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1. DIBEN YR ADRODDIAD  
 
1.1 Rhoi gwybod i'r Pwyllgor Craffu Addysg Gydol Oes am y cynnydd a wnaed gan 

Wasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol, wrth geisio bodloni 6ed Fframwaith 
Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus, Hawliau Craidd a Dangosyddion Ansoddol 
Llywodraeth Cymru, yn ystod 2019-20. 

 
1.2 Mae canllaw i'r nodweddion o fewn Fframwaith Safonau Llyfrgell Gyhoeddus 

Llywodraeth Cymru 2017-2020 wedi'i gynnwys er gwybodaeth Aelodau fel Atodiad 1.   
 
 
 
2. CRYNODEB 
 
2.1 Dyma 3edd flwyddyn Fframwaith Llywodraeth Cymru o'r enw, 'Llyfrgelloedd 

Cysylltiedig ac Uchelgeisiol 2017-2020.'  Diwygiwyd y 6ed Fframwaith ar gyfer 
2019/2020.  Oherwydd effaith COVID-19, mae 3 Dangosydd Ansawdd wedi'u dileu, 
ac roedd gan un ohonynt darged cyfansoddol.  Felly, dim ond 9 Dangosydd Ansawdd 
gyda thargedau oedd eu hangen ar gyfer yr adroddiad hwn yn lle 10.  Felly mae'r 
ffurflen ddychwelyd yn cynnwys: 

 12 Hawl Graidd.  

 16 Dangosydd Ansawdd, y mae gan 9 ohonynt dargedau cyfansoddol.    

 Mae Tabl Safleoedd Llywodraeth Cymru, sy'n cymharu Safonau pob Awdurdod 
Lleol, yn graddio Caerffili fel 3ydd ar y cyd allan o 22. 

 Astudiaethau Achos effaith dda yn dangos tystiolaeth o gyfraniad y gwasanaeth 
llyfrgelloedd i ddefnyddwyr gwasanaeth. 

 Naratif strategol sy'n dangos cyfraniad y gwasanaeth llyfrgelloedd tuag at 
flaenoriaethau a nodau strategol ehangach Llywodraeth Cymru.  
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2.2 Cafodd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili ei asesu fel yn bodloni 
pob un o 12 Hawl Craidd Llywodraeth Cymru. 

 
 Aseswyd bod Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cwrdd yn llawn 

â 7 o'r 9 Dangosydd Ansawdd ar gyfer Cymru sydd â thargedau wedi’u gosod, yn 
cwrdd ag 1 yn rhannol gydag 1 dangosydd heb ei ddiwallu.  

 
Mae Tabl Safleoedd Llywodraeth Cymru sy'n cymharu Safonau pob Awdurdod Lleol 
yn graddio Caerffili fel 3ydd ar y cyd allan o 22: cynnydd o 2 le o gymharu â ffurflen 
ddychwelyd 2018/19.  

 
 Cafodd y pedair astudiaeth achos, a oedd yn asesu effaith y defnydd o lyfrgelloedd 

ar fywydau pobl, eu gwerthuso a'u cytuno gan yr Asesydd.   
 
 Cafodd datganiad manwl, a oedd yn tynnu sylw at y synergedd rhwng 

gweithgareddau'r gwasanaeth llyfrgelloedd ac Amcanion Lles y Cyngor, a nodau 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ei werthuso a'i gytuno gan yr Asesydd.  

 
Mae copi o asesiad ffurfiol Llywodraeth Cymru wedi'i gynnwys gyda'r adroddiad hwn 
fel Atodiad 2  

 
 
2.3 Nododd Grŵp Cyfeirio Safonau Llywodraeth Cymru ar asesu cyflwyniad Gwasanaeth 

Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili’r meysydd canlynol o gryfder arbennig ym 
mherfformiad yr Awdurdod ar gyfer 2019-20. 

 

 Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili yn bodloni pob un o'r 12 Hawl Graidd 
yn llawn.   

 

 Mae Caerffili wedi parhau i gyflawni'n effeithiol yn erbyn y fframwaith safonau 
yn 2019/20 gyda dim ond 1 targed heb ei fodloni.  

 

 Mae blaengynllunio a phwyslais cryf ar ddatblygu a hyfforddi staff wedi 
sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fod yn wydn, a'i fod wedi perfformio'n 
dda er gwaethaf nifer o heriau.  

 

 Mae cynnydd mewn tri o'r pedwar canlyniad categori yn yr Arolwg 
Defnyddwyr Oedolion CIPFA a gynhaliwyd ym mis Mai 2019.   Mae'r arolwg 
yn adrodd bod canran yr oedolion sy'n ystyried y llyfrgell yn lle diogel a 
chynhwysol yn parhau'n uwch na'r canolrif yng Nghymru.  

 

 Cynnydd yn aelodaeth y llyfrgell a chynnydd cryf yn y defnydd o e-adnoddau.  
 

 Er bod cyfyngiadau COVID-19 yn parhau i fod yn heriol i'r holl wasanaethau 
llyfrgell yng Nghymru, nododd y Panel Asesu fod 'gwydnwch, proffesiynoldeb 
a gofal staff llyfrgell Caerffili ar gyfer y gymuned y maent yn ei gwasanaeth 
wedi bod yn rhagorol.'  

 

 Nodir bod ystod ardderchog o adnoddau ar gyfer pobl ifanc a phlant yng 
Nghaerffili.  

 

 Mae Caerffili wedi rhoi trosolwg cynhwysfawr o'r cysylltiad rhwng 
gweithgareddau llyfrgell a strategaethau Cyngor Caerffili a Llywodraeth 
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Cymru. Nodir ehangder yr effaith ar amrywiaeth o ganlyniadau lles, megis 
tlodi, arwahanrwydd cymdeithasol ac iechyd a lles.  
 

 
2.4 Nododd Grŵp Cyfeirio Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Llywodraeth Cymru nifer o 

feysydd perfformiad a oedd yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru, ac y mae angen i'r 
Cyngor roi sylw pellach iddynt wrth gynnal ei allu i ddarparu gwasanaeth sy'n 
perfformio'n dda yn y dyfodol.  Roedd y rhain yn cynnwys:  

  

 Er bod lefelau darpariaeth/mynediad TGCh yn uchel a Chaerffili yn cynnig y 
gyfran fwyaf yng Nghymru o derfynellau Rhyngrwyd i'w defnyddio gan 
drigolion, mae'r defnydd gwirioneddol o wasanaethau digidol y Fwrdeistref 
Sirol yn y fformat hwn yn parhau i ostwng, wrth i nifer yr unigolion gynyddu, 
sydd â'u dyfeisiau eu hunain ac sy'n defnyddio Wi-Fi mewn llyfrgelloedd. 

 

 Bu gostyngiad bach yng nghanran yr oedolion sy'n credu bod cyfleusterau TG 
yn dda iawn neu'n dda.   Mae'r gwasanaeth yn nodi nad yw bob amser yn 
gallu bodloni lefel disgwyliadau ar-lein a thechnolegol ei gwsmeriaid. Ar hyn o 
bryd mae'r Gyfadran yn ystyried opsiynau ariannu i ddatblygu rhaglen 
newydd o derfynellau mynediad cyhoeddus ym mhob un o'r 18 safle llyfrgell 
er mwyn gwella ymhellach addysg, sgiliau TG a chymorth cyflogaeth 
cwsmeriaid. 

 

 Ni chyflawnwyd y targed cyffredinol ar gyfer staff y pen, ond mae'n bwysig 
nodi nad oes unrhyw awdurdod yng Nghymru yn cwrdd â'r safon staffio na 
staff proffesiynol yn llawn yn ystod 2019/20.  

 

 Cyfrannodd cyfuniad o ddatblygiadau gwasanaeth pwysig at leihau materion 
plant ac oedolion ifanc.   Mae'r rhain yn cynnwys cau pob llyfrgell ar 20fed 
Mawrth 2020 oherwydd COVID-19, integreiddio i'r System Rheoli 
Llyfrgelloedd Cymru Gyfan newydd o 16 Mawrth ac adolygiad ac archwiliad o 
gasgliadau Benthyciadau Cymunedol a gedwir o amgylch y Fwrdeistref Sirol.   

 
 

2.5 Mae'r asesiad cyffredinol o Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus y Cyngor 
Bwrdeistref Sirol ar gyfer 2019-2020 yn amlygu, 'Mae Caerffili wedi parhau i 
gyflawni'n effeithiol yn erbyn y Fframwaith Safonau yn 2019/20 gyda dim ond un 
targed heb ei ddiwallu.'   Mae hefyd yn nodi, 'mae effaith cyfyngiadau ariannu ar 
gapasiti a darpariaeth gwasanaethau yn rhywbeth y dylai'r awdurdod barhau i'w 
ystyried yn ofalus.'   

 
 
3. ARGYMHELLION 
 
3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor Craffu Addysg Gydol Oes nodi'r wybodaeth yn yr adroddiad hwn.  

Mae crynodeb o berfformiad y Gwasanaeth Llyfrgelloedd hefyd wedi'i gynnwys yn 
Asesiad Perfformiad Cyfadran yr Awdurdod Lleol a gyflwynwyd i'r Cabinet. 

 
 
4. RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION 
 
4.1 Er mwyn hysbysu Aelodau Craffu Addysg Gydol Oes o'r cynnydd a wnaed gan 

Wasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol o ran bodloni gofynion 6ed Fframwaith 
Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, 2017-20. 
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5. YR ADRODDIAD 
 
5.1 Mae Asesiad Cryno Gweithredol Llywodraeth Cymru o berfformiad Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Caerffili yn erbyn 6ed Fframwaith Safonau ar gyfer Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus yn ystod 2019/20 yn nodi, 

 
 'Mae Caerffili wedi parhau i gyflawni'n effeithiol yn erbyn y fframwaith safonau yn 

2019/20 gyda dim ond un targed heb ei ddiwallu.   Mae perfformiad y gwasanaeth yn 
y flwyddyn olaf hon o'r chweched Fframwaith wedi'i effeithio gan gapasiti staff mewn 
rhai ardaloedd, gyda 5 pwynt gwasanaeth llyfrgelloedd arall wedi'u staffio'n unigol a 
gostyngiad yn y gyllideb adnoddau. 
Mae'n anodd rhagweld sut y bydd Caerffili yn parhau i gyflawni ei rhwymedigaethau 
statudol gyda thoriadau staffio pellach.   Mae effaith cyfyngiadau ariannu ar gapasiti 
a darpariaeth gwasanaethau yn rhywbeth y dylai'r awdurdod barhau i'w ystyried yn 
ofalus.   Mae blaengynllunio a phwyslais cryf ar ddatblygu a hyfforddi staff wedi 
sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fod yn wydn ac wedi perfformio'n dda, er 
gwaethaf nifer o newidiadau. 

 
5.2 Asesir bod Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw 12/12 o'r 

Hawliau Craidd yn llawn.    
 
5.3 Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cwrdd â 7 o'r 9 

Dangosydd Ansawdd (DA) yn llawn, mae wedi cwrdd ag 1 Dangosydd Ansawdd yn 
rhannol ac nid yw 1 Dangosydd Ansawdd wedi'i ddiwallu. 

 
5.4  Y DA sydd ond wedi’i gwrdd yn rhannol yw DA13: Lefelau Staffio a Chymwysterau a'r 

DA y mae'r gwasanaeth yn methu â'i ddiwallu yw DA9: Deunydd Darllen Cyfredol a 
Phriodol.  

 
5.5 Ar ôl cynnal asesiad o holl ddata SLlCC 2019/2020 awdurdodau llyfrgelloedd Cymru: 

mae 0 awdurdod yn bodloni'n llawn y cyflenwad staffio neu staffio proffesiynol 
(DA13) ac mae 4 o'r 22 yn bodloni'r meini prawf ar gyfer caffael stoc (DA9).  Nodwyd 
y targed olaf hwn gan Gymdeithas y Prif Lyfrgellwyr fel un na ellir ei sicrhau a chaiff 
ei adolygu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Fframwaith SLlCC 7. 

 
5.6 Nodir isod feysydd o'r Fframwaith Asesu sy'n haeddu sylw penodol mewn perthynas 

â pherfformiad da a gyflawnwyd gan Wasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol yn 
2019/20. 

 

Dangosydd Perfformiad 2019/20 Safle Isaf Canolrif Uchaf 2018/19 

DA 1 Gwneud gwahaniaeth 

d) pleserus, diogel a chynhwysol 

      

     99% 

 

  2/19 

 

   10% 

 

   92% 

 

  100% 

 

   99% 

DA 2 Boddhad Cwsmeriaid 

b) gofal cwsmer 'da iawn' neu 'da' 

 

     99% 

 

  3/18 

 

   88% 

 

   97%  

 

  100% 

 

   99% 

e) sgôr allan o ddeg y defnyddwyr             

    16 oed ac iau 

     

     9.4 

   

  3/19 

 

   8.0 

 

   9.2 

 

   9.5 

 

   9.4 

DA 11 Mynediad ar-lein * 

b) cyfrifiaduron y pen  

 

     14 

 

  1/22 

 

   4 

 

   9 

 

   14 

 

   14 

DA 16 Oriau Agor 

(iii) a) % yr oriau nas cynlluniwyd o gau 
pwyntiau gwasanaeth statig 

b) % y mannau aros symudol / 
danfoniadau cartref a gollwyd 

 

0.00% 

 

 

0.00% 

 

1/22 

 

 

1/22 

 

0.00% 

 

 

0.00% 

 

0.23% 

 

 

1.07% 

 

3.96% 

 

 

5.41% 

 

0.00% 

 

 

0.00% 

Safleoedd - 1 yw'r sgôr isaf (awdurdod sy'n perfformio orau) 
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*Mae'r nifer uchel o derfynellau sydd gan Wasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol ar gael wedi'u cysylltu'n 

gynhenid â tharged perfformiad is 

Mae dadansoddiad pellach yn dangos:  

DA1 Gwneud gwahaniaeth : % yr oedolion sy'n credu bod defnyddio'r llyfrgell wedi eu helpu i 
ddatblygu medrau newydd 
Cynnydd mewn perfformiad rhwng 2018/2019 a 2019/2020 o 1% 
 

DA 1 Gwneud gwahaniaeth : % yr oedolion sy'n credu bod defnyddio'r llyfrgell wedi eu helpu i 
ddatblygu eu hiechyd a lles 
 Cynnydd mewn perfformiad rhwng 2018/2019 a 2019/2020 o 5% 
 

DA 1 Gwneud gwahaniaeth : % yr oedolion sy'n credu bod y llyfrgell wedi gwneud gwahaniaeth i'w 
bywydau 
Cynnydd mewn perfformiad rhwng 2018/2019 5 a 2019/2020 o 3% 
 

 

5.7  Amlygir isod feysydd o berfformiad is na'r cyfartaledd  

Dangosydd Perfformiad 2019/20 Safle Isaf Canolri
f 

Uchaf 2018/19 

DA 10 Materion Cymreig y pen * 
 

493 16/22 311 680 1468 685 

DA 11 Mynediad ar-lein * 
c) % yr amser sydd ar gael a 
ddefnyddiwyd gan y cyhoedd 
 

      
     17% 

 
20/22 

 
   14% 

 
   30% 

 
  64% 

 
   18%  
 

DA 14 Gwariant gweithredol 
b) ar staff y pen  
 
    ar adnoddau gwybodaeth y pen  
 

    
    49% 
 
     8% 

 
  20/22 
 
  20/22 
 

 
   48% 
 
   5% 

 
   61% 
 
   13%  

 
   77% 
 
   22% 
 

 
    49% 
 
    11% 

* Oherwydd COVID-19, caeodd llyfrgelloedd eu drysau i'r cyhoedd ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 sy'n effeithio ar y 

gwir ffigurau 

 

5.8 Gwneud gwahaniaeth 

 Yn hanesyddol, mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd wedi sgorio'n bositif mewn meysydd 

lle rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.  Yn eu hadroddiad, pwysleisiodd yr 

Aseswyr y canlynol,   

 

 'er bod cyfyngiadau COVID-19 yn parhau i fod yn heriol i'r holl wasanaethau 

llyfrgell yng Nghymru, mae gwydnwch staff, proffesiynoldeb a gofal i'r 

gymuned y maent yn ei gwasanaethu wedi bod yn rhagorol.   Er bod 

gwasanaethau digidol wedi cynyddu, gwyddom o dystiolaeth a darparwyd bod 

cwsmeriaid yn colli eu gwasanaethau llyfrgell.  Maent yn colli'r staff, colli pori'r 

silffoedd, colli’r ddarpariaeth TG a'r mannau cymunedol.  Ni ellir tanbrisio 

pwysigrwydd y llyfrgell fel lle ffisegol a'r effaith ar les eu cwsmeriaid drwy 

ryngweithio â staff llyfrgelloedd.'  

 

Gwelodd arolygon Oedolion CIPFA, a gynhaliwyd ym mis Mai 2017 ac wedyn ym mis 

Mai 2019, gynnydd mewn 3 o'r 4 cwestiwn yn ymwneud â lefelau boddhad oedolion 

gan gynnwys y llyfrgell fel 'man lle mae oedolion wedi dod o hyd i wybodaeth 

ddefnyddiol ar gyfer iechyd a lles yn y llyfrgell.' 
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 Boddhad Cwsmeriaid 

 Fel y nodwyd uchod, mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Caerffili yn parhau i fod yn boblogaidd ac yn cael ei barchu gan boblogaeth breswyl 

yr awdurdod o ddefnyddwyr, o bob oed a chefndir demograffig-gymdeithasol.  Mae 

sgoriau o 94% ar gyfer dewis llyfrau a 99% ar gyfer gofal cwsmeriaid ymhlith y 

chwartel uchaf yng Nghymru ac yn amlygu'r amrywiaeth o wasanaethau rhagorol y 

mae preswylwyr yn elwa ohonynt.  

 

 Cymorth ar gyfer Datblygiad Unigol  

Yn ystod 2019/2020, mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd wedi cynnal pob un o'r 18 pwynt 

gwasanaeth llyfrgelloedd a lefel o ddarpariaeth i breswylwyr.   Fodd bynnag, mae 

cyfyngiadau Cynllun Ariannol Tymor Canolig wedi gweld y gwasanaeth yn cynyddu ei 

nifer o bwyntiau gwasanaeth unigol wedi'u staffio gan 5, gan wneud cyfanswm o 

11/18 bellach yn cael ei reoli gan un aelod o staff.  Bydd hyn yn effeithio ar lefel y 

cymorth TG un-i-un y gallwn ei ddarparu i breswylwyr.  Serch hynny, mae'r 

gwasanaeth llyfrgelloedd yn ymdrechu i sicrhau ein bod yn darparu cymaint o 

gymorth ag y gallwn drwy weithio'n agos gyda phartneriaid allanol fel Cynllun 

Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd neu'r Tîm Dydd Gwener 

Digidol.   Fodd bynnag, wrth symud ymlaen bydd hyn yn sicr yn dod â heriau. 

 

Cymorth ar gyfer Iechyd a Lles 

Mae cefnogaeth barhaus gan y llyfrgell i'r agenda iechyd a lles wedi gweld cynnydd o 

5% yn arolwg Oedolion CIPFA o ran cwsmeriaid llyfrgell sydd wedi canfod 

gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer iechyd a lles yn y llyfrgell (er ein bod yn dal i fod yn 

is na ffigur canolrif Cymru).  Yn ystod 2019/20 roedd y gwasanaeth llyfrgelloedd yn 

weithredol yn fwyaf nodedig yn y meysydd canlynol: 

 Buddsoddiad ariannol parhaus mewn deunyddiau iechyd a lles ym mhob fformat 

gan gynnwys buddsoddiad i gynlluniau cenedlaethol fel Reading Well for Mental 

Health.  

 Mwy o bresenoldeb cymunedol, presenoldeb a rôl siaradwyr gwadd gan y 

Rheolwr Adnoddau Llyfrgelloedd ac Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn y canlynol: 

Cyfarfodydd Clwstwr Meddygon Teulu  

Bwrdd Partneriaeth Cymunedol Dementia Cyfeillgar  

Rhwydwaith Lles Integredig Caerffili 

Cynhadledd Gymunedol Dementia Cyfeillgar Gwent 

 Darparwyr gwasanaethau iechyd yn defnyddio mannau llyfrgell a chymorth 

cyfeirio parhaus gan staff y llyfrgell. 

 Gweithio mewn partneriaeth â Thîm Ysgolion Iach CBSC i helpu i gyflawni'r 

Cynllun Urddas Mislif i ddarparu cynhyrchion mislif am ddim ym mhob un o'n 

safleoedd llyfrgell. 

 

Lleoliad y Pwyntiau Gwasanaeth  

 Mae'r Awdurdod Lleol wedi cynnal ei nifer a'i ddosbarthiad presennol o lyfrgelloedd 

 statig lle mae 98% o aelwydydd o fewn 2 filltir i bwynt gwasanaeth sefydlog.  

 

 Defnydd o'r Llyfrgell  
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 Ar ddydd Gwener 20 Mawrth 2020, cafodd Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref 

Sirol gyfarwyddyd i gau eu drysau i'r cyhoedd oherwydd pandemig COVID-19.   

Ynghyd â'n hintegreiddio i System Rheoli Llyfrgelloedd (SRhLl) Cymru gyfan, 

ataliwyd gwasanaethau llyfrgell allweddol felly roedd cofnodi, monitro ac adrodd ar 

berfformiad eleni yn heriol:  

 Gostyngodd cyfanswm nifer yr ymweliadau 0.3% o’i gymharu â chyfanswm 

2018/19.  Mae'n bwysig nodi, pe bai llyfrgelloedd wedi aros ar agor, y byddai'r 

ffigur hwn yn debygol o fod wedi rhagori ar gyfanswm y flwyddyn flaenorol.  

 Gostyngodd cyfanswm nifer yr ymweliadau allanol â gwefan y llyfrgell yn 

ystod y flwyddyn.   Mae'n bwysig nodi bod amser segur uwchraddio'r SRhLl 

a'r defnydd a ffafrir gan gwsmeriaid o Apiau adnoddau e-Digidol wedi 

cyfrannu at y gostyngiad hwn. 

 Bu gostyngiad o fenthyciadau stoc iau ac oedolion, ond rhaid nodi, oherwydd 

uwchraddio'r SRhLl, na ellid cofnodi unrhyw ffigurau o'r 16/03/20.  

 Nododd Aseswyr y Safon y gallai ffactorau eraill fod wedi effeithio ar faterion.   

Cynhaliwyd adolygiad o Fenthyciadau Cymunedol gan Gaerffili er mwyn 

cynllunio’n effeithiol strategaethau benthyca yn y dyfodol gan arwain at 

weithredu'r Rhaglen Ymgysylltu ag Ysgolion.   

    

Mae ffigurau cadarnhaol o ran defnydd llyfrgelloedd yn datgelu:  

 Cynyddodd cyfanswm nifer aelodau'r llyfrgell gan 7%. 

 Erys benthycwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn yn gyson.  

 Cynyddodd cyfanswm nifer y gwasanaethau e-Digidol a lawrlwythwyd ar gyfer 

e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, eGylchgronnau ac e-LyfrauComig gan 34%.  Dyma'r 

3edd flwyddyn o gynnydd parhaus yn y gwasanaeth digidol. 

 

Deunydd Darllen Cyfredol a Phriodol  

 Nid yw'r awdurdod wedi cyrraedd y safon hon yn ystod 2019/20.   Fodd bynnag, 

mae'n bwysig nodi bod cyfanswm o 17/22 o awdurdodau yng Nghymru hefyd wedi 

methu â chyrraedd y safon hon.   Dyma un o nifer o Safonau a fydd yn cael eu 

hadolygu gan Lywodraeth Cymru cyn cyhoeddi'r 7fed Fframwaith.  

 

Gwelodd cyfyngiadau cyllideb Cynllun Ariannol Tymor Canolig ostyngiad yn y 

gyllideb adnoddau llyfrgell flynyddol.  Gyda phrynu adnoddau darbodus a dethol, 

gostyngodd y gwariant ar adnoddau plant a phobl ifanc gan ond 2% ac mae hefyd 

wedi cadw'r cyfraniad ariannol at y ddarpariaeth Gymraeg.   Mae'r gwasanaeth yn 

parhau i fod yn ymrwymedig iawn i'w nodau strategol ar gyfer plant ac oedolion ifanc 

er mwyn cefnogi'r gwaith a wneir gan y Llyfrgellwyr Cymunedol ar y Rhaglen 

Ymgysylltu ag Ysgolion, Sialens Ddarllen yr Haf a hyrwyddiadau cenedlaethol eraill. 

 

 Mynediad Ar-lein  

 Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n cynnig y nifer fwyaf 

cynhwysfawr yng Nghymru o derfynellau Mynediad Cyhoeddus at ddefnydd 

cwsmeriaid.  Er bod hyn yn sicrhau bod trigolion lleol yn gallu defnyddio cyfleusterau 

cyfrifiadurol yn rhad ac am ddim yn eu cymunedau, mae lefel y perfformiad a 

gyflawnwyd yn sylweddol is na llawer o Awdurdodau Lleol tebyg yng Nghymru.   

Fodd bynnag, nodwch fod cysylltiad annatod rhwng y perfformiad is a'r nifer uchel o 
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derfynellau sydd gan Wasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol ynghyd â 

darpariaeth Wi-Fi ym mhob safle llyfrgell.  Ar nodyn cadarnhaol, rydym yn gobeithio 

sicrhau cyllid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ailgyflenwi dros 150 o'n cyfrifiaduron 

cyhoeddus yn ystod 2021/222. 

 

 Cyflenwi Ceisiadau  

 Yn ystod 2019/20 derbyniodd Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol 57,818 o 

geisiadau am deitlau penodol o’i stoc.  Mae gwasanaeth llyfrgelloedd Caerffili yn dal i 

fodloni'r gofynion ar gyfer cyflenwi ceisiadau dros 7 a 15 diwrnod.  

 

 Lefelau a Chymwysterau Staffio 

Mae gwasanaeth llyfrgelloedd Caerffili yn bodloni'r safon hon yn rhannol gan fod 
arweinyddiaeth Gymwysedig ar waith yn strwythur staffio'r llyfrgell.  Ni chyflawnwyd y 
targed cyffredinol ar gyfer staff y pen, ond mae'n bwysig nodi nad oes yr un 
awdurdod yng Nghymru wedi bodloni'r safon staffio, na staffio proffesiynol, yn llawn 
yn ystod 2019/20. 

 

 Astudiaethau Achos 

 Cafodd pedair astudiaeth achos ar effaith a gwerth Gwasanaeth Llyfrgelloedd y 

Fwrdeistref Sirol eu cyflwyno a'u hasesu gan Lywodraeth Cymru.   Mae'r 

astudiaethau achos yn adlewyrchu effaith y llyfrgell ar unigolyn neu grŵp o unigolion 

drwy gydol y flwyddyn.  Roedd y rhain yn cynnwys:  

1. Cymorth TG Llyfrgell Palas Rhisga - cefnogodd staff y llyfrgell drigolyn yn ei 

chwiliad swydd ar ôl iddo gael ei ddiswyddo. Mae allgau digidol yn parhau i fod yn 

uchel ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac roedd y gwasanaethau llyfrgell a gynigiwyd 

yn y llyfrgell yn caniatáu i'r cwsmer ddefnyddio mynediad cyfrifiadur ac argraffu 

am ddim.   Gwelodd y canlyniad effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles y 

cwsmer. 

2. Iechyd a lles - sefydlwyd i barhau â'n cefnogaeth i'r agenda Dementia.   Un o'r 

prosiectau sy'n cael ei redeg ym mhob un o'r 18 safle yw'r benthyciad o Fagiau 

Cof a gynullwyd yn ofalus i ofalyddion neu gwsmeriaid sy'n byw gyda dementia.  

Mae'r cynllun yn galluogi trigolion i elwa ar effeithiau cadarnhaol hel atgofion ac 

yn helpu i gysylltu aelodau o'r teulu wrth roi cymorth i ofalyddion. 

3. Darpariaeth Gymraeg – Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn cefnogi dau Grŵp 

Darllen Cymraeg a Chlwb Scrabble Cymraeg.  Mae llyfrgelloedd yn darparu 

amgylchedd dysgu diogel i ddysgu a datblygu'r Gymraeg.   Yn ogystal â phrint 

copi caled, mae ein hystod o adnoddau eDigidol ar gael i helpu gwella hyder 

dysgwyr. 

4. Jig-sos Llyfrgell Coed Duon - Amlygodd yr astudiaeth achos hon ddylanwad 

cadarnhaol jig-sos: mae jig-sos wedi profi manteision iechyd meddwl ac yn 

cynnig budd cymdeithasol.  Mae Clwb Jig-sos Coed Duon wedi dod â gwahanol 

sectorau yn y gymuned at ei gilydd ac wedi helpu mynd i'r afael ag unigrwydd ac 

arwahanrwydd.  Mae cyfranogwyr wedi gwella eu sgiliau cymdeithasol, 

cyfathrebu a datrys problemau. 
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Cyfraniad at Themâu Blaenoriaeth Strategol y Cyngor  

Cyflwynwyd datganiad ar y cyfraniad y mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref 

Sirol yn ei wneud i nifer o Strategaethau Llywodraeth Cymru a meysydd blaenoriaeth 

yr Awdurdod Lleol fel rhan o ffurflen ddychwelyd 2019/20.  Mae'r Grŵp Cyfeirio 

Safonau yn datgan,  

 'Mae Caerffili wedi rhoi trosolwg cynhwysfawr o'r cysylltiad rhwng  

gweithgareddau llyfrgell a strategaethau Cyngor Caerffili a Llywodraeth 

Cymru.  

            Mae ehangder yr effaith ar amrywiaeth o ganlyniadau lles, fel tlodi, 

            arwahanrwydd cymdeithasol ac iechyd a lles yn cael ei nodi.'  

  

Cyfeiriwch at Atodiad 3 ar gyfer yr astudiaethau achos effaith a'r datganiad strategol 

yn llawn. 

 

 Cyfeiriad y Dyfodol 

Nodir bod Caerffili yn gweithio tuag at gyhoeddi Cynllun Strategol newydd  ar gyfer 

2021/22 ac mae'n bwriadu adeiladu ar ei lwyddiant fel 'angor cymunedol' i 

breswylwyr drwy sicrhau bod ei wasanaethau'n parhau i fod yn gyfredol ac yn 

berthnasol i gymunedau.  Nodir bod Rhaglen Ymgysylltu ag Ysgolion newydd wedi'i 

datblygu a bod dyheadau i gefnogi ysgolion er mwyn grymuso a gwella perfformiad 

disgyblion.  Nodir hefyd bod Llyfrgelloedd Caerffili wedi ymrwymo'n llwyr i wella 

iechyd a lles.  

 

Casgliad 

5.9 Aseswyd Asesiad Safonau Blynyddol Llywodraeth Cymru 2019-2020 Gwasanaeth 

Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili gan Banel Cyfeirio Cymru. 

 

5.10    Barnwyd bod Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili yn bodloni pob un o'r 12 Hawl 

Graidd, gan gwrdd yn llawn â 7 DA, yn cwrdd yn rhannol gydag 1 DA a heb ddiwallu 

1 DA yn ei gyfanrwydd. 

 

5.11 Cafodd y pedair astudiaeth achos a oedd yn asesu effaith y defnydd o lyfrgelloedd ar 

fywydau pobl eu gwerthuso a'u cytuno gan yr Asesydd.   

 

5.12 Cafodd datganiad manwl a oedd yn tynnu sylw at y synergedd rhwng 

gweithgareddau'r gwasanaeth llyfrgelloedd ac Amcanion Lles y Cyngor, a nodau 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, eu gwerthuso a'u cytuno gan yr Asesydd. 

 

 

6. RHAGDYBIAETHAU: 

 
6.1 Ni wnaed unrhyw ragdybiaethau o fewn yr adroddiad hwn.   
 
 
7.  CYSYLLTIADAU Â PHOLISÏAU PERTHNASOL Y CYNGOR  
 
7.1 Uchelgeisiau a Rennir 2019-2022 

Cynllun Gwella Gwasanaeth y Gyfadran Addysg 2019-2020  
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7.2 Cynllun Corfforaethol 2018-2023.    

 
Mae adroddiad Safon Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru Gwasanaeth Caerffili ar gyfer 
2019/20 yn nodi o fewn Cydymffurfio â Hawliau Craidd (cyfeiriwch at Atodiad 4 – 
Ffurflen Ddychwelyd Caerffili 2019/20 Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
Cymru), sut mae ei gynnwys yn cyfrannu tuag at / yn effeithio ar yr Amcanion 
Llesiant Corfforaethol.  

 
Mae Dangosyddion Ansawdd Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru (SLlCC) ar 

gyfer Caerffili hefyd yn nodi pwysigrwydd ac ethos y gwasanaeth llyfrgelloedd – ei 

adeiladau, mannau llyfrgell, stoc llyfrgelloedd, cynwysoldeb, darpariaeth TG a staff i 

sefydliadau partner, er mwyn parhau i ddarparu gwell addysg i'r holl breswylwyr 

(Atodiad 4).  

 

Amcan 1 – Gwella cyfleoedd addysg i bawb 
Yn rhad ac am ddim i ymuno ac agor i bawb. 
 
Sicrhau bod staff cyfeillgar, gwybodus a chymwysedig wrth law i helpu.  

 

Darparu man ffisegol diogel, deniadol a hygyrch gydag oriau agor addas wedi'u 

staffio.  

 

Darparu mynediad at wasanaethau, gweithgareddau diwylliannol ac adnoddau o 

ansawdd uchel yn yr iaith Gymraeg.  

 

Gweithio mewn partneriaeth i rannu catalogau a hwyluso mynediad at adnoddau holl 

lyfrgelloedd Cymru.  

 

Amcan 2 – Galluogi cyflogaeth 
 Benthyg llyfrau am ddim, a dosbarthu mynediad am ddim at wybodaeth, gan 
gynnwys adnoddau ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd.  
 

Darparu defnydd am ddim o'r rhyngrwyd a chyfrifiaduron, gan gynnwys Wi-Fi.  

 

Amcan 5 – Creu Bwrdeistref Sirol sy'n cefnogi ffordd iach o fyw yn unol â'r 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy sydd o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

Darparu mynediad i ystod o wasanaethau, gweithgareddau ac adnoddau i gefnogi 

dysgu gydol oes, lles a datblygiad personol, cyfranogiad cymunedol a diwylliant a 

hamdden. 

 

Amcan 6 – Cynorthwyo dinasyddion i aros yn annibynnol a gwella eu lles 
Darparu gwasanaethau, cyfleusterau ac adnoddau gwybodaeth priodol ar gyfer 
unigolion a grwpiau sydd â gofynion arbennig.  
 
Gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i hyrwyddo a darparu gwasanaethau i 
gynulleidfaoedd newydd ac amrywiol, gan alluogi mwy o bobl i elwa o'r 
gwasanaethau.  
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8. LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL 
 
8.1.1 Mae Adroddiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru aml-agwedd a 

chynhwysfawr Caerffili 2019/20 yn cyfrannu at holl themâu Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol 2015:  

 Cymru lewyrchus 

 Cymru gydnerth 

 Cymru iachach 

 Cymru fwy cyfartal  

 Cymru o gymunedau cydlynus 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu 

 Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang 
 

- Mae llyfrgelloedd yn cyfrannu at ddatblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig.  
- Gwasanaeth / system llyfrgell gydgysylltiedig sy'n cefnogi gwydnwch 

cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a'r gallu i addasu i newid.  
- Gwasanaeth am ddim sy'n galluogi pobl i gyflawni eu potensial, waeth beth fo'u 

cefndir na'u hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a'u hamgylchiadau 
economaidd-gymdeithasol) 

- Gwasanaeth llyfrgelloedd sy'n helpu ac yn cefnogi lles corfforol a meddyliol pobl 
ac sy'n caniatáu i ddewisiadau ac ymddygiadau rhydd gael eu hystyried. 

- Parhau i ddarparu i bawb gwasanaeth llyfrgelloedd cydlynol, deniadol, diogel, 
hyfyw sydd wedi'i gysylltu'n dda. 

- Gwasanaeth llyfrgelloedd sy'n parhau i hyrwyddo a gwarchod diwylliant, 
treftadaeth a'r Gymraeg, ac sy'n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, a 
chwaraeon a hamdden.  

- Gwasanaeth llyfrgelloedd sydd, wrth iddo wneud unrhyw beth i wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried 
sylwadau a barn preswylwyr ynghylch a yw’r gwasanaeth yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol at les personol a byd-eang.  

  
Mae Adroddiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2019-20 yn amlinellu sut y mae'n 
gyson â'r pum ffordd o weithio, fel y'i diffinnir yn yr egwyddor datblygu gynaliadwy yn  Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.   
 

 

Egwyddor Datblygu 
Cynaliadwy (DLlCD 2016) 

Mae Llyfrgelloedd yn Darparu  

 

Cynllunio hirdymor er 
mwyn cyflawni targedau a 
dyheadau 

 Gwasanaeth Llyfrgelloedd wedi'i gynllunio a'i reoli'n 
broffesiynol ac wedi'i dargedu at gefnogi trigolion a 
chymunedau Bwrdeistref Sirol Caerffili. 

 Gwasanaeth benthyca llyfrau am ddim gydag ystod 
eang o deitlau a dyfnder aeddfed o adnoddau.  

 Mynediad am ddim i'r Rhyngrwyd.  

 Mynediad Wi-Fi am ddim.  

 Darpariaeth gyfrifiaduron gynaliadwy. 

 

Integreiddio sut rydym yn 
gweithio ac yn cyflawni 

 Cynnig Llyfrgell integredig sy'n cael ei reoli'n dda 
sy'n agored i bawb.  
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9. GOBLYGIADAU CYDRADDOLDEB 
 
9.1  Nid oes angen Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ar hyn o bryd.   Mae'r materion a 

drafodir yn yr adroddiad hwn at ddibenion gwybodaeth yn unig, gan geisio rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am berfformiad yr Awdurdod mewn perthynas â 
Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Llywodraeth Cymru.  

 
 
10. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
10.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn.   

 Gweithio'n agos gydag ystod eang o bartneriaid, 
rhanddeiliaid a gwasanaeth cyflenwol gan gynnwys 
Gwasanaethau Cwsmeriaid a Hamdden.  

 Cerdyn mynediad integredig 'Smart' ar y cyd rhwng 
Llyfrgelloedd a Hamdden. 

 Dull Cymru gyfan ar gyfer yr SRhLl, Catalog y 
Llyfrgell We a chyfres o e-adnoddau.  

 

Cynnwys staff a 
phreswylwyr mewn 
datblygiadau gwasanaeth a 
heriau cyflawni cyfredol  

 Datblygu deunyddiau hyfforddi / cymorth i staff a 
chwsmeriaid.  

 Rhaglen flynyddol o ymgynghori â'r cyhoedd drwy 
Arolygon Defnyddwyr Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
Oedolion a Phlant.  

 Mwy o ddefnydd o adborth rheolaidd drwy'r 
Cyfryngau Cymdeithasol.  

 Gwerthusiadau ar-lein ac ymgynghori â staff.  

 

Cydweithio gyda 
phartneriaid ac eraill i 
ddarparu'r gwasanaethau 
gorau sy'n canolbwyntio ar 
y gymuned 

 Gweithio gyda grwpiau a sefydliadau sy'n 
hyrwyddo'r un gwerth er mwyn cefnogi preswylwyr.  

 Cydweithio er mwyn darparu gwasanaethau'n 
uniongyrchol i breswylwyr, gyda'r Tîm 
Gwasanaethau Cwsmeriaid a nifer o Adrannau 
eraill y Cyngor. 

 Cydweithio ag Awdurdodau Lleol eraill yng 
Nghymru a'r Deyrnas Unedig gyfan i gynnig y 
gwasanaethau gorau posibl i gwsmeriaid, o ryng-
fenthyca i gaffael adnoddau ar y cyd am y disgownt 
mwyaf posibl. 

 

Atal gwastraffu deunyddiau 
a defnyddio sgiliau ein 
gweithlu presennol yn well 

 Defnyddio offer hyfforddiant ar-lein, er mwyn 
sicrhau llai o bapur printiedig, costau teithio ac 
amser i leoliadau’r cyrsiau. 

 Gweithlu ymatebol a strategaeth ddatblygu.  

 Rhannu costau a digwyddiadau hyfforddiant gyda 
phartneriaid lleol y Cyngor i helpu i sicrhau'r budd 
mwyaf posibl y pen. 

 Gwasanaeth benthyca ac ail-gylchredeg llyfrau am 
ddim sy'n defnyddio stoc yn economaidd er mwyn 
diwallu anghenion cwsmeriaid am y gost neu'r 
gwastraff lleiaf. 
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11. GOBLYGIADAU PERSONÉL 
 
11.1 Nid oes unrhyw oblygiadau personél yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn.   
 
 
12. YMGYNGHORIADAU 
 
12.1 Mae'r adroddiad yn adlewyrchu barn yr ymgyngoreion . 
 
 
13. PWERAU STATUDOL  
 
13.1 Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964.   
 
 
 
Awdur:        Karen Pugh - Uwch Reolwr Dros Dro Gwasanaethau Llyfrgelloedd.  
 
Ymgyngoreion: Y Cynghorydd Ross Whiting, Aelod Cabinet dros Ddysgu a Chyflawniad   
 Y Cynghorydd Teresa Parry, Cadeirydd Pwyllgor Craffu Addysg   

Y Cynghorydd Carol Andrews, Is-gadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg  
 Christina Harrhy, Prif Weithredwr 
 Richard Edmunds, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol  

Sue Richards, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg  
Mark S. Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro, Cymunedau 

 Dave Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Thai 
Rob Tranter, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Swyddog Monitro  
Lynne Donovan, Pennaeth Gwasanaethau Pobl  

 Steve Harris, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151   
 Anwen Cullinane, Uwch Swyddog Polisi Cydraddoldeb, y Gymraeg ac 

Ymgynghori  
 Ros Roberts, Rheolwr Gwella Busnes 
        Keri Cole, Prif Swyddog Addysg  
  
  
 
 
Atodiadau: 
 
Atodiad 1 Pa mor dda yw eich Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus – Canllaw Cryno 

i'r Fframwaith Mesur ac Asesu Perfformiad ar gyfer Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
yng Nghymru.  

 
Atodiad 2 Adroddiad Asesu Terfynol Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol 

Caerffili 2019-2020 
 
Atodiad 3 Ffurflen Ddychwelyd Safonau Blynyddol - Astudiaethau Achos a Naratif 

Strategol Ychwanegol 2019-2020 
 
Atodiad 4 CyMAL - Fframwaith 6 - Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru Caerffili 

2019-2020 
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1

Pa mor dda yw eich 
gwasanaeth llyfrgell 
gyhoeddus?
Canllaw cryno i’r fframwaith mesur ac asesu 
perfformiad llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru

Atodiad 1

Page 14



2

Dyma ganllaw esboniadol byr i awdurdodau lleol, sydd â chyfrifoldeb 
cyfreithiol a strategol i ddarparu gwasanaethau llyfrgell gyhoeddus 
yng Nghymru, yn ogystal ag i drigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth. 
Mae’r ddogfen yn amlinellu cyfrifoldeb yr awdurdod lleol ac yn 
esbonio sut mae Llywodraeth Cymru yn asesu perfformiad y 
gwasanaethau llyfrgell fel rhan o’i rhaglen barhaus i wella  
perfformiad y gwasanaethau cyhoeddus.

Y gwasanaeth 
llyfrgelloedd cyhoeddus 
yng Nghymru
Mae traddodiad hir a chlodwiw yng Nghymru 
o ddarparu gwasanaeth llyfrgell yn rhad ac 
am ddim i ddefnyddwyr. Mae llyfrgelloedd 
cyhoeddus yn hyrwyddo cyfleoedd a dysgu 
o bob math o fewn cymunedau, yn hyrwyddo 
datblygiad cymdeithasol ac economaidd, ac 
yn cefnogi pob math o weithgarwch ymhlith 
grwpiau ac unigolion. Mae llyfrgelloedd yn 
berthnasol i bobl o bob oedran ac i bob 
diddordeb ac angen. Mae’r gwasanaeth 
llyfrgell ymhlith y mwyaf poblogaidd a 
mwyaf gwerthfawr o blith holl wasanaethau’r 
awdurdodau lleol, ac mae trigolion yn ymateb 
yn anffafriol iawn i unrhyw ostyngiad yn 
narpariaeth ac ansawdd y gwasanaeth 
hwnnw.

Gwasanaethau craidd

Dyma elfennau craidd gwasanaeth llyfrgell:

•  darparu mynediad addas a phriodol i’r 
gwasanaeth (o ran yr adeiladau ac ar-lein); 

•  darparu gwasanaethau i’r bobl hynny mewn 
cymdeithas sydd ag anghenion arbennig 
(deunyddiau arbennig, cyfarpar arbennig a 
gwasanaethau cludo arbennig);

•  darparu ystod addas o ddeunyddiau darllen 
a chyflwyno gwybodaeth mewn cyfryngau 
traddodiadol a modern, gan adlewyrchu 
ieithoedd y cymunedau ac anghenion y 
gwahanol grwpiau oedran;

•  sicrhau bod lefelau buddsoddi mewn 
deunyddiau, staff ac adeiladau yn rhai 
digonol;

•  sicrhau bod ymateb i safbwyntiau 
ac anghenion defnyddwyr yn cael ei 
adlewyrchu’n briodol yn y ffordd y mae’r 
gwasanaeth yn cael ei reoli a’i ddatblygu.

Mesur ansawdd – pa mor 
dda yw eich llyfrgell chi?
Mae’n ddyletswydd statudol ar bob awdurdod 
llyfrgell o dan Ddeddf Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 i 
ddarparu gwasanaeth ‘cynhwysfawr ac 
effeithlon’ i’w drigolion. Gellir mesur hyn 
mewn nifer o ffyrdd; un ffordd yr adborth gan 
ddefnyddwyr y llyfrgell – a ydynt yn cael yr 
hyn a ddymunant, o fewn amser rhesymol, 
trwy’r dull mwyaf addas ac mewn mannau 
gwasanaeth sy’n hygyrch a chyfleus?

Yn ogystal, mae’n rhaid i ddefnyddwyr ac 
awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn cael 
gwerth am arian o’u gwasanaethau. Gellir 
mesur hyn, er enghraifft, trwy gymharu 
perfformiadau rhwng awdurdodau. Gellir 
cymharu gwybodaeth megis nifer y bobl 
sy’n defnyddio’r gwasanaeth a nifer y 
benthyciadau, yr ymweliadau a’r ceisiadau y 
mae aelodau o’r cyhoedd yn eu gwneud, a’u 
cymharu mewn cysylltiad â lefel buddsoddiad 
pob awdurdod lleol yn y gwasanaeth.

Y fframwaith ansawdd

Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb 
statudol am y gwasanaeth llyfrgelloedd 
cyhoeddus yng Nghymru. Mae wedi bod yn 
casglu gwybodaeth ac yn monitro perfformiad 
ers 2002, pan gyhoeddodd ei fframwaith 
cyntaf o safonau i lyfrgelloedd cyhoeddus 
Cymru. Mae’r fframwaith yn ceisio sicrhau bod 
y lefel gwasanaeth yn fwy cyson ledled Cymru 
yn ogystal â nodi hawliau defnyddwyr yn glir. 
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Cafwyd adolygiadau rheolaidd o’r 
fframwaith, ac mae’r dangosyddion 
ansawdd wedi cael eu diweddaru i 
adlewyrchu newidiadau i’r ffyrdd y mae 
gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus 
yn cael eu defnyddio a’u darparu. Y 
fframwaith presennol yw’r chweched, a 
mae’n berthnasol o fis Ebrill 2017 hyd at fis 
Mawrth 2020.

Mae gwasanaethau llyfrgell yn cyfrannu 
at amryw o ganlyniadau Llywodraeth 
Cymru megis llythrennedd, sgiliau a dysgu, 
cynhwysiant digidol, tlodi, iechyd a lles. 
Mae’r ddarpariaeth mewn llyfrgelloedd yn 
rhychwantu’r canlyniadau hyn, gan gynnig 
ystod o wasanaethau sy’n aml yn cefnogi 
dau ganlyniad neu ragor ar yr un pryd. 

Hefyd mae gwasanaethau llyfrgelloedd yn 
cefnogi pedair colofn Llywodraeth Cymru; 
maent yn ffynnu ac yn ddiogel, iachus 
ac egnïol, yn rhoi bri i uchelgais a dysg 
ac yn unedig a chysylltiedig. Canlyniad 
dymunol y chweched fframwaith yw bod 

llyfrgelloedd yn cynnig yr holl wasanaethau 
a chyfleusterau a restrir yn hawliau craidd. 
Er mwyn asesu ansawdd y gwasanaethau a’r 
cyfleusterau hyn, rydym wedi disgrifio nifer 
o ddangosyddion perfformiad a mesurau 
effaith sy’n seiliedig ar ganlyniadau, a hynny 
er mwyn dangos sut mae pobl ar eu hennill 
yn sgil defnyddio gwasanaeth llyfrgell.

Mae’r dangosyddion ansawdd wedi cael eu 
diffinio drwy ddefnyddio ystadegau sydd 
eisoes yn cael eu casglu cyn belled ag y bo 
modd, ac yn unol â safonau rhyngwladol. 
Mewn rhai achosion (er enghraifft, darparu 
deunydd darllen diweddar), mae targedau 
wedi cael eu gosod, yn seiliedig ar lefel 
briodol i gymharu perfformiad ledled 
Cymru, a bydd disgwyl i awdurdodau 
llyfrgell gyflawni’r rhain dros gyfnod o dair 
blynedd. Mewn achosion eraill (er enghraifft, 
bodlonrwydd cwsmeriaid), nid yw targedau 
yn briodol, a bydd cymharu â blynyddoedd 
blaenorol yn monitro gwelliannau mewn 
gwasanaethau.
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Beth a ddisgwylir gan awdurdodau 
llyfrgell?

Oherwydd mai cyfrifoldeb awdurdodau 
lleol yw gwasanaethau llyfrgell, dylent 
adlewyrchu blaenoriaethau lleol, er eu 
bod yn cael eu darparu o fewn cyd-destun 
statudol. Ni fydd llyfrgelloedd o reidrwydd 
yn gallu cyrraedd y lefelau uchaf o ran 
perfformiad ym mhob maes, ond mae 
disgwyl iddynt gyflawni cynifer o’r targedau 
ag y bo modd ac i geisio gwella yn y 
meysydd hynny lle mae perfformiadau yn 
wannach. Dylai awdurdodau hefyd gymharu 
eu perfformiad ag eraill yng Nghymru a 
rhannu arferion gorau er mwyn sicrhau 
gwelliannau.

Yn ogystal, gofynnir yn benodol i 
awdurdodau lleol ystyried a sicrhau bod 
eu gwasanaethau llyfrgell yn cyfrannu’n 
llawn at gyflawni amcanion corfforaethol 
cyffredinol, a bod y gwasanaethau wedi’u 
cysylltu bob amser â rhaglenni gwaith 
ac agendâu polisïau allweddol amrywiol 
yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Ble 
mae gwasanaethau llyfrgelloed yn cael eu 
darparu gan ymddiriedolaeth neu gorff 
tebyg, mae’r cyfrifoldeb penodol yn aros 
gyda’r awdurdod lleol. 

Sut mae perfformiad yn 
cael ei asesu?
Mae tri yn cyfrannu at y broses asesu:

• y cyhoedd, sy’n ymateb i holiaduron 
defnyddwyr ar sail eu profiad o’r 
gwasanaeth, ac a ddylai fedru cael 
mynediad at adroddiadau a gyhoeddwyd 
am eu gwasanaethau llyfrgell; 

• yr awdurdod llyfrgell, sy’n gorfod craffu 
ar berfformiadau’r gwasanaeth llyfrgell 
ac ystyried yr asesiad a roddir iddo gan 
Lywodraeth Cymru; a

• Llywodraeth Cymru.

Mae awdurdodau llyfrgell yn cyflwyno 
ffurflen flynyddol ar ddechrau pob haf i 
Lywodraeth Cymru, gan nodi perfformiadau 
yn erbyn yr hawliau craidd a’r dangosyddion 
ansawdd ar gyfer y flwyddyn flaenorol. 
I ystyried y ffurflenni, mae Llywodraeth 
Cymru yn defnyddio panel o aseswyr sy’n 
dod o lywodraeth leol, gyda chefnogaeth 
arbenigwyr eraill. Mae awdurdodau llyfrgell 
yn cael adroddiadau adborth ysgrifenedig 
sy’n cynnwys barn annibynnol, asesiad a 
chyngor yn ystod yr hydref bob blwyddyn; 
caiff yr adroddiadau hyn eu cyhoeddi hefyd 
ar dudalennau gwe Llywodraeth Cymru ac 
maent ar gael i aelodau’r cyhoedd.
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Beth sy’n digwydd nesaf?

Gofynnir i awdurdodau llyfrgell ystyried 
yr adroddiadau adborth (yn ôl yr arferion 
‘craffu’ lleol) a mynd i’r afael ag unrhyw 
wendidau a nodwyd. Gallant wneud hyn 
drwy gymryd camau megis gwneud 
buddsoddiad ychwanegol, ailgyfeirio cyllid 
neu drwy fabwysiadu arferion rheoli sy’n 
fwy effeithiol ac effeithlon.

Os oes gan Lywodraeth Cymru bryderon 
am unrhyw wasanaeth llyfrgell, er enghraifft 
os na chaiff y camau priodol eu cymryd a 
bod ansawdd yn parhau i ddirywio, mae 
sawl peth y gall ei wneud:

• Bydd yn gallu cynnig cymorth i awdurdod 
nad yw’n perfformio i lefel foddhaol, sef 
rhoi cyngor ar gynnal rhaglen gwella y 
cytunwyd arni.

• Bydd diystyru cyngor, neu ymateb 
yn annigonol, i’r gofynion yn golygu 
gwaharddiad o’r arian ychwanegol sydd 
ar gael i wasanaethau llyfrgelloedd 
cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru. 

• Yn y pen draw, gall Llywodraeth Cymru 
dynnu’r pŵer i redeg gwasanaeth llyfrgell 
oddi ar awdurdod llyfrgelloedd, er 
enghraifft os yw perfformiad yn erbyn y 
dangosyddion ansawdd yn parhau i fod 
yn wael, a bod anfodlonrwydd y cyhoedd 
yn dod yn amlwg.

Beth oedd effaith gosod 
safonau i’r gwasanaethau 
llyfrgell?
Ers 2002, mae awdurdodau lleol yng 
Nghymru wedi ymateb i’r heriau, ac mae 
gwelliannau wedi cael eu cofnodi yn yr holl 
wasanaethau llyfrgell. Mae rhai awdurdodau 
wedi gwneud mwy o gynnydd nag eraill, yn 
ôl amgylchiadau penodol. Nid ystyriwyd bod 
angen gweithredu unrhyw un o’r camau a 
nodir yn y tri phwynt uchod. Mae gwelliannau 
cyffredinol arwyddocaol wedi bod yn 
lefelau buddsoddi llawer o awdurdodau, a 
hynny o ran deunyddiau, darparu technoleg 
gwybodaeth, yn yr adeiladau ac yn yr oriau 
agor. Mae llawer o wasanaethau llyfrgell 
hefyd wedi mabwysiadu dulliau gwell 
o ddarparu gwasanaethau. Mae barn y 
cyhoedd am wasanaethau llyfrgell yn parhau 
i fod yn uchel ledled Cymru.

Yr awdurdodau hynny sydd wedi gwneud y 
cynnydd mwyaf arwyddocaol yw’r rheiny 
sydd wedi cynyddu lefel y buddsoddi yn 
eu gwasanaethau llyfrgell, yn enwedig o 
ran y gronfa prynu llyfrau ac adnoddau 
gwybodaeth ac o ran y cyfarpar a’r adeiladau, 
ac sydd hefyd wedi gwella eu dull o reoli’r 
gwasanaethau. Mae’r cyfuniad dulliau hwn 
wedi cael effeithiau buddiol ar berfformiadau. 
Yr her ar gyfer y tair blynedd nesaf yw cynnal 
y lefelau gwasanaeth mewn hinsawdd 
o doriadau mewn gwariant cyhoeddus 
yn ogystal â pharhau i wella ansawdd y 
gwasanaeth a’i fanteision i bobl Cymru.
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Rôl yr is-adran 
Amgueddfeydd, Archifau 
a Llyfrgelloedd (MALD)
MALD yw is-adran bolisi Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gwasanaethau llyfrgelloedd 
cyhoeddus. Mae’n cynghori’r Gweinidog 
priodol ar faterion polisi yn ogystal â rhoi 
cyngor a chefnogaeth i’r sector llyfrgell. 
Mae’n dosbarthu cyllid grant Llywodraeth 

Gwybodaeth bellach
Mae gwybodaeth gyfredol am fframwaith ansawdd safonau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru 
ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, www.llyw.cymru 

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd (MALD) 
Llywodraeth Cymru, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR

ebost: mald@llyw.cymru     Ffôn: 0300 062 2112

Cymru i wasanaethau llyfrgell ar gyfer 
prosiectau arloesol, gan gynnwys 
moderneiddio adeiladau llyfrgelloedd. 
Mae ganddo rôl hefyd yn cefnogi ac 
yn datblygu safonau llyfrgelloedd ac 
arbenigedd a sgiliau eu staff. Mae staff a 
chynrychiolwyr MALD hefyd yn cynghori 
awdurdodau lleol a grwpiau buddiant eraill 
ar wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus 
ac ar fframwaith ansawdd safonau 
llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru.
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Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-2020:  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
  
Adroddiad Asesu Blynyddol 2019/20  

Paratowyd yr adroddiad hwn yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd yn y datganiad 

blynyddol, yr astudiaethau achos a'r adroddiad naratif a gyflwynwyd gan wasanaeth 

Caerffili i Is-adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru.  

1 Crynodeb gweithredol 

Bodlonodd Caerffili bob un o'r 12 hawl graidd yn llawn. 

O'r 9 dangosydd ansawdd sy’n cynnwys targedau, cyflawnodd Caerffili 7 yn llawn, 

cyflawnodd 1 yn rhannol, a methodd â chyflawni 1. 

Mae Caerffili wedi parhau i gyflawni'n effeithiol yn erbyn y fframwaith safonau yn 2019/20, 

gydag un targed yn unig heb ei gyflawni. Mae capasiti staff mewn rhai ardaloedd, â 5 man 

gwasanaeth llyfrgell yng ngofal un aelod o staff, ynghyd â gostyngiad yn y gyllideb 

adnoddau, wedi cael effaith ar berfformiad y gwasanaeth yn y flwyddyn olaf hon o’r 

chweched Fframwaith. Cynhaliwyd adolygiad o fenthyciadau cymunedol gan Gaerffili er 

mwyn cynllunio benthyca yn y dyfodol yn effeithiol sydd wedi arwain at ostyngiad yn nifer y 

llyfrau oedolion a’r llyfrau plant a fenthycwyd. Nododd y gwasanaeth yn Chwefror 2020 

hefyd ostyngiad yn y staff. Bydd effaith y gostyngiad hwn mewn lefelau staffio i’w gweld yn 

y tymor byr. Mae’n anodd rhagweld sut y bydd Caerffili yn parhau i gyflawni ei 

rwymedigaethau statudol os bydd rhagor o doriadau i’r staff. Mae nifer o adolygiadau cael 

eu gwneud ar hyn o bryd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a bydd nifer o newidadau’n 

cael eu hystyried. Bydd angen cynllunio’n ofalus er mwyn sicrhau bod llyfrgelloedd Caerffili 

yn gallu parhau i gynnig y gwasanaethau y mae ar y gymuned leol eu hangen. Mae effaith 

cyfyngiadau cyllid ar gapasiti a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu’n rhywbeth y dylai'r 

awdurdod barhau i'w ystyried yn ofalus. Er gwaetha’r pwysau, efallai y bydd y gwasanaeth 

am ystyried canolbwyntio ar hyrwyddo adnoddau mewn llyfrgelloedd yng Nghaerffili, yn 

enwedig mewn perthynas ag adnoddau ar gyfer plant ac oedolion ifanc. Mae 

blaengynllunio, a phwyslais cryf ar ddatblygu a hyfforddi staff, wedi sicrhau bod y 

gwasanaeth yn parhau’n gadarn, a’i fod wedi perfformio'n dda er gwaethaf nifer o heriau. 

 Cynhaliodd Caerffili ei arolwg o ddefnyddwyr sy’n oedolion ym mis Mai 2019. 

Gwelwyd cynnydd mewn tri o’r pedwar categori yng nghanlyniadau’r arolwg 

oedolion o gymharu â’r arolwg blaenorol a gynhaliwyd ym mis Mai 2017.  

 Mae gostyngiad yn nifer y benthycwyr gweithredol, ynghyd â gostyngiad mewn 

benthyciadau llyfrau oedolion a phlant yn cael ei gyferbynnu â chynnydd yn 

aelodaeth y llyfrgell a chynnydd cryf yn y defnydd o e-adnoddau. 

 Mae gostyngiad yn y gyllideb adnoddau, ynghyd â newid i System Rheoli 

Llyfrgelloedd Cymru Gyfan, wedi golygu bod Caerffili wedi methu â chyflawni’r 

targed caffaeliadau fesul pen o’r boblogaeth (DA 9) am y tro cyntaf. Er hyn, mae’r 

gwasanaeth yn parhau i gyflawni’r targedau ar gyfer darparu deunyddiau Cymraeg, 

a chyflenwi ceisiadau. 

 Mae darpariaeth cyfrifiaduron personol Caerffili yn parhau ymhlith yr uchaf fesul pen 

o’r boblogaeth yng Nghymru, ond mae lefelau defnyddio wedi parhau i ostwng wrth 

Atodiad 2
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i nifer yr unigolion â’u dyfeisiau eu hunain sy’n defnyddio Wi-Fi mewn llyfrgelloedd 

gynyddu.  

 Nid yw’r targed cyffredinol ar gyfer staff fesul pen o’r boblogaeth yn cael ei gyflawni, 

ac erbyn hyn mae’n is na’r canolrif. Mae cyfyngiadau cyllidebol wedi effeithio ar 

berfformiad yma. Mae pwyslais cryf o hyd ar hyfforddiant a datblygiad proffesiynol y 

staff. 

 Llwyddodd Caerffili i ddarparu gwybodaeth lawn am wariant y gwasanaeth yn 

2019/20, ac mae’r gyllideb refeniw gyffredinol ymhlith yr uchaf fesul pen o’r 

boblogaeth yng Nghymru. 

2 Perfformiad yn erbyn y safonau 

Mae'r fframwaith safonau yn cynnwys hawliau craidd, dangosyddion ansawdd sydd â 

thargedau, dangosyddion ansawdd sydd â meincnodau a mesurau effaith. Mae Adran 2 yn 

crynhoi'r cyflawniadau yn erbyn y meysydd hyn. Ceir asesiad naratif o berfformiad yr 

awdurdod yn Adran 3. Cyfyngwyd ar yr asesiad i ryw raddau gan y ffaith y gofynnwyd i 

awdurdodau lleol wneud sylw ar unrhyw newidiadau i ddatganiad y flwyddyn flaenorol yn 

unig, ynghyd â sylwadau ychwanegol ar hawliau craidd a gyflawnwyd yn rhannol/na 

chawsant eu cyflawni.   

2.1 Hawliau craidd 

Mae Caerffili wedi cyflawni pob un o’r 12 Hawl Graidd yn llawn. Mae Caerffili yn parhau i 

gefnogi ei aelodau drwy Gynllun Gweithredu Strategol y Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 

2017-20. Mae’r blaenoriaethau’n cynnwys sgiliau staff, datblygu’r ddarpariaeth o 

ddeunyddiau mewn fformat printiedig a digidol a gwella gofal cwsmeriaid. Mae cynllun 

newydd yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd ar gyfer cyfnod 2020-22.   

2.2 Dangosyddion ansawdd sydd â thargedau 

Mae 16 o ddangosyddion ansawdd (DA) ac mae gan 10 ohonynt dargedau yn rhan 

ohonynt. Oherwydd effaith Covid-19, cafodd 3 dangosydd ansawdd eu dileu ar gyfer 

blwyddyn adrodd 2019/20, sef pump, chwech a phymtheg, ac o’r rhain, roedd rhif chwech 

yn cynnwys targed. O’r naw targed sydd ar ôl ar gyfer 2019-20, mae Caerffili yn cyflawni 7 

ohonynt yn llawn, yn cyflawni 1 ohonynt yn rhannol, ac wedi methu â chyflawni 1 ohonynt.  
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Dangosydd Ansawdd Cyflawni?  

DA 3 – Cefnogaeth ar gyfer datblygiad unigol 
 Cyflawni’n 

llawn 

a)     Cymorth TGCh √  

b)     Hyfforddiant sgiliau a llythrennedd 
gwybodaeth 

√  

c)     Cymorth e-lywodraeth √  

d)     Datblygu darllenwyr √  

DA 4 (a) Cefnogaeth ar gyfer iechyd a lles 
 Cyflawni’n 

llawn 

i) Cynllun Presgripsiwn Llyfrau √  

ii) Cynllun Llyfrau Llesol √  

iii) Casgliad penodol i iechyd a lles √  

iv) Gwybodaeth am ymddygiadau a ffyrdd o fyw √  

v) Arwyddbyst at wasanaethau iechyd a lles √  

DA 7 Lleoliad mannau gwasanaeth 
√ Cyflawni’n 

llawn 

DA 9 – Deunydd darllen cyfoes a phriodol 
 Heb ei 

gyflawni 

Derbyniadau fesul pen y boblogaeth X  

neu Wariant ar ddeunyddiau fesul pen  X  

DA 10 – Adnoddau Cymraeg  
 Cyflawni’n 

llawn 

% y gyllideb deunyddiau wedi’i wario ar y 
Gymraeg 

√  

neu Wariant ar y Gymraeg fesul pen  √  

DA 11 – Mynediad ar-lein: 
 Cyflawni’n 

llawn 

a) i)     Mynediad cyhoeddus i’r Rhyngrwyd √  

    ii)    Darpariaeth Wi-Fi √  

DA 12 – Cyflenwi ceisiadau  
 Cyflawni’n 

llawn 

a)    % y ceisiadau wedi’u cyflenwi o fewn 7 
diwrnod 

√  

b)    % y ceisiadau wedi’u cyflenwi o fewn 15 
diwrnod 

√  

DA 13 – Lefelau staffio a chymwysterau: 
 Cyflawni’n 

rhannol 

i)     Staff fesul pen y boblogaeth X  

ii)     Staff cymwysedig fesul pen y boblogaeth X  

iii)    Cymwysterau/hyfforddiant pennaeth y 
gwasanaeth 

√  

DA 16 – Oriau agor fesul pen y boblogaeth √ Cyflawni’n 

llawn 

 

At ei gilydd, mae Caerffili wedi cynnal ei berfformiad yn nhrydedd flwyddyn y chweched 

fframwaith. Er bod DA 9 wedi’i gyflawni’n llawn yn 2017/18, ac yn rhannol yn 2018/19, nid 

yw wedi’i gyflawni yn 2019/20, a hynny’n rhannol oherwydd newidiadau i’r dull o adrodd, 

toriadau i’r gyllideb ddeunyddiau, a newid i’r system newydd o reoli llyfrgelloedd. Mae’r 

targed ar gyfer mynediad cyhoeddus i’r Rhyngrwyd yn parhau i gael ei gyflawni’n llawn.  
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2.3 Mesur effaith 

Mae'r fframwaith yn cynnwys tri dangosydd sydd wedi'u hanelu at asesu'r effaith y mae 

defnyddio llyfrgelloedd yn ei chael ar fywydau pobl. Nid yw'r dangosyddion hyn yn 

cynnwys targedau, a dim ond unwaith dros gyfnod tair blynedd y fframwaith y mae'n 

ofynnol i awdurdodau gynnal arolygon defnyddwyr ar gyfer DA 1. Er hyn, mae Covid-19 

wedi effeithio ar y mesur hwn a chafodd rhai o gynlluniau’r awdurdod i gynnal arolwg yn 

chwarter cyntaf 2020 eu canslo. Felly, mae'r ffigurau cryno (isaf, canolrif ac uchaf) yn 

seiliedig ar yr awdurdodau hynny a nododd eu bod wedi cwblhau eu harolwg defnyddwyr 

yn ystod fframwaith 6. Mae'r drefn yn adlewyrchu nifer yr ymatebwyr, gydag 1 yn nodi'r 

awdurdod â'r sgôr uchaf.  

 

Cynhaliodd Caerffili ei arolwg o ddefnyddwyr sy’n oedolion ym mis Mai 2019, a’r arolwg i 

blant ym mis Gorffennaf 2018. 

Dangosydd perfformiad   Safle Isaf Canolrif Uchaf 

DA 1 – Gwneud gwahaniaeth      

b) % y plant sy’n meddwl bod y llyfrgell yn eu helpu i 

ddysgu a chael gwybod pethau:  
 60% 19/19 60% 90% 

e) % yr oedolion sy’n credu bod y llyfrgell wedi 

gwneud gwahaniaeth i’w bywydau: 
 41% 19/19 41% 85% 

 

Gofynnir i awdurdodau hefyd gyflwyno hyd at bedair astudiaeth achos yn disgrifio’r effaith 

y mae’r gwasanaeth llyfrgell wedi’i chael ar unigolyn neu grŵp o unigolion yn ystod y 

flwyddyn. Darparodd Caerffili bedair astudiaeth achos: 

 Cefnogaeth TG Llyfrgell Rhisga – Mae staff y llyfrgell wedi cefnogi aelod o’r llyfrgell 

wrth iddo chwilio am waith ar ôl cael ei ddiswyddo. Mae allgáu digidol yn parhau’n 

uchel ym mwrdeistref Caerffili, ac mae’r cyfrifiaduron a’r cyfleusterau argraffu yn y 

llyfrgell wedi galluogi’r unigolyn dan sylw i chwilio am swyddi â chymorth staff y 

llyfrgell. Cafodd hyn effaith hynod o gadarnhaol ar iechyd meddwl a llesiant defnyddiwr 

y llyfrgell.   

 Iechyd a llesiant – Gofal Dementia – Rôl y llyfrgell yn cefnogi pobl sydd â dementia 

yng Nghaerffili. Un o’r prosiectau sy’n cael ei weithredu ym mhob un o’r deunaw 

llyfrgell yw Bagiau Atgofion. Mae’r bagiau’n cael eu benthyca i ofalwyr neu gwsmeriaid 

sy’n byw â dementia. Mae’r cynllun hwn yn galluogi trigolion ac aelodau i elwa o 

effeithiau cadarnhaol hel atgofion. Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu i gysylltu aelodau 

o’r teulu ac yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr yr unigolion hynny sy’n byw â dementia. 

 Darpariaeth Gymraeg – Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth yn cefnogi dau Grŵp Darllen 

Cymraeg a gynhelir yn Llyfrgell Caerffili a Chlwb Sgrabl Cymraeg a gynhelir yn 

Llyfrgell Rhisga. Mae’r llyfrgelloedd yn darparu amgylchedd dysgu diogel i alluogi’r 

aelodau hynny sy’n dysgu Cymraeg i ddatblygu eu sgiliau iaith. Nodwyd hefyd bod yr 

adnoddau printiedig a digidol Cymraeg yn y llyfrgelloedd yn helpu i wella hyder 

dysgwyr.  

 Llyfrgell y Coed-duon – dylanwad cadarnhaol jig-sos mewn llyfrgell – Mae prawf bod 

gwneud jig-sos o fudd i iechyd meddwl pobl, a’u bod hefyd yn fuddiol iawn o safbwynt 

cymdeithasol. Mae’r clwb hwn wedi dod â gwahanol rannau o’r gymuned at ei gilydd, 

ac mae wedi helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd ymhlith yr aelodau. 
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Mae’r rhai sy’n cymryd rhan wedi gwella eu sgiliau cymdeithasol, eu sgiliau cyfathrebu 

a’u sgiliau datrys problemau.  

2.4 Dangosyddion perfformiad a meincnodau ansawdd 

Er bod cyfyngiadau Covid-19 yn parhau i achosi her i bob gwasanaeth llyfrgell yng 

Nghymru, mae gwytnwch staff, eu proffesiynoldeb a’u gofal dros y gymuned y maent yn ei 

gwasanaethu wedi bod yn eithriadol. Er bod gwasanaethau digidol wedi cynyddu, 

gwyddom o dystiolaeth a ddarparwyd fod cwsmeriaid yn colli eu gwasanaethau llyfrgell. 

Maent yn colli’r staff, pori drwy’r silffoedd, y ddarpariaeth TG, y mannau cymunedol a’r 

grwpiau, fel y grwpiau gwau a chlonc. Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y llyfrgell fel lle i 

fynd iddo, ac effaith rhyngweithio â staff llyfrgell ar lesiant y cwsmeriaid.  

Nid oes gan y dangosyddion sy'n weddill dargedau, ond maent yn galluogi gwasanaethau i 

fonitro a meincnodi eu perfformiad dros gyfnod, gan gymharu ag awdurdodau eraill. Mae'r 

tabl canlynol yn crynhoi sefyllfa Caerffili ar gyfer 2019/20. Nodir safle allan o 22, gydag 1 

yn dynodi'r awdurdod â'r sgôr uchaf a 22 yn dynodi'r awdurdod â'r sgôr isaf, oni nodir yn 

wahanol. Nid oedd data perthnasol ar gael i rai awdurdodau, fel y gwelir yn y 

dangosyddion lle y darparodd llai na 22 o awdurdodau ddata. Nodwyd ffigurau o ail 

flwyddyn y chweched fframwaith neu o arolygon blaenorol perthnasol hefyd er mwyn gallu 

cymharu. Caiff dangosyddion 'fesul pen’ o’r boblogaeth eu cyfrifo fesul 1,000 o'r 

boblogaeth oni nodir yn wahanol. 
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Dangosydd perfformiad   Safle Isaf Canolrif Uchaf 2017/18 

DA 1 – Gwneud gwahaniaeth       [Fframwaith 6] 

a) % yr oedolion sy'n credu bod defnyddio'r 
llyfrgell wedi'u helpu i ddatblygu sgiliau 
newydd 

25%  18/18 25% 75% 94% 24% 

c) iechyd a lles 38%  19/19 38% 699% 96% 33% 

d) lle diogel a chroesawgar 99%  =2/19 90% 96% 100% 99% 

DA 2 – Bodlonrwydd cwsmeriaid        [Fframwaith 6] 

a) dewis 'da iawn' neu 'da' o lyfrau 94%  5/18 78% 91% 99% 94% 

b) gofal cwsmeriaid 'da iawn' neu 'da' 99%  =3/18 88% 97% 100% 99% 

c) cyfleusterau TG 'da iawn' neu 'da' 91%  =5/17 65% 85% 99% 92% 

d) 'da iawn' neu 'da' yn gyffredinol; 98%  =5/18 85% 96% 100% 99% 

e) sgôr allan o ddeg gan ddefnyddwyr 16 
oed ac iau 

9.4  
=3/19 

8.0 9.2 9.5 9.4 

DA 8 – Defnyddio’r llyfrgell1        

a) ymweliadau fesul pen y boblogaeth 3,596  14/22 2429 3987 6874 3606 

b) rhith-ymweliadau fesul pen 434  17/22 239 909 2131 509 

c) benthycwyr gweithredol fesul pen 205  3/22 78 145 244 209 

DA 10 – Benthyciadau Cymraeg fesul pen2 493  16/22 311 680 1468 685 

DA 11 – Mynediad ar-lein        

b) cyfrifiaduron fesul 10,000 14  1/22 4 9 14 14 

c) % yr amser sydd ar gael i’w defnyddio 
gan y cyhoedd 

17%  20/22 14% 30% 64% 18% 

DA 14 – Gwariant gweithredol         

a) cyfanswm gwariant fesul pen £17,965  3/22 £7,260 £12,448 £23,333 £17.369 

b) % ar staff 49%  =20/22 48% 61% 76% 49% 

% ar adnoddau gwybodaeth  8%  20/22 5% 13% 22% 11% 

% ar offer ac adeiladau 28%  1/22 0% 8% 21% 25% 

% ar gostau gweithredol eraill  16%  =11/22 1% 18% 35% 15% 

c) gwariant cyfalaf fesul pen £0  =22/22 £0 £1,567 £13,027 £0 

DA 16 – Oriau agor3        

(iii) a) % oriau cau mannau gwasanaeth 
sefydlog heb gynllunio gwneud hynny 

0.00% =1/22  0.00% 0.23% 3.96% 0.00% 

b) % arosfannau'r llyfrgell deithiol / 
danfon i’r cartref a fethwyd 

0.00% =1/22  0.00% 1.07% 5.41% 0.00% 

1 rhoddir seren wrth ymyl ffigurau ar gyfer gwasanaethau sydd wedi'u cyd-leoli; mae perfformiad y gwasanaethau hyn yn debygol o 

adlewyrchu'r ffaith bod mwy o bobl yn ymweld â nhw, ac felly ni ellir eu cymharu'n uniongyrchol â darpariaeth llyfrgell ar wahân;   2 

fesul 1,000 y boblogaeth breswyl sy'n siarad Cymraeg;  3 Mae'r safleoedd yma wedi'u troi i'r gwrthwyneb, felly 1 yw'r awdurdod â'r 

sgôr isaf (yr awdurdod sy'n perfformio orau). 

3 Dadansoddi perfformiad 

Gellir rhannu'r hawliau craidd a'r dangosyddion ansawdd yn bedwar maes allweddol. Mae'r 

adran hon o'r adroddiad yn amlinellu perfformiad o dan y meysydd hyn, ac yn cymharu'r 

perfformiad hwn â blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn y chweched fframwaith (2017/18 a 

2018/19).  

3.1 Diwallu anghenion cwsmeriaid (DA 1-5)i 

Cynhaliodd Caerffili ei arolwg o ddefnyddwyr sy’n oedolion ym mis Mai 2019. Gwelwyd 

cynnydd mewn tri o’r pedwar categori yng nghanlyniadau’r arolwg oedolion, o’i gymharu 

â’r arolwg blaenorol a gynhaliwyd ym mis Mai 2017. Mae canran yr oedolion sy’n ystyried 
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y llyfrgell yn lle diogel a chynhwysol yn parhau’n uwch na’r canolrif yng Nghymru. Er hyn, 

mae’r dangosyddion effaith (datblygu sgiliau / iechyd a llesiant) yn parhau’n is na’r canolrif 

yng Nghymru. Gwelwyd gostyngiad bach iawn hefyd yng nghanran yr oedolion sy’n 

meddwl bod y cyfleusterau TG yn dda iawn neu’n dda. Mae’r gwasanaeth yn nodi nad yw 

bob amser yn gallu bodloni disgwyliadau ar-lein a thechnolegol ei gwsmeriaid. Mae arolwg 

plant, a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2018, yn dangos cynnydd yn y sgôr gyfartalog o 

ddeg a roddwyd gan ddefnyddwyr 7-16 oed, o 9.3 yn 2016/17 i 9.4 yn 2019/20. Nodir bod 

ystod ardderchog o adnoddau i blant a phobl ifanc yng Nghaerffili. Er hyn, mae’r 

gostyngiad mawr mewn benthyciadau plant, a nodir isod, yn awgrymu nad yw’r adnoddau 

hyn yn cael eu defnyddio’n llawn. 

3.2 Mynediad a defnydd (DA 6-8)ii 

Mae cau pob llyfrgell ar 20 Mawrth 2020 oherwydd Covid-19 hefyd wedi effeithio ar y 

defnydd o lyfrgelloedd. Mae Caerffili yn parhau i gyrraedd y targed ar gyfer mynediad 

hawdd at fannau gwasanaeth, â 18 cangen yn gwasanaethu ei gymunedau lleol. Mae 

cyfanswm yr ymweliadau â safleoedd llyfrgell wedi gostwng 0.3% er 2018/19, ond 16% ar 

draws y fframwaith. Mae’n debyg y byddai’r ffigur hwn wedi bod yn fwy na’r ffigur o 

2018/19 pe na bai’r llyfrgelloedd wedi cau ar 20 Mawrth. Mae dangosyddion defnydd eraill 

yn dangos darlun cymysg, â gostyngiad o 6% yn nifer y benthycwyr gweithredol er 

2017/18, ynghyd â gostyngiad o 12% mewn benthyciadau llyfrau oedolion a gostyngiad o 

51% mewn benthyciadau llyfrau plant. Mae hyn er gwaethaf cynnydd o 7% mewn aelodau 

llyfrgell. Nodir nad oes unrhyw drafodion stoc plant nac oedolion wedi’u cynnwys o 16 

Mawrth ymlaen oherwydd y newid i system rheoli llyfrgelloedd Cymru gyfan. Ymhlith y 

ffactorau eraill sydd wedi effeithio ar fenthyciadau mae ad-drefnu staff, sydd wedi arwain 

at ddileu dwy swydd llyfrgellydd cymunedol amser llawn. Mae rhaglen golygu stoc wedi’i 

chynnal, ond disgwylid i hyn gael effaith gadarnhaol ar fenthyca. Elfen bwysig o’r gwaith a 

oedd yn cael ei wneud gan y swyddi llyfrgell proffesiynol hyn oedd gwaith gyda phlant a 

phobl ifanc, ac mae hyn yn sicr wedi cael effaith negyddol yn y maes hwn, ac yn dangos 

pwysigrwydd staff llyfrgell proffesiynol. Yn nwy flynedd gyntaf y chweched fframwaith 

roedd perfformiadau ymhlith yr uchaf fesul pen o’r boblogaeth yng Nghymru. Erbyn heddiw 

mae benthyciadau plant ychydig yn uwch na’r canolrif ar gyfer Cymru. Gwelwyd cynnydd 

cryf o hyd yn y defnydd o e-adnoddau.  

3.3 Cyfleusterau a gwasanaethau (DA 9-12)iii 

O ganlyniad i ostyngiad yn y gyllideb adnoddau, yn ogystal â newid i system rheoli 

llyfrgelloedd Cymru gyfan, mae Caerffili wedi methu â chyflawni’r targed caffaeliadau fesul 

pen o’r boblogaeth (DA 9) am y tro cyntaf. Mae Caerffili yn un o ddau ar bymtheg o 

awdurdodau nad ydynt wedi cyflawni’r targed caffael (DA 9) yn 2019/20. Mae’r gyllideb 

ddeunyddiau wedi gostwng ychydig dros 31% er 2017/18, ac mae’r ffigur ar gyfer 

cyfanswm y caffaeliadau wedi gostwng 43%. Er hyn, mae’r gwasanaeth yn nodi bod ffigur 

y llynedd yn cynnwys eitemau tanysgrifio wedi’u prynu’n ganolog, ac o ganlyniad ni ellir 

cymharu’r ffigurau. 

Mae canran y gwariant ar ddeunyddiau i blant wedi gostwng 2% i 24% o ganlyniad i’r 

gostyngiad yn y gyllideb adnoddau. Mae’r gwariant ar ddeunyddiau Cymraeg yr un fath, ac 

mae’n parhau ymhlith yr uchaf fesul pen o’r boblogaeth yng Nghymru. Er gwaetha’r 

gwariant hwn, mae benthyciadau Cymraeg yn llawer is na’r canolrif yng Nghymru. Mae’r 
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gwasanaeth yn parhau i gyflawni’r gofynion ar gyfer cyflenwi ceisiadau, er gwaethaf 

gostyngiad bach yn y ceisiadau a oedd ar gael cyn pen 7/15 diwrnod calendr. Mae 

darpariaeth cyfrifiaduron personol Caerffili yn parhau ymhlith yr uchaf fesul pen o’r 

boblogaeth yng Nghymru, ond mae’r defnydd wedi gostwng yn 2019/20. Mae hwn yn 

batrwm sydd i’w weld ledled Cymru wrth i fwy o ddefnyddwyr ddefnyddio Wi-Fi o’u 

dyfeisiau eu hunain. O ganlyniad, mae’r gwasanaeth wedi gosod cyfleusterau argraffu Wi-

Fi yn ei ganolfannau llyfrgell. 

3.4 Arbenigedd a chapasiti (DA 13-16)iv 

Yn ystod 2019/2020, o ganlyniad i gwtogiadau cyllidebol, aeth y gwasanaeth llyfrgell drwy 

ail broses ad-drefnu staff. Erbyn hyn mae 5 man gwasanaeth llyfrgell arall yng ngofal un 

aelod o staff, sy’n gwneud cyfanswm o 11 allan o 18 llyfrgell sy’n fan gwasanaeth ag un 

aelod o staff erbyn hyn. O ganlyniad, mae nifer y staff wedi gostwng 17% er 2017/18, a 

nodir bod y gwasanaeth hefyd wedi colli dwy swydd llyfrgellydd cymunedol proffesiynol, 

ynghyd â swydd uwch reolwr llyfrgell.  

Nid yw’r targed cyffredinol ar gyfer staff fesul pen o’r boblogaeth yn cael ei gyflawni, ac 

erbyn hyn mae’n is na’r canolrif. Mae cyfanswm y staff y nodwyd bod ganddynt 

gymwysterau cydnabyddedig wedi gostwng 30%, ac erbyn hyn mae ar y lefel ganolrifol ar 

gyfer Cymru. Nodwyd bod tair swydd wag yn y strwythur staffio ar yr adeg y cyflwynwyd y 

datganiad. Mae pwyslais cryf ar hyfforddiant a datblygiad proffesiynol staff o hyd. 

Mae’r gyllideb refeniw gyffredinol yn parhau ymhlith yr uchaf fesul pen o’r boblogaeth yng 

Nghymru. Er y gostyngiad yn y lefelau staffio, mae’r oriau agor yr un fath ac maent yn 

parhau i gyflawni’r targed a osodwyd. Yn ystod 2019/2020, mae’r gwasanaeth danfon i 

bobl sy’n gaeth i’w tai, LibraryLink, wedi cofrestru mwy o gwsmeriaid i’r gwasanaeth.  

4 Cyd-destun strategol  

Fel rhan o’r datganiad gofynnwyd i awdurdodau ddweud sut y mae’r gwasanaeth llyfrgell 

yn cyfrannu at flaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru a’i nodau strategol. Mae 

Caerffili wedi darparu trosolwg cynhwysfawr o’r cyswllt rhwng gweithgareddau llyfrgell a 

strategaethau Cyngor Caerffili a Llywodraeth Cymru. Nodir effaith eang ar amrywiaeth o 

ganlyniadau llesiant, megis tlodi, ynysigrwydd cymdeithasol ac iechyd a llesiant. Rhoddir 

enghreifftiau penodol i ddangos sut y mae blaenoriaethau’r gwasanaeth yn gydnaws â 

pholisïau strategol ehangach, yn enwedig yng nghyswllt cefnogi dysgu, cynhwysiant 

cymdeithasol ac iechyd a llesiant.  

5 Cyfeiriad i’r dyfodol  

Wrth adrodd ar gyfeiriad yr awdurdod ar gyfer y dyfodol a chynlluniau ar gyfer y 

gwasanaeth llyfrgell yn ystod y flwyddyn ddilynol, nodir bod Caerffili yn gweithio tuag at 

gyhoeddi cynllun strategol newydd ar gyfer y gwasanaeth o 2020 ymlaen. Mae’r 

gwasanaeth yn bwriadu adeiladu ar ei lwyddiant fel ‘angor cymunedol’ i drigolion Caerffili 

drwy sicrhau bod ei wasanaethau’n parhau’n gyfredol ac yn berthnasol i gymunedau. 

Nodir bod rhaglen newydd sy’n ymgysylltu ag ysgolion wedi’i datblygu, ac mae’r 

dyheadau’n cynnwys cefnogi ysgolion i rymuso a gwella perfformiad disgyblion. Nodir 

hefyd bod llyfrgelloedd Caerffili yn gwbl ymroddedig i wella iechyd a llesiant yng Nghaerffili 

drwy bartneriaethau amrywiol. 
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6 Casgliad 

Mae Caerffili wedi parhau i gyflawni'n effeithiol yn erbyn y fframwaith safonau yn 2019/20, 

gydag un targed yn unig heb ei gyflawni. Mae capasiti staff mewn rhai ardaloedd, â 5 man 

gwasanaeth llyfrgell yng ngofal un aelod o staff, ynghyd â gostyngiad yn y gyllideb 

adnoddau, wedi cael effaith ar berfformiad y gwasanaeth yn y flwyddyn olaf hon o’r 

chweched Fframwaith. Cynhaliwyd adolygiad o fenthyciadau cymunedol gan Gaerffili er 

mwyn cynllunio benthyca yn y dyfodol yn effeithiol sydd wedi arwain at ostyngiad yn nifer y 

llyfrau oedolion a’r llyfrau plant a fenthycwyd. Nododd y gwasanaeth yn Chwefror 2020 

hefyd ostyngiad yn y staff. Bydd effaith y gostyngiad hwn mewn lefelau staffio i’w gweld yn 

y tymor byr. Mae’n anodd rhagweld sut y bydd Caerffili yn parhau i gyflawni ei 

rwymedigaethau statudol os bydd rhagor o doriadau i’r staff. Mae nifer o adolygiadau cael 

eu gwneud ar hyn o bryd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a bydd nifer o newidadau’n 

cael eu hystyried. Bydd angen cynllunio’n ofalus er mwyn sicrhau bod llyfrgelloedd Caerffili 

yn gallu parhau i gynnig y gwasanaethau y mae ar y gymuned leol eu hangen. Mae effaith 

cyfyngiadau cyllid ar gapasiti a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu’n rhywbeth y dylai'r 

awdurdod barhau i'w ystyried yn ofalus. Er gwaetha’r pwysau, efallai y bydd y gwasanaeth 

am ystyried canolbwyntio ar hyrwyddo adnoddau mewn llyfrgelloedd yng Nghaerffili, yn 

enwedig mewn perthynas ag adnoddau ar gyfer plant ac oedolion ifanc. Mae 

blaengynllunio, a phwyslais cryf ar ddatblygu a hyfforddi staff, wedi sicrhau bod y 

gwasanaeth yn parhau’n gadarn, a’i fod wedi perfformio'n dda er gwaethaf nifer o heriau 

i Oherwydd Covid-19, dim ond nodi unrhyw newid yn eu darpariaeth ers y flwyddyn adrodd ddiwethaf y gofynnwyd i awdurdodau 

lleol ei wneud ar gyfer DA 3 a 4.  
ii Oherwydd Covid-19, cafodd DA 5 a 6 eu dileu ar gyfer blwyddyn adrodd 2019/20.   
iii Cafodd e-adnoddau a brynwyd drwy danysgrifiadau a ariennir yn ganolog eu cynnwys yn y ffigurau caffaeliadau ar gyfer DA 9 yn 

2019/20.  Mae pob awdurdod wedi ychwanegu 201 at gyfanswm ei gaffaeliadau o danysgrifiadau a ariennir yn ganolog. Mae 
Datganiadau Ystadegau CIPFA yn parhau i gynnwys ffigurau ar gyfer adnoddau a gaffaelir yn ganolog.  
iv Oherwydd Covid-19, cafodd DA 15 ei ddileu ar gyfer blwyddyn adrodd 2019/20, ynghyd â hyfforddiant ac oriau gwirfoddoli.   
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Appendix 3 – case study template and additional strategic narrative 

Good impact case studies are expected to include evidence that the library 

service has made a positive difference to an individual (or group of 

individuals). This would normally go beyond a description of services 

provided and their use, to show the outcome, and may include testimony from 

the customers concerned.  

Authority: Caerphilly County Borough 

 

1. The impact which the library has had on an individual, or on a group of 

individuals, during the year. Describe the use made of the service, and the 

difference that use made to the individual or group concerned. Up to four case 

studies may be provided (indicative length: 500 words each).  

Please indicate if permission for the Welsh Government to re-use and/or 

publish the case studies has been obtained or not: Yes - obtained / No – not 

obtained 

 

a)  Risca Library IT Support (A Prosperous Wales) 

 

This case study provides an excellent example how public libraries remain important 

to both Welsh Government and Local Authority strategic plans.  This case study from 

Risca Library, a hub service point at the south of the Borough, clearly highlights how 

libraries and the services we offer are capable of having a profound impact on 

people’s lives, leading to improved mental health and well-being.  The services 

provided can help people to achieve potentially life-changing objectives or simply 

allows them to improve the situation in which they find themselves.  We understand 

the benefits users can gain by sitting down and using our WiFi or PC’s - customers 

can gain and nurture invaluable life skills: Work skills, IT skills, boost confidence, 

interpersonal and communication skills.  Digital exclusion is still high in the Caerphilly 

Borough and many people still have no internet access at home.   Caerphilly Library 

Service meets that need and provides all residents with free internet and Wi-Fi 

access at our 18 libraries.  

Nicola was a regular library user and for many years had used the library as a place 

to borrow books to read for herself and her children.   After her children had grown 

up she and her husband continued to make use of the services provided, continuing 

to borrow books, DVDs, use the request service and using the library building as a 

place to socialise, feel safe and secure and use the knowledge base of its staff.  

In a letter sent to Risca Library during February 2020, Nicola at just 54 years old 

found herself in a, “dark place” after she was made redundant and felt she was, ‘’on 

the scrapheap.’’  She was desperate to find a new job but had no internet access at 

home to aid her search for work.  Nicola highlights how she was able to access the 
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internet through her local library using the computers, and printing facilities, to help 

her look for jobs and apply for posts.   

After three months of a “relentless search for work” she secured a “fantastic job” 

which she is “delighted with.” She remarks that she now feels that she has a more 

positive outlook to life all with the help of the free resources at her local library. 

Nicola said, “At a time of enormous financial pressures on County Councils I really 

hope I really hope that Risca Library is not affected by these pressures.  Your 

wonderful staff have been a huge support to me during every visit to the library.  The 

library offers a fantastic service and enhances an amazing community spirit as a 

result.  It is a wonderful place to visit.  Many thanks to you and all your staff for 

providing such a fantastic service.” 

Permission not obtained  

 

 

 

 

b)  Health & Well Being – Dementia Care (A Healthier Wales) 
 
With approximately 42,000 people in Wales living with dementia, data taken from 
Dementia Statistics.org suggest a figure of over 2,000 residents equal to 1.1% of the 
current Caerphilly borough population may have the condition.  The Caerphilly 
Library Service Dementia Action Plan, ensures our current practices continue to 
support the Dementia agenda. 
 
One of the projects run at all eighteen libraries are Memory Bags, loaned to carers or 
customers living with dementia.  
 
We recently received this letter we wish to share with you, 

 ‘’I am writing to congratulate you on the excellent dementia resources at Newbridge 

Library. My mum is a dementia sufferer, now confined to a wheelchair and her ability 

to speak and comprehend has been greatly diminished.   She was always an avid 

reader so books always played a very special part in her life. 

I am constantly striving to provide a range of stimuli for my Mum, so that she can 

respond and engage in what is happening around her. The dementia resources there 

are excellent - with a very wide range of material for both carers and those living with 

dementia. I have been able to access all sorts of information such as what provisions 

are available, any benefits for my step-father and support groups in the area. This 

has been invaluable as often we carers can feel very helpless and totally isolated.  

The Pictures to Share books are in pristine condition, they have large print and have 

lots of colourful, clear photographs and pictures. The topics are very pertinent to 

everyday life and experiences - the seaside, pets, and short poems.  
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The topics and pictures also provide so many opportunities to talk about memories of 

holidays that we have shared together, poems and songs that my Mum taught both 

me and my children when they were small and also much loved pets. The amount of 

writing on each page is kept to the minimum, but is just enough to read aloud to her 

and stir precious memories. Although my Mum’s speech is extremely limited, her 

pure enjoyment is evident in the smiles on her face. 

I have also recently borrowed a memory bag from the library, as recommended by 

the librarian. I am so impressed by the scope of the resources in the bag. Every 

person living with dementia has specific difficulties and is at a particular stage in this 

relentless disease. The beach ball is perfect for sufferers with greater awareness 

and promotes conversation and co-ordination. At the same time, the CDs are from 

my Mum’s generation, clearly selected to spark memories. Music was always very 

much enjoyed by my Mum and even now, never fails to make her smile. 

The Sea Spray in the bag is also an amazing idea. Again, a scent that stirs so many 

memories and is so evocative of the smells associated with the seaside. This has 

been especially useful for me as my Mum had a caravan by the sea for many years 

and we have very precious memories of our times spent there.  

So, I would like to sincerely thank everyone concerned with the provision of these 

resources. They have so clearly been assembled and created with knowledge, care, 

compassion and a total awareness of the challenges.  

AJ 
 
Permission obtained 

 

 

 

c)  Welsh Language Provision (Vibrant Culture & Welsh language) 

Culture, diversity and equality for all are important issues to Caerphilly Library 

service.  The authority financially supports library staff who wish to enrol on Welsh 

language courses and the library service supports staff who wish to attend during 

working hours.  We consistently support up-to-date reading materials in the Welsh 

language to Welsh speaking customers and Welsh learners.  The library service 

currently supports two Welsh Reading Groups held at Caerphilly Library and a Welsh 

Scrabble Club held at Risca Library.  The following is a testimonial from SP:  

‘’A few months ago I was offered a new job working for a neighbouring council.   It 

was only when I was in the job for about 4 months was I told that I had to learn basic 

Welsh as it was now required by my employer.  I was really overwhelmed with this 

fact as it’s been some time since I was in any learning environment.  However I 

enrolled and used Caerphilly Libraries, as I live in the borough and often visit them 

for reading books on Saturdays. 
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Over the last year Caerphilly Libraries have been invaluable in supporting me to 

develop my Welsh language skills.  After I started the beginners Mynediad course I 

spoke to a library member of staff who happened to be wearing a ‘Dysgwr Cymraeg’ 

lanyard.  She was very helpful and showed me the range of Welsh language 

resources that the library had to offer: fiction, information books and Cwmni (a locally 

printed magazine). I was really surprised!  This was perfect timing as I had become 

overwhelmed by the potential costs of buying magazines and books.  

Within 20 minutes I had a copy of the reading book I needed for my course, had 

requested one more I needed to look at and could access the current and older 

copies of Lingo Newydd eMagazine for free and had access to even more online 

content through BorrowBox.  The member of also showed me the Welsh language 

collections and suggested that if I was overwhelmed then I could start with Welsh 

children’s stories which I have to say are much better today than the range available 

to me when I was in school.   There was a David Walliams welsh book there!  I felt 

so much better after our chat and shared experiences.  We even had a basic 

conversation in Welsh which is great for my confidence! 

Since then I have started to borrow more Welsh books and even use the self-service 

kiosk in Welsh!  I also discovered that there are Welsh courses on offer at some 

libraries and there are even Welsh language rhyme times and scrabble club! 

Unfortunately due to being in work, I’m not able to attend as they’re in the day time. 

Now I always look out for the ‘Dysgwr Cymraeg’ lanyards and practice my Welsh. 

The library has been essential in supporting my learning and given me the 

encouragement and confidence to continue with the course.  I started the course to 

help with my job but it’s become much more enjoyable thanks to the library staff, the 

welcoming atmosphere in the libraries and the fantastic range of books and online 

goodies!  

 

SP– Welsh learner  

(Due to current circumstances we haven’t been able to get permission for her 

name to be used, although she was happy to share her experience at the time)  

 

 

 

 

d) Blackwood Library – positive influence of jigsaws in a library (Healthier 

Wales) 

Ken Skates quotes in the Connected and Ambitious Libraries, sixth quality 

framework document, ‘’libraries provide everyone with a wealth of information, 

resources, activities and cultural opportunities . . . they connect and unite people.’’ 
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The following example from Blackwood Library, highlights the importance of library 

spaces and resources which are not necessarily books or computers, but something 

quite unique. 

Following the cancellation of library newspapers, the affectionately known ‘Men’s 

Shed’ (the newspaper group who loved putting the world to rights), was abandoned.  

Staff at the library felt that the group chatter, laughter and healthy debate was being 

missed by all and sought out ways to bring the gentlemen of the group back.  

Jigsaw puzzles were placed on empty tables for customers to assemble.  The last 

twelve months has seen an incredible rise in their popularity – ‘jigsawing’ seems to 

bring different people together and are proving to be a new ‘Men’s Shed’ – everyone 

is allowed to participate!  Whilst Blackwood Library has a real community spirit and 

holds many different activities for library customers such as Reading Groups and 

Lego Club, staff have commented that it is a pleasure to see different sectors of 

society integrating and communicating with each other whilst doing a jigsaw in the 

library.  

Below are staff observations on some of the regular ‘jigsaw’ customers:  

One customer appeared to be visiting the library every day and would sit at the 

jigsaw table for hours.  He is frequently joined by other customers as they do the 

jigsaw together. Mr W is retired and widowed and he seems to be a reticent man but 

when staff have engaged him in conversation he has said “visiting the library to do 

the jigsaws is giving me a purpose to get out of the house and it gives me the 

opportunity to talk to other people”. 

J is a 15 year old male pupil who visits the library after school to do his homework. 

He also spends most Saturdays in the library. He has struck up a friendship with AW 

and they enjoy doing the jigsaws that are no resemblance to the illustration on the 

jigsaw box. He told a library assistant that he likes visiting the library because it is a 

welcoming environment and he is able to print his school work for free. 

Mrs S is a female 70+ library customer and has visited the library for years in order 

to borrow audio books. The magnetic draw of the jigsaw has lured her so she 

frequently sits at the jigsaw table and has a chat with whoever else is there. She has 

also donated several jigsaws to the library for everyone to do together. 

The introduction of jigsaws into the library has been beneficial for customers using 

the library. Jigsaws help people focus, they help develop the brain and they are a 

good way to relieve stress. In Blackwood Library they have been a discussion point 

for people to start communicating with one another and to make new friends.  They 

help to combat isolation and loneliness. As customers assist one another connecting 

pieces together to form a complete jigsaw picture they are also making connections 

with other people in their community. 

 

Permission not obtained 
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2.  Please provide a narrative that demonstrates how the library service is 

contributing towards wider Welsh Government priorities and strategic goals. 

Caerphilly County Borough Library Service contributes to the Council’s Corporate Plan 2018-2023 
including its Well-being Objectives. The table below highlights the areas of particular synergy 
between the Library Services activities and the Local Authority’s strategic targets. The clear focus 
on the Wellbeing for Future Generations Act also highlights the Library Services contribution to 
Welsh Government strategic priorities including the key themes of Prosperity for All and Taking 
Wales Forward, 2016-2022. 

Council Wellbeing 
Objectives 2018-2013  

Wellbeing Outcomes  Caerphilly County Borough 
Library Service Contribution 

Improve Education 
Opportunities for All 

 

 

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Ambitious and 
Learning’ 

 Reduce the impact of 
poverty within early 
years 
 

 Raise Standards of 
Attainment   

 
     

 Reduce impact of 
poverty on attainment 
for both vocational and 
non-vocational 
qualifications 
 

 Help those who are not 
able to follow a 
traditional attainment 
path  
 

 Support learning that 
enables young and 
adult employment 
opportunities including 
a focus on ‘future skills’ 

 
 

 Improve Digital Skills 
 

 Improve the learning 
environment  

The library service has retained 
all 18 static service points and 
both LibraryLink officers 
although 11 of the 18 libraries 
are now single staffed. 

The nationally recognised 
Bookstart and Early Years 
Scheme providing free reading 
materials and information for 
parents and toddlers at their 9 
and 18 month health check is 
well established within 
Caerphilly County Borough 
Library Service.  This remains 
the case for 2019-20. 

The County Borough Library 
Service supports a number of 
projects with the Council’s Early 
Years Team and Flying Start 
initiative. Aberbargoed Library 
houses an Early Years team 
and Flying Start resource base 
whilst Rhymney Library 
regularly hosts a range of 
parent and toddler sessions 
delivered by Flying Start and 
other Early Years practitioners, 
including Meithrin groups.   

The County Borough Library 
Service continues to facilitate 
Homework Clubs, Reading 
Hack sessions and reading 
groups at its static buildings. 

Coding Clubs for children adults 
continue to rise in popularity. 
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Many of the customers have 
noted improved skills and 
confidence gained from 
participating in the clubs. 

Caerphilly Library Service has 
developed a new school 
engagement programme around 
the 3 key themes of Reading, 
Information and Learning called 
The School Engagement 
Scheme.  Our aspiration is to 
help support schools to 
empower and enhance pupil’s 
performance in areas such as 
vocabulary, comprehension, 
problem solving, digital and 
information literacy awareness. 

The County Borough’s 18 static 
Libraries offer dedicated 
Children sections and space for 
Young People with targeted 
resources and welcoming 
furnishings. It is free to borrow 
books and use the Internet 
Terminals and overdue charges 
do not apply to under 16s with 
the intention of fostering a fully 
accessible level of provision for 
those who wish to access the 
service.  

Free Wi-Fi at all 18 services 
points is available along with 
Wi-Fi printing at Hub libraries.  
Charges for photocopying and 
printing remain low.  

The Borough Library Service 
hosts a number of adult and 
employment tailored projects at 
its sites. These include Bridges 
into Work, Communities for 
Work, and Digital Friday styled 
events.  Residents have 
benefited from digital and work 
preparation and training via 
these important initiatives.  

Supporting residents to improve 
their Digital and Information 
handling Skills remains a 
strategic priority for Caerphilly 
County Borough Library 
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Service. Performance in these 
areas is noted above. The 
Library Service provides free 
access to 250 Internet enabled 
terminals across its 18 sites and 
WiFi provision in all of its 
service points.  

Education other than at School 
(EOTAS) and Home tutoring 
support services are available at 
a number of the Borough’s 
Library facilities. 

During 2019/2020 the library 
service introduced a new 
category of lending stock: 
Further Studies Collection.  This 
carefully maintained repository 
for adult non-fiction titles has a 
strict entry policy with an aim to 
inform and educate current and 
future generations.  

 

The library service tailors 
community based loan 
collections to a diverse range of 

group in the areas it serves. 

 

 

Enabling Employment 

 

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Prosperous and 
Secure’ 

 

 Aim to reduce the 
impact of poverty by 
supporting people into 
better employment 
prospects 

The library service supports 
CCBC and external learning 
partners with library space, Wi-
Fi, PC’s.  These partners 
include: Bridges into Work and 
Inspire into Work. 

The above partners request 
work placements for their clients 
at our libraries which are 
approved. 

Our library buildings support 
colleagues at local colleges with 
placements, study and exam 
space. 

 

 
Creating a county borough 
that supports a healthy 
lifestyle  

 
 Aim to reduce 

inequalities in health 

Health resources and 
information are freely available 
across all 18 static sites and 
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Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Healthy and Active’ 

across the county 
borough.  

 

 

LibraryLink customers including 
continual purchasing of stock in 
all health genres and formats. 

The library service fully commits 
to the following health-related 
schemes: Books on Prescription 
Scheme / Reading Well with 
Dementia / Reading Well for 
Mental Health.  

The service continues to 
support the Dementia agenda 
through the Caerphilly Library 
Service Dementia Action Plan.  

The library service support the 
Welsh Government Period 
Poverty scheme by placing free, 
sanitary products at all its public 
access toilets. 

Caerphilly Libraries are partners 
for many health organisations 
which include MIND, Carer’s 
Support, Friendship Support 
Group, Yoga classes etc.  Our 
Seminar Rooms and spaces 
remain free of charge to 
charities. 

 
Support citizens to remain 
independent and improve 
their well-being 
 
Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Healthy and Active’  

 
 Support people to ‘help 

themselves’ by 
providing 
comprehensive advice 
and information 
including signposting to 
other services.  

 

 Identify and support 
carers.  

 

 

The Council supports 
information to housebound 
customers with its Library Link 
‘Housebound Service’ provision.  

As noted above Caerphilly 
Library Service provides a 
range of dementia focused 
materials from its 18 static sites 
targeted at supporting those 
living with the condition and 
their carer’s.  

We continue to link with CCBC 
partners including CCBC Youth 
Team and Basic Skills and all 
libraries signpost and advise 
when able to. 

Caerphilly Library Service have 
partnered with the Government 
and actively support customers 
who require the use of the 
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EUSS Scheme: EU Settlement 
Scheme: a scheme to help EU 
citizens and their families apply 
to get either settled or pre-
settled UK status.  

 

 

Wellbeing for the Future Generations Act – Wellbeing Goals 

Goal Description County Borough Library Service 
Contribution 

A prosperous Wales  

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Prosperous and 
Secure’ 

 
An innovative, 
productive and low 
carbon society which 
recognises the limits of 
the global environment 
and therefore uses 
resources efficiently and 
proportionately 
(including acting on 
climate change); and 
which develops a skilled 
and well-educated 
population in an 
economy which 
generates wealth and 
provides employment 
opportunities, allowing 
people to take 
advantage of the wealth 
generated through 
securing decent work.  

Please also refer to the 
document above - Council 
Wellbeing Objectives 2018-
2023 

Caerphilly County Borough 
Library Service enables 
residents to have free access to 
a wide range of resources that 
can assist in their recreational 
activities, provide escapism, 
inform and educate. Library 
book and non-book materials 
are by their nature the perfect 
embodiment of recycling as 
numerous individuals can read 
the same title without the need 
to travel across the Borough to 
access them. The Library 
Service operates a free request 
service and is an active partner 
in the South Wales ‘Books4U’ 
initiative.  

Library settings are modern, 
well-furnished and comfortable 
to use.  All 18 static libraries 
offer free WiFi.  Additionally the 
traditional desk top computer 
experience is currently being 
maintained via 250 Internet 
Terminals. WiFi printing facilities 
are also available at 6 Hub 
Libraries. 

 

Page 38



A resilient Wales 

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Prosperous and 
Secure’ 

 
A nation which maintains 
and enhances a 
biodiverse natural 
environment with healthy 
functioning ecosystems 
that support social, 
economic and ecological 
resilience and the 
capacity to adapt to 
change (for example 
climate change).  
 

Caerphilly County Borough 
Library Service uses a number 
of recycling services to ensure 
resources that have reached the 
end of their productive lifespan 
can be re-used whilst supporting 
environmental targets. 
Discontinued books and other 
media are wherever possible 
recycled by registered 
companies and in some 
instances sold via Better World 
Books a social business that 
works closely with the Charity 
sector. 

A healthier Wales  

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Healthy and Active’ 

 
A society in which 
people's physical and 
mental Well-being is 
maximised and in which 
choices and behaviours 
that benefit future health 
are understood.  

Please also refer to the 
document above - Council 
Wellbeing Objectives 2018-
2023 

All individual libraries in the 
borough are ‘challenged’ with 
meeting health and well-being 
improvements in their base 
library.  Plans have priorities 
associated with improving 
residents’ health and wellbeing. 

A more equal Wales 

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘United and 
Connected’ 

 
A society that enables 
people to fulfil their 
potential no matter what 
their background or 
circumstances (including 
their socio economic 
background and 
circumstances).  
 
 

Please also refer to the 
document above - Council 
Wellbeing Objectives 2018-
2023 

Caerphilly County Borough 
Library Service provides free 
and welcoming facilities to all its 
residents. 

The County Borough Library 
Service continues to support 
residents who are, or have 
moved to the Universal credit 
benefit system with digital 
support. The Library Service 
currently assists EU nationals 
who are seeking settled status in 
the UK post Brexit as part of the 
government’s sign-up 
requirements. 
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A Wales of cohesive 
communities 

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘United and 
Connected’ 

 

 
Attractive, viable, safe 
and well-connected 
communities.  

Caerphilly County Borough 
Library Service is located in 18 
town and village centred sites 
that actively contribute the 
physical environment they 
share. Public Libraries are seen 
as anchor tenants in the modern 
retail / High Street environment. 

In the Council Public Toilet 
Strategy Libraries play an 
important role as a local site’s 
where residents can access their 
facilities near to where they live, 
work, or play. 

In recent Adult and Child user 
surveys of Borough Libraries 
customers questioned strongly 
endorsed local Libraries as safe, 
welcoming, and connected 
facilities. 

The library service welcomes all 
sectors of the community into its 
libraries.  Library staff are 
trained in CCBC Safeguarding 
and VAW (Violence Against 
Women) issues. 

Library services actively support 
many partners and groups to 
use the library spaces which are 
seen as safe and welcoming. 

A Wales of vibrant culture and 
thriving Welsh language 

Linked to ‘Prosperity for All: the 
national strategy’ key theme 
‘United and Connected’ 

 
A society that promotes 
and protects culture, 
heritage and the Welsh 
language, and which 
encourages people to 
participate in the arts, 
and sports and 
recreation.  

The Borough Library Service 
plays an important role in 
supporting the cultural identities 
of the communities it represents.  

The Library Service proactively 
markets its Welsh materials to 
customers and has embraced a 
bilingual approach to service 
presentation and user support 
wherever possible in line with 
the requirements of the 2011 
Welsh Language Measure. 

The County Borough Library 
Service has maintained its 
commitment to train new staff in 
meet and greet Welsh language 
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familiarity. 

The library service actively 
encourages all staff members 
who wish to take up welsh 
learning.  Fees and course time 
is made available to them. 

Publicity materials produced by 
the library services are bi-
lingual.  These include posters, 
social media etc. 

The library service continues to 
purchase Welsh language 
materials in line with the Welsh 
Public Library guidance. 

The library service actively 
support Welsh Reading Groups 
and Welsh Scrabble Club who 
use our Hub libraries. 

A globally responsible Wales  

Linked to ‘Prosperity for All: 
the national strategy’ key 
theme ‘Prosperous and 
Secure’ 

 
A globally responsible 
Wales. A nation which, 
when doing anything to 
improve the economic, 
social, environmental 
and cultural Well-being 
of Wales, takes account 
of whether doing such a 
thing may make a 
positive contribution to 
global Well-being.  

Public Libraries form an 
important part of the County 
Council’s building portfolio with a 
number of significant sites that 
complement their physical 
environments whilst also 
protecting important cultural 
locations in Risca, Caerphilly, 
Newbridge, and Bargoed. 

Public Libraries are seen as 
important anchor tenants in local 
town and village centres 
supporting the economic 
wellbeing of the areas they are 
located in. 
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3.  Please provide a short statement about the future direction and plans for 

the library service. 

 

CCBC Library Service will work towards the aims and goals set in the: 

 Future Generations & Wellbeing Act. 

 CCBC ‘Shared Ambitions: working together to achieve the best outcomes for our 
young people’. 

 CCBC Education Directorate Service Improvement Plan 2020. 

 2020 – 2022 Caerphilly Library Service Strategy and Action Plan. 
 

The Borough Library Service will work alongside other support services to assist schools, 
teacher, pupils and parents to achieve the best outcomes possible for young residents 
growing up in the area. 

The Borough Library Service will ensure it remains a ‘community anchor’ to the residents of 
the Caerphilly Borough and will strive to ensure its services remain current, vibrant and 
respected in our communities. 

The Borough Library Service, like all Council departments is governed by the Local 
Authority’s Medium Term Financial Plan 2019-2023. No library service saving proposals 
were identified during 2020 /2021.  However, the impact on the COVID-19 pandemic will 
certainly affect library services moving forward this year and will undoubtedly affect the 
WPLS standard return for 2020 / 2021. Finally, further financial constraints are possible in  
subsequent years of the Medium Term Financial Plan cycle up to March 2023.  

The Local Authority remains committed to delivering the best Public Library provision 

possible during this period of continuing financial constriction. Welsh Government Public 

Library Standards will continue to provide the measures by which the Council will assess its 

performance. 
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Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Chweched fframwaith ansawdd Safonau 

Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Ebrill 2017 hyd at Fawrth 2020

Ffurflen datganiad profforma blynyddol: Blwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2020

Canllawiau

Cyd-destun

Hawliau Craidd

Dangosyddion Ansawdd

Cyflwyno

Ar ôl llenwi'r ffurflen, dylid ei dychwelyd drwy e-bost i 

MALD:

mald@llyw.cymru

Dyddiad olaf derbyn ffurflenni: Dydd Mawrth 01 Medi 2020

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag: Amanda Bennett

Amanda.bennett@llyw.cymru

0300 062 2095 (llinell uniongyrchol)

0300 062 2112 (prif rif MALD)

Carys Dawson

Carys.Dawson2@llyw.cymru

0300 062 2095 (llinell uniongyrchol)

0300 062 2112 (prif rif MALD)

Dylid rhoi'r ffigyrau diweddaraf sydd ar gael o ran y Dangosyddion Ansawdd hynny sydd ond eu hangen unwaith bob tair 

blynedd, a dylid rhoi dyddiad casglu'r data yn y gofod a roddwyd.

O ran y safonau hynny sydd â thargedau meintiol, caiff atebion eu cymharu â'r targed a osodwyd, a rhoddir rhyw 

awgrym a yw'r safon honno wedi'i chyrraedd ai peidio. Mae gofod wedi'i adael i chi roi sylwadau; anogir awdurdodau 

sy'n methu â chyrraedd y targedau i ddefnyddio'r gofod hwn i nodi unrhyw amgylchiadau lliniarol, a chynlluniau ar gyfer 

gwella yn y dyfodol.
Dylid rhoi ffigwr cymaradwy ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2019 ar gyfer pob Dangosydd Ansawdd a adroddir 

yn flynyddol. Mae gofod wedi'i ddarparu i awdurdodau roi sylwadau ar unrhyw ddirywiad yn eu perfformiad yn ystod y 

flwyddyn flaenorol.

Mae'r ffurflen i'w llenwi ar 3 taflen waith, ynghyd â dogfen Word. Dylai awdurdodau nodi'r canlynol:

Mae'r daflen hon yn ymdrin â hawliau craidd y cyhoedd. Mae cwymplen i'r awdurdodau ddewis eu lefel cydymffurfio â 

phob hawl (wedi'i hunanasesu), a dylid rhoi unrhyw wybodaeth bellach yn y gofod a ddarparwyd yn ôl yr angen.

Mae'r ddogfen Diffiniadau a chanllawiau ar gyfer casglu data a'i gyflwyno  yn rhoi arweiniad ar lenwi'r ffurflen. 

Y celloedd hynny sydd angen data yw'r unig rai y gellir eu dewis; mae'r rhannau eraill yn lled-dywyll. Gellir defnyddio'r 

fysell tab i symud ymlaen i'r gell nesaf sydd ar gael.

Mae'r daflen hon yn gofyn am ychydig o fanylion disgrifiadol am yr awdurdod, ynghyd â manylion cysylltu â'r person y 

dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ato/ati.

Mae'r daflen hon yn ymwneud ag 12 o ddangosyddion ansawdd safonau llyfrgelloedd cyhoeddus. O ran rhai 

dangosyddion, mae'n rhaid i awdurdodau gofnodi'r data craidd y mae'r safonau meintiol yn deillio ohono; bydd y cyfrifo 

wedyn yn digwydd yn awtomatig.

Pan fo data wedi'i gynnwys yn y ffurflen flynyddol i CIPFA, dylid defnyddio'r un ffigwr ar gyfer y ffurflen hon. 

Mae MALD yn cadw'r hawl i ofyn am dystiolaeth o'r wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen flynyddol i gynorthwyo gyda'r 

broses asesu.

Atodiad 4
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Data cyd-destunol Blwyddyn yn gorffen 

31 Mawrth 2020

Awdurdod
Bwrdeistref Sirol Caerffili

Nifer trigolion

181,019

Canran y boblogaeth o dan 16 oed

18.8%

Canran y boblogaeth sy’n gallu darllen a siarad Cymraeg (gweler 

y nodiadau) 9.3%

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor 10+ awr yr 

wythnos 18

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am lai na 10+ 

awr yr wythnos
0

Nifer y llyfrgelloedd teithiol

2 Cerbyd Cyswllt Llyfrgell â'r Tŷ

Yn ychwanegol, llyfrgelloedd cymunedol sydd ar agor 10+ awr yr 

wythnos

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u rheoli gan y gymuned

0

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u cefnogi gan y gymuned

0

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u comisiynu

0

Yn ywchwanegol, llyfrgelloedd cymunedol sydd ar agor am lai na 

10 awr yr wythnos

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u rheoli gan y gymuned

0

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u cefnogi gan y gymuned

0

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u comisiynu

0

Faint o'r llyfrgelloedd cymunedol hyn, os oes rhai o gwbl, sydd 

wedi'u cynnwys yn y ffurflen hon (gweler y nodiadau)?

Nifer y Llyfrgelloedd Cymunedol Annibynnol

0

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau ynghylch y ffurflen hon

Enw
Karen Pugh

Rhif ffôn
01443 864059

E-bost
pughk@caerffili.gov.uk

A yw'r Ffurflen Datganiad Blynyddol hon wedi'i chymeradwyo gan 

yr awdurdod cyn ei chyflwyno i MALD?

Nac ydi

Pryd y disgwylir y caiff ei gymeradwyo?
Ionawr 2020 gan y Pwyllgor Craffu Addysg am Oes

Pryd caiff y fersiwn derfynol ei chyflwyno i MALD?
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Ydi

Nac ydi

Ddim yn gwybod
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 Cydymffurfio â Hawliau Craidd Bwrdeistref Sirol Caerffili

Hawl Cydymffurfio 
(dewiswch)

Sylwadau'r awdurdod

1 Hawl ymuno â llyfrgelloedd yng Nghymru am ddim ac yn agored i 

bawb

Cyflawni'n 

llawn

Mae Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn rhad ac am ddim i'r holl drigolion, myfyrwyr 

a'r rhai sy'n gweithio yn ardal yr Awdurdod Lleol.

2 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn sicrhau bod staff cyfeillgar, 

gwybodus a chymwys wrth law i helpu.

Cyflawni'n 

llawn

Mae holl staff Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol wedi'u hyfforddi'n llawn a'u cefnogi gyda'u 

datblygiad proffesiynol parhaus. Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol yn 

gweithredu cyllideb hyfforddi bwrpasol sy'n galluogi gweithwyr i fynychu cyrsiau hyfforddi a 

digwyddiadau ymwybyddiaeth gwybodaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol sydd wedi'u nodi 

a'u targedu sy'n gysylltiedig â'u gwaith. Yn ystod mis Mawrth 2020, roedd disgwyl i holl staff y 

llyfrgell, gan gynnwys staff cyflenwi llyfrgell (cyflenwad staff o 100%), fynychu sesiynau 

Ymwybyddiaeth Diogelu Haen 2 sydd wedi'u gohirio wedi hynny oherwydd pandemig COVID-

19.   Mae 6 safle wedi'u nodi fel derbynfeydd safon uwch ac mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn 

parhau i sicrhau cydymffurfiaeth lawn â Rheoliadau'r Gymraeg.  Mae'r gwasanaeth 

llyfrgelloedd yn cefnogi staff parhaol a staff cyflenwi'r llyfrgell sy'n dymuno cwblhau 

hyfforddiant Cydraddoldeb Iaith Arwyddion Prydain neu ddysgu Cymraeg.    Mae'r holl staff 

wedi cwblhau sawl cwrs cyflenwol, gyda rhai wedi'u darparu ar-lein ac eraill mewn amrywiaeth 

o leoliadau gyda sawl mewn perthynas â hyfforddiant rheoli adeiladau, diweddariad ar gyfer 

codi a chario, ac Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân. Yn ystod mis Ionawr/Chwefror a mis Mawrth 

2020, roedd staff y llyfrgell wedi cwblhau hyfforddiant Gwasanaeth Rheoli Llyfrgelloedd 

SirsiDynix yn barod ar gyfer gweithredu cynnyrch Gwasanaeth Rheoli Llyfrgelloedd Cymru 

gyfan.  Mae'r gwasanaeth Llyfrgelloedd yn cefnogi datblygiad staff trwy gydol llwybr gyrfa sy'n 

cynnwys: Rhaglenni sefydlu ar gyfer y  Llyfrgelloedd ac ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Caerffili, Gwasanaethau i Gwsmeriaid, ILM lefel 3-5 mewn Rheoli, cyrsiau dysgu o bell yn 

Llandrillo a graddau ILS BA a Meistr gan Brifysgol Aberystwyth. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi 

presenoldeb gweithwyr mewn amrywiaeth o gyrsiau sy'n cael eu darparu gan yr Awdurdod 

Lleol, partneriaid Llyfrgelloedd rhanbarthol a MALD. Mae staff proffesiynol yn cael eu cefnogi 

a'u hannog i ail-ddilysu eu Siarteriaeth yn barhaus. Yn ystod mis Mai 2019, roedd y 

gwasanaeth llyfrgelloedd wedi cynnal Arolwg Oedolion y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus 

a Chyfrifyddiaeth ar gyfer trigolion.  Mae canran y cwsmeriaid sy'n oedolion sy'n credu bod ein 

gofal cwsmer yn 'dda iawn' a 'da' yn parhau i fod yn 99% (99% yn 2017).   Yn ystod mis 

Gorffennaf 2018, roedd y gwasanaeth llyfrgelloedd wedi cynnal Arolwg Plant ac Oedolion Ifanc 

y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfer trigolion.  Y sgôr cyfartalog 

allan o ddeg a ddyfarnwyd gan ddefnyddwyr 7-16 oed ar gyfer y llyfrgell y maen nhw'n ei 

defnyddio yw 9.4, cynnydd o 0.1 o arolwg mis Mai 2016.
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 Cydymffurfio â Hawliau Craidd Bwrdeistref Sirol Caerffili

3 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn darparu mynediad i ystod o 

weithgareddau ac adnoddau o ansawdd uchel mewn amrywiaeth 

o fformatau er mwyn cefnogi dysgu, lles personol a datblygiad, 

cyfranogiad cymunedol, a diwylliant a hamdden.

Cyflawni'n 

llawn

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio'n agos gyda chyrff 

lleol a grwpiau cymunedol i gynnig mynediad i gwsmeriaid at amrywiaeth eang o 

ddigwyddiadau, gweithgareddau a chynlluniau addysg gydol oes gyda chymorth.

4 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn darparu gwasanaethau 

priodol, cyfleusterau ac adnoddau gwybodaeth i unigolion a 

grwpiau gydag anghenion arbennig.

Cyflawni'n 

llawn

Mae gan yr holl lyfrgelloedd desgiau sy'n cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail 

Anabledd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ac ystod o eitemau ymylol i helpu gyda 

materion anableddau gwahanol, gan gynnwys llygod pêl trac a bysellfyrddau mawr.  Mae 

gan bob cyfrifiadur dechnoleg feddalwedd addasol wedi'i gosod gan gynnwys darllenwyr 

sgrin a chwyddo. Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol yn darparu dolen sain 

ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu clyw, cynllun llyfrgell sydd wedi'i gynllunio i ddarparu ar 

gyfer defnyddio cadeiriau olwyn, arwyddion Braille mewnol mewn 3 o'r 4 llyfrgell fwyaf, 

arwyddion Braille allanol ym mhob lleoliad. Yn ogystal, mae Llyfrgelloedd Caerffili yn 

darparu 'Map i Bawb' yng Nghaerffili, sy'n rhoi map aml-synhwyrol o leoliadau 

gwasanaethau yn yr adeilad.  Mae cymhorthion darllen dyslecsig ar ffurf troshaenau lliw a 

phren mesur lliw ar gael i'w benthyg neu i'w defnyddio ym mhob llyfrgell.  Mae'r 

Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn gweithredu darpariaeth bwrpasol ar gyfer Pobl sy'n Gaeth i'r 

Tŷ ar draws y Fwrdeistref Sirol sy'n cael ei ddarparu gan ddau aelod o staff amser llawn a 

cherbydau dosbarthu. Mae pob un o'r 18 Llyfrgell yn cynnig mynediad i drigolion at 

adnoddau dementia arbenigol gan gynnwys casgliadau o 'Lluniau i’w Rhannu'.  Mae pob 

Llyfrgell sefydlog yn darparu mynediad i ofalyddion o drigolion â dementia at fag cofion â 

thema llawn adnoddau a chymorth, ac yn 2019, roedd pob llyfrgell wedi cael tystysgrif 

'Gwobr Dementia-gyfeillgar'. Mae gan bob un o'r 18 llyfrgell gasgliadau unigryw o lyfrau ar 

gyfer cymryd rhan mewn cynllun Llyfrau ar bresgripsiwn Cymru, a chynlluniau Darllen yn 

Well a Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl. Mae sawl safle yn cynnal grwpiau cymorth 

Awdioleg i gwsmeriaid sydd â nam ar y clyw ac mae pob safle yn cynnig cynhyrchion 

misglwyf fel rhan o gynllun Urddas y Misglwyf y Cyngor.  Mae'r llyfrgell hefyd yn cynnig 

amrywiaeth o fformatau i gwsmeriaid, fel print bras, llyfrau sain a chynnwys e-ddigidol.
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5 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn darparu mannau diogel, 

deiniadol a hygyrch sydd ag oriau addas wedi’u staffio.

Cyflawni'n 

llawn

Mae'r awdurdod yn darparu arwynebedd llawr sy'n hygyrch i'r cyhoedd o 29m2 i bob 1,000 

o drigolion. Mae 18 safle sefydlog Bwrdeistref Sirol Caerffili yn hygyrch yn unol â'r Ddeddf 

Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Yn dilyn buddsoddiad sylweddol yn adeiladau 

Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol, mae pob safle yn addas at y diben ac mae rhaglen cynnal 

a chadw ac uwchraddio dan reolaeth yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â thîm 

cyfleusterau'r Cyngor. Yn flynyddol, mae eiddo targedig yn cael ei ailaddurno a/neu ei 

wella ymhellach yn unol â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd i gynnig adeiladau 

cyhoeddus deniadol a chroesawgar i drigolion. Mae canlyniadau Arolwg Oedolion y 

Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a gafodd ei gynnal yn 2019 yn 

dangos bod 99% o gwsmeriaid yn teimlo bod y "llyfrgell yn ddiogel, pleserus a chynhwysol' 

a bod 98% yn teimlo bod y gwasanaeth yn 'dda iawn' neu'n 'dda'.

6 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn benthyca llyfrau am ddim ac 

yn darparu mynediad am ddim i wybodaeth, gan gynnwys 

adnoddau gwybodaeth ar-lein 24 awr y dydd.

Cyflawni'n 

llawn

Mae'r llyfrau ar gael am ddim i'r holl drigolion eu benthyg.  Nid yw plant neu bobl dan 16 

oed yn talu ffioedd dyledus ar gyfer dychwelyd llyfrau'n hwyr ac mae amrywiaeth o 

ddeunyddiau eraill y mae modd eu benthyg gan bartneriaid B4U.  Hefyd, mae 18 Llyfrgell y 

Fwrdeistref Sirol yn cynnig mynediad am ddim at gyfleusterau'r we a chysylltiad diwifr. Mae 

tudalennau'r llyfrgell ar wefan y Cyngor wedi'u harwyddo'n glir ac mae modd dod o hyd 

iddyn nhw yma: https://www.caerffili.gov.uk/llyfrgelloedd a 

https://www.caerphilly.gov.uk/libraries

7 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn darparu defnydd am ddim o’r 

Rhyngrwyd a chyfrifiaduron, gan gynnwys diwifr.

Cyflawni'n 

llawn

Mae pob safle yn darparu cyfleusterau cyfrifiadur yn rhad ac am ddim i drigolion ac 

ymwelwyr gyrchu adnoddau ar-lein a'r we. Mae mynediad Wi-Fi ar gael yn yr 18 man 

gwasanaeth sefydlog. Mae'r Fwrdeistref Sirol yn darparu mynediad i gwsmeriaid at 250 

terfynell we ar hyd rhwydwaith gwefannau'r Awdurdod Lleol.

8 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn darparu mynediad i 

wasanaethau, gweithgareddau diwylliannol ac adnoddau o 

ansawdd uchel yn y Gymraeg.

Cyflawni'n 

llawn

Rydyn ni'n parhau i ymrwymo i brynu adnoddau Cymraeg ar gyfer oedolion, plant a 

dysgwyr Cymraeg.  Rydyn ni'n cyd-weithio â sawl partner, fel grwpiau darllen Cymraeg, er 

mwyn sicrhau bod ein stoc Cymraeg ar gael mewn nifer o fformatau - llyfrau, llyfrau sain, 

CD Rom ac e-ddigidol. Mae'r rhan fwyaf o Staff y Llyfrgelloedd wedi cwblhau hyfforddiant 

Cymraeg Rhagarweiniol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Cynyddodd benthyciadau 

o adnoddau Cymraeg yn 2018-19 i 15,182, sef gwelliant o 32% ar y cyfanswm a 

gyflawnwyd yn 2017-18.  KP LOOK AT FIGURES
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9 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn gweithio mewn partneriaeth i 

rhannu eu catalogau ac yn hwyluso mynediad i adnoddau 

llyfrgelloedd Cymreig.

Cyflawni'n 

llawn

Mae gan gatalog gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili ddata catalog cyfoethog sy'n cynnwys 

delweddau a chrynodebau o'r stoc. Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol 

Caerffili yn cymryd rhan lawn yn y cynllun B4U rhanbarthol a'r ddarpariaeth catalog 

cenedlaethol ac sydd ar gael ar www.llyfrgell.cymru  

10 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn gweithio gydag ystod eang o 

bartneriaid i hyrwyddo a darparu gwasanaethau i gynulleidfaoedd 

newydd ac amrywiol, felly yn galluogi mwy o bobl i elw o’u 

gwasanaeth.

Cyflawni'n 

llawn

Mae defnyddio Twitter, Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill yn cael ei annog yn yr 

18 safle sefydlog ymhlith yr holl staff rheng flaen.  Mae cyllid yn cael ei glustnodi yn 

flynyddol ar gyfer marchnata a gweithgareddau hysbysebu ar draws rhwydwaith safleoedd 

Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol.  Mae nifer o ddigwyddiadau proffil uchel yn ystod y 

flwyddyn, megis Her Darllen yr Haf a Chynllun Darllen Gyda'n Gilydd, yn cael eu cydlynu â 

thîm Cyfathrebu'r Cyngor i gael yr effaith fwyaf gyda chwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.  

Fodd bynnag, dylid nodi bod y cyllid sydd ar gael ar gyfer marchnata targedig ar gyfer 

digwyddiadau wedi’i leihau yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae effaith yr adnoddau 

sydd ar gael ar gyfer allgymorth o'r fath yn cael ei flaenoriaethu'n bennaf ar gyfer grwpiau 

oedran allweddol gan gynnwys plant a thrigolion ifanc.  Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn 

parhau i gynnig apêl eang i gwsmeriaid a phobl sydd ddim yn gwsmeriaid, fel sydd wedi'i 

ddangos yn Arolwg Cartrefi 2017 y Cyngor, gyda 96% wedi ymateb eu bod yn fodlon iawn 

neu eithaf bodlon gyda darpariaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol. Adroddwyd bod 

Arolwg Cartrefi Corfforaethol 2019, a oedd i gael ei gynnal yn 2019, wedi'i ohirio am nifer o 

resymau a oedd yn cynnwys COVID-19 ac nid yw penderfyniad Corfforaethol wedi'i wneud 

eto ynghylch a fydd yr arolwg yn parhau.

11 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn ymgynghori â defnyddwyr yn 

rheolaidd i gasglu eu barn ar y gwasanaeth a chasglu 

gwybodaeth am eu hanghenion newidiol.

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn tanysgrifio i wasanaeth Arolwg 

Defnyddwyr Llyfrgelloedd Cyhoeddus y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 

Chyfrifyddiaeth ac yn cynnal holiaduron ar wahân i Oedolion, Plant a Phobl Ifanc bob yn ail 

flwyddyn. Digwyddodd yr Arolwg Oedolion diweddaraf ym mis Mai 2019 ac mae disgwyl i'r 

Arolwg Plant a Phobl Ifanc digwydd ym mis Hydref 2020 (yn amodol ar ailagor ein 

hadeiladau i'r cyhoedd oherwydd COVID-19). Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref 

Sirol yn cael ei gynnwys yn Arolwg Cartrefi'r Awdurdod Lleol bob yn ail flwyddyn.  Fodd 

bynnag, mae wedi dod i'm sylw fod Arolwg Cartrefi Corfforaethol 2019, a oedd wedi'i 

gynllunio i ddigwydd yn 2019, wedi'i gohirio am nifer o resymau a oedd yn cynnwys COVID-

19 ac nid yw penderfyniad Corfforaethol wedi’i wneud eto ynghylch a fydd yr arolwg yn 

parhau.
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12 Bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn darparu mynediad at 

strategaeth, polisïau, amcanion a gweledigaeth y gwasanaeth 

llyfrgell, mewn print ac ar-lein, mewn amrywiaeth o ieithoedd fel y 

bo’n briodol i’r gymuned.

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn rhoi mynediad i drigolion at ei 

Gynllun Strategol 2017-2020 ar-lein yn https://www.caerphilly.gov.uk/My-

Council/Strategies,-plans-and-policies/Libraries?lang=cy-gb.

Cyflawni'n llawn

Cyflawni'n rhannol

Ddim wedi'i gyflawni
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DASLlCC 1 Gwneud gwahaniaeth 2019-20

Canran yr oedolion sy’n credu bod defnyddio’r llyfrgell wedi’u helpu i ddatblygu sgiliau newydd 25%

Canran yr oedolion sydd wedi cael gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch iechyd a lles yn y llyfrgell 38%

Canran yr oedolion sydd yn teimlo bod y llyfrgell yn lle diogel a chroesawgar i ymweld â hi 99%

Canran yr oedolion sy’n credu bod y llyfrgell wedi gwneud gwahaniaeth i’w bywydau 41%

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) Mai-19 Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn)

Sylw'r Awdurdod:

Canran y plant 7-16 oed sy’n meddwl bod defnyddio’r llyfrgell yn eu helpu i ddysgu a chael gwybod pethau 60%

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) Gorff-18

Sylw'r Awdurdod:

Nodwch, credaf mai gwasanaeth llyfrgell Caerffili yw'r unig awdurdod yn Ne-ddwyrain Cymru sy'n parhau i ddefnyddio proses arolwg CIPFA.  Rydym yn falch iawn o weld gwelliant mewn 3 o'r 4 categori yng 

nghanlyniadau'r Arolwg Oedolion a gynhaliwyd yn ystod mis Mai 2019, o'i gymharu â'r arolwg ym mis Mai 2017.   Mae hyn yn ymwneud yn benodol â chwsmeriaid sy'n credu bod y llyfrgell wedi eu helpu i 

ddatblygu sgiliau newydd (cynnydd o 1%), cwsmeriaid sydd wedi dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer iechyd a lles (cynnydd o 5%) a nifer y cwsmeriaid sy'n credu bod y llyfrgell wedi gwneud gwahaniaeth 

i'w bywydau (cynnydd o 3%).   Mae defnyddwyr sy'n oedolion yn fodlon iawn bod y llyfrgell yn lle pleserus, diogel a chynhwysol i ymweld ag ef ac mae'r ffigur hwn yn aros yr un fath ar 99%.   Yn ystod Arolwg 

CIPFA Oedolion 2019, rydym wedi casglu sylwadau cwsmeriaid a byddwn yn adolygu'r rhain er mwyn cynyddu a gwella canrannau a gwasanaethau pob categori ymhellach. 
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DASLlCC 2 Bodlonrwydd cwsmeriaid 2019-20

Canran yr oedolion sy’n credu bod y dewis o lyfrau yn ‘dda iawn’ neu'n ‘dda’ 94%

Canran yr oedolion sy’n credu bod safon y gofal cwsmeriaid yn ‘dda iawn’ neu'n ‘dda’ 99%

Canran yr oedolion sy’n credu bod y cyfleusterau TG yn ‘dda iawn’ neu’n ‘dda’ 91%

Canran yr oedolion sy’n credu bod y llyfrgell yn ‘dda iawn’ neu'n ‘dda’ yn gyffredinol 98%

Dyddiadau'r arolwg (mis a blwyddyn) Mai-19

Sylw'r Awdurdod:

Mae disgwyl i'r gwasanaeth llyfrgell redeg Arolwg Plant ac Oedolion Ifanc CIPFA yn ystod mis Hydref 2020.  Fodd bynnag, bydd p'un a fydd hyn yn digwydd yn cael ei adolygu yn ystod mis Medi 2020 oherwydd y 

cyfyngiadau COVID-19 sydd ar waith ar hyn o bryd.   Bu gostyngiad o 8% ymhlith plant 7 ac 16 oed sy'n credu bod eu llyfrgell leol yn eu helpu i ddysgu a darganfod pethau.   Gall hyn adlewyrchu 

hunangynhaliaeth gynyddol y grŵp oedran hwn, y gellir dadlau ei fod wedi dod yn fwy llythrennog a dibynnol yn ddigidol na chenedlaethau blaenorol.  Mae gan Ysgolion Cynradd y Fwrdeistref Sirol gynnig 

cymorth digidol gwell gyda llawer yn rhoi dewis o ddyfeisiau caledwedd ac amgylcheddau ar-lein i ddisgyblion eu defnyddio wrth ymgymryd ag aseiniadau unigol a thîm a gwaith cartref.  Yr her i Wasanaeth 

Llyfrgelloedd Cyhoeddus y Fwrdeistref yw darparu mynediad cymunedol ystyrlon i'r cyfleoedd digidol, darllen ac astudio y mae plant a phobl ifanc wedi dod i arfer â nhw yn yr ysgol, y tu allan i'r oriau hyn.  Dros y 

deuddeg mis diwethaf, mae gwasanaeth llyfrgell Caerffili wedi bod yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r materion hyn: cyswllt digidol â rhaglen ddarllen ysgolion dewisol gan CBSC: Mae Dysgu Carlam y Dadeni 

wedi'i ychwanegu at gatalog y llyfrgell.   Mae'r wefan Dysgu Carlam yn caniatáu i blant wirio 'sgôr darllen' llyfr penodol.   Yna gallant ddefnyddio'r Llyfrgell ar-lein neu ofyn am lwyfannau gwasanaeth i wirio 

argaeledd a gallant gadw neu ofyn am yr eitem honno am ddim.   Mae'r tîm Llyfrgellydd Cymunedol hefyd wedi bod yn gweithio i gyflwyno Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili i ysgolion 

Cynradd ac Uwchradd.  Mae'r Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion yn brosiect darllen a digidol cysylltiedig mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ac mae’n darparu ysgolion sydd wedi ymuno â'r gwasanaeth gyda’r 

canlynol:  

- Cerdyn Casglu Darllen ar gyfer Pleser (CA2)

- Cerdyn Darllen ar gyfer Pleser i Athrawon (CA2)

- Cerdyn Dosbarth Hwyl Darllen (CA2)

Nod y Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion Uwchradd yw eu darparu â’r canlynol:                                                                                                                                                                                                               - 

Casgliad Thema / Math

- Cymorth Llyfrgellydd Proffesiynol

- Cystadleuaeth Flynyddol

- Gweithio mewn Partneriaeth                                                                             

Unwaith eto, mae'r prosiect hwn wedi'i ohirio dros dro oherwydd cyfyngiadau COVID-19. 

Mae sgôr yr Oedolion sy'n credu bod y dewis o lyfrau yn dda iawn neu'n dda wedi aros ar 94%      Mae hwn yn ganlyniad dymunol ac mae'n tynnu sylw at y ffaith bod y gwasanaeth, er gwaethaf gostyngiad yn y 

gyllideb Adnoddau, yn parhau i fuddsoddi a phrynu ystod ragorol a pherthnasol o stoc oedolion ym mhob math addas.  Mae'r ffigur gofal cwsmeriaid yn parhau i fod ar 99%.  Mae hyn yn amlygu'r parch mawr y 

mae defnyddwyr presennol yn ei roi ar y gwasanaeth llyfrgell lleol y maent yn ei ddefnyddio ac yn elwa ohono.   Fodd bynnag, rhaid nodi, ers i'r arolwg gael ei gynnal, fod y gwasanaeth wedi gweld 6 yn fwy o'i 

lyfrgelloedd yn dod yn bwyntiau gwasanaeth staff sengl, felly gall y ffigur uchel parhaus hwn barhau i fod yn anodd ei gynnal.   Er ei fod yn wasanaeth staff sengl, bydd y gwasanaeth a staff y llyfrgell yn ymdrechu 

i ddarparu'r gwasanaeth gorau y gall wneud, er gwaethaf y gostyngiadau parhaus yn y gyllideb sydd ar y gwasanaeth.  Mae un maes dibrisiant bach yn ymwneud â chyfleusterau cyfrifiadurol sydd wedi gostwng 

gan 1%.  Mae'r gostyngiad cymedrol yn cyfateb i lefel disgwyliad aeddfed ar-lein a thechnolegol gan gwsmeriaid nad yw'r gwasanaeth bwrdeistref wedi gallu ei fodloni o ran ei ystâd PC bresennol.   Mae gan bob 

llyfrgell bellach offer Wi-fi ac mae argraffu Wi-fi bellach yn cael ei wneud yn y rhwydwaith canghennau hyb.  
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Sgôr gyffredinol allan o ddeg ar gyfartaledd a roddwyd gan ddefnyddwyr 7-16 oed i’r llyfrgell maent yn eu 

defnyddio
9.4

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) Gorff-18 Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn)

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 3 Cymorth ar gyfer datblygiad unigol 2019-20 % y cyfanswm

Nifer o fannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am 10 awr a mwy sy'n darparu:

Cymorth sylfaenol i ddefnyddio’r seilwaith TGCh a gynigir (gan gynnwys y rhwydwaith diwifr) a chymorth i gael 

gafael ar y rhychwant o adnoddau gwybodaeth electronig sydd ar gael.
18 100%

Hyfforddiant i wella llythrennedd, llythrennedd gwybodaeth, rhifedd a sgiliau digidol. 18 100%

Cymorth i ddefnyddwyr i gael gafael ar adnoddau e-lywodraeth lleol a chenedlaethol. 18 100%

Rhaglenni/gweithgareddau datblygu darllenwyr ar gyfer oedolion a phlant 18 100%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

DASLlCC 4 Cymorth ar gyfer iechyd a lles 2019-20 % y cyfanswm

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am 10 awr yr wythnos neu fwy sydd yn cynnig:

Cynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru 18 100%

Mae Arolwg Plant ac Oedolion Ifanc CIPFA yn dangos cynnydd cadarnhaol ar gyfer y sgôr gyffredinol ar gyfer y llyfrgell y maent yn ei defnyddio.  Mae'r gwelliant yn cyfateb i'r ystod ragorol o adnoddau, gofod, 

grwpiau dan arweiniad llyfrgelloedd fel The Reading Hack, Sialens Ddarllen yr Haf, i gyd yn ymroddedig i anghenion pobl ifanc a phlant ar draws y fwrdeistref.   Mae'r gwasanaeth llyfrgell i fod i redeg Arolwg 

Plant ac Oedolion Ifanc CIPFA yn ystod mis Hydref 2020.  Fodd bynnag, bydd y penderfyniad o ran a fydd hyn yn digwydd yn cael ei adolygu yn ystod mis Medi 2020 oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 sydd ar 

waith ar hyn o bryd.

Mae nifer bresennol y safleoedd a lefel y ddarpariaeth wedi'u cynnal yn 2019-2020, er bod yn rhaid nodi y gallai hyn fod yn heriol yn y dyfodol oherwydd pwysau ariannol cynyddol sy'n gysylltiedig â Chynllun 

Ariannol Tymor Canolig yr Awdurdod Lleol, a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar ddyraniadau adnoddau a niferoedd staffio a'r cyfyngiadau COVID-19 presennol.  Mae'r holl bwyntiau gwasanaeth sefydlog yn 

ymwneud â darparu cymorth TGCh sylfaenol i gwsmeriaid.   Mae cyflenwad staffio Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol a nifer o sefydliadau partner yn darparu cymorth '1-i-1' mewn llythrennedd digidol 

drwy sesiynau Clic Cyntaf a Dydd Gwener Digidol.  Trwy fynediad at ddarpariaeth rhyngrwyd am ddim, mae gan ddefnyddwyr fynediad at gefnogaeth ar gyfer ymchwil ddigidol, hamdden neu wybodaeth a 

darperir cefnogaeth i breswylwyr sydd angen gwneud cais, cyrchu a diweddaru eu hanghenion budd-daliadau ar-lein.  Mae gwasanaethau llyfrgell hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid i gefnogi cylch 

gwaith ehangach datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a gwybodaeth.   Yn ystod mis Ebrill 2019, gosododd y gwasanaeth llyfrgell Argraffu Wi-fi yn ei Hybiau a llyfrgelloedd tref Bargod, Coed Duon, Caerffili, 

Rhymni, Rhisga ac Ystrad Mynach.  Mae Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili wedi ffurfio partneriaeth â'r Llywodraeth ac wedi cefnogi cwsmeriaid sydd angen defnyddio Cynllun Setliad yr UE: Cynllun Setliad yr UE 

yw’r cynllun i helpu dinasyddion yr UE a'u teuluoedd i wneud cais i gael statws sefydlog neu cyn-setliad y DU. Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2019, cawsom 9 archeb unigol.   Er bod 11 o'r 18 Llyfrgell yng 

Nghaerffili bellach wedi'u staffio'n sengl, rydym wedi parhau i ddarparu rhaglenni a gweithgareddau datblygu darllenwyr i oedolion a phlant.   O werth i’w nodi yn adroddiad eleni yw’r Rhaglen Ymgysylltu ag 

Ysgolion Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili, Sialens Ddarllen yr Haf 2019 a'r rhaglen Darllen Gyda'n Gilydd.
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Cynllun Llyfrau Llesol 18 100%

Casgliad penodol ar iechyd a lles 18 100%

Gwybodaeth am ffyrdd o fyw iachach ac ymddygiad iach – taflenni, llyfrau ac ati 18 100%

Cyfeirio at wasanaethau iechyd a lles 18 100%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am 10 awr yr wythnos neu fwy sydd yn cynnig:

Grwpiau Darllen ar y Cyd (darllen yn uchel gyda’i gilydd) 6

Clybiau llyfrau (trafod llyfr penodol) 18

Canser Macmillan neu bartneriaethau eraill yn ymwneud â gwybodaeth iechyd 18

Hyrwyddwyr a gwasanaethau Dementia Gyfeillgar 18

Gweithgareddau ymwybyddiaeth iechyd meddwl 18

Sylw'r Awdurdod:

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili wedi parhau i ddarparu cymorth rhagorol ar gyfer iechyd a lles i breswylwyr.   Mae'r holl gynlluniau’n cael eu hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru: Mae'r gwasanaeth 

llyfrgell wedi cefnogi ymhellach Rhagnodi Llyfrau Cymru, Darllen yn Dda gyda Dementia a Darllen yn Dda ar gyfer Iechyd Meddwl.  Gwnaed buddsoddiad ariannol sylweddol gan y gwasanaeth llyfrgell i sicrhau 

bod gan bob un o'r 18 llyfrgell lleiafswm o 1 set ar gyfer pob cynllun.  Felly mae gan bob un o'r 18 llyfrgell lleiafswm o 1 casgliad llawn o bob cynllun, fesul cangen i'w fenthyg i'r cyhoedd. Mae cael copïau lluosog 

yn sicrhau y gall llyfrgelloedd gefnogi meddygon teulu, Timau Iechyd Meddwl Cymunedol, ceisiadau ynghylch cadw’r teitlau a'r benthyciad cyffredinol.                                                                                                                                                                                                                         

Mae gwasanaeth Llyfrgell Caerffili yn parhau i fuddsoddi yn ei stoc iechyd a lles.   Rhwng Ebrill 1af 2019 a 18fed Chwefror 2020 (oherwydd uwchraddio SRhLl bu'n rhaid i'n pryniant Caffaeliadau ddod i ben am y 

flwyddyn), prynodd yr awdurdod 353 o deitlau iechyd a lles a byddai wedi rhagori ar ffigur y llynedd o 450 pe gallem wedi parhau i brynu.                                                                                                                      

Mae ein holl lyfrgelloedd yn cadw, darparu a chyfeirio preswylwyr at wybodaeth am ffyrdd iach o fyw, ac ymddygiad ac rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gyflawni hyn: posteri, taflenni, Ffeiliau 

Cymunedol, gwybodaeth leol, chwiliadau ar y rhyngrwyd, DEWIS Cymru - adnodd ar-lein y gall staff neu'r cyhoedd ymweld ag ef i gael gwybodaeth neu gyngor am eu lles.  Yn olaf, mae llawer o ddarparwyr 

gwasanaethau iechyd yn parhau i ddefnyddio ein mannau llyfrgell fel mannau cyfarfod neu fannau arddangos ac mae enghraifft fach o hyn yn cynnwys: Sesiynau Cwnsela Ieuenctid, Cymorthfeydd Dyledion, 

Shelter, Cymorth i Ddioddefwyr, Cymorth Tenantiaeth, Grŵp Colli Clyw “Chats” ac ati.
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Sylw'r Awdurdod, yn cynnwys manylion o ddigwyddiadau:

DASLlCC 7 Lleoliad mannau gwasanaeth 2019-20

Dwysedd y boblogaeth (person yr hectar) 6.5

% yr aelwydydd o fewn 2.5 milltir (neu 10 munud o amser teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus) i fan gwasanaeth 

sefydlog, neu o fewn ¼ milltir i arhosfan llyfrgell deithiol
98%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

DASLlCC 8 Defnyddio'r llyfrgell 2019-20 Fesul 1,000 o'r boblgth

Cyfanswm nifer yr ymweliadau i lyfrgelloedd yn ystod y flwyddyn 650,881 3596

Nodwch y dull a ddefnyddiwyd i gyfrifo hwn

Cyfanswm nifer yr ymweliadau allanol i wefan llyfrgelloedd yn ystod y flwyddyn 78,488 434

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili yn hwyluso 50 o Grwpiau Darllen yn y Fwrdeistref sydd naill ai'n rhai llyfrgell neu'n rhai cymunedol.  Mae hyn yn welliant o 1 grŵp ychwanegol ar gyfanswm y 

llynedd.  Mae'r gwasanaeth yn parhau i ymrwymo'n ariannol i adnoddau'r Grŵp Darllen drwy brynu casgliadau newydd y gofynnir amdanynt.   Yn ystod 2019 rhoddwyd cytundeb ar waith i roi casgliadau Grŵp 

Darllen Caerffili ar waith i lyfrgelloedd partner B4U yn Ne Ddwyrain Cymru.   Er nad yw'r gwasanaeth llyfrgell yn cynnal sesiynau Darllen Allan ar hyn o bryd, mae staff llyfrgell proffesiynol yn ymweld â Chartrefi 

Gofal a Nyrsio lleol ac yn hwyluso sesiynau darllen gyda'i gilydd.                                              Mae gwasanaeth Llyfrgell Caerffili yn parhau i gynnal partneriaethau gwybodaeth iechyd rhagorol.   Yn ystod 2019, 

mynychodd y Rheolwr Gwasanaethau Darllen gyfarfodydd Clwstwr Meddygon Teulu i dynnu sylw at y gwaith iechyd a lles gwerthfawr a ddarperir gan y gwasanaeth llyfrgell.   Mae'r aelod hwn o staff hefyd yn 

aelod o Fwrdd Partneriaeth Cymunedol Dementia Cyfeillgar ar gyfer ardal Gwent ac mae Llyfrgellwyr Cymunedol yn cynrychioli'r gwasanaeth llyfrgell yn Rhwydwaith Lles Integredig Caerffili sydd newydd ei 

ffurfio.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Thîm Ysgolion Iach CBSC a Llywodraeth Cymru i helpu i gyflawni'r Cynllun Urddas Mislif a darparu cynhyrchion mislif am ddim yn ein toiledau cyhoeddus ym 

mhob un o'r 18 safle llyfrgell, ac rydym wedi bod yn darparu'r eitemau rhad ac am ddim hyn ers mis Gorffennaf 2019.   Mae mannau llyfrgell ac ystafelloedd seminar yn darparu mannau cymunedol hanfodol i'n 

partneriaid iechyd a lles fel Gwau a Chloncan, grwpiau Crefftwyr, Clwb Scrabble Cymraeg, Ioga Babanod, Grŵp Myfyrio ar Anhwylderau Bwyta, Grŵp Myfyrdod Ymddeol y Gwasanaeth Sifil ac ati.  Mae'r 

gwasanaeth llyfrgelloedd hefyd yn cyfrannu gwybodaeth ar-lein ar system DEWIS Cymru.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fel rhan o Gynllun Gweithredu Dementia Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili 2018-2020, mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn parhau i gefnogi'r agenda Dementia.   Mae ein holl lyfrgelloedd yn arddangos yr 

Achrediadau 'Cyfaill Dementia'.  Rydym yn parhau i brynu stoc ac adnoddau sy'n ymwneud â'r agenda Dementia a mynychodd y Rheolwr Gwasanaethau Darllenwyr Gynhadledd Gymunedol Dementia Cyfeillgar 

Gwent gan ddarparu sgwrs i dros 300 o gynrychiolwyr ar y 'cynnig' Dementia a'r gwaith rhagorol sydd wedi'i wneud ac sy'n parhau i gael ei wneud gan y gwasanaeth llyfrgelloedd.   Dathlodd y gwasanaeth 

Wythnos Gweithredu Dementia ym mis Mai 2019 gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig:  Te ac Atgofion, sesiynau Cyfeillion Dementia, arddangosfeydd ffotograffig a chanu cynulleidfaol ac yn ystod 

gweithgareddau'r wythnos, lansiwyd y Bagiau Cof Dementia yn swyddogol (bag o adnoddau a chymhorthion i'r rhai sy'n byw gyda'r rhai sydd â dementia neu'n eu cefnogi).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Unwaith eto, mae ein hadnoddau stoc a'n lleoliadau yn cefnogi ymwybyddiaeth iechyd meddwl i'r gymuned.   Mae gan bob un o'r 18 llyfrgell gasgliad llawn o'r llyfrau “Reading Well for Mental Health” ac mae ein 

hadeiladau'n cefnogi llawer o bartneriaid gan gynnwys: Caerffili MIND, Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar y GIG (hyd - 8 wythnos), Shelter, Grŵp Byw'n Annibynnol a Grŵp Therapi Ymddygiad Tafodieithol.                                                               

Mae'r gwasanaeth llyfrgell yn cynnal 19 ffrwd Twitter ac 1 dudalen Facebook.   Mae cyfanswm o 2003 o unigolion unigryw yn 'hoffi' Llyfrgelloedd Caerffili ar Facebook (cynnydd i'r llynedd o 384).   Mae gan 

dudalennau Twitter gyfanswm o 9,956 o ddilynwyr (cynnydd o 3,222, er nad yw'r rhain o reidrwydd yn ddilynwyr unigryw ac efallai'n hoffi cyfrifon lluosog Twitter y llyfrgelloedd).  Rydym yn disgwyl i'r cyfansymiau 

hyn godi'n sylweddol yn dilyn cyfyngiadau symud COVID-19 oherwydd ein presenoldeb cynyddol ar-lein. 

Mae nifer a dosbarthiad presennol y llyfrgelloedd sefydlog wedi'u cynnal gan y Fwrdeistref Sirol.

Cyfrifiad am y flwyddyn gyfan
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Cyfanswm nifer y benthycwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn 37,120 205

Cyfanswm y nifer sy'n aelodau o'r llyfrgell 200,974 1,110

Cyfanswm nifer y llyfrau a fenthycwyd gan oedolion 281,330 1,554

Cyfanswm nifer y llyfrau a fenthycwyd gan blant 160,310 886

Cyfanswm nifer y deunydd clyweledol a fenthycwyd 10,571 58

Cyfanswm nifer y deunydd electronig a lawrlwythwyd 49,275 272

Sylw'r Awdurdod (gan gynnwys enwau unrhyw fannau gwasanaeth a rennir ac sy'n rhannu dulliau cyfrif, a dyddiad y glanhau diwethaf ar ddata aelodaeth; dylech ddarparu nodyn o unrhyw 

ystadegau a gasglwyd ar y defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol hefyd, a sut mae'r data hwn yn cael ei gyfri.):
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DASLlCC 9  Deunydd darllen cyfoes a phriodol 2019-20 Fesul 1,000 o'r boblgth

Cyfanswm nifer yr eitemau a dderbyniwyd 27,316 151

Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau (o DASLlCC 14) £246,198 £1,360

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Nodwch yr wybodaeth bwysig ganlynol sy'n ymwneud â ffigurau perfformiad Dangosyddion Ansawdd Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 8:                                                                                                                                                                                                                             

Cafodd Gwasanaeth Llyfrgell y Fwrdeistref Sirol gyfarwyddyd i gau eu drysau i'r cyhoedd oherwydd pandemig COVID-19 ar ddydd Gwener 20fed Mawrth 2020.                                                                                                                

Oherwydd symud i SRhLl Cymru Gyfan (Sirsi Dynix Symphony), nid oedd gan Wasanaeth Llyfrgell Caerffili fynediad i'r System Rheoli Llyfrgelloedd bresennol (Infor Vibis) oherwydd gwaith integreiddio allweddol:                                 -

O'r 23ain Chwefror 2020 Roedd caffael a phrynu stoc (gan gynnwys y gyfnewidfa Data Electronig) wedi'u gohirio - ni ellid prynu nac ychwanegu stoc.                                                                                                      -O'r 16eg Mawrth 

2020, nid oedd gan staff gwasanaethau llyfrgell a'r cyhoedd fynediad o gwbl i System Rheoli Llyfrgell Vubis gan gynnwys gwasanaethau ar-lein fel catalog y llyfrgell, adnewyddu stoc, adnewyddu cyfrolau, talu, cynnal a chadw stoc 

ac ati.                                                                                                                                                                                                                                                      Llinell 71 - Mae'r ymweliadau llyfrgell sy’n dangos Cyfrif Llawn ar 

gyfer y cyfnod 1af Ebrill 2019 a 20fed Mawrth 2020.   Mae cyfanswm y ffigurau a ddangosir ond wedi gostwng ychydig (gostyngiad o 1,045) ar ffigur y llynedd a chredaf pe bai llyfrgelloedd wedi aros ar agor, byddai'r ffigur hwn wedi 

rhagori ar gyfanswm y llynedd o 651,926.                                                                                                                                                                                 Llinell 73 - Mae yna ostyngiad o ffigur y llynedd ar gyfer nifer yr ymweliadau 

allanol â gwefan y llyfrgell.  Fodd bynnag, rhaid nodi y rhagwelwyd gostyngiad yn y ffigur hwn oherwydd y newid i'r SRhLl lle'r oedd mynediad yn gyfyngedig.  Mae ymweliadau â gwefan y llyfrgell yn is oherwydd y defnydd llawer 

uwch gan gwsmeriaid o Borrowbox ac RB Digital Apps.  Mae lanlwytho apiau i ddyfeisiau yn negyddu'r defnydd o orfod ymweld â gwefan y llyfrgell.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Llinell 74 - Erys benthycwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn yn gyson.                                                                                                                                                                                                                    Llinell 75 - Mae cyfanswm 

nifer aelodau'r llyfrgell wedi cynyddu ers cyfanswm y llynedd.                                                                                                                                                                                                                                                Llinellau 76 a 77 - 

Mae cyhoeddiadau llyfrau blynyddol oedolion a phlant yn is na'r disgwyl eleni.  Fodd bynnag, er bod cyhoeddiadau oedolion wedi gostwng 5%, mae hyn yn ostyngiad llai na ffigur y llynedd o 8%.   Rhaid nodi na phroseswyd unrhyw 

drafodion stoc plant nac oedolion o 16eg Mawrth 2020 ar y system Infor Vubis ac nad yw cyhoeddiadau stoc a gwblhawyd ar y system Symphony all-lein wedi'u coladu a'u hychwanegu at y ffigurau hyn ar gyfer y ffurflen dychwelyd 

eleni.  Pryder i Wasanaeth Llyfrgell Caerffili yw'r gostyngiad o ran cyhoeddiadau ac adnewyddiadau plant.  Unwaith eto, mae ffactorau lliniarol pwysig y mae'n rhaid eu hesbonio gan gyfeirio at y materion isod:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Yn ffurflen SLlCC y llynedd, eglurodd y gwasanaeth ei fod wedi cynnal archwiliad o'i Fenthyciadau Cymunedol i'r grŵp oedran dan 16 oed.   Cyflawnwyd hyn er mwyn rheoli'n agos yr adnoddau a gafodd eu benthyca a hyd / 

amlder yr adnewyddiadau.   Mae ffigurau cyhoeddiadau i blant eleni yn dangos yn glir gylch 12 mis llawn y prosiect hwn - er yn anfantais fawr i ni.  Fodd bynnag, ar nodyn cadarnhaol, mae'n caniatáu i ni nodi gwir feincnod y gallwn 

weithio arno i ddatblygu ein cynnig i blant ac oedolion ifanc ymhellach, a sicrhau ein bod yn cadw o leiaf 25% o gyfanswm y gyllideb adnoddau ar gyfer stoc ac adnoddau plant ac oedolion ifanc.                           2. Yn ail, ni 

adnewyddwyd gweddill y benthyciadau Cymunedol Plant mewn llyfrgelloedd cangen yn ystod mis Mawrth 2020 oherwydd y cau COVID19: nid oedd 12 o'r 18 pwynt gwasanaeth yn gallu adnewyddu'r benthyciadau hyn cyn y 

cyfyngiadau cloi.  Amcangyfrifir bod cyfrifiad yn amlygu y gellid ychwanegu 4,600 - 5,000 o fenthyciadau eraill.                                                                                                                                                                                3. Yn 

drydydd, ar ôl cau Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion Caerffili yn 2010, cadwodd Llyfrgelloedd Caerffili a Rhisga cyn-Stoc Llyfrgelloedd Ysgolion ar gyfer benthyca plant ac athrawon, wedi'i ail-deitlo fel Cymorth Gwaith Cartref.  Dros y 

12 mis diwethaf, gwnaed y gwaith golygu stoc angenrheidiol i'r stoc hon.   Yn dilyn y meini prawf a nodir ym Mholisi Stoc Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili 2019, asesir teitlau o ran eu hoedran, eu cyflwr, eu cynnwys presennol ac ati.  

Mae hyn wedi arwain at sicrhau bod gostyngiad yn y stoc yn y maes hwn ar gael i'w fenthyg, ac rydym yn rhagweld y bydd y gwaith o olygu stoc bellach o'r casgliad hwn yn parhau dros y 12 mis nesaf.                                  4. Yn 

ystod 2019 / 2020, yn unol â phwysau cyllideb ariannol canol tymor pellach CBSC, cynhaliodd gwasanaeth Llyfrgell Caerffili ail broses adlinio staff lle cafodd 2 swydd Llyfrgellydd Cymunedol amser llawn arall eu dileu o'r strwythur.  

Rôl bwysig y swyddi llyfrgell proffesiynol hyn oedd ymgymryd â dyletswyddau o ran datblygu a darparu gwasanaethau o fewn meysydd arbenigol a nodwyd, gan gynnwys gwaith gyda phlant a phobl ifanc; darganfod a manteisio ar 

adnoddau; datblygiad darllenwyr o bob oed; darparu gwybodaeth a datblygu gwasanaethau TGCh; gweithgareddau diwylliannol, datblygu cynulleidfaoedd a darparu gwasanaethau i grwpiau cleientiaid penodol.  Mae peidio â rhoi'r 

staff hwn ar waith i gyfleu neges y llyfrgell, ffurfio partneriaethau a hyrwyddo'r gwasanaeth llyfrgell i'r grŵp pwysig hwn mewn cymdeithas wedi effeithio ar faterion stoc y categori hwn.  Er i'r gwasanaeth llyfrgell sefydlu'r Cynllun 

Ymgysylltu ag Ysgolion i ysgolion cynradd ac uwchradd, mae'r prosiect hwn wedi'i ohirio oherwydd COVID-19.                                                                                          5. Yn olaf, yn 2019, gwelodd proses adlinio staff y gwasanaeth 

llyfrgelloedd 6 llyfrgell arall yn dod yn bwyntiau gwasanaeth staff sengl.  Mae hyn yn gwneud cyfanswm o 11 o'r 18 pwynt gwasanaeth llyfrgell bellach yn rhai staff sengl.  Er bod gwasanaethau llyfrgell yn ymdrechu'n galed i 

ddarparu 'cynnig gwasanaeth alinio cyn-staff', rhaid nodi bod hyn yn anodd iawn ei gynnal.                                                                                                                  Mae Llinell 79 yn dangos cynnydd amlwg yn y defnydd o 

lawrlwythiadau electronig gan gwsmeriaid - y llynedd fe wnaethom gofnodi 32,092.   Mae ffigur eleni yn dangos cynnydd o 17,183 o lawrlwythiadau, sef cynnydd o 34%.  Mae hyn yn amlygu'r gwaith cyhoeddusrwydd a hyrwyddo 

gwych a wnaed gan y Llyfrgellwyr Cymunedol, staff rheng flaen a thîm Borrowbox.   Mae ystadegau cynnar yn dangos cynnydd arall yn ystod 2020 / 2021 oherwydd cyfyngiadau cloi COVID-19.

£246,198 £1360
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Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau i blant £58,229

Ydy'r cyfanswm yn cynnwys gwariant ar Wasanaeth Llyfrgell Ysgol? Nac ydi

Canran gwariant ar ddeunyddiau i blant 24%

Sylw'r Awdurdod

DASLlCC 10 Adnoddau yn Gymraeg 2019-20 Fesul 1,000 o'r boblgth

Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau Cymraeg £20,914

Canran gwariant ar ddeunyddiau Cymraeg 8%

Gwariant am bob 1,000 y boblogaeth breswyl sy'n siarad Cymraeg

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Cyfanswm nifer benthyciadau eitemau Cymraeg 8,293 46

Sylw'r Awdurdod

Er gwaethaf y gostyngiad yn y gyllideb Adnoddau, mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd wedi parhau gyda'i fuddsoddiad i'r Gymraeg ac mae'r ffigur yn parhau i fod ar 8%.   Yn anffodus mae ein benthyciadau Cymraeg 

wedi gostwng eleni.   Ar ôl edrych ar y dadansoddiad o'r ystadegau: mae'r prif wariant a benthyciadau ar deitlau Cymraeg i blant.  Cred Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili fod ansawdd a maint ac argaeledd llyfrau 

Cymraeg newydd i oedolion wedi gostwng dros y blynyddoedd, sy'n cyfateb i fenthyca is gan oedolion.  Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn prynu nifer o deitlau Cymraeg y mae'n teimlo sydd o fudd i'n cwsmeriaid, 

er enghraifft, mae'r gwasanaeth yn cefnogi grwpiau darllen Cymraeg yn y fwrdeistref a dysgwyr Cymraeg.   Rhaid nodi hefyd nad oes ffigurau ar gael o 16eg Mawrth oherwydd y gwaith integreiddio SRhLl.

Mae nifer yr eitemau a gaffaelwyd gan y gwasanaeth eleni yn is na'r angen.   Fodd bynnag, nodwch na ddylid cymharu ffigur eleni â'r cyfanswm a adroddwyd y llynedd - fel y gwyddoch, nid yw'r 6ed Canllaw 

Safonau Fframwaith yn glir o ran pa eitemau y dylid neu na ddylid eu cyfrif.  Dangosodd ffigur y llynedd gyfanswm uchel wrth i eitemau tanysgrifio a brynwyd yn ganolog gael eu cyfrif.   Fodd bynnag, newidiwyd y 

canllawiau hyn gan Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a'r Grŵp Cyfeirio Safonau ar y funud olaf a dim ond safon 'wedi'i bodloni'n rhannol' a gawsom ar ôl codi'r mater hwn.                                                                                                                                 

Am y tro cyntaf erioed, nid yw'r gwasanaeth llyfrgell wedi cyrraedd y safon hon o gwbl.   Gwelwyd gostyngiad o £85,000 yng nghyllideb y llyfrgell yn ystod 2019 / 2020 i'r Gyllideb Adnoddau a oedd yn effeithio'n 

ddifrifol ar nifer y teitlau unigol yr oedd y gwasanaeth yn gallu eu prynu a'u cynnig.   Ffactor arall a gyfrannodd at y gwasanaeth yn symud i'r system “Symphony” GRhLl Cymru Gyfan newydd.  O 23ain Chwefror 

2020, dechreuodd cyflenwyr stoc y gwasanaeth llyfrgelloedd eu prosesau integreiddio a diddymu’r Gyfnewidfa Data Electronig, ac nid oeddem yn gallu gosod unrhyw archebion stoc gyda'n cyflenwyr Cyfnewidfa 

Data Electronig ar ôl y dyddiad hwn.

Mae'r gostyngiad o 2% yn cyfateb i'r tanwariant a gostyngiad yng nghyllideb 2019 / 2020 i'r gyllideb Adnoddau.   Er gwaethaf hyn, mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn parhau i fod yn ymrwymedig i brynu stoc 

addas i blant ac oedolion ifanc ym mhob math, i gefnogi'r gwaith a wnaed gan Lyfrgellwyr Cymunedol y Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion, gwaith allgymorth i'r gymuned, benthyciadau cymunedol, Sialens Ddarllen 

yr Haf a phrosiectau ad hoc y gellir eu cyhoeddi drwy gydol y flwyddyn.

Gweler linell 98 uchod am y naratif ffigurau cyhoeddi

24%

8%
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DASLlCC 11 Mynediad ar-lein

2019-20 Fesul 10,000 o'r boblgth

A yw pob llyfrgell sefydlog a theithiol yn darparu o leiaf un ddyfais sy'n rhoi mynediad i'r cyhoedd at y Rhyngrwyd 

ac at gynnwys digidol ar y rhwydwaith?
Ydi

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

A yw'r holl fannau gwasanaeth sefydlog yn darparu mynediad diwifr i'r cyhoedd er mwyn iddynt ddefnyddio eu 

dyfeisiau eu hunain?
Ydi

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Nifer y dyfeisiau sy’n rhoi mynediad i’r Rhyngrwyd i’r cyhoedd sydd ar gael 250 13.81

Mewn llyfrgelloedd sefydlog 250

Mewn llyfrgelloedd teithiol Dd/B

Sylw'r Awdurdod

Nifer yr oriau sydd ar gael i’w defnyddio ar gyfleusterau TGCh sydd â mynediad i'r cyhoedd yn ystod y flwyddyn 344,210

Nifer yr oriau a gofnodwyd o ddefnyddio cyfleusterau TGCh gan y cyhoedd yn ystod y flwyddyn 56,999 17%

Sylw'r Awdurdod

Mae'r fwrdeistref yn parhau i gynnig mynediad i breswylwyr i 250 o derfynellau mynediad cyhoeddus ar draws ei 18 pwynt statig llyfrgell.   Mae hyn yn cyfateb i 14 terfynell am bob 10,000 o’r boblogaeth breswyl.   

Y mynediad hwn yw'r uchaf yng Nghymru  

Mae'r fwrdeistref yn parhau i gynnig mynediad i breswylwyr i 250 o derfynellau mynediad cyhoeddus ar draws ei 18 pwynt statig llyfrgell.   Mae hyn yn cyfateb i 14 terfynell am bob 10,000 o’r boblogaeth breswyl.   

Y mynediad hwn yw'r uchaf yng Nghymru  

Mae pob un o'r 18 pwynt gwasanaeth llyfrgell yn darparu mynediad Wi-fi i'r cyhoedd.   Mae hyn yn anochel wedi arwain at leihad yn y defnydd statig o gyfrifiaduron fel yr 
esbonnir yn Llinell 119 - Sylw'r Awdurdod
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DASLlCC 12 Cyflenwi ceisiadau 2019-20 %

Cyfanswm nifer y ceisiadau am eitemau unigol a wnaed yn ystod y flwyddyn 57,818

Nifer y ceisiadau yr hysbysir y defnyddiwr eu bod ar gael o fewn 7 diwrnod calendr i wneud y cais 45,676 79%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Nifer y ceisiadau yr hysbysir y defnyddiwr eu bod ar gael o fewn 15 diwrnod calendr i wneud y cais 48,567 84%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

DASLlCC 13  Lefelau staffio a chymwysterau 2019-20 Fesul 10,000 o'r boblgth

Cyfanswm nifer y staff (FTE) 45.3 2.50

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Sylw'r Awdurdod (gan gynnwys gwybodaeth am staff sy'n cael eu rhannu):

Nifer y staff sydd â chymwysterau cydnabyddedig yn gysylltiedig â llyfrgelloedd (FTE) (gan gynnwys meysydd 

cytras)
8.4 0.47

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Cyfrifwyd y ffigurau uchod rhwng 01/03/2019 a 20/03/2020 (diwrnod y cyfyngiadau cloi COVID-19) felly nid yw'n flwyddyn adrodd lawn.  Pe byddem yn gallu darparu ffigur cywir hyd at 31/03/20, byddem yn 

dangos gostyngiad yn yr oriau a gofnodwyd ar gyfer defnydd mynediad.   Gellir cysylltu'r gostyngiad hwn â'r defnydd cynyddol o ddyfeisiau personol sy'n cael eu cefnogi gyda Wi-fi y llyfrgell.  Rydym wedi adrodd i 

CIPFA fod cyfanswm o 382,587 o oriau Wi-fi (gyda dyfeisiau lluosog yn cael eu defnyddio ym mhob pwynt gwasanaeth) wedi'u cofnodi yn ystod 2019 / 2020.   Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi 

cydweithio â'n darparwr Wi-fi, sef Wi-fi Spark ac Adran TG CBSC i goladu data Wi-fi cywir.  Y fethodoleg yr ydym yn defnyddio nawr ac y byddwn yn parhau i'w defnyddio yw'r canlynol: Wif-fi Spark yn cynhyrchu 

adroddiadau defnydd misol, sy'n cael eu hanfon i Adran TG CBSC.  Mae CBSC yn defnyddio fformiwla wedi'i chyfrifo o flaen llaw i dorri lawr yr amser dyddiol mewn oriau a munudau o Wi-fi ym mhob man 

gwasanaeth.  Mae Tîm Gweinyddu'r Llyfrgell yn ail-gyfrifo hyn i ddefnydd misol ar gyfer pob pwynt gwasanaeth.   Nodwch mai dim ond ym mis Awst 2019 y dechreuwyd derbyn yr adroddiadau hyn, felly rydym 

wedi cymryd cipolwg o 3 mis o fis Medi, Hydref a Thachwedd 2019 ac wedi defnyddio'r ffigurau hyn i ddarparu defnydd amcangyfrifedig o 12 mis.  Er y dylai ffurflen CIPFA 2020/2021 adlewyrchu ffigur mwy 

cywir, yn anffodus ni fydd yn bosibl oherwydd cyfnod cyfyngiadau cloi’r gwasanaeth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Er gwaethaf gostyngiad yn nifer y ceisiadau penodol a wnaed yn ystod y flwyddyn a gostyngiad i gyllideb y llyfrgell, dim ond gan 2% y mae'r gwasanaeth wedi gostwng.  Er gwaethaf hyn, mae'r targed wedi'i 

gyflawni o hyd.   Oherwydd integreiddio'r SRhLl, rhoddodd gwasanaeth Llyfrgell Caerffili’r gorau i ddefnyddio gwasanaeth cais B4U ym mis Chwefror 2020.

Cyfeiriwch at y sylwadau uchod. 

Nid yw'r awdurdod wedi cyrraedd y targed o 3.6 fesul 10,000 o'r boblogaeth.   Yn ystod 2019 / 2020, oherwydd gostyngiadau yng nghyllideb CBSC, ymgymerodd y gwasanaeth llyfrgell ag ail broses adlinio staff.   

Daeth 6 phwynt gwasanaeth llyfrgell arall yn rhai staff sengl, gan wneud cyfanswm o 11 o 18 o bwyntiau gwasanaeth wedi'u staffio’n sengl erbyn hyn.  Cafodd 2 swydd broffesiynol Llyfrgellydd Cymunedol a 

swydd Uwch Reolwr TG Llyfrgelloedd (swydd broffesiynol Gradd 10) eu dileu o'r strwythur.    Oherwydd blaengynllunio, cynigiwyd swyddi amgen i staff llyfrgell yr oedd eu swyddi wedi’u dileu ar strwythur y 
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Nifer y staff sydd â chymwysterau mewn meysydd cytras (FTE) 8.4

Nifer y swyddi sy'n gofyn am gymwysterau llyfrgellyddiaeth 6.0

Nifer y staff â chymwysterau llyfrgellyddiaeth mewn swyddi nad oes angen cymhwyster llyfrgellyddiaeth (FTE) 3.4

Sylw'r Awdurdod:

A yw rheolwr gweithredol dynodedig y gwasanaeth llyfrgell yn meddu ar gymhwyster ffurfiol mewn 

llyfrgellyddiaeth, gwyddor gwybodaeth neu reoli gwybodaeth? 
Ydi

Rhowch fanylion am y cymwysterau cyfredol sydd ganddo/ganddi:

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Ymhle y mae safle'r swydd hon yn strwythur rheoli'r awdurdod lleol?

Beth yw swydd y llyfrgellydd proffesiynol uchaf ei safle (os yw'n wahanol i'r uchod)?

Ymhle y mae swydd y llyfrgellydd proffesiynol uchaf ei safle yn strwythur rheoli'r awdurdod lleol (os yw'n wahanol 

i'r uchod)?

Cyfanswm oriau gweithio staff yn ystod y flwyddyn 89,778

Nifer oriau staff sydd wedi’u treulio mewn hyfforddiant neu ddatblygiad personol/proffesiynol Dd/B

% yr amser a dreuliwyd mewn hyfforddiant a datblygiad personol/proffesiynol #VALUE!

Cafodd swydd Rheolwr TG a 2 swydd Llyfrgellydd Cymunedol broffesiynol eu dileu o'r strwythur.  Fodd bynnag, mae nifer o Gynorthwy-ydd Llyfrgell wedi ymgymryd ag astudiaeth broffesiynol gyda'r gobaith o 

ddod yn Llyfrgellwyr Siartredig yn y dyfodol.  Nid ydynt wedi cael eu comisiynu gan y Cyngor i ddilyn y cyrsiau hyn ac mae eu rolau a'u dynodiadau presennol yn annhebygol o newid ôl-astudio, oni bai bod aelod 

presennol o staff proffesiynol yn gadael ei swydd.

Oherwydd ailstrwythuro'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn 2019, cafodd 2 swydd Llyfrgellydd Cymunedol proffesiynol llawn amser eu dileu o'r strwythur.   Mae'r aelodau staff hyn wedi aros yn y gwasanaeth fel Uwch 

Gynorthwywyr Llyfrgell.   Cafodd swydd Uwch Reolwr TG arall hefyd ei dileu o'r strwythur.  Gyda’i gilydd, dyma gyfanswm gostyngiad o 3 swydd sy'n gofyn am gymhwyster llyfrgell.

Mae'r swydd hon yn rhan o'r Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol o dan Addysg a 

Dysgu Gydol Oes.  Mae rôl yr Uwch Reolwr, Llyfrgelloedd yn swydd swyddog 4ydd haen o fewn 

Strwythur yr Awdurdod Lleol. 

Cyd-Fagloriaeth Gradd y Celfyddydau mewn Hanes a Llyfrgellyddiaeth (BLib), Aelod Siartredig 

CILIP, Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA)
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#VALUE!

Cyfanswm nifer y gwirfoddolwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn Dd/B

Cyfanswm nifer oriau gweithio gwirfoddolwyr yn ystod y flwyddyn Dd/B

A yw'r achrediad Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwr gennych o ran y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol / 

NOS?

Yn gryno, disgrifiwch yr hyfforddiant a'r cymorth a gynigir i wirfoddolwyr.

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 14  Gwariant gweithredol 2019-20 % y cyfanswm

Gwariant ar staff £1,577,663 49%

Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau £246,198 8%

Gwariant ar gynnal a chadw, atgyweirio ac adnewyddu offer ac adeiladau £898,911 28%

Cyfanswm costau gweithredol eraill £529,181 16%

Cyfanswm y gwariant refeniw £3,251,953 100%

Cyfanswm y gwariant refeniw am bob 1,000 o'r boblogaeth £17,965

Cyfanswm gwariant cyfalaf £0

Cyfanswm gwariant cyfalaf am bob 1,000 o'r boblogaeth £0

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 15 Cost am bob ymweliad 2019-20 Cymhareb

Cyfanswm y gwariant refeniw ar staff a deunyddiau £1,823,861

Cyfanswm yr incwm a gynhyrchwyd £52,970.00

Cyfanswm nifer yr ymweliadau i safleoedd y llyfrgell yn ystod y flwyddyn 650,881            

Amherthnasol

Yn dilyn dogfen ganllaw Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau Hyfforddiant Staff SLlCC 13.                                                                                     

Mae cyfanswm oriau gwaith y staff yn ystod y flwyddyn wedi cynyddu o gyfanswm y llynedd oherwydd proses adlinio staff 2019.    Mae'r ffigurau ar gyfer llinell 129 yn dangos effaith swyddi CALl y mae'r broses 

hon wedi’i chael ar y gwasanaeth llyfrgelloedd.

Yn dilyn dogfen ganllaw Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau gwirfoddolwyr SLlCC 13.

Yn dilyn dogfen ganllaw Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau gwirfoddolwyr SLlCC 13.
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Cyfanswm nifer yr ymweliadau allanol i wefannau'r llyfrgelloedd yn ystod y flwyddyn 78,488              £2.43

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 16 Oriau agor 2019-20 Fesul 1,000 o'r boblgth

Cyfanswm oriau agor blynyddol yr holl fannau gwasanaeth 26,500 146

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Cyfanswm oriau agor blynyddol heb eu staffio’r holl fannau gwasanaeth

Sylw'r Awdurdod:

% y cyfanswm

Cyfanswm oriau cau mannau gwasanaeth sefydlog heb gynllunio gwneud hynny neu mewn argyfwng oherwydd 

diffyg yn yr adeilad neu staff ddim ar gael
815

Cyfanswm oriau agor a gynlluniwyd ar gyfer yr holl fannau gwasanaeth sefydlog 26,500 3.07%

Cyfanswm nifer yr arosfannau llyfrgell deithiol ac achlysuron cludo i’r cartref a gollwyd o ganlyniad i ddiffyg yn y 

cerbyd neu staff ddim ar gael
56

Cyfanswm arosfannau’r llyfrgell deithiol ac achlysuron cludo i’r cartref a drefnwyd 3,016 1.86%

Sylw'r Awdurdod:

Yn dilyn dogfen Ganllawiau Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau SLlCC 15.

Er gwaethaf proses ailddyrannu staff, arhosodd pob un o'r 18 pwynt gwasanaeth llyfrgell ar agor i'r cyhoedd yn ystod dychweliad eleni ac nid effeithiwyd ar amseroedd agor a chau.  Nid fi wnaeth cwblhau ffurflen 

y llynedd ar gyfer y ffigur hwn felly nid wyf yn siŵr pam y darparwyd y ffigur o 24,800 gan fod yr holl oriau agor wedi aros yr un fath.  Mae 2019/2020 yn gywir. 

Cafodd pob llyfrgell ym Mwrdeistref Caerffili gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gau eu drysau i'r cyhoedd ddydd Gwener 20fed Mawrth 2020 oherwydd pandemig COVID-

19.  Felly, nid oedd cyhoeddiad 4 wythnos am gau fel yr amlinellwyd yn yr SLlCC yn bosibl.  Felly, mae'r dyddiadau cau rhwng 21ain a 31ain Mawrth 2020 wedi'u cyfrifo fel eu bod ar gyfer cau mannau sefydlog a 

gwasanaethau symudol heb ei gynllunio ac mewn argyfwng.  Ar nodyn cadarnhaol, yn ystod 2019/20 2020, mae Gwasanaeth Dosbarthu i’r Cartref LibraryLink wedi cofrestru mwy o gwsmeriaid i'r gwasanaeth. 

Nid oes unrhyw wasanaeth wedi'i drosglwyddo'n rhannol i berchnogaeth gymunedol na gwirfoddolwyr.   Fodd bynnag, gall pwysau yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â Chynllun Ariannol Tymor Canolig yr Awdurdod 

Lleol roi'r safon hon ar waith. P
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Fframwaith 5

24%

33%

99%

38%

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) Mai-17

68%

Mai-16

Nodwch, credaf mai gwasanaeth llyfrgell Caerffili yw'r unig awdurdod yn Ne-ddwyrain Cymru sy'n parhau i ddefnyddio proses arolwg CIPFA.  Rydym yn falch iawn o weld gwelliant mewn 3 o'r 4 categori yng 

nghanlyniadau'r Arolwg Oedolion a gynhaliwyd yn ystod mis Mai 2019, o'i gymharu â'r arolwg ym mis Mai 2017.   Mae hyn yn ymwneud yn benodol â chwsmeriaid sy'n credu bod y llyfrgell wedi eu helpu i 

ddatblygu sgiliau newydd (cynnydd o 1%), cwsmeriaid sydd wedi dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer iechyd a lles (cynnydd o 5%) a nifer y cwsmeriaid sy'n credu bod y llyfrgell wedi gwneud gwahaniaeth 

i'w bywydau (cynnydd o 3%).   Mae defnyddwyr sy'n oedolion yn fodlon iawn bod y llyfrgell yn lle pleserus, diogel a chynhwysol i ymweld ag ef ac mae'r ffigur hwn yn aros yr un fath ar 99%.   Yn ystod Arolwg 

CIPFA Oedolion 2019, rydym wedi casglu sylwadau cwsmeriaid a byddwn yn adolygu'r rhain er mwyn cynyddu a gwella canrannau a gwasanaethau pob categori ymhellach. 
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Fframwaith 5

94%

99%

92%

99%

Mai-17

Mae disgwyl i'r gwasanaeth llyfrgell redeg Arolwg Plant ac Oedolion Ifanc CIPFA yn ystod mis Hydref 2020.  Fodd bynnag, bydd p'un a fydd hyn yn digwydd yn cael ei adolygu yn ystod mis Medi 2020 oherwydd y 

cyfyngiadau COVID-19 sydd ar waith ar hyn o bryd.   Bu gostyngiad o 8% ymhlith plant 7 ac 16 oed sy'n credu bod eu llyfrgell leol yn eu helpu i ddysgu a darganfod pethau.   Gall hyn adlewyrchu 

hunangynhaliaeth gynyddol y grŵp oedran hwn, y gellir dadlau ei fod wedi dod yn fwy llythrennog a dibynnol yn ddigidol na chenedlaethau blaenorol.  Mae gan Ysgolion Cynradd y Fwrdeistref Sirol gynnig 

cymorth digidol gwell gyda llawer yn rhoi dewis o ddyfeisiau caledwedd ac amgylcheddau ar-lein i ddisgyblion eu defnyddio wrth ymgymryd ag aseiniadau unigol a thîm a gwaith cartref.  Yr her i Wasanaeth 

Llyfrgelloedd Cyhoeddus y Fwrdeistref yw darparu mynediad cymunedol ystyrlon i'r cyfleoedd digidol, darllen ac astudio y mae plant a phobl ifanc wedi dod i arfer â nhw yn yr ysgol, y tu allan i'r oriau hyn.  Dros y 

deuddeg mis diwethaf, mae gwasanaeth llyfrgell Caerffili wedi bod yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r materion hyn: cyswllt digidol â rhaglen ddarllen ysgolion dewisol gan CBSC: Mae Dysgu Carlam y Dadeni 

wedi'i ychwanegu at gatalog y llyfrgell.   Mae'r wefan Dysgu Carlam yn caniatáu i blant wirio 'sgôr darllen' llyfr penodol.   Yna gallant ddefnyddio'r Llyfrgell ar-lein neu ofyn am lwyfannau gwasanaeth i wirio 

argaeledd a gallant gadw neu ofyn am yr eitem honno am ddim.   Mae'r tîm Llyfrgellydd Cymunedol hefyd wedi bod yn gweithio i gyflwyno Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili i ysgolion 

Cynradd ac Uwchradd.  Mae'r Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion yn brosiect darllen a digidol cysylltiedig mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ac mae’n darparu ysgolion sydd wedi ymuno â'r gwasanaeth gyda’r 

canlynol:  

- Cerdyn Casglu Darllen ar gyfer Pleser (CA2)

- Cerdyn Darllen ar gyfer Pleser i Athrawon (CA2)

- Cerdyn Dosbarth Hwyl Darllen (CA2)

Nod y Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion Uwchradd yw eu darparu â’r canlynol:                                                                                                                                                                                                               - 

Casgliad Thema / Math

- Cymorth Llyfrgellydd Proffesiynol

- Cystadleuaeth Flynyddol

- Gweithio mewn Partneriaeth                                                                             

Unwaith eto, mae'r prosiect hwn wedi'i ohirio dros dro oherwydd cyfyngiadau COVID-19. 

Mae sgôr yr Oedolion sy'n credu bod y dewis o lyfrau yn dda iawn neu'n dda wedi aros ar 94%      Mae hwn yn ganlyniad dymunol ac mae'n tynnu sylw at y ffaith bod y gwasanaeth, er gwaethaf gostyngiad yn y 

gyllideb Adnoddau, yn parhau i fuddsoddi a phrynu ystod ragorol a pherthnasol o stoc oedolion ym mhob math addas.  Mae'r ffigur gofal cwsmeriaid yn parhau i fod ar 99%.  Mae hyn yn amlygu'r parch mawr y 

mae defnyddwyr presennol yn ei roi ar y gwasanaeth llyfrgell lleol y maent yn ei ddefnyddio ac yn elwa ohono.   Fodd bynnag, rhaid nodi, ers i'r arolwg gael ei gynnal, fod y gwasanaeth wedi gweld 6 yn fwy o'i 

lyfrgelloedd yn dod yn bwyntiau gwasanaeth staff sengl, felly gall y ffigur uchel parhaus hwn barhau i fod yn anodd ei gynnal.   Er ei fod yn wasanaeth staff sengl, bydd y gwasanaeth a staff y llyfrgell yn ymdrechu 

i ddarparu'r gwasanaeth gorau y gall wneud, er gwaethaf y gostyngiadau parhaus yn y gyllideb sydd ar y gwasanaeth.  Mae un maes dibrisiant bach yn ymwneud â chyfleusterau cyfrifiadurol sydd wedi gostwng 

gan 1%.  Mae'r gostyngiad cymedrol yn cyfateb i lefel disgwyliad aeddfed ar-lein a thechnolegol gan gwsmeriaid nad yw'r gwasanaeth bwrdeistref wedi gallu ei fodloni o ran ei ystâd PC bresennol.   Mae gan bob 

llyfrgell bellach offer Wi-fi ac mae argraffu Wi-fi bellach yn cael ei wneud yn y rhwydwaith canghennau hyb.  
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9%

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) Mai-16

2018-19 % y 

cyfanswm

100%

100%

100%

100%

2017-18 % y 

cyfanswm

100%

Mae Arolwg Plant ac Oedolion Ifanc CIPFA yn dangos cynnydd cadarnhaol ar gyfer y sgôr gyffredinol ar gyfer y llyfrgell y maent yn ei defnyddio.  Mae'r gwelliant yn cyfateb i'r ystod ragorol o adnoddau, gofod, 

grwpiau dan arweiniad llyfrgelloedd fel The Reading Hack, Sialens Ddarllen yr Haf, i gyd yn ymroddedig i anghenion pobl ifanc a phlant ar draws y fwrdeistref.   Mae'r gwasanaeth llyfrgell i fod i redeg Arolwg 

Plant ac Oedolion Ifanc CIPFA yn ystod mis Hydref 2020.  Fodd bynnag, bydd y penderfyniad o ran a fydd hyn yn digwydd yn cael ei adolygu yn ystod mis Medi 2020 oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 sydd ar 

waith ar hyn o bryd.

Mae nifer bresennol y safleoedd a lefel y ddarpariaeth wedi'u cynnal yn 2019-2020, er bod yn rhaid nodi y gallai hyn fod yn heriol yn y dyfodol oherwydd pwysau ariannol cynyddol sy'n gysylltiedig â Chynllun 

Ariannol Tymor Canolig yr Awdurdod Lleol, a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar ddyraniadau adnoddau a niferoedd staffio a'r cyfyngiadau COVID-19 presennol.  Mae'r holl bwyntiau gwasanaeth sefydlog yn 

ymwneud â darparu cymorth TGCh sylfaenol i gwsmeriaid.   Mae cyflenwad staffio Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol a nifer o sefydliadau partner yn darparu cymorth '1-i-1' mewn llythrennedd digidol 

drwy sesiynau Clic Cyntaf a Dydd Gwener Digidol.  Trwy fynediad at ddarpariaeth rhyngrwyd am ddim, mae gan ddefnyddwyr fynediad at gefnogaeth ar gyfer ymchwil ddigidol, hamdden neu wybodaeth a 

darperir cefnogaeth i breswylwyr sydd angen gwneud cais, cyrchu a diweddaru eu hanghenion budd-daliadau ar-lein.  Mae gwasanaethau llyfrgell hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid i gefnogi cylch 

gwaith ehangach datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a gwybodaeth.   Yn ystod mis Ebrill 2019, gosododd y gwasanaeth llyfrgell Argraffu Wi-fi yn ei Hybiau a llyfrgelloedd tref Bargod, Coed Duon, Caerffili, 

Rhymni, Rhisga ac Ystrad Mynach.  Mae Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili wedi ffurfio partneriaeth â'r Llywodraeth ac wedi cefnogi cwsmeriaid sydd angen defnyddio Cynllun Setliad yr UE: Cynllun Setliad yr UE 

yw’r cynllun i helpu dinasyddion yr UE a'u teuluoedd i wneud cais i gael statws sefydlog neu cyn-setliad y DU. Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2019, cawsom 9 archeb unigol.   Er bod 11 o'r 18 Llyfrgell yng 

Nghaerffili bellach wedi'u staffio'n sengl, rydym wedi parhau i ddarparu rhaglenni a gweithgareddau datblygu darllenwyr i oedolion a phlant.   O werth i’w nodi yn adroddiad eleni yw’r Rhaglen Ymgysylltu ag 

Ysgolion Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili, Sialens Ddarllen yr Haf 2019 a'r rhaglen Darllen Gyda'n Gilydd.
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100%

100%

100%

100%

2017-18

6

18

18

18

18

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili wedi parhau i ddarparu cymorth rhagorol ar gyfer iechyd a lles i breswylwyr.   Mae'r holl gynlluniau’n cael eu hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru: Mae'r gwasanaeth 

llyfrgell wedi cefnogi ymhellach Rhagnodi Llyfrau Cymru, Darllen yn Dda gyda Dementia a Darllen yn Dda ar gyfer Iechyd Meddwl.  Gwnaed buddsoddiad ariannol sylweddol gan y gwasanaeth llyfrgell i sicrhau 

bod gan bob un o'r 18 llyfrgell lleiafswm o 1 set ar gyfer pob cynllun.  Felly mae gan bob un o'r 18 llyfrgell lleiafswm o 1 casgliad llawn o bob cynllun, fesul cangen i'w fenthyg i'r cyhoedd. Mae cael copïau lluosog 

yn sicrhau y gall llyfrgelloedd gefnogi meddygon teulu, Timau Iechyd Meddwl Cymunedol, ceisiadau ynghylch cadw’r teitlau a'r benthyciad cyffredinol.                                                                                                                                                                                                                         

Mae gwasanaeth Llyfrgell Caerffili yn parhau i fuddsoddi yn ei stoc iechyd a lles.   Rhwng Ebrill 1af 2019 a 18fed Chwefror 2020 (oherwydd uwchraddio SRhLl bu'n rhaid i'n pryniant Caffaeliadau ddod i ben am y 

flwyddyn), prynodd yr awdurdod 353 o deitlau iechyd a lles a byddai wedi rhagori ar ffigur y llynedd o 450 pe gallem wedi parhau i brynu.                                                                                                                      

Mae ein holl lyfrgelloedd yn cadw, darparu a chyfeirio preswylwyr at wybodaeth am ffyrdd iach o fyw, ac ymddygiad ac rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gyflawni hyn: posteri, taflenni, Ffeiliau 

Cymunedol, gwybodaeth leol, chwiliadau ar y rhyngrwyd, DEWIS Cymru - adnodd ar-lein y gall staff neu'r cyhoedd ymweld ag ef i gael gwybodaeth neu gyngor am eu lles.  Yn olaf, mae llawer o ddarparwyr 

gwasanaethau iechyd yn parhau i ddefnyddio ein mannau llyfrgell fel mannau cyfarfod neu fannau arddangos ac mae enghraifft fach o hyn yn cynnwys: Sesiynau Cwnsela Ieuenctid, Cymorthfeydd Dyledion, 

Shelter, Cymorth i Ddioddefwyr, Cymorth Tenantiaeth, Grŵp Colli Clyw “Chats” ac ati.
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2018-19 

% 98%

2018-19  Fesul 

1,000 o'r 

boblgth

3,606

509

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili yn hwyluso 50 o Grwpiau Darllen yn y Fwrdeistref sydd naill ai'n rhai llyfrgell neu'n rhai cymunedol.  Mae hyn yn welliant o 1 grŵp ychwanegol ar gyfanswm y 

llynedd.  Mae'r gwasanaeth yn parhau i ymrwymo'n ariannol i adnoddau'r Grŵp Darllen drwy brynu casgliadau newydd y gofynnir amdanynt.   Yn ystod 2019 rhoddwyd cytundeb ar waith i roi casgliadau Grŵp 

Darllen Caerffili ar waith i lyfrgelloedd partner B4U yn Ne Ddwyrain Cymru.   Er nad yw'r gwasanaeth llyfrgell yn cynnal sesiynau Darllen Allan ar hyn o bryd, mae staff llyfrgell proffesiynol yn ymweld â Chartrefi 

Gofal a Nyrsio lleol ac yn hwyluso sesiynau darllen gyda'i gilydd.                                              Mae gwasanaeth Llyfrgell Caerffili yn parhau i gynnal partneriaethau gwybodaeth iechyd rhagorol.   Yn ystod 2019, 

mynychodd y Rheolwr Gwasanaethau Darllen gyfarfodydd Clwstwr Meddygon Teulu i dynnu sylw at y gwaith iechyd a lles gwerthfawr a ddarperir gan y gwasanaeth llyfrgell.   Mae'r aelod hwn o staff hefyd yn 

aelod o Fwrdd Partneriaeth Cymunedol Dementia Cyfeillgar ar gyfer ardal Gwent ac mae Llyfrgellwyr Cymunedol yn cynrychioli'r gwasanaeth llyfrgell yn Rhwydwaith Lles Integredig Caerffili sydd newydd ei 

ffurfio.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Thîm Ysgolion Iach CBSC a Llywodraeth Cymru i helpu i gyflawni'r Cynllun Urddas Mislif a darparu cynhyrchion mislif am ddim yn ein toiledau cyhoeddus ym 

mhob un o'r 18 safle llyfrgell, ac rydym wedi bod yn darparu'r eitemau rhad ac am ddim hyn ers mis Gorffennaf 2019.   Mae mannau llyfrgell ac ystafelloedd seminar yn darparu mannau cymunedol hanfodol i'n 

partneriaid iechyd a lles fel Gwau a Chloncan, grwpiau Crefftwyr, Clwb Scrabble Cymraeg, Ioga Babanod, Grŵp Myfyrio ar Anhwylderau Bwyta, Grŵp Myfyrdod Ymddeol y Gwasanaeth Sifil ac ati.  Mae'r 

gwasanaeth llyfrgelloedd hefyd yn cyfrannu gwybodaeth ar-lein ar system DEWIS Cymru.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fel rhan o Gynllun Gweithredu Dementia Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili 2018-2020, mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn parhau i gefnogi'r agenda Dementia.   Mae ein holl lyfrgelloedd yn arddangos yr 

Achrediadau 'Cyfaill Dementia'.  Rydym yn parhau i brynu stoc ac adnoddau sy'n ymwneud â'r agenda Dementia a mynychodd y Rheolwr Gwasanaethau Darllenwyr Gynhadledd Gymunedol Dementia Cyfeillgar 

Gwent gan ddarparu sgwrs i dros 300 o gynrychiolwyr ar y 'cynnig' Dementia a'r gwaith rhagorol sydd wedi'i wneud ac sy'n parhau i gael ei wneud gan y gwasanaeth llyfrgelloedd.   Dathlodd y gwasanaeth 

Wythnos Gweithredu Dementia ym mis Mai 2019 gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig:  Te ac Atgofion, sesiynau Cyfeillion Dementia, arddangosfeydd ffotograffig a chanu cynulleidfaol ac yn ystod 

gweithgareddau'r wythnos, lansiwyd y Bagiau Cof Dementia yn swyddogol (bag o adnoddau a chymhorthion i'r rhai sy'n byw gyda'r rhai sydd â dementia neu'n eu cefnogi).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Unwaith eto, mae ein hadnoddau stoc a'n lleoliadau yn cefnogi ymwybyddiaeth iechyd meddwl i'r gymuned.   Mae gan bob un o'r 18 llyfrgell gasgliad llawn o'r llyfrau “Reading Well for Mental Health” ac mae ein 

hadeiladau'n cefnogi llawer o bartneriaid gan gynnwys: Caerffili MIND, Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar y GIG (hyd - 8 wythnos), Shelter, Grŵp Byw'n Annibynnol a Grŵp Therapi Ymddygiad Tafodieithol.                                                               

Mae'r gwasanaeth llyfrgell yn cynnal 19 ffrwd Twitter ac 1 dudalen Facebook.   Mae cyfanswm o 2003 o unigolion unigryw yn 'hoffi' Llyfrgelloedd Caerffili ar Facebook (cynnydd i'r llynedd o 384).   Mae gan 

dudalennau Twitter gyfanswm o 9,956 o ddilynwyr (cynnydd o 3,222, er nad yw'r rhain o reidrwydd yn ddilynwyr unigryw ac efallai'n hoffi cyfrifon lluosog Twitter y llyfrgelloedd).  Rydym yn disgwyl i'r cyfansymiau 

hyn godi'n sylweddol yn dilyn cyfyngiadau symud COVID-19 oherwydd ein presenoldeb cynyddol ar-lein. 

Mae nifer a dosbarthiad presennol y llyfrgelloedd sefydlog wedi'u cynnal gan y Fwrdeistref Sirol.
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209

1,075

1,649

1,384

81

178

Sylw'r Awdurdod (gan gynnwys enwau unrhyw fannau gwasanaeth a rennir ac sy'n rhannu dulliau cyfrif, a dyddiad y glanhau diwethaf ar ddata aelodaeth; dylech ddarparu nodyn o unrhyw 

ystadegau a gasglwyd ar y defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol hefyd, a sut mae'r data hwn yn cael ei gyfri.):
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1,000 o'r 

boblgth

360

£1,947

Nodwch yr wybodaeth bwysig ganlynol sy'n ymwneud â ffigurau perfformiad Dangosyddion Ansawdd Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 8:                                                                                                                                                                                                                             

Cafodd Gwasanaeth Llyfrgell y Fwrdeistref Sirol gyfarwyddyd i gau eu drysau i'r cyhoedd oherwydd pandemig COVID-19 ar ddydd Gwener 20fed Mawrth 2020.                                                                                                                

Oherwydd symud i SRhLl Cymru Gyfan (Sirsi Dynix Symphony), nid oedd gan Wasanaeth Llyfrgell Caerffili fynediad i'r System Rheoli Llyfrgelloedd bresennol (Infor Vibis) oherwydd gwaith integreiddio allweddol:                                 -

O'r 23ain Chwefror 2020 Roedd caffael a phrynu stoc (gan gynnwys y gyfnewidfa Data Electronig) wedi'u gohirio - ni ellid prynu nac ychwanegu stoc.                                                                                                      -O'r 16eg Mawrth 

2020, nid oedd gan staff gwasanaethau llyfrgell a'r cyhoedd fynediad o gwbl i System Rheoli Llyfrgell Vubis gan gynnwys gwasanaethau ar-lein fel catalog y llyfrgell, adnewyddu stoc, adnewyddu cyfrolau, talu, cynnal a chadw stoc 

ac ati.                                                                                                                                                                                                                                                      Llinell 71 - Mae'r ymweliadau llyfrgell sy’n dangos Cyfrif Llawn ar 

gyfer y cyfnod 1af Ebrill 2019 a 20fed Mawrth 2020.   Mae cyfanswm y ffigurau a ddangosir ond wedi gostwng ychydig (gostyngiad o 1,045) ar ffigur y llynedd a chredaf pe bai llyfrgelloedd wedi aros ar agor, byddai'r ffigur hwn wedi 

rhagori ar gyfanswm y llynedd o 651,926.                                                                                                                                                                                 Llinell 73 - Mae yna ostyngiad o ffigur y llynedd ar gyfer nifer yr ymweliadau 

allanol â gwefan y llyfrgell.  Fodd bynnag, rhaid nodi y rhagwelwyd gostyngiad yn y ffigur hwn oherwydd y newid i'r SRhLl lle'r oedd mynediad yn gyfyngedig.  Mae ymweliadau â gwefan y llyfrgell yn is oherwydd y defnydd llawer 

uwch gan gwsmeriaid o Borrowbox ac RB Digital Apps.  Mae lanlwytho apiau i ddyfeisiau yn negyddu'r defnydd o orfod ymweld â gwefan y llyfrgell.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Llinell 74 - Erys benthycwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn yn gyson.                                                                                                                                                                                                                    Llinell 75 - Mae cyfanswm 

nifer aelodau'r llyfrgell wedi cynyddu ers cyfanswm y llynedd.                                                                                                                                                                                                                                                Llinellau 76 a 77 - 

Mae cyhoeddiadau llyfrau blynyddol oedolion a phlant yn is na'r disgwyl eleni.  Fodd bynnag, er bod cyhoeddiadau oedolion wedi gostwng 5%, mae hyn yn ostyngiad llai na ffigur y llynedd o 8%.   Rhaid nodi na phroseswyd unrhyw 

drafodion stoc plant nac oedolion o 16eg Mawrth 2020 ar y system Infor Vubis ac nad yw cyhoeddiadau stoc a gwblhawyd ar y system Symphony all-lein wedi'u coladu a'u hychwanegu at y ffigurau hyn ar gyfer y ffurflen dychwelyd 

eleni.  Pryder i Wasanaeth Llyfrgell Caerffili yw'r gostyngiad o ran cyhoeddiadau ac adnewyddiadau plant.  Unwaith eto, mae ffactorau lliniarol pwysig y mae'n rhaid eu hesbonio gan gyfeirio at y materion isod:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Yn ffurflen SLlCC y llynedd, eglurodd y gwasanaeth ei fod wedi cynnal archwiliad o'i Fenthyciadau Cymunedol i'r grŵp oedran dan 16 oed.   Cyflawnwyd hyn er mwyn rheoli'n agos yr adnoddau a gafodd eu benthyca a hyd / 

amlder yr adnewyddiadau.   Mae ffigurau cyhoeddiadau i blant eleni yn dangos yn glir gylch 12 mis llawn y prosiect hwn - er yn anfantais fawr i ni.  Fodd bynnag, ar nodyn cadarnhaol, mae'n caniatáu i ni nodi gwir feincnod y gallwn 

weithio arno i ddatblygu ein cynnig i blant ac oedolion ifanc ymhellach, a sicrhau ein bod yn cadw o leiaf 25% o gyfanswm y gyllideb adnoddau ar gyfer stoc ac adnoddau plant ac oedolion ifanc.                           2. Yn ail, ni 

adnewyddwyd gweddill y benthyciadau Cymunedol Plant mewn llyfrgelloedd cangen yn ystod mis Mawrth 2020 oherwydd y cau COVID19: nid oedd 12 o'r 18 pwynt gwasanaeth yn gallu adnewyddu'r benthyciadau hyn cyn y 

cyfyngiadau cloi.  Amcangyfrifir bod cyfrifiad yn amlygu y gellid ychwanegu 4,600 - 5,000 o fenthyciadau eraill.                                                                                                                                                                                3. Yn 

drydydd, ar ôl cau Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion Caerffili yn 2010, cadwodd Llyfrgelloedd Caerffili a Rhisga cyn-Stoc Llyfrgelloedd Ysgolion ar gyfer benthyca plant ac athrawon, wedi'i ail-deitlo fel Cymorth Gwaith Cartref.  Dros y 

12 mis diwethaf, gwnaed y gwaith golygu stoc angenrheidiol i'r stoc hon.   Yn dilyn y meini prawf a nodir ym Mholisi Stoc Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili 2019, asesir teitlau o ran eu hoedran, eu cyflwr, eu cynnwys presennol ac ati.  

Mae hyn wedi arwain at sicrhau bod gostyngiad yn y stoc yn y maes hwn ar gael i'w fenthyg, ac rydym yn rhagweld y bydd y gwaith o olygu stoc bellach o'r casgliad hwn yn parhau dros y 12 mis nesaf.                                  4. Yn 

ystod 2019 / 2020, yn unol â phwysau cyllideb ariannol canol tymor pellach CBSC, cynhaliodd gwasanaeth Llyfrgell Caerffili ail broses adlinio staff lle cafodd 2 swydd Llyfrgellydd Cymunedol amser llawn arall eu dileu o'r strwythur.  

Rôl bwysig y swyddi llyfrgell proffesiynol hyn oedd ymgymryd â dyletswyddau o ran datblygu a darparu gwasanaethau o fewn meysydd arbenigol a nodwyd, gan gynnwys gwaith gyda phlant a phobl ifanc; darganfod a manteisio ar 

adnoddau; datblygiad darllenwyr o bob oed; darparu gwybodaeth a datblygu gwasanaethau TGCh; gweithgareddau diwylliannol, datblygu cynulleidfaoedd a darparu gwasanaethau i grwpiau cleientiaid penodol.  Mae peidio â rhoi'r 

staff hwn ar waith i gyfleu neges y llyfrgell, ffurfio partneriaethau a hyrwyddo'r gwasanaeth llyfrgell i'r grŵp pwysig hwn mewn cymdeithas wedi effeithio ar faterion stoc y categori hwn.  Er i'r gwasanaeth llyfrgell sefydlu'r Cynllun 

Ymgysylltu ag Ysgolion i ysgolion cynradd ac uwchradd, mae'r prosiect hwn wedi'i ohirio oherwydd COVID-19.                                                                                          5. Yn olaf, yn 2019, gwelodd proses adlinio staff y gwasanaeth 

llyfrgelloedd 6 llyfrgell arall yn dod yn bwyntiau gwasanaeth staff sengl.  Mae hyn yn gwneud cyfanswm o 11 o'r 18 pwynt gwasanaeth llyfrgell bellach yn rhai staff sengl.  Er bod gwasanaethau llyfrgell yn ymdrechu'n galed i 

ddarparu 'cynnig gwasanaeth alinio cyn-staff', rhaid nodi bod hyn yn anodd iawn ei gynnal.                                                                                                                  Mae Llinell 79 yn dangos cynnydd amlwg yn y defnydd o 

lawrlwythiadau electronig gan gwsmeriaid - y llynedd fe wnaethom gofnodi 32,092.   Mae ffigur eleni yn dangos cynnydd o 17,183 o lawrlwythiadau, sef cynnydd o 34%.  Mae hyn yn amlygu'r gwaith cyhoeddusrwydd a hyrwyddo 

gwych a wnaed gan y Llyfrgellwyr Cymunedol, staff rheng flaen a thîm Borrowbox.   Mae ystadegau cynnar yn dangos cynnydd arall yn ystod 2020 / 2021 oherwydd cyfyngiadau cloi COVID-19.
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% 26%

2018-19 

% 8%

£ £27,413

15,182

Er gwaethaf y gostyngiad yn y gyllideb Adnoddau, mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd wedi parhau gyda'i fuddsoddiad i'r Gymraeg ac mae'r ffigur yn parhau i fod ar 8%.   Yn anffodus mae ein benthyciadau Cymraeg 

wedi gostwng eleni.   Ar ôl edrych ar y dadansoddiad o'r ystadegau: mae'r prif wariant a benthyciadau ar deitlau Cymraeg i blant.  Cred Gwasanaeth Llyfrgell Caerffili fod ansawdd a maint ac argaeledd llyfrau 

Cymraeg newydd i oedolion wedi gostwng dros y blynyddoedd, sy'n cyfateb i fenthyca is gan oedolion.  Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn prynu nifer o deitlau Cymraeg y mae'n teimlo sydd o fudd i'n cwsmeriaid, 

er enghraifft, mae'r gwasanaeth yn cefnogi grwpiau darllen Cymraeg yn y fwrdeistref a dysgwyr Cymraeg.   Rhaid nodi hefyd nad oes ffigurau ar gael o 16eg Mawrth oherwydd y gwaith integreiddio SRhLl.

Mae nifer yr eitemau a gaffaelwyd gan y gwasanaeth eleni yn is na'r angen.   Fodd bynnag, nodwch na ddylid cymharu ffigur eleni â'r cyfanswm a adroddwyd y llynedd - fel y gwyddoch, nid yw'r 6ed Canllaw 

Safonau Fframwaith yn glir o ran pa eitemau y dylid neu na ddylid eu cyfrif.  Dangosodd ffigur y llynedd gyfanswm uchel wrth i eitemau tanysgrifio a brynwyd yn ganolog gael eu cyfrif.   Fodd bynnag, newidiwyd y 

canllawiau hyn gan Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a'r Grŵp Cyfeirio Safonau ar y funud olaf a dim ond safon 'wedi'i bodloni'n rhannol' a gawsom ar ôl codi'r mater hwn.                                                                                                                                 

Am y tro cyntaf erioed, nid yw'r gwasanaeth llyfrgell wedi cyrraedd y safon hon o gwbl.   Gwelwyd gostyngiad o £85,000 yng nghyllideb y llyfrgell yn ystod 2019 / 2020 i'r Gyllideb Adnoddau a oedd yn effeithio'n 

ddifrifol ar nifer y teitlau unigol yr oedd y gwasanaeth yn gallu eu prynu a'u cynnig.   Ffactor arall a gyfrannodd at y gwasanaeth yn symud i'r system “Symphony” GRhLl Cymru Gyfan newydd.  O 23ain Chwefror 

2020, dechreuodd cyflenwyr stoc y gwasanaeth llyfrgelloedd eu prosesau integreiddio a diddymu’r Gyfnewidfa Data Electronig, ac nid oeddem yn gallu gosod unrhyw archebion stoc gyda'n cyflenwyr Cyfnewidfa 

Data Electronig ar ôl y dyddiad hwn.

Mae'r gostyngiad o 2% yn cyfateb i'r tanwariant a gostyngiad yng nghyllideb 2019 / 2020 i'r gyllideb Adnoddau.   Er gwaethaf hyn, mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn parhau i fod yn ymrwymedig i brynu stoc 

addas i blant ac oedolion ifanc ym mhob math, i gefnogi'r gwaith a wnaed gan Lyfrgellwyr Cymunedol y Cynllun Ymgysylltu ag Ysgolion, gwaith allgymorth i'r gymuned, benthyciadau cymunedol, Sialens Ddarllen 

yr Haf a phrosiectau ad hoc y gellir eu cyhoeddi drwy gydol y flwyddyn.

Gweler linell 98 uchod am y naratif ffigurau cyhoeddi
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2017-18

 Fesul 10,000 o'r 

boblgth 
14

% 18%

Mae'r fwrdeistref yn parhau i gynnig mynediad i breswylwyr i 250 o derfynellau mynediad cyhoeddus ar draws ei 18 pwynt statig llyfrgell.   Mae hyn yn cyfateb i 14 terfynell am bob 10,000 o’r boblogaeth breswyl.   

Y mynediad hwn yw'r uchaf yng Nghymru  

Mae'r fwrdeistref yn parhau i gynnig mynediad i breswylwyr i 250 o derfynellau mynediad cyhoeddus ar draws ei 18 pwynt statig llyfrgell.   Mae hyn yn cyfateb i 14 terfynell am bob 10,000 o’r boblogaeth breswyl.   

Y mynediad hwn yw'r uchaf yng Nghymru  

n y defnydd statig o gyfrifiaduron fel yr 
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Fframwaith 5 %

81%

86%

2017-18

53.1

9.0

Cyfrifwyd y ffigurau uchod rhwng 01/03/2019 a 20/03/2020 (diwrnod y cyfyngiadau cloi COVID-19) felly nid yw'n flwyddyn adrodd lawn.  Pe byddem yn gallu darparu ffigur cywir hyd at 31/03/20, byddem yn 

dangos gostyngiad yn yr oriau a gofnodwyd ar gyfer defnydd mynediad.   Gellir cysylltu'r gostyngiad hwn â'r defnydd cynyddol o ddyfeisiau personol sy'n cael eu cefnogi gyda Wi-fi y llyfrgell.  Rydym wedi adrodd i 

CIPFA fod cyfanswm o 382,587 o oriau Wi-fi (gyda dyfeisiau lluosog yn cael eu defnyddio ym mhob pwynt gwasanaeth) wedi'u cofnodi yn ystod 2019 / 2020.   Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi 

cydweithio â'n darparwr Wi-fi, sef Wi-fi Spark ac Adran TG CBSC i goladu data Wi-fi cywir.  Y fethodoleg yr ydym yn defnyddio nawr ac y byddwn yn parhau i'w defnyddio yw'r canlynol: Wif-fi Spark yn cynhyrchu 

adroddiadau defnydd misol, sy'n cael eu hanfon i Adran TG CBSC.  Mae CBSC yn defnyddio fformiwla wedi'i chyfrifo o flaen llaw i dorri lawr yr amser dyddiol mewn oriau a munudau o Wi-fi ym mhob man 

gwasanaeth.  Mae Tîm Gweinyddu'r Llyfrgell yn ail-gyfrifo hyn i ddefnydd misol ar gyfer pob pwynt gwasanaeth.   Nodwch mai dim ond ym mis Awst 2019 y dechreuwyd derbyn yr adroddiadau hyn, felly rydym 

wedi cymryd cipolwg o 3 mis o fis Medi, Hydref a Thachwedd 2019 ac wedi defnyddio'r ffigurau hyn i ddarparu defnydd amcangyfrifedig o 12 mis.  Er y dylai ffurflen CIPFA 2020/2021 adlewyrchu ffigur mwy 

cywir, yn anffodus ni fydd yn bosibl oherwydd cyfnod cyfyngiadau cloi’r gwasanaeth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Er gwaethaf gostyngiad yn nifer y ceisiadau penodol a wnaed yn ystod y flwyddyn a gostyngiad i gyllideb y llyfrgell, dim ond gan 2% y mae'r gwasanaeth wedi gostwng.  Er gwaethaf hyn, mae'r targed wedi'i 

gyflawni o hyd.   Oherwydd integreiddio'r SRhLl, rhoddodd gwasanaeth Llyfrgell Caerffili’r gorau i ddefnyddio gwasanaeth cais B4U ym mis Chwefror 2020.

Cyfeiriwch at y sylwadau uchod. 

Nid yw'r awdurdod wedi cyrraedd y targed o 3.6 fesul 10,000 o'r boblogaeth.   Yn ystod 2019 / 2020, oherwydd gostyngiadau yng nghyllideb CBSC, ymgymerodd y gwasanaeth llyfrgell ag ail broses adlinio staff.   

Daeth 6 phwynt gwasanaeth llyfrgell arall yn rhai staff sengl, gan wneud cyfanswm o 11 o 18 o bwyntiau gwasanaeth wedi'u staffio’n sengl erbyn hyn.  Cafodd 2 swydd broffesiynol Llyfrgellydd Cymunedol a 

swydd Uwch Reolwr TG Llyfrgelloedd (swydd broffesiynol Gradd 10) eu dileu o'r strwythur.    Oherwydd blaengynllunio, cynigiwyd swyddi amgen i staff llyfrgell yr oedd eu swyddi wedi’u dileu ar strwythur y 
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9.0

9.0

0.4

2018-19 Dd/B

Cafodd swydd Rheolwr TG a 2 swydd Llyfrgellydd Cymunedol broffesiynol eu dileu o'r strwythur.  Fodd bynnag, mae nifer o Gynorthwy-ydd Llyfrgell wedi ymgymryd ag astudiaeth broffesiynol gyda'r gobaith o 

ddod yn Llyfrgellwyr Siartredig yn y dyfodol.  Nid ydynt wedi cael eu comisiynu gan y Cyngor i ddilyn y cyrsiau hyn ac mae eu rolau a'u dynodiadau presennol yn annhebygol o newid ôl-astudio, oni bai bod aelod 

presennol o staff proffesiynol yn gadael ei swydd.

Oherwydd ailstrwythuro'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn 2019, cafodd 2 swydd Llyfrgellydd Cymunedol proffesiynol llawn amser eu dileu o'r strwythur.   Mae'r aelodau staff hyn wedi aros yn y gwasanaeth fel Uwch 

Gynorthwywyr Llyfrgell.   Cafodd swydd Uwch Reolwr TG arall hefyd ei dileu o'r strwythur.  Gyda’i gilydd, dyma gyfanswm gostyngiad o 3 swydd sy'n gofyn am gymhwyster llyfrgell.

Mae'r swydd hon yn rhan o'r Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol o dan Addysg a 

Dysgu Gydol Oes.  Mae rôl yr Uwch Reolwr, Llyfrgelloedd yn swydd swyddog 4ydd haen o fewn 

Strwythur yr Awdurdod Lleol. 

Cyd-Fagloriaeth Gradd y Celfyddydau mewn Hanes a Llyfrgellyddiaeth (BLib), Aelod Siartredig 

CILIP, Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA)
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2018-19 Dd/B

2018-19 Dd/B

2018-19 % y cyfanswm

2018-19 

Incwm

Yn dilyn dogfen ganllaw Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau Hyfforddiant Staff SLlCC 13.                                                                                     

Mae cyfanswm oriau gwaith y staff yn ystod y flwyddyn wedi cynyddu o gyfanswm y llynedd oherwydd proses adlinio staff 2019.    Mae'r ffigurau ar gyfer llinell 129 yn dangos effaith swyddi CALl y mae'r broses 

hon wedi’i chael ar y gwasanaeth llyfrgelloedd.

Yn dilyn dogfen ganllaw Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau gwirfoddolwyr SLlCC 13.

Yn dilyn dogfen ganllaw Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau gwirfoddolwyr SLlCC 13.
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 Cost am bob 

ymweliad 

2018-19  Fesul 

1,000 o'r 

boblgth

137

2018-19 % y 

cyfanswm

0.00%

0.00%

Yn dilyn dogfen Ganllawiau Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a anfonwyd gyda'r ffurflen eleni, fe'n hysbyswyd nad oes angen cwblhau SLlCC 15.

Er gwaethaf proses ailddyrannu staff, arhosodd pob un o'r 18 pwynt gwasanaeth llyfrgell ar agor i'r cyhoedd yn ystod dychweliad eleni ac nid effeithiwyd ar amseroedd agor a chau.  Nid fi wnaeth cwblhau ffurflen 

y llynedd ar gyfer y ffigur hwn felly nid wyf yn siŵr pam y darparwyd y ffigur o 24,800 gan fod yr holl oriau agor wedi aros yr un fath.  Mae 2019/2020 yn gywir. 

Cafodd pob llyfrgell ym Mwrdeistref Caerffili gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gau eu drysau i'r cyhoedd ddydd Gwener 20fed Mawrth 2020 oherwydd pandemig COVID-

19.  Felly, nid oedd cyhoeddiad 4 wythnos am gau fel yr amlinellwyd yn yr SLlCC yn bosibl.  Felly, mae'r dyddiadau cau rhwng 21ain a 31ain Mawrth 2020 wedi'u cyfrifo fel eu bod ar gyfer cau mannau sefydlog a 

gwasanaethau symudol heb ei gynllunio ac mewn argyfwng.  Ar nodyn cadarnhaol, yn ystod 2019/20 2020, mae Gwasanaeth Dosbarthu i’r Cartref LibraryLink wedi cofrestru mwy o gwsmeriaid i'r gwasanaeth. 

Nid oes unrhyw wasanaeth wedi'i drosglwyddo'n rhannol i berchnogaeth gymunedol na gwirfoddolwyr.   Fodd bynnag, gall pwysau yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â Chynllun Ariannol Tymor Canolig yr Awdurdod 

Lleol roi'r safon hon ar waith. 
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EDUCATION SCRUTINY COMMITTEE –  
INFORMATION ITEM 

 
SUBJECT: EDUCATION AND LIFELONG LEARNING GRANTS 2021/22 
 

REPORT BY: CORPORATE DIRECTOR FOR EDUCATION AND 
CORPORATE SERVICES 

 

 

 
1. PURPOSE OF REPORT  
 
1.1 To provide Members with details of grant funding available to the Education & 

Lifelong Learning Directorate in 2021-22. To update with regards to grant funding 
that will span financial years, particularly with regards to capital funding.   

 
 

2. SUMMARY 
 
2.1 The report provides brief details of the grant funding currently available, although 

Members need to be aware that further grants can be made available in year subject 
to new funding sources or the successful outcome of bids. 

 
2.2 The report provides a brief description of the intended purpose of the grant funding.  

More detailed information on individual grants can be made available to Members, if 
requested. 

 
2.3 We are currently awaiting a number of formal grant offer letters from Welsh 

Government; consequently some of the funding values contained in the appendix are 
indicative at this point in time.  

 
 
3. RECOMMENDATIONS 
 
3.1 Members are requested to note the contents of this report. 
 
 
4. REASONS FOR THE RECOMMENDATIONS 
 
4.1 To ensure that Members are informed with regards to confirmed and indicative grant 

funding in 2020/21, both capital and revenue funding.   
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5. THE REPORT 
 
5.1 The attached Appendix 1 provides summary details of grants currently available to 

the Directorate in 2021/2022.  It includes a list of the grants, the grant funding bodies, 
the value of the grant, and a brief description of the purpose of the funding, together 
with details of the responsible officer. At this point some of the figures identified are 
indicative as we are awaiting formal offer letters from the awarding body.  

 
5.2 Members will note that there is a significant level of grant funding available to the 

Directorate in 2021/22, revenue funding is currently estimated at £33m. The funding 
linked to capital, which spans a number of financial years is estimated at £64m. 
Members will note that funding is made available from a number of different sources. 

 
5.3 Each grant offer made to the Authority is dependent on adherence to a pre-defined 

set of terms and conditions, as stipulated by the awarding body.  The purpose of the 
terms and conditions is for the grant body to be able to satisfy itself that the grant has 
been spent within the scope and purpose of the funding. 

 
5.4 In addition the terms and conditions will outline the period of the grant, how the grant 

will be paid, and the timescale for submission of grant claims and reports and also 
whether the grant is subject to an annual audit review.  The requirement for an audit 
review will stipulate whether this needs to be undertaken by either the Authority’s 
Internal or External Auditors.  The purpose of the audit review is to ensure 
compliance with the terms and conditions of the grant through a process of sample 
testing.  During the review any queries raised are investigated and any further 
information required by Audit is provided prior to an Audit Report being produced.  
The details of the outcome of the audit are then made available to the awarding body 
as specified. 

 
5.5 To be aware, even where a grant does not require a specific audit the Grant Body 

reserve the right to have access to documents and information relating to grant 
monies and may exercise this right, at all reasonable times, if deemed necessary. 

 
5.6 Within the Directorate, the Finance Division maintains a record of all grants that have 

been awarded to the Directorate for the year.  This provides key information for 
financial planning and also ensures that grant income and the associated 
expenditure are incorporated into the budget monitoring reports that are produced for 
the Directorate.  

 
5.7 It is important to advise that the Education Achievement Service has a key role in the 

co-ordination of a number of regional grants, as identified in Appendix 1. 
 

5.8 Conclusion   

The details contained in the body of this report and in the appendix illustrate how 
important external grant funding is to the Directorate and Schools. This is due to the 
level of funding and the areas of support that this funding is targeted.  
 

6. ASSUMPTIONS 

6.1 Any assumptions are detailed within the report and appendix.    

 
7. SUMMARY OF INTEGRATED IMPACT ASSESSMENT 
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7.1 An IIA is not necessary for this Information Only Report. 
 
 
8. FINANCIAL IMPLICATIONS 
 
8.1 In 2021/22 there is currently an estimated £33m due into the Education & Lifelong 

Learning Directorate in the way of revenue grant funding.  The issue with regards to 
grant funding is the degree of uncertainty for future planning purposes, since in most 
instances the grants are awarded on an annual basis which poses issues for medium 
and long term planning. Estimated capital funding totals £64m but this would cover a 
number of financial years. 

 
8.2 As mentioned previously, all grants are subject to specific terms and conditions and 

this could include a requirement that the grant is subject to External Audit. If this is 
the case the Authority’s External Auditors will scrutinise financial and non-financial 
data relating to the grant, as per the Audit Instructions, to ensure that all expenditure 
complies with the terms and conditions.  If External Audit identify that there has been 
a failure to comply then potentially the grant funding body could claw back the grant 
funding previously awarded and paid, impacting directly on the Authority’s budget in 
that year. 

 
 
9. PERSONNEL IMPLICATIONS 
 
9.1 In circumstances where grant funding is reduced or withdrawn, employees placed at 

risk will be supported via the appropriate Council policies relating to redeployment 
and ultimately redundancy if necessary.   

 
9.2 It is most likely that these redundancy costs would need to be met by the Authority. 
 
 
10. CONSULTATIONS 
 
10.1 Consultation discussions and responses have been reflected in this report. 
 
 
11. STATUTORY POWER  
 
11.1 Local Government Act 1972 and 2000.  
  
 
 
Author: Jane Southcombe, Finance Manager (Education, Lifelong Learning & 

Schools)  southj@caerphilly.gov.uk  
 
Consultees: Keri Cole, Chief Education Officer 
 Sue Richards, Head of Service – Education Planning & Strategy 
 Sarah Ellis, Lead for Inclusion & ALN 
 Sarah Mutch, Early Years Manager  
 Paul Warren, Strategic Lead for School Improvement 
  
 
Appendices: 
Appendix 1 Grants 2021/22 
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Appendix 1 

Responsible Officer Grant Body Grant Title Description / Comments  2021-22

Match 

Funding 

Required           

 Award in    

2021-22               

£ 

Education Achievement Service (EAS) Welsh Government
Education Improvement Grant (EIG) - 

Regional

To support 3 national priorities for schools - 

improving standards in literacy; standards in 

numeracy; and reducing the impact of poverty on 

educational attainment. To support Welsh 1st & 

2nd language in schools, grant needs to coincide 

with the authorities WESP (Welsh in Education 

Plan)  Part of the Regional EIG Grant in 2021-22. 

This figure includes match of £645,043  funding 

provided by the Authority.  Indicative allocation.

Yes 6,973,936

Education Achievement Service (EAS) Welsh Government
Education Improvement Grant (EIG) - 

Regional (Non-Maintained Early Years)

Part of the Regional EIG Grant, Distributed to Non-

maintained Early Years Childcare Settings within 

the borough.

No 9,873

Total Education Improvement Grant 

(Including Match Funding - circa £645k) 
6,983,809

Education Achievement Service (EAS) Welsh Government
Pupil Development Grant (PDG) - 5-15 (Pupil 

Deprivation Grant)

Allocation to Schools based on free school meals. 

Terms of the grant are very similar to EIG grant 

but the grant should only be spent on pupils 

identified as being in receipt of FSM. Part of the 

Regional Grant Funding.  Indicative allocation.

No 5,162,350

Education Achievement Service (EAS) Welsh Government

Pupil Development Grant (PDG) - 3 - 4 (Pupil 

Deprivation Grant) Early Years Allocation 

(New) 

To deliver activity to raise the attainment of 

learners who are eligible for free school meals or 

who are Look After Children, adopted from care 

or subject of a Special Guardianship Order. This 

additional PDG funding is for the extension of 

PDG to eligible 3 and 4 year olds in educational 

settings.  Indicative allocation.

No 1,036,150

Education Achievement Service (EAS) Welsh Government Pupil Development Grant (PDG) - EOTAS Support for pupils not in a mainstream setting. No 33,558

Education Achievement Service (EAS) Welsh Government
Pupil Development Grant (PDG) - (Non-

Maintained Early Years)

Part of the Regional PDG Grant, Distributed to 

Non-maintained Early Years Childcare Settings 

within the borough. 

No 78,245

Performance Development Grant (PDG) Total 6,310,303

Education Achievement Service (EAS) Welsh Government Professional Learning Professional learning in schools. Indicative figure. No 691,268

Jane Southcombe - Finance Manager 

(Education, Lifelong Learning & 

Schools) / Sarah Ellis - Lead for 

Inclusion

Welsh Government Local Authority Education Grant

To provide access to additional support for 

disadvantaged learners.  To include PDG Access,  

Elective Home Education, Wellbeing, Minority 

and Ethnic Gypsy Roma Traveller learners &  

Accelerated Learning Programme. Indicative 

figure awaiting full details and offer letter.

No 1,572,143

Sarah Mutch - Early Years Manager Welsh Government Administration Grant for the Childcare Offer

Funding to support the implementation of the 

Childcare Offer. Indicative figure awaiting offer 

letter. 

No 170,000

Sarah Mutch - Early Years Manager Welsh Government Childcare Offer Grant -  3 & 4 yr old Childcare

The costs associated with the delivery of the early 

implementation of the childcare offer within the 

whole of Caerphilly. Indicative figure awaiting 

offer letter. 

No 4,141,130

Sarah Mutch - Early Years Manager Welsh Government
Childcare Offer Grant -  3 & 4 yr old Childcare 

SEN

The costs associated with the delivery of the early 

implementation of the childcare offer within the 

whole of Caerphilly for children with SEN. 

Indicative figure awaiting offer letter. 

No 103,688

REVENUE FUNDING

1

P
age 80



Appendix 1 

Responsible Officer Grant Body Grant Title Description / Comments  2021-22

Match 

Funding 

Required           

 Award in    

2021-22               

£ 

Sarah Mutch - Early Years Manager WLGA
Summer Activities for Children and Young 

People from Economically Deprived Areas

To allow local authorities to deliver engaging and 

enriching activities which will help participating 

children and young people from economically 

deprived areas to re-engage with education. A 

broad range of activities will be considered 

including sport, music, art, or crafts. Awaiting 

information for 2021/22.

No 

Paul O'Neil - Community Education 

Manager
Welsh Government Youth Work Strategy Grant

To support youth engagement & progression; 

targeted and specific youth work to meet local 

need and target the most vulnerable young 

people; sustain the Engagement & Progression 

Co-Ordinator function. Also, to deliver a 

programme of mental health first aid & awareness 

to young people across the borough.  promote the 

5 ways to wellbeing, link into the DEAL across 

schools. Deliver a well being residential for early 

identification and support.

No 558,572

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
Welsh Government

Community Learning Provision (Adult 

Education)

To support Adult Community Learning in the 

Borough.
No 337,381

Jane Southcombe - Finance Manager 

(Education, Lifelong Learning & 

Schools) 

Welsh Government Post 16 Provision in Schools

Funding for 6th Form Pupils (Years 12 & 13). 

Allocation is based on predicted learners (3 year 

average). 

No 3,693,650

Jane Southcombe - Finance Manager 

(Education, Lifelong Learning & 

Schools) 

Welsh Government Post 16 Provision in Schools

Variation to the initial award as above in respect 

of the Recruit, Recover, Raise Standards: 

Accelerated Learning Programme. Indicative 

figure. 

No 164,938

Paul Warren - Strategic Lead for 

School Improvement
Welsh Government Innovation in Small and Rural Schools 

To encourage innovation, to support greater 

school to school working, to provide additional 

administrative support in schools where the head 

teacher has a significant timetabled teaching 

commitment of at least 10% of the timetable and 

to increase community use of the school buildings 

whether for educational or non-educational 

purposes.

No 107,023

Paul Warren - Strategic Lead for 

School Improvement
Welsh Government Reduction of Infant Class Sizes

To reduce infant class sizes to below 29 in the 

schools identified in the proposals; to employ 

additional teachers at schools identified in the 

proposals; criteria for the funding is infant classes 

of 29 or more pupils, in schools that demonstrate 

at least one, or a combination of the following: 1. 

Significant levels of free school meals; 2. Below 

average outcomes and where a school is judged 

to be red or amber; 3. Significant levels of 

additional learning needs; 4. Significant levels of 

where Welsh / English is not the first language. 

Funding allocation of £961,983 for the period 

2017/18 to 2020/21. 

No 198,000

Paul Warren - Strategic Lead for 

School Improvement
Welsh Government

Revenue Funding for the Provision of Period 

Products in all Schools

Provision of feminine hygiene products in all local 

Authority schools.
No 140,254

2
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Responsible Officer Grant Body Grant Title Description / Comments  2021-22

Match 

Funding 

Required           

 Award in    

2021-22               

£ 

Paul Warren - Strategic Lead for 

School Improvement
Welsh Government Provision of Feminine Hygiene Products

Provision of feminine hygiene products to women 

& girls from low income households who cannot 

afford them in the local authority area. This may 

be through partnerships with the third sector 

organisations, food banks, community hubs and 

other educational establishments. 

No 13,153

Paul Warren - Strategic Lead for 

School Improvement
Public Health Wales

Local development of the Welsh Network of 

Healthy Schools Scheme (WNHSS)

To facilitate implementation of school level 

measures, changes in curriculum/teaching, 

policy/practice and environment that is constant 

with good health outcomes. ABHB also provide 

support for 60% of a post,  this supports 40% 

funded through the Health Schools Grant).

No 86,487

Fiona Santos - Early Years and 

Childcare Co-Ordinator
Public Health Wales

Healthy and Sustainable Pre-School Setting 

Scheme

To facilitate implementation of national guidance, 

changes in planning and delivery, policy/practice 

and environment that are consistent with good 

health outcomes.

No 14,850

Sarah Mutch - Early Years Manager Public Health Wales
Healthy and Sustainable Pre-School Setting 

Scheme (Childhood Obesity Prevention)

To accelerate implementation of evidence based 

action to prevent obesity in pre-school children 

measured by the Child Measurement Programme 

(Wales)

No 15,000

Sarah Ellis - Lead for Inclusion and 

ALN / Sarah Mutch - Early Years 

Manager

Welsh Government ALN Grant

The purpose of the Funding is to assist providers 

to continue to provide high quality support for 

learners with ALN, whilst preparatory work for 

new ALN system is ongoing.  The funding may be 

used flexibly to strengthen current SEN provision 

and/or to support activities related to the ALN 

transformation programme.  LAs are required to 

focus on: provision of learning support for high 

needs learners; and/or areas of SEN 

provision/ALN transformation identified by the 

grantee as being in greatest need of additional 

resource. 

No 450,641

Sarah Mutch - Early Years Manager Welsh Government
Children and Communities Grant - Flying 

Start Revenue Grant

To promote the welfare of children & their parents 

through the provision of childcare, health visiting, 

speech language support & parenting support in 

2021/2022.  Part of the  Children and 

Communities Flexible Funding in 2021/2022. 

Indicative allocation. 

No 5,120,443

Fiona Santos - Early Years and 

Childcare Co-Ordinator
Welsh Government

Children and Communities Grant -  Childcare 

and Play (Formerly "Out of School Childcare 

Grant")

To support childcare provision in the Borough. 

Improving childcare provision / identifying & 

meeting gaps in provision based on the results of 

Childcare Sufficiency Assessments. Supporting 

the Assisted Places Scheme.  Part of the Children 

and Communities Flexible Funding in 2021/2022. 

Indicative allocation.

No 128,686

Clare Ewings - Community Education 

Welsh Government 

(part of Families First 

Grant which is now 

administered by 

Social Services)

Children and Communities Grant - Families 

First - Targeted Youth and Family 

Engagement

To support young people and their families to 

build resilience, confidence and self-esteem. 

TYFE consists of: Youth Engagement, Family 

Engagement, Young Parents. Indicative 

allocation.

No 501,000
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Responsible Officer Grant Body Grant Title Description / Comments  2021-22

Match 

Funding 

Required           

 Award in    

2021-22               

£ 

Sarah Mutch - Early Years Manager.  

Welsh Government 

(part of Families First 

Grant which is now 

administered by 

Social Services)

Children and Communities Grant - Families 

First - Outreach SRB & Families Learning 

Together

In 2019/2020 the Outreach SRB and Families 

Learning Together Schemes were amalgamated 

into one project to assist with continuity.  The 

Outreach SRB is a service for Nursery children 

with severe and specific speech, language and 

communication needs. We identify / support 

appropriate children for the service within their 

own school. Some of these children could 

eventually access a part time assessment 

placement within a Specialist Resource Base for 

speech, language and communication needs. 

Family Learning Together identifies families with 

Essential Skills need and delivers programme of 

learning through groups in schools and in the 

community and on a 1-2-1 basis in the home.  

These programmes address the literacy, 

numeracy and language needs of parents and 

children and increases parents' understanding of 

how to support their children's learning and 

development. Indicative allocation. 

No 239,024

Sian Wolf Williams - Early Intervention

Welsh Government 

(part of Families First 

Grant which is now 

administered by 

Social Services)

Children and Communities Grant - Families 

First - Assisted and Supported Places

Assisted and Supported Places  Grant Value is 

£59k, funded from the Families First Grant. To 

fund 50% Childcare Placement Officer,  2 

PLANET events hosted by Parent Network and 

assisted and support places within childcare 

settings.  Indicative figure awaiting offer letter. 

No 59,510

Lisa Davies - Community Education
Internal - Legacy / 

Social Services 

Children and Communities Grant - Legacy  - 

Youth

To provide youth work support to young people 

within the legacy priority areas within Caerphilly - 

formerly part of the Communities First Grant

No 89,190

Sarah Mutch - Early Years Manager.  Welsh Government

Early Years Integration Transformation 

Programme – Pathfinder Co-Production: 

Indicative Allocation for Financial Year 2021-

22 – piloting and testing

The Purpose of the Funding is to develop joined 

up and responsive Early Years’ services to 

ensure every child has the best start in life.  

Children should be at the centre of excellent, 

integrated services that put their needs first, 

regardless of traditional organisational and 

professional structures.  In accordance with your 

application, the Purpose of the Funding is to 

enable you; 1) To create an Early Years system to 

deliver services in a co-ordinated, integrated and 

timely way, 2) To support local partners to re-

configure Early Years services focussing on 

planning, commissioning and identifying and 

addressing needs, 3) Through this process to 

identify barriers to integration and ways to 

remove, reduce or rationalise them. Indicative 

allocation.

No 388,642
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Responsible Officer Grant Body Grant Title Description / Comments  2021-22

Match 

Funding 

Required           

 Award in    

2021-22               

£ 

Sarah Mutch - Early Years Manager.  Welsh Government

Award of Funding in relation to Early Years 

Integration Transformation Programme – 

Pathfinder Co-Production

The Purpose of the Funding is to support the work 

of the Pathfinders who have joined the Early 

Years Integration Transformation Programme. 

Their role will be twofold: 1) To test the core 

components for a single integrated early years 

service.  2) To consider what it will take to 

develop a fully integrated and responsive early 

years service in their area, focussed on the 

coordination of services locally, their planning and 

commissioning and how best to identify and 

address needs.

No 50,000

Lisa Davies - Community Education Internal - Soc Serv

Children and Communities Grant - 'Promoting 

Positive Engagement' - Targeted Outreach 

Project

The Project focuses on 8 to 25 year olds who are 

at risk of becoming involved in crime or anti social 

behaviour or who are involved in anti social 

behaviour. Delivery relates to positive community 

engagement and personal development and 

works closely with the Community Safety 

Partnership and Police. 

No 67,485

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
European Inspire 2 Work . Lead - Blaenau Gwent CBC.

To provide tailored support for young people aged 

16-24 who are NEET to address and overcome 

their barriers, increase their self esteem, develop 

employability skills and move closer to the labour 

market. This will result in young people gaining 

valuable qualifications, entering further learning 

and gaining employment.

Yes 281,000

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
European Bridges into Work II. Lead - Torfaen CBC.

The project will support the reduction of poverty 

by increasing employment levels, particularly for 

underrepresented groups and those furthest from 

the labour market. The operation will target 

economically inactive and long term unemployed 

people aged 25+ living in non-Community First 

areas.

Yes 364,000

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
European Workings Skills for Adults II. Lead - Torfaen CBC.

The Project aims to target employed individuals 

outside of their employment context, supporting 

those unwilling to admit skills deficits to their 

employers or whose employers fail to engage.

Yes 142,000

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
European Nurture Equip Thrive. Lead - Torfaen CBC.

The Project aims to reduce underemployment or 

absence rates for employed individuals with work 

limiting health conditions and / or other barriers to 

sustainable engagement with the labour market

Yes 182,000

33,365,270TOTAL ANTICIPATED REVENUE GRANTS
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Responsible Officer Grant Body Grant Title Description / Comments  2021-22

Match 

Funding 

Required           

 Award in    

2021-22               

£ 

Sarah Mutch - Early Years Manager Welsh Government Flying Start Capital Grant

The Purpose of the Funding is to enable us to 

build, develop and/or refurbish suitable premises 

from which Flying Start services will be delivered 

and to enable us to achieve the outcomes set out 

in our application and any subsequent information 

submitted to, and approved by WG.

No 250,000

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat and Sarah 

Mutch - Early Years Manager

Welsh Government Childcare Offer Capital Grant

To enable the Authority or support the Authority to 

provide sufficient childcare places to meet 

demand generated by the Childcare Offer.  This 

grant is for the period 2019/2020 to 2022/2023 

financial years.  Initial award £6,320,898.  The 

amount available in 2021/22 is the residual of the 

grant not spent.

No 4,940,401

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
Welsh Government

Welsh Medium Education Capital Grant and 

Capital Funding for Early Years Provision

To enable the Authority or support the Authority to 

provide sufficient Welsh Medium places and Early 

Years provision within schools.  This grant is for 

the period 2018/2019 to 2022/2023 financial 

years.  Initial award £5,459,620.  The amount 

available in 2020/21 is the residual of the grant 

not spent.

No 3,866,922

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
Welsh Government Community Hubs Capital Scheme

To enable the Authority to provide an all weather 

athletics track in relation to Ysgol Rhiw Syr-

Dafydd Community Athletics Club.  Initial award 

£755,000.  The amount available in 2021/22 is 

the residual of the grant not spent.

No 341,645

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
Welsh Government 21st Century Schools - Band B

To improve the standards of Schools within the 

Authority  to meet the requirements of the Welsh 

Government 21st C Schools programme.  There 

are currently 19 proposed schemes within the 

programme which has been given provisional 

approval by WG.  The grant funding is matched to 

a rate dependant upon the schemes identified 

within the programme.  The grant is for the period 

2018/2019 to 2025/2026. 

Yes 51,599,376

Sue Richards - Head of Service 

Education, Planning & Strat
Welsh Government

Capital Funding towards Schools 

Maintenance Budgets 2021/22

The aim of the grant is to address backlog Capital 

Maintenance in Schools.  Grant received in 

2020/2021 and supported by spend in 2020/2021 

for utilisation in 2021/2021.

No 2,990,138

63,988,482

CAPITAL FUNDING

TOTAL ANTICIPATED CAPITAL GRANTS (Note -  Band B spans a number of financial years)
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EDUCATION SCRUTINY COMMITTEE –  
INFORMATION ITEM 

 
 

SUBJECT: FINANCIAL PLAN FOR EDUCATION, LIFELONG LEARNING 
AND SCHOOLS 2021-22 

 

REPORT BY: CORPORATE DIRECTOR FOR EDUCATION AND 
CORPORATE SERVICES 

 

 

 
1. PURPOSE OF REPORT  
 
1.1 To provide Members with details of the Financial Plan for Education & Lifelong 

Learning 2021/22. 
 

 
2. SUMMARY 
 
2.1 The Financial Plan provides an outline of how the Directorates available budget has 

been allocated for the financial year ahead. In 2021/22 the Directorates budget totals 
circa £142m, of which £115m relates to Schools and is distributed through the school 
funding formula.  

 
 
3. RECOMMENDATIONS 
 
3.1 Members are requested to note the contents of this report. This follows budget 

approval at Council on 24th February 2021. 
 
 
4. REASONS FOR THE RECOMMENDATIONS 
 
4.1 To ensure that Members are fully informed with regards to the details of the 2021/22 

revenue budget position for the Directorate.  
 
 
5. THE REPORT 
 
5.1 Revenue Budget 2021/22 
 
5.1.1 Details of the Authority budget position were outlined to Special Council (24th 

February 2021). The Report outlined details with regard to the Welsh Government 
revenue support grant (RSG) settlement, the general economic climate, together with 
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Authority wide inflationary and other cost pressures. Council endorsed the revenue 
budget proposals for 2021/22 totalling £368m. This included growth to support 
specific pressures within the Authority together with savings targets.  

 
5.1.2 Members will recall that as a consequence of the financial settlement and a package 

of savings totally £2m (which included savings in advance of £1.9m) this enabled the 
Council to deliver a balanced budget for the 2021/22 financial year. As part of the 
Authority’s savings proposals there was just one specific savings target for 
Education. This related to an expected saving of £28k linked to the main contract 
sum for the Education Achievement Service (EAS). In 2021/22 there is no savings 
target for schools.  

 
5.1.3 The approved budget for Education, Lifelong Learning and Schools totals £142m. 
 
 
5.2 Education, Lifelong Learning & Schools 
 
5.2.1 As part of the Authority’s budget process the Directorate has been given budgetary 

uplift of 3.1% for the impact of the Teachers pay award (September 2020), with a 
further 1% uplift estimated from September 2021. In addition a 1% uplift for potential 
APT&C pay award costs, an uplift for the living wage and an increase of 0.75% for 
non-pay related inflation.  

 
5.2.2 Growth of £1.436m has been allocated to Education to support a range of cost 

pressures within the service. The most significant of these relate to school 
improvement, Additional Learning Needs (ALN), potential additional costs arising 
from the forthcoming renewal of contacts for Home to School / College Transport 
(£500k) and budget realignment to address the increasing cost pressure of maternity 
cover in schools (£200k). This growth also includes the re-instatement of £333k for a 
“50/50 Building Maintenance Budget with Schools”. This budget was withdrawn 3 
years ago to support MTFP savings requirements. Since the withdrawal of this 
budget financial support for this scheme has continued through the use of Education 
Reserves. The re-instatement of this budget is positive news for Education and 
Schools.  

 
5.2.3 In 2021/22 there is no savings target for schools, growth to address pressures has 

been supported to the value of £713k. These pressures include a second satellite 
class for Trinity Fields, floor areas and National Non-Domestic Rates (NNDR) 
changes, changes in free school meals numbers (FSM’s) that impact social needs 
funding across all sectors and FSM catering costs in Secondary Schools. 

 
5.2.4 In total the Directorate’s net budget for 2021/22 is £142m (excluding Central Support 

Service Apportionments) of which £119m (which includes circa £4m Post 16 funding) 
forms the Individual Schools Budgets (ISB).   

 
5.2.5 Details of the Directorates Financial Plan for 2021/22 are included in Appendix 1. In 

constructing this financial plan a few budgets lines have been re-aligned to support 
management reporting, the purpose of this realignment does not change the purpose 
of planned spend.   

 
5.3 Conclusion   

5.3.1 The financial position for 2021/22 will be monitored closely, with particular attention 
to emerging pressures and any subsequent implications. Consideration will also be 
given to any potential medium term financial savings for future years. 
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6. ASSUMPTIONS 

6.1 All assumptions linked to the Authority’s budget strategy for financial year 2021/22 
are detailed in the Report agreed by Council on 24th February 2021.   

6.2 The 2021/22 Budget does not include additional costs or income losses associated 
with Covid-19, this is on the assumption that these costs will continue to be funded 
through a Welsh Government Grant.  

6.3 A range of other assumptions have been made in setting the Authority’s budget, this 
is in respect of pay and non-pay inflationary increases and in escapable service 
pressures.  

  

7. SUMMARY OF INTEGRATED IMPACT ASSESSMENT 
 
7.1 An IIA is not necessary for this Information Only Report. 
 
 
8. FINANCIAL IMPLICATIONS 
 
8.1 As detailed throughout the report. 
 
 
9. PERSONNEL IMPLICATIONS 
 
9.1 In 2021/22 the Directorate will continue with the strategy of prudent vacancy 

management. 
 
9.2 There are no direct personnel implications arising from this report.  
 
9.3 The Trade Unions were consulted on the Authority’s 2021/22 budget proposals.  
 
 
10. CONSULTATIONS 
 
10.1 The 2021/22 budget process involved extensive consultation, as detailed in a report 

to Council on 24th February 2021. 
 
10.2 There are no consultation responses that have not been reflected in this report.    
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11. STATUTORY POWER  
 
11.1 Local Government Act 1972 and 2000. 
 
 
 
Author: Jane Southcombe, Finance Manager (Education, Lifelong Learning & 

Schools) southj@caerphilly.gov.uk  
 
Consultees: Richard Edmunds, Corporate Director, Education and Corporate Services  
 Keri Cole, Chief Education Officer 
 Sue Richards, Head of Service – Education Planning & Strategy 
 Sarah Ellis, Lead for Inclusion & ALN 
 Sarah Mutch, Early Years Manager  
 Paul Warren, Strategic Lead for School Improvement 
 Cllr Ross Whiting, Cabinet Member for Learning and Leisure 
 Cllr Eluned Stenner, Cabinet Member for Customer, Performance and 

Property Services 
 Cllr Teresa Parry, Chair of Education Scrutiny Committee 
 Cllr Carol Andrews, Vice Chair of Education Scrutiny Committee 
 Steve Harris, Head of Financial Services & Section 151 Officer   
 Mike Lewis, Principal Accountant Education 
 Julie Baker, Principal Finance Officer (Schools) 
 Lynne Donovan, Head of People Services  
 Rob Tranter, Head of Legal Services 
 Anwen Cullinane, Senior Policy Officer (Equalities & Welsh Language) 
 
 
Appendices: 
Appendix 1 Financial Plan 2021/22 
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Appendix 1

EDUCATION & LIFELONG LEARNING

Original 

Estimate 2020-

21         £

Revised 

Estimate 2020-

21         £

Original 

Estimate 2021-

22         £

SUMMARY

SCHOOLS RELATED 118,512,778 118,528,626 120,795,230

EDUCATION 16,591,024 16,654,039 17,313,683

LIFELONG LEARNING 3,799,179 3,818,457 3,828,967

TOTAL SERVICE EXPENDITURE (Revenue) 138,902,981 139,001,122 141,937,880

Page 1 of 4

Page 90



Appendix 1

EDUCATION & LIFELONG LEARNING

Original 

Estimate 2020-

21         £

Revised 

Estimate 2020-

21         £

Original 

Estimate 2021-

22         £

SCHOOLS RELATED 

Individual Schools Budget 116,924,167 116,924,167 118,658,252

Post 16 Initiative (Grant Income) (3,756,978) (3,756,978) (3,693,650)

Earmarked Formula Funding (inc. Joint Use Sites) 221,513 221,513 223,355

Schools LMS Contingencies 159,220 159,220 160,414

Other Direct School Related

Learning Support Staff Registration Fee 20,506 20,506 20,660

PFI Funding Gap 342,399 342,399 353,013

PFI Building Maintenance 50,228 50,228 50,605

Repairs & Maint. 50/50 Scheme (Re-instated) 0 0 333,000

School Meal Admin. Utility & Telephone 431,536 433,466 434,735

Relief Supply Cover (SRB's & Maternity) 503,906 503,906 710,457

Police Checks 61,859 61,859 62,323

APT&C Pay Award - Schools (Potential) 2020-21 98,000 98,000 0

Copyright and Licensing (Schools) 72,337 72,337 72,880

Total Other Direct School Related 1,580,771 1,582,701 2,037,673

Early Years (Rising 3's) 850,872 850,872 857,253

Education Improvement Grant - Match Funding 640,241 640,241 645,043

Early Retirement Pension Costs of School Based Staff 1,892,972 1,906,890 1,906,890

EXPENDITURE TO DIRECTORATE SUMMARY 118,512,778 118,528,626 120,795,230
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Appendix 1

EDUCATION & LIFELONG LEARNING

Original 

Estimate 2020-

21         £

Revised 

Estimate 2020-

21         £

Original 

Estimate 2021-

22         £
EDUCATION 

Management & Support Service Costs 1,187,925 1,199,630 1,277,466

Social Inclusion

Psychological Service 644,505 649,622 820,574

Behaviour Support 183,407 184,645 184,758

Education Welfare Service 348,987 351,446 372,461

Youth Offending Team 53,805 53,805 54,209

Safeguarding & LAC 257,650 259,457 254,507

School Based Counselling 318,967 321,176 381,429

Total Social Inclusion 1,807,321 1,820,151 2,067,938

Additional Learning Needs

ALN Advisory Support Service 248,415 248,415 284,111

Professional/Statementing 198,332 199,767 295,152

Language Support Primary 456,234 456,234 428,992

Specialist Resources 44,183 44,351 44,511

ALN Improvement Initiative 3,437 3,437 3,463

Childrens Centre 33,520 33,771 34,017

SNAP Cymru 47,661 47,661 47,661

Outreach Trinity Fields 53,900 53,900 54,601

Speech Therapy 59,408 59,408 59,854

SENCOM (Sensory Service) 714,574 714,574 695,322

Autism 207,201 207,201 208,755

Total Additional Learning Needs 2,066,865 2,068,719 2,156,439

Learning Pathways Partnership 

14 - 19 Initiative (Transport Costs) 131,631 131,631 132,618

Total Learning Pathways Partnership 131,631 131,631 132,618

EOTAS, Additional Support & Out of County Provision 9,509,518 9,543,579 9,774,650

Early Years Provision & Support 

Early Years Central Team 364,080 366,411 366,763

Total Early Years Provision & Support 364,080 366,411 366,763
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Appendix 1

EDUCATION & LIFELONG LEARNING

Original 

Estimate 2020-

21         £

Revised 

Estimate 2020-

21         £

Original 

Estimate 2021-

22         £

LEI Service Provision

SACRE 2,634 2,634 2,665

Outdoor Education Advisor SLA 30,793 30,793 31,024

School Improvement 50,000 50,000 75,375

Music Service 394,318 394,552 402,618

WJEC & Subscriptions 40,234 40,234 40,536

Total LEI Service Provision 517,979 518,213 552,218

Education Achievement Service (EAS) 

Contribution to EAS Joint Working 1,005,705 1,005,705 985,591

Total Education Achievement Service 1,005,705 1,005,705 985,591

EXPENDITURE TO DIRECTORATE SUMMARY 16,591,024 16,654,039 17,313,683

LIFELONG LEARNING 

Adult Education 71,786 73,327 76,739

Youth Service 1,271,840 1,278,688 1,281,073

Library Service 2,363,290 2,374,179 2,378,812

LLL Insurance & Non Operational Property/Land 92,263 92,263 92,343

EXPENDITURE TO SERVICE SUMMARY 3,799,179 3,818,457 3,828,967
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