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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.  

 
 



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 



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. 



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) 



*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.' 



 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  



 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 



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. 

 



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  
 



 
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.  
 



 
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.  



 
 
 
 
 
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. 

 



 
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 


