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CRYNODEB GWEITHREDOL 

E.1. Ym mis Mai 2013 comisiynwyd ERS Ltd gan ALMA UK i gynnal ymchwil sylfaenol i 

werth gwasanaethau llyfrgelloedd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

Mae’r gwaith ymchwil hwn yn adeiladu ar adolygiad cynhwysfawr blaenorol ar 

lenyddiaeth ynghylch methodoleg i asesu gwerth amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd.  

E.2. Mae’r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn ystyried y pum ffordd o fesur gwerth:  

i. Buddsoddiad y Defnyddiwr: y gost i unigolion wrth ddefnyddio’r 

gwasanaethau; 

ii. Budd i’r Gymuned:  gwariant defnyddwyr mewn gwasanaethau lleol e.e. 

siopau a chaffis; 

iii. Cost Dewisiadau Eraill: yr arian sydd wedi cael ei arbed yn sgil defnyddio’r 

llyfrgell; 

iv. Effeithiau Cyflogi: o ganlyniad i gyflogau staff a’u gwario hwythau; ac  

v. Effeithiau’r Gadwyn Gyflenwi: gwerth gwariant y llyfrgell ar nwyddau a 

gwasanaethau. 

E.3.  Gofynnwyd i ddefnyddwyr llyfrgelloedd lenwi holiadur er mwyn asesu mesurau i., ii. 

a iii. a defnyddiwyd data llyfrgelloedd i asesu iv. a v. 

E.4 Cynhaliwyd yr arolwg defnyddwyr llyfrgelloedd yn ystod mis Mehefin a mis 

Gorffennaf 2013 ac roedd y canlynol yn rhan o’r arolwg: 50 llyfrgell mewn 11 

awdurdod lleol yn yr Alban; 25 llyfrgell mewn 8 awdurdod lleol yng Nghymru; ac 8 

llyfrgell yng Ngogledd Iwerddon.  Cyfanswm hyn oedd llenwi a dadansoddi 4009 o 

holiaduron ledled y tair gwlad.    

E.5. Mae’r canlyniadau’n dangos fod defnyddwyr llyfrgelloedd yn rhoi’r gwerth canlynol 

ar wasanaethu llyfrgell fesul ymweliad: £24.10 yn yr Alban; £26.38 yng Nghymru; a 

£27.27 yng Ngogledd Iwerddon.  Mae’r gwerth ariannol damcaniaethol hwn yn cael 

ei amcangyfrif drwy’r swm y mae defnyddwyr yn ei fuddsoddi wrth ddefnyddio’r 

gwasanaethau – o ran eu hamser a’r hyn y maent yn ei wario yn yr ardal. O gymharu 

â’r gwariant ar wasanaethau llyfrgell, mae gwerth amcangyfrifedig defnyddiwr fesul 

ymweliad yn ôl atebwyr ein harolwg dros 6 gwaith yn fwy na chost y ddarpariaeth 
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yng Ngogledd Iwerddon, dros 5.5 yn fwy yn yr Alban a thros 7.5 gwaith yn fwy yng 

Nghymru. 

E.6. Mae cyfleusterau’r llyfrgell hefyd yn cefnogi cyflogaeth a chadwyni cyflenwi yn lleol. 

Mae hyn yn deillio o gyflogeion llyfrgell yn gwario eu cyflogau ac yn creu elw i 

gwmnïau sy’n cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i’r llyfrgelloedd. Mae’r effeithiau 

hyn yn ‘lluosi’ drwy’r economi gan fod y cyflenwyr hwythau yn talu cyflogau i staff 

sydd yn eu tro yn gwario yn yr ardal. Amcangyfrifa’r ymchwil hwn fod llyfrgelloedd 

yn 2012-13 wedi cynnal 1,296 swydd yn yr Alban, 596 swydd yng Nghymru a 327 

swydd yng Ngogledd Iwerddon yn ychwanegol at y rhai sy’n cael eu cyflogi’n 

uniongyrchol gan y gwasanaeth.  

E.7. Mae’r ymchwil hwn hefyd yn darparu pecyn i lyfrgelloedd unigol, neu grwpiau o 

lyfrgelloedd, er mwyn iddynt fedru asesu gwerth eu gwasanaethau i’w defnyddwyr. 

Mae’r Pecyn Cymorth (toolkit) yn cynnwys holiaduron a chyfrifiannell cyfrifo gwerth, 

yn ogystal â chanllaw i ddefnyddio’r offer. 
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1. CYFLWYNIAD 

Cefndir  

1.1.  Ym mis Medi 2010, comisiynwyd ERS gan ALMA-UK, sef y Gynghrair Archifau, 

Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd, i ddadansoddi methodoleg i fesur effaith 

economaidd archifau, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd a defnyddio hyn yn sail i 

ddatblygu pecynnau cymorth ar effaith economaidd. Roedd yn rhaid i’r dulliau i 

wneud hyn fod â chydbwysedd rhwng ffordd syml o weithredu a chadernid 

canlyniad er mwyn gallu eu cyflwyno yn llwyddiannus ledled y sector.   

1.2. Nododd yr adroddiad 0F

1 pa ddulliau sydd fwyaf addas a phriodol i fesur effaith, sef: 

dadansoddiad lluosydd i amgueddfeydd ac archifau, a dulliau adenillion ar 

fuddsoddiad neu bennu gwerth economaidd i lyfrgelloedd.  Cafodd pecyn cymorth 

ar gyfer llyfrgelloedd ei ddatblygu a’i dreialu yn 2012.  Mae’r darn presennol hwn o 

waith, a gomisiynwyd ym mis Mai 2013, yn ceisio casglu digon o ddata gan 

lyfrgelloedd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon i roi’r fethodoleg ar waith 

er mwyn cynhyrchu casgliadau cadarn. 

Yr Adroddiad Hwn 

1.3. Mae’r adroddiad hwn yn cofnodi canfyddiadau’r ymchwil sylfaenol a gynhaliwyd yn 

ystod haf 2013. Mae’r canlyniadau ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon 

wedi’u cyflwyno’n llawn a chaiff y gwledydd eu cymharu yn y bennod Crynodeb. 

1.4.  Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn, ceir pecyn cymorth y gall llyfrgelloedd ei 

ddefnyddio i asesu eu heffaith economaidd. Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys: 

 Holiadur i Ddefnyddwyr: yn Gymraeg ac yn Saesneg;   

 Cyfrifiannell Gwerth Llyfrgelloedd: taenlen i fewnbynnu data o’r holiaduron, 

a chyfrifo a mesur gwerth; 

 Crynodeb Gwerth Llyfrgelloedd: taenlen casglu data nifer o lyfrgelloedd; a 

 Cyfarwyddiadau i’r Pecyn Cymorth: sef canllawiau ar sut i ddefnyddio’r 

taenlenni.  

                                                            

1 ERS (2010) Pecynnau Cymorth Effaith Economaidd ar gyfer Archifau, Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd. 
Ar gael yn:  http://almauk.files.wordpress.com/2010/09/alma-uk-economic-impacts-project-stage-
1_final-report-welsh-language-version.pdf 

http://almauk.files.wordpress.com/2010/09/alma-uk-economic-impacts-project-stage-1_final-report-welsh-language-version.pdf
http://almauk.files.wordpress.com/2010/09/alma-uk-economic-impacts-project-stage-1_final-report-welsh-language-version.pdf
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2. METHODOLEG  

Dulliau Asesu Gwerth Economaidd 

2.1. Yn 2010/11 cwblhaodd ERS arolwg eang ar fethodoleg i fedru nodi gwerth 

economaidd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd. Un o’r casgliadau allweddol 

oedd bod y dulliau y gellid eu defnyddio ar gyfer amgueddfeydd ac archifau yn 

wahanol i’r rhai sydd eu hangen ar gyfer llyfrgelloedd. Mae amgueddfeydd yn 

enwedig o addas i ddadansoddiad lluosydd oherwydd eu dibyniaeth ar yr economi 

ymwelwyr.  Datblygwyd pecyn offer amgueddfeydd ac archifau ac mae ar gael yn: 

http://almauk.org/working-together/our_activity/economic-impacts/ 

2.2.  Gan fod llyfrgelloedd yn gweithredu fel gwasanaeth lleol, maent yn addas ar gyfer y 

dulliau Adenillion ar Fuddsoddiad a Phennu Gwerth Economaidd, sef rhai a 

ddefnyddir yn aml mewn cysylltiad â darparu cyfleusterau megis mannau gwyrdd.  

Mae’r pecyn cymorth ar gyfer llyfrgelloedd yn mynd llaw yn llaw â’r adroddiad hwn 

ac mae ar gael ar wefan ALMA UK a gwefan CyMAL.  

Dull Adenillion ar Fuddsoddiad 

2.3.  Y dull Adenillion ar Fuddsoddiad sydd wedi’i ddefnyddio fwyaf ymysg llyfrgelloedd  

yn yr Unol Daleithiau 1F

2 a’r dull wedi’i fabwysiadu ar ôl ymchwil a wnaed yn y lle 

cyntaf yn y Deyrnas Unedig. 2F

3 Mae’n canolbwyntio ar y gwerth i ddefnyddwyr ond 

nid yw’n ystyried gwerth i’r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr, sy’n fwy dadleuol.  

Mae’r graddau y caiff gwerth neu fuddsoddiad defnyddwyr ei ddarlunio yn amrywio 

o astudiaeth i astudiaeth ond gall gynnwys amser a fuddsoddwyd a threuliau teithio 

(gan fod y rhain yn ymwneud â “buddsoddiad” yr unigolyn er mwyn defnyddio’r 

llyfrgell). 

2.4. Mae’r dull hwn hefyd yn defnyddio “dadansoddiad lluosydd” o ran gwariant sy’n 

gysylltiedig â gweithgarwch cyflogi a chaffael y llyfrgell. Mae hyn yn arddangos 

effeithiau economaidd anuniongyrchol ac a ysgogwyd yn sgil y ffaith fod llyfrgell yn 

cyflogi staff ac yn prynu nwyddau a gwasanaethau.  

                                                            

2 Gweler er enghraifft - The Economic Impact of Public Libraries on South Carolina, Barron (2005) a 
Placing an Economic Value on the Services of Public Libraries in Suffolk County, New York (2005) 

3 Economic Value of Public Libraries in the UK, Morris et al (2002) 

http://almauk.org/working-together/our_activity/economic-impacts/
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2.5.  Mae’r dechneg yn ei chyfanrwydd yn defnyddio’r mesurau canlynol: 

i. Buddsoddiad y Defnyddiwr: y gost i unigolion wrth ddefnyddio’r 

gwasanaethau (yn ychwanegol at dreth a dalwyd ar gyfer gweithredu’r 

llyfrgell), er enghraifft amser a fuddsoddwyd a gwariant (megis ar deithio); 

ii. Budd i’r Gymuned:  ymwelwyr yn gwario’n lleol e.e. mewn siopau a chaffis; 

iii. Cost Dewisiadau Eraill: cost cael gafael ar rywbeth arall tebyg pe na bai’r 

gwasanaeth yn bodoli (h.y. yr arian a arbedwyd); 

iv. Effeithiau Economaidd Cyflogi: effeithiau uniongyrchol, anuniongyrchol ac a 

ysgogwyd o ganlyniad i gyflogau staff a’u gwario hwythau; ac  

v. Effeithiau Economaidd y Gadwyn Gyflenwi: gwerth uniongyrchol, 

anuniongyrchol ac a ysgogwyd yn sgil gwariant ar nwyddau a gwasanaethau 

(heb fod yn gyflogau).3F

4 

2.6. Rhoddir sylw i bob un o’r mesurau hyn yn eu tro yn yr adrannau Canlyniadau yn yr 

adroddiad hwn. 

Dull Ymchwilio 

Arolwg o Ddefnyddwyr Llyfrgell  

2.7.  Mae cwestiynau yn yr holiadur i ddefnyddwyr (Atodiad 1) yn ymwneud â mesurau 

i., ii. a iii. a restrir uchod.  Anfonwyd yr holiadur at Benaethiaid Gwasanaethau 

Llyfrgelloedd mewn fformat PDF a’i ddosbarthu ar bapur i staff llyfrgelloedd dros 

gyfnod o 4 i 8 wythnos ym mis Mehefin a Gorffennaf 2013. Dychwelwyd yr 

holiaduron yn y post i ERS.  Cofnodwyd yr atebion yn nhaenlen y Gyfrifiannell 

Gwerth Llyfrgelloedd ar gyfer pob gwasanaeth llyfrgell (tab 3. Mewnbynnu’r 

Holiaduron). 

Casglu Data 

2.8.  Gofynnwyd i Benaethiaid Gwasanaethau Llyfrgell ddarparu data mewn perthynas â 

mesurau iv. a v. uchod. Er mwyn asesu effeithiau gwariant a chyflogaeth, 

gofynnwyd i bob awdurdod lleol roi gwybodaeth ar nifer eu staff a gwariant ar 

nwyddau a gwasanaethau. Mae’r diffiniad o wariant ar nwyddau a gwasanaethau 

                                                            

4 Addaswyd o: Economic Impact Methodologies for the museums, libraries and archives sector: what 
works and what doesn’t, Jura Consultants (2009) 
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yn cyd-fynd â ffurflen flynyddol CIPFA 4F

5 ac mae’n cynnwys yr holl wariant refeniw ac 

eithrio costau staff megis cyflogau, yswiriant gwladol, pensiynau ac ati. Dychwelodd 

yr holl awdurdodau lleol y wybodaeth ac fe’i cofnodwyd yn y Gyfrifiannell Gwerth 

Llyfrgelloedd (tab 2. Effaith Anuniongyrchol). 

Sampl yr Alban  

2.9.  Dewiswyd sampl o lyfrgelloedd ar gyfer yr ymchwil drwy ddull oedd â dau gam iddo. 

Yn gyntaf lluniwyd sampl o awdurdodau lleol yn yr Alban drwy ddefnyddio dull 

systematig  o ddewis ar hap 5F

6 a’i wirio i sicrhau ei fod yn cynhyrchu ymateb 

cynrychioliadol. Pe byddai awdurdod lleol a oedd wedi cymryd rhan yn yr 

astudiaeth beilot 6F

7 yn digwydd cael ei ddewis ar hap, câi ei gyfnewid am un arall.  

Yna aethpwyd ati drwy drefn systematig ar hap i ddewis sampl o lyfrgelloedd yn y 

sampl awdurdodau lleol, gan adlewyrchu nifer y llyfrgelloedd sydd yn yr 

awdurdodau lleol hynny. 

2.10. O’r 66 llyfrgell yn yr 11 awdurdod lleol y dewiswyd i ddosbarthu holiaduron ynddynt 

yn yr Alban, derbyniwyd holiaduron wedi’u llenwi gan 50 llyfrgell ledled yr holl 11 

awdurdod lleol.   

2.11.  Mae dosbarthiad yr holiaduron a ddychwelwyd ledled yr Alban wedi’i ddangos yn 

Nhabl 1 a Ffigwr 1.     

                                                            

5 Cell 127 wedi’i dynnu o gell 101 yn holiadur 2012-13 CIPFA.  

6 Rhestru eitemau yn ôl trefn yr wyddor ac yna dewis pob “nfed” cofnod 
7 Yr awdurdodau lleol a gymerodd ran yn y peilot oedd Argyll a Bute ac Aberdeen  
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Tabl 1 Y Sampl a gafwyd o’r Alban 

Awdurdod Lleol Llyfrgelloedd 
Cyfanswm 

nifer yr 
atebwyr 

Swydd Aberdeen 5 303 

Dwyrain Swydd Ayr 7 157 

Dwyrain Swydd Dunbarton 3 111 

Glasgow 11 479 

Yr Ucheldiroedd 5 128 

Midlothian 3 102 

Perth a Kinross 4 127 

Swydd Renfrew 4 58 

Shetland 1 45 

De Swydd Ayr 4 169 

Gorllewin Lothian  3 64 

CYFANSWM Y SAMPL 50 1743 

 

Ffigwr 1 Y Sampl a gafwyd o’r Alban 
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Sampl Cymru  

2.12.  Dewiswyd sampl o awdurdodau lleol Cymru drwy ddefnyddio dull systematig  o 

ddewis ar hap 7F

8 a’i wirio i sicrhau ei fod yn cynhyrchu ymateb cynrychioliadol. Pe 

byddai awdurdod lleol a oedd wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth beilot 8F

9 yn 

digwydd cael ei ddewis ar hap, câi ei gyfnewid am un arall.  Yna, aethpwyd ati drwy 

drefn systematig ar hap i ddewis sampl o lyfrgelloedd o’r sampl awdurdodau lleol, 

gan adlewyrchu nifer y llyfrgelloedd sydd yn yr awdurdodau lleol hynny. 

2.13.  O’r 35 llyfrgell yn y 10 awdurdod lleol y dewiswyd i ddosbarthu holiaduron ynddynt 

yng Nghymru, derbyniwyd atebion holiaduron wedi’u llenwi gan 25 llyfrgell mewn 8 

awdurdod lleol.   

2.14.  Mae dosbarthiad yr holiaduron a ddychwelwyd o ardaloedd Cymru wedi’i ddangos 

yn Nhabl 2 a Ffigwr 2.  

Tabl 2   Y Sampl a gafwyd o’r Gymru 

Awdurdod Lleol Llyfrgelloedd 
Cyfanswm 

nifer yr 
atebwyr 

Blaenau Gwent 2 170 

Caerffili 1 55 

Sir Gaerfyrddin 5 380 

Sir y Fflint 4 222 

Gwynedd 4 75 

Sir Fynwy 2 138 

Castell-nedd Port Talbot 4 260 

Wrecsam 3 108 

CYFANSWM Y SAMPL 25 1408 

 

                                                            

8 Rhestru eitemau yn ôl trefn yr wyddor ac yna dewis pob “nfed” cofnod 
9 Yr awdurdodau lleol a gymerodd ran yn y peilot: Merthyr Tudful ac Abertawe 
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Ffigwr 2 Y Sampl a gafwyd o Gymru 

 

Sampl Gogledd Iwerddon  

2.15.  Gan mai un gwasanaeth llyfrgell unigol sydd yng Ngogledd Iwerddon, lluniwyd 

sampl y llyfrgelloedd ar gyfer arolwg Gogledd Iwerddon drwy ddefnyddio dull 

dethol ar hap ar ôl haenu cymesur a oedd yn seiliedig ar ardal ddaearyddol ac oriau 

agor. Cafodd y sampl hwn ei lunio mewn cydweithrediad agos â Llyfrgelloedd 

Gogledd Iwerddon oherwydd bod arolygon eraill hefyd yn cael eu cyflwyno ar y 

pryd ac roedd angen gochel rhag blinder arolwg ymhlith defnyddwyr y llyfrgelloedd. 

2.16.  Dewiswyd 8 llyfrgell i ddosbarthu holiaduron ynddynt yng Ngogledd Iwerddon, a 

derbyniwyd cyfanswm o 858 o atebion wedi’u llenwi yn yr 8 llyfrgell hyn.   

2.17.  Mae dosbarthiad yr holiaduron a ddychwelwyd yng Ngogledd Iwerddon i’w weld yn 

Nhabl 3 a Ffigwr 3.   
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Tabl 3 Y Sampl a gafwyd o Ogledd Iwerddon 

Llyfrgell  Cyfanswm nifer yr 
atebwyr 

Bessbrook 46 

Coleraine 174 

Draperstown 29 

Holywood Arches 161 

Keady 92 

Ffordd Ormeau 158 

Warrenpoint 142 

Whitehead 56 

CYFANSWM Y SAMPL 858 

 

Ffigwr 3 Y Sampl a gafwyd o Ogledd Iwerddon  
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3. CANLYNIADAU’R ALBAN  

Defnydd o Wasanaethau Llyfrgell 

3.1.  Pan ofynnwyd pam eu bod yn defnyddio’r llyfrgell yr ateb pennaf oedd ar gyfer 

dibenion ‘hamdden’ (60%).  Yr ail ateb uchaf oedd ‘dod â phlentyn’ (17%), a’r 

trydydd a’r pedwerydd ateb agos oedd ‘Yn ymwneud â gwaith’ (11%) ac ‘at 

ddibenion addysg’ (9%).   

3.2.  Mae ystod lawn y cyfleusterau a’r gwasanaethau a ddefnyddiwyd gan atebwyr yr 

holiadur wedi’i dangos yn Ffigwr 4. I’w ddisgwyl efallai, y gwasanaethau mwyaf 

poblogaidd oedd llyfrau a mynd ar y rhyngrwyd, ac yna cael gafael ar wybodaeth 

leol a ffilmiau a cherddoriaeth. 

Ffigwr 4 Y Cyfleusterau a’r Gwasanaethau a ddefnyddiwyd gan Atebwyr yr Holiadur 

 

3.3.  O ran amlder ymweliadau, mae dadansoddiad o’r cwestiwn aml-ddewis: “Pa mor 

aml ydych chi’n defnyddio llyfrgell gyhoeddus?” wedi’i ddangos yn ôl canran yr 

atebion yn Ffigwr 5.  Dywedodd ychydig dros hanner y rhai a holwyd (56%) eu bod 

yn ymweld â’r llyfrgell unwaith yr wythnos neu fwy, a dywedodd dros chwarter 

ohonynt fwy nag unwaith yr wythnos (7% bob dydd a 22% ‘sawl gwaith yr 

wythnos’).  O’i gyfrif i gael cyfartaledd, mae hyn yn cyfateb i 75 ymweliad gan bob 

person bob blwyddyn.   
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3.4.  Gellir cymharu hyn ag ystadegau eraill sydd ar gael gan gynnwys Arolwg Cartrefi’r 

Alban (Scottish Household Survey/SHS) a ddarganfu fod 20% o’r rheiny sy’n 

defnyddio’r llyfrgell o leiaf unwaith y flwyddyn yn ymweld o leiaf unwaith yr 

wythnos.9F

10 Mae data CIPFA ar gyfer yr Alban yn amcangyfrif 5.4 ymweliad i’r 

llyfrgell bob blwyddyn ledled y boblogaeth gyfan, h.y. ymysg defnyddwyr a rhai nad 

ydynt yn ddefnyddwyr. 10F

11 Drwy ddefnyddio data CIPFA eto gellir rhannu cyfanswm 

nifer yr ymweliadau â nifer y benthycwyr gweithredol, mae hyn ar gyfartaledd yn 

rhoi 28 ymweliad y flwyddyn, 11F

12 sy’n sylweddol is na’r hyn a adroddwyd drwy’r 

holiadur.   

3.5. Mae’n debygol fod atebwyr yr holiadur yn ymwneud llawer â gwasanaethau’r 

llyfrgell; felly mae amlder a nifer cyfartalog eu hymweliadau bob blwyddyn yn 

debygol o fod yn uwch na’r cyfartaledd sy’n deillio o arolygon eraill.  Bydd hyn yn 

effeithio’n anuniongyrchol ar werth ‘pob ymweliad’ (gan fod defnyddwyr aml yn 

debygol o fod yn gadarnhaol am y cyfleusterau a’r gwasanaethau) ac yn effeithio’n 

uniongyrchol ar werthoedd blynyddol trwy’r amcangyfrifon.  

Ffigwr 5 Amlder Ymweliadau gan Atebwyr yr Holiadur 

6.88%

22.26%

27.08%

22.39%

16.45%

3.72% 0.46% 0.76%

Pob diwrnod %

Sawl gwaith yr wythnos

%
Unwaith yr wythnos %

Pob pythefnos %

Unwaith y mis %

Bob ychydig fisoedd %

Unwaith neu ddwy y
flwyddyn %
Ymweliad cyntaf %

 
                                                            

10 Llywodraeth yr Alban (2013) Scotland’s People Annual Report: results from 2012 Scottish Household 
Survey, tudalen 143 
11 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Visits for Library 
Purposes per 1000 population’ 
12 Mae Benthycwyr Gweithredol wedi benthyg eitem o fewn y 12 mis diwethaf. Bydd nifer y 
Benthycwyr Gweithredol yn is na nifer y defnyddwyr, felly mae’r ffigwr a gyfrifir yn goramcangyfrif 
nifer ymweliadau pob defnyddiwr pob blwyddyn.  
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Buddsoddiad y Defnyddiwr 

3.6.  Mae dadansoddi buddsoddiad y defnyddiwr yn edrych ar y costau i ddefnyddwyr 

llyfrgelloedd, yn ychwanegol at y taliadau a wneir drwy drethi tuag at weithredu’r 

llyfrgell.  Mae’r costau hyn yn rhoi procsi ynghylch faint y mae’r defnyddiwr yn 

gwerthfawrogi’r gwasanaethau trwy ystyried yr amser a’r mân wariant a 

fuddsoddwyd, megis costau teithio. 

3.7.  Mae’r atebion i’r tri chwestiwn yn yr holiadur a restrir isod yn cael eu defnyddio i 

gyfrifo buddsoddiad y defnyddiwr:  

 Tua faint o amser mae hi’n ei gymryd i chi gyrraedd y llyfrgell fel arfer? 

 Gan gynnwys yr holl gostau teithio (tanwydd, parcio, pris bws ac ati), faint 

mae hi’n ei gostio i chi ddod i’r llyfrgell fel arfer?  

 Pa mor hir ydych chi fel arfer yn aros yn y llyfrgell? 

3.8.  Mae mwy na hanner y defnyddwyr yn teithio i’r llyfrgell ar droed (55%), ac wedyn 

mewn car/ar feic modur (35%).  Mae canrannau llawer llai naill ai yn defnyddio 

trafnidiaeth gyhoeddus (7%) neu’n beicio (3%).  Er bod 65% yn gwario dim byd wrth 

deithio i’r llyfrgell, cyfrifir mai’r gost ar gyfartaledd yw 77 ceiniog, gweler Ffigwr 6.  

Ffigwr 6 Costau Teithio i’r Llyfrgell 

64.43%7.32%

11.60%

8.11%

7.25% 1.29%

Dim byd %

Hyd at 50c %

Hyd at £1 %

Hyd at £2 %

Hyd at £5 %

£5 neu fwy %
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3.9. Mae Ffigwr 7 yn dangos bod 79% o bobl yn treulio naill ai ‘llai na 5 munud’ (35%) neu 

‘15 munud’ (44%) yn teithio i’r llyfrgell.  Mae hyn yn codi i 94% pan fo ‘30 munud’ 

(15%) yn cael ei gynnwys.  Cyfrifir bod y daith ar gyfartaledd yn para tua 7.5 munud.  

Ffigwr 7 Amser Teithio i’r Llyfrgell 

 

3.10. Pan ofynnwyd ynghylch yr amser a dreulir ar gyfartaledd yn y llyfrgell, mae mwy na 

hanner y defnyddwyr a holwyd yn treulio ‘hanner awr neu lai’ yn y llyfrgell (52%).  

Mae 83% o ddefnyddwyr yn treulio awr neu lai.  Mae ymweliad ar gyfartaledd yn 

para tua 55 munud.   

3.11.  Caiff amser ei drosi yn werth ariannol drwy ddefnyddio cyflog cyfartalog 12F

13 i 

gynrychioli gwerth yr amser y mae defnyddwyr yn ei dreulio yn teithio i lyfrgell, ac  

yna yn defnyddio’r llyfrgell honno.  

Budd i’r Gymuned 

3.12.  Elfen allweddol wrth asesu gwerth economaidd llyfrgelloedd yw’r gwariant yn ardal 

y llyfrgell.  Gofynnai’r holiadur “Wrth ymweld â’r llyfrgell faint ydych chi’n ei wario, 

ar gyfartaledd, mewn siopau/caffis lleol ac ati?”. Mae canlyniadau’r Alban yn 

dangos nad yw 43% yn gwario unrhyw beth yn lleol wrth ymweld â’r llyfrgell - a 

gallai hyn fod oherwydd natur yr ardal ei hun - ond mae 45% yn gwario hyd at £10, 

gweler Ffigwr 8.  Caiff y gwariant ar gyfartaledd ei gyfrifo i fod yn £7.78. 

                                                            

13 ONS (2013) Ystadegau’r Farchnad Lafur, Datganiad Gorffennaf 2013 
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Ffigwr 8 Y Gwariant Cyfartalog yn Lleol wrth Ymweld â Llyfrgell 

 

Dadansoddiad Cryno 1:  Amcan Werth pob Ymweliad i’r Defnyddiwr 

Caiff Buddsoddiad y Defnyddiwr a’r Budd i’r Gymuned eu cyfuno i amcangyfrif gwerth 

defnyddiwr am bob ymweliad.  Yn Atodiad 2, ceir manylion ynghylch y tybiaethau sy’n 

gysylltiedig â phob un o’r cwestiynau aml-ddewis yn yr holiadur.  Mae gwerth 

amcangyfrifedig pob ymweliad yn amrywio o £18.43 i £35.32, a’r cyfartaledd yw £24.10 yn yr 

Alban.  Mae’n bosibl dehongli Amcan Werth i’r Defnyddiwr i fod yr hyn sy’n ariannol 

gyfatebol i’r gwerth y mae unigolyn yn ei roi ar y gwasanaethau llyfrgell am bob ymweliad. 

Mae’r canlyniadau yn ôl awdurdod lleol i’w gweld yn Nhabl 4.  

Tabl 4 Gwerth Amcangyfrifedig Defnyddiwr yr Alban 

Awdurdod Lleol  Amcan Werth pob Ymweliad 
i’r Defnyddiwr 

Swydd Aberdeen £23.60 

Dwyrain Swydd Ayr £19.77 

Dwyrain Swydd Dunbarton £27.16 

Glasgow £26.40 

Yr Ucheldiroedd £23.62 

Midlothian £24.28 

Perth a Kinross £21.27 

Swydd Renfrew £23.15 

Shetland £35.32 

De Swydd Ayr £18.43 

Gorllewin Lothian £22.10 

CYFANSWM Y SAMPL £24.10 
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Cost Dewisiadau Eraill 

3.13.  Gofynnai’r holiadur i ddefnyddwyr llyfrgell ddweud faint o arian yr oeddynt yn 

meddwl eu bod wedi’i arbed drwy ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell. “Drwy 

ddefnyddio’r llyfrgell i gael gafael ar y gwasanaethau uchod [sic.], faint o arian 

ydych chi’n amcangyfrif yr ydych wedi’i arbed yn ystod y flwyddyn (drwy beidio 

gorfod prynu llyfrau, tanysgrifio i’r rhyngrwyd ac ati)?”.  Mae’r canlyniadau yn 

dangos ystod eang o atebion; ateb y gyfran uchaf o atebwyr oedd mwy na £300 

(21%).  

Ffigwr 9 Arbedion Blynyddol Amcangyfrifedig o Ddefnyddio Gwasanaethau Llyfrgell 

 

3.14. Amcangyfrifwyd yr arbediad blynyddol cyfartalog i bob defnyddiwr, gweler Tabl 5.  

3.15.  Mae’r arbediad blynyddol uchaf i’w weld yn y Shetland yn £225.58, gan adlewyrchu 

costau uwch unrhyw wasanaethau amgen yn yr ardal.  
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Tabl 5 Arbedion Blynyddol Amcangyfrifedig o Ddefnyddio Gwasanaethau Llyfrgell 

Awdurdod Lleol Arbedion Blynyddol  
Cyfartalog  

Swydd Aberdeen £157.08 

Dwyrain Swydd Ayr £216.94 

Dwyrain Swydd Dunbarton £152.24 

Glasgow £142.71 

Yr Ucheldiroedd £189.24 

Midlothian £151.58 

Perth a Kinross £141.70 

Swydd Renfrew £145.21 

Shetland £225.58 

De Swydd Ayr £168.90 

Gorllewin Lothian £132.35 

CYFANSWM Y SAMPL £165.78 

 

Dadansoddiad Cryno 2: Gwerth Blynyddol fesul Defnyddiwr  

Gellir cyfuno Gwerth Amcangyfrifedig Defnyddiwr, Budd i’r Gymuned a Cost Dewisiadau 

Eraill i gyfrifo Gwerth Blynyddol Cyfartalog fesul Defnyddiwr.  Mae hyn yn rhoi amcangyfrif o 

werth gwasanaethau llyfrgell i ddefnyddwyr unigol bob blwyddyn. Gweler Tabl 6.  

Mae’r cyfartaledd amcangyfrifedig hwn yn defnyddio nifer yr ymweliadau cyfartalog bob 

blwyddyn i gael gwerth blynyddol bob defnyddiwr. Fel y nodwyd yn gynharach, mae nifer yr 

ymweliadau cyfartalog bob blwyddyn yn ein hymchwil yn uwch nag a welwyd mewn ymchwil 

eraill, ac felly mae’r gwerth hwn yn debygol o fod yn amcangyfrif uchel. 
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Tabl 6 Gwerth Blynyddol Cyfartalog fesul Defnyddiwr 

Awdurdod Lleol  Gwerth Blynyddol 
Cyfartalog fesul 

Defnyddiwr 

Swydd Aberdeen £1,048 

Dwyrain Swydd Ayr £1,559 

Dwyrain Swydd Dunbarton £2,380 

Glasgow £3,041 

Yr Ucheldiroedd £1,645 

Midlothian £2,404 

Perth a Kinross £1,346 

Swydd Renfrew £1,575 

Shetland £2,388 

De Swydd Ayr £1,323 

Gorllewin Lothian £2,160 

CYFANSWM y SAMPL £1,346 

 

Effaith Economaidd Anuniongyrchol 

Effeithiau cyflogi  

3.16. Ochr yn ochr â gwerth uniongyrchol y gwasanaeth llyfrgell i ddefnyddwyr, mae 

modd asesu effaith economaidd y gwasanaeth ar yr ardal. Caiff nifer y swyddi lleol a 

gynhelir yn cael ei amcanrifo trwy gyfuno’r gyflogaeth uniongyrchol, 

anuniongyrchol ac a ysgogwyd. 

 Cyflogaeth Uniongyrchol: cyflogaeth yn uniongyrchol o’r llyfrgell; 

 Cyflogaeth Anuniongyrchol: cyflogaeth yn codi yn sgil cyflogeion y llyfrgell 

yn prynu pethau; a 

 Cyflogaeth a Ysgogwyd: yn codi o ganlyniad i wariant gan y rheiny sy’n cael 

cyflogaeth, ac felly incwm, drwy gyflogeion uniongyrchol ac anuniongyrchol 

y llyfrgelloedd.  

3.17. Gofynnwyd i Bennaeth y Gwasanaeth ddarparu data ar nifer y staff a gyflogir yn y 

llyfrgelloedd yn yr arolwg, yn ogystal â’r nifer yn eu gwasanaeth llyfrgell yn ei 

gyfanrwydd. Cafodd y swyddi anuniongyrchol ac a ysgogwyd eu hamcangyfrif drwy 

ddefnyddio cymarebau sy’n dod o ganllawiau’r llywodraeth ar fesur effaith 

economaidd. 
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Tabl 7 Cyflogaeth Anuniongyrchol ac a Ysgogwyd 

Awdurdod Lleol 

Nifer y cyflogeion 
cyfwerth ag amser 

llawn (FTE) 

Swyddi 
Anuniongyrchol ac 

Ysgogedig 

Cyflogaeth Leol a 
Gynhelir 

Dinas Aberdeen 107.2 57.2 164.4 

Swydd Aberdeen 58.5 31.2 89.6 

Angus 44.4 23.7 68.0 

Argyll a Bute 27.5 14.7 42.2 

Swydd Clackmannan 10.9 5.8 16.7 

Dumfries a Galloway 51.5 27.5 79.0 

Dundee 104.1 55.5 159.6 

Dwyrain Swydd Ayr 52.8 28.2 81.0 

Dwyrain Swydd 
Dunbarton 

51.8 27.6 79.4 

Dwyrain Lothian 44.9 23.9 68.8 

Dwyrain Swydd Renfrew 36.5 19.5 56.0 

Caeredin 252.2 134.5 386.7 

Falkirk 70.8 37.8 108.6 

Fife 190.8 101.7 292.5 

Glasgow 223.6 119.2 342.8 

Yr Ucheldiroedd 122.6 65.4 188.0 

Inverclyde 30.4 16.2 46.6 

Midlothian 27.3 14.6 41.9 

Moray 47.3 25.2 72.5 

Gogledd Swydd Ayr 62.5 33.3 95.8 

Gogledd Swydd Lanark 158.0 84.2 242.2 

Orkney 17.0 9.1 26.1 

Perth a Kinross 50.6 27.0 77.6 

Swydd Renfrew 70.6 37.6 108.2 

Gororau’r Alban 41.3 22.0 63.3 

Shetland 24.3 13.0 37.3 

De Swydd Ayr 57.3 30.6 87.9 

De Swydd Lanark 200.0 106.7 306.7 

Stirling 45.5 24.3 69.8 

Gorllewin Swydd 
Dunbarton 

73.1 39.0 112.1 

Gorllewin Lothian 59.0 31.5 90.5 

Ynysoedd y Gorllewin 15.4 8.2 23.6 

CYFANSWM 2,430 1,296 3,725 

  
3.18.  Yn yr Alban mae nifer y swyddi lleol sy’n cael eu cynnal gan lyfrgelloedd, fesul 

awdurdod lleol, yn amrywio o 17 i 307.  Yn yr Alban yn ei chyfanrwydd amcangyfrifir 

bod y gwasanaeth llyfrgell yn cynnal 3,725 o swyddi cyfwerth ag amser llawn, sy’n 

1,296 yn ychwanegol at y rhai sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y gwasanaeth.  
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Effeithiau ar y Gadwyn Gyflenwi Leol 

3.19.  Caiff effaith cadwyni cyflenwi lleol hefyd eu hamcangyfrifo drwy wariant y 

gwasanaeth llyfrgell ac eithrio ar gyflogau staff (gan fod hwn wedi’i gyfrifo drwy 

effeithiau cyflogaeth).  Unwaith eto ystyrir yr effeithiau uniongyrchol, 

anuniongyrchol ac a ysgogwyd. 

 Effaith Uniongyrchol: sy’n deillio yn uniongyrchol o wariant y llyfrgell ar 

nwyddau a gwasanaethau; 

 Effaith Anuniongyrchol: sy’n codi o ganlyniad i brynu fel rhan o gadwyni 

cyflenwi’r llyfrgelloedd; ac 

 Effaith Ysgogedig: sy’n codi o ganlyniad i wariant gan bobl y mae eu hincwm yn 

deillio o ddolenni cyflenwi ac uniongyrchol llyfrgelloedd.  

3.20. O gymharu â chyfanswm y gwariant ar lyfrgelloedd yn yr Alban 
13F

14 (h.y. nid ar gaffael 

nwyddau a gwasanaethau yn unig) am bob £1 sy’n cael ei gwario, cynhyrchir 33c 

mewn cadwyni cyflenwi lleol drwy wariant ar nwyddau a gwasanaethau lleol. 

                                                            

14 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Total Net 

Expenditure’: £123,758,349 
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Tabl 8 Effeithiau Anuniongyrchol ac Ysgogedig y Gadwyn Gyflenwi 

Awdurdod Lleol 

Swm Blynyddol 
sy’n cael ei wario 

ar nwyddau a 
gwasanaethau 

Gwariant 
Anuniongyrchol 

ac Ysgogedig 

Cyfanswm 
Gwariant 

Uniongyrchol, 
Anuniongyrchol 

ac Ysgogedig 

Dinas Aberdeen £1,178,711 £358,033 £1,536,744 

Swydd Aberdeen £441,000 £133,954 £574,954 

Angus £955,670 £290,285 £1,245,955 

Argyll a Bute £744,301 £226,081 £970,382 

Swydd Clackmannan £578,196 £175,627 £753,823 

Dumfries a Galloway £1,216,858 £369,621 £1,586,479 

Dundee £671,825 £204,067 £875,892 

Dwyrain Swydd Ayr  £1,270,449 £385,899 £1,656,348 

Dwyrain Swydd Dunbarton £469,993 £142,760 £612,753 

Dwyrain Lothian £864,024 £262,447 £1,126,471 

Dwyrain Swydd Renfrew £793,823 £241,124 £1,034,947 

Caeredin £2,005,594 £609,199 £2,614,793 

Falkirk £835,499 £253,783 £1,089,282 

Fife £2,711,864 £823,729 £3,535,593 

Glasgow £1,494,188 £453,860 £1,948,048 

Yr Ucheldiroedd £1,139,613 £346,157 £1,485,770 

Inverclyde £470,590 £142,942 £613,532 

Midlothian £778,780 £236,554 £1,015,334 

Moray £1,060,531 £322,136 £1,382,667 

Gogledd Swydd Ayr £1,431,664 £434,868 £1,866,532 

Gogledd Swydd Lanark £811,802 £246,585 £1,058,387 

Orkney £355,484 £107,978 £463,462 

Perth a Kinross £203,504 £61,814 £265,318 

Swydd Renfrew £1,176,470 £357,353 £1,533,823 

Gororau’r Alban £660,068 £200,496 £860,564 

Shetland £413,648 £125,646 £539,294 

De Swydd Ayr £714,211 £216,942 £931,153 

De Swydd Lanark £1,788,673 £543,309 £2,331,982 

Stirling £1,174,549 £356,769 £1,531,318 

Gorllewin Swydd Dunbarton £698,194 £212,076 £910,270 

Gorllewin Lothian £1,712,160 £520,069 £2,232,229 

Ynysoedd y Gorllewin £592,941 £180,106 £773,047 

CYFANSWM £31,414,877 £9,542,269 £40,957,146 
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4. CANLYNIADAU CYMRU  

Defnydd o Wasanaethau Llyfrgell 

4.1. Pan ofynnwyd pam eu bod yn defnyddio’r llyfrgell heddiw, yr ateb pennaf oedd ar 

gyfer dibenion ‘hamdden’ (52%).  Yr ail a’r trydydd rheswm agos wedyn oedd ar 

gyfer ‘dibenion addysg’ (19%) ac ‘wedi dod â phlentyn’ (15%).   

4.2. Cafodd ystod lawn y cyfleusterau a’r gwasanaethau eu defnyddio gan atebwyr yr 

holiadur fel y dangosir yn Ffigwr 10.  I’w ddisgwyl efallai, y gwasanaethau mwyaf 

poblogaidd oedd llyfrau, ac wedyn mynd ar y rhyngrwyd a chael gwybodaeth leol. 

Ffigwr 10 Y Cyfleusterau a’r Gwasanaethau a ddefnyddiwyd gan Atebwyr yr Holiadur 

 

4.3.  O ran amlder ymweliadau, mae dadansoddiad o’r cwestiwn aml-ddewis: “Pa mor 

aml ydych chi’n defnyddio llyfrgell gyhoeddus?” wedi’i ddangos yn ôl canran yr 

atebion yn Ffigwr .   Mae bron i ddwy ran o dair (64%) y rhai a holwyd yn ymweld â’r 

llyfrgell o leiaf unwaith yr wythnos neu fwy, a thraean arall (31%) yn ymweld fwy 

nag unwaith yr wythnos.  O’i gyfrif i gael cyfartaledd, mae hyn yn cyfateb i 83 

ymweliad gan bob person bob blwyddyn.   
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Ffigwr 11 Amlder Ymweliadau gan Atebwyr yr Holiadur 

 

4.4. Gellir cymharu hyn ag ystadegau eraill sydd ar gael. Mae data CIPFA am Gymru yn 

amcangyfrif 4.8 ymweliad i’r llyfrgell bob blwyddyn ledled y boblogaeth gyfan, h.y. 

ymysg defnyddwyr a rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr. 14F

15  Drwy ddefnyddio data 

CIPFA eto gellir rhannu cyfanswm nifer yr ymweliadau â nifer y benthycwyr 

gweithredol, ac mae hyn ar gyfartaledd yn rhoi 21 ymweliad y flwyddyn, 15F

16 sy’n 

sylweddol is na’r hyn a adroddwyd drwy’r arolwg.   

4.5. Mae’n debygol fod atebwyr yr holiadur yn ymwneud llawer â gwasanaethau’r 

llyfrgell; felly mae amlder a nifer cyfartalog eu hymweliadau bob blwyddyn yn 

debygol o fod yn uwch na’r cyfartaledd sy’n deillio o arolygon eraill.  Bydd hyn yn 

effeithio’n anuniongyrchol ar werth ‘pob ymweliad’ (gan fod defnyddwyr aml yn 

debygol o fod yn gadarnhaol am y cyfleusterau a’r gwasanaethau) ac yn effeithio’n 

uniongyrchol ar werthoedd blynyddol trwy’r cyfrifiadau.    

                                                            

15 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Visits for Library 
Purposes per 1000 population’ 

16 Mae Benthycwyr Gweithredol wedi benthyg eitem o fewn y 12 mis diwethaf. Bydd nifer y 
Benthycwyr Gweithredol yn is na nifer y defnyddwyr, felly mae’r ffigwr a gyfrifir yn goramcangyfrif 
nifer ymweliadau pob defnyddiwr pob blwyddyn. 
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Buddsoddiad y Defnyddiwr 

4.6.  Mae dadansoddi buddsoddiad y defnyddiwr yn edrych ar y costau i ddefnyddwyr 

llyfrgelloedd, yn ychwanegol at y taliadau a wneir drwy drethi tuag at weithredu’r 

llyfrgell.  Mae’r costau hyn yn cynnig procsi ynghylch faint y mae’r defnyddiwr yn 

gwerthfawrogi’r gwasanaethau trwy ystyried yr amser a’r mân wariant a 

fuddsoddwyd, megis costau teithio. 

4.7. Mae’r atebion i’r tri chwestiwn yn yr holiadur a restrir isod yn cael eu defnyddio i 

gyfrifo buddsoddiad y defnyddiwr:  

 Tua faint o amser mae hi’n ei gymryd i chi gyrraedd y llyfrgell fel arfer? 

 Gan gynnwys yr holl gostau teithio (tanwydd, parcio, pris bws ac ati), faint 

mae hi’n ei gostio i chi ddod i’r llyfrgell fel arfer?  

 Pa mor hir ydych chi fel arfer yn aros yn y llyfrgell? 

4.8. Mae hanner y defnyddwyr (51%) yn teithio i’r llyfrgell ar droed, ac yna ‘car/beic 

modur’ (41%).  Mae canrannau llawer llai naill ai yn defnyddio trafnidiaeth 

gyhoeddus (7%) neu’n beicio (2%).  Er nad yw 60% yn gwario dim byd ar deithio i’r 

llyfrgell, mae 33% yn gwario hyd at £2. Ar gyfartaledd cost taith yw tua 80 ceiniog, 

gweler Ffigwr 12. 

Ffigwr 12 Costau Teithio i’r Llyfrgell 
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4.9. Mae Ffigwr 13 yn dangos fod traean y bobl yn treulio llai na 5 munud yn teithio i’r 

llyfrgell.  Mae 81% o bobl yn treulio naill ai ‘15 munud’ neu lai, gan gynyddu i 95% 

pan gaiff ‘30 munud’ ei gynnwys.  Cyfrifir bod y daith ar gyfartaledd yn para tua 12.5 

munud.   

Ffigwr 13 Amser Teithio i’r Llyfrgell 

 

4.10. Pan ofynnwyd ynghylch yr amser a dreulir ar gyfartaledd yn y llyfrgell, mae bron i 

ddwy ran o dair y defnyddwyr yn treulio awr neu lai ym mhob ymweliad, a 14% yn 

treulio o leiaf 2 awr.  Mae ymweliad ar gyfartaledd yn para tuag awr a phum 

munud.   

4.11. Caiff amser ei drosi yn werth ariannol drwy ddefnyddio cyflog cyfartalog 16F

17 i 

gynrychioli gwerth yr amser y mae defnyddwyr yn ei dreulio yn teithio i lyfrgell, ac  

yna yn defnyddio’r llyfrgell honno. 

Budd i’r Gymuned 

4.12. Elfen allweddol wrth asesu gwerth economaidd llyfrgelloedd yw’r gwariant yn ardal 

y llyfrgell.  Gofynnai’r holiadur “Wrth ymweld â’r llyfrgell faint ydych chi’n ei wario, 

ar gyfartaledd, mewn siopau/caffis lleol ac ati?”.  Mae canlyniadau Cymru yn 

dangos fod mwy na 40% yn gwario dim byd yn lleol wrth ymweld â’r llyfrgell – a 

                                                            

17 ONS (2013) Ystadegau’r Farchnad Lafur, Datganiad Gorffennaf 2013 
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gallai hyn fod oherwydd natur yr ardal ei hun – ond mae 46% yn gwario hyd at £10, 

Ffigwr 14.  Caiff y gwariant ar gyfartaledd ei gyfrifo i fod yn £8.07. 

Ffigwr 14 Y Gwariant Cyfartalog yn Lleol wrth Ymweld â Llyfrgell 

 

Dadansoddiad Cryno 1:  Amcan Werth pob Ymweliad i’r Defnyddiwr 

Caiff Buddsoddiad y Defnyddiwr a’r Budd i’r Gymuned eu cyfuno i amcangyfrif gwerth 

defnyddiwr am bob ymweliad.  Yn Atodiad 2, ceir manylion ynghylch y tybiaethau sy’n 

gysylltiedig pob un o’r cwestiynau aml-ddewis yn yr holiadur.  Mae gwerth amcangyfrifedig 

am bob ymweliad yn amrywio o £17.58 i £32.09, a’r cyfartaledd yng Nghymru yw £26.38.  

Mae’n bosibl dehongli’r Amcan Werth i’r Defnyddiwr i fod yr hyn sy’n ariannol gyfatebol i’r 

gwerth y mae unigolyn yn ei roi ar y gwasanaethau llyfrgell am bob ymweliad. 

Mae canlyniadau’r awdurdodau lleol yn y sampl i’w gweld yn Nhabl 9.  
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Tabl 9 Amcan Werth i’r Defnyddiwr yng Nghymru 

Amcan Werth pob Ymweliad i’r Defnyddiwr 

Canlyniadau 
Awdurdodau Lleol yn 

Sampl yr Arolwg 

£17.58 

£22.36 

£23.08 

£26.04 

£28.18 

£29.95 

£31.79 

£32.09 

CYFANSWM y SAMPL £26.38 

 
Cost Dewisiadau Eraill 

4.13. Gofynnai’r holiadur i ddefnyddwyr llyfrgell ddweud faint o arian y credent eu bod 

wedi’i arbed drwy ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell. “Drwy ddefnyddio’r llyfrgell i 

gael gafael ar y gwasanaethau uchod [sic.], faint o arian ydych chi’n amcangyfrif yr 

ydych wedi’i arbed yn ystod y flwyddyn (drwy beidio gorfod prynu llyfrau, 

tanysgrifio i’r rhyngrwyd ac ati)?”.  Mae’r canlyniadau yn dangos ystod eang o 

atebion; ateb y gyfran uchaf o atebwyr oedd mwy na £300 (19%).  

Ffigwr 15 Arbedion Blynyddol Amcangyfrifedig o Ddefnyddio Gwasanaethau Llyfrgell 

 

4.14. Amcangyfrifwyd yr arbediad blynyddol cyfartalog i bob defnyddiwr, gweler Tabl 10.  
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Tabl 10 Arbedion Blynyddol Cyfartalog o Ddefnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell 

Awdurdod Lleol  
Arbedion Blynyddol 

Cyfartalog  

Canlyniadau 
Awdurdodau Lleol 

yn Sampl yr 
Arolwg 

£93.50 

£117.03 

£158.80 

£163.75 

£166.80 

£187.31 

£194.30 

£199.64 

CYFANSWM y 
SAMPL 

£160.14 

  

Dadansoddiad Cryno 2: Gwerth Blynyddol fesul Defnyddiwr  

Gellir cyfuno Amcan Werth i’r Defnyddiwr, Budd i’r Gymuned a Cost Dewisiadau Eraill i 

gyfrifo Gwerth Blynyddol Cyfartalog fesul Defnyddiwr.  Mae hyn yn rhoi amcangyfrif o werth 

gwasanaethau llyfrgell i ddefnyddwyr unigol bob blwyddyn. Gweler Tabl 11.  

Mae’r cyfartaledd amcangyfrifedig hwn yn defnyddio nifer yr ymweliadau cyfartalog bob 

blwyddyn i gael gwerth blynyddol i bob defnyddiwr. Fel y nodwyd yn gynharach, mae nifer yr 

ymweliadau cyfartalog bob blwyddyn yn ein hymchwil yn uwch nag a welwyd mewn ymchwil 

eraill, ac felly mae’r gwerth hwn yn debygol o fod yn amcangyfrif uchel. 

Tabl 11 Gwerth Blynyddol Cyfartalog fesul Defnyddiwr 

Awdurdod Lleol Gwerth Blynyddol 
Cyfartalog fesul 

Defnyddiwr 

Canlyniadau 
Awdurdodau Lleol yn 

Sampl yr Arolwg 

£1,511 

£1,835 

£2,065 

£2,144 

£2,412 

£2,532 

£2,877 

£2,903 

CYFANSWM y SAMPL £2,065 
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Effaith Economaidd Anuniongyrchol  

Effeithiau cyflogi 

4.15. Ochr yn ochr â gwerth uniongyrchol y gwasanaeth llyfrgell i ddefnyddwyr, mae 

modd asesu effaith economaidd y gwasanaeth ar yr ardal. Caiff nifer y swyddi lleol a 

gynhelir ei amcangyfrif trwy gyfuno’r gyflogaeth uniongyrchol, anuniongyrchol ac a 

ysgogwyd: 

 Cyflogaeth Uniongyrchol: cyflogaeth yn uniongyrchol o’r llyfrgell; 

 Cyflogaeth Anuniongyrchol: cyflogaeth yn codi yn sgil cyflogeion y llyfrgell 

yn prynu pethau; ac 

 Cyflogaeth a Ysgogwyd: yn codi o ganlyniad i wariant gan y rheiny sy’n cael 

cyflogaeth, ac felly incwm, drwy gyflogeion uniongyrchol ac anuniongyrchol 

y llyfrgelloedd.  

4.16. Gofynnwyd i Bennaeth y Gwasanaeth ddarparu data ar nifer y staff a gyflogir yn y 

llyfrgelloedd yn yr arolwg, yn ogystal â’r nifer yn eu gwasanaeth llyfrgell yn ei 

gyfanrwydd. Cafodd y swyddi anuniongyrchol ac a ysgogwyd eu hamcanrifo drwy 

ddefnyddio cymarebau sy’n dod o ganllawiau’r llywodraeth ar fesur effaith 

economaidd. 
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Tabl 12 Cyflogaeth Anuniongyrchol ac Ysgogedig 

 

Nifer y cyflogeion 
cyfwerth ag amser 

llawn (FTE) 

Swyddi 
Anuniongyrchol ac 

Ysgogedig 

Cyflogaeth Leol a 
Gynhelir 

Yr Holl 
Awdurdodau 

Lleol 

21.8 11.6 33.4 

22.0 11.7 33.8 

27.0 14.4 41.4 

30.2 16.1 46.3 

30.5 16.3 46.8 

31.0 16.5 47.5 

34.1 18.2 52.3 

34.5 18.4 52.9 

42.8 22.8 65.7 

43.1 23.0 66.0 

47.3 25.2 72.5 

48.0 25.6 73.6 

49.3 26.3 75.6 

51.8 27.6 79.4 

52.0 27.7 79.7 

52.9 28.2 81.1 

54.4 29.0 83.4 

64.3 34.3 98.6 

74.0 39.5 113.5 

81.0 43.2 124.2 

89.6 47.8 137.4 

135.2 72.1 207.3 

CYFANSWM 1,116.8 595.5 1,712.4 

 

4.17. Yng Nghymru mae nifer y swyddi y mae llyfrgelloedd mewn Awdurdodau Lleol yn eu 

cynnal yn amrywio o 33 i 207.  Yng Nghymru drwyddi draw amcangyfrifir bod y 

gwasanaeth llyfrgell yn cynnal 1,712 o swyddi cyfwerth ag amser llawn, sy’n 596 yn 

ychwanegol at y rhai sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y gwasanaeth.  

Effeithiau ar y Gadwyn Gyflenwi Leol 

4.18.  Caiff effaith cadwyni cyflenwi lleol hefyd eu hamcangyfrifo drwy wariant y 

gwasanaeth llyfrgell ac eithrio ar gyflogau staff (gan fod hwn wedi’i gyfrifo drwy 

effeithiau cyflogaeth).  Unwaith eto ystyrir yr effeithiau uniongyrchol, 

anuniongyrchol ac a ysgogwyd. 

 Effaith Uniongyrchol: sy’n deillio yn uniongyrchol o wariant y llyfrgell ar 

nwyddau a gwasanaethau; 
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 Effaith Anuniongyrchol: sy’n codi o ganlyniad i brynu fel rhan o gadwyni 

cyflenwi’r llyfrgelloedd; ac 

 Effaith a Ysgogwyd: sy’n codi o ganlyniad i wariant gan bobl y mae eu hincwm 

yn deillio o ddolenni cyflenwi ac uniongyrchol llyfrgelloedd.  

4.19. O gymharu â chyfanswm y gwariant 17F

18 ar lyfrgelloedd yng Nghymru (h.y. nid 

ar gaffael nwyddau a gwasanaethau yn unig) am bob £1 sy’n cael ei gwario ar 

ddarparu’r gwasanaeth, mae 57 ceiniog yn cael eu cynhyrchu mewn cadwyni 

cyflenwi lleol drwy wariant ar nwyddau a gwasanaethau lleol. 

                                                            

18 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Total Net 

Expenditure’: £51,631,862 
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Tabl 13 Effeithiau Anuniongyrchol ac a Ysgogwyd ar y Gadwyn Gyflenwi 

 

Swm Blynyddol sy’n 
cael ei wario ar 

Nwyddau a 
Gwasanaethau  

Gwariant 
Anuniongyrchol ac 

Ysgogedig 

Cyfanswm Gwariant 
Uniongyrchol, 

Anuniongyrchol ac 
Ysgogedig 

Yr Holl 
Awdurdodau 

Lleol 

£336,236 £102,132 £438,368 

£369,540 £112,248 £481,788 

£403,520 £122,569 £526,090 

£407,410 £123,751 £531,161 

£488,714 £148,447 £637,161 

£494,000 £150,053 £644,053 

£504,686 £153,298 £657,984 

£530,821 £161,237 £692,058 

£629,342 £191,163 £820,505 

£654,506 £198,806 £853,312 

£723,620 £219,800 £943,420 

£889,076 £270,057 £1,159,133 

£947,101 £287,682 £1,234,783 

£1,019,286 £309,608 £1,328,894 

£1,209,210 £367,298 £1,576,508 

£1,297,901 £394,237 £1,692,138 

£1,403,572 £426,335 £1,829,907 

£1,419,241 £431,094 £1,850,335 

£1,649,599 £501,066 £2,150,665 

£1,795,224 £545,299 £2,340,523 

£2,457,942 £746,600 £3,204,541 

£3,013,123 £915,236 £3,928,359 

CYFANSWM £22,643,670 £6,878,015 £29,521,685 
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5. CANLYNIADAU GOGLEDD IWERDDON  

Defnydd o Wasanaethau Llyfrgell 

5.1. Pan ofynnwyd pam eu bod yn defnyddio’r llyfrgell yr ateb pennaf oedd ar gyfer 

dibenion ‘hamdden’ (52%).  Yr ail ateb uchaf oedd ‘dod â phlentyn’ (25%) a’r 

trydydd ‘at ddibenion addysgol’ (12%).   

5.2. Câi ystod lawn y cyfleusterau a’r gwasanaethau eu defnyddio gan atebwyr yr 

holiadur.  I’w ddisgwyl efallai, y gwasanaethau mwyaf poblogaidd oedd llyfrau, y 

rhyngrwyd a gwybodaeth leol, gweler Ffigwr 16.  Mae hyn yn cadarnhau 

canlyniadau’r Arolwg Cartrefi Parhaus (Continuous Household Survey / CHS) a 

ddarganfu mai’r rheswm a roddwyd amlaf dros ymweld â llyfrgell gyhoeddus oedd 

‘benthyg / dychwelyd / adnewyddu llyfrau’ yn ôl 72% o ddefnyddwyr. 18F

19 Awgryma 

hyn fod defnyddwyr llyfrgelloedd a’r gwasanaethau y maent yn eu defnyddio 

wedi’u cynrychioli’n dda yn sampl yr arolwg hwn.  

                                                            

19 Adran Diwylliant, Celf a Hamdden Gogledd Iwerddon /Department of Culture Arts and Leisure 

(2013/14) Experience of Library Usage By Adults in Northern Ireland:  Findings from the Continuous 

Household Survey (CHS) 2012/13, tud. 10.  Ar gael yn: http://www.dcalni.gov.uk/index/quick-

links/research_and_statistics-

3/statistical_publication/libraries_publications/chs_adult_libraries_201213.htm  

http://www.dcalni.gov.uk/index/quick-links/research_and_statistics-3/statistical_publication/libraries_publications/chs_adult_libraries_201213.htm
http://www.dcalni.gov.uk/index/quick-links/research_and_statistics-3/statistical_publication/libraries_publications/chs_adult_libraries_201213.htm
http://www.dcalni.gov.uk/index/quick-links/research_and_statistics-3/statistical_publication/libraries_publications/chs_adult_libraries_201213.htm
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Ffigwr 16 Y Cyfleusterau a’r Gwasanaethau a ddefnyddiwyd gan Atebwyr yr Holiadur 

 

5.3.  O ran amlder ymweliadau, mae dadansoddiad o’r cwestiwn aml-ddewis: “Pa mor 

aml ydych chi’n defnyddio llyfrgell gyhoeddus?” wedi’i ddangos yn ôl canran yr 

atebion yn Ffigwr 17.  Dywedodd 63% o’r rhai a holwyd eu bod yn ymweld â’r 

llyfrgell o leiaf unwaith yr wythnos, adroddodd 10% o’r atebwyr eu bod yn ymweld 

â’r llyfrgell bob dydd.  O gyfrif hwn fel cyfartaledd, mae’n 87 ymweliad gan bob 

person bob blwyddyn.   

5.4.  Gellir cymharu hyn â’r ystadegau eraill sydd ar gael, gan gynnwys arolwg 2011-12 

CHS a ddarganfu fod 6% o’r boblogaeth yn ymweld â’r llyfrgell o leiaf unwaith yr 

wythnos;19F

20 mae hyn yn cyfateb i ychydig dros 20% o ddefnyddwyr y llyfrgell.  

Amcangyfrifa data CIPFA ar gyfer Gogledd Iwerddon fod yna 4.1 ymweliad i’r 

llyfrgell bob blwyddyn ledled y boblogaeth gyfan, h.y. o blith defnyddwyr a rhai nad 

ydynt yn ddefnyddwyr. 20F

21  Drwy ddefnyddio data CIPFA eto gellir rhannu cyfanswm 

nifer yr ymweliadau â nifer y benthycwyr gweithredol, mae hyn ar gyfartaledd yn 

                                                            

20 Adran Diwylliant, Celf a Hamdden Gogledd Iwerddon (2012/13) Experience of Library Usage By 
Adults in Northern Ireland:  Findings from the Continuous Household Survey (CHS) 2011/12.  Ar gael 
yn: http://www.dcalni.gov.uk/experience_of_libraries_chs_2011-12_bulletin.pdf  

21 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Visits for Library 
Purposes per 1000 population’ 

http://www.dcalni.gov.uk/experience_of_libraries_chs_2011-12_bulletin.pdf
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rhoi 25 ymweliad y flwyddyn, 21F

22 sy’n sylweddol is na’r hyn a adroddwyd drwy’r 

arolwg.   

5.5. Mae’n debygol fod atebwyr yr holiadur yn ymwneud llawer â gwasanaethau’r 

llyfrgell; felly mae amlder a nifer cyfartalog eu hymweliadau bob blwyddyn yn 

debygol o fod yn uwch na’r cyfartaledd sy’n deillio o arolygon eraill.  Bydd hyn yn 

effeithio’n anuniongyrchol ar werth ‘pob ymweliad’ (gan fod defnyddwyr aml yn 

debygol o fod yn gadarnhaol am y cyfleusterau a’r gwasanaethau) ac yn effeithio’n 

uniongyrchol ar werthoedd blynyddol trwy’r cyfrifiadau.    

Ffigwr 17 Amlder Ymweliadau â Llyfrgell gan Atebwyr yr Holiadur 

10.26%

23.70%

28.89%

17.45%

14.27%

3.89%
0.71% 0.83%

Pob diwrnod %

Sawl gwaith yr wythnos
%
Unwaith yr wythnos %

Pob pythefnos %

Unwaith y mis %

Bob ychydig fisoedd %

Unwaith neu ddwy y
flwyddyn %
Ymweliad cyntaf %

 

Buddsoddiad y Defnyddiwr 

5.6. Mae dadansoddi buddsoddiad y defnyddiwr yn edrych ar y costau i ddefnyddwyr 

llyfrgelloedd, yn ychwanegol at y taliadau a wneir drwy drethi tuag at weithredu’r 

llyfrgell.  Mae’r costau hyn yn cynnig procsi ynghylch faint y mae’r defnyddiwr yn 

gwerthfawrogi’r gwasanaethau trwy ystyried yr amser a’r mân wariant a 

fuddsoddwyd, megis costau teithio. 

                                                            

22 Mae Benthycwyr Gweithredol wedi benthyg un eitem yn ystod y 12 mis diwethaf. Bydd nifer y 
Benthycwyr Gweithredol yn is na nifer y defnyddwyr, felly, mae’r ffigwr amcangyfrifedig hwn yn 
goramcangyfrif nifer ymweliadau pob defnyddiwr pob blwyddyn.  
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5.7. Defnyddir yr atebion i’r tri chwestiwn yn yr holiadur a restrir isod i gyfrifo 

buddsoddiad y defnyddiwr:  

 Tua faint o amser mae hi’n ei gymryd i chi gyrraedd y llyfrgell fel arfer? 

 Gan gynnwys yr holl gostau teithio (tanwydd, parcio, pris bws ac ati), faint 

mae hi’n ei gostio i chi ddod i’r llyfrgell fel arfer?  

 Pa mor hir ydych chi fel arfer yn aros yn y llyfrgell? 

5.8. Mae pobl fel arfer yn teithio i’r llyfrgell ar droed (45%) neu mewn car (45%); mae 

canrannau llawer llai naill ai yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus (6.5%) neu’n 

beicio (3.3%).  Tra bod 55% yn gwario dim byd i deithio i’r llyfrgell, cyfrifir mai’r gost 

ar gyfartaledd yw £1.03, gweler Ffigwr 18.    

Ffigwr 18 Costau Teithio i’r Llyfrgell 

 

5.9.  Mae Ffigwr 19 yn dangos fod 78% o bobl yn cymryd naill ai ‘llai na 5 munud’ neu ‘15 

munud’ yn teithio i’r llyfrgell.  Mae hyn yn codi i 93% pan gaiff ‘30 munud’ ei 

gynnwys.  Cyfrifir bod y daith ar gyfartaledd yn para tua 12 munud.  
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Ffigwr 19 Amser Teithio i’r Llyfrgell 

 

5.10. Pan ofynnwyd ynghylch yr amser a dreulir ar gyfartaledd yn y llyfrgell mae’r 

canlyniadau wedi’u rhannu’n weddol deg rhwng y rheiny sy’n treulio ‘hanner awr 

neu lai’ (33%), ‘tuag awr’ (38%) a thros awr a hanner (29%).22F

23 Mae ymweliad ar 

gyfartaledd yn para awr ac wyth munud.   

5.11. Caiff amser ei drosi yn werth ariannol drwy ddefnyddio cyflog cyfartalog 
23F

24 i 

gynrychioli gwerth yr amser y mae defnyddwyr yn ei dreulio yn teithio i lyfrgell, ac 

yna yn defnyddio’r llyfrgell honno. 

Budd i’r Gymuned 

5.12. Elfen allweddol wrth asesu gwerth economaidd llyfrgelloedd yw’r gwariant yn ardal 

y llyfrgell.  Gofynnai’r holiadur “Wrth ymweld â’r llyfrgell faint ydych chi’n ei wario, 

ar gyfartaledd, mewn siopau/caffis lleol ac ati?”. Dengys canlyniadau Gogledd 

Iwerddon fod mwy na thraean yn gwario dim byd yn lleol wrth ymweld â’r llyfrgell – 

a gallai hyn fod oherwydd natur yr ardal ei hun – ond mae tua hanner yn gwario hyd 

at £10, Ffigwr 20. Caiff y gwariant ar gyfartaledd ei gyfrifo i fod yn £7.94. 

                                                            

23 ‘Tua awr a hanner’ (12%) yn ogystal ag ‘O leiaf 2 awr’ (17%) 

24 ONS (2013) Ystadegau’r Farchnad Lafur, Datganiad Gorffennaf 2013 
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Ffigwr 20 Y Gwariant Cyfartalog yn Lleol wrth Ymweld â’r Llyfrgell 

 

Dadansoddiad Cryno 1:  Amcan Werth pob Ymweliad i’r Defnyddiwr 

Caiff Buddsoddiad y Defnyddiwr a’r Budd i’r Gymuned eu cyfuno i amcangyfrif gwerth pob 

ymweliad i’r defnyddiwr.  Yn Atodiad 2, ceir manylion ynghylch y tybiaethau sy’n gysylltiedig 

â phob un o’r cwestiynau aml-ddewis yn yr holiadur. Mae gwerth amcangyfrifedig pob 

ymweliad yn amrywio o £22.26 i £38.43, a’r cyfartaledd yng Ngogledd Iwerddon yw £27.72.  

Mae’n bosibl dehongli Amcan Werth i’r Defnyddiwr i fod yr hyn sy’n ariannol gyfatebol i’r 

gwerth y mae unigolyn yn ei roi ar y gwasanaethau llyfrgell am bob ymweliad. 

Mae’r cyfartaledd ar draws mathau o lyfrgelloedd gwahanol wedi’i nodi isod, heb unrhyw 

wahaniaeth amlwg i’w weld rhwng mathau gwledig a threfol o ran gwerth fesul ymweliad, 

gweler Tabl 14. 

Tabl 14 Amcan Werth i’r Defnyddiwr yn ôl Math o Lyfrgell 

Math Nifer Llyfrgelloedd Amcan Werth pob 
Ymweliad i’r 
Defnyddiwr 

Trefol  3 £27.25 

Tref a’r ymylon 1 £25.61 

Pentref a Thref Wledig 4 £27.39 

CYFANSWM Y SAMPL 8 £27.72 
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Cost Dewisiadau Eraill 

5.13.  Gofynnai’r holiadur i ddefnyddwyr llyfrgell ddweud faint o arian yr oeddynt yn 

meddwl eu bod wedi’i arbed drwy ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell: “Drwy 

ddefnyddio’r llyfrgell i gael gafael ar y gwasanaethau uchod [sic.], faint o arian 

ydych chi’n amcangyfrif yr ydych wedi’i arbed yn ystod y flwyddyn (drwy beidio 

gorfod prynu llyfrau, tanysgrifio i’r rhyngrwyd ac ati)?”. Mae’r canlyniadau yn 

dangos ystod eang o atebion, gweler Ffigwr 21, ateb y gyfran uchaf o atebwyr oedd 

mwy na £300.  

Ffigwr 21 Arbedion Blynyddol Amcangyfrifedig o Ddefnyddio Gwasanaethau Llyfrgell 

4.98%
6.84%

16.04%

5.22%

15.80%
8.46%

10.45%

8.21%

4.85%

19.15%
Dim byd

Hyd at £25

Hyd at £50

Hyd at £75

Hyd at £100

Hyd at £150

Hyd at £200

Hyd at £250

Hyd at £300

Mwy na £300

 

5.14. Cyfrifwyd yr arbedion blynyddol cyfartalog ar gyfer pob llyfrgell yn y sampl ac mae’n 

amrywio o £71 bob blwyddyn i £250 bob blwyddyn. Y cyfartaledd ledled 

lyfrgelloedd Gogledd Iwerddon yw £161.24.  

Dadansoddiad Cryno 2: Gwerth Blynyddol fesul Defnyddiwr  

Gellir cyfuno Amcan Werth i’r Defnyddiwr, Budd i’r Gymuned a Chost Dewisiadau Eraill i 

gyfrif Gwerth Blynyddol fesul Defnyddiwr. Mae hyn yn rhoi amcangyfrif o werth 

gwasanaethau llyfrgell i ddefnyddwyr unigol bob blwyddyn. Cyfrifir mai’r cyfartaledd ledled 

Gogledd Iwerddon yw gwerth blynyddol cyfartalog fesul defnyddiwr o £2,598. 

Mae’r cyfartaledd amcangyfrifedig hwn yn defnyddio nifer yr ymweliadau cyfartalog bob 

blwyddyn i gael gwerth blynyddol i bob defnyddiwr. Fel y nodwyd yn gynharach, mae nifer yr 

ymweliadau cyfartalog bob blwyddyn yn ein hymchwil yn uwch nag a welwyd mewn ymchwil 

eraill, ac felly mae’r gwerth hwn yn debygol o fod yn amcangyfrif uchel. 
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Effaith Economaidd Anuniongyrchol 

Effeithiau cyflogi  

5.15. Ochr yn ochr â gwerth uniongyrchol y gwasanaeth llyfrgell i ddefnyddwyr, mae 

modd asesu effaith economaidd y gwasanaeth ar yr ardal. Mae nifer y swyddi lleol a 

gynhelir yn cael ei amcanrifo trwy gyfuno’r gyflogaeth uniongyrchol, 

anuniongyrchol ac ysgogedig. 

 Cyflogaeth Uniongyrchol: cyflogaeth yn uniongyrchol o’r llyfrgell; 

 Cyflogaeth Anuniongyrchol: cyflogaeth yn codi yn sgil cyflogeion y llyfrgell 

yn prynu pethau; a 

 Cyflogaeth a Ysgogwyd: yn codi o ganlyniad i wariant gan y rheiny sy’n cael 

cyflogaeth, ac felly incwm, drwy gyflogeion uniongyrchol ac anuniongyrchol 

y llyfrgelloedd.  

5.16. Gofynnwyd i Lyfrgelloedd Gogledd Iwerddon ddarparu data ar nifer y staff a gyflogir 

yn y gwasanaeth llyfrgell ledled Gogledd Iwerddon. Cafodd y swyddi anuniongyrchol 

ac a ysgogwyd eu hamcanrifo drwy ddefnyddio cymarebau sy’n dod o ganllawiau’r 

llywodraeth ar fesur effaith economaidd. 

Tabl 15 Cyflogaeth Anuniongyrchol ac a Ysgogwyd 

  

Nifer y cyflogeion 
cyfwerth ag 

amser llawn (FTE) 

Swyddi 
Anuniongyrchol 

ac Ysgogedig 

Cyflogaeth Leol a 
Gynhelir 

Gogledd Iwerddon 614.00 327.4 941.4 

5.17. O fewn sampl y llyfrgelloedd a lanwodd yr holiadur, mae’r gyflogaeth leol a gefnogir 

gan lyfrgell unigol yn amrywio o 1 i 11. Yng Ngogledd Iwerddon gyfan amcangyfrifir 

bod y gwasanaeth llyfrgell yn cynnal 941 o swyddi cyfwerth ag amser llawn, sy’n 

327 yn ychwanegol at y rhai sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y gwasanaeth.   

Effeithiau ar y Gadwyn Gyflenwi Leol 

5.18. Caiff effaith cadwyni cyflenwi lleol hefyd eu hamcangyfrifo drwy wariant y 

gwasanaeth llyfrgell ac eithrio ar gyflogau staff (gan fod hwn wedi’i gyfrifo drwy 

effeithiau cyflogaeth).  Unwaith eto ystyrir yr effeithiau uniongyrchol, 

anuniongyrchol ac a ysgogwyd. 
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 Effaith Uniongyrchol: sy’n deillio yn uniongyrchol o wariant y llyfrgell ar 

nwyddau a gwasanaethau; 

 Effaith Anuniongyrchol: sy’n codi o ganlyniad i brynu fel rhan o gadwyni 

cyflenwi’r llyfrgelloedd; ac 

 Effaith a Ysgogwyd: sy’n codi o ganlyniad i wariant gan bobl y mae eu hincwm 

yn deillio o ddolenni cyflenwi ac uniongyrchol llyfrgelloedd.  

Tabl 16 Effeithiau Anuniongyrchol ac a Ysgogwyd y Gadwyn Gyflenwi 

 

Swm Blynyddol sy’n 
cael ei wario ar 

Nwyddau a 
Gwasanaethau 

Gwariant 
Anuniongyrchol ac 

Ysgogedig 

Cyfanswm Gwariant 
Uniongyrchol, 

Anuniongyrchol ac 
Ysgogedig 

Gogledd Iwerddon £13,828,289 £4,200,343 £18,028,632 

5.19. O gymharu â chyfanswm y gwariant 24F

25 ar lyfrgelloedd yng Ngogledd Iwerddon (h.y. 

nid ar gaffael nwyddau a gwasanaethau yn unig) am bob £1 sy’n cael ei gwario ar 

ddarparu’r gwasanaeth, mae 13 ceiniog yn cael eu cynhyrchu mewn cadwyni 

cyflenwi lleol drwy wariant ar nwyddau a gwasanaethau lleol. 

 

 

                                                            

25 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Total Net 

Expenditure’: £32,397,446 
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6. CRYNODEB O WERTHOEDD DEFNYDDWYR 

6.1. Mae’r bennod hon yn crynhoi’r data am y tair gwlad sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil. 

Defnydd o Wasanaethau Llyfrgell 

6.2. Mae’r prif resymau dros ymweld â llyfrgell yn gyson ledled yr Alban, Cymru a 

Gogledd Iwerddon.  Roedd nifer yr ymweliadau cyfartalog blynyddol yr adroddwyd 

amdanynt ar ei uchaf yng Ngogledd Iwerddon, fel y dangosir yn Nhabl 17.  O ran 

nifer ymweliadau, cafwyd canlyniad uwch yn yr holl arolygon nag yr adroddwyd 

mewn ymchwiliadau eraill, sy’n awgrymu fod y rhai a lenwodd yr holiadur yn 

ddefnyddwyr aml sy’n ymwneud yn fawr â’r llyfrgell. 

Tabl 17 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Nifer yr Ymweliadau Blynyddol Cyfartalog 

 Nifer yr Ymweliadau 
Blynyddol 
Cyfartalog 

Gogledd Iwerddon 87 

Yr Alban 75 

Cymru 83 

 

Buddsoddiad y Defnyddiwr  

6.3. Mae’r buddsoddiad a wna defnyddwyr i ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell, gan 

ddefnyddio mesurau megis mân gostau a’r amser y mae’n ei gymryd i deithio i 

lyfrgell (ond heb gynnwys trethi), ar ei isaf yn yr Alban ar draws yr holl fesurau. Mae 

defnyddwyr yn aros yn hirach yng Ngogledd Iwerddon, ac maent yn teithio fymryn 

yn hirach i gyrraedd llyfrgelloedd yng Nghymru.   

Tabl 18 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Buddsoddiad y Defnyddiwr ym mhob Ymweliad 

 Amser Cyfartalog 
Teithio i Lyfrgell  

Cost Gyfartalog y 
Daith 

Amser Cyfartalog yn 
y Llyfrgell 

Gogledd Iwerddon 12 munud £1.03 1 awr 8 munud 

Yr Alban  7.5 munud 77c 55 munud 

Cymru 12.5 munud 80c 1 awr 5 munud 
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Budd i’r Gymuned  

6.4. Wrth ymweld â llyfrgell, er nad yw cyfran fawr o bobl yn gwario unrhyw beth yn lleol 

(43% yn yr Alban, 40% yng Nghymru a 35% yng Ngogledd Iwerddon), mae’r 

gwariant lleol ar gyfartaledd, fel y gwelir yn Nhabl 19, ledled atebwyr yr holiadur, ar 

ei uchaf yng Nghymru yn £8.07.  

Tabl 19 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Gwariant Lleol ym mhob Ymweliad 

 Gwariant Lleol Cyfartalog 

Gogledd Iwerddon £7.94 

Yr Alban  £7.78 

Cymru £8.07 

 

Dadansoddiad Cryno 1:  Amcan Werth pob Ymweliad i’r Defnyddiwr 

Caiff Buddsoddiad y Defnyddiwr a’r Budd i’r Gymuned eu cyfuno i amcangyfrif Amcan 

Werth pob Ymweliad i’r Defnyddiwr.  Gogledd Iwerddon sydd â’r gwerth uchaf a’r Alban yr 

isaf.  Mae hyn yn cynrychioli’r hyn sy’n ariannol gyfatebol i faint o werth y mae defnyddwyr 

yn ei gael o’r gwasanaethau ar bob ymweliad. 

Tabl 20 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Gwerth Defnyddiwr am bob Ymweliad 

 Gwerth Amcangyfrifedig 
Defnyddiwr am bob Ymweliad 

Gogledd Iwerddon £27.72 

Yr Alban £24.10 

Cymru £26.38 
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Cost Dewisiadau Eraill 

6.5. Defnyddwyr yn yr Alban sy’n rhoi’r amcangyfrif uchaf o faint o arian y maent yn ei 

arbed bob blwyddyn drwy ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell. Mae hyn yn 

ymwneud â faint o arian y maent yn ei arbed drwy beidio â phrynu llyfrau a 

thanysgrifio i adnoddau eraill llyfrgelloedd, er enghraifft. 

Tabl 21 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Arbedion Blynyddol Cyfartalog  

 Arbedion Blynyddol Cyfartalog  

Gogledd Iwerddon £161.24 

Yr Alban £165.78 

Cymru £160.14 

 

Dadansoddiad Cryno 2: Gwerth Blynyddol fesul Defnyddiwr  

Gellir cyfuno Amcan Werth i’r Defnyddiwr, Budd i’r Gymuned a Chost Dewisiadau Eraill i 

gyfrifo gwerth blynyddol fesul defnyddiwr.  Mae hyn yn rhoi amcangyfrif blynyddol o werth y 

gwasanaethau i ddefnyddwyr unigol. Mae’r gwerth ar ei uchaf yng Ngogledd Iwerddon ac ar 

ei isaf yn yr Alban, gan adlewyrchu pa mor aml y mae atebwyr yr holiadur yn ymweld.  

Tabl 22 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Gwerth Blynyddol Cyfartalog fesul Defnyddiwr 

 Gwerth Blynyddol fesul Defnyddiwr 

Gogledd Iwerddon £2,598 

Yr Alban £1,346 

Cymru £2,065 

 

Effeithiau Economaidd Anuniongyrchol  

Effeithiau cyflogi 

6.6. Mae’r effeithiau uniongyrchol, anuniongyrchol ac a ysgogwyd a welwyd yn yr Alban, 

Gogledd Iwerddon a Chymru yn adlewyrchu’r lefel staffio ledled y gwasanaethau 

llyfrgell. Amcangyfrifa’r data hwn fod llyfrgelloedd yn 2012-13 wedi cynnal 1,296 

swydd yn yr Alban, 596 swydd yng Nghymru a 327 swydd yng Ngogledd Iwerddon a 

hynny’n ychwanegol at y rhai a gyflogwyd yn uniongyrchol gan y gwasanaethau 
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llyfrgell. Caiff y swyddi hyn eu cynnal trwy wariant staff a sgil-effeithiau hyn ar 

fusnesau a swyddi lleol. 

Tabl 23 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Effeithiau Anuniongyrchol ac a Ysgogwyd ar Gyflogaeth 

 Nifer y cyflogeion 
cyfwerth ag amser 

llawn  (FTE)  

Swyddi 
Anuniongyrchol ac 

Ysgogedig 

Cyflogaeth Leol a 
Gynhelir 

Gogledd Iwerddon 614 327 941 

Yr Alban 2,430 1,296 3,725 

Cymru 1,117 596 1,712 

 

Effeithiau’r Gadwyn Gyflenwi 

6.7.  Mae’r effeithiau anuniongyrchol ac ysgogol wedi’u crynhoi yn Nhabl 24 ac maent yn 

adlewyrchu lefel gwariant caffael yn y gwledydd.  Mae’r effeithiau i’w teimlo drwy’r 

gadwyn gyflenwi oherwydd fod gan gyflenwyr llyfrgelloedd eu cyflenwyr eu hunain 

hefyd ac mae eu staff hwy a staff eu cyflenwyr yn defnyddio eu cyflogau i brynu 

nwyddau a gwasanaethau ac yn y blaen. Trwy gadwyni cyflenwi lleol, mae 

llyfrgelloedd yn creu £9.5m o wariant anuniongyrchol ac ysgogol yn yr Alban, £6.8m 

yng Nghymru a £4.2 miliwn yng Ngogledd Iwerddon.   

Tabl 24 Cymharu’r Tair Gwlad o ran Effeithiau Anuniongyrchol ac a Ysgogwyd y Gadwyn Gyflenwi 

 Swm Blynyddol sy’n 
cael ei wario ar 

nwyddau a 
gwasanaethau 

Gwariant 
Anuniongyrchol ac 

Ysgogedig 

Cyfanswm Gwariant 
Uniongyrchol, 

Anuniongyrchol ac 
Ysgogedig 

Gogledd Iwerddon £13,828,289 £4,200,343 £18,028,632 

Yr Alban £31,414,877 £9,542,269 £40,957,146 

Cymru £22,643,670 £6,878,015 £29,521,685 
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7. CASGLIADAU CYMHARU COST A GWERTH 

7.1. Er mai gwerthoedd damcaniaethol sydd i’r gwerthoedd defnyddwyr a 

amcangyfrifwyd yn yr ymchwil hwn, mae eu gosod yng nghyd-destun gwariant ar 

wasanaeth llyfrgelloedd yn cynnig cymhariaeth ddefnyddiol o ran cost yn erbyn 

budd cymdeithasol.  

Gwariant fesul Ymweliad 

7.2. Drwy ddefnyddio data CIPFA ar ‘nifer yr ymweliadau at ddibenion llyfrgell’ a 

‘cyfanswm gwariant net’ (2011-12), gellir cyfrifo cost uned am bob ymweliad.  Gan 

gydnabod bod cost darparu gwasanaethau llyfrgell yn arddangos economeg maint ac 

amrywiadau rhwng y gwledydd, mae’r gost am bob ymweliad yn amrywio o £3.50 

yng Nghymru i £4.38 yng Ngogledd Iwerddon (Tabl 25). 

Tabl 25 Cost fesul ymweliad ar gyfer Dibenion Llyfrgell 

 
Cyfanswm 
Gwariant 25F

26 

Cyfanswm nifer yr 
ymweliadau at 

Ddibenion Llyfrgell 26F

27 

Cost am bob 
Ymweliad27F

28 

Gogledd Iwerddon £32,397,446 7,403,452 £4.38 

Yr Alban £123,758,349 28,342,364 £4.37 

Cymru £51,631,862 14,719,926 £3.50 

7.3. Mae gwerth amcangyfrifedig pob ymweliad gan atebwyr ein holiadur dros 6 gwaith 

yn fwy na chost pob ymweliad yng Ngogledd Iwerddon, dros 5.5 yn fwy yn yr Alban 

a thros 7.5 gwaith yn fwy yng Nghymru. 

                                                            

26 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Total Net 
Expenditure’ 2011-12 Actuals 

27 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Number of visits 
for library purposes’ 

28 Cyfanswm gwariant net ÷ Cyfanswm nifer yr ymweliadau at ddibenion llyfrgell 
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Gwariant fesul Defnyddiwr 

7.4. Er mwyn edrych ar y buddion a’r costau cymharol ar gyfer pob defnyddiwr llyfrgell, 

caiff arbedion blynyddol cyfartalog atebwyr ein holiadur eu cymharu ag amcangyfrif 

o wariant pob defnyddiwr. Caiff y nifer sy’n defnyddio llyfrgelloedd ei amcangyfrif 

mewn ffordd ychydig yn wahanol ar gyfer pob un o’r tair gwlad: 

 Gogledd Iwerddon: Awgryma canfyddiadau’r Arolwg Cartrefi Parhaus (CHS) fod 31% 

o boblogaeth oedolion (dros 16 mlwydd oed) Gogledd Iwerddon yn defnyddio 

llyfrgelloedd o leiaf unwaith y flwyddyn. 28F

29 Gan ddefnyddio amcangyfrifon 

poblogaeth Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon (NISRA)29F

30 ynghylch  

pobl dros 16 mlwydd oed, a lefel rhagdybiedig defnydd 31% y CHS, amcangyfrifir 

mai cyfanswm nifer defnyddwyr llyfrgelloedd dros 16 mlwydd oed yw: 446,863. 

 Yr Alban: Awgryma canlyniadau Arolwg Cartrefi’r Alban (Scottish Household 

Survey/SHS) fod 30% o boblogaeth oedolion (dros 16 mlwydd oed) yr Alban yn 

defnyddio llyfrgelloedd o leiaf unwaith y flwyddyn. 30F

31 Gan ddefnyddio amcangyfrifon 

poblogaeth Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yr Alban 31F

32 ynghylch pobl dros 16 mlwydd 

oed, a chanran rhagdybiedig defnyddwyr o 30% o’r SHS, amcangyfrifir mai 

cyfanswm nifer defnyddwyr llyfrgelloedd dros 16 mlwydd oed yw:  1,319,679. 

 Cymru: Awgryma canfyddiadau o adroddiad Ymddiriedolaeth Carnegie yn 2012 fod 

45% o oedolion (dros 16 mlwydd oed) yng Nghymru wedi “defnyddio neu gysylltu â 

gwasanaeth llyfrgell gyhoeddus yn y 12 mis diwethaf”. 32F

33  Gan ddefnyddio 

                                                            

29 Adran Diwylliant, Celf a Hamdden Gog.Iwerddon / Department of Culture Arts and Leisure 
(2013/14) Experience of Library Usage By Adults in Northern Ireland:  Findings from the Continuous 
Household Survey (CHS) 2012/13 
30 NISRA (2013) Amcangyfrifon Poblogaeth Breswyl Canol-2012. Ar gael yn: 
http://www.nisra.gov.uk/demography/default.asp17.htm  

31 Llywodraeth yr Alban / Scottish Government (2013) Scotland’s People Annual Report: Results from 
2012 Scottish Household Survey, tudalen 136 

32 Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yr Alban / General Register Office for Scotland (2013) Amcangyfrifon 
Poblogaeth Canol-2012 yr Alban             Ar gael yn: http://www.gro-
scotland.gov.uk/statistics/theme/population/estimates/mid-year/2012/index.html    

33
 Macdonald (2012) A New Chapter Public library services in the 21st Century, tudalen 25. Ar gael yn: 

http://www.carnegieuktrust.org.uk/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b04629b2-aa09-4bd0-bc3a-
9b9b04b7aba1  

http://www.nisra.gov.uk/demography/default.asp17.htm
http://www.gro-scotland.gov.uk/statistics/theme/population/estimates/mid-year/2012/index.html
http://www.gro-scotland.gov.uk/statistics/theme/population/estimates/mid-year/2012/index.html
http://www.carnegieuktrust.org.uk/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b04629b2-aa09-4bd0-bc3a-9b9b04b7aba1
http://www.carnegieuktrust.org.uk/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b04629b2-aa09-4bd0-bc3a-9b9b04b7aba1
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amcangyfrifon poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol 33F

34 a chanran rhagdybiedig 

defnyddwyr o 45% o adroddiad Ymddiriedolaeth Carnegie, amcangyfrifir mai 

cyfanswm nifer defnyddwyr llyfrgelloedd dros 16 mlwydd oed yw:  1,132,830. 

7.5.  Mae cost amcangyfrifiedig gwasanaethau llyfrgell am bob defnyddiwr wedi’i 

gyflwyno yn Nhabl 26. Yn bwysig, nid yw hyn yn cynnwys defnyddwyr llyfrgelloedd 

sydd o dan 16 oed. Mae hyn oherwydd cwmpas yr Arolygon Cartrefi ac adroddiad 

Ymddiriedolaeth Carnegie. Bydd gwir nifer defnyddwyr llyfrgelloedd o gynnwys 

plant yn uwch na’r hyn a nodir yma.     

Tabl 26 Cost am bob Defnyddiwr (gan ddefnyddio amcangyfrif o nifer defnyddwyr llyfrgelloedd) 

 
Cyfanswm 
Gwariant34F

35 

Poblogaeth 
Oedolion (dros 

16) 

Amcangyfrif 
nifer 

Defnyddwyr 
Llyfrgell 

Cost am bob 
Defnyddiwr 

Gogledd 
Iwerddon 

£32,397,446 1,441,493 
(31%)  

446,863 
£72.50 

Yr Alban £123,758,349 4,398,929 
(30%) 

1,319,679 
£93.77 

Cymru £51,631,862 2,517,400 
(45%) 

1,132,830 
£45.58 

7.6. Gellir priodoli’r gwahaniaeth mawr rhwng Cymru mewn cymhariaeth â’r Alban a 

Gogledd Iwerddon oherwydd mwy o ddefnydd na’r disgwyl yn ôl adroddiad 

Ymddiriedolaeth Carnegie.   

7.7.  Oherwydd yr ansicrwydd wrth amcangyfrif y nifer sy’n defnyddio llyfrgelloedd drwy 

ddata poblogaeth ac arolygon, gellir gwirio’r ffigyrau hyn drwy ddefnyddio 

ystadegau CIPFA ar nifer y Benthycwyr Gweithredol. Gan mai Benthycwyr 

Gweithredol yw’r rhai sydd wedi benthyg eitem o fewn y 12 mis diwethaf, ni fydd 

pob defnyddiwr llyfrgell yn cael ei gyfrif; rydym felly yn disgwyl i nifer y bobl fod yn 

is.   

                                                            

34 ONS (2013) Amcangyfrifon Poblogaeth Canol y Flwyddyn 2012 Ar gael yn: 
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-319259  

35 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Total Net 
Expenditure’ 2011-12 Actuals 

http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-319259
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7.8.  Mae nifer y Benthycwyr Gweithredol a’r gost a gyfrifiwyd am bob Benthyciwr 

Gweithredol wedi’u nodi yn Nhabl 27 drosodd.  Mae’r gwahaniaeth mwyaf rhwng 

nifer amcangyfrifedig defnyddwyr llyfrgell drwy ddefnyddio data’r Arolwg Cartrefi / 

Ymddiriedolaeth Carnegie a nifer y Benthycwyr Gweithredol i’w weld mewn 

perthynas â Chymru, gan fod y Benthycwyr Gweithredol 38% yn llai.  Yn yr Alban a 

Gogledd Iwerddon maent yn 23% a 32% yn llai yn y drefn honno.  

Tabl 27 Cost am bob Benthyciwr Gweithredol 

 Cyfanswm Gwariant 
Benthycwyr 

Gweithredol35F

36 

Cost am bob 
Benthyciwr 

Gweithredol36F

37 

Gogledd Iwerddon £32,397,446 302,358 £107.15 

Yr Alban £123,758,349 1,012,161 £122.27 

Cymru £51,631,862 706,464 £73.08 

7.9.  Mae’r fethodoleg Cost am bob Benthyciwr Gweithredol (Tabl 27) yn cynhyrchu 

ffigwr ‘cost am’ sy’n uwch na’r un sy’n deillio o’r fethodoleg arolwg (Tabl 26) ym 

mhob achos. Mae hyn yn debygol o fod wedi’i sbarduno gan y ffaith nad yw’r 

ffigyrau Benthycwyr Gweithredol yn cyfrif pawb sy’n defnyddio gwasanaethau 

llyfrgell, dim ond y rhai sy’n benthyg eitemau. Bydd yr amcangyfrifiad rhy isel hwn 

felly wedi codi’r ffigyrau yn Nhabl 27. Ar ben hynny, ac fel yr ydym wedi gweld yn 

ein harolwg ein hunain, mae defnyddwyr fel petaent yn goramcangyfrif pa mor aml 

y maent yn ymweld â llyfrgell. Mae’n bosibl fod yr optimistiaeth hon wedi gostwng 

y gwerthoedd amcangyfrifedig yn Nhabl 26. 

7.10.  Er bod ansicrwydd gyda’r ddau amcangyfrif ‘cost am bob’, eto mae’r arbedion 

blynyddol a amcangyfrifir o atebwyr ein holiadur yn uwch na’r ‘cost am bob 

Benthyciwr Gweithredol’ a’r ‘cost am bob Defnyddiwr’ (a amcangyfrifwyd trwy 

ganran y boblogaeth) ym mhob achos. Gweler Tabl 28.  

                                                            

36 CIPFAStats (2012) Public Library Statistics 2012-13 Estimates and 2011-12 Actuals ‘Number of Active 
Borrowers’ 

37 Cyfanswm gwariant net ÷ Benthycwyr Gweithredol  
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Tabl 28 Cymharu Arbedion Blynyddol Cyfartalog  â Chost am bob Defnyddiwr 

 

Cost am bob 
Defnyddiwr 

(amcangyfrifon % 
poblogaeth) 

Cost am bob 
Benthyciwr 

Gweithredol 

Arbedion Blynyddol 
Cyfartalog o Atebion 

yr Holiadur 

Gogledd 
Iwerddon 

£72.50 £107.15 £161.24 

Yr Alban £93.77 £122.27 £165.78 

Cymru £45.58 £73.08 £160.14 
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ATODIAD 1: YR HOLIADUR  

CAEL DARLUN O WERTH GWASANAETHAU LLYFRGELLOEDD 

Nid oes amheuaeth bod y bobl sy’n defnyddio ac yn gweithio mewn llyfrgelloedd yn 

eu gwerthfawrogi. Am y tro cyntaf, rydym am geisio darganfod pa mor werthfawr yw 

gwasanaethau llyfrgelloedd i bobl leol ac economïau lleol ledled y Deyrnas Unedig. 

Hoffem eich sicrhau NAD YW’R arolwg hwn yn chwilio am wybodaeth er mwyn 

codi unrhyw dâl am ddefnyddio llyfrgell gyhoeddus – i’r gwrthwyneb yn wir. 

Bydd eich atebion yn ein helpu i hyrwyddo achos llyfrgelloedd cyhoeddus yn y 

dyfodol ac felly byddem yn gwerthfawrogi’n fawr cael eich atebion. 

Mae’r holl atebion yn ddienw a bydd eich atebion yn cael eu cyfuno â’r gweddill a 

dderbyniwyd. Dim ond rhyw 5 i 10 munud y dylai’r holiadur ei gymryd i’w lenwi ac 

rydym yn gwerthfawrogi yn fawr iawn eich amser yn mynd i’r drafferth i wneud hyn. 

Staff Llyfrgell 

1. Enwch y llyfrgell yr ydych yn gweithio ynddi ______________________ 

 

** A fyddech cystal â rhoi stamp y llyfrgell ar bob holiadur sy’n cael ei lenwi gan 

ddefnyddwyr y llyfrgell** 

2. Beth yw cod post y llyfrgell? _______  / ______ 

3. Sut byddech chi’n disgrifio’r llyfrgell (dewiswch yr un sydd mwyaf priodol os 

gwelwch yn dda): 

 Trefol – mewn tref fawr/dinas (sydd ag o leiaf 10,000 o boblogaeth) yn 

gwasanaethu pobl leol yn bennaf 

 Tref a’r ymylon – mewn tref fach (sydd â llai na 10,000 o boblogaeth) yn 

gwasanaethu pobl leol a’r rheini sy’n byw yn y cyffiniau 

 

 

Pentref – llyfrgell mewn pentref (gwledig ond nid yn anghysbell), yn gwasanaethu 

pobl leol a’r rheini sy’n byw mewn pentrefi cyfagos 

 Anghysbell – gwledig ac anghysbell (e.e. ucheldiroedd ac ynysoedd yr Alban) 

 Gwasanaeth teithiol 

 Ddim yn siŵr 
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Defnyddwyr y Llyfrgell 

Trosolwg 

1. Pa lyfrgell ydych chi’n ei defnyddio heddiw?______________________  

2. Pam ydych chi’n defnyddio’r llyfrgell heddiw (ticiwch bob un sy’n berthnasol)? 

 Dod â phlentyn i’r llyfrgell  Hamdden personol 

  At ddibenion addysgol  Yn ymwneud â gwaith  

Rhywbeth arall (manylwch) 

1. Pa mor aml ydych chi’n defnyddio llyfrgell gyhoeddus?  

 Bob diwrnod   Sawl gwaith yr wythnos 

 Unwaith yr wythnos  Unwaith bob pythefnos 

 Unwaith y mis  Unwaith bob ychydig 

fisoedd 

 Unwaith neu ddwy y flwyddyn  Ymweliad cyntaf 

Cyrraedd y llyfrgell 

2. Tua faint o amser mae hi’n ei gymryd i chi gyrraedd y llyfrgell fel arfer? 

 Llai na 5 munud  Agosach at 15 munud 

 Agosach at 30 munud  Agosach at 45 munud 

 Agosach at awr  Mwy nag awr 

3. Sut ydych chi’n bennaf yn cyrraedd y llyfrgell? 

 Cerdded  Car / Beic modur 

 Beicio  Trafnidiaeth Gyhoeddus (tacsi, trên, 

bws ayb) 

4. Gan gynnwys yr holl gostau teithio (tanwydd, parcio, pris bws ac ati), faint 

mae hi’n ei gostio i chi ddod i’r llyfrgell fel arfer?  

 Dim byd  Hyd at 50c 

 Hyd at £1  Hyd at £2 

 Hyd at £5  £5 neu fwy 
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5. Pa mor hir ydych chi fel arfer yn aros yn y llyfrgell? 

 Hanner awr neu lai  Tuag awr 

 Tua awr a hanner  O leiaf 2 awr 

Gwariant 

6. Wrth ymweld â’r llyfrgell faint ydych chi’n ei wario, ar gyfartaledd, mewn 

siopau/caffis lleol ac ati?  

 Dim byd  Hyd at £5 

 Hyd at £10  Hyd at £25 

 Hyd at £50  Mwy na £50 

 
Natur eich defnydd o’r llyfrgell 

7. Yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, pa rai o’r gwasanaethau canlynol ydych chi 

wedi’u defnyddio yn y llyfrgell (ticiwch bob un sy’n berthnasol): 

Benthyg Llyfrau  

 Benthyg eLyfrau  

 Benthyg ffilmiau/cerddoriaeth  

 Mynediad i’r rhyngrwyd  

 Defnydd arall o’r cyfrifiadur heblaw am y rhyngrwyd  

 Hanes lleol/teulu  

 Gwybodaeth leol  

 Gwybodaeth busnes  

 Gwybodaeth am yrfaoedd/swyddi  

 Gwasanaethau cyfeirio (gan gynnwys tanysgrifio ar lein)  

 Mynychu digwyddiadau celf, diwylliant a threftadaeth  

 Defnyddio gofod cymunedol  

 Hyfforddiant TG ffurfiol/anffurfiol  

 Hyfforddiant arall ffurfiol/anffurfiol  

 Helpu teulu/rhywun arall i ddefnyddio’r llyfrgell  

 Rhywbeth arall (manylwch) 
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Dewisiadau eraill 

8. Pe bai’r llyfrgell ddim yn bodoli mwyach, sut byddech chi’n gallu defnyddio’r 

gwasanaethau hyn? 

Gwasanaeth Llyfrgell  Prynu llyfrau 

newydd 

 Prynu llyfrau 

ail-law 

 Benthyg gan 

ffrind/perthynas 

 Ddim yn 

trafferthu 

 Cael gafael ar Lyfrau     

 Cael gafael ar eLyfrau     

 Cael gafael ar ffilmiau 

/ cerddoriaeth 

    

 

Gwasanaeth Llyfrgell  Prynu cyfrifiadur/ 

gwasanaeth 

rhyngrwyd 

 Defnyddio 

canolfan 

gymunedol ac ati 

 Defnyddio un 

ffrind/perthynas 

 Ddim yn 

trafferthu 

 Mynediad i’r 

rhyngrwyd 

    

 Defnydd arall o’r 

cyfrifiadur 

    

 

Gwasanaeth Llyfrgell  Mynd i rywle 

arall y 

gwyddoch 

amdano 

 Ceisio dod o hyd 

i rywle arall 

 Ddim yn 

trafferthu 

 Hanes lleol/teulu    

 Gwybodaeth leol    

 Gwybodaeth busnes    

 Gwybodaeth am yrfaoedd/swyddi    

 Gwasanaethau cyfeirio/tanysgrifio ar lein     

 Hyfforddiant TG ffurfiol/anffurfiol    

 Hyfforddiant arall ffurfiol/anffurfiol    

 

 Gwasanaeth Llyfrgell  Mynd i rywle 

arall y 

gwyddoch 

amdano 

 Ceisio dod o 

hyd i rywle arall 

 Ddim yn 

trafferthu 

Digwyddiadau celf, diwylliant a 

threftadaeth 

   

Gofod cymunedol    

9. Drwy ddefnyddio’r llyfrgell i gael gafael ar y gwasanaethau uchod, faint o arian 
ydych chi’n amcangyfrif yr ydych wedi’i arbed yn ystod y flwyddyn (drwy beidio 
gorfod prynu llyfrau, tanysgrifio i’r rhyngrwyd ac ati)? 
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 Dim byd  Hyd at £25 

 Hyd at £50  Hyd at £75 

 Hyd at £100  Hyd at £150 

 Hyd at £200  Hyd at £250 

 Hyd at £300  Mwy na £300 

Diolch yn fawr iawn am eich amser yn ateb yr holiadur hwn. 
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ATODIAD 2 TYBIAETHAU A WNAED WRTH GYFRIFO GWERTH ECONOMAIDD 

Cwestiwn  Tybiaeth yn y Model 

Pa mor aml ydych chi’n defnyddio 
llyfrgell gyhoeddus? 
 
*Mae’r gyfrifiannell effaith 
economaidd a gyhoeddwyd yn 
defnyddio brawddegau gwahanol ar 
gyfer y ddau opsiwn cyntaf, sef: ‘Pum 
gwaith neu fwy yr wythnos’ a 
‘Dwywaith i bedair gwaith yr 
wythnos’ 
 

Bob dydd = 300 ymweliad y flwyddyn* 
Sawl gwaith yr wythnos = 150 ymweliad y 
flwyddyn* 
Unwaith yr wythnos = 50 ymweliad y flwyddyn 
Unwaith bob pythefnos = 25 ymweliad y flwyddyn 
Unwaith y mis = 12 ymweliad y flwyddyn 
Unwaith bob ychydig fisoedd = 4 ymweliad y 
flwyddyn 
Unwaith neu ddwy y flwyddyn = 1.5 ymweliad y 
flwyddyn 
Ymweliad cyntaf = 1 ymweliad y flwyddyn 

Tua faint o amser mae hi’n ei gymryd 
i chi gyrraedd y llyfrgell fel arfer? 

Llai na 5 munud = 2.5 munud  
Agosach at 15 munud = 15 munud 
Agosach at 30 munud = 30 munud 
Agosach at 45 munud  = 45 munud 
Agosach at awr = 1 awr 
Mwy nag awr = 1 awr a chwarter 

Gan gynnwys yr holl gostau teithio 
(tanwydd, parcio, pris bws ac ati), 
faint mae hi’n ei gostio i chi ddod i’r 
llyfrgell fel arfer? 

Dim byd  = 0 
Hyd at 50c = 25c 
Hyd at £1 = 75p 
Hyd at £2 = £1.50 
Hyd at £5 = £3.50 
£5 neu fwy = £6.50 

Pa mor hir ydych chi fel arfer yn aros 
yn y llyfrgell? 

Hanner awr neu lai = 15 munud 
Tuag awr = 1 awr 
Tua awr a hanner = 1.5 awr  
O leiaf 2 awr = 2.5 awr 

Wrth ymweld â’r llyfrgell faint ydych 
chi’n ei wario, ar gyfartaledd, mewn 
siopau/caffis lleol ac ati? 

Dim byd  = 0 
Hyd at £5 = £2.50 
Hyd at £10 = £7.50 
Hyd at £25 = £17.50 
Hyd at £50 = £37.50 
Mwy na £50 = 62.50 

Drwy ddefnyddio’r llyfrgell i gael 
gafael ar y gwasanaethau uchod, 
faint o arian ydych chi’n amcangyfrif 
yr ydych wedi’i arbed yn ystod y 
flwyddyn (drwy beidio gorfod prynu 
llyfrau, tanysgrifio i’r rhyngrwyd ac 
ati)? 

Dim byd  = 0 
Hyd at £25 = £12.50 
Hyd at £50 = £37.50 
Hyd at £75 = £62.50 
Hyd at £100 = £87.50 
Hyd at £150 = £125 
Hyd at £200 = £175  
Hyd at £250 = £225 
Hyd at £300 = £275 
Mwy na £300 =£325 

Gwerth amser defnyddwyr 
llyfrgelloedd  

Cyflog wythnosol cyfartalog £446  

Nifer oriau a weithir bob wythnos 32 awr  
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ATODIAD 3 – ADBORTH ANECDOTAIDD GAN ATEBWYR 

Er na ofynnwyd am hynny, ychwanegodd nifer o atebwyr sylwadau ar ffurflenni’r 

holiaduron.  Er mwyn sicrhau nad yw’r adborth hwn yn mynd ar goll, dyma ei gofnodi isod.  

Gan na wahoddwyd y sylwadau, nid ystyrir eu bod yn groestoriad cynrychioliadol o farn 

defnyddwyr. Fodd bynnag, maent yn tynnu sylw at gryfder y teimladau tuag at y 

gwasanaethau a ddarperir.  

Yr Alban 

 Sylwadau 

Glasgow  “Mae’r adnoddau yn dda iawn ac mae’r staff yn gwneud hwn yn lle dymunol braf i 
wneud beth rydych angen ei wneud. Mae’r staff yn barod iawn i helpu. Mi allwn i 
ddefnyddio kindle ond dwi’n mwynhau dod yma.” Knightswood 

Yr 
Ucheldiroedd 

 

“Rydw i’n darllen adolygiadau ar lyfrau ac yn archebu’r rheiny o ddiddordeb. Anaml iawn 
rydw i angen amser i bori er fy mod i’n cyfnewid syniadau gyda staff gwych y llyfrgell.” 
Tain 

[Pe na bai’r llyfrgell yn bodoli mwyach] “Mae’n bosibl na fyddwn yn gallu cael gafael ar 
gymaint o ddysg ag yr ydw i wrth fenthyg llyfrau o lyfrgell.” Tain 

[Pe na bai’r llyfrgell yn bodoli mwyach] “RHAID I HYN BEIDIO Â DIGWYDD!” Tain 

[Pe na bai’r llyfrgell yn bodoli mwyach]“Byddwn yn dychryn, rydw i angen y gwasanaeth 
hwn ac mae Tain yn bell o ffynonellau eraill.” Tain 

“Rwy’n dod i’r llyfrgell oherwydd bod gan y llyfrgellwyr arbenigedd ac maen nhw’n rhoi 
cymorth pan fo’i angen.” Tain 

“Dydw i ddim gwybod be fyddwn i na fy nheulu yn ei wneud heb lyfrgell – rwyf wedi’i 
defnyddio ers o leiaf 65 mlynedd.” Tain 

“Mae’r llyfrgell yn ganolbwynt ac yn gonglfaen ym mhob cymuned leol ac mae’n darparu 
gwasanaeth amhrisiadwy o ran y cynnyrch a’r gwasanaethau a gynigia ond hefyd mae 
gan ei gweithwyr wybodaeth heb ei hail.” Ivergordon  

 “Yn fy marn i mae angen i’r llyfrgell fod ar agor yn hirach – nid llai! Mor aml ag y mae’n 
agor nawr wedi’i luosi â 3 bob wythnos.” Cromarty 

“Mae’r ysgol leol yn cynnal sesiynau yma sy’n amhrisiadwy i’r plant. Mae Llyfrgell 
Cromarty yn rhan ganolog o’r gymuned.” Cromarty 

“Allwn i byth fforddio hyd yn oed cyfran fechan o’r llyfrau gwych y mae’r gwasanaeth 
llyfrgell yn ei gwneud yn bosibl i mi eu darllen.” Cromarty 

“Rwy’n 84 mlwydd oed ac mae Llyfrgell Birnam yn achubiaeth i mi – diolch.” Birnam 

“Mae gennym lyfrgell wych a gwasanaeth da iawn gan y staff.” Breadalbane 

Shetland “Mae’r llyfrgell yn wasanaeth amhrisiadwy i’r gymuned ac mae’n rhaid ei chefnogi a’i 
chadw i fod ar gael. Staff rhagorol.” 

De Swydd 
Ayr 

“Mae Llyfrgelloedd a Llyfrgellwyr yn werthfawr.” Alloway 
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Gogledd Iwerddon 

Llyfrgell  Sylwadau 

Bessbrook 

 

“Gan fy mod wedi ymddeol rwy’n defnyddio (ac yn gwerthfawrogi) y llyfrgell yn bennaf at 

ddibenion hamdden. Nid yw busnes, gyrfaoedd, swyddi, sesiynau hyfforddi bellach o 

ddiddordeb i mi. Rwy’n defnyddio’r llyfrgell i gael llyfrau a gwybodaeth ar y rhyngrwyd am 

hobïau a diddordebau eraill. Hefyd, wrth gwrs, i gael darllen ysgafn gyda’r nos gartref pan 

nad yw rhaglenni teledu yn werth eu gwylio! PEIDIWCH byth ag ystyried cau.” Llyfrgell 

Bessbrook  

Keady 

 

“Mae’r llyfrgell yn cael ei defnyddio fel lle cymdeithasol i gwrdd â ffrindiau a mamau ifanc 

eraill. Mae’n amhrisiadwy fel canolbwynt a chanolfan, ac i ardal fel hon sydd o dan anfantais 

cymdeithasol ac economaidd ac o dan anfantais mewn cymaint o ffyrdd eraill, does dim allai 

gymryd ei lle.” 

Holywood 

Arches 

“Diolch i chi am y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig. Mae ein llyfrgell leol yn adnodd hynod 

werthfawr ac angenrheidiol, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.” 

Ormeau 

 

“Mae’r llyfrgell yn wasanaeth cymunedol angenrheidiol. Ni ellir rhoi gwerth ariannol arno.” 

“Mae llyfrgelloedd yn hanfodol i’n cymuned – mae’n lle diogel, am ddim – a does neb 

wedi’u heithrio rhag mwynhau pleser llyfrau mewn lle tawel, caredig.” 

“Rydym wrth ein bodd gyda’r clwb llyfrau plant.” 

 

Cymru 

Awdurdod 
Lleol  

Sylwadau 

Sir Gaerfyrddin Mae’r llyfrgell yn adnodd rhagorol. Mae llyfrgell Porth Tywyn yn amgylchedd bywiog 

modern. Caiff y disgyblion eu cyflwyno i’r llyfrgell a’i wasanaethau yn ifanc, gan 

obeithio y byddant yn datblygu i fod yn ddefnyddwyr rheolaidd, annibynnol ac y bydd 

yr adnodd gwych hwn ar gael i ddisgyblion Porth Tywyn am amser hir iawn i ddod. 

Mae’n adnodd gwyrthiol. Yn ystod ein hymweliadau bob wythnos, mae’r llyfrgell o 

hyd yn lle prysur. Rydym yn hynod lwcus i gael yr adnodd hwn ac yn gwerthfawrogi’n 

fawr. (Porth Tywyn) 

Sir Gaerfyrddin Mae’r llyfrgell yn gyfleuster cymunedol hynod o werthfawr a diddorol, ac mae’n 

darparu amrywiaeth ardderchog o wasanaethau (Castellnewydd Emlyn) 

Fyddwn i ddim yn gallu fforddio prynu’r llyfrau yr ydw i’n eu darllen (petai’r llyfrgell 

yn cau) a byddai’n rhaid i mi fyw hebddynt. (San Clêr) 

Wrecsam Fedrwch chi ddim rhoi gwerth ariannol ar wasanaeth llyfrgell. (Rhiwabon) 

 


