Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Caerffili 2019-20

Cyflwyniad a chyd-destun
Croeso i Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ar gyfer 2019/20,
sy’n nodi’r cynnydd sy'n cael ei wneud yn erbyn Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem 20182023’. Mae adroddiad eleni yn cwmpasu cyfnod hwy dros 16 mis gan fod pob un o'n
partneriaid wedi bod ynghlwm ag ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r cyfnod amser hwy yma
wedi'n galluogi ni i roi llwyfan i rai o'r ymatebion cyhoeddus a chymunedol a gafwyd i gefnogi
cymunedau yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus.
Mae ein stori fideo'n seiliedig ar y 4 Nod Llesiant y mae'r Bwrdd wedi pennu i'w hun - Newid
Cadarnhaol, Dechrau Cadarnhaol, Pobl Gadarnhaol, a Lleoedd Cadarnhaol. Gobeithio y
cewch chi amser i wylio rhywfaint o'r gwaith partneriaeth rhagorol sydd wedi bod yn digwydd
drwy glicio ar y dolenni isod. Caiff ein hamcanion eu hategu gan ein Meysydd Gweithredu ac

rydym yn trafod cynnydd pob un yn yr adroddiad hwn. Ceir hefyd ddolenni i wybodaeth
fanylach os hoffech ddysgu mwy.
Bu'r 6 mis diwethaf yn gyfnod nas gwelwyd ei fath o'r blaen ym maes gwasanaethau
cyhoeddus a chymunedau lleol. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi ymateb
i'r heriau hyn drwy adeiladu ar gadernid ei waith partneriaeth er lles y gymuned. Os hoffech
gysylltu â'r Bwrdd, defnyddiwch y dolenni ar wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
1 - Cyflwyniad gan Gadeirydd y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus
https://youtu.be/M9ItAzOD9rI

2 - Newid Cadarnhaol - fideo
https://youtu.be/wUOzkMylXaI

3 - Pobl Gadarnhaol - fideo
https://youtu.be/OTOWpTSAobg

4 - Lleoedd Cadarnhaol - fideo
https://youtu.be/B7sDpe42P7M

5 - Dechrau Cadarnhaol - fideo
https://youtu.be/5G2Dnt_sSDQ

Y dechrau gorau mewn bywyd
Mae'r 16 mis diwethaf wedi bod yn heriol ac yn galonogol yn yr un modd, ac yn ystod 2019 rydym
wedi gwneud cryn gynnydd yn y Maes Gweithredu hwn. Serch hynny, yn 2020 newidiodd ein ffocws i
ddelio â phandemig Covid-19 a bellach mae'n troi at aildanio'r cynnydd a wnaed y llynedd gan
ymgorffori'r gwersi a ddysgwyd yn ystod cyfnod y pandemig.
Mae'r cyfnod diweddar heriol hwn, sydd wedi mynd ar garlam, wedi creu nifer o gyfleoedd cadarnhaol.
Rydym wedi ailgynllunio a chyflwyno ein gwasanaethau mewn cyfnod byr iawn o amser ac wedi
datblygu ein cysylltiadau TG a rhithwir yn sylweddol, ac mae'r hyn a gyflawnwyd yn rhagorol. Mae ein
gwaith tîm cydweithredol wedi datrys rhwystrau (blaenorol) yn y system. Mae cyfathrebu ymhlith timau
staff a theuluoedd wedi cryfhau, ac mae cymunedau wedi dod ynghyd i greu cysylltiadau cryf a
rhwydweithiau cymorth nad oedd yn bodoli cyn hyn ac rydym am gynorthwyo hyn oll i barhau.
Y prawf nawr yw dod o hyd i ffordd ymlaen sy'n addas i genedlaethau'r dyfodol yng nghyd-destun beth
bynnag a fydd y 'normal newydd'. Mae angen i ni ddysgu o'r 16 mis diwethaf a manteisio ar y
llwyddiannau a'r methiannau i lywio newidiadau yn y system, er mwyn sicrhau bod ein dulliau o
ddarparu ein gwasanaethau yn canolbwyntio ar anghenion y teulu a'r plentyn, ac nad ydynt yn cael eu
rhwystro gan strwythurau sefydliadol neu broffesiynol traddodiadol.
Yn ganolog i hyn mae’r gwaith dwys sy'n mynd rhagddo yn Rhaglen Drawsnewid Integreiddio'r
Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru. Gan weithio'n rhanbarthol gyda Blaenau Gwent,
Casnewydd, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwent, rydym yn datblygu
gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar cydlynus ac ymatebol. Yn ystod 2019, rhoddodd uwch arweinwyr,
rheolwyr a staff rheng flaen gychwyn ar daith sy'n herio rhagdybiaethau, sy’n nodi'r hyn sy'n bwysig i
deuluoedd ac sy'n parchu arloesedd ac integreiddio. Yn yr Hydref, (bu effaith Covid-19 yn gyfrifol am
oedi'r gwaith cynllunio gwreiddiol a oedd i fod i gychwyn o fis Mawrth) byddwn yn cynnal timau peilot
ledled y rhanbarth mewn cymunedau sydd wedi'u nodi fel rhai ag angen sylweddol, lle bydd yr holl
staff yn gweithio yn ôl yr un egwyddorion a gwerthoedd. Fe'u datblygwyd yn 2019 gan ddefnyddio dull
'Vanguard Systems Thinking' a bydd yn canolbwyntio'r modd y byddwn yn darparu gwasanaethau ar
yr 'Hyn sy'n Bwysig' i'r teulu/plentyn, gan ddwyn ynghyd Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf,
Cefnogi Pobl, gwasanaethau craidd a phartneriaid ehangach mewn darpariaeth integredig. Drwy
ffocws yn seiliedig ar leoliad byddwn yn ymdrin ag anghenion cyfannol y teulu/plentyn a sicrhau bod
gan unigolion cymorth lleol a hygyrch pan fo'i angen.
Mae'r dysgu a wnaed cyn cynnal y peilot wedi'i ymestyn drwy'r pandemig diweddar wrth i dimau
arbrofi gyda ffyrdd newydd o gyrraedd teuluoedd, gan ehangu'r cymorth sydd ar gael wrth i ni symud
tuag at gynnal y peilot. Roedd hyn yn cynnwys grwpiau rhithwir, gweithgareddau a diweddariadau
dyddiol ar y cyfryngau cymdeithasol, WhatsApp neu Attend Anywhere, rhaglenni rhianta ar-lein,
negeseuon a chysylltiadau ar garreg y drws, a datblygu 'ystafelloedd glân' mewn adeiladau a rennir â

phartneriaid er mwyn cynnal apwyntiadau un-i-un, yn enwedig i ymdrin â phryderon rhieni â babanod
newydd. Bydd y gwaith gwerthuso a gynllunnir ar gyfer 2021, yn dangos yr hyn sy'n gweithio, beth a
fethodd a sut gallwn ni wneud y model yn gynaliadwy i'r dyfodol, er mwyn aildrefnu'r ddarpariaeth
graidd a gwella'r canlyniadau ar gyfer plant a theuluoedd, staff a sefydliadau ar draws y fwrdeistref
sirol a'r rhanbarth.
Mae'r holl staff yn y system Blynyddoedd Cynnar leol, yn y sector cyhoeddus a lleoliadau preifat wedi
derbyn hyfforddiant ar brofiadau niweidiol mewn plentyndod. Mae'r ddealltwriaeth hon wedi'i phlethu i'r
broses Vanguard, yn ogystal â llywio'r model darpariaeth newydd, sy'n canolbwyntio'n gryf ar gymorth
yn y gymuned ac ymyrraeth gynnar.
Ers i Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Sophie Howe ymweld â Pharc Lansbury y llynedd, mae'r
grŵp cymunedol 'Bridging Together – for a brighter future' wedi mynd o nerth i nerth. Maen nhw
bellach â chyfansoddiad ac wedi codi arian i gynnal y prosiectau y byddan nhw'n hoffi'u gweld yn lleol.
Cynhaliwyd dau Barti Nadolig llwyddiannus iawn gyda dros 50 o blant a'u rhieni - dywedodd rhai rhieni
na fydden nhw'n gallu fforddio mynd â'u plant i weld Siôn Corn, felly roedd hyn yn wych. Maen nhw
hefyd yn datblygu sgiliau fel trefnu digwyddiad mawr, trin a thrafod arian ac archebion, cyllidebu,
addurno, bod yn greadigol a meithrin hunan-barch. Er mwyn sicrhau nad oedd y gymuned yn colli
allan oherwydd Covid-19, yn ystod y Pasg, trefnwyd i un o'r grŵp wisgo fel cwningen y Pasg a rhannu
wyau Pasg gyda thîm lleol yr heddlu, gan gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol.
Dyfarnwyd arian i'r Rhwydwaith Rhieni ar gyfer Cydlynydd Cymunedol a Derbynnydd i'w cynorthwyo i
ailgynllunio ac ymgymryd â dyletswyddau croesawu'r gymuned i'r Ganolfan Plant Integredig. Mae rôl y
Derbynnydd fel lleoliad gwaith wedi'i hymestyn fel swydd i'w hadolygu ym mis Mawrth 2021. Mae'r
Derbynnydd wedi newid y celfi, creu gofod ymarferol ar gyfer chwarae ac wedi ymgymryd â
dyletswyddau gan gynnwys ymgysylltu â rhieni a phlant a threfnu archebion ystafelloedd. Mae'r
Ganolfan bellach yn hwb cymunedol gyda'r gymuned yn cynnal grwpiau, ac mae WiFi ar gael am ddim
ar gyfer dysgu anffurfiol.
Mae'r naws yn y Ganolfan yn wahanol iawn bellach. Mae'r rhieni yn siarad gyda'i gilydd i ddatblygu'r
hyn sydd ei angen arnynt yn y Ganolfan neu yn yr ardal. Mae grwpiau yn cynnal sesiynau
Mathemateg, Saesneg, rhianta, gwaith chwarae, crefftau, llefaru a drama, ac mae niferoedd da yn
mynychu'r sesiynau sy'n cael dylanwad cadarnhaol.
Cysyniad Plant yn Gyntaf oedd gweithio gyda'r gymuned i'w galluogi i nodi a chefnogi eu hanghenion
nhw eu hunain. Mae'r Ganolfan yn dangos pa mor llwyddiannus y gall cymuned fod wrth roi cymorth i
bawb, creu cymuned gydlynus, gweithio mewn partneriaeth â staff pan fydd angen, a lleihau'r
ddibyniaeth ar swyddogion proffesiynol drwy chwalu rhwystrau rhag ymgysylltu.
Mae’r Rhwydwaith Rhieni yn brosiect cymorth gan gymheiriaid sy'n galluogi teuluoedd, rhieni a
gofalyddion i leisio barn ar ddatblygiad y gwasanaethau sy'n effeithio arnyn nhw, eu teuluoedd
ehangach a'r gymuned gyfan. Drwy hwyluso grwpiau dan arweiniad cymheiriaid, anogir unigolion i fod
yn wirfoddolwyr grŵp. Mae hyn yn arwain at gynnydd yn hyder a gwybodaeth y grŵp, sy'n rhoi llais
gwybodus iddyn nhw yn eu cymuned, ac mae hyn yn galluogi'r grŵp i fod yn annibynnol 'pan fydd yn
barod'. Mae'r grwpiau'n gallu datblygu eu rhaglenni hyfforddi penodol nhw eu hunain, cymryd rhan
mewn digwyddiadau cymunedol, bod â llais mewn ymgynghoriadau a helpu i lywio eu cymunedau eu
hunain. Mantra aelodau'r Rhwydwaith yw 'gwneud pethau gyda ni, nid i ni'. Cyn Covid-19, roedd 25
grŵp yn gweithredu ar draws y fwrdeistref sirol, gyda chyfuniad o grwpiau â chyfansoddiad, grwpiau
annibynnol ac wedi'u harwain gan wirfoddolwyr, yn ogystal â grwpiau mwy newydd sydd eto i
ffeindio'u traed, ac sy’n derbyn cymorth ar hyn o bryd gan un o dîm o weithwyr cymorth. O ganlyniad
i'r cyfyngiadau, ac mewn gwrthgyferbyniad i'r hyn a ddychmygwyd, daeth 21 o'r grwpiau yn grwpiau
rhithwir ar-lein. Roedd hyn yn golygu ein bod yn gallu 'cadw llygaid gofalgar ar ein cymunedau', wrth

chwalu mythau a rhannu gwybodaeth bwysig, ochr yn ochr â helpu cyfeirio ac atgyfeirio. Ond yn fwy
na hynny, roedden ni yno bob awr o'r dydd os byddai rhywun awydd sgwrs, un ai drwy neges destun,
galwad ffôn neu dros fideo. Roedd hyn yn gyswllt hanfodol i rai teuluoedd yn wythnosau cyntaf cyfnod
y cyfyngiadau.
Wrth i ni ddod i delerau â'r ffordd newydd o fyw, fe ddechreuon ni alw heibio tai gyda phecynnau o
ddeunydd crefft drwy garedigrwydd Head 4 Arts, er mwyn galluogi'n teuluoedd i ymuno mewn grwpiau
i gymryd rhan mewn gweithgaredd crefft. Roedd hyn hefyd yn gyfle i ni a'r teuluoedd weld ein gilydd a
chael amser i sgwrsio.
Yn ystod y cyfyngiadau, daeth aelodau newydd i'r prosiect, wrth i'r bobl hynny nad oedd ganddyn nhw
gyfle i ymuno â ni wyneb yn wyneb o’r blaen, fod ag amser bellach i gymryd rhan yn rhithwir.
Datblygwyd 20 o Bencampwyr Rhieni sydd oll yn cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi ar-lein gyda'n
Swyddog Cyfranogi ac sy'n cael eu cefnogi gan y tîm cyfan.
Mae PETRA Publishing wedi ysgrifennu llyfr ar-lein drwy Facebook Messenger, gydag oddeutu 60 o
bobl yn cymryd rhan - camp a hanner. Caiff y llyfr ei argraffu cyn bo hir ac mae'n cynnwys neges
ynghylch y cyfyngiadau. Mae PETRA wedi ysgrifennu tri llyfr ychwanegol yn ystod y cyfnod ac maen
nhw'n bwriadu eu lansio cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau'n cael eu codi er mwyn dod â phawb
ynghyd. Ysgrifennwyd dau o'r llyfrau mewn partneriaeth â'r Heddlu ac un gan Head 4 Arts. Mae hyn
yn golygu bod PETRA wedi cynhyrchu cyfanswm o 72 o lyfrau, sy'n anhygoel. Mae'n debyg mai
PETRA bellach yw cyhoeddwyr llyfrau plant mwyaf Cymru.

6 - Gweithdy mapio Blynyddoedd
Cynnar 14 Mai 2019

7 - Gweithdy mapio Blynyddoedd Cynnar 14
Mai 2019

8 - Siartiau cip proses
Vanguard

9 - Logo Bridging Together

10 - Derbynfa newydd Canolfan St James

11 - Addurniadau Parti Nadolig St
James

12 - Addurniadau Parti Nadolig St James

13 - Cwningen y Pasg a'i
helpwr yn dosbarthu wyau
Pasg

15 - Llyfrau The Elephant in the Room a The
Colossal Cat

16 - Llyfr Trip to London for
The Elephant in the Room

14 - Dosbarthu i garreg y drws yn
ystod Covid

17 - Derbynfa newydd Canolfan St
James

18 - Jayne Bryant AS yn trafod llyfr Moli, The
Cow Who Moo She Was Different yn y Senedd

19 - Lansiad llyfr The Colossal Cat yn
ysgol gynradd Cefn-y-pant

20 - Lansiad llyfr My Monster and the
Magic Glasses

Prentisiaethau
Bu'n flwyddyn lwyddiannus yng nghyd-destun cymorth cyflogaeth yn ardal yr awdurdod lleol.
Mae'r rhaglenni Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy gyda'i gilydd wedi
cysylltu â dros 575 o bobl yn y fwrdeistref sirol; a llwyddodd mwy na 300 ohonynt sicrhau
cyflogaeth o ganlyniad i fentora a hyfforddiant dwys i fynd i'r afael ag amrywiaeth o rwystrau
rhag cyflogaeth, fel diffyg cymwysterau, diffyg llythrennedd digidol, diffyg hyder a phroblemau
gyda gofal plant. Mae'r cynnig cymorth cyflogaeth yn y fwrdeistref sirol yn seiliedig ar broses
brysbennu, sy'n sicrhau y caiff unrhyw atgyfeiriadau a ddaw i mewn eu cefnogi i fanteisio ar y
rhaglen fwyaf priodol yn seiliedig ar eu cymhwysedd. Mae hyn wedyn yn creu un pwynt
cyswllt i gwsmeriaid ar gyfer holl raglenni cyflogaeth y Cyngor. Mae recriwtio Swyddog
Cyswllt Busnes penodol (a ariennir drwy'r rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy) ar
ddechrau'r flwyddyn ariannol hefyd wedi'n galluogi i ehangu ein cyrhaeddiad yn sylweddol o
ran ein perthynas â chyflogwyr lleol, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol iawn
o ran lleoliadau a chyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy ar draws pob rhaglen cyflogaeth. Mae'r
Swyddog Cyswllt Busnes yn gallu cynnal dialog rheolaidd gyda chyflogwyr, sy'n caniatáu i ni
ymateb i'w hanghenion llafur ar unwaith ac mewn modd effeithiol; gydol y flwyddyn rydym
wedi gweld llawer o enghreifftiau o gyflogwyr yn dychwelyd atom gydag ymgyrchoedd
recriwtio dilynol yn sgil llwyddiant parhaus y partneriaethau hyn.
Mae'r canlyniadau cadarnhaol hyn hefyd wedi cael hwb yn sgil cymorth ychwanegol gan
Gronfa SATC y Cyngor sydd wedi galluogi tenantiaid y Cyngor i gael mynediad at gyllid
pellach ar gyfer hyfforddiant, teithio, dillad a hylendid er mwyn eu cynorthwyo i ddod o hyd i
gyflogaeth. Yn ystod blwyddyn gyflawni 19/20, cafodd 22 o denantiaid y Cyngor eu
cynorthwyo'n uniongyrchol gan yr arian hwn ac mae 16 ohonynt wedi llwyddo i gael swyddi
cynaliadwy (hyd yma). Mae'r cyllid hwn hefyd wedi'i ddefnyddio i gynorthwyo mentrau
ehangach fel y Ffair Swyddi ym Mharc Lansbury a'r prosiect Suits You yn Rhymni sy'n anelu
at ddarparu dillad gwaith fforddiadwy i'r sawl sy'n chwilio am waith.
Mae cyfnod y pandemig tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol wrth gwrs wedi achosi heriau
nas gwelwyd o'r blaen o ran yr economi, gyda goblygiadau sylweddol o ran cymorth
cyflogaeth. Rydym yn rhagweld cynnydd sylweddol yn niferoedd y diswyddiadau yn y
flwyddyn i ddod, ynghyd â heriau ychwanegol fel diffyg cyfleoedd a chynnydd yn y rhwystrau
personol sy'n wynebu pobl yn sgil effeithiau parhaus y pandemig. Mewn ymateb i hyn, rydym
yn parhau i weithio'n agos gyda chyflogwyr lleol a phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth

Cymru a'r Adran Gwaith a Phensiynau. Yn ychwanegol at hyn, rydym hefyd yn gweithio'n
agos â Thîm Adnewyddu Mentrau Busnes y Cyngor i ddatblygu grŵp amlasiantaeth i ymateb i
ddiswyddiadau ar raddfa fawr pan fyddan nhw'n digwydd.
Astudiaethau achos fideo: https://youtu.be/FeFGCCu7SLg https://youtu.be/K8kp1GmBjjE
Ddechrau blwyddyn ariannol 2019/20 fe ddechreuwyd cynllunio ar gyfer prosiect uchelgeisiol i
ddarparu un porth i leoliadau gwaith a phrentisiaethau yn yr awdurdod lleol (a hefyd drwy
gyflogwyr allanol gobeithio), fel llwybr at gyflogaeth gynaliadwy. Cynhaliwyd gwaith sylweddol
i ymgynghori ag uwch reolwyr ac adrannau a sicrhau cyfleoedd ar gyfer lleoliadau a
phrentisiaethau ochr yn ochr â pharatoadau logistaidd fel datblygu strwythurau a monitro
prosesau a chreu rolau staff i gynorthwyo'r gwaith o wireddu'r prosiect. Rydym hefyd wedi
bod yn gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Remploy, i sicrhau'r mynediad gorau posibl i
bawb sy'n cymryd rhan sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n amharu ar eu gallu i weithio.
Roedd gennym gynlluniau i lansio "Academi Caerffili - Porth i Gyflogaeth" ym mis Ebrill 2020,
ond gohiriwyd hyn yn sgil pandemig Covid-19. O ystyried y pwysau presennol ar y farchnad
lafur, yn ogystal â'r cyfyngiadau niferus ar arferion gwaith bob dydd oherwydd y pandemig,
mae llai o awydd am gynnal lleoliadau gwaith ychwanegol ar hyn o bryd, wrth reswm, ac yn
wir mae'n partneriaid ni wedi cadarnhau bod hyn yn adlewyrchu sefyllfa'r farchnad lafur yn
fwy cyffredinol. Fel tîm rydym wedi cynnal perthynas gydag uwch reolwyr ac yn parhau i
gynllunio (er enghraifft drwy baratoi at recriwtio rolau cynorthwyol perthnasol) fel ein bod
mewn sefyllfa i ymateb yn brydlon wrth i gyfleoedd ymddangos.

21 - Y dderbynfa yn y Digwyddiad
Adeiladu 14-01-20

22 - Siaradwyr yn y Digwyddiad
Adeiladu 14-01-20

24 - Stondinwr yn y Digwyddiad
Adeiladu 14-01-20

25 - Stondinwr yn y Digwyddiad
Adeiladu 14-01-20

23 - Stondinwr yn y Digwyddiad
Adeiladu 14-01-20

Gwirfoddoli
Mae gwirfoddoli ym mwrdeistref sirol Caerffili yn parhau'n ganolbwynt allweddol yn ein nod o
feithrin uchelgais, dyheadau, lles a gwydnwch unigolion a chymunedau, wrth barhau i fod yn
rhan sylfaenol o bob un o'r pedwar Nod Llesiant:
•
•
•
•

Lle Cadarnhaol - canolbwyntio ar y cymunedau rydyn ni'n byw ynddynt a'r grwpiau a'r
gwirfoddolwyr sy'n gyrru'r gwasanaethau yn y cymunedau hyn
Pobl Gadarnhaol - dylanwad cadarnhaol gwirfoddoli ar lesiant ein trigolion
Newid Cadarnhaol - sector sy'n gallu newid ac esblygu i ddiwallu gofynion ein cymunedau
Dechrau Cadarnhaol - cefnogi ffocws y sectorau ar rieni a’r blynyddoedd cynnar

Mae'r ymgyrch tuag at hyrwyddo gwirfoddoli mewn modd cadarnhaol yn parhau i fod yn
seiliedig ar y manteision cyffredinol:
•
•
•
•
•
•

Meithrin sgiliau a gwybodaeth newydd
Rhoi hwb i gyfleoedd gwaith a gyrfa
Mwynhau ymdeimlad o gyflawni a boddhad
Datblygiad personol a hwb i hunan-barch
Mwynhau gwell iechyd corfforol a meddyliol
Cysylltu â'u cymunedau

Mae 2019 i 2020 wedi bod yn gyfnod prysur, oherwydd cyn COVID-19, roedd Maes
Gweithredu Gwirfoddoli wedi gwneud cynnydd yn y dasg o gynhyrchu Siarter Gwirfoddoli a
chynyddu'r gefnogaeth i Bolisi Gwirfoddoli ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Caerffili, drwy gydweithredu a rhyngweithio gyda phartneriaid y Bwrdd. Roedd gan y Maes
Gweithredu gyswllt â nifer o Feysydd Gweithredu eraill, yn bennaf gyda'r Amgylchedd Naturiol
Lleol a'i waith ar deithio llesol, tra'n parhau â'i gysylltiadau cryf â Maes Gweithredu
Prentisiaethau.
Mae'r effeithiau negyddol ar ein cymunedau yn sgil y llifogydd a COVID-19 wedi arwain at
ymdrech ryfeddol o ran gwydnwch cymunedol a chynnydd mewn gwirfoddoli gan y
cymunedau eu hunain a phartneriaid drwy raglenni Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.
Mae'r cydweithio hyn wedi bod yn allweddol i gefnogi pobl y sir yn ystod y cyfnod anodd hwn.
Drwy gydol 2020/21, byddwn yn canolbwyntio ar barhau â'r datblygiadau gwirfoddoli yn dilyn
COVID-19, ac addasu a newid yn unol â gofynion trigolion y fwrdeistref sirol, ein partneriaid a
sefydliadau’r Trydydd Sector. Byddwn yn asesu effeithiau digwyddiadau 2020 drwy ein
hamcanion, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd a bod â hyder yn ein dulliau i adeiladu ar yr
agwedd gadarnhaol a oedd i'w gweld ym mwrdeistref sirol Caerffili dros y misoedd diwethaf.
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Iechyd a llesiant da
Dros y 15 mis diwethaf, rydym wedi parhau i wneud cynnydd yn y Maes Gweithredu Iechyd a
Llesiant Da, er gwaethaf yr anawsterau yn sgil y pandemig diweddar.
Ym mis Ebrill 2019, daeth dros 50 o sefydliadau ynghyd i nodi heriau a chyfleoedd lleol a
chenedlaethol er mwyn gwella iechyd a lles trigolion. Trafodwyd a chraffwyd ar ein Cynllun
Cyflawni Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Cytunwyd ar y camau blaenoriaeth unwaith yn
rhagor heb newid, a nodwyd 14 maes posib i'w datblygu, gan gynnwys rhannu gwybodaeth,
cynhwysiant digidol, dysgu gan eraill, cyd-hyfforddi, ailgyflwyno mentrau wedi'u harwain gan y
gymuned a rhwystrau o ran llywodraethu a rhannu gwybodaeth.
Ochr yn ochr â hyn, cymerodd y rhanddeiliaid ran mewn rhaglen ymgysylltu rhanbarthol yn
edrych ar Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus ‘Adeiladu Gwent Iachach’.
Cynhaliwyd 50 o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ledled Gwent a chynhaliwyd arolwg a
chynhadledd. Daeth 5 thema i'r golwg: Iechyd meddwl a llesiant da; atal canser, gweithgaredd
corfforol a diet iach; cludiant cynaliadwy a theithio llesol; lles meddyliol ac emosiynol plant a

phobl ifanc; a gwneud i bob cyswllt gyfrif. Yr her, yn genedlaethol ac yn lleol yw symud y tu
hwnt i ymarferion papur tuag at ddull rhagweithiol a hirdymor o gadw'n iach a chamau ataliol.
Eleni mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi hyrwyddo prosiectau pwysig yn cynnwys:
•
•
•
•

Pecyn adnoddau cyfathrebu am y ffliw
Cyflwyno cynllun Imiwneiddio HPV i fechgyn
Gwella mynediad at yr awyr agored (Tir-y-berth)
Timau integredig Cymunedau Caredig/sesiynau galw i mewn agored yng Nghanolfan
Adnoddau Integredig Gogledd Rhymni sy'n rhoi mynediad i drigolion at yr Heddlu, Cyngor
ar Bopeth, gwasanaethau cyflogaeth, cymorth tai a thenantiaeth yn ogystal â grwpiau
Cymorth

Mae'r Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn anelu at gysylltu, cydlynu a datblygu asedau
llesiant yr ardal, er mwyn cefnogi a chryfhau llesiant y gymuned a lleihau'r pwysau ar ofal
sylfaenol. Gan ddechrau ar ddiwedd gwanwyn 2019, roedd gwaith y rhwydweithiau yn
canolbwyntio ar ardal Ogleddol y Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth, yn enwedig Cwm Rhymni
Uchaf. Drwy gydweithredu helaeth â phartneriaid ar draws pob sector, sefydlwyd tair
cydweithfa llesiant yn ardaloedd Rhymni, Tredegar Newydd a Bargod erbyn dechrau 2020,
gyda phob yn dechrau datblygu cynllun gweithredu llesiant yn canolbwyntio ar gydflaenoriaethau y cytunwyd arnynt. Cyfrannwyd at hyn gyda datblygiad y Pencampwyr Llesiant
Cymunedol a rhaglen hyfforddi a sefydlu caffis clonc yn Rhymni, yn ogystal â rhoi mentrau
llesiant ar waith yn y gweithle a chynllunio gwyliau llesiant creadigol i ddatblygu gwaith
cydlynu a datblygu rhwydweithiau ar lawr gwlad.
Ar ddechrau pandemig Covid-19, cafodd y gwaith hwn ei oedi ym mis Mawrth 2020 a throdd
ffocws y Rhwydwaith at gefnogi'r gwaith o rannu gwybodaeth yn gymunedol ac ymateb i'r
pandemig. Yn ogystal, sefydlwyd tudalen Facebook ar gyfer cefnogaeth gymunedol yn ystod
Covid-19 i'r Rhwydwaith Llesiant Integredig ar gyfer Gwent gyfan (sydd bellach â dros 3000 o
aelodau) er mwyn darparu gwybodaeth benodol a dilys i gymunedau. Rhoddwyd cymorth
penodol i grwpiau cyd-gymorth cymunedol oedd yn datblygu ar draws ardal bwrdeistref sirol
Caerffili, ac roedd rhaglen yr Hyrwyddwyr Llesiant yn cynnig cymorth gwerthfawr drwy
gylchlythyron Covid-19 wythnosol, bore coffi rhithwir, yn ogystal â gweithgareddau
ymgynghori penodol er mwyn mesur a chynyddu ymgysylltiad cymunedol. Drwy gydol mis
Mehefin a dechrau Gorffennaf, aeth Arweinydd y Rhwydwaith ati i gefnogi datblygiad rhaglen
'Profi, Olrhain, Diogelu' gyda Thîm Iechyd Cyhoeddus y Bwrdd Iechyd, gan gydlynu gyda
Thîm Olrhain Cysylltiadau Ardal Caerffili.
Mae'r gwaith hwn (ynghyd â datblygiad craidd y Rhwydwaith hyd at ddechrau 2020) wedi
darparu'r sylfaen ar gyfer cydweithio â phartneriaid er mwyn hwyluso adferiad llesiant
cymunedau ar draws y fwrdeistref sirol ar ôl cyfnod Covid-19. Mae cyfarfodydd rhithwir yn
digwydd yn Rhisga, Tredegar Newydd, Bargod a Chaerffili. Yn ogystal, mae cyfres o
weminarau llesiant yn y gweithle ar fin dechrau ac mae gŵyl gelfyddydol a llesiant (yn bennaf
dros y we) yn cael ei threfnu ar gyfer diwedd mis Awst. Byddant yn cefnogi ac yn cryfhau
llesiant cymunedol yn ogystal â gwydnwch yn wyneb yr heriau sy'n dod yn sgil pandemig
parhaus Covid-19.

Ers mis Mawrth 2020, mae llawer o'n gwasanaethau craidd wedi gorfod addasu i ffyrdd
gwahanol iawn o weithio, gan ystyried diogelwch trigolion o safbwynt ymbellhau
cymdeithasol. Enghraifft o hyn yw bod gan feddygon teulu'r gallu nawr i ddefnyddio 'Attend
Anywhere' er mwyn cael ymgynghoriad wyneb yn wyneb gyda'r claf.
Mae cannoedd o staff wedi gweithredu mewn ffordd wahanol iawn, ac maen nhw wedi'u
hadleoli i gynllunio, cydlynu a gweithredu 'Cynllun Cyfeillio' Covid-19 y Cyngor, gan gynnig
cymorth i drigolion o safbwynt siopa, presgripsiynau, cyfeillio a galwadau llesiant. Ar ei anterth
roedd y Cynllun Cyfeillio yn cefnogi dros 1,560 o bobl a fyddai fel arall heb unrhyw gymorth,
diolch i dros 590 o aelodau o staff y Cyngor a gamodd i'r adwy i gefnogi'r fenter, gyda'r rhan
fwyaf ohonynt yn gwneud hyn yn wirfoddol. Mae gwaith yn parhau gyda'r grwpiau cymunedol i
sicrhau bod y rheini sydd angen cymorth yn parhau i'w dderbyn.
Er mwyn rhoi hwb pellach i'r gwaith hwn, mae ein Rhwydweithiau Gofal Cymdogaeth yng
Nghaerffili mewn trafodaeth gydag Age Cymru i ddarparu cymorth ychwanegol pan gaiff
cleifion dros 50 oed eu rhyddhau o'r ysbyty. Pan fo'n bosibl, bydd y gwasanaeth yn cynnal
ymweliadau wyneb yn wyneb gydag unigolion i ganfod lefel eu hanghenion. O ganlyniad i
Covid-19, rydym wedi gweld cynnydd yn y galw ar ran trigolion sydd angen cymorth iechyd
meddwl lefel isel. Mae Rhwydweithiau Gofal Cymdogaeth Caerffili yn gweithio gyda Mind i
ddarparu gwasanaeth cwnsela sydd mawr ei angen, ynghyd â gwaith monitro rhagweithiol.
Yn anffodus, yn ogystal â'r cynnydd rydym wedi'i weld yn y galw am gymorth iechyd meddwl
lefel isel, rydym wedi gweld cynnydd mewn cam-drin domestig. Fel Rhwydweithiau Gofal
Cymdogaeth rydym unwaith yn rhagor yn edrych ar gomisiynu adnoddau ychwanegol gan
Llamau i'r rheini sydd wedi wynebu cam-drin domestig neu sydd yn wynebu cam-drin
domestig.
O ganlyniad i Covid-19, agorodd De Caerffili ei Chanolfan Asesu Covid-19 cyntaf yng
Nghanolfan Iechyd Trethomas, lle'r oedd meddygon teulu lleol yn darparu cymorth i'r cleifion
hynny oedd yn dangos symptomau Covid-19. Mae hyn bellach wedi dod i ben ac rydym yn y
broses o gynnig profion antigen i staff rheng-flaen. Mae'r dyfodol ar gyfer Canolfan Iechyd
Trethomas yn gyffrous - os a phan fydd achosion Covid-19 yn cynyddu eto, bydd y Ganolfan
yn hyb i gyfeirio achosion, ond hefyd bydd yn un o'n hybiau integredig yn ne Caerffili a bydd
yn cynnwys timau fel; Dechrau'n Deg, ymwelwyr iechyd cyffredinol, Ffisiotherapi, Podiatreg,
Tîm Rheoli Caerffili a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Babanod. Rydym hefyd yn edrych ar sut
y gallwn ni gynnwys gwasanaethau eraill fel gwasanaethau Resbiradol a Diabetes.
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Cymunedau mwy diogel
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae partneriaid Diogelwch Cymunedol wedi cydweithio i gynnal
dulliau gweithredu a datblygu mentrau newydd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili. Drwy gydol pandemig Covid-19
diweddar, mae'r partneriaid wedi rhagori wrth addasu i ffyrdd newydd o weithio mewn
amgylchedd oedd yn newid yn gyflym, gan sicrhau bod ein cymunedau yn parhau i dderbyn
cymorth drwy gydol y cyfnod digynsail hwn.
Yn 2019, roedd partneriaid wedi'u cydleoli yn Hwb Diogelwch Cymuned Caerffili Saffach er
mwyn gwella'r ffordd y bydd partneriaid yn cydweithio ac yn rhannu gwybodaeth. Eleni
cynhaliwyd arolwg gyda'r holl bartneriaid i gasglu eu barn ynghylch pa mor effeithiol yw'r Hwb.
Y consensws yw bod yr Hwb yn gweithio'n eithriadol o dda ac mae wedi gwella gwaith
partneriaeth fel ei fod yn fwy effeithlon a phenodol.
Drwy Grŵp Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Caerffili Mwy Diogel, mae'r partneriaid wedi
cydweithio a chynnal cryn dipyn o waith rhagweithiol wrth fynd i'r afael â throseddau
cyfundrefnol difrifol, gyda thipyn o lwyddiant. Dros y naw mis diwethaf, mae tua 30 o
ymchwiliadau wedi bod yn mynd rhagddynt yn ymwneud â'r unigolion hynny sy'n achosi'r
niwed mwyaf yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili. Mae'r ymchwiliadau wedi'u cynnal gan
swyddogion lleol, rhanbarthol a Llu'r Ffiniau.
Mae canlyniadau cychwynnol yr ymchwiliadau wedi arwain at bobl yn wynebu cyhuddiadau
a'r ddalfa ar gyfer cyflenwi cyffuriau Dosbarth A a B, bod ag eiddo troseddol yn eu meddiant,
bod â chyffuriau yn eu meddiant, arfau a waherddir a thorri gorchmynion atal troseddau
difrifol. Cipiwyd swm sylweddol o gyffuriau gan gynnwys heroin, amffetaminau, cocên a
chanabis. Atafaelwyd arian parod o dan Ddeddf Enillion Troseddau ac adfeddiannwyd
cerbydau a oedd wedi'u dwyn. Yn y ddeufis diwethaf, ffurfiwyd Tîm Troseddau Cyfundrefnol

Difrifol Rhagweithiol penodol yng Ngorllewin Gwent. Maen nhw eisoes wedi dod o hyd i
gyffuriau gwerth £551,111 ar y stryd a gwerth £61,065 o arian parod. Mae hyn yn ychwanegol
at y gweithgareddau penodol uchod yn y fwrdeistref sirol.
Yn y misoedd diwethaf mae partneriaid wedi bod yn cydweithio i fynd i'r afael ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol gyda beiciau modur oddi ar y ffordd o dan Ymgyrch Harley. Mae hyn wedi
cynnwys y meysydd gwaith canlynol:
•

Ymgyrchoedd mawr gorfodaeth yn ardaloedd Mynydd Machen/Machen, Mynydd
Maen/Cefn-y-pant/Coedwig Cwmcarn/Rhodfa'r Goedwig a Manmoel, Rhydri a Rhymni.
Mae hyn wedi cynnwys defnyddio dronau, niferoedd mawr o swyddogion a faniau teledu
cylch cyfyng.

•

Lansiad yn y cyfryngau yn apelio am wybodaeth gyda phosteri a thaflenni mewn mannau
allweddol. Mae cyfrifon Twitter yr heddlu lleol a phartneriaid hefyd wedi'u defnyddio i roi
cyhoeddusrwydd i'r ymgyrch.

•

Tasgio’r Hwb i sicrhau cyfranogiad gan bartneriaid fel Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig, i rannu gwybodaeth ar bwy sy'n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn a ble
mae'r beiciau'n cael eu storio.

•

Gwaith ymyrraeth mewn garejys a safleoedd eraill lle mae’r beiciau yn cael petrol ac yn
cael eu golchi.

Y gobaith yw y bydd yr holl waith hwn yn helpu i leddfu'r problemau ymddygiad
gwrthgymdeithasol sy’n wynebu ein cymunedau.
Rydym yn parhau i ymgysylltu â phobl ifanc y fwrdeistref sirol a bellach rydym wedi agor uned
cadetiaid yn Ysgol Cae'r Drindod a Chanolfan Adnoddau yn Ystrad Mynach. Mae'r ysgol hon
yn diwallu anghenion plant ag anableddau dysgu a chorfforol. Mae swyddogion Heddlu
Gwent yn mynd i'r ysgol bob pythefnos i weithio gyda'r plant er mwyn eu helpu i ddeall gwaith
yr Heddlu ac i roi arweiniad a gwybodaeth er mwyn eu bod yn aros yn ddiogel yn eu
cymunedau. Mae hefyd yn help i feithrin ymddiriedaeth a hyder.
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Cymunedau Gwydn
Mae lle rydym yn byw yn chwarae rhan fawr mewn canfyddiadau personol unigolion o lesiant.
Mae cymunedau cysylltiedig, deniadol sy'n cael eu defnyddio'n dda gyda mynediad hawdd i'r
amgylchedd naturiol, tai fforddiadwy a chynaliadwy, cyfleoedd am swyddi yn lleol a lefel
troseddu isel yn gymorth i gefnogi gwydnwch cymunedol.
Tai
Mae'r Cyngor yn gweithio gyda Pobl i ailddatblygu hen Swyddfeydd Dinesig Pontllan-fraith er
mwyn darparu tai lleol i bobl leol. Bwriedir i'r cynllun arfaethedig fod yn ddatblygiad gardd
faestrefol yn cynnwys: nodweddion creu lleoedd (gan gynnwys arferion gorau ar gyfer
systemau draenio cynaliadwy), mannau agored, integredig wedi'u cynllunio'n dda, mannau
chwarae ffurfiol i blant, tirlunio cynhwysfawr, teithio llesol a thai o ansawdd mewn parcdir.
Bydd y datblygiad yn darparu hyd at 125 o dai newydd gyda daliadaeth gymysg.

Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio gyda Pobl ac United Welsh i ailddatblygu safle hen bwll glo'r
Windsor yn Abertridwr, ac mae Tai Caerffili ar hyn o bryd yn y broses o nodi tir dan
berchnogaeth gyhoeddus ar gyfer datblygiadau tai i'r dyfodol ledled y fwrdeistref sirol. Mae
nifer o safleoedd yn y broses o gael eu hasesu er mwyn penderfynu pa mor addas ydynt.
Cynghrair ar gyfer Newid
Mae'r Bwrdd Cynghrair ar gyfer Newid wedi parhau i wneud cynnydd gyda gwaith mapio’r
ddarpariaeth gwasanaethau ym Mharc Lansbury ac mae dogfen lawn wedi'i llunio fel man
cychwyn ar gyfer trafodaeth ehangach a manylach. Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar 27
Chwefror, a thrafodwyd y ffordd ymlaen mewn manylder.
Y bwriad yw cynnal sawl gweithdy ardal benodol ar gyfer prif randdeiliaid a swyddogion
cyflenwi. Roedd y cyntaf o'r gweithdai hyn (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) i fod i ddigwydd
ganol mis Ebrill ond bu'n rhaid ei ohirio yn sgil pandemig Covid-19. Cyn gynted ag y bydd yn
ddiogel ac yn briodol i wneud, caiff dyddiad newydd ei bennu ar gyfer y gweithdai hyn a fydd
yn cynnwys agendâu Cyflogaeth a Sgiliau ac Addysg a Hyfforddiant. Y gobaith yw y bydd
modd teilwra'r darpariaethau presennol hyn i ddiwallu anghenion y trigolion a (phan fo'n
briodol) osgoi dyblygu darparwyr.
Canol trefi
Mae canol trefi ledled gwledydd Prydain yn wynebu cyfres o heriau sylweddol i'w hyfywedd
economaidd yn dilyn Covid-19. Mae Caerffili mewn sefyllfa fanteisiol i ymateb i'r heriau hyn.
Mae gan y dref ased treftadaeth fyd-enwog ac mae ganddi gysylltiadau da â Chaerdydd a
Rhanbarth ehangach y Brifddinas. Mae'r nodweddion hyn yn sail i'r dref oresgyn yr heriau
economaidd a’i thrawsnewid i fod yn ganol tref amrywiol a ffyniannus.
Mae Cynllun Creu Lleoedd Caerffili yn dangos hyd a lled y cyfle sy'n bodoli yn y dref a'r
cyfleoedd sydd ar gael i drawsnewid yr ardal yn dref ffyniannus unwaith yn rhagor. Gyda
chymorth arian Llywodraeth Cymru mae'r Cyngor yn gweithio gyda nifer o berchnogion eiddo
yn y dref er mwyn gallu defnyddio eiddo unwaith eto er budd y dref.
Twristiaeth
Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda phartneriaid i ddatblygu tri Pharc Rhanbarthol y Cymoedd
Pyrth Darganfod yng Nghastell Caerffili, Cwmcarn a Pharc Penallta. Nod Parc Rhanbarthol y
Cymoedd yw datgloi a manteisio i'r eithaf ar botensial treftadaeth naturiol a diwylliannol
cysylltiedig y Cymoedd i ysgogi buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.
Mae'r buddsoddiad ym Mhyrth Darganfod Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn hanfodol i sicrhau
bod gan y safleoedd hyn yr adnoddau i gynnig mannau diogel a chroesawgar i'r gymuned leol
yn ogystal ag i ymwelwyr o bell. I'r perwyl hwn, mae cydweithredu clos yn digwydd gyda
Cadw o ran Rhaglen Buddsoddi Castell Caerffili gwerth £5 miliwn - yn trawsnewid yr heneb
yn atyniad treftadaeth Haen 1 o'r radd flaenaf.

Cyflogaeth
Gweinidogion Cymru sy'n berchen ar dir yn Nhŷ Du, Nelson yn bennaf, ac mae'n ymestyn hyd
at 19.2 hectar. Nodwyd y safle fel un o dri safle â blaenoriaeth o dan raglen 'Safleoedd
Cyflogaeth Strategol' Llywodraeth Cymru. Yn 2017, rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol i
Weinidogion Cymru ar gyfer Uwchgynllun uchelgeisiol defnydd cymysg, yn cynnwys
darpariaeth breswyl o hyd at 200 o dai (gan gynnwys 50 o dai fforddiadwy) a datblygiad 3.8
hectar (tua 6,300 metr sgwâr) o unedau cyflogaeth B1, yn ogystal â seilwaith priffyrdd
cysylltiol. Yn ddiweddar, cwblhawyd cynllun i adeiladu'r seilwaith priffyrdd cynradd ar gyfer y
safle.
Mae'r Cyngor wedi cytuno'n ffurfiol i Gytundeb Partneriaeth Menter ar y Cyd gyda
Llywodraeth Cymru i ddatblygu 'Ardal Fasnachol' Tŷ Du dros y 3.8 hectar at ddefnydd
cyflogaeth B1. Caiff y gwaith o ddatblygu'r Ardal Fasnachol benodedig ar gyfer unedau hybrid
diwydiant ysgafn/swyddfeydd ei gynnal fesul cam, a bwriedir cychwyn y cam cyntaf ar y safle
yn ystod haf 2020.
Mae'r gwaith ar y safle bellach yn mynd rhagddo mewn datblygiad busnes newydd cyffrous Ystâd Ddiwydiannol y Lawnt yn Rhymni, 2 filltir i'r de o'r A465 ffordd Blaenau'r Cymoedd,
gyda chysylltiadau gwych â'r M4 ac awr i ffwrdd o'r M50. Mae gan Orsaf Reilffordd Rhymni
gyswllt uniongyrchol â gorsaf Caerdydd Canolog gyda siwrne o ryw awr.
Bydd y safle (sy'n cynnwys nifer o unedau sydd yno'n barod) yn croesawu'r gwaith o adeiladu
tri adeilad newydd yn cynnwys 15 uned unigol. Bydd modd llogi'r unedau gan y Cyngor a
bydd yn cynnwys wyth uned 50 metr sgwâr, pedair uned 75 metr sgwâr a thair uned 98 metr
sgwâr. Rhagwelir y bydd yr unedau ar gael i bobl symud i mewn erbyn diwedd 2020.
Mae'r cwmni adeiladu a pheirianneg sifil o Gymru, EnCon Construction Ltd, wedi'u comisiynu
i ymestyn y tir presennol yn Rhymni yn unedau ffatri diwydiant ysgafn o safon, fel rhan o'r
buddsoddiad yn seilwaith rhanbarth y De Ddwyrain. Mae'r prosiect hwn yn bosibl gydag arian
gan y Cyngor a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae'r prosiect
gwerth £2.9 miliwn yn hwb i'r economi yn lleol a bydd yn gwella rhagolygon cyflogaeth pobl
leol.

61 - Argraff artist o dai newydd ar hen
safle Swyddfeydd Dinesig Pontllanfraith
62 - Cynllun Gwella Amgylcheddol
Drafft Parc Lansbury

63 - Gwelliannau allanol SATC

64 - Gwelliannau mewnol SATC

65 - Gwaith amgylcheddol SATC

66 - Gwelliannau allanol SATC ym
Mharc Lansbury

67 - Castell Caerffili

68 - Canol tref Caerffili

69 - Marchnad canol tref Caerffili

70 - Creu Lleoedd - atyniadau i
ymwelwyr

71 - Rhwydwaith ffyrdd newydd ar safle
defnydd cymysg Tŷ Du, Nelson

72 - Argraff artist o unedau
swyddfa/diwydiant ysgafn newydd Tŷ
Du, Nelson

74 - Gwaith ar Ystad Ddiwydiannol y
Lawnt, Rhymni

75 - Gwaith ar Ystad Ddiwydiannol y
Lawnt, Rhymni

73 - Argraff artist o unedau
swyddfa/diwydiant ysgafn newydd Tŷ
Du, Nelson

Diogelu a gwella'r amgylchedd naturiol lleol
Yn ogystal â chynnig tirwedd hyfryd ac amrywiol, mae ein hamgylchedd naturiol yn helpu i'n
cadw ni'n hapus ac yn iach ac mae'n cefnogi'r economi. Ond, mae llawer o'r cyfoeth - y
fioamrywiaeth a'r ecosystemau - yn ein hamgylchedd naturiol yn diflannu. Mae angen dod o
hyd i ffyrdd mwy cynaliadwy o reoli, diogelu a gwella'r asedau naturiol hyn fel ein bod ni, a

chenedlaethau'r dyfodol, yn gallu parhau i fwynhau'r buddiannau pwysig a gynigir. Dyma nod
Maes Gweithredu 'Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol Lleol'.
Rhodfa Coedwig Cwmcarn
Mae Rhodfa Coedwig Cwmcarn yn atyniad poblogaidd i ymwelwyr yn y De Ddwyrain. Yn
gyforiog o hanes, gyda golygfeydd anhygoel o'r ardal wledig o'i chwmpas, ynghyd ag afon
Hafren, mae Rhodfa Coedwig Cwmcarn yn fan sy'n cael ei thrysori gan bobl leol a thwristiaid
fel ei gilydd.
Yn anffodus, yn 2014, caewyd Rhodfa'r Goedwig i gerbydau cyhoeddus er mwyn cynnal y
gwaith helaeth o dorri coed llarwydd wedi'u heintio, sef y gwaith mwyaf o'i fath yng Nghymru.
Nawr bod y gwaith torri coed wedi'i gwblhau, ac yn dilyn ymgysylltu helaeth â'r gymuned, mae
Cyfoeth Naturiol Cymru yn y broses o ailddatblygu'r rhodfa yn barod i'w hagor i'r cyhoedd.
Rhai o brif nodweddion Rhodfa'r Goedwig pan fydd yn ailagor i'r cyhoedd fydd llwybrau hygyrch,
mannau chwarae, mannau adrodd stori a mannau picnic. Drwy weithredu cynlluniau a
ddatblygwyd drwy ymgysylltu helaeth â'r gymuned leol ac ymwelwyr, mae Cyfoeth Naturiol
Cymru yn ceisio sicrhau y bydd Rhodfa'r Goedwig yn fan a gaiff ei thrysori gan genedlaethau i
ddod ac mae’n galluogi trigolion lleol i fwynhau'r cefn gwlad sydd ar garreg eu drws unwaith yn
rhagor.
Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd
Mae Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd yn ddull cydweithredol o ddatblygu gweledigaeth a
rennir ar gyfer y rhanbarth yng nghyd-destun addasu i newid yn yr hinsawdd/dadgarboneiddio.
Mae'r weledigaeth yn fwy na darparu’r gwasanaethau presennol, mae hefyd yn ymwneud â'r
modd y gall sector mwy cydlynus ddarparu mewn ffyrdd gwahanol drwy gydweithio i greu
dyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer Gwent.
Bu nifer o lwyddiannau allweddol eleni:
•

mae'r pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £422,000 gan y Swyddfa
Cerbydau Allyriadau Isel i osod 65 o bwyntiau gwefru cyflym ar draws hyd at 34 safle yn y
rhanbarth.

•

mae G10 (sef grŵp Arweinwyr a Phrif Weithredwyr y pum awdurdod lleol, gan gynnwys
Cadeiryddion a/neu Brif Swyddogion y pum prif wasanaeth cyhoeddus arall yng Ngwent)
wedi ystyried adroddiad sy'n amlinellu'r prif faterion, cyfleoedd a buddiannau i gyrff
cyhoeddus wrth greu 'llwybr' carbon isel a chynaliadwy i gerbydau sector cyhoeddus Gwent.
Mae cynllun gweithredu rhanbarthol yn cael ei ddatblygu er mwyn dwyn y gwaith hwn yn ei
flaen. Mae'r Cyngor wedi defnyddio canlyniadau'r adolygiad fflyd i ddatblygu ei raglen
weithredu ei hun ac wedi creu swydd Adolygu Fflyd 'Buddsoddi i Arbed' er mwyn datblygu'r
gwaith.

•

Cwblhawyd astudiaeth ranbarthol i sicrhau bod gan ardal Gwent orolwg llawn o gyfleoedd
hydrogen, gan adeiladu ar waith a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Mynwy. Roedd hyn yn edrych

ar y potensial am gerbydau wedi'u pweru â hydrogen a seilwaith ledled y rhanbarth, gyda
ffocws ar fflyd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
Mae ail Adroddiad Blynyddol Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd ar gael yma.
Cysylltu Ein Tirweddau
Nod thema Cysylltu ein Tirweddau yw nodi cyfleoedd lleol ar ein safleoedd gwarchodedig a’n
hamgylcheddau naturiol ac adeiledig er mwyn cyfrannu at wydnwch y rhwydweithiau ehangach
o gynefinoedd blaenoriaeth yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn ar gyfer gwella gwydnwch
ecosystemau hybu'r cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar lefel tirwedd.
Mae gweithgaredd cydweithredol yng Ngwent yn parhau i ganolbwyntio ar ychwanegu gwerth
at ddarpariaeth leol. Drwy nifer o ffrydiau gwaith gwahanol, mae amryw bartneriaid darparu
wedi gallu cyfrannu tuag at weledigaeth y rhanbarth, integreiddio gweithgareddau a chyflawni
allbynnau penodol ar y cyd:
mae partneriaid darparu wedi cydweithio'n agos i gyrraedd consensws ynghylch yr hyn y gellir
ei wneud ar y cyd i fynd i'r afael ag 'argyfwng natur' Gwent. Roedd hyn yn cynnwys edrych ar
Gwent fel casgliad o dirweddau hynod ac wedi'u cysylltu'n ddaearyddol, ac o'r gwaith hwn
cynhyrchwyd cyfres o Broffiliau Tirwedd.
dyrannwyd £1.3 miliwn i'r pum awdurdod lleol yng Ngwent gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu
prosiect rhanbarthol Gwent Fwyaf Gwydn. Caiff y prosiect ei arwain gan Blaenau Gwent ar ran
yr awdurdodau lleol eraill a'r partneriaid. Un o'r prif ganlyniadau yw y bydd adroddiad Cyflwr
Natur Gwent Fwyaf yn cael ei gynhyrchu yn dilyn dadansoddiad manwl o ddata o ffynonellau
gan gynnwys y Proffiliau Tirwedd. Bydd yr adroddiad yn cynnwys rhan o sylfaen dystiolaeth y
Datganiad Ardal a'r nod yw cynhyrchu dadansoddiad y gellir ei ddefnyddio o’r rhywogaethau
a’r cynefinoedd sy'n adrodd hanesion ac a all lywio camau gweithredu cadwraeth yn y De
Ddwyrain.
cynlluniwyd Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent i hwyluso'r cydweithredu rhanbarthol i fanteisio i'r
eithaf ar asedau naturiol Gwent a'r buddiannau eang maen nhw'n eu cynnig i'r cymunedau. Yn
ddiweddar, mae'r Bartneriaeth wedi cyflwyno cais grant cyfunol Galluogi Adnoddau Naturiol a
Lles yng Nghymru i Lywodraeth Cymru am brosiect Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent
cydweithredol gwerth £2.7 miliwn i gyd, ac os caiff y grant ei gymeradwyo bydd yn ariannu nifer
o ffrydiau prosiect unigol.
Mae modd gweld ail Adroddiad Blynyddol Cysylltu ein Tirweddau yma.

76 - Beicio mynydd Cwmcarn

77 - Arwyddbyst Cwmcarn

78 - Llyn Cwmcarn

79 - Maes chwarae antur Cwmcarn

80 - Gwefru cerbyd trydan

82 - Pont y Siartwyr, Coed Duon

83 - Tredegar Newydd

85 - Tirwedd bwrdeistref sirol Caerffili

81 - Gwefru cerbyd trydan

84 - Castell Caerffili

Cyfathrebu ac ymgysylltu
Mae'r Timau Cyfathrebu ac Ymgysylltu o aelod sefydliadau'r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus wedi parhau i weithio i godi proffil gweithgareddau'r Bwrdd. Yn anffodus, ni fu'n
bosibl cynnal y digwyddiad 'Y Gaerffili a Garem' blynyddol gyda'r partneriaid a'r grwpiau
cymunedol eleni yn sgil sefyllfa Covid-19. Ers dechrau mis Mawrth mae llawer o'r bobl dan
sylw wedi'u hailgyfeirio at weithgareddau darparu cyngor ac ymwybyddiaeth ar gyfer
cymunedau - gwnaed hyn mewn partneriaeth gyda chryn dipyn o gyfathrebu negeseuon ar y
cyd gan y Cyngor a'r Rhwydweithiau Llesiant Integredig wedi'u cynnal gan Iechyd Cyhoeddus
Cymru, er mwyn helpu cymunedau i fod yn fwy gwydn yn wyneb heriau Covid-19.
Cyn Covid-19, yn ystod 2019 a 2020, cytunodd y Bwrdd i wneud ei gyfarfodydd yn fwy agored
i'r cyhoedd, ac mae dyddiadau'r cyfarfodydd a'r agendâu yn cael eu cyhoeddi ymlaen llaw
gyda chynnig i aelodau'r cyhoedd fod yn bresennol a gofyn cwestiynau i'r Bwrdd, ar lafar neu
yn ysgrifenedig. Cyhoeddir manylion y cyfarfodydd ar wefan y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus, a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol ac mae'r Bwrdd yn croesawu ac yn annog
aelodau'r cyhoedd i gymryd rhan. Caiff y cyfarfodydd eu cyfathrebu'n fyw ar ffrwd Twitter y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (@CaerphillyPSB) ac mae'r holl bapurau ar gael ar wefan
y Bwrdd.

Yn ddiweddar, ychwanegwyd aelod newydd i'r Bwrdd, gyda chynrychiolaeth Cynghorau Tref a
Chymuned yn y fwrdeistref sirol bellach yn rhan o aelodaeth y Bwrdd.
Ochr yn ochr â'r adroddiad hwn a'r fideos ar gyfer pob un o Amcanion Llesiant y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym hefyd yn cyhoeddi gwefan newydd sy'n cynnwys llawer o'r
data sy'n sail i'n Hasesiad Llesiant Lleol. Mae'r data wedi'i ddiweddaru i gynnwys y
wybodaeth ddiweddaraf ac mae'n cynnwys nifer o siartiau a thablau dynamig. I fynd i'r wefan
cliciwch yma. Byddem hefyd yn ddiolchgar am unrhyw adborth a allai fod gennych ar y wefan.

86 - Trydariad Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerffili 10-12-19

87 - Trydariad Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerffili 10-12-19

88 - Trydariad Bwrdd Gwasanaethau
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91 - Tudalen flaen gwefan Asesu Llesiant
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Caerffili

89 - Trydariad Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerffili 13-03-20

90 - Trydariad Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerffili 13-03-20

Y Gymraeg a diwylliant Cymru
Mae'r Bwrdd yn parhau i fod 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.
Mae sefydliadau Cymraeg yn y trydydd sector yn cynorthwyo aelodau'r Bwrdd i gyflawni'r
camau gweithredu yn Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd y Cyngor 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.
Mae'r Fenter Iaith yn cydlynu gyda Fforwm y Gymraeg ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili sy'n
cynnwys amrywiaeth o sefydliadau Trydydd Sector, partneriaid statudol a sefydliadau addysg.
Mae'r Fforwm yn chwarae rhan allweddol i wireddu Strategaeth y Gymraeg, ac yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf mae'r aelodau wedi cydweithio'n llwyddiannus ar ddatblygu a chyhoeddi
adnodd newydd 'Bod yn Ddwyieithog - Becoming Bilingual'. Mae'r llyfryn cynhwysfawr hwn yn
darparu gwybodaeth fanwl a chyngor ar daith yr iaith y gall teuluoedd ei dilyn yn y fwrdeistref
sirol. Mae gwybodaeth ar gael i deuluoedd lleol ar grwpiau rhieni a babanod, addysg gynradd
ac uwchradd cyfrwng Cymraeg, cyfleoedd addysg bellach a chyfleoedd i oedolion ddysgu'r
iaith. Mae'r llyfryn hefyd yn cynnwys ystod o wybodaeth ynghylch cymorth ar-lein, rhaglenni
teledu defnyddiol a nifer o apiau Cymraeg sy'n cefnogi teuluoedd i fod yn ddwyieithog.
Mae'r adnodd llwyddiannus wedi'i ddosbarthu'n helaeth i deuluoedd ledled y fwrdeistref sirol
ac mae'n parhau i fod ar gael. Wrth i'r Fforwm barhau i gyfrannu at wireddu'r Strategaeth, y
gobaith yw y gall yr adnodd gael ei ddatblygu fel adnodd digidol er mwyn gwireddu prosiectau
cydweithredol pellach. Mae'r Fforwm wedi nodi sawl blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod,
gan gynnwys cynnal Ffair Gyrfaoedd er mwyn cefnogi pobl ifanc leol sy'n siarad Cymraeg i
ddod o hyd i gyfleoedd yn y fwrdeistref sirol a thu hwnt am yrfa drwy gyfrwng y Gymraeg.

92 - Llyfryn Bod yn Ddwyieithog

93 - Poster Ffiliffest 2019

Edrych tua'r dyfodol
Mae Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem 2018-2023’ wedi cyrraedd hanner ffordd bellach, a
gobeithio bod ein Hadroddiadau Blynyddol wedi dangos ein bod, fel partneriaid yn gweithio
gyda chymunedau, wedi gwneud cryn gynnydd tuag at yr amcanion yn y Cynllun.
Cynlluniwyd deddfwriaeth Cenedlaethau'r Dyfodol i sbarduno newidiadau ar gyfer
cenedlaethau o ran llesiant ac felly mae'r Bwrdd bob amser yn ystyriol o'r gorwel y tu hwnt i
bum mlynedd. Wrth i ni nesáu at fersiwn nesaf y Cynllun Llesiant, byddwn yn gweithio gyda
phartneriaid unwaith eto i asesu anghenion llesiant ein cymunedau.
Rydym eisoes wedi sylweddoli y gallai fod yn well cyflawni peth o'r gwaith hwn ar draws ardal
ehangach - mae gennym berthynas waith da ar draws ardal Gwent a byddwn yn adeiladu ar y
cysylltiadau hyn wrth i ni feddwl am asesu llesiant dros y pum mlynedd nesaf. Serch hynny,
mae'n rhaid i'r ffocws barhau i fod ar lesiant cymunedau lleol a byddwn yn parhau i asesu
anghenion ac ymateb, fel partneriaid, yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili.

Mesur ein cynnydd
Mae'r cynnydd yn erbyn ein pedwar Nod Llesiant (Newid Cadarnhaol, Dechrau Cadarnhaol,
Pobl Gadarnhaol a Lleoedd Cadarnhaol) wedi'i ategu gan y gweithgareddau o dan y Meysydd
Gweithredu a drafodwyd uchod.
Caiff adroddiad chwe misol ei ddarparu i'r Bwrdd ar gynnydd pob un o'r Meysydd Gweithredu
a bydd Cynghorwyr lleol yn craffu arnynt gan ddal y Bwrdd i gyfrif. Os hoffech weld unrhyw un
o'r adroddiadau perfformiad hyn, maen nhw ar gael ar wefan y Bwrdd.
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

