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1 - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffil

Cyflwyniad a chyd-destun
Croeso i Adroddiad Blynyddol cyntaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, sy'n nodi
sut rydym, fel partneriaid y sector cyhoeddus a chymunedol, wedi bod yn cydweithio i
wella llesiant ardal bwrdeistref sirol Caerffili. Rydym newydd orffen y flwyddyn gyntaf o
waith ar Gynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem' 2018-2023.
Bu i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus asesu llesiant y fwrdeistref sirol cyn datblygu ei
Gynllun Llesiant; roedd hyn yn cynnwys cael dealltwriaeth drylwyr o'r data sydd ar gael yn
ymwneud â llesiant, ac ymgysylltu â'n cymunedau ac ystod eang o grwpiau, sefydliadau a
phrosiectau sy'n cael eu darparu yn yr ardal ar hyn o bryd. Mae pedwar prif Nod Llesiant
gan ein Cynllun Llesiant:





Newid Cadarnhaol – Ymrwymiad ar y cyd i wella’r ffordd rydym yn gweithio gyda’n
gilydd
Dechrau Cadarnhaol – Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i genedlaethau’r dyfodol
Pobl Gadarnhaol – Grymuso a galluogi ein holl drigolion i gyflawni eu potensial eu
hunain
Lleoedd Cadarnhaol – Galluogi ein cymunedau i fod yn wydn ac yn gynaliadwy
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Er mwyn cyflawni ein pedwar Nod Llesiant, rydym wedi sefydlu rhaglen waith o dan yr hyn
a elwir yn Feysydd Gweithredu a Galluogwyr – dyma'r camau rydym yn bwriadu eu cymryd
i gyflawni ein Nodau Llesiant. Mae gan bob un o'r rhain waith prosiect pendant sy'n cefnogi
ein nod a rennir o gael bwrdeistref sirol sy'n cefnogi llesiant cenedlaethau heddiw a'r
dyfodol. Bydd rhagor o wybodaeth ar gynnydd pob un o'r Meysydd Gweithredu/Galluogwyr
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn yr adrannau isod.
Rydym wedi bod yn flaengar drwy gynhyrchu ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf ar ffurf
ddigidol, gyda dolenni at ein Cynlluniau Cyflawni ac adroddiadau perfformiad ar gyfer
darllenwyr a hoffai gael mynediad at ragor o wybodaeth am y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus a'i waith. Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn hefyd ar gael mewn copi caled a
fformatau eraill ar gais.
Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn awyddus i glywed safbwyntiau trigolion lleol,
sefydliadau cymunedol a busnesau. Os hoffech wneud sylw, gofyn cwestiwn i'r Bwrdd, neu
fynd i gyfarfod y Bwrdd, cysylltwch â ni drwy ycaerffiliagarem@caerffili.gov.uk.
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Y dechrau gorau mewn bywyd

Mae achos moesol ac economaidd cryf dros ganolbwyntio ar flynyddoedd cynnar bywyd. Mae corff
cynyddol o ymchwil yn dangos sut gall digwyddiadau a phrofiadau yn nyddiau, misoedd a
blynyddoedd cynnar plentyn ddylanwadu ar ganlyniadau yn hwyrach yn eu bywydau.
Mae partneriaid wedi cydweithio i ddatblygu Cynllun Cyflawni sy'n canolbwyntio ar:




leihau effaith Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod
cynnal y fenter Rhoi Plant yn Gyntaf
datblygu system ddi-dor o gefnogaeth i deuluoedd o'r cyfnod cynenedigol hyd at 7 oed

Mae staff allweddol wedi arwain yn genedlaethol ac yn rhanbarthol ar ddatblygu gweithlu sy'n
ymwybodol o Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod, gan gynnwys Gwasanaethau Ieuenctid,
Ysgolion, Tai Landlordiaid Cymdeithasol, Cefnogi Pobl, Heddlu Gwent, Gofal Cymdeithasol a staff
Gofal Plant.
Mae Cyhoeddiadau Petra, o dan Rwydwaith Rhieni Caerffili, wedi bod yn gweithio gyda grwpiau o
rieni a gofalwyr yn datblygu llyfrau plant i gefnogi rhieni ac athrawon wrth siarad am Brofiadau
Niweidiol mewn Plentyndod. Bydd y llyfrau'n cael eu darparu i bob Ysgol Gynradd ar ôl eu
hyfforddiant Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod.
Ffordd o weithio gyda chymunedau i adeiladu ar eu cryfderau er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc i
lwyddo yw Rhoi Plant yn Gyntaf. Mae'n canolbwyntio ar ddwy ardal ddaearyddol, Fochriw a Pharc
Lansbury, a thrwyddi mae llawer o grwpiau a gweithgareddau llwyddiannus a gaiff eu harwain gan
y gymuned. Drwy ddatblygu Cymunedau Chwareus, mae gwirfoddolwyr wedi cyflawni eu
hyfforddiant gwaith chwarae. Dywedodd rhieni ei fod wedi helpu eu sgiliau rhianta hefyd, ac wedi
rhoi hyder iddynt fynd ar gyrsiau newydd, e.e. ymrestru ar gwrs Mynediad at Nyrsio a
Bydwreigiaeth ym mis Medi.
Mae datblygu cymunedau gwydn yn hanfodol er mwyn gwella canlyniadau. Bu'r arbenigwyr
'Boingboing' yn gweithio gydag aelodau o'r gymuned, rhieni, staff a rheolwyr i ddatblygu
dealltwriaeth o wydnwch cymuned. Rydym yn cydweithio fel cymuned, gyda phobl sy'n awyddus i
ymgorffori'r newid maen nhw eisiau ei weld.
Drwy Raglen Drawsnewid y Blynyddoedd Cynnar, rydym yn edrych ar y system gyfan, i weld beth
sydd ei angen ar deuluoedd, beth maent yn ei dderbyn ar hyn o bryd a beth yw'r cyfleoedd i wella
strwythurau a gwasanaethau. Drwy weithio'n rhanbarthol gyda Blaenau Gwent a Chasnewydd,
mae'n gyffrous gweld cymaint o weithwyr proffesiynol yn frwdfrydig ac eisiau cydweithio i wella
pethau ar gyfer teuluoedd.
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2 - Llyfr Billy Bonkers

3 - Llyfr Freddy the Fox

4 - Llyfr Patsy the Pangolin

5 - Llyfr The Bear in the Snow
Globe

6 - Gweithdy carnifal cymunedol

7 - Diwrnod paratoi ar gyfer y
carnifal

8 - Diwrnod paratoi ar gyfer y
carnifal

9 - Diwrnod Dathlu Menywod

10 - Presenoldeb yn Niwrnod
Dathlu Menywod
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11 - Sesiwn harddwch

12 - Sesiwn harddwch

13 - Hysbyseb cwrs hylendid bwyd

15 - Gweithdy mapio Rhanbarthol
Rhaglen Drawsnewid y Blynyddoedd
Cynnar

16 - Ymarfer mapio

14 - Grŵp cefnogi Gofalyddion
sy'n Berthynas
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Prentisiaethau

Cytunodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ar wirfoddoli a phrentisiaethau fel un
o'i Feysydd Gweithredu. Er bod cysylltiadau amlwg rhwng y ddau faes, sefydlwyd grwpiau
cyflawni ar wahân er mwyn gyrru cynnydd a gwneud cysylltiadau rhwng y ddau faes
gwaith (gweler yr adran flaenorol). Yn ogystal, mae rhai aelodau o'r grŵp yn cynrychioli
Meysydd Gweithredu neu Alluogwyr eraill, er enghraifft mae Arweinydd y Galluogwr
Caffael yn rhan o'r grŵp er mwyn helpu i sicrhau y ceir y manteision cymunedol mwyaf
posib drwy gontractau'r sector cyhoeddus.
Bu i'r Grŵp Cyflawni Prentisiaethau gwrdd am y tro cyntaf ym mis Hydref 2018, ac mae'n
parhau i gwrdd yn chwarterol. Mae gan y grŵp gynrychiolaeth o ystod eang o bartneriaid y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan,
Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Llywodraeth Cymru,
Groundwork Cymru, Coleg Gwent, Coleg y Cymoedd, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol
Gwent, cymdeithasau tai a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Mae'r grŵp
hefyd yn cynnwys nifer o sefydliadau sy'n gyfrifol am ddarparu'r elfen hyfforddi ar raglenni
prentisiaethau ar ran Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Hyfforddiant ACT, Hyfforddiant
ALS, Hyfforddiant Educ8, a Choleg Caerdydd a'r Fro.
Diben y Maes Gweithredu yw sefydlu rhaglen brentisiaeth ar gyfer pob oed sy'n bodloni
gofynion sgiliau sefydliadau partner y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn y dyfodol, sy'n
gysylltiedig ag anghenion yr economi leol a rhanbarthol yn y dyfodol. Mae'r Grŵp Cyflawni
wedi datblygu Cynllun Cyflawni i yrru gwaith y Maes Gweithredu dros y bedair mlynedd
nesaf, ac un o'r prif lwyddiannau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oedd sefydlu Grŵp gyda'r
nod a rennir o gynyddu nifer y cyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael, er mwyn gostwng
lefelau anweithgarwch a diweithdra ymhlith y bobl leol.
I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd prentisiaethau gan bartneriaid y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus, cliciwch ar y dolenni isod:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
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17 - Prentis adeiladu

18 - Prentis adeiladu

19 - Prentis gwaith coed

22 - Prentis peirianneg

20 - Prentis trydanol

21 - Prentis plymio

23 - Prentisiaid newydd

24 - Niferoedd derbyn
prentisiaethau Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili 2019

25 - Prentisiaid rheilffordd
(Coleg y Cymoedd)

26 - Prentisiaid chwaraeon
(Coleg y Cymoedd)

27- Prentisiaid busnes
(Coleg y Cymoedd)

28 - Prentisiaid GE
(Coleg y Cymoedd)
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Gwirfoddoli

Amlygodd yr Asesiad Llesiant bwysigrwydd gwirfoddoli, a'r rhan mae'n ei chwarae wrth
adeiladu uchelgais, dyhead, llesiant a gwydnwch unigolion a chymunedau. Mae
manteision gwirfoddoli yn cynnwys cyfle i bobl a chymunedau:
 Ennill sgiliau a gwybodaeth newydd
 Hybu eu disgwyliadau eu hunain o ran swyddi a gyrfaoedd
 Mwynhau ymdeimlad o lwyddiant a chyflawniad
 Datblygu'n bersonol a hybu hunan-barch
 Profi iechyd corfforol a meddyliol gwel
 Clysylltu â'ch cymuned a'i deall yn well
Mae cyd-destun llymder a newid mewn demograffeg yn golygu bod gwirfoddoli yn chwarae
rhan gynyddol bwysig sy'n cyfrannu at lesiant unigolion a chymunedau gwydn a chydlynus
ym mwrdeistref sirol Caerffili. Mae partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn
darparu ystod o ymyriadau gwirfoddoli ar hyn o bryd drwy eu gweithgareddau
corfforaethol. Drwy gydweithio mae cyfle i gynyddu lefelau gwirfoddoli yn y fwrdeistref
sirol, drwy integreiddio gweithgarwch a ddiffinnir yn Strategaeth Wirfoddoli Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili. Mae'r gweithgarwch hyd yma wedi cynnwys:






Diffinio beth yw'r prif dasgau i'w darparu
Cwrdd â sefydliadau partner y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ddeall eu cynnig
gwirfoddoli corfforaethol, er mwyn meithrin ymrwymiad i'r Maes Gweithredu Gwirfoddoli
ac i archwilio synergeddau a meysydd cydweithio ar draws holl Gynllun Llesiant 'Y
Gaerffili a Garem' 2018-2023, er enghraifft gyda'r Maes Gweithredu Prentisiaethau
Mapio a datblygu dealltwriaeth o'r ystod o gyfleoedd gwirfoddoli yn y fwrdeistref sirol
Datblygu'r trefniadau llywodraethu i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Maes Gweithredu. Er
enghraifft, cynhaliwyd gweithdy rhanddeiliaid ehangach, a sefydlwyd Grŵp Craidd
canolog. Disgwylir y bydd y ddau grŵp hyn yn diffinio'r trefniadau llywodraethu wrth
symud ymlaen

Datblygwyd Cynllun Cyflawni a fydd yn adlewyrchu'r ffrydiau gwaith allweddol presennol a
newydd a fydd yn gwneud cynnydd pellach wrth gyflawni yn erbyn y Maes Gweithredu.
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29 - Sgwrs Gymunedol Busnes
yn y Gymuned
30 - Hyfforddiant sgiliau cymorth
cyntaf Clwb Ieuenctid Coed Duon

31 - Gwirfoddolwyr Clwb Ieuenctid
Coed Duon

32 - Gwirfoddolwyr Rhaglen
Gleifion Arbenigol

33 - Digwyddiad dathlu penblwydd CMGG yn 90 oed a
fynychwyd gan Ei Uchelder
Brenhinol Tywysog Cymru

34 - Prosiect hwyl anniben Lleisiau
Bach

35 - Annibendod gyda ffrindiau
Siaradwyr Bach

36 - Grŵp Siaradwyr Bach

37- Noson Gwobrwyo
Gwirfoddolwyr 2018

38- Diwrnod gwirfoddoli
corfforaethol Llywodraeth Cymru
yn Eglwys Gristnogol New Life
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Iechyd a llesiant da

Mae'r Maes Gweithredu Iechyd a Llesiant Da yn defnyddio dull system gyfan i wella iechyd
a llesiant preswylwyr ac i atal salwch.
Mae rhanddeiliaid wedi cydweithio drwy gydol 2018/19 i ddatblygu'r Cynllun Cyflawni.
Cynhaliwyd ystod o weithgareddau ymgysylltu ar draws y fwrdeistref sirol i nodi tasgau
blaenoriaeth a datblygu cyfleoedd i gydweithio. Cafodd sawl thema sy'n gorgyffwrdd yn
deillio o'r sesiynau hyn eu nodi'n ddiweddar, ac maent yn darparu fframwaith er mwyn
symud ymlaen.
Cafwyd llwyddiant enfawr wrth alinio gweithgareddau Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth â'r
tasgau blaenoriaethau hyn a sefydlu cysylltiadau cryfach.
Gan ganolbwyntio ar ogledd y fwrdeistref sirol, cyflwynwyd ffyrdd arloesol o weithio er
mwyn ymateb i alw a newid. Mae'r rhain yn cynnwys cryfhau'r ffordd integredig o weithio
yng Nghanolfan Adnoddau Gogledd Caerffili, gwasanaeth trwytho newydd, ymarferwyr
iechyd meddwl arbenigol, a chyflwyno meddygfeydd ar y cyd rhwng gweithwyr maes
iechyd, yr awdurdod lleol a'r heddlu er mwyn mynd i'r afael â phryderon ynghylch tai,
dyledion, cyflogaeth a diogelwch cymunedol.
Mae gwaith pellach yn mynd rhagddo yn ddi-oed i ddatblygu Hybiau Iechyd a Llesiant
mewn tair ardal ddaearyddol ar draws y fwrdeistref sirol. Mae cysylltiadau'n cael eu
gwneud â'r rhaglen Rhwydweithiau Lles Integredig.
Drwy gydol 2018/19, mae staff wedi cael hyfforddiant mewn Cyfeirio Gofal a Gwneud i bob
Cyswllt Gyfrif.
Mae sgrinio'n brif flaenoriaeth, ac mae rhaglen Hyrwyddwyr Sgrinio wedi'i datblygu i godi
ymwybyddiaeth ledled Gwent ac i rymuso preswylwyr i wneud dewis gwybodus am
gymryd rhan mewn sgrinio. Darparwyd rhaglenni i hyrwyddo imiwneiddiadau a Dewis
Doeth Cymru/Dewis Fferyllfa.
Mae gwaith partneriaeth wedi bod yn gryf wrth gysylltu'r Maes Gweithredu hwn â'r un sy'n
canolbwyntio ar Ddiogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol Lleol, gyda phrosiectau'n annog
defnydd o fannau gwyrdd er mwyn gwella iechyd a lles.
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39 - Gweithdy iechyd a llesiant da

40 - Canolfan Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Integredig Rhymni

41 - Cymharu disgwyliad oes a
disgwyliad oes iach

42 - Brandio Sgrinio am Oes
43 - Dosbarth Tai Chi

45 - Gwybodaeth dewis fferyllfa

44 - Plant yn chwarae pêl-droed

46 - Gwybodaeth Mae’r Ffliw yn
Lladd
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Cymunedau mwy diogel

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae partneriaid wedi llwyddo i weithredu nifer o ddulliau a
awgrymwyd yn y Cynllun Cyflawni, sy'n canolbwyntio'n benodol ar ymyriadau cynnar er
mwyn mynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal bwrdeistref sirol
Caerffili.
Ym mis Ionawr, crëwyd Hwb Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach i wella'r ffordd mae
partneriaid yn rhannu gwybodaeth o ddydd i ddydd mewn lleoliad ar y cyd. Cafodd hyn ei
wella ymhellach drwy gynnal cyfarfodydd Partneriaeth Gorchwyl bob pythefnos, lle mae'r
holl bartneriaid yn nodi, yn datrys ac yn ymateb yn effeithiol i wendidau a galw a nodwyd
yn y fwrdeistref sirol. Dyma ddull 'pobl a llefydd' i raddau helaeth, sy'n canolbwyntio ar
ddioddefwyr rheolaidd, troseddwyr toreithiog, a phobl sy'n galw'n aml, yn ogystal ag
ardaloedd lle mae llawer o droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mae Partneriaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Caerffili yn parhau i ddarparu ymateb
aml-asiantaeth i drosedd difrifol a chyfundrefnol yn y fwrdeistref sirol. Mae gwybodaeth
partneriaid a grymoedd aml-asiantaeth yn dal i gael eu rhannu, gan arwain at gyfuniad o
waith gorfodi effeithiol a diogelu'r bobl sydd fwyaf agored i niwed. Canfuwyd Grŵp
Troseddau Cyfundrefnol arall drwy'r broses hon, sydd nawr yn cael ei reoli.
Mae'r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd wedi darparu hyfforddiant Profiadau Niweidiol
mewn Plentyndod i Swyddogion yr Heddlu a staff o asiantaethau partner yn y fwrdeistref
sirol, i sicrhau bod ein gweithwyr yn wybodus am drawma wrth ganfod ac ymdrin â'r bobl
sydd fwyaf agored i niwed.
Yn ystod y cyfnod, cynhaliwyd sesiynau hyfforddi cyfeirio Profiadau Niweidiol mewn
Plentyndod ledled y fwrdeistref sirol, i amlygu'r gwasanaethau ymyriadau cynnar sydd ar
gael a sut i gyfeirio troseddwyr Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod i'r system.
Ar hyn o bryd mae'r fwrdeistref sirol yn gartref i saith cynllun heddlu bach gweithredol, sef
cyfleoedd gwirfoddoli rhyngweithiol a hwyliog i bobl ifanc rhwng 9 ac 11 oed. Mae plant yn
gweithio ochr yn ochr â'u timau heddlu lleol i ymdrin â materion lleol yn eu cymuned drwy
fentrau atal troseddau.
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47- Hwb Diogelwch Cymunedol
Caerffili Saffach

50 - Gweithgarwch rhybuddio am
losgi bwriadol

48 - Heddlu Bach yn eu cymuned

49 - Pobl ifanc yn cylchwylio yn
eu cymuned

51 - Partneriaid diogelwch
cymunedol mewn digwyddiad
cymunedol

52 - Gollwng sbwriel a chynnau
tân yn fwriadol

53 - Digwyddiadau Cando Treffilip

13

Cymunedau gwydn

Nododd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014 mai Parc Lansbury oedd ardal fwyaf
difreintiedig Cymru, gyda 13 o ardaloedd eraill ym mwrdeistref sirol Caerffili hefyd yn y 10% mwyaf
difreintiedig.
Mae'r Maes Gweithredu hwn yn ceisio canfod datrysiadau i'r materion sy'n wynebu Parc Lansbury,
a byddant yn ceisio defnyddio'r gwaith fel peilot i ddatblygu dull y gellir ei ddefnyddio hefyd yn
ardaloedd eraill y fwrdeistref sirol, a all fod yn wynebu problemau tebyg.
Mewn ymateb i'r materion hyn, sefydlwyd “Bwrdd Cynghrair ar gyfer Newid”. Mae'n cynnwys
cynrychiolwyr o holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a sefydliadau allweddol eraill.
Datblygwyd Cynllun Cyflawni hefyd i yrru gwaith y Maes Gweithredu.
Penodwyd Graddedigyn o Academi Cymru i dreulio 22 mis ar brosiect a fyddai'n mapio'r
gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd ym Mharc Lansbury gan yr amryw asiantaethau sector
cyhoeddus.
Mae gwaith sylweddol yn parhau ym Mharc Lansbury, ac rydym yn dechrau gweld manteision
cydweithio rhwng y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid eraill.
Mae Cartrefi Caerffili wedi buddsoddi £4.4 miliwn i gynnal gwaith mewnol yn nhai'r Cyngor ym
Mharc Lansbury, a gwariwyd £4 miliwn arall ar inswleiddio waliau allanol a chynnal gwelliannau
cysylltiedig.
Mae gwaith nawr yn mynd rhagddo i fynd i'r afael â'r amgylchedd ehangach ar yr ystâd, ac mae
Strategaeth Gwella'r Amgylchedd yn cael ei datblygu. Mae'r cynllun yn cynnwys cynigion i gael
meddygfa a hwb cymunedol newydd, ac mae'n archwilio cyfleoedd i ddefnyddio'r ardal agored ar
yr ystâd yn well er mwyn ail-drefnu ardaloedd parcio a garejys.
Sefydlwyd strategaeth dwy ffrwd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, sy'n
canolbwyntio ar orfodi ac ymgysylltu. Cynhelir cyfarfodydd Hwb Diogelwch Cymunedol bob
pythefnos gyda phartneriaid i flaenoriaethu'r peryglon, ac ymateb yn effeithiol i'r peryglon a'r heriau
o ran camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, a throseddu cyfundrefnol
sy'n wynebu'r ardal.
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54 - Map o gyrtiau Parc Lansbury

55 - Llun o'r Ystâd yn 2013

56 - Llun o'r Ystâd yn 2019 gyda
gwelliannau allanol

57 - Tai yn 2013

58 - Tai yn 2019 ar ôl gwelliannau

59 - Strategaeth Ddrafft Gwella'r
Amgylchedd

61 - Safle posib ar gyfer gofod
digwyddiadau o'r Dwyrain

62 - Safle posib gofod
digwyddiadau o'r Stretch

60 - Braslun darluniadol o'r gofod
digwyddiadau posib
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Diogelu a gwella'r amgylchedd naturiol lleol

Mae ansawdd uchel a ehangder amgylchedd rhannol-wledig Caerffili yn ased enfawr i'r fwrdeistref
sirol ac i holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae darparu, cynnal a defnyddio'r
asedau naturiol hyn yn rhywbeth sy'n cael ei herio gan faterion sy'n gwrthdaro, y mae'r Cynllun
Cyflawni i Ddiogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol Lleol yn gweithio i'w datrys.
Prif nod prosiect Llwybr Teithio Llesol Tir-y-berth yw ymgysylltu â phobl leol, a dod â nhw'n rhan o
gynllunio a gwella eu hamgylchedd lleol. Mae'r llwybr yn cysylltu cartrefi, ysgolion a gweithleoedd i
wella iechyd a llesiant, ac i annog rhagor o gysylltiad â natur.
Mae prosiect Ymgynghori Ystrad Mynach yn edrych ar sut mae pobl sy'n byw, yn gweithio ac yn
ymweld ag Ystrad Mynach yn canfod ac yn defnyddio mannau gwyrdd lleol, beth yw'r rhwystrau
rhag eu defnyddio a'r gwelliannau posib a all gynyddu llesiant yn yr ardal leol.
Mae'r prosiect ‘Profiadau Byw o Newid Hinsawdd’ yn canolbwyntio ar Gwmcarn ar ôl y tanau fu yn
y goedwig y llynedd. Nod y prosiect yw cysylltu profiadau byw'r cymunedau â phenderfyniadau
presennol er mwyn nodi cyfleoedd i ddarparu datrysiadau gwahanol i effeithiau hinsawdd ym mhob
ardal. Mae hefyd yn ceisio dylanwadu ar y newidiadau gofynnol mewn polisi ac arferion i alluogi
Gwent i gymryd y camau sydd eu hangen i fod yn barod am yr hinsawdd yn y dyfodol.

Mae'r Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd yn cael ei datblygu i nodi a blaenoriaethu'r
rhwydwaith o fannau gwyrdd aml-swyddogaeth yn y fwrdeistref sirol, sy'n cefnogi'r
prosesau naturiol ac ecolegol ac sy'n hanfodol i iechyd ac ansawdd bywyd cymunedau
cynaliadwy.

63 - Canolfan Ymwelwyr Cwmcarn
o'r awyr

64 - Llyn pysgota Cwmcarn

65 - Machlud dros lyn pysgota
Cwmcarn
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66 - Ymgynghoriad Ystrad Mynach

67 - Ymgynghoriad Ystrad
Mynach

69 - Plant mewn digwyddiad casglu
sbwriel

68 - Arwydd cludiant cynaliadwy
yn Ynys-ddu

71 - Plant yn archwilio'r gwenyn
70 - Gwenynwr lleol

74 - Plannu coetir newid
hinsawdd

72 - Plant yn y tŷ gwenyn yn
Ynys-ddu

73 - Clirio'r gamlas

75 - Plannu deiet hinsawdd

76 - Plannu coed ffrwythau

77 - Taith dywys

78 - Plant yn gwylio'r plannu

79 - Gwirfoddolwyr yn gwella'r
amgylchedd lleol

80 - Blwch pryfed mewn ysgol
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Rheoli ein hasedau

Gyda'i gilydd, mae gan bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus llwythi o asedau,
ac mae'n rhaid archwilio'r cyfleoedd i rannu defnydd a chydweithio. Mae'r galluogydd
Rheoli Asedau'n canolbwyntio ar ddau faes gweithgaredd blaenoriaeth drwy ei Gynllun
Cyflawni:



Cynyddu defnydd a gwerth ein holl asedau (adeiladau, tir a cherbydau)
Cydweithio i leihau ein defnydd o ynni ac i gynyddu faint o ynni gwyrdd rydym yn ei
gynhyrchu ac yn ei ddefnyddio

Mae'r manteision posib yn cynnwys llai o gostau, mwy o inswleiddio ac effeithiolrwydd, llai
o ddefnydd o ynni, cydweithrediad a dealltwriaeth well rhwng partneriaid, a gwasanaeth
gwell i'r cyhoedd.
Mae'r grŵp Rheoli Asedau wedi datblygu Map Asedau sy'n amlygu holl adeiladau
partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'u defnydd presennol, i nodi cyfleoedd i
rannu defnydd.
Sicrhawyd cyllid i gynnal astudiaeth isadeiledd rhanbarthol yng Ngwent ar gyfer pwyntiau
gwefru cerbydau trydanol ar ran holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Nod
yr astudiaeth yw gwneud argymhellion ar gyfer dull rhanbarthol a chost-effeithiol ar gyfer
isadeiledd pwyntiau gwefru cerbydau trydanol, y gall partneriaid eu defnyddio i lywio
datblygiad cynllun cyflawni cerbydau trydanol rhanbarthol.
Sicrhawyd cyllid hefyd i gynnal adolygiad o gerbydau rhanbarthol Gwent ar ran partneriaid
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, i nodi pa gerbydau y gellid eu disodli o bosib gyda
cherbydau allyriadau isel iawn ac i nodi arbedion posib o ran costau teithio gweithwyr.
Rydym hefyd yn edrych ar gyfleoedd ar gyfer cerbydau sydd wedi'u pweru gan hydrogen
fel rhan o brosiect Byw'n Ddoeth Llywodraeth Cymru. Wrth symud ymlaen, byddwn yn
edrych ar ganfyddiadau allweddol y tri adolygiad i wneud cynnydd ar gerbydau allyriadau
isel iawn ledled Gwent.
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81 - Darlun o'r map asedau

84 - Ardal y tu allan i Dŷ Penallta

87 - Cerbyd trydanol yn Nhŷ
Penallta

82 - Biniau ailgylchu yn Nhŷ
Penallta

83 - Paneli solar yn Ysgol
Gynradd y Parc

86 - Cartrefi cynaliadwy ym
Margod
85 - Tyrbin gwynt yn Oakdale

88 - Pwynt gwefru cerbydau
trydanol yn Nhŷ Penallta

89 - Beicio teuluol ym Maes-ycwmwr

90 - Beic trydanol yn Nhŷ Penallta
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Caffael

Mae gweithwyr caffael o aelod-sefydliadau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi
cydweithio i ddatblygu Cynllun Cyflawni a all ddod â newid trawsnewidiol i'r aelodsefydliadau, er mwyn cefnogi ein hamcanion diwylliannol, cymdeithasol, economaidd ac
amgylcheddol ehangach, mewn ffyrdd sy'n cynnig manteision hirdymor gwirioneddol i'r
cymunedau rydym yn eu gwasanaethau a phobl Cymru. Drwy ei sianelu'n effeithiol, gall
ein gwariant trydydd parti ddod â newid gwirioneddol. Mae gan y grŵp ymrwymiad a rennir
i wella'r ffordd rydym yn cydweithio i ddatblygu dull caffael modern, hyblyg ac arloesol.
Mae caffael yn alluogydd strategol, sy'n cefnogi ac yn cyfrannu at Feysydd Gweithredu, yn
enwedig Prentisiaethau, Rheoli Asedau a Cymunedau Gwydn. Mae'r Arweinydd Caffael yn
rhan weithgar o'r agenda Prentisiaethau ac yn gynrychiolydd ar y Grŵp Cyflawni
Prentisiaethau. Mae hefyd yn gweithio'n agos gyda chynrychiolwyr y Grŵp Rheoli Asedau
mewn perthynas â cherbydau trydanol ac isadeiledd cerbydau trydanol.
Gyda'n gilydd, byddwn yn anelu i gyflawni dull cydlynus safonedig o ran:





Cymalau gwerth cymdeithasol a/neu fanteision cymunedol;
Datblygu datrysiadau cynaliadwy;
Cefnogi swyddi ac isadeiledd lleol; a
Cefnogi cadwyni cyflenwi lleol.

Tasg allweddol i'r grŵp yw cydweithio ar wariant a chynhyrchu cynllun tarddu ar ôl troed
Gwent, i gyd-fynd â dull cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn cynnwys datblygu
ac ymgysylltu â'r trydydd sector ar gyfleoedd posib, ac mae'n alinio â'r agenda economi
sylfaenol bresennol. Mae mabwysiadu "Cod Ymarfer" Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth
Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn dasg allweddol i'r grŵp. Mae sefydliadau'n mynd ati i
fabwysiadu/ymrestru â'r Cod Ymarfer ac yn datblygu eu cynlluniau gweithredu eu hunain.
Cedwir gwybodaeth ar hyn drwy TISC (Traciwr Cydymffurfiaeth Deddf Caethwasiaeth
Fodern Llywodraeth Cymru).
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91 - Beth yw Caffael?

92 - Gwybodaeth datblygu cyflenwyr

93 - Dod o hyd i wybodaeth

94 - Gwybodaeth rhaglen Caffael
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Cyfathrebu ac ymgysylltu

Mae'r arbenigwyr cyfathrebu ac ymgysylltu o aelod-sefydliadau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
wedi cydweithio i ddatblygu'r ffordd mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyfathrebu ac yn
ymgysylltu â chymunedau'r fwrdeistref sirol. Drwy'r Cynllun Cyflawni, rydym wedi datblygu gwefan,
hunaniaeth a phresenoldeb y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyfryngau cymdeithasol.
Fel sefydliad cymharol newydd, mae ymwybyddiaeth gyffredinol o weithgarwch y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus a'r ddeddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gymharol isel.
Dangosodd ein harolwg ymwybyddiaeth cyntaf bod mwy gennym i'w wneud i ddangos y prosiectau
cadarnhaol a phendant sy'n cael eu darparu yn ein cymunedau, ac i bwysleisio y caiff y prosiectau
hyn eu cyflawni drwy waith ar y cyd rhwng partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn awyddus i gynnal y deialog parhaus gyda
chymunedau a ddechreuodd pan ddatblygom yr Asesiad Lleol o Lesiant. Cynhaliwyd digwyddiadau
ar draws y fwrdeistref sirol i sefydlu beth oedd yn bwysig i gymunedau, a beth roedd preswylwyr a
busnesau lleol yn teimlo y dylai'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ganolbwyntio arno i sicrhau
llesiant cenedlaethau heddiw a'r dyfodol. Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweld bod
cyfranogiad cymunedau yn rhan ganolog o'i ddarpariaeth, ac mae wedi gwneud ei waith mor
dryloyw â phosib drwy ei gyfarfodydd agored a hygyrchedd ei adroddiadau perfformiad.

95 - Proffil Twitter Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus
Caerffili

96 - Trydariad gan yr Uwcharolygydd Nick McLain mewn
perthynas â chyfarfod ymgysylltu

97 - Cyfarfod ymgysylltu gydag
aelodau o'r gymuned

22

98 - Trydariad gan Christina
Harrhy yn dilyn cyfarfod y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus
99 - Trydariad gan Mererid Bowley
(Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin
Bevan) mewn perthynas â gweithio
mewn partneriaeth ym maes
Blynyddoedd Cynnar

101 - Ymgysylltu mewn
digwyddiad Diwrnod Chwarae

102 - Safbwynt plentyn o ran sut
dylai'r fwrdeistref sirol fod yn y
dyfodol

100 - Fforwm Ieuenctid Caerffili
yn gwneud cyflwyniad i'r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus

103 - Gweithgarwch ymgysylltu
yng Ngŵyl y Caws Mawr Caerffili
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Y Gymraeg a diwylliant

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi bod yn awyddus iawn i gefnogi ac i
hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg yn y fwrdeistref sirol. Mae'r Fenter Iaith wedi bod yn
bartner allweddol yn datblygu Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem' 2018-2023 a'r Asesiad
Llesiant, drwy hwyluso llais siaradwyr Cymraeg yn eu datblygiad. Mae'r Fenter Iaith hefyd
yn cynorthwyo â gwaith cyfathrebu ac ymgysylltu'r Bwrdd, ac yn helpu i gefnogi gwaith
gwirfoddol drwy gyfrwng y Gymraeg, ynghyd â chefnogi dysgwyr Cymraeg.
Adolygodd y Bwrdd raglenni Cymraeg ei holl aelod-sefydliadau, er mwyn sicrhau y caiff
anghenion siaradwyr Cymraeg eu bodloni. Ers hynny mae wedi mabwysiadu'n ffurfiol
strategaeth Gymraeg pum mlynedd yr awdurdod lleol ar gyfer y fwrdeistref sirol, sy'n
gosod targed uchelgeisiol i wneud cynnydd o 3% yn nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn
2022.
Mae sefydliadau Cymraeg yn y trydydd sector yn cynorthwyo aelodau'r Bwrdd i gyflawni'r
camau gweithredu yn y strategaeth i wella gwasanaethau i deuluoedd, plant, cymunedau,
y gweithlu a gwella isadeiledd. Drwy weithio gyda'r sector gwirfoddol, mae'r Bwrdd yn sicr
fod ganddo'r arbenigedd a'r capasiti gorau i'w gynorthwyo yn y gwaith pwysig o wneud
Cymraeg yn rhan feunyddiol o ddiwylliant yr ardal.

104 - Strategaeth Iaith Gymraeg
2017-2022

105 - Cyfeirlyfr y Fenter Iaith

106 - Cefnogi busnesau i
ddefnyddio’r Gymraeg
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108 - Pobl yn mwynhau Ffiliffest
2018

109 - Plant yn dawnsio yn Ffiliffest
2018

107 - Poster Ffiliffest 2018

110 - Perfformwyr yn Ffiliffest
2018
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Edrych tua'r dyfodol

Yn ystod y broses o ddatblygu'r Asesiad Lleol o Lesiant, daeth y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus yn ymwybodol o'r ffaith bod rhai bylchau yn ein gwybodaeth o'r hyn fydd
dyfodol bwrdeistref sirol Caerffili. Mewn rhai meysydd (fel iechyd a newid hinsawdd) rydym
yn gwybod tipyn ynghylch pa broblemau y bydd ein trigolion neu'r amgylchedd yn eu
hwynebu yn y dyfodol, oni bai ein bod yn gwneud newidiadau i'r ffordd rydym oll yn byw
ein bywydau ac yn defnyddio ein hamgylchedd. Fodd bynnag, nid yw hyn mor glir ar gyfer
pynciau eraill roedd angen i ni edrych arnynt.
Fel grŵp o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, penderfynom gomisiynu ymchwil
ar y cyd, i'n helpu i ddeall yn well rai o'r materion a'r heriau hirdymor a all effeithio ar
dueddiadau presennol a newydd, a'r ansicrwydd o'u cwmpas. Comisiynwyd cwmni Ash
Futures Ltd i gynnal y gwaith hwn ar ein rhan, a chynnal dadansoddiad 'Senarios y
Dyfodol' ar gyfer ardal Gwent.
Cyfres o dri allbwn allweddol oedd canlyniad y gwaith hwn, y mae modd dod o hyd iddynt
ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili:




Adroddiad sganio'r gorwelion sy'n cynnwys sganiau pwnc manwl sy'n gysylltiedig â deg
thema eang
Adroddiad cryno sganio'r gorwelion sy'n darparu crynodeb mwy byr o'r prif faterion
Adroddiad sefyllfaoedd sy'n defnyddio sganio gorwelion i nodi'r prif yrrwyr a'r
ansicrwydd sy'n wynebu Gwent yn yr hirdymor

Cynhaliwyd lansiad o waith 'Dyfodol Gwent' yn stadiwm Rodney Parade yng
Nghasnewydd ym mis Tachwedd 2018, a daeth uwch swyddogion ac Aelodau Etholedig o
bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Ngwent a'r tu hwnt.
Ar ôl hyn, cynhaliwyd gweithdai Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ardaloedd y pum
awdurdod lleol yng Ngwent, er mwyn canolbwyntio ar y cyd-destun lleol. Hwyluswyd y
rhain gan Ash Futures, a'r diben oedd helpu partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus i ystyried goblygiadau gwaith Dyfodol Gwent yng nghyd-destun cyflawni
Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem' 2018-2023.
Hwylusodd Ash Futures weithdy gyda grŵp 'Senarios y Dyfodol' Caerffili hefyd, er mwyn
codi ymwybyddiaeth o ganfyddiadau'r ymchwil, ac i ddechrau integreiddio'r wybodaeth
newydd hon i'r gwaith o ddarparu gwasanaethau a phrosiectau.
Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn ystod y tri gweithdy hwn yn cael ei defnyddio i helpu'r
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ddatblygu eu hymateb i'r materion a amlygwyd, wrth i
ni weithio i gyflawni'r Cynllun Llesiant a'r tu hwnt.
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111 - Adroddiad sganio'r
gorwelion gan Ash Futures Ltd

112 - Crynodeb o adroddiad
sganio'r gorwelion gan Ash
Futures Ltd

113 - Adroddiad senarios gan Ash
Futures Ltd

114 - Matrics senarios Dyfodol
Gwent

115 - Cynhadledd Dyfodol Gwent
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Mesur ein cynnydd

Ym mis Mawrth 2015, cymeradwyodd y Cynulliad Cenedlaethol Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, gan helpu i roi Cymru ar lwybr mwy cynaliadwy
tuag at gyflawni llesiant. Rhoddodd y ddeddf saith Nod Llesiant ar waith i Gymru. Eu nod
oedd Cymru mwy cyfartal, llewyrchus, gwydn, iach, a chyfrifol ar lefel fyd-eang, gyda
chymunedau cydlynus a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.
Os ydym am gyflawni'r Nodau Llesiant hyn gyda'n gilydd, mae angen ffordd o fesur pa
gynnydd a wneir ar lefel genedlaethol. Felly, rhoddwyd cyfres o 46 dangosydd
cenedlaethol (yn unol ag Adran 10 y Ddeddf) i fesur cynnydd ledled Cymru. Gellir gweld yr
adroddiad cynnydd diweddaraf ar 'Lesiant Cymru', a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru,
yma.
Mae'r gwaith a gynhaliwyd drwy Gynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem' 2018-2023 hefyd yn
ystyried y dangosyddion cenedlaethol, a lle bo hynny'n briodol mae'r rhain wedi'u cynnwys
yn y Cynlluniau Cyflawni perthnasol ar gyfer y Meysydd Gweithredu a'r Galluogwyr. Bydd
gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyfrannu'n gynyddol at weledigaeth
hirdymor y Gymru a garem i gyd, ac mae'r Cynllun Llesiant yn nodi sut rydym yn bwriadu
gwneud hyn yn ystod y pum mlynedd cyntaf.
Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried perfformiad y Meysydd Gweithredu a'r
Galluogwyr ym mhob un o'i gyfarfodydd, a darperir adroddiadau diweddaru byr gan
Hyrwyddwr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae rhagor o fanylion am yr adroddiadau
perfformiad ar gael yma.
Yn ogystal, mae Pwyllgor Craffu Partneriaethau yr awdurdod lleol yn craffu ar waith y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gynnwys cynnydd ar gyfer pob Maes Gweithredu a
Galluogwyr yn erbyn eu Cynlluniau Cyflawni perthnasol. Mae rhagor o wybodaeth ar waith
y Pwyllgor ar gael yma.
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Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau i'w gwneud o ran cynnwys yr Adroddiad Blynyddol hwn,
neu mewn perthynas â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn gyffredinol,
cysylltwch â ni drwy'r manylion canlynol:
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, D/O Yr Uned Polisi Corfforaethol, Tŷ Penallta,
Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG
E-bost: ycaerffiliagarem@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 811365
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