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1.1     Cyflwyniad 
 

Mae’r Strategaeth Bobl a Chynllun Datblygu’r Gweithlu wedi’u datblygu i gefnogi cenhadaeth ac amcanion strategol y Llyfrgell fel y nodwyd yng Nghynllun Strategol 

presennol y Llyfrgell (2017-2021). Mae’r Cynllun Strategol yn datgan yn glir y ffordd y mae’r Llyfrgell yn gwerthfawrogi ac yn trin y gweithlu, a’r diwylliant y mae am 

feithrin i alluogi pawb i gyflawni a chynnal rhagoriaeth ym mhob maes gweithgaredd. Mae’r Strategaeth hon yn cefnogi amcanion allweddol y Llyfrgell o sicrhau 

bod hanes a diwylliant Cymru yn cael eu diogelu er mwyn addysg a mwynhad y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol, ac yn parhau i ddarparu cyfoeth 

o wybodaeth am y byd mawr o’n cwmpas. Mae’n ceisio sicrhau bod y Llyfrgell yn gyflogwr o ddewis, yn meddu ar ddiwylliant, polisïau a gweithdrefnau sy’n gosod 

disgwyliadau uchel, ac yn darparu amgylchedd ysgogol a gwerth chweil i’w bobl a lle y gallent fyw eu bywyd gwaith yn y naill neu’r llall o ieithoedd swyddogol 

Cymru. 

 

Mae’r Strategaeth yn cydnabod bod y Llyfrgell yn wynebu cyfnod heriol a nodweddir gan lefelau staff sydd wedi gostwng o 30% dros y 5 mlynedd ddiwethaf 

oherwydd y lefel gostyngol o arian a dderbynnir oddi wrth y llywodraeth. Mae hyn wedi golygu colled ddifrifol o arbenigedd a phrofiad wrth i aelodau unigol o staff 

ymddeol neu symud i gyflogaeth arall. Fodd bynnag, mae’r Strategaeth hon yn darparu fframwaith sy’n canolbwyntio ar unigolion i arwain y dewisiadau y bydd y 

Llyfrgell a’i staff yn wynebu wrth iddynt geisio llywio cwrs llwyddiannus drwy dirlun anwadal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gweledigaeth 
 

Denu, galluogi a 
chynnwys ein pobl, a 

meithrin 
arweinyddiaeth 
ysbrydoledig i 
wireddu ein 
hamcanion 

Ein Cenhadaeth 
 

Darparu gwasanaeth 
rhagorol i’n cwsmeriaid 
sydd wedi’i alinio gyda’n 

themâu strategol sy’n 
rhoi gwerth ar ein pobl 

a’u galluogi i wireddu eu 
potensial llawn 
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1.2     Strategaeth Pobl – Ein 10 Nod 

 
 

1. Ymrwymiad i sicrhau llwyddiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru drwy gyflawni gwasanaethau cyhoeddus o safon uchel ar gyfer 

pobl Cymru. 

 

2.  Sefydlu’r Llyfrgell i fod yn gyflogwr model, gan osod esiampl i eraill i’w dilyn. 

 

3.  Denu a chadw’r bobl gorau drwy gynnig amgylchedd gwaith lle y mae’r staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi fel 

ased mwyaf y Llyfrgell. 

 

4. Recriwtio pobl gan ddefnyddio dulliau trwyadl, teg a phroffesiynol. 

 

5.  Darparu hyfforddiant sefydlu a chefnogaeth gyrfa er mwyn rhoi’r dechrau gorau posib i bawb. 

 

6.  Datblygu sgiliau personol a phroffesiynol a gwybodaeth pobl drwy gydol eu gyrfaoedd er mwyn eu helpu i gyflawni eu 

potensial llawn yn amgylchedd y Llyfrgell. 

 

7.  Gwobrwyo pobl mewn ffordd deg o fewn fframweithiau cydnabyddiaeth ariannol dryloyw ac addas, ac aros yn gystadleuol 

pan fydd lefelau cyllid yn caniatáu hynny. 

 

8.  Ymwreiddio diwylliant cefnogol sydd yn gynhwysol, cadarnhaol a theg, sydd yn sicrhau bod cyfleoedd yn agored i bawb, lle y 

rheolir newid, lle y gall pobl arwain, a chael eu harwain, mewn modd effeithiol. 

 

9.  Darparu amgylchedd sydd yn gwerthfawrogi amrywiaeth, ac sydd wir yn cynnig cyfleoedd cyfartal. 

 

10. Darparu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd a lles yn weithredol, ac yn gwneud pobl i deimlo eu bod yn perthyn. 

 

 

 

Cyd-destun 
Strategol 

 
Mae’r Llyfrgell am 

anelu at ddenu, 
recriwtio a chadw’r 
staff mwyaf abl ar 

draws holl feysydd ein 
gwaith.  ‘Rydym hefyd 

am geisio i sicrhau 
mynediad parhaol at 

gasgliadau a 
chanolbwyntio ar 
ddatblygu ystorfa 

ddigidol y gellir 
ymddiried ynddi.  

 
Bydd ein 

gwasanaethau a 
digwyddiadau yn 

adlewyrchu’r hyn y 
mae pobl Cymru ei 

angen gennym, ac yn 
sicrhau bod y Llyfrgell 
yn gwneud cyfraniad 

positif i lesiant 
cenedlaethau’r 

dyfodol. Oherwydd 
hynny, bydd ein 

gwaith yn ychwanegu 
gwerth at amcanion a 
deilliannau cyffredin. 
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1.3      Cefnogi Strategaethau, Polisïau a Phrosesau 
 

O dan ambarél trosfwaol y Strategaeth Bobl mae Cynllun Datblygu’r Gweithlu a luniwyd yn dilyn yr archwiliad sgiliau, yn diffinio’r amcanion datblygu staff. Mae’r 

cynllun hwn hefyd yn cynnwys Strategaeth Sgiliau Partneriaeth Cymru Hanesyddol. 

 

Mae’r cynllun gwerthuso blynyddol yn cynnig ffordd ffurfiol o adnabod anghenion datblygu personol, ac wedi’i 

gysylltu’n agos â’n System JEGS (Gwerthuso Swyddi a Graddio Cefnogaeth) sy’n darparu fframwaith a gytunwyd arni 

i werthuso swyddi. Mae’r Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywedd ynghyd ag ystod o bolisïau eraill megis 

Galluogrwydd a Pherfformiad, Iechyd a Diogelwch, y Côd Ymddygiad, Urddas yr Unigolyn, Rheoli Straen a’r 

Strategaeth Cyfathrebu Mewnol yn sicrhau cynwysoldeb ac yn darparu gweithleoedd priodol ac arferion teg a 

hygyrch sy’n cael eu hadolygu’n gyson gan y Tîm Gweithredol, yr Uned Adnoddau Dynol a’r Undebau.  

 

Mae’r Strategaeth Bobl hefyd yn cael ei chefnogi gan y Strategaeth Ystadau sy’n ymrwymo’r Llyfrgell i ddarparu ar 
gyfer y staff amgylchedd diogel a chyfforddus lle y gallant ffynnu ynddi.  

 

1.4     Y Gwaith a Wnaethpwyd Hyd yn Hyn 

 
Yn 2018, aeth Bwrdd Ymddiriedolwyr y Llyfrgell ati, fel rhan o’r Strategaeth Bobl gyfannol, i 

gomisiynu Cynllun Datblygu’r Gweithlu cyntaf y Llyfrgell. Cydnabuwyd y byddai’n cymryd amser i 

gyflawni’r Cynllun, gyda nifer o ffrydiau gwaith, gan gynnwys datblygu Strategaeth Cynllunio 

Olyniaeth ac archwiliad sgiliau cynhwysfawr yn cael eu cychwyn. Yn ychwanegol i hyn mae’r 

Llyfrgell yn chwarae rôl ragweithiol o fewn ffrwd waith y bartneriaeth Cymru Hanesyddol sydd wedi 

datblygu’r ‘Strategaeth Sgiliau ar gyfer Sefydliadau Treftadaeth Cenedlaethol yng Nghymru, 2019 -

24’. Bydd y gwaith hwn o fudd nid yn unig i’r Llyfrgell ond i’r sector cyfan ledled Cymru. Bydd 

Partneriaeth Cymru Hanesyddol hefyd yn comisiynu datblygiad Strategaeth Gynllunio Olyniaeth ar 

draws y sector yn ystod 2019-2020. 

 

 

 



                               Strategaeth Pobl LlGC 

 

1.5     Nodau 

  
Y pedair nod benodol sydd wedi eu hadnabod a fydd yn fframwaith i Gynllun Datblygu’r Gweithlu ac a fydd yn ein galluogi i ffocysu ein gweithgareddau er mwyn 
medru cyrraedd ein hamcanion strategol. 

 

 

Nod 1 

 

Denu, Penodi a Chadw Staff 

 

 

 

Nod 2 

 

Cyfleoedd Datblygu 

 

 

Nod 3 

 

Strwythur Cyflog 

 

 

Nod 4 

 

Gwerthoedd Wedi’u Hymwreiddio yn Ymddygiadau Corfforaethol 
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1.6     Y Camau Nesaf 

 

I gyflawni’n nodau, yn y lle cyntaf byddwn yn adolygu’n polisïau a’n gweithdrefnau gweithio. Byddwn yn archwilio ffyrdd newydd o weithio, ac yn cynyddu’n defnydd 

o feincnodi ac ymchwilio arferion gorau yn y sector a thu hwnt drwy ddefnyddio dull o weithredu sy’n seiliedig ar dystiolaeth. ‘Rydym eisoes yn rhannu’n arferion 

gorau a chynlluniau gyda’n partneriaid strategol yn Cymru Hanesyddol ac ymysg aelodau Penaethiaid Adnoddau Dynol Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, grŵp 

y mae ein Pennaeth Adnoddau Dynol yn aelod ohono, ac a gadeirir gan ein Cyfarwyddwr a Dirprwy Prif Weithredwr a Llyfrgellydd. 

 

Byddwn yn diogelu a datblygu’r sgiliau arbenigol a neilltuol hynny sydd wedi’u caffael drwy hyfforddiant, profiad a chynllunio olyniaeth lwyddiannus, a sefydlu 

rhaglen sgiliau effeithiol, gan gynnwys sgiliau proffesiynol arbenigol, gwasanaethau i gwsmeriaid, gwasanaethau cadwraeth a chadwedigaeth a datblygiadau digido.  

Byddwn hefyd yn darparu cymorth ymarferol i’n staff i’w hannog nhw i berchnogi eu datblygiad proffesiynol hwy eu hunain. 

 

Bydd adolygiad o’n systemau rheoli gwybodaeth AD yn allweddol os am wella cyflenwi gwasanaethau, effeithlonrwydd ein prosesau gweinyddu a’n 
gallu i adrodd yn ôl.  

 

Bydd llwyddiant y Strategaeth yn dibynnu ar gyfathrebu effeithiol gyda’r staff ynghylch materion AD. Bydd rhannu gwybodaeth rheoli gywir ac amserol drwy 

gyfarfodydd Grŵp Cyflawni’r Llyfrgell, y weithdrefn friffio graidd fisol, bwletin newyddion cyson y Prif Weithredwr a chyfarfodydd staff bob chwarter yn hysbysu’r 

staff o unrhyw ddatblygiadau perthnasol sy’n effeithio ar y gweithlu. Mae cynnal deialog parhaol gyda’r undebau llafur yn elfen hanfodol o lunio’r cynlluniau 

gweithredu er mwyn cyflawni deilliannau credadwy. Wrth ddarparu gwasanaeth proffesiynol i gefnogi’r Strategaeth, bydd y Tîm Gweithredol, gyda chefnogaeth yr 

Uned Adnoddau Dynol, yn mabwysiadu model o welliant parhaus i sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd uchel yn cael ei sefydlu a’i gynnal. 
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