol, fel strategaeth hirdymor.

• Parhau i foderneiddio ein gwasanaethau digidol er hwyluso 
mynediad mewn ffyrdd gwahanol, a defnyddio ein casgliadau ar ein 
gwefannau, llwyfanau allanol a thrwy’r adnoddau electronig yn ein 
hystafelloedd darllen a’n pwyntiau mynediad o bell.

• Cwblhau gwaith cychwynnol ar gyfer fframwaith arfaethedig er mwyn 
sefydlu Archif Genedlaethol i Gymru.

• Datblygu Strategaeth Cadwedigaeth Ddigidol genedlaethol i’w 
defnyddio gan y sector cyhoeddus, a chefnogi’r broses o greu fforwm 
cenedlaethol i gyfnewid arferion gorau fel menter gydweithredol.

• Sefydlu Ystorfa Ddigidol y gellir ymddiried ynddi erbyn 2021 ar gyfer 
gwybodaeth ddigidol sydd yn ein gofal, fel rhan o fenter polisi hirdymor.

• Sefydlu’r Archif Ddarlledu Genedlaethol, gan weithio mewn 
partneriaeth â darlledwyr, a darparu mynediad digidol mewn pedair 
canolfan mewn gwahanol rannau o Gymru pan fydd cyllid wedi’i 
sicrhau.

• Cynyddu’n sylweddol y cynnwys sydd ar gael ar-lein a thrwy ein 
pwyntiau mynediad o bell. Byddwn yn ceisio dyblu nifer yr eitemau 
sydd wedi eu digido i 10 miliwn a dyblu nifer ein defnyddwyr ar-lein 
i 3 miliwn erbyn 2021.

• Sefydlu gwasanaeth digido ar gais effeithiol ar gyfer defnyddwyr, 
pan fo materion hawlfraint yn caniatáu, gan adennill cost 
cynhyrchu’r copi.

• Ymchwilio i wasanaethau darparu digidol newydd lle gall 
defnyddwyr gael mynediad at wasanaeth gwell am dâl i adennill 
cost darparu wrth gadw’r ymrwymiad i barhau â’n gwasanaeth 
ymholiadau presennol sydd am ddim yn y pwynt mynediad.

• Gweithio gyda phartneriaid Cymru Hanesyddol i ddatblygu ein 
gwasanaethau e-fasnach er mwyn gwella’r ddarpariaeth a datblygu 
system daliadau dwyieithog effeithiol.

• Sicrhau bod ein rhaglen ddigido yn cynnwys amrywiaeth o gynnwys 
Cymraeg i gefnogi adnoddau addysg a dysgu ac amcan polisi 
Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg.
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Fel y nodwyd yn strategaeth Llywodraeth Cymru, 
‘Golau yn y gwyll: Gweledigaeth ar gyfer diwylliant 
yng Nghymru’ (2016), mae ymgysylltu â gweithgarwch 
diwylliannol yn annog dinasyddion i ail-gysylltu 
ac i gredu bod ganddynt ran yn y gymdeithas yng 
Nghymru. Byddwn yn gweithio’n rhagweithiol gyda 
chymunedau a sefydliadau eraill i ddod â phobl at 
ei gilydd i ddathlu a hyrwyddo diddordeb cyffredin 
yn ein treftadaeth a hanes. Rydym yn byw mewn 
byd technolegol sy’n trawsnewid yn gyflym. Fel 
sefydliad diwylliannol cenedlaethol gallwn greu 
partneriaethau cydlynol, helpu pobl i ddarganfod 
eu hunain a’u cymunedau, a darparu ymdeimlad o 
barhad, gan wella eu hyder yn y dyfodol. Byddwn 
yn datblygu ein Harchif Gerddorol Genedlaethol 
ymhellach drwy gatalogio archifau Meredydd Evans a 
Phyllis Kinney a chynnal trafodaethau gyda Phrifysgol 
Bangor a phrifysgolion eraill gyda’r bwriad o fedru 
cynnig ysgoloriaethau ar y cyd i fyfyrwyr ym maes 
cerddoriaeth Gymreig.

Fel llyfrgell ac archif fwyaf Cymru, rydym wedi 
ymrwymo i gynorthwyo sefydliadau i ddarparu 
gwasanaethau cydlynol a chynaliadwy i Gymru. Mae’r 
rôl hon yn cynnwys ein harbenigedd proffesiynol 
mewn materion llyfrgell ac archifau yn ogystal â rolau 
ehangach i gefnogi sgiliau digidol, yr iaith Gymraeg, 
twristiaeth ddiwylliannol ac addysg a dysgu. Byddwn 
yn anelu at ddatblygu perthynas gynhyrchiol gyda’r 
sector busnes, gan gynnig cyngor ar ddiogelu eu 
cofnodion ac annog diddordeb ym mhwysigrwydd 
gwybodaeth fel arf economaidd yn y dyfodol.

Mae hyn yn amlwg iawn yn yr angen am seilwaith 
digidol cydlynol ar gyfer holl lyfrgelloedd ac 
archifdai Cymru. Mae’r system reoli newydd ar 
gyfer llyfrgelloedd, sydd wedi’i chaffael ar y cyd yn 
ddiweddar, mewn partneriaeth â WHELF (Wales 
Higher Education Libraries Forum), yn dangos 

Bod yn Ganolog i Fywyd 
Diwylliannol y Genedl
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Ein nod yw bod yn ganolog i fywyd diwylliannol cenedlaethol Cymru, 
gan sicrhau bod Cymru’n elwa o’r buddsoddiad yng ngweithgareddau a 
gwasanaethau’r Llyfrgell. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid niferus 
er mwyn cefnogi mentrau lleol a chenedlaethol, a thrwy ein gwaith 
gwella cyfleoedd bywyd unigolion a gwireddu eu potensial personol.

Mae’r partneriaethau hyn hefyd yn cynnig 
cyfleoedd i leoli ein gwasanaethau tu allan i 
Aberystwyth, ac i ysgogi defnydd a diddordeb 
gan gynulleidfaoedd newydd. Enghraifft o hyn 
yw ein safle cyntaf erioed yng Nghaerdydd yn 
Llyfrgell y Brifysgol a phartneriaeth newydd gyda 
Chyngor Sir Penfro wrth ddatblygu Llyfrgell Sirol, 
Oriel a chanolfan wybodaeth Hwlffordd.

mantais cydweithio. Mae gan y Llyfrgell nifer o 
bartneriaethau amrywiol, sy’n cynnwys gweithio 
gyda phum Llyfrgell Adnau Cyfreithiol arall y DU, 
Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru (ARCW) a 
Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF). 

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda chymunedau 
lle nad oes llawer o gyfleoedd i gael budd o 
weithgareddau diwylliannol. Bydd ein cefnogaeth 
weithredol i Raglen Cyfuno: Creu Cyfleoedd 
drwy Diwylliant, sy’n defnyddio gweithgareddau 
diwylliannol er mwyn ysgogi uchelgais a dyhead 
mewn cymunedau difreintiedig yn parhau. Bydd 
ein partneriaeth ag ysgolion hefyd yn parhau, 
er mwyn annog ymgysylltiad a diddordeb drwy 
weithgareddau addysgol cyffrous sy’n defnyddio’n 
casgliadau. Byddwn yn cymryd rhan yn y rhaglen 
a arweinir gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a 
Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ifanc i ennill 
sgiliau yn y gweithle yn y sector treftadaeth trwy 
grant Sgiliau ar gyfer y Dyfodol Cronfa Dreftadaeth 
y Loteri , os bydd cyllid yn cael ei sicrhau.

Mae cydleoli Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
(CBHC) yn y Llyfrgell Genedlaethol yn ddiweddar eisoes 
wedi darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ar 
y cyd, gan ddatblygu’r cydweithio a oedd yn digwydd 
yn barod gyda’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd. Bydd y bartneriaeth strategol rhyngom ni, 
CBHC, Cadw, Amgueddfa Cymru a’r Undebau Llafur, 
a fydd yn ffurfio Cymru Hanesyddol, yn darparu 
ffyrdd newydd o wella swyddogaethau masnachol, 
rhannu sgiliau a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant 
ar y cyd. Bydd hefyd yn adeiladu ar lwyddiant ein 
partneriaeth gyda CBHC ac Amgueddfa Cymru er 
mwyn darparu Casgliad y Werin Cymru, gan helpu 
unigolion a chymunedau i gasglu, cofnodi a rhannu 
eu hanesion eu hunain. 

Byddwn yn:
• Gweithio gyda sefydliadau eraill er mwyn 

datblygu cyfleoedd newydd fel cefnogi 
cofnodion busnes a datblygu yr Archif 
Gerddorol Genedlaethol. 

• Darparu arweiniad drwy sefydlu strategaeth 
seilwaith digidol cydlynol ar gyfer y sector 
llyfrgelloedd ac archifau yng Nghymru.

• Hyrwyddo casgliadau a gwasanaethau’r 
Llyfrgell yn y Gymraeg a’r Saesneg i 
gynulleidfaoedd ehangach, gan gynnwys 
y rhai sy’n cael eu cefnogi gan y Rhaglen 
Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Diwylliant. 

• Datblygu presenoldeb ffisegol y Llyfrgell 
mewn rhannau eraill o Gymru fel strategaeth 
tymor canolig.  

• Gweithio gyda CBHC, Cadw, Amgueddfa 
Cymru a’r Undebau Llafur er mwyn gwella 
gwasanaethau masnachol, datblygu sgiliau 
a gweithgareddau hyrwyddo fel rhan o 
bartneriaeth strategol Treftadaeth Cymru.
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Rhaid i’r Llyfrgell allu sicrhau diogelwch a diogeled 
y casgliadau cenedlaethol yn y tymor hir. Mewn 
cyfnod o ansicrwydd i gyllid cyhoeddus, mae 
angen i ni sicrhau bod ein cynllunio ariannol 
yn ein galluogi i gyflawni ein swyddogaeth 
graidd, a cheisio cael cyllid i arloesi a datblygu 
gweithgareddau a gwasanaethau newydd.

Yn ystod y can mlynedd diwethaf, yn ogystal â 
chyllid gan y llywodraeth, rydym wedi bod yn ffodus 
i dderbyn rhoddion hael gan unigolion, Cyfeillion 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ymddiriedolaethau ac 
elusennau amrywiol i gefnogi ein gwaith. Yn y pedair 
blynedd nesaf, byddwn yn addasu ein dulliau o geisio 
denu arian gan roddwyr, a sicrhau incwm masnachol 
a grantiau. Bydd cynllun noddwyr diwygiedig yn rhan 
o’r cynllun cynhyrchu incwm, ynghyd â cheisiadau 
wedi’u targedu i’r Loteri Genedlaethol, sefydliadau 
elusennol, cyrff ymchwil ac adrannau’r llywodraeth. 
Bydd angen cael incwm masnachol hefyd o 
weithgareddau a gwasanaethau yn Aberystwyth 
a safleoedd eraill, yn ogystal â gweithgareddau 
trwyddedu cynnwys ar gyfer defnydd masnachol. Ein 
nod yw codi £1 miliwn bob blwyddyn erbyn 2021 
i gefnogi datblygu gwasanaethau arloesol, gofal 
casgliadau, arbenigedd staff a gwell mynediad at y 
casgliadau cenedlaethol. 

Byddwn hefyd yn ceisio ennyn diddordeb darpar 
roddwyr drwy hyrwyddo ein gwaith yn well a rhoi 
mwy o sylw i’n gwaith fel ceidwaid y casgliadau. 
Rydym yn cydnabod bod cysylltiadau o’r fath yn 
datblygu dros gyfnod, ond byddwn yn buddsoddi 
amser ac adnoddau yn gyson mewn cynllun 
cynhyrchu incwm cryf.

Mae ein staff yn elfen hanfodol o’n gallu i gyflawni 
ein cylch gwaith creiddiol, ac yn ystod y pum 

Ymorol am 
Wytnwch Hirdymor
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Mewn cyfnod o ansicrwydd i gyllid cyhoeddus, 
byddwn yn ceisio ymorol am wytnwch ein cyllid a’n 
hasedau drwy gynllunio ariannol ar gyfer y tymor hir.

Byddwn yn:
• Gweithredu strategaeth gynhyrchu incwm 

hirdymor a fydd yn cynyddu incwm 
masnachol, grantiau a rhoddion, er mwyn 
codi £1 miliwn bob blwyddyn erbyn 2021.

• Gweithredu Cynllun Datblygu’r Gweithlu er 
mwyn cadw arbenigedd, gwella cynllunio 
ar gyfer olyniaeth a datblygu sgiliau 
newydd sydd eu hangen er mwyn darparu 
ein blaenoriaethau strategol phrosiectau 
penodol.

• Cwblhau rhaglen gwella cyfalaf mawr 
er mwyn rhoi sylw i faterion pwysig yn 
ymwneud â’r adeilad a gwella profiad 
ymwelwyr, gan arwain at Gynllun Rheoli 
Asedau hirdymor.

mlynedd diwethaf mae lefelau staffio wedi gostwng 
30% o ganlyniad i ostyngiad yn y cyllid a gawn 
gan y llywodraeth. Mae hon yn sefyllfa anodd, 
oherwydd mae llawer o arbenigedd a phrofiad 
wedi’i golli wrth i aelodau unigol o’r staff ymddeol. 
Drwy weithio gyda’n Cyngor Partneriaeth, byddwn 
yn gweithredu Cynllun Datblygu’r Gweithlu er 
mwyn rhoi sylw i brinder sgiliau, cynllunio ar gyfer 
olyniaeth a strwythurau staffio’r sefydliad. Mae’n 
hanfodol ein bod yn denu ffrydiau incwm newydd 
er mwyn ariannu swyddi sy’n ein galluogi i arloesi a 
datblygu gwasanaethau a gweithgareddau newydd.

Er mwyn sicrhau gwytnwch hirdymor mae 
angen dull effeithiol o ddiogelu ein hasedau a’n 
hadnoddau ffisegol. Byddwn yn cwblhau rhaglen 
gyfalaf mawr sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth 
Cymru er mwyn rhoi sylw i faterion pwysig yn 
ymwneud â’r adeilad, ac yn rhoi Cynllun Rheoli 
Asedau ar waith er mwyn nodi sut y byddwn yn 
rheoli asedau yn y tymor canolig ac yn y tymor hir.
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Erbyn 2021, ein nod yw:

• Parhau i ddarparu ein 
gwasanaethau a’n gweithgareddau 
craidd fel Llyfrgell Adnau Cyfreithiol 
ar yr amod y bydd ein grant gan 
Lywodraeth Cymru yn parhau’n 
sefydlog dros y pedair blynedd

• Parhau i hyrwyddo ac annog 
defnyddio’r Gymraeg yn ein 
holl weithgareddau mewnol 
ac allanol a chydymffurfio â’n 
dyletswyddau statudol i gyflawni 
Safonau’r Gymraeg a gytunwyd â 
Chomisiynydd y Gymraeg

• Sefydlu Partneriaeth Strategol gyda 
Cadw, Amgueddfa Cymru, Comisiwn 
Brenhinol Henebion Cymru a’r 
Undebau Llafur i ddatblygu Cymru 
Hanesyddol erbyn Gorffennaf 2017

• Gweithredu strategaeth gychwynnol 
i ddarparu gofynion statudol Deddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
erbyn Rhagfyr 2017

• Cwblhau Archwiliad Sgiliau a 
Rhaglen Ddatblygu, a gweithredu 
Strategaeth Pobl a Chynllun 
Datblygu’r Gweithlu erbyn 2018

• Cwblhau gwaith cychwynnol er 
mwyn sefydlu fframwaith ar gyfer 
Archif Genedlaethol erbyn Mawrth 
2019

• Cymryd rôl arweiniol i weithredu 
Strategaeth Cadwedigaeth 
Ddigidol Genedlaethol i Gymru 
erbyn 2019

• Parhau i gyfrannu adnoddau 
addysgol digidol ar Hwb, darparu 
rhaglen Casgliad y Werin Cymru 
mewn partneriaeth, a chefnogi’r 
gwaith o ddarparu Rhaglen Cymru’n 
Cofio 1914-1918, a thrwy hynny, 
chynyddu ein hallbwn o 10% erbyn 
2019

• Gweithio mewn partneriaeth â’r 
Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig 
a Cheltaidd i wella a mireinio’r 
Bywgraffiadur Cymreig Ar-lein drwy 
lwyfan technegol newydd erbyn 
2019

• Cwblhau rhaglen gyfalaf fawr a 
datblygu Cynllun Rheoli Asedau 
newydd erbyn 2020

• Parhau i ymestyn ein strategaethau 
marchnata ac ymgysylltu gyda 
defnyddwyr, cefnogi y Flwyddyn 
Chwedlau yn 2017 a Blwyddyn 
y Môr yn 2018, a chodi’r nifer o 
ymwelwyr i’r Llyfrgell a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau o 15% 
erbyn 2021

• Cynyddu incwm masnachol, 
grantiau a rhoddion, er mwyn codi 
£1 miliwn bob blwyddyn erbyn 2021

• Dyblu ein defnydd digidol i 3 miliwn 
o ymweliadau erbyn 2021

• Dyblu nifer yr eitemau digidol i 10 
miliwn erbyn 2021

• Cynyddu ein gwaith estyn allan 
ac ymgysylltu ar gyfer y Rhaglen 
Gyfuno o 20% erbyn 2021

• Datblygu perthynas strategol â BBC 
Cymru Wales, S4C ac ITV Wales 
i warchod a rhoi mynediad at 
ddeunyddiau darlledu erbyn 2021

• Cadw achrediad Rhagoriaeth mewn 
Gwasanaeth Cwsmer y Llyfrgell a 
Safon Aur Croeso Cymru tan 2021

• Parhau i weithio gyda Wikimedia UK 
i ddatblygu a gwreiddio ymgysylltu 
digidol â’n cynnwys agored ar 
Wicipedia a llwyfannau trydydd 
parti eraill er mwyn cynyddu 
nifer y bobl sy’n gweld cynnwys y 
Llyfrgell i 250 miliwn erbyn 2021 
a chyfrannu’n gyson at ddatblygu 
cynnwys yn Gymraeg ar Wicipedia 

Ein Targedau


