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CABINET CYNGOR GWYNEDD 

1. Y Penderfyniad a geisir: 

Gofynnir i’r Cabinet: 

Bod Cyngor Gwynedd yn gweithredu fel yr Awdurdod Arweiniol ar gyfer LMS Cymru sy’n golygu: 
 

• Bod Uned Caffael Cyngor Gwynedd yn ymgymryd â’r broses gaffael ar gyfer LMS newydd sy’n golygu 
caffael system ar fframwaith nid yn unig i Gonsortiwm Llyfrgelloedd gogledd Cymru ond i 
Awdurdodau Llyfrgell Cymru sy’n awyddus i fod yn aelodau o Gonsortiwm LMS Cymru am gyfnod y 
cytundeb a fydd yn para am 7 mlynedd o 2023/2024. 

• Bod y trefniant LMS Cymru yn seiliedig ar Gytundeb Consortiwm a fydd yn ymrwymo pob aelod i 
dalu eu cyfran lawn o’r costau, ac unrhyw gostau potensial megis  costau diswyddo, am hyd y 
cytundeb consortiwm newydd. 

• Fel rhan o’r Cytundeb Consortiwm, i gyflogi Uned Cefnogaeth LMS wedi ei staffio gan 3 swyddog 
llawn amser (lleoliad niwtral) am hyd y cytundeb.  

 

2. Y rheswm dros yr angen am benderfyniad: 
 

Ar hyn o bryd, mae 20 allan o 22 Awdurdod/Ymddiriedolaeth Llyfrgell yng Nghymru yn rhannu LMS (sy’n 
galluogi defnyddwyr a staff i chwilio archebu a benthyg adnoddau llyfrgell), a bydd rhaid caffael LMS newydd 
pan fydd y cytundeb presennol yn dod i ben ddiwedd Rhagfyr 2024. 
 
Mae holl aelodaeth SCL Cymru (Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru) yn awyddus iawn i barhau i rannu system 
ar gyfer Llyfrgelloedd Cymru a fydd yn gweithredu fel Platfform Digidol Cenedlaethol i Lyfrgelloedd Cymru, gan 
olygu buddion i ddefnyddwyr o ran datblygu a gwella gwasanaethau.  
 
Er mwyn diogelu buddiannau Gwynedd a Chonsortiwm Llyfrgell gogledd Cymru, a gweithredu er lles 
Llyfrgelloedd Cymru, rydym yn gofyn i Gyngor Gwynedd ymgymryd â rôl Awdurdod Arweiniol ar gyfer LMS 
Cymru, neu o fethu gwireddu prosiect LMS Cymru am unrhyw reswm, i ymgymryd a rol Awdurdod Arweiniol ar 
ran Consortiwm Llyfrgelloedd Gogledd Cymru fel yr ail opsiwn. Byddai hyn yn golygu caffael system trwy 
fframwaith, ac arwain trefniant consortiwm yn cael ei gefnogi gan Dim Cefnogaeth Systemau, yn cyflogi 3 
swyddog llawn amser. 
 

Dyddiad y cyfarfod: 7 Mawrth 2023 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd  Nia Jeffreys 

Swyddog Cyswllt: Nia Gruffydd 

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679 461 

Teitl yr Eitem: Cyngor Gwynedd yn Awdurdod Arweiniol ar gyfer LMS Cymru 

(System Rheoli Llyfrgell)  
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Disgwyliwn gefnogaeth ariannol gan Llywodraeth Cymru i’r prosiect, ac  os gwireddir LMS Cymru bydd yn 
esiampl o brosiect blaenllaw ac arloesol i Gymru a fydd yn sicrhau un prif bresenoldeb digidol i Lyfrgelloedd 
Cymru - rhywbeth nad yw wedi gallu cael ei wireddu yn y DU hyd yma.  Bydd yn fodd i wella perfformiad ac 
ansawdd gwasanaethau llyfrgell a sicrhau datblygiad parhaus. 
 
Bydd y gost yn gost niwtral i Wynedd. Nid oes un Cyngor arall wedi cynnig ei hun fel Awdurdod Arweiniol. 

 
 

3. Cyflwyniad 
 
Cychwynnwyd ar y prosiect LMS i Gymru gyfan yn 2011, gyda chynllun peilot yn cynnwys 6 Awdurdod Gogledd 
Cymru (Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) yn ogystal â’r Coleg Addysg Bellach 
Grŵp Llandrillo Menai. Bwriad y prosiect peilot hwn oedd ymestyn yr LMS yn y pen draw i holl Awdurdodau 
Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, gyda'r bwriad o gynnig gwasanaeth Llyfrgell o ansawdd uchel i ddefnyddwyr 
Llyfrgell dros Gymru, yn ogystal â chynnig arbedion sylweddol i'r Awdurdodau Llyfrgell eu hunain. 

 
Roedd LMS i Gymru gyfan yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar y pryd. Gweithredwyd LMS Cymru 
fel y daeth i’w adnabod, i 20 o'r 22 awdurdod yng Nghymru, gydag Awdurdodau Merthyr Tudful a Phenfro yn 
dewis peidio ag ymaelodi hyd yma am resymau penodol ac ymarferol. Rhaid pwysleisio fodd bynnag nad oes 
strwythur ffurfiol i’r LMS Cymru presennol o ran llywodraethiant. 

 
Rydym yn y broses o negodi estyniad am 12 mis ychwanegol gyda’n cyflenwr presennol er mwyn rhoi amser i 
roi’r trefniadau priodol mewn lle i gynllunio am LMS Cymru newydd, a fydd yn gweld y cytundeb cyflenwi yn 
dod i ben yn Rhagfyr 2024. 

 
Llwyddodd SCL Cymru (Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr) i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i gomisiynu cwmni 
Actica i greu adroddiad ar LMS Cymru ac opsiynau ar gyfer llywodraethu yn y dyfodol. Argymhelliad cryf gan 
Actica oedd yr angen am Dîm Cefnogaeth Systemau ar gyfer LMS Cymru, i ddisodli’r model ewyllys da 
anghynaladwy a risg uchel bresennol.  
 
Mae Llyfrgelloedd Gwynedd, fel rhan o Gonsortiwm  Llyfrgelloedd gogledd Cymru, yn gweld buddion mawr i 
fod yn rhan o’r consortiwm presennol, o ran buddion i’r defnyddiwr.  Byddai Llyfrgelloedd Gwynedd angen 
tendro am system LMS newydd pan fydd y cytundeb presennol yn dod i ben Rhagfyr 2024, a’n dymuniad yw 
caffael ar sail fframwaith nid yn unig i aelodau Consortiwm Llyfrgelloedd gogledd Cymru, ond i weddill 
Awdurdodau ac Ymddiriedolaethau Llyfrgell Cymru. 

 
Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi cefnogaeth ariannol i greu dogfen anghenion system newydd ar 
gyfer y tendr ac rydym mewn deialog agos gyda hwy ar hyn o bryd o ran cefnogaeth bellach tuag at gostau 
cyfalaf yr system a chefnogaeth ar gyfer Tim Cefnogaeth Systemau. Mae’r gefnogaeth yma eisoes wedi ei 
gytuno mewn egwyddor, gan  gydnabod fod system gydweithredol fel hon yn greiddiol i ddatblygiad ac 
ansawdd gwasanaethau Llyfrgell yng Nghymru i’r dyfodol. 
 

4. Rhesymeg a Chyfiawnhad dros argymell y penderfyniad 
 
Nid oes yr un Awdurdod arall wedi mynegi awydd i weithredu fel Awdurdod Arweiniol a rydym angen 
penderfyniad o ran Gwynedd yn gweithredu fel Awdurdod Arweiniol oherwydd y buddion canlynol: 

• Galluogi Gwynedd i barhau yn rhan o gonsortiwm gogledd Cymru gan rannu catalog a Rheolwr 
Systemau er mwyn gwella’r gwasanaeth i’n defnyddwyr 

• Gallu rhannu llyfrau a chynnig gwasanaeth llyfrgell gwell i bobl Gwynedd 

• Gallu arbed costau prynu llyfrau i ddiwallu galw trwy rannu stoc efo Gwasanaethau Llyfrgelloedd 
eraill. 
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• Gallu sicrhau diogelwch systemau a llywodraethiant addas 

• Gallu bod yn rhan o drefniant Cymru gyfan a fydd yn gallu denu cefnogaeth Llywodraeth Cymri 

• Gallu bod yn rhan o drefniant Cymru gyfan i wella ansawdd gwasanaethau digidol Llyfrgelloedd 
yn gyffredinol, a sicrhau bod sgiliau allweddol yn cael eu meithrin er mwyn gyrru datblygiadau 
a gwelliannau digidol yn eu blaen, gan sicrhau un porth digidol i wasanaethau Llyfrgell i’r 
defnyddiwr. 

 

5. Camau nesaf ac amserlen 
 
Y camau nesaf yw llunio Cytundeb Consortiwm a fydd yn cael ei asesu gan Uned Gyfreithiol Conwy (lle mae 
trefniant yn ei le gogyfer gwasanaethau Cyfreithiol trwy drefniant Uned Lyfryddol Gwynedd, Mon a Chonwy). 

 
Mae Unedau Caffael, Adnoddau Dynol a Cyllid Cyngor Gwynedd yn ymwybodol o’r cais hwn ac wedi cyfrannu i’r 
broses trwy: 

1. Roi cynnig caffael gerbron wedi ei gostio yn llawn – byddai derbyn y cais i Wynedd fod yn Awdurdod 
Arweiniol yn golygu dros £15k o refeniw i’r Uned Gaffael a £3k o refeniw dilynol am weinyddu’r cytundeb 

2. Arfarnu swydd ddisgrifiadau'r Tîm Cefnogaeth Systemau arfaethedig. 
3. Weithio ar gostau craidd a chostau gweinyddol – byddai cyfraniad gan yr holl aelodau LMS Cymru yn 

golygu fod cost niwtral i Wynedd. 
 
Mae’r gwaith o lunio Dogfen Gofynion ar gyfer y tendr wedi ei gwblhau. 

 
Chwefror 2023 – trafodaethau pellach gydag Uned Caffael y Cyngor 
Mawrth-Mai 2023 – Cwblhau y dogfennau tendr  
Mehefin 2023 – Cyhoeddi’r tendr 
Mehefin-Awst 2023 – Cael cytundeb aelodaeth Consortiwm LMS Cymru 
Hydref-Rhagfyr – hysbysebu a phenodi swyddogion i’r Uned Gefnogi Systemau  
Tachwedd-Rhagfyr 2023 – Dyfarnu’r Tendr i’r cyflenwr buddugol 
Ionawr – Rhagfyr 2024 – Adnewyddu neu weithredu’r system newydd  
 
6. Unrhyw Ymgynghoriadau a Gynhaliwyd cyn Argymell y Penderfyniad 
 
Cenedlaethol 
Adroddiad Actica 
Ymgysylltu gyda defnyddwyr – Uned Ddigidol WLGA 
Dogfen Gofynion – ymgysylltwyd gyda staff a defnyddwyr 
Adroddiad Asesiad o’r Farchnad 
Trafodaethau gydag aelodau SCL Cymru 
Trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru 
 
Lleol 
Trafodaethau gyda Awdurdodau Llyfrgell Gogledd Cymru 
Trafodaethau gyda unedau gwasanaethau Cyngor Gwynedd 
Uned Caffael Cyngor Gwynedd 
 
Barn Y Prif Swyddog Cyllid: 
 
“Gallaf gadarnhau fod swyddogion Cyllid wedi bod yn rhan o’r drafodaeth wrth baratoi’r adroddiad a byddwn 
yn parhau i weithio gyda’r Adran Economi a Chymuned fel mae’r cynllun yn datblygu.” 
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Barn y Swyddog Monitro: 
 
“Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb y penderfyniad. Fodd bynnag nodaf gan fod Gwynedd 
yn awdurdod arweiniol gyfer y prosiect y bydd angen sicrhau fod Gwasanaethau Cyfreithiol Gwynedd yn cael 
mewnbwn i’r Gytundeb Consortiwm er sicrhau fod buddiannau Gwynedd yn cael eu cydnabod  yn y 
ddogfennaeth.” 
 
 
Barn Aelod Lleol:  
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