




















Argymhelliad 3: Rydym yn argymell nad yw gwaith cynllunio ariannol Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru yn tybio’r lefel bresennol o gyllid cyhoeddus a’i bod yn mynd i’r afael 
â’r ystod o senarios, gan gynnwys gostyngiadau yn yr adnoddau sydd ar gael iddi.  
 
Mae'r Llyfrgell yn cyfeirio'r Pwyllgor at ei ymateb i Argymhelliad 22 sy'n amlinellu ei phrosesau 
cynllunio i fynd i'r afael ag agweddau’r risgiau cyllidol parhaus, yn ogystal â risgiau’r dyfodol. Mewn 
ymateb i Argymhelliad 3, mae'r Llyfrgell yn nodi’r pwyntiau canlynol: 
 
Mae Llywydd y Llyfrgell wedi mynegi barn y Bwrdd ar sawl achlysur, sef os oes angen sefydliadau 
cenedlaethol cryf ar Gymru, yna mae'n rhaid eu hariannu'n ddigonol i sicrhau eu gallu parhaus i 
weithredu'n effeithiol ac effeithlon. Yn y cyd-destun hwn, mae toriadau sylweddol yn y Grant 
Cymorth eisoes wedi cael ei brofi dros y ddegawd ddiwethaf ac mae niferoedd staff wedi gostwng o 
draean. Os caiff y Grant Cymorth ei ostwng ymhellach, bydd hyn yn gorfodi’r Llyfrgell i dorri ei 
chostau sylfaenol yn gyfatebol, a fydd hefyd yn effeithio ar ei gallu i godi incwm. Bydd colli staff 
pellach yn anochel ac yn effeithio'n uniongyrchol ar wasanaethau craidd ac yn cyfyngu gallu'r 
Llyfrgell i weithredu fel Llyfrgell Genedlaethol, gan gasglu, diogelu a sicrhau bod y casgliadau 
cenedlaethol ar gael i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol, yn fwyfwy mewn fformat digidol. 

Un ffactor pwysig yng ngallu'r Llyfrgell i gynllunio ar gyfer y dyfodol yw argaeledd y wybodaeth am 
gyllidebau’r  dyfodol. Am y 4 blynedd diwethaf, nid yw’r wybodaeth yma wedi cael ei ddarparu. 
Mae'r Llyfrgell felly yn croesawu'r ffaith bod ganddi bellach gyllidebau dangosol ar gyfer 2019/20, ac 
yn ail-adrodd ei fod yn "hunanfodlon" (fel y disgrifir yn y cofnod 34) gyda’i chynlluniau ariannol, gan 
fod angen i gynlluniau fod yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael mewn perthynas â’r Grant 
Cymorth. 

Mae'r Llyfrgell wedi nodi bod angen iddi arbed 2% o wariant refeniw bob blwyddyn tan 2020/21 er 
mwyn cydbwyso'i chyllideb - byddai hyn yn golygu colli 4 neu 5 o swyddi bob blwyddyn. Ym mis 
Chwefror 2018, cyfeiriodd Bwrdd y Llyfrgell y mater o ymrwymiadau ariannol parhaus i'w Phwyllgor 
Cynllunio Ariannol yn sgil y wybodaeth cylch cyflog diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Bydd 
Pwyllgor y Bwrdd yn ystyried y mater ym mis Ebrill 2018 fel rhan o'i adolygiad parhaus o 
flaengynllunio ariannol. 

Dros y cyfnod hyd at 2020/21, mae'r Llyfrgell o'r farn y bydd yn gallu lleihau costau i gyfateb incwm 
trwy wastraff staff naturiol a rhai toriadau i gyllidebau di-staff, ond mae hyn yn debygol o effeithio ar 
wasanaethau i ryw raddau. Yn fuan, bydd y Llyfrgell wedi cyrraedd y pwynt lle bydd yn rhaid gwneud 
newidiadau sylfaenol os yw am barhau i fod yn sefydlog yn ariannol os yw’r Grant Cymorth yn 
parhau i gael ei rewi neu ostwng. Mae'n debyg y bydd hyn yn arwain at gau rhai swyddogaethau 
craidd y mae'r Llyfrgell yn ei gyflawni ar hyn o bryd, ac i wneud hyn byddai angen cymorth ariannol 
gan Lywodraeth Cymru i weithredu diswyddiadau gorfodol. Mae'r Llyfrgell yn cydnabod y byddai 
diswyddiadau gorfodol yn rhywbeth y byddai Llywodraeth Cymru am ei hosgoi, ond mae'n anodd 
gweld sut na fyddai hyn yn ganlyniad i doriadau sylweddol yn y Grant Cymorth.  

Byddai lleihau lefelau cyflog hefyd yn lleihau cost sylfaen y Llyfrgell. Fodd bynnag, nid oes fawr o 
sgôp ar gyfer hyn, oherwydd: 

• Mae'r Llyfrgell wedi ymrwymo i dalu'r Cyflog Byw, yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, a 
bydd 45% o staff yn ennill ffigur sydd naill ai ar y lefel hon, neu'n brin uwch  



• Mae lefelau cyflog cyfartalog eisoes yn isel o gymharu â sefydliadau eraill (cyflog canolrif 
£23K o'i gymharu â £35K yn y Gwasanaeth Sifil) 

• Mae nifer y staff mewn swyddogaethau rheoli wedi gostwng yn sylweddol dros y degawd 
diwethaf neu fwy, yn gadael strwythur sefydliadol sy'n ysgafn iawn. 

Byddai torri lefelau cyflog hefyd yn uniongyrchol groes i'r amcan a nodir yn Llythyr Cylch Gorchwyl 
2017/18 y Llyfrgell gan Lywodraeth Cymru i ystyried ffyrdd o alinio telerau ac amodau staff â rhai'r 
Gwasanaeth Sifil. 

Mae'r Llyfrgell bob amser wedi cymryd ymagwedd ragweithiol tuag at reoli ei chostau a diogelu 
gwasanaethau i'r cyhoedd, ond erbyn hyn y mae wedi cyrraedd y nifer o staff de-minimis ar gyfer ei 
lefel phresennol o weithgareddau. Mae'r Llyfrgell yn cymryd rhan lawn yn y trafodaethau rhwng 
Llywodraeth Cymru a’r Grŵp Penaethiaid Adnoddau Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yng 
nghyd-destun cydweithio posibl a rhannu adnoddau. Mae'r prosiect llwyddiannus i gyd-leoli 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru o fewn adeilad y Llyfrgell yn enghraifft o gydweithio diweddar i 
arbed costau a gwella'r broses o ddarparu gwasanaethau. Yn dilyn yr ail-leoli, mae'r Llyfrgell bellach 
yn rheoli cyflogres y Comisiwn Brenhinol. 

I gloi, mae'r Llyfrgell yn parhau i fonitro ei risgiau ariannol ac yn ystyried mai sgôp cyfyngedig sydd 
yna ar gyfer unrhyw enillion effeithlonrwydd pellach i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen os yw i 
gydbwyso ei chyllideb o ganlyniad i doriadau i’r Grant Cymorth. Mae'r Llyfrgell yn aros am gyllidebau 
dangosol y tu hwnt i 2019/20 gan Lywodraeth Cymru fel mater o frys, yn ogystal ag arweiniad ar 
gylch cyflog y dyfodol. Mae lleihau niferoedd staff yn ganlyniad anochel i leihad yn y Grant Cymorth 
a bydd hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar wasanaethau craidd. 
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