
14253

Bwrdd Gwasanaethau  
Cyhoeddus Caerffili

Asesiad Llesiant  
Lleol Ardal 
Bwrdeistref  
Sirol Caerffili 

Mawrth 2017



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

1

CYNNWYS
RHAGYMADRODD          7

1 CYFLWYNIAD           8

1.1 DULL GWEITHREDU BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI   10

1.2 TROSOLWG O ARDAL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI      12
 Y Boblogaeth Leol

1.3 ARDALOEDD CYMUNEDOL O FEWN BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI    16
 Cwm Rhymni Uchaf
 Gorllewin Canol y Cymoedd 
 Dwyrain Canol y Cymoedd 
 Islwyn Isaf
 Basn Caerffili

2 LLESIANT YN ARDAL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI     43

2.1 CYFRANOGIAD AC YMGYSYLLTIAD CYMUNEDOL      43
 Dull Gweithredu
 Ymatebion 
 Cynllunio ar gyfer Senarios y Dyfodol 

2.2 UNIGOLION A GRWPIAU Â NODWEDDION GWARCHODEDIG     53

3 Y NODAU LLESIANT CENEDLAETHOL AR GYFER CYMRU     56

3.1  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI LEWYRCHUS      58

 Yr economi leol a chyflogaeth
 Cyrhaeddiad addysgol
 Gweithgarwch economaidd
 Enillion a buddion sy’n gysylltiedig â gwaith
 Cludiant a chymudo
 Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?
 Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 
 Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl
 Dangosyddion Perthnasol

3.2  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI GYDNERTH       81

 Treftadaeth naturiol a mannau gwyrdd
 Bioamrywiaeth
 Cyflwr y tir
 Dŵr
 Newid yn yr hinsawdd
 Ansawdd aer
 Risg llifogydd
 Cynhyrchu bwyd
 Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?
 Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 
 Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl
 Dangosyddion Perthnasol 



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

2

3.3  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI IACHACH       101

 Disgwyliad oes ac anghydraddoldebau iechyd
 Beichiogi yn yr arddegau 
 Babanod pwysau geni isel
 Bwydo ar y fron
 Imiwneiddiadau
 Iechyd y geg 
 Ymddygiadau ffyrdd iach o fyw 
 Ysmygu 
 Alcohol
 Tros bwysau / gordewdra
 Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
 Iechyd a lles meddyliol
  Cyflyrau cronig 
 Clefyd cardiofasgwlaidd 
 Canser 
 Toriadau i’r Glun
 Marwolaeth
 Darpariaeth y gwasanaeth gofal iechyd
 Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?
 Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 
 Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl
 Dangosyddion Perthnasol

3.4  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI SY’N FWY CYFARTAL    128

 Tlodi ac amddifadedd
 Plant mewn aelwydydd heb waith
 Plant mewn teuluoedd incwm isel
 Prydau ysgol am ddim
 Disgwyliad oes
 Aelwydydd a thai
 Nodweddion gwarchodedig
 Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?
 Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 
 Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl
 Dangosyddion Perthnasol 

3.5  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI O GYMUNEDAU CYDLYNUS    146

 Trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
 Niwed troseddol a llosgi bwriadol
 Seiberdroseddau 
 Troseddu Ieuenctid
 Camddefnyddio sylweddau
 Trais yn y cartref
 Troseddau casineb
 Tanau 
 Unigrwydd ac arwahanrwydd 
 Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?
 Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 
 Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl
 Dangosyddion Perthnasol 

 



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

3

3.6   BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI DIWYLLIANT BYWIOG LLE     161
 MAE’R GYMRAEG YN FFYNNU

 Yr iaith Gymraeg a hunaniaeth genedlaethol
 Celfyddydau Creadigol
 Celfyddydau Perfformio
 Chwaraeon a Hamdden 
 Diwylliant a threftadaeth
 Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?
 Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 
 Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl
 Dangosyddion Perthnasol

3.7  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI SY’N GYFRIFOL AR LEFEL FYD-EANG   175

 Newid hinsawdd ac allyriadau carbon
 Cynhyrchu ynni adnewyddadwy
 Gwella diogeledd ynni a lleihau tlodi ynni 
 Dealltwriaeth, addysg ac ymwybyddiaeth 
 Rheoli gwastraff
 Ôl troed ecolegol ac ôl troed carbon 
 Effeithiau mudo
 Busnesau lleol
 Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?
 Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 
 Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl
 Dangosyddion Perthnasol

4  AGENDA RANBARTHOL GWENT A THU HWNT      186

5   MATERION SY’N DEILLIO O’R ASESIAD LLESIANT I’W HYSTYRIED   186
 YMHELLACH GAN FWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI

6  CASGLIAD A CHAMAU NESAF        199

LLYFRYDDIAETH           203

ATODIAD 1 RHESTR SEFYDLIADAU SYDD WEDI CYFRANNU I’R ASESIAD  207

ATODIAD 2 ADRODDIADAU O WEITHDAI YMGYSYLLTU UNIONGYRCHOL   210
WEDI EU HWYLUSO A DIGWYDDIADAU CYMUNEDOL 

ATODIAD 3 PROFFILIAU O’R ARDAL GYMUNEDOL

ATODIAD 4 DATA AR GYFER ARDAL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI 



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

RHESTR FFIGURAU

Ffigur 1 Map o ardal bwrdeistref sirol Caerffili

Ffigur 2 Ffyrdd o weithio

Ffigur 3  Y Nodau Llesiant Cenedlaethol i Gymru 

Ffigur 4 Poblogaeth bwrdeistref sirol Caerffili yn ôl grwpiau oed 5 mlynedd, 2015

Ffigur 5 Map Asedau Ardal Gymunedol Cwm Rhymni Uchaf 

Ffigur 6 Map Asedau Ardal Gymunedol Gorllewin Canol y Cymoedd 

Ffigur 7 Map Asedau Ardal Gymunedol Dwyrain Canol y Cymoedd 

Ffigur 8 Map Asedau Ardal Gymunedol Islwyn Isaf

Ffigur 9 Map Asedau Ardal Gymunedol Basn Caerffili 

Ffigur 10 Cyflogaeth ym mwrdeistref Sirol Caerffili yn ôl sector, 2015 

Ffigur 11 % o bobl o oedran gweithio heb unrhyw gymwysterau ar gyfer awdurdodau lleol Gwent

Ffigur 12  % o bobl o oedran gweithio sy’n gymwys i lefel 3 neu uwch y Fframwaith 

Cymwysterau Cenedlaethol ar gyfer awdurdodau lleol Gwent o 2011 i 2015

Ffigur 13  % o ddisgyblion 15 oed a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 yn cynnwys gradd 

A*-C TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf a Mathemateg ar gyfer 

awdurdodau lleol Gwent 2010-11 i 2014-15.

Ffigur 14  % o’r holl blant 7 oed a gyflawnodd y lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod 

Sylfaen ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2011-12 i 2015-16

Ffigur 15  % o bobl o oedran gweithio a oedd yn economaidd weithgar yn awdurdodau lleol 

Gwent, Ebrill i Fehefin 2016

Ffigur 16  % o bobl o oedran gweithio a oedd yn ddi-waith ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 

rhwng Gorffennaf 2011-Mehefin 2012 a Gorffennaf 2015-Mehefin 2016

Ffigur 17  % o ddynion a merched sy’n anweithgar yn economaidd yn wardiau bwrdeistref 

sirol Caerffili, 2011

Ffigur 18 % o aelwydydd heb waith ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2011 i 2015

Ffigur 19 cyflog llawn gros wythnosol cyfartalog (£) ar gyfer awdurdodau lleol Gwent, 2016

Ffigur 20  % o bobl o oedran gwaith a oedd yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar gyfer 

awdurdodau lleol Gwent Hydref 2014 i Hydref 2016

Ffigur 21  % o bobl o oedran gweithio sy’n hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Fudd-

dal Analluogrwydd ar gyfer awdurdodau lleol Gwent Mai 2012 i Mai 2016

Ffigur 22 Amrywiaeth ein tirweddau (map)

Ffigur 23 Ein mannau gwyrdd (map)

Ffigur 24 Priddoedd ac amaethyddiaeth (map)

Ffigur 25 Rheoli ein dyfroedd (map)

4



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

Ffigur 26  Rhestr o’r cymunedau ym mwrdeistref sirol Caerffili a fyddai’n wynebu risg pe na 

fyddai unrhyw amddiffynfeydd llifogydd ar waith

Ffigur 27 Y risg o lifogydd (map)

Ffigur 28  Cymhariaeth disgwyliad oes a disgwyliad oes iach ar enedigaeth, gyda Mynegai 

Anghydraddoldeb Caerffili (SII), Caerffili, 200509 a 2010-14

Ffigur 29  Cyfradd beichiogi menywod dan 18 oed fesul 1,000 o fenywod 15 i 17 oed ar gyfer 

awdurdodau lleol Gwent 2010 i 2015

Ffigur 30  % yr holl blant sydd wedi cadw i fyny â’u hamserlen imiwneiddiadau erbyn eu bod 

yn bedair oed ar gyfer awdurdodau lleol Gwent yn 2015-16

Ffigur 31  % yr oedolion a adroddodd eu bod yn ysmygwr cyfredol ar gyfer awdurdodau lleol 

Gwent 2010-11 i 2014-15

Ffigur 32  % yr oedolion a adroddodd eu bod dros eu pwysau neu’n ordew ar gyfer 

awdurdodau lleol Gwent 2014-15

Ffigur 33 Cyfradd gordewdra ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2003-05 i 2014 a 15

Ffigur 34  Plant 4 a 5 oed oedd dros bwysau neu’n ordew yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach 

Haen Ganol Gwent 2012 i 2015

Ffigur 35  % y cleifion gyda chyflyrau cronig yn ôl clwstwr Meddygfa Meddyg Teulu ym 

mwrdeistref sirol Caerffili, 2016 

Ffigur 36  Cyfradd y marwolaethau yn sgil clefydau cardiofasgwlaidd fesul 100,000 o’r 

boblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2011 i 2015

Ffigur 37  Cyfradd y marwolaethau yn sgil canser fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer 

awdurdodau lleol Gwent 2011 i 2015

Ffigur 38  Marwolaeth pob achos mewn pobl dan 75 oed fesul 100,000 o’r boblogaeth ym 

mwrdeistref sirol Caerffili 2005-07 i 2012-14

Ffigur 39  Cyffredinolrwydd amcanol diabetes Math II ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 

2010 i 2030

Ffigur 40  Nifer disgwyliedig y bobl 65 oed neu’n hŷn gyda dementia ar gyfer awdurdodau 

lleol Gwent 2013 i 2035

Ffigur 41  Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ym mwrdeistref sirol Caerffili sydd yng 

nghategori 10% yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru

Ffigur 42  Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru 2014 – Mynegai Cyffredinol ar gyfer 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ym mwrdeistref sirol Caerffili (map)

Ffigur 43  % y plant sy’n byw mewn aelwydydd heb waith yn ôl awdurdodau lleol Gwent 

2011 i 2015

Ffigur 44  % y plant sy’n byw mewn teuluoedd incwm isel yn ôl awdurdodau lleol Gwent 

2010 i 2014

Ffigur 45  % yr holl aelwydydd digartref potensial yr ataliwyd digartrefedd ar eu cyfer am 

chwe mis o leiaf ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2010-11 i 2014-15

5



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

Ffigur 46  % y plant Dechrau’n Deg sy’n cyrraedd neu’n rhagori ar eu cerrig milltir 

datblygiadol ar 3 blynedd yn awdurdodau lleol Gwent 2012-13 i 2015-16

Ffigur 47 Seiberdroseddau yng Ngwent 2015

Ffigur 48  Atgyfeiriadau troseddau casineb Gwent (heb gyfrif hunan gyfeiriadau) Mai 2014 

hyd Awst 2016

Ffigur 49  graddfa tanau yr ymatebodd Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru iddynt fesul 

10,000 o’r boblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Gwent rhwng 2011-12 a 2015-16

Ffigur 50 Cymhariaeth o nifer a % o siaradwyr Cymraeg rhwng Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011

Ffigur 51 Nifer a % y siaradwyr Cymraeg yng nghymunedau bwrdeistref sirol Caerffili, 2016

Ffigur 52 Defnydd a wnaed o ganolfannau hamdden bwrdeistref sirol Caerffili 2011-12 hyd 2015-16

Ffigur 53 Nifer yr ymwelwyr i atyniadau o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili 2011 - 2015

Ffigur 54   Tunelli (metrig) o allyriadau CO2 fesul preswylydd ar gyfer awdurdodau lleol 

Gwent 2010 hyd 2014

Ffigur 55 Nifer yr Eco Ysgolion o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili 2004

Ffigur 56  % o wastraff dinesig a anfonwyd ar gyfer ei ailddefnyddio / ailgylchu / compostio 

gan awdurdodau lleol Gwent 2012-13 hyd 2015-16

Ffigur 57  Ôl troed ecolegol fesul person (hectarau byd-eang) ar gyfer awdurdodau lleol 

Gwent, 2011

Ffigur 58 Ôl troed carbon fesul person (tCO2e)ar gyfer awdurdodau lleol Gwent, 2011

Ffigur 59 Map o ardal Gwent gyda ffiniau awdurdodau lleol

Ffigur 60  % o oedolion yng Nghymru fu’n agored i wahanol fathau o Brofiadau Niweidiol yn 

ystod Plentyndod

Ffigur 61  Tebygolrwydd i’r rhai sydd â 4+ o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

ddatblygu arferion hunan-niweidiol

Ffigur 62 Meysydd diddordeb sy’n dod i’r amlwg o’r Asesiad Anghenion Poblogaeth

Ffigur 63 Offeryn blaenoriaethu ar gyfer asesu materion a godwyd yn yr Asesiad Llesiant

6



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

7

RHAGYMADRODD

Mae’n bleser mawr i mi gael cyflwyno Asesiad Llesiant Bwrdeistref Sirol Caerffili am 2017. 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili’n dod â chyrff cyhoeddus at ei gilydd i weithio 
i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ein bwrdeistref sirol. 
Mae’r cyrff sy’n aelodau o’r bwrdd hwn yn gyfrifol, o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru), am oruchwylio datblygu Cynllun Llesiant lleol newydd. Bydd y cynllun hwn 
yn dangos sut rydym ni am gynorthwyo i wella llesiant ein preswylwyr, nawr ac i’r dyfodol, o’i 
gymharu â’r saith ‘nod llesiant’ cenedlaethol. 

Fodd bynnag, cyn gallu datblygu Cynllun Llesiant, roedd yn bwysig yn gyntaf sicrhau ein bod 
ni’n deall y pwysau mae ein cymunedau’n eu hwynebu ar hyn o bryd, a sut gallai’r pwysau 
ddylanwadu ar ein cymunedau mewn blynyddoedd i ddod. Mae’r asesiad hwn yn edrych ar y 
ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol sy’n effeithio ar fywydau 
preswylwyr bwrdeistref sirol Caerffili, ac ef yw’r cam cyntaf tuag at ddatblygu’r Cynllun 
Llesiant.

Wrth ddatblygu’r asesiad hwn, rydym wedi ymgysylltu’n helaeth gyda thrawstoriad mawr o’n 
cymunedau - yn cynnwys preswylwyr, y gymuned fusnes, pobl ifanc, aelodau o Fforwm 50+ 
Caerffili a llawer mwy hefyd - er mwyn cael gymaint o wybodaeth ag y bo modd. Rwyf yn 
dymuno cofnodi fy niolch didwyll i bawb fu’n cymryd rhan yn y broses hon.

Mae’r asesiad hefyd yn defnyddio data perthnasol ac arbenigedd pobl a chyrff lleol wrth 
edrych ar gryfderau ac asedau ein cymunedau. Bydd modd adeiladu ar y rheiny i gynorthwyo 
i wella llesiant y cymunedau hynny. Mae hefyd, ac mae hynny’n hanfodol, yn tynnu sylw at 
nifer o dueddiadau sy’n dod yn amlwg a fydd yn rhan allweddol o’n gwaith o osod amcanion 
ac o gynllunio ar draws gwasanaethau cyhoeddus i’r dyfodol.

Byddwn yn defnyddio’r canfyddiadau hyn i ddatblygu Cynllun Llesiant lleol Bwrdeistref Sirol 
Caerffili, a byddwn yn adrodd arno bob blwyddyn. Bydd y cynllun hwn yn cael ei ddatblygu 
gan arwain i fyny at fis Mai 2018 a bydd nifer o gyfleoedd, dros y misoedd i ddod, i bobl o hyd 
a lled ein bwrdeistref sirol gymryd rhan a rhoi eu barn. 

Gyda’n gilydd, gallwn weithio i wella llesiant ein cymunedau – yn awr ac i’r dyfodol. 

Cyng Keith Reynolds
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili
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PENNOD 1 – CYFLWYNIAD

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi cynnal yr asesiad hwn o lesiant lleol 
ei ardal, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r 
cyfarwyddyd statudol sy’n gysylltiedig â hynny. 

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili bedwar partner statudol; Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Gwasanaeth Tân ac Achub 
De Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. 

Ochr yn ochr gyda’i bartneriaid trwy wahoddiad, mae’r rhain hefyd yn rhan ffurfiol o Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili: Heddlu Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
Gwent, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Cwmni 
Adsefydlu Cymunedol Cymru, Gweinidogion Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

At ddibenion y ddeddfwriaeth, a’r ddogfen hon, yr ardal ddaearyddol dan sylw yw un Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili. Wrth ddisgrifio’r ardal, defnyddir y term ‘bwrdeistref sirol Caerffili’ 
neu ‘y fwrdeistref sirol’. Lle bydd cyfeiriadau’n ymwneud â’r awdurdod lleol yn ei gyfanrwydd, 
defnyddir y teitl llawn. 

Registered Charity No.1113558
Company Limited by Guarantee 5590517

Organisations
Voluntary
Association of
Gwent



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

Ffigur 1: Map o ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili 

9



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

10

1.1  DULL GWEITHREDU BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI 

Mae ymgysylltu gyda phreswylwyr a chymunedau lleol wedi bod yn ganolog i’n ffordd ni o 
weithredu wrth ymgymryd â’r asesiad hwn o lesiant lleol. Bydd hynny’n digwydd ochr yn ochr 
â’r Trydydd Sector, sector preifat, sefydliadau partner, a chyrff eraill gyda diddordeb mewn 
hyrwyddo llesiant yr ardal. Mae’r asesiad yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau data ac 
ymatebion ansoddol ein partneriaid a chymunedau. Mae data ansoddol a meintiol yn cael eu 
cyfuno ym mhob rhan o’r ddogfen er mwyn rhoi darlun cyfoethog o fywyd yn y fwrdeistref 
sirol. Bydd yr asesiad yn cynorthwyo Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili i greu’r 
‘Gaerffili a Garem’ wrth ffurfio’r fwrdeistref sirol, ei chymunedau a’i gwasanaethau ar gyfer y 
dyfodol. Mae’r asesiad, ac yn enwedig yr ymgysylltu cymunedol, yn ystyried ffrâm amser 25 
mlynedd ac yn dilyn y saith nod llesiant cenedlaethol ar gyfer Cymru wrth asesu beth sydd 
angen ei flaenoriaethu, er mwyn galluogi i genedlaethau’r dyfodol allu cwrdd â’u hanghenion.

Er y defnyddiwyd y saith nod llesiant cenedlaethol fel fframwaith, mae Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili (a’i bartneriaid ehangach) yn cydnabod bod pob un o’r nodau’n gyd-
ddibynnol. Er mwyn eglurder, cyflwynir yr asesiad hwn o gwmpas y nodau, ond ymhlyg yn 
hynny mae’n rhaid i’r gwaith o wella llesiant cenedlaethau’r dyfodol ddigwydd mewn ffordd 
integredig. Er enghraifft, nid oes modd gwahanu ffyniant economaidd oddi wrth iechyd, 
cydraddoldeb a chydlynedd cymunedau lleol.

Ym mhob rhan o’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau statudol cysylltiedig, mae’n ofynnol i bob 
corff cyhoeddus yng Nghymru (yn cynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) weithredu’n 
unol â’r egwyddor datblygiad cynaliadwy (y pum ffordd o weithio):

Y pwysigrwydd o gydbwyso anghenion tymor byr gyda’r angen i ddiogelu’r 
gallu i ddiwallu anghenion hirdymor hefyd.

Sut y gallai gweithredu i atal problemau rhag codi neu waethygu helpu cyrff 
cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion.

Ystyried sut y gallai amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r 
nodau llesiant, ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

Gweithredu ar y cyd gydag unrhyw berson arall (neu rannau gwahanol o’r 
corff ei hun) a allai helpu’r corff i gyflawni ei amcanion llesiant.

Pa mor bwysig ydyw i gynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau 
llesiant a sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r 
corff yn ei gwasanaethu

Hirdymor

Atal

Integreiddio

Cydweithredu 

Cynnwys 

Ffigur 2: Ffyrdd o weithio
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Wrth wneud penderfyniadau, mae dyletswydd ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (y 
‘Bwrdd’) i gymryd i ystyriaeth o ba effeithiau allai’r penderfyniadau hynny eu cael ar bobl sy’n 
byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol. I gadw at yr egwyddor datblygiad cynaliadwy 
yn y Ddeddf, mae’n rhaid i’r Bwrdd weithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau ateb anghenion 
y presennol heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ateb eu hanghenion eu hunain. 
Mae’r Bwrdd wedi cynnwys cymunedau lleol a rhanddeiliaid mewn datblygu’r asesiad hwn, ac 
wedi ceisio deall y materion sy’n effeithio ar lesiant pobl ar hyn o bryd, gyda golwg ar leddfu 
materion ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Wrth wneud hynny mae gobaith y bydd gwella 
llesiant nawr, a thrwy gydol oes y Cynllun Llesiant, yn atal anghenion tymor hir. Mae’r Bwrdd 
wedi cydweithio gyda’i bartneriaid i ddatblygu’r asesiad hwn, gan geisio yn benodol deall 
nodau ac amcanion sefydliadau eraill er mwyn datblygu darlun cydlynol o achos, effaith, a’r 
deilliannau posibl y gellid eu cyflawni ar gyfer ei gynllun llesiant.

Bu’r ymwneud ac ymgysylltu gyda’r gymuned yn digwydd ar sail pum ardal gymunedol 
ddaearyddol, yn ogystal ag ar sail y fwrdeistref sirol gyfan. Cafodd hynny ei hwyluso gan staff 
sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, mewn sgwrs ar draws y fwrdeistref 
gyfan i sefydlu ‘Y Gaerffili a Garem’. Yn ystod haf 2016, gofynnwyd i breswylwyr lleol mewn 
digwyddiadau fel Gŵyl y Caws Mawr, y Diwrnod Chwarae Cenedlaethol a Diwrnod Lluoedd 
Arfog De Cymru roi eu barn ar nifer o faterion allweddol. Cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu 
pellach gyda sefydliadau lleol, grwpiau cymunedol, ysgolion, cynghorau cymuned a thref, 
Panel Safbwyntiau Caerffili, y Fforwm Ieuenctid, y Fforwm 50+, Cynhadledd Sefydlog Caerffili, 
ac Aelodau Etholedig lleol. Mae rhai grwpiau hefyd wedi cynnal eu trafodaethau eu hunain. 
Cynhaliwyd cyfarfod Senarios y Dyfodol gyda chyrff partner er mwyn ymchwilio i’r data sy’n sail 
i’r asesiad llesiant hwn, ac i ystyried sut gallwn ni wella llesiant pobl yn y dyfodol.

Mae Pennod 2 yn ystyried llesiant ein cymunedau ac yn ymchwilio’n fanylach i’r ymatebion a gafwyd 
oddi wrth ein hymwneud gyda chymunedau. Mae anghenion a barn preswylwyr ein cymunedau 
sydd â nodweddion penodol (yn cynnwys nodweddion wedi eu diogelu) hefyd wedi eu cynnwys yn 
y bennod hon. Yn Atodiad 1, mae rhestr lawn o gyrff fu’n cyfrannu at yr asesiad hwn o lesiant lleol. 

The 7 national Well-being Goals for Wales are:

Ffigur 3: Y Nodau Llesiant Cenedlaethol i Gymru
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Mae’r saith nod yn darparu’r strwythur i Bennod 3, sy’n canolbwyntio ar y dadansoddiad o’r sefyllfa 
(sef lle rydym ni nawr) ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili. Cafodd y bennod hon ei darlunio trwy 
ddefnyddio ymatebion oddi wrth y digwyddiadau ymgysylltu, sydd nid yn unig yn dangos y 
sefyllfa bresennol o gwmpas y nodau hyn ar gyfer pobl leol ond hefyd yn edrych ymlaen tuag at 
dueddiadau posibl i’r dyfodol. Mae data hefyd wedi ei gynnwys o’r cyfarfod Senarios y Dyfodol, sy’n 
darparu dadansoddiad o dueddiadau i’r dyfodol, yn dangos meysydd ar gyfer cydweithio posibl i 
ateb anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Mae pob rhan yn gorffen trwy ddangos materion y gellid eu 
hystyried yn y dyfodol, wrth i ni symud tuag at ddadansoddiad o’r ymateb yn y dyfodol (beth rydym 
ni am ei wneud amdano) a dechrau ystyried materion ac amcanion posibl ar gyfer y cynllun llesiant.

Mae Pennod 4 yn ystyried materion rhanbarthol, a materion tu hwnt i ffiniau Gwent. Mae’r bennod 
hon hefyd yn ystyried rhaglenni cydweithio partneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 
mewn perthynas â’u blaenoriaethau a’u peirianwaith cynllunio. 

Mae Pennod 5 yn ystyried y themâu ddaeth i’r golwg o benodau 3 a 4 fydd yn cael eu hystyried 
ymhellach yn y gwaith dadansoddi ymateb sydd i ddigwydd, a bydd y gwaith hwnnw’n cynyddu 
mewn momentwm yn gynnar yn 2017. Bydd hyn yn darparu gwybodaeth ar gyfer datblygiad 
cynllun llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ar gyfer yr ardal, y bydd angen ei 
gyhoeddi erbyn Mai 2018. 

Daw’r asesiad i ben trwy ystyried y camau nesaf yn y broses. Mae’r asesiad llesiant a’r dadansoddiad 
ymateb yn cael eu paratoi’n rhyngweithiol gyda’r cynllun llesiant. Yn hynny, nid yw’r asesiad llesiant 
wedi ei fwriadu i fod yn ddogfen sefydlog ond bydd yn hytrach yn beirianwaith ar gyfer parhau i 
asesu ac i gynllunio ar gyfer llesiant y cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.

1.2  TROSOLWG O ARDAL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI 

Mae bwrdeistref sirol Caerffili’n cynnwys ardal sy’n ymestyn o Barc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn y Gogledd i Gaerdydd a Chasnewydd yn y de. Ar y terfyn gorllewinol mae 
awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, ac yn y dwyrain Flaenau Gwent a 
Thorfaen. Mae’r ardal yng nghalon Cymoedd De Cymru a hefyd Rhanbarth Prifddinas Caerdydd. 
Mae bwrdeistref sirol Caerffili’n tua 28,000 hectar o ardal Cymoedd De-ddwyrain Cymru. Mae’n 
ychydig dros 30km o hyd ac 17.5km o led ac wedi ei ffurfio o ddyffrynnoedd tair afon; Rhymni, 
Sirhywi ac Ebbw. Mae’r fwrdeistref sirol yn gymysgedd o gymunedau trefol a gweledig. Mae tri 
chwarter o’r fwrdeistref sirol yn cael ei defnyddio ar gyfer amaethyddiaeth a choedwigaeth. 

Mae’r cyfyngiadau topograffi sy’n gysylltiedig gyda’r tri chwm yn gosod heriau sylweddol o 
ran perthynas a swyddogaeth eu trefi a’u pentrefi. Ychydig o ardaloedd tu mewn i fwrdeistref 
sirol Caerffili sy’n gallu bod yn hunan gynhaliol yn economaidd. 

Mae pum prif ganolfan tu mewn i fwrdeistref sirol Caerffili: Caerffili, Coed Duon, Rhisga, Bargod 
ac Ystrad Mynach – Caerffili yw’r un fwyaf, gyda phoblogaeth o 33,2361. Bydd swyddogaethau’r 
canolfannau hyn yn cael eu cefnogi gan bedair canolfan leol sef Trecelyn, Rhymni, Nelson a 
Bedwas. Bydd y canolfannau hyn yn gweithredu fel prif gyflogwyr, canolfannau manwerthu, 
darparwyr gwasanaethau a chanolfannau poblogaeth. Mae gweddill yr aneddiadau yn y 
fwrdeistref sirol yn ardaloedd trefol preswyl yn bennaf, er bod hefyd nifer o aneddiadau gwledig 
pellennig y cymoedd. Ar y cyfan, mae gan y fwrdeistref sirol 50 o wahanol drefi a phentrefi, 
llawer ohonynt yn aneddiadau sy’n nodweddiadol o’r cymoedd ac wedi eu lleoli ar lawr y dyffryn. 

1 Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 
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Mae gan fwrdeistref sirol Caerffili economi sy’n ehangu ac amgylchedd deniadol. Mae’r A465 
Ffordd Blaenau’r Cymoedd yn rhedeg trwy ran ogleddol y fwrdeistref sirol ac yn darparu 
cysylltiadau ffordd da tua’r gorllewin i Ferthyr Tudful, Abertawe, gorllewin Cymru ac Iwerddon, a 
thua’r de i Lyn Ebwy a Chanolbarth Lloegr. Mae gan ran ddeheuol y fwrdeistref sirol gysylltiadau 
da gyda thraffordd yr M4, a chan y rhan ogleddol gysylltiadau gyda’r M50 a’r M5 trwy gyfrwng 
Ffordd Blaenau’r Cymoedd a’r A449. Gan fod y fwrdeistref sirol wedi ei lleoli rhwng prifddinas 
Caerdydd ac ardal Blaenau’r Cymoedd, mae hi o bwysigrwydd strategol ar gyfer mynediad i’r 
cymoedd ac fel cyswllt rhwng ffyniant Caerdydd a’r cymunedau llai cyfoethog yn y cymoedd.

Fodd bynnag, mae’r fwrdeistref sirol ac is-ranbarth y cymoedd oddi amgylch yn brin o gydlyniad, 
a ddim yn gweithredu ar hyn o bryd fel rhanbarth ddinesig wedi ei chysylltu gyda’i gilydd, 
ond yn hytrach fel rhwydwaith llac o aneddiadau. Mae awydd strategol i ateb hyn trwy greu 
Rhanbarth Prifddinas Caerdydd gyda chefnogaeth system drafnidiaeth Metro, yn cynnwys 
rhaglen i drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd er mwyn gwella cysylltedd trafnidiaeth tu 
mewn i’r rhanbarth a gyda rhannau eraill o’r wlad. Byddai hyn yn gwneud llawer i sicrhau bod 
cenedlaethau’r dyfodol yn cael mynediad at gyfleoedd gwaith a hamdden ac ar gyfer pob math 
o ryngweithio cymdeithasol. Byddai hefyd yn cynorthwyo i frwydro yn erbyn teimladau o fod yn 
bellennig ac wedi eu hynysu, sydd wedi bod yn thema gyffredin yn ein digwyddiadau ymgysylltu.

Cafodd Tasglu’r Cymoedd newydd ei ymgynnull gan Lywodraeth Cymru i edrych ar sut bydd 
buddsoddiad yn y Cymoedd yn cael ei ddarparu dros y pum mlynedd nesaf. Bydd y Tasglu’n 
edrych yn enwedig ar ansicrwydd ynglŷn ag arian buddsoddi, fel yr arian ddaeth gynt o’r Undeb 
Ewropeaidd. Bydd y Tasglu’n gweithio’n agos gyda Rhanbarth Prifddinas Caerdydd i ddefnyddio 
potensial cynlluniau newydd fel y Metro, ac i wella tirwedd unigryw ac amrywiol y cymoedd 
fel cyrchfan i dwristiaid. Prif flaenoriaethau Tasglu’r Cymoedd fydd cael gwared â thlodi a chreu 
gwaith a gwella ansawdd bywyd. Gan edrych i’r dyfodol, bydd y Tasglu’n ceisio creu teimlad o 
ddyhead, hyfywedd, a hyder yn y dyfodol.2

Y BOBLOGAETH LEOL

Tuag at ddiwedd yr ugeinfed ganrif arhosodd poblogaeth y fwrdeistref sirol yn gymharol 
sefydlog. Nid oedd unrhyw amrywiaeth sylweddol yn y boblogaeth rhwng Cyfrifiad 1981, 
sef 171,700 a Chyfrifiad 2001, sef 169,500. Fodd bynnag, dangosodd Cyfrifiad 2011 bod 
poblogaeth y fwrdeistref sirol gryn dipyn yn uwch nag y credwyd gynt, sef 178,806 o bobl. 
Roedd hynny dros 5,400 yn uwch nag oedd amcanestyniadau Cynllun Datblygu Lleol Caerffili 
yn ei dybio ar gyfer 2011, sef yr un lefel ag â ragamcanwyd ar gyfer diwedd cyfnod y cynllun 
(2012). Roedd hefyd bron 5,000 yn uwch nag amcanestyniadau 2008 Llywodraeth Cymru ar 
gyfer yr un flwyddyn. 

Er bod pob awdurdod lleol wedi gweld amrywiaeth rhwng y ffigyrau poblogaeth yn y 
amcanestyniadau a ffigyrau’r Cyfrifiad, roedd gan y fwrdeistref sirol hon un o’r amrywiaethau 
uchaf. Mae’r amcan diweddaraf o’r boblogaeth yn dweud bod poblogaeth bresennol y 
fwrdeistref sirol yn 180,164 . Dangosodd Cyfrifiad 2011 hefyd bod newid sylweddol wedi 
digwydd yn nosbarthiad y boblogaeth tu mewn i’r fwrdeistref sirol, gyda’r gostyngiad 
poblogaeth yn Ardal Adfywio Blaenau’r Cymoedd yn dod i ben a chynnydd bychan yn 
digwydd yn y boblogaeth, sef o 30,626 yn 2001 i 31,087 yn 2011. 

2 Nodiadau o gyfarfod Tasglu Cymoedd De Cymru 22-23 Medi 2016
3 Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2015, y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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Bydd amcanestyniadau o’r boblogaeth yn darparu amcangyfrifon o faint y boblogaeth i’r dyfodol, 
ac mae’r rhain wedi eu seilio ar ragdybiaethau am enedigaethau, marwolaethau a mudo. Yn 
gyffredinol, bydd y rhagdybiaethau wedi eu seilio ar dueddiadau yn ystod y blynyddoedd 
diweddaraf cyn hynny. Nid yw amcanestyniadau poblogaeth yn rhagolygon, ac nid ydynt yn ceisio 
rhagweld beth fydd yr effeithiau ar ymddygiad demograffig oherwydd polisiau’r llywodraeth yn 
y dyfodol, newid mewn amgylchiadau economaidd neu ffactorau eraill (er enghraifft polisiau’r 
llywodraeth ar fewnfudo neu oblygiadau canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd).

Mae’r Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdod Lleol ar gyfer Cymru ar sail 2014 yn 
amcanestyniadau wedi eu seilio ar dueddiadau ar gyfer y cyfnod 25 mlynedd o 2014 i 2039. 
Maent wedi eu seilio ar yr amcangyfrifon canol blwyddyn am 2014 gyhoeddwyd gan y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol ym Mehefin 2015. Gan eu bod wedi eu seilio ar dueddiadau, byddant yn mynd 
yn llai sicr wrth eu hestyn ymlaen.

Roedd y amcanestyniadau poblogaeth ar sail 2014 yn awgrymu bod poblogaeth bwrdeistref sirol 
Caerffili’n debygol o gynyddu o 179,900 yn 2014 i 181,900 erbyn 2039. Mae hyn yn gynnydd o 
2,000 neu 1.1% yn ystod y cyfnod amser. Mae’r amcanestyniadau o newid ymysg awdurdodau lleol 
yng Nghymru yn dangos amrywiaeth, o ostyngiad o 7.7% ym Mhowys a 4.9% ym Mlaenau Gwent, 
i gynnydd o 9.7% yn Wrecsam a 25.5% yng Nghaerdydd, rhwng 2014 a 2039. Y cyfartaledd ar gyfer 
Cymru gyfan yw amcanestyniad o gynnydd o 5.4%.

Gellir gweld yn y graff isod beth yw strwythur poblogaeth y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd. Mae 
lefelau gweddol gyfartal o boblogaeth yn y bandiau oed pum mlynedd o 0 hyd at tua 44 mlwydd 
oed. Mae lefelau poblogaeth rywfaint yn uwch rhwng 45 a 55 oed, a’r boblogaeth yn disgyn o 55 
mlwydd oed ymlaen, gan ostwng yn sylweddol o 70 oed ymlaen. Mae’r strwythur hwn yn debyg 
i’r un ar gyfer Cymru gyfan. Mae nifer y plant yn y fwrdeistref sirol wedi gostwng, sy’n gyson gyda’r 
darlun ar y lefel genedlaethol, tra bo nifer y bobl hŷn, yn enwedig yr hen iawn (85+ oed) wedi 
cynyddu, gydag 18.5% o’r boblogaeth yn 65 oed a throsodd.

Ffigur 4: Poblogaeth bwrdeistref sirol Caerffili yn ôl grwpiau oed 5 mlynedd, 2015

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2015, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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Mae’r Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdod Lleol ar gyfer Cymru ar sail 2014 hefyd 
yn rhannu’r amcanestyniadau i wahanol grwpiau oed. Ym mwrdeistref sirol Caerffili mae 
amcanestyniad y bydd nifer y plant 0 – 15 mlwydd oed yn gostwng 6.9% rhwng 2014 a 2039, o 
34,176 i 31,824. Ymysg awdurdodau lleol Gwent, mae hyn yn cymharu gydag amcanestyniad o 
gynnydd o 2.8% yng Nghasnewydd ac amcanestyniadau o ostyngiadau yn y tri awdurdod lleol 
arall, gydag amcanestyniad i’r nifer ostwng 12.4% ym Mlaenau Gwent a 13.5% yn Sir Fynwy. Y 
cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan yw amcanestyniad o gynnydd o 0.2% yn ystod yr un cyfnod 
amser.

Mae amcanestyniad y bydd nifer y bobl 16-64 mlwydd oed yn gostwng ym mhob awdurdod lleol 
yng Ngwent rhwng 2014 a 2039. Ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, mae amcanestyniad y bydd 
gostyngiad o 10.2%, sef o 113,079 i 101,572. Mae’r gostyngiadau sy’n cael eu hamcanestyniad 
yn y grŵp oed hwn yn amrywio o 1.0% yng Nghasnewydd i 19.3% yn Sir Fynwy. Y cyfartaledd ar 
gyfer Cymru gyfan yw amcanestyniad o ostyngiad o 5.6% yn ystod y cyfnod o amser.

Mae amcanestyniad y bydd nifer y bobl 65 oed a throsodd yn cynyddu ym mhob ardal 
awdurdod lleol yng Ngwent rhwng 2014 a 2039. Ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, mae 
amcanestyniad o gynnydd o 48.5%, sef o 32,686 i 48,528. Mae’r cynnydd sydd wedi ei ragamcan 
yn y grŵp hwn yn amrywio o 39.1% ym Mlaenau Gwent i 60.8% yn Sir Fynwy. Y cyfartaledd ar 
gyfer Cymru gyfan yw amcanestyniad o gynnydd o 44.6% yn ystod y cyfnod amser.

Mae amcanestyniad eto y bydd nifer y bobl hen iawn (85 oed a throsodd) yn cynyddu ym mhob 
ardal awdurdod lleol yng Ngwent rhwng 2014 a 2039. Ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, mae 
amcanestyniad o gynnydd o 170.3%, sef o 3,489 i 5,943. Mae’r cynnydd sy’n cael ei ragamcan 
i’r grŵp oed hwn yn amrywio o 121.8% yng Nghasnewydd i ffigur bwrdeistref sirol Caerffili 
o 170.3%. Y cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan yw amcanestyniad o gynnydd o 142.8% dros y 
cyfnod amser.

Er ei fod yn beth cadarnhaol bod amcanestyniad y bydd pobl yn byw’n hŷn yn y dyfodol, nid 
yw hyn wedi ei ddosbarthu’n gyfartal trwy’r boblogaeth. Yn rhannau cyfoethocach y fwrdeistref 
sirol bydd y boblogaeth yn cael mwynhau mwy o flynyddoedd o iechyd da, tra bo disgwyliad 
is o oes iach yn yr ardaloedd mwy difreintiedig, gyda niferoedd mwy o bobl 85 oed a throsodd 
angen mwy oddi wrth y system ofal a’r gwasanaeth iechyd gwladol. Yn y gorffennol, perthnasau 
pobl fyddai’n darparu’r mwyafrif o’r gofal, ond mae hyn yn debygol o newid yn y dyfodol wrth i 
strwythurau teuluoedd barhau i newid, gydag ail a thrydedd briodas a llys-deuluoedd yn dod yn 
fwy cyffredin a theuluoedd yn mynd yn fwy gwasgarog. Yn ychwanegol at hyn, bydd oedolion 
oed gweithio’n parhau i weithio’n hirach, ac yn llai tebygol o allu darparu gofal yn eu cartrefi i 
berthnasau hŷn. 

Bydd angen am newid sylweddol yn y ffordd byddwn yn darparu gofal i’r bobl hynaf mwyaf 
bregus yn y fwrdeistref sirol. Mae’r mater hwn yn cael ei ystyried yn fanylach gan yr Asesiad 
Anghenion Poblogaeth a ymgymerwyd yn ddiweddar tu mewn i’r fwrdeistref sirol. Bydd yr 
Asesiad hwnnw’n dangos beth yw anghenion y boblogaeth (yn cynnwys gofalwyr) am ofal a 
chefnogaeth wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014. 

Rhwng 2001 a 2014, fe gynyddodd nifer y genedigaethau byw o 1,974 i 2,126, a chyrraedd pwynt 
uchaf o 2,280 yn 2010. Cyfartaledd nifer y genedigaethau byw dros y cyfnod hwn o amser yw 
2,100. 
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1.3  ARDALOEDD CYMUNEDOL O FEWN BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi cytuno y bydd yr asesiad hwn a’r Cynllun 
Llesiant ddaw o ganlyniad iddo’n canolbwyntio ar bump o ardaloedd cymunedol sydd yn y 
fwrdeistref sirol ac wedi cael eu sefydlu a’u deall yn dda: 

•  Cwm Rhymni Uchaf
• Gorllewin Canol y Cymoedd 
• Dwyrain Canol y Cymoedd 
• Islwyn Isaf
• Basn Caerffili

Mae amlinelliad o bob un o’r ardaloedd cymunedol hyn i’w weld yn y rhan a ganlyn, gyda 
phroffiliau Cyfrifiad 2011 manwl yn Atodiad 3 ar gyfer pob ardal gymunedol a’r wardiau tu 
mewn iddi (ynghyd â gwybodaeth am fwrdeistref sirol Caerffili a Chymru er mwyn gallu 
cymharu). 

Hefyd mae ym mhob adran wybodaeth ar gyfer yr ardal gymunedol berthnasol oddi wrth y 
Mynegrif Amddifadedd Lluosog 2014 ar gyfer Cymru. Y mynegrif hwn yw ffordd swyddogol 
Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd ar gyfer ardaloedd bychan yng Nghymru. Mae wedi 
ei ddylunio i ddangos yr ardaloedd bychan hynny lle mae’r crynodiadau uchaf o wahanol 
fathau o amddifadedd. Yn hynny, mae’r Mynegrif hwn yn dangos amddifadedd lluosog ar sail 
ardal ac ar sail amddifadedd cymharol (un ardal fechan o’i chymharu gyda phob ardal fechan 
arall yng Nghymru).

Mae’r Mynegrif hwn yn cynnwys wyth o wahanol feysydd neu fathau o amddifadedd, gyda 
phob maes wedi ei roi at ei gilydd o amrediad o wahanol ddangosyddion. Y meysydd yw: 
incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at wasanaethau, diogelwch cymunedol, 
amgylchedd ffisegol a thai. Defnyddir gwahanol bwysiadau ar gyfer pob un o’r meysydd 
unigol wrth adeiladu’r Mynegrif cyffredinol, er mwyn cydnabod pwysigrwydd cymharol y 
maes, gydag incwm a chyflogaeth yn cael y pwysiadau uchaf. 

Yr uned ddaearyddol ar gyfer cyfrifo Mynegrif 2014 yw Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is, ac mae 1,909 o’r rheiny ar draws Cymru. Rhaid i bob un o’r Ardaloedd hyn fod â 
phoblogaeth o ddim llai na 1,000 a rhaid i ganolrif maint poblogaeth yr holl Ardaloedd hyn 
fod yn agos at 1,600.

Mae’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is wedi eu categoreiddio yn ôl eu safle ar y rhestr, 
fel sydd i’w weld isod:

10% uchaf mwyaf amddifad    Safle 1- 191
10-20% uchaf mwyaf amddifad   Safle 192-382
20-30% uchaf mwyaf amddifad   Safle 383-573
30-50% uchaf mwyaf amddifad   Safle 574-955
50% lleiaf amddifad     Safle 956-1909



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

17

Ardal Gymunedol Cwm Rhymni Uchaf 

Ffigur 5: Map Asedau Ardal Gymunedol Cwm Rhymni Uchaf
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Mae ardal gymunedol Cwm Rhymni Uchaf yn cynnwys wardiau Twyn Carno, Moriah, Cwm 
Darran, Tredegar Newydd, Pontlotyn, Bargod, Aberbargod a Gilfach. Mae hon yn ardal o 
aneddiadau bychain oedd gynt yn aneddiadau mwyngloddio, ar hyd llinell Afon Rhymni a’i 
llednant, Nant Bargod Rhymni. Mae’r dyffrynnoedd ar y cyfan yn rhai gydag ochrau serth 
ond yn agor yn lletach wrth Flaenau’r Cymoedd i fod yn llwyfandir. Y brif dref yw Bargod, a 
chanolfan leol Rhymni yn ei chefnogi.

Mae Bargod wedi cael budd oddi wrth ariannu adfywio helaeth sydd wedi darparu’r ffordd 
osgoi Ffordd yr Angel, gwelliannau i gludiant cyhoeddus, gwelliannau i’r olygfa stryd ar hyd 
y stryd fawr (yn cynnwys trefn unffordd) a gwella cysylltiadau i gerddwyr. Cafwyd cynlluniau 
diweddarach hefyd, yn cynnwys Datblygiad Llwyfandir Manwerthu Bargod a throsi Capel 
Hanbury Road yn ased cymunedol amlbwrpas sy’n cyfuno lle i addoli, llyfrgell a chanolfan 
adnoddau.

Mae canolfan leol Rhymni yng ngogledd yr ardal gymunedol. Mae’r dref yn dibynnu’n drwm 
ar fasnachwyr annibynnol lleol, ac ar hyn o bryd cyfyng yw’r cynnig o ran manwerthu. Mae 
gan y dref Ganolfan Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol integredig, sy’n gwasanaethu 
anghenion iechyd preswylwyr yng ngogledd y fwrdeistref sirol. 

Fe arweiniodd gwaith adfywio yn ardal Tredegar Newydd at ddatblygu ysgol gymunedol, 
gwelliannau amgylcheddol, seilwaith ffyrdd newydd a darparu unedau hybu diwydiannol. 
Mae gan Dredegar Newydd hefyd Amgueddfa’r Tŷ Weindio, wedi ei threfnu o gwmpas 
peiriant weindio o oes Victoria. Byddai’r peiriannau hyn yn gweithio cewyll i gludo dynion a 
glo rhwng yr wyneb a’r gweithfeydd glo tanddaearol. Mae’r cyfleuster hwn hefyd yn dod ag 
arteffactau cloddio glo lleol a chenedlaethol at ei gilydd i’w harddangos. 
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Yn ardal gymunedol Cwm Rhymni Uchaf, mae 12 ysgol gynradd cyfrwng Saesneg, 2 ysgol 
gynradd cyfrwng Cymraeg a 2 ysgol uwchradd (Rhymni a Heolddu). Mae gan Goleg y 
Cymoedd bresenoldeb yng Nghwm Rhymni Uchaf, gan ddarparu canolfan ddysgu ar gyfer 
addysg bellach. Mae gan yr ardal bump o lyfrgelloedd yn ei gwasanaethu, dwy ganolfan 
hamdden a naw chanolfan gymunedol.

Mae pump o stadau diwydiannol yn yr ardal (Blaenau’r Cymoedd, Capital Valley, Maerdy, 
Bowen, a’r Lawnt) a dau barc busnes (Lôn yr Angel a Pharc St. Margaret), y cyfan ohonynt yn 
darparu cyfleoedd cyflogaeth lleol gwerthfawr. Bydd lein reilffordd Cwm Rhymni’n darparu 
cysylltiadau uniongyrchol tua’r de trwy’r fwrdeistref sirol i Gaerdydd, gyda gorsafoedd yn 
Rhymni, Pontlotyn, Tredegar Newydd, Bargod a Gilfach. Mae’n cymryd ychydig dros awr i 
deithio i Gaerdydd o Rymni, gydag un trên bob awr, sy’n cyfyngu ar fynediad o ran ogleddol y 
fwrdeistref sirol. Bydd tri thrên yr awr yn rhedeg o orsaf Bargod.

Dau barc gwledig sydd yn yr ardal gymunedol hon. Un yw Parc Coetir ym Margoed (wedi ei 
greu o dair glofa a chyda’r cymunedau o gwmpas oedd yn gweithio ynddynt). Y llall yw Parc 
Cwm Darran (yng Nghwm Darran, ddwy filltir i’r gogledd o Fargoed). Mae Parc Bryn Bach 
hefyd, ar y ffin gyda Blaenau Gwent.

Mae gan bob un o’r wyth ward sy’n rhan o’r ardal gymunedol hon ryw raddau o ffurfiau 
lluosog o amddifadedd cymdeithasol. Hefyd mae pocedi o amddifadedd sy’n gwneud 
rhannau o’r ardal hon yn rhai o’r mwyaf amddifad nid yn unig yng Nghymru ond hefyd yn y 
Deyrnas Unedig ac Ewrop.

Gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 

Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd poblogaeth ardal gymunedol Cwm Rhymni Uchaf yn 28,318, sy’n 
gynnydd o 207 o bobl o’i gymharu gyda Chyfrifiad 2001. Mae’r wardiau unigol yn yr ardal hon 
yn amrywio mewn maint o 1,924 (Pontlotyn) i 6,196 (Bargod).

Ar gyfer yr ardal gymunedol yn ei chyfanrwydd, roedd y gyfran o blant 0 – 14 mlwydd oed yn 
17.9%, sy’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.3% ond yn uwch na chyfartaledd Cymru 
o 16.9%. Roedd y ganran yn amrywio o 14.5% yn ward Pontlotyn hyd at 19.2% yn wardiau 
Aberbargod a Thwyn Carno. Bydd cyfraddau uwch o bobl ifanc yn golygu bod anghenion 
ychwanegol am ysgolion a darpariaethau fel llefydd chwarae a gweithgareddau eraill i bobl ifanc. 

Roedd y gyfran o’r boblogaeth yn 65 oed a throsodd yn 16.9% ar gyfer yr ardal gymunedol 
gyfan, sydd ychydig bach yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref gymunedol o 16.5% ond yn 
is na chyfartaledd Cymru o 18.3%. Roedd y gyfran yn amrywio o 14.4% yn ward Aberbargod 
i 21.5% yn ward Gilfach. Mae cyfran uwch o bobl hŷn yn debygol o olygu mwy o angen am 
wasanaethau gofal cymdeithasol a gofal iechyd, a chynnydd yn y galw am lefydd byw addas.

Ar gyfer pob un o’r wardiau a’r ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o’r boblogaeth yn rhoi 
eu hunaniaeth genedlaethol fel Cymreig yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (80.5%) a 
chyfartaledd Cymru (65.9%). Roedd y ganran yn amrywio o 82.8% yn ward Gilfach i 86.4% yn 
ward Moriah, gyda ffigur o 84.9% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan.
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Roedd y gyfran o aelwydydd heb gar na fan yn sylweddol uwch nag ar gyfer cyfartaledd y 
fwrdeistref sirol (24.4%) a chyfartaledd Cymru (22.9%), ar gyfer pob ward a’r ardal gymunedol 
gyfan. Roedd y gyfran yn amrywio o 26.4% yn ward Cwm Darran i 34.1% yn ward Twyn Carno, 
gyda chanran o 32.3% ar gyfer y gymuned gyfan. Bydd methu cael mynediad at gerbyd yn ei 
gwneud yn anoddach i breswylwyr deithio at gyfleoedd addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli a 
chyflogaeth, yn enwedig lle mae prinder darpariaeth cludiant cyhoeddus priodol. 

Yn y rhan fwyaf o’r wardiau, roedd y cyfraddau diweithdra ar gyfer dynion 16-74 mlwydd oed 
yn sylweddol uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (6.6%) a chyfartaledd Cymru (5.5%). 
Roedd y ganran yn amrywio o 5.6% yn ward Cwm Darran i 11.8% yn ward Tredegar Newydd, 
gyda chyfradd o 8.9% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan. Gan fod ardal gymunedol Cwm 
Rhymni Uchaf yn cynnwys cyfran fawr o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn y fwrdeistref sirol, 
mae diweithdra’n fater mawr, gyda chenedlaethau o deuluoedd lle nad oes neb erioed wedi 
bod mewn gwaith. 

Roedd y gyfran o ddynion 16-74 mlwydd oed yn wael neu’n anabl tymor hir yn sylweddol 
uwch ar gyfer pob ward yn yr ardal gymunedol hon na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 8.6% 
a chyfartaledd Cymru o 6.5%. Roedd y gyfran yn amrywio o 10.7% yn ward Tredegar Newydd 
i 16.2% yn ward Twyn Carno, a chyfartaledd yr ardal gymunedol gyfan yn 12.7%. Mae salwch 
neu anabledd tymor hir yn cael ei ddylanwadu gan natur ddiwydiannol hanes cyflogaeth yn 
yr ardal gymunedol, lle byddai llawer o ddynion hŷn wedi cael eu cyflogi yn y pyllau a gwaith 
cysylltiedig. Mater arall sy’n debyg o fod yn ffactor yw’r dewisiadau gwael o ran ffyrdd o fyw 
sy’n debygol o fod yn digwydd yn amlach mewn ardaloedd mwy difreintiedig.

Ar gyfer menywod 16-74 mlwydd oed, roedd y cyfraddau cyflogaeth fesul ward yn sylweddol 
uwch yn y rhan fwyaf o wardiau na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (3.7%) a chyfartaledd 
Cymru (3.2%). Roedd y ganran yn amrywio o 3.6% yn ward Pontlotyn i 7.2% yn ward Twyn 
Carno, gyda chanran yr ardal gymunedol gyfan yn 5.0%.

Roedd y gyfran o fenywod 16-74 mlwydd oed yn sâl neu anabl tymor hir yn sylweddol 
uwch ar gyfer pob ward yn yr ardal gymunedol na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 7.8% a 
chyfartaledd Cymru o 6.0%. Roedd y gyfran yn amrywio o 9.0% yn ward Gilfach i 11.9% yn 
ward Twyn Carno, a chyfartaledd yr ardal gymunedol gyfan yn 10.9%.

Yn yr aelwydydd un rhiant gyda phant dibynnol yn yr ardal gymunedol gyfan, doedd ychydig 
dros hanner (51%) ddim mewn cyflogaeth, o’i gymharu â chyfartaledd o 44.2% i’r fwrdeistref 
sirol a 41.5% i Gymru gyfan. Roedd y ganran fesul ward yn amrywio o 41.7% yn ward Cwm 
Darran i 57.1% yn ward Twyn Carno, gyda chyfartaledd uwch ym mhob ward na chyfartaledd 
Cymru. 

Dywedodd 17.9% o bobl yn yr ardal gymunedol gyfan fod eu hiechyd yn cyfyngu llawer ar eu 
gweithgareddau dyddiol, o’i gymharu gyda chyfartaledd o 14.0% yn y fwrdeistref sirol gyfan 
ac 11.9% yng Nghymru. Roedd y ganran yn amrywio o 16.5% yn ward Twyn Carno i 19.6% 
yn ward Aberbargod. Ym mhob ward, roedd canran uwch na chanrannau’r fwrdeistref sirol a 
Chymru, gryn dipyn felly mewn rhai wardiau.



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

21

O ran grŵp galwedigaethau’r bobl yn byw yn yr ardal gymunedol, roedd 14.7% yn yr ardal 
gymunedol gyfan wedi eu cyflogi fel rheolwyr, cyfarwyddwyr, uwch swyddogion neu mewn 
galwedigaethau proffesiynol. Roedd hyn yn is na’r cyfartaledd o 20.8% yn y fwrdeistref sirol 
gyfan ac yn sylweddol is na’r cyfartaledd o 25.0% yng Nghymru. Roedd y ganran yn amrywio 
o 13.2% yn ward Aberbargod i 17.0% yn ward Pontlotyn, gyda’r ganran ym mhob ward yn is 
na chyfartaleddau’r fwrdeistref sirol a Chymru. 

Roedd 16.9% o’r bobl yn yr ardal gymunedol wedi eu cyflogi mewn swyddi elfennol, sy’n 
uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 12.7% a chyfartaledd Cymru o 11.9%. Roedd y 
ganran hefyd yn uwch yn yr ardal gymuned hon na chanrannau’r fwrdeistref sirol a Chymru, 
gan amrywio o 15.1% yn ward Gilfach i 19.5% yn ward Aberbargod. Mae’n bosibl bod lefelau 
uchel o gyflogaeth mewn swyddi elfennol wedi ei gysylltu gyda’r gyfran uwch o bobl heb 
unrhyw gymwysterau yn yr ardal gymunedol, fel sydd i’w weld isod.

Roedd y gyfran o’r boblogaeth heb unrhyw gymwysterau yn yr ardal gymunedol gyfan yn 
39.8%, sy’n sylweddol uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 31.4% a chyfartaledd Cymru 
o 26.0%. Roedd y gyfran fesul ward yn uwch ym mhob ward na chanran y fwrdeistref sirol a 
chanran Cymru, gan amrywio o 36.0% yn ward Bargod i 43.6% yn ward Twyn Carno. Mae’n 
sicr y bydd y diffyg cymwysterau’n effeithio ar allu unigolion i gael mynediad at gyfleoedd 
cyflogaeth gyda chyflogau da. 

Yn yr ardal gymunedol gyfan, dywedodd 85.4% o bobl 3 mlwydd oed a throsodd nad oedd 
ganddynt unrhyw wybodaeth o’r Gymraeg, o’i gymharu â chyfartaledd o 
83.9% yn y fwrdeistref sirol a chyfartaledd o 73.4% yng Nghymru. Roedd y ganran yn amrywio 
o 82.1% yn ward Twyn Carno i 88.7% yn ward Tredegar Newydd.

Roedd 25% o aelwydydd yn yr ardal gymunedol yn y sector rhentu cymdeithasol (rhentu oddi 
wrth yr awdurdod lleol, cymdeithas tai neu landlord cymdeithasol cofrestredig), o’i gymharu 
gyda chyfartaledd o 18.8% yn y fwrdeistref sirol a chyfartaledd Cymru o 16.6%. Roedd 
amrywiaeth sylweddol yn y ffigyrau ar lefel ward, o 15.1% yn ward Gilfach i 35.8% yn ward 
Twyn Carno.

Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd 20.9% o aelwydydd yn rhai o ddim ond pensiynwyr 
henoed (un neu fwy), sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 20.6% ond yn 
uwch na chyfartaledd Cymru o 22.6%. Ar lefel ward, roedd y ganran yn amrywio o 18.1% yn 
ward Twyn Carno i 27.8% yn ward Gilfach.
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Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2014

Mae ardal gymunedol Cwm Rhymni uchaf wedi ei rhannu’n 18 o Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is. Gellir gweld yn y tabl isod y ganran o’r Ardaloedd hynny sydd ym mhob 
categori:  

 % 
10% uchaf mwyaf amddifad 33.3
10-20% uchaf mwyaf amddifad 22.2
20-30% uchaf mwyaf amddifad 22.2
30-50% uchaf mwyaf amddifad 22.2
50% lleiaf amddifad 0.0

Gellir gweld yn y tabl uchod bod pob un o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr 
ardal gymunedol hon yn y dosbarth o 50% mwyaf amddifad ar draws pob un o’r Ardaloedd 
hynny yng Nghymru. Mae un rhan o dair o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr 
ardal gymunedol hon yn y dosbarth o 10% mwyaf amddifad ar draws Cymru, sef yr Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is hyn: 

•  Twyn Carno 1 (safle o 7fed yng Nghymru)
• Bargod 4 (safle 23)
• Moriah 3 (safle 62)
• Tredegar Newydd 3 (safle 70)
• Cwm Darran 2 (safle 126)
• Aberbargod 2 (safle 190)

Twyn Carno 1 yw’r Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is 7fed mwyaf amddifad yng Nghymru 
gyfan, a’r ail uchaf o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y fwrdeistref sirol gyfan. 
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Mae ardal gymunedol Gorllewin Canol y Cymoedd yn cynnwys wardiau Catwg Sant, Nelson, 
Ystrad Mynach, Hengoed a Maes-y-cwmwr. Mae’r ardal wedi ei lleoli o gwmpas canol Cwm 
Rhymni a‘r brif dref ynddi yw Ystrad Mynach, gyda chanolfan leol Nelson yn ei chefnogi, 
ynghyd â nifer o bentrefi mawr, y cyfan wedi eu cysylltu’n gryf gyda’r diwydiant mwyngloddio 
gynt.

Y cynnig manwerthu yn Ystrad Mynach yw amrediad bychan o siopau annibynnol a dwy 
archfarchnad genedlaethol fawr. Mae gan Nelson hefyd archfarchnad genedlaethol ar ei 
chyrion, yn ogystal â nifer fechan o siopau annibynnol yn y ganolfan leol ei hunan. 

Mae gan ardal gymunedol Gorllewin Canol y Cymoedd wyth o ysgolion cynradd cyfrwng 
Saesneg, 2 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, 2 ysgol Uwchradd (Ysgol Lewis Pengam 
a Genethod Lewis) a champws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd. Mae dwy lyfrgell i 
wasanaethu’r ardal, un ganolfan hamdden a naw canolfan gymuned. 

Mae stadau diwydiannol yn Nyffryn a Phenallta, a’r rheiny, ynghyd â safle datblygiad cymysg 
Tir-y-berth a Pharc Busnes Tredomen, yn darparu amrediad o weithgareddau cyflogaeth 
lleol i’r ardal. Mae swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar Barc Busnes Tredomen, 
datblygiad diweddar Ysbyty Ystrad Fawr a Chanolfan Ragoriaeth Chwaraeon y Cyngor wedi 
golygu bod Ystrad Mynach yn dod yn ganolfan i weinyddiaeth a chyflogaeth ar gyfer y 
fwrdeistref sirol.
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Mae gan yr ardal gysylltiadau ffordd da tua’r de i Gaerffili ac ymlaen i Gaerdydd, hefyd i 
Gasnewydd ar hyd llwybr hanfodol dwyrain-gorllewin canol y cymoedd yr A472. Nid yw’r 
cysylltiadau ffordd tua’r gogledd i Flaenau’r Cymoedd yn rhai cystal, gan olygu bod yr 
aneddiadau gogleddol o gwmpas Rhymni wedi cael eu hynysu’n gymharol pan gaewyd 
prif ffordd yr A496 gan dirlithriad yn 2014. Bydd yr ardal yn cael ei gwasanaethu’n dda gan 
reilffordd Cwm Rhymni, sy’n rhedeg bob chwarter awr, a chanddi orsafoedd ym Mhengam, 
Hengoed ac Ystrad Mynach. Mae gan y Cyngor hefyd ddyheadau i ailagor rheilffordd 
Cwmbargod i wasanaethau teithwyr, a allai olygu cael gorsaf newydd yn Nelson a darparu 
mwy o fynediad tua’r gogledd i Ferthyr Tudful. 

Mae’r ardal gymunedol hon yn cynnwys Parc Gwledig Parc Penallta, Comin Gelligaer a Pharc 
Coetir Wern, sy’n diogelu ac yn darparu mynediad at dirwedd yr ardal gymunedol hon. Hefyd 
yn yr ardal gymunedol hon mae Maenordy Tuduraidd Llancaiach Fawr, sydd o’r ail ganrif ar 
bymtheg ac yn lle i gynnal digwyddiadau diwylliannol ac yn dangos hanes a threftadaeth yr 
ardal. 

Gwybodaeth o Gyfrifiad 2011

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd poblogaeth ardal gymunedol Gorllewin Canol y Cymoedd yn 
25,297 sy’n gynnydd o 2,000 o bobl ers Cyfrifiad 2001. Mae’r wardiau unigol yn yr ardal hon yn 
amrywio mewn maint o 2,242 (Maes-y-cwmwr) i 7,817 (Catwg Sant).

Ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o blant 0-14 mlwydd oed yn 18.5%, sydd 
ychydig yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol gyfan o 18.3% ac yn uwch na chyfartaledd 
Cymru o 16.9%. Roedd y ganran yn amrywio o 15.6% yn ward Maes-y-cwmwr i 21.0% yn 
ward Hengoed. Bydd cyfraddau uwch o bobl ifanc yn golygu bod anghenion ychwanegol am 
ysgolion a darpariaethau eraill, fel llefydd chwarae a gweithgareddau eraill i bobl ifanc. 

Roedd y gyfran o’r boblogaeth yn 65 oed a throsodd yn 16.2% ar gyfer yr ardal gymunedol 
gyfan, sydd ychydig yn ia na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 16.5% ac yn is na chyfartaledd 
Cymru o 18.3%. Roedd y gyfran yn amrywio o 12.2% yn ward Hengoed i 20.3% yn ward 
Nelson. Mae cyfrannau uwch o bobl hŷn yn debygol o olygu cynnydd mewn angen am ofal 
cymdeithasol a gwasanaethau gofal iechyd, a chynnydd mewn galw am lefydd byw addas. 

Roedd y gyfran o bobl yn rhoi eu hunaniaeth genedlaethol fel Cymreig yn uwch mewn dwy 
o’r pum ward sy’n rhan o’r ardal gymunedol hon (Nelson a Catwg Sant) na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol (80.5%). Roedd y ganran yn amrywio o 78.2% yn ward Ystrad Mynach i 84.4% 
yn ward Catwg Sant, gyda ffigur o 81.6% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan. Roedd pob ward 
yn yr ardal gymunedol yn uwch na chyfran Cymru o 65.9%.

Roedd y gyfran o aelwydydd heb gar na fan yn is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (24.4%) 
ym mhob ward yn yr ardal gymunedol, ac yn is na chyfartaledd Cymru (22.9%) ym mhob ward 
heblaw am Hengoed (23.1%). Roedd y gyfran yn amrywio o 17.5% yn ward Ystrad Mynach i 
23.1% yn ward Hengoed, gyda chyfartaledd ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan o 20.4%. Bydd 
cael mynediad at gar neu fan yn galluogi unigolion i gael mynediad at gyfleoedd addysg, 
hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth, heb orfod dibynnu ar gludiant cyhoeddus os nad 
yw’r ddarpariaeth yn ateb yr angen i deithio. 
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Roedd y gyfradd diweithdra fesul ward i ddynion 16-74 mlwydd oed yn uwch na chyfartaledd 
y fwrdeistref sirol o 6.6% yn ward Hengoed (7.5%) a’r un gyfradd yn ward Maes-y-cwmwr. 
Mewn tair o’r pum ward yn yr ardal gymunedol (Hengoed, Maes-y-cwmwr a Catwg Sant) 
roedd y canrannau’n uwch na chyfartaledd Cymru (5.5%). Roedd y ganran yn amrywio o 
4.7% yn ward Ystrad Mynach i 7.5% yn ward Hengoed, gyda chanran o 5.9% ar gyfer yr ardal 
gymunedol gyfan. 

Roedd y gyfran o ddynion 16-74 mlwydd oed yn sâl neu’n anabl tymor hir yn uwch mewn un 
ward o’r ardal gymunedol (Hengoed gyda 12.4%) na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 8.6%. 
Roedd gan bob ward heblaw am Ystrad Mynach gyfradd uwch na chyfartaledd Cymru o 
6.5%. Roedd y gyfran yn amrywio o 5.2% yn ward Ystrad Mynach i 12.4% yn ward Hengoed, 
a’r cyfartaledd ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan yn 8.5%, sef ychydig yn is na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol.

Ar gyfer menywod 16-74 mlwydd oed, roedd y cyfraddau diweithdra fesul ward yn uwch yn 
ward Hengoed (4.0%) a’r un faint â chyfartaledd y fwrdeistref sirol (3.7%) yn ward Catwg Sant. 
Dim ond y ddwy ward hyn oedd â chyfartaledd uwch nag un Cymru o 3.2%. Roedd y ganran 
yn amrywio o 3.1% yn wardiau Maes-y-cwmwr a Nelson i 4.0% y ward Hengoed, gyda chanran 
yr ardal gymunedol gyfan yn 3.5%.

Roedd y gyfran o fenywod 16-74 mlwydd oed oedd yn sâl neu’n anabl tymor hir yn sylweddol 
uwch ar gyfer ward Hengoed (11.2%), ac yn uwch yn ward Catwg Sant (8.8%) na chyfartaledd 
y fwrdeistref sirol o 7.8% a chyfartaledd Cymru o 6.0%. Roedd y gyfran yn amrywio o 6.0% yn 
ward Ystrad Mynach i 11.2% yn ward Hengoed, gyda chyfartaledd yr ardal gymunedol gyfan 
yn 8.2%.

Yn yr ardal gymunedol gyfan, doedd 42.8% o’r aelwydydd un rhiant gyda phlant dibynnol 
ddim mewn cyflogaeth, o’i gymharu â chyfartaledd o 44.2% ar gyfer y fwrdeistref sirol a 41.5% 
i Gymru gyfan. Fesul ward, roedd y ganran yn amrywio o 32.2% yn ward Nelson i 53.9% yn 
ward Hengoed, sy’n sylweddol uwch na chyfartaleddau’r fwrdeistref sirol a Chymru.

Dywedodd 14.4% o bobl yn yr ardal gymunedol gyfan bod eu hiechyd yn cyfyngu llawer ar eu 
gweithgareddau beunyddiol, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (14.0%) 
ac yn uwch na chyfartaledd Cymru gyfan (11.9%). Roedd y ganran hon yn amrywio o 11.3% 
yn ward Ystrad Mynach i 15.5% yn ward Maes-y-cwmwr, a chan bob ward heblaw am Ystrad 
Mynach ganrannau uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol a Chymru gyfan. 

O ran grŵp galwedigaeth y bobl yn byw yn yr ardal gymunedol hon, roedd 22.6% yn yr 
ardal gymunedol gyfan wedi eu cyflogi fel rheolwyr, cyfarwyddwyr, uwch swyddogion neu 
mewn galwedigaethau proffesiynol. Roedd hyn yn uwch na’r cyfartaledd o 20.8% ar gyfer 
y fwrdeistref sirol gyfan, ond yn is na’r cyfartaledd o 25.0% ar gyfer Cymru gyfan. Roedd y 
ganran yn amrywio o 19.2% yn ward Hengoed i 29.4% yn ward Ystrad Mynach. Dim ond 
wardiau Hengoed a Catwg Sant (20.0%) oedd â chanran is na chyfartaleddau’r fwrdeistref 
sirol a Chymru, gyda’r gyfradd i ward Ystrad Mynach yn sylweddol uwch na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol ac yn uwch na chyfartaledd Cymru.
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Roedd 11.2% o bobl yn yr ardal gymunedol wedi eu cyflogi mewn galwedigaethau elfennol, 
sy’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 12.7% a chyfartaledd Cymru o 11.9%. Roedd y 
ganran yn amrywio o 9.0% yn ward Ystrad Mynach i 13.3% yn ward Hengoed, a dim ond 
Hengoed oedd â chanran uwch na chyfartaleddau’r fwrdeistref sirol a Chymru gyfan. 

Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd cyfran o 29.5% o’r bobl heb unrhyw gymwysterau, sy’n 
is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 31.4% ond yn uwch na chyfartaledd Cymru o 26.0%. 
Dim ond yn ward Hengoed (35.0%) roedd y gyfran fesul ward yn uwch na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol a Chymru, gyda’r cyfartaledd yn amrywio o 20.7% yn ward Ystrad Mynach hyd 
at ffigur ward Hengoed. Byddai cael o leiaf rywfaint o gymwysterau’n galluogi unigolion i gael 
cyfleoedd cyflogaeth na fyddent fel arall yn agored iddynt pe na bai ganddynt gymwysterau.

Dywedodd 82.4% o bobl 3 mlwydd oed a throsodd yn yr ardal gymunedol gyfan nad oedd 
ganddynt unrhyw wybodaeth o’r Gymraeg, o’i gymharu â chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 
83.9% a chyfartaledd Cymru o 73.4%. Roedd y ganran yn amrywio o 80.7% yn ward Ystrad 
Mynach i 85.0% yn ward Maes-y-cwmwr.

Roedd 14.9% o aelwydydd yn yr ardal gymunedol yn y sector rhentu cymdeithasol (rhentu 
oddi wrth yr awdurdod lleol, cymdeithas tai neu landlord cymdeithasol cofrestredig), sy’n 
uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.8% a chyfartaledd Cymru o 16.6%. Roedd 
amrywiaeth sylweddol yn y ffigyrau ar lefel ward, gan amrywio o 7.7% yn ward Ystrad Mynach 
i 22.8% yn ward Hengoed.

Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd 20.2% o aelwydydd yn cynnwys dim ond pensiynwyr 
henoed (un neu fwy), sydd ychydig yn is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 20.6% ac yn is 
na chyfartaledd Cymru o 22.6%. Ar lefel ward, roedd y gyfran yn amrywio o 15.0% yn ward 
Hengoed i 24.8% yn ward Nelson.

Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2014

Mae ardal gymunedol Gorllewin Canol y Cymoedd wedi ei rhannu’n 15 o Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is. Gellir gweld yn y tabl isod y ganran o’r Ardaloedd hynny sydd ym mhob 
categori:  

 % 
10% uchaf o ran amddifadedd  6.7
10-20% uchaf o ran amddifadedd 13.3
20-30% uchaf o ran amddifadedd 13.3
30-50% uchaf o ran amddifadedd 26.7
50% lleiaf o ran amddifadedd 40.0

Mae’r tabl uchod yn dangos bod 60% o’r 15 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal 
gymunedol hon yn y dosbarth 50% uchaf mwyaf amddifad ar draws pob Ardal o’r fath yng 
Nghymru. Dim ond un Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal gymunedol hon sydd yn 
y 10% uchaf mwyaf amddifad ar draws Cymru, sef Hengoed 2. Mae’r Ardal hon yn safle 88 o 
ran yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf amddifad ar draws Cymru gyfan, a’r 7fed 
uchaf yn y fwrdeistref sirol gyfan. 
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Mae ardal gymunedol Dwyrain Canol y Cymoedd yn cynnwys wardiau Argoed, y Coed Duon, 
Cefn Fforest, Crymlyn, Trecelyn, Pengam, Penmaen a Phontllan-fraith. Mae gan yr ardal hon 
bentrefi gwledig bychain tua’r gogledd a mannau preswyl mwy o faint tua’r de. Y brif dref yw’r 
Coed Duon, gyda chanolfan leol yn Nhrecelyn.

Yn y Coed Duon, mae Sefydliad y Glowyr y Coed Duon, sy’n gwasanaethu fel canolfan 
rhanbarthol i’r celfyddydau perfformio, a Theatr Fach y Coed Duon, sy’n theatr gymunedol 
leol. Mae Adeilad Memo a Sefydliad y Coed Duon yn y Coed Duon ei hunan ac yn darparu 
amrediad o weithgareddau diwylliannol. Yr adeilad hwn yw beth oedd gynt yn adeilad 
Sefydliad y Glowyr (a agorodd yn 1908 i goffau’r glowyr a’i hadeiladodd) a’r Neuadd Goffa 
gerllaw (a agorwyd yn 1924 i goffau’r milwyr lleol fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ).

Mae gan ardal gymunedol Dwyrain Canol y Cymoedd 15 o ysgolion cynradd cyfrwng 
Saesneg, pedair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg a thair ysgol Uwchradd (Coed Duon, 
Trecelyn ac Islwyn). Mae prif gampws Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg y fwrdeistref sirol 
(Ysgol Gyfun Cwm Rhymni) hefyd yn yr ardal hon, ac yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg i 
blant 11 - 19 mlwydd oed. Mae pedair llyfrgell yn gwasanaethu’r ardal, tair canolfan hamdden 
ac wyth canolfan gymuned.

Yn yr ardal hon, mae dyffrynnoedd afonydd Ebwy a Sirhywi a’r ucheldir cyfagos, sy’n dirwedd 
nodedig a deniadol. Mae dros 70% o’r ardal yn agored ac yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar 
gyfer amaethyddiaeth a choedwigaeth. Mae parc gwledig Pwll Pen y Fan, sy’n un o’r mannau 
bwydo camlas olaf yng Nghymru, yn darparu cyfleuster hamdden poblogaidd.
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Y prif safle cyflogaeth i’r fwrdeistref sirol yw Parc Busnes Oakdale. Mae stadau diwydiannol yn 
cyfrannu at y ddarpariaeth, sef Woodfieldside, Britannia, Hawtin Park, St. David’s, Penmaen, 
Newbridge Road, Tram Road a Phenyfan, i roi cyfoeth o gyfleoedd cyflogaeth lleol.

Mae gan yr ardal hon gysylltiadau ffordd da tua’r de i Gaerffili / Caerdydd a Chasnewydd, 
sydd hefyd yn cynnwys cysylltiad hanfodol dwyrain-gorllewin canol y cymoedd yr A472 sy’n 
rhedeg o Grymlyn, trwy Drecelyn i Ystrad Mynach a thu hwnt. Y Coed Duon yw’r unig brif dref 
nad yw ar lein rheilffordd ac, o ganlyniad i hynny, mae’n dioddef o’i chymharu gyda phrif drefi 
eraill o ran cysylltiadau cludiant cyhoeddus i Gaerdydd. Mae gan Drecelyn orsaf reilffordd ar 
lein rheilffordd Cwm Ebwy, sy’n darparu cysylltiadau uniongyrchol i Gaerdydd.

Gwybodaeth o Gyfrifiad 2011

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd poblogaeth ardal gymunedol Dwyrain Canol y Cymoedd yn 45,266 
sy’n gynnydd o 3,000 o bobl ers Cyfrifiad 2001. Mae’r wardiau unigol sy’n rhan o’r ardal hon yn 
amrywio mewn maint o 2,769 (ward Argoed) i 8,552 (ward Pontllan-fraith).

Ar gyfer yr ardal gymunedol hon yn ei chyfanrwydd, roedd y gyfran o blant 0-14 mlwydd oed yn 
18.2%, sydd fymryn yn is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.3% ac yn uwch na chyfartaledd 
Cymru o 16.9%. Roedd y ganran yn amrywio o 16.8% yn ward Crymlyn i 19.5% yn ward Pengam. 

Ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o’r boblogaeth yn 65 mlwydd oed a throsodd 
yn 17.4%, sy’n uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 16.5% ond yn is na chyfartaledd Cymru 
o 18.3%. Roedd y gyfran yn amrywio o 11.0% yn ward Argoed (sy’n sylweddol is nag unrhyw 
ward arall yn yr ardal gymunedol) hyd at 19.5% yn ward Trecelyn. Roedd y gyfran o bobl hŷn 
ym mhob ward yn yr ardal gymunedol yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol, heblaw am 
yn wardiau Argoed a Penmaen. Bydd cyfraddau uwch o bobl hŷn yn golygu mwy o angen am 
wasanaethau gofal cymdeithasol a gofal iechyd, a mwy o alw am lefydd byw addas.

Roedd y gyfran o bobl yn rhoi eu hunaniaeth fel Cymreig yn uwch ym mhob ward, heblaw am 
Drecelyn a Penmaen, na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 80.5%. Roedd y ganran yn amrywio o 
79.5% yn ward Trecelyn i 84.3% yn ward Pengam (sy’n uwch na chyfartaledd Cymru ym mhob 
ward), gyda ffigur o 81.1% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan.

Roedd y gyfran o aelwydydd heb na char na fan yn is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (24.4%) 
ym mhob ward yn yr ardal gymunedol, heblaw am Gefn Fforest (31.2%). Yn ychwanegol at Gefn 
Fforest, roedd gan wardiau Argoed, Trecelyn, Pengam a Pontllan-fraith ganrannau uwch na 
chyfartaledd Cymru o 22.9%. Roedd amrywiaeth sylweddol yn y canrannau, o 14.4% yn ward 
Penmaen i 31.2% yn ward Cefn Fforest, gyda chanran o 22.1% ar gyfer yr ardal gymunedol 
gyfan. Bydd methu cael mynediad at gerbyd yn ei gwneud yn anoddach i breswylwyr deithio 
at gyfleoedd addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth, yn enwedig lle mae prinder 
darpariaeth cludiant cyhoeddus priodol. 

Roedd y gyfradd diweithdra ar gyfer dynion 16-74 mlwydd oed yn uwch na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol o 6.6% yn ward Argoed (9.1%) a’r un oedd y ganran yn wardiau Cefn Fforest, 
Crymlyn a Phengam. Roedd gan chwech o’r wyth ward yn yr ardal gymunedol ganrannau uwch 
na chyfartaledd Cymru (5.5%), a’r rhai’n ychwanegol at y wardiau a enwyd yn barod yw Trecelyn 
a Phontllan-fraith. Roedd y ganran yn amrywio o 4.2% yn ward y Coed Duon i 9.1% yn ward 
Argoed, gyda chanran o 5.9% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan. 
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Roedd y gyfran o ddynion 16-74 mlwydd oed oedd yn sâl neu’n anabl tymor hir yn uwch mewn 
tair o’r wyth ward yn yr ardal gymunedol na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 8.6% - sef yn 
wardiau Cefn Fforest (12.8%), Argoed (10.7%) a Phengam (9.2%). Roedd y gyfran yn amrywio 
o 5.9% yn ward Coed Duon i 12.8% yn ward Cefn Fforest, gyda chyfartaledd ar gyfer yr ardal 
gymunedol gyfan o 7.8%. Heblaw am wardiau’r Coed Duon (5.9%) a Phenmaen (6.5%), roedd 
gan bob ward arall yn yr ardal gymunedol gyfrannau uwch na chyfartaledd Cymru o 6.5%. 

Ar gyfer menywod 16-74 mlwydd oed, roedd y cyfraddau diweithdra fesul ward yn uwch 
yn ward Argoed (4.9%), ward Cefn Fforest (4.5%) a ward Trecelyn (4.1%) na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol (3.7%). Yn ogystal â’r wardiau hyn, roedd gan ward Pengam (3.7%) hefyd ganran 
uwch na chanran Cymru o 3.2%. Roedd y ganran yn amrywio o 2.7% yn ward Coed Duon i 4.9% 
yn ward Argoed, gyda’r ganran i’r ardal gymunedol gyfan yn 3.4%.

Roedd y gyfran o fenywod 16-74 mlwydd oed yn sâl neu’n anabl tymor hir yn uwch ar gyfer 
ward Cefn Fforest (10.0%), ward Pengam (8.8%) a ward Argoed (8.6%) na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol o 7.8%. Roedd gan bob ward yn yr ardal gymunedol hon gyfrannau uwch na 
chyfartaledd Cymru o 6.0%. Roedd y gyfran yn amrywio o 6.1% yn ward Penmaen i 10.0% yn 
ward Cefn Fforest, gyda chyfartaledd yr ardal gymunedol gyfan yn 7.2 %.

Yn yr ardal gymunedol gyfan, doedd 40.2% o’r aelwydydd un rhiant gyda phlant dibynnol ddim 
mewn cyflogaeth, o’i gymharu gyda chyfartaledd o 44.2% ar gyfer y fwrdeistref sirol a 41.5% i 
Gymru gyfan. Roedd y ganran fesul ward yn amrywio o 24.1% yn ward Penmaen i 50.5% yn ward 
Argoed, sy’n sylweddol uwch na chyfartaleddau’r fwrdeistref sirol a Chymru. Roedd gan bedair 
ward ganrannau uwch na chyfartaledd Cymru – ward Argoed a ward Cefn Fforest (48.1%), ward 
Pengam (44.3%) a ward Trecelyn (44.2%).

Dywedodd 13.8% o’r bobl yn yr ardal gymunedol gyfan bod eu hiechyd yn cyfyngu llawer ar eu 
gweithgareddau o ddydd i ddydd, sydd ychydig yn ia na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (14.0%) 
ond yn uwch na chyfartaledd Cymru gyfan (11.9%). Roedd y ganran hon yn amrywio o 12.2% 
yn ward Penmaen i 16.5% yn ward Cefn Fforest, a gyda chanrannau uwch ym mhob ward na 
chyfartaledd Cymru. Yn ogystal, roedd gan ward Cefn Forest, ward Pengam (16.0%) a Threcelyn 
(15.1%) ganrannau uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol. 

O ran grŵp galwedigaeth pobl yn byw yn yr ardal gymunedol hon, roedd 20.9% yn yr ardal 
gymunedol gyfan wedi eu cyflogi fel rheolwyr, cyfarwyddwyr, uwch swyddogion neu mewn 
galwedigaethau proffesiynol. Roedd hyn ychydig yn uwch na’r cyfartaledd o 20.8% ar gyfer y 
fwrdeistref sirol gyfan, ond yn is na’r cyfartaledd o 25.0% i Gymru gyfan. Roedd y ganran yn 
amrywio o 14.5% yn ward Cefn Fforest i 24.3% yn ward Coed Duon, gyda chanran pob ward yn 
is na chyfartaledd Cymru. Heblaw am ward Coed Duon, dim ond ward Penmaen (24.0%) oedd â 
chanran uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 20.8%.

Roedd 13.0% o bobl yn yr ardal gymunedol wedi eu cyflogi mewn swyddi elfennol, sydd ychydig 
yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 12.7% ac yn uwch na chyfartaledd Cymru o 11.9%. 
Roedd y ganran yn amrywio o 10.2% yn ward Penmaen i 15.2% yn ward Argoed, a dim ond ward 
Penmaen a ward Coed Duon (11.7%) oedd â chanrannau is na chyfartaleddau’r fwrdeistref sirol a 
Chymru. 
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Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o bobl heb unrhyw gymwysterau yn 32.0%, sydd 
ychydig yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 31.4% ac yn uwch na chyfartaledd Cymru o 
26.0%. Roedd y gyfran fesul ward yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol mewn pump o’r wyth 
ward, gyda’r ganran yn amrywio o 26.7% yn ward Penmaen i 41.3% yn ward Cefn Fforest. Roedd y 
ganran yn uwch na chyfartaledd Cymru ym mhob ward o’r ardal gymunedol hon. Mae’n sicr y bydd 
diffyg cymwysterau’n effeithio ar allu’r unigolion i gael cyfleoedd cyflogaeth gyda chyflogau da. 

Dywedodd 85.8% o bobl 3 oed a throsodd yn yr ardal gymunedol gyfan nad oedd ganddynt unrhyw 
wybodaeth o’r Gymraeg, o’i gymharu â chyfartaledd y fwrdeistref sirol o of 83.9% a chyfartaledd 
Cymru o 73.4%. Roedd y ganran yn amrywio o 82.8% yn ward Pengam i 87.8% yn ward Trecelyn, 
gyda’r canrannau yn saith o’r wyth ward yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol, a phob ward yn 
uwch na chyfartaledd Cymru. 

Roedd 18.2% o’r aelwydydd yn yr ardal gymunedol yn y sector rhentu cymdeithasol (rhentu oddi 
wrth yr awdurdod lleol, cymdeithas tai neu landlord cymdeithasol cofrestredig), sydd ychydig yn 
is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.8% ond yn uwch na chyfartaledd Cymru o 16.6%. Roedd 
amrywiaeth sylweddol yn y ffigyrau ar lefel ward, sef o 8.3% yn ward Penmaen i 34.3% yn ward Cefn 
Fforest. Mewn pedair o’r wyth ward yn yr ardal gymunedol, roedd y cyfrannau’n uwch na chyfartaledd 
y fwrdeistref sirol. 

Roedd 21.8% o aelwydydd yn yr ardal gymunedol gyfan yn cynnwys dim ond pobl henoed (un neu 
fwy), sy’n uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 20.6% ond yn is na chyfartaledd Cymru o 22.6%. 
Ar lefel ward, roedd y ganran yn amrywio o 15.7% yn ward Argoed i 23.9% yn ward Trecelyn. Ym 
mhob ward heblaw am Argoed, roedd y ganran yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol, gyda 
chanrannau wardiau Trecelyn a Chefn Fforest (23.2%) yn uwch na chyfartaledd Cymru. 

Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2014

Mae ardal gymunedol Dwyrain Canol y Cymoedd wedi ei rhannu’n 28 o Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is. Gellir gweld yn y tabl isod y ganran o’r Ardaloedd hynny sydd ym mhob categori:  

 % 
10% uchaf mwyaf amddifad  7.1
10-20% uchaf mwyaf amddifad 17.9
20-30% uchaf mwyaf amddifad 10.7
30-50% uchaf mwyaf amddifad 28.6
50% lleiaf amddifad 35.7

Mae’r tabl uchod yn dangos bod 64.3% o’r 28 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal 
gymunedol hon yn y dosbarth 50% uchaf mwyaf amddifad ar draws pob Ardal o’r fath yng 
Nghymru. Dim ond dwy Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal gymunedol hon sydd yn y 
10% uchaf mwyaf amddifad ar draws Cymru, sef Trecelyn 2 ac Argoed 1.

Mae Trecelyn 2 hefyd yn safle 146 o ran yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf 
amddifad ar draws Gymru gyfan, a’r 12fed uchaf yn y fwrdeistref sirol gyfan. Mae Argoed 1 yn 
safle 188 o ran yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf amddifad ar draws Gymru gyfan, 
a’r 13eg uchaf yn y fwrdeistref sirol gyfan. 
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Mae ardal gymunedol Islwyn Isaf i’r gogledd-orllewin o Gasnewydd. Tu mewn iddi mae wardiau 
Abercarn, Pontycymer, Dwyrain Rhisga, Gorllewin Rhisga ac Ynys-ddu. Mae mwyafrif y tir yn 
rhostir, tir pori a choetir. Mae dau gwm serth a chul sydd wedi cael eu cerfio gan Afon Ebbw a’i 
llednant Afon Sirhywi, a llwyfandir mynydd uwchben hynny. Canran fechan o’r ardal hon sy’n 
aneddiadau trefol, a’r rheiny’n bennaf ar lawr y cwm, sy’n dir lle mae perygl llifogydd.

Prif dref yr ardal gymunedol yw Rhisga. Hi yw’r unig ganolfan siopa sylweddol yn yr ardal 
gymunedol ac mae ynddi nifer fawr o unedau manwerthu a thair siop fwyd. Cafodd Rhisga 
fuddsoddiad cyhoeddus a phreifat sylweddol sydd wedi dod â llawer o fudd, ac un o’r 
buddsoddiadau sylweddol yw’r gwaith diweddar i newid hen Sinema’r Palace i fod yn llyfrgell a 
chanolfan adnoddau dysgu. 

Mae gan ardal gymunedol Islwyn Isaf saith ysgol gynradd cyfrwng Saesneg ac un ysgol 
Uwchradd (Rhisga). Mae gan Goleg Gwent hefyd gampws mawr ym Mhontycymer, sy’n cynnig 
darpariaeth 6ed Dosbarth i holl ardal Islwyn gynt (sy’n cynnwys Dwyrain Canol y Cymoedd ac 
Islwyn Isaf ) a darpariaeth addysg bellach. Mae dwy lyfrgell yn gwasanaethu’r ardal, un ganolfan 
hamdden a dwy ganolfan gymuned.

Mae’r stadau diwydiannol a ganlyn yn darparu cyfleoedd cyflogaeth yn yr 
ardal gymunedol hon: Prince of Wales, Chapel Farm, Pontywaun Farm, Nine Mile Point, Gogledd 
a De Blackvein, Newtown, Park Road, Pontymister a Pharc Tŷ du.
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Mae cysylltiadau ffordd da gyda Chasnewydd a Chaerdydd, sydd hefyd yn cysylltu canol tref y 
Coed Duon ac ardal gymunedol Gorllewin Canol y Cymoedd, sy’n darparu cyfleoedd sylweddol o 
ran gwaith a manwerthu. Mae gan Risga a Phontycymer orsafoedd ar lein Rheilffordd Glyn Ebwy, 
sy’n rhedeg gwasanaethau bob awr i Gaerdydd. Fodd bynnag, nid yw’r lein reilffordd hon yn 
cysylltu gyda’i hen gyrchfan sef Casnewydd, ac mae agor gwasanaethau i Gasnewydd yn welliant 
pwysig sydd ei angen ar y lein hon. Mae’r ardal hefyd yn cael ei gwasanaethu’n dda gan fysus, 
gyda gwasanaeth bob chwarter awr o Gasnewydd trwy Risga a Phontycymer i’r Coed Duon, a 
gwasanaeth bob hanner awr trwy aneddiadau Cwm Sirhywi o Wattsville a Wyllie i’r Coed Duon.

Mae gan yr ardal gymunedol dirwedd ddeniadol gydag atyniadau arbennig fel Coedwig 
Cwmcarn, Parc Gwledig Cwm Sirhywi a Chamlas Mynwy a Brycheiniog, sy’n rhedeg trwy’r ardal 
gymunedol. Cafodd Maestrefi Gerddi Pontywaun, sy’n anheddiad nodedig, ei dynodi fel ardal 
gadwraeth ac mae’n cynnwys nifer o adeiladau rhestredig. 

Gwybodaeth o Gyfrifiad 2011

Roedd Cyfrifiad 2011 yn rhoi poblogaeth ardal gymunedol Islwyn Isaf yn 24,258 sy’n gynnydd 
o 1,000 o bobl ers Cyfrifiad 2001. Mae’r wardiau unigol sy’n rhannau o’r ardal hon yn amrywio 
mewn maint o 3,265 (ward Pontycymer) i 6,464 (ward Dwyrain Rhisga).

Ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o blant 0-14 mlwydd oed yn 16.7%, sy’n is 
na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.3% ac ychydig yn is na chyfartaledd Cymru o 16.9%. 
Roedd y ganran yn amrywio o 14.2% yn ward Gorllewin Rhisga i 19.0% yn ward Abercarn Dim 
ond yn ward Abercarn roedd cyfran uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol, ac mewn tair 
ward yn yr ardal gymunedol hon roedd cyfrannau uwch na chyfartaledd Cymru. 

Roedd y gyfran o’r boblogaeth yn 65 mlwydd oed a hŷn yn 17.3% ar gyfer yr ardal gymunedol 
gyfan, sy’n uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 16.5% ond yn is na chyfartaledd Cymru o 
18.3%. Roedd y gyfran yn amrywio o 14.8% yn ward Abercarn to 20.5% yn ward Pontycymer. 
Roedd y gyfran o bobl hŷn 65 mlwydd oed a throsodd yn uwch na chyfartaleddau’r 
fwrdeistref sirol a Chymru mewn dwy o’r pum ward yn yr ardal gymunedol (ward Pontycymer 
a ward Gorllewin Rhisga). 

Roedd y gyfran o bobl yn rhoi eu hunaniaeth genedlaethol fel Cymreig yn is ym mhob ward 
na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (80.5%), ond yn uwch ym mhob ward na chyfartaledd 
Cymru (65.9%). Roedd y ganran yn amrywio o 77.7% yn ward Dwyrain Rhisga i 78.9% yn ward 
Gorllewin Rhisga, gyda ffigur o 78.3% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan. 

Roedd y gyfran o aelwydydd heb na char na fan yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol 
(24.4%) yn ward Gorllewin Rhisga (28.0%) a ward Pontycymer   (27.8%). Roedd gan y ddwy ward 
hyn hefyd ganrannau uwch na chyfartaledd Cymru o 22.9%. Roedd rywfaint o amrywiaeth 
yn y ganran fesul ward, sef o 20.7% yn ward Ynys-ddu i 28.0% yn ward Gorllewin Rhisga, gyda 
chanran o 22.1% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan. 

Roedd y gyfradd diweithdra i ddynion 16-74 mlwydd oed yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref 
sirol o 6.6% mewn tair o’r pum ward yn yr ardal gymunedol hon – yn ward Gorllewin Rhisga 
(7.4%), ward Dwyrain Rhisga a ward Abercarn (gyda 6.7% yn y ddwy olaf hyn). Mewn pedair o’r 
pum ward yn yr ardal gymunedol hon, roedd y canrannau’n uwch na chyfartaledd Cymru (5.5%), a 
dim ond ward Pontycymer  oedd â chanran is (5.2%). Roedd y ganran yn amrywio o 5.2% yn ward 
Pontycymer i 7.4% yn ward Gorllewin Rhisga, gyda chyfartaledd o 6.5% i’r ardal gymunedol gyfan. 
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Roedd y gyfran o ddynion 16-74 mlwydd oed yn sâl neu’n anabl tymor hir yn uwch mewn dwy 
o’r pum ward yn yr ardal gymunedol hon na chyfartaled y fwrdeistref sirol o 8.6% - sef yn ward 
Pontycymer (9.1%) a ward Ynys-ddu (8.9%). Roedd y gyfran yn amrywio o 6.6% yn ward Dwyrain 
Rhisga i 9.1% yn ward Pontycymer  , gyda’r cyfartaledd ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan yn 
7.6%. Ym mhob ward yn yr ardal gymunedol hon, roedd y cyfrannau’n uwch na chyfartaledd 
Cymru (6.5%). 

Ar gyfer menywod 16-74 mlwydd oed, roedd y cyfraddau diweithdra fesul ward yn is na 
chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 3.7% ym mhob ward heblaw am un Ynys-ddu, oedd â’r un 
ganran. Roedd y ganran yn amrywio o 3.1% yn ward Abercarn i 3.7% yn ward Ynys-ddu, gyda’r 
ganran ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan yn 3.4%. Mewn pedair o’r pum ward, roedd y ganran 
ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru o 3.2%, a’r ffigur yn ward Abercarn ychydig yn is.

Ym mhob ward yn yr ardal gymunedol hon roedd y gyfran o fenywod 16-74 mlwydd oed yn sâl 
neu’n anabl tymor hir yn is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 7.8%. Roedd y gyfran yn amrywio 
o 5.7% yn ward Dwyrain Rhisga i 7.3% yn ward Pontycymer, gyda chyfartaledd 6.5% i’r ardal 
gymunedol gyfan. Roedd gan bob ward yn yr ardal gymunedol heblaw am ward Dwyrain Rhisga 
gyfrannau uwch na chyfartaledd Cymru o 6.0%.

Yn yr ardal gymunedol gyfan, doedd 38.0% o’r aelwydydd un rhiant gyda phlant dibynnol ddim 
mewn cyflogaeth, o’i gymharu â chyfartaledd o 44.2% ar gyfer y fwrdeistref sirol a 41.5% i Gymru 
gyfan. Roedd y ganran fesul ward yn amrywio o 30.0% yn ward Pontycymer i 40.9% yn ward 
Ynys-ddu, gyda phob ward yn is na chyfartaleddau’r fwrdeistref sirol a Chymru. 

Dywedodd 12.9% o bobl yn yr ardal gymunedol gyfan bod eu hiechyd yn cyfyngu llawer ar eu 
gweithgareddau o ddydd i ddydd, sy’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (14.0%) ond yn uwch 
na chyfartaledd Cymru gyfan (11.9%). Roedd y ganran hon yn amrywio o 10.6% yn ward Dwyrain 
Rhisga i 15.6% yn ward Pontycymer, gyda chanran pob ward heblaw am Ddwyrain Rhisga yn 
dangos canrannau uwch na chyfartaledd Cymru. Dim ond ward Pontycymer oedd â chanran 
uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol.   

O ran grŵp galwedigaeth pobl yn byw yn yr ardal gymunedol, roedd 18.7% yn yr ardal 
gymunedol gyfan wedi eu cyflogi fel rheolwyr, cyfarwyddwyr, swyddogion uwch neu mewn 
swyddi proffesiynol. Roedd hyn yn is na’r cyfartaledd o 20.8% ar gyfer y fwrdeistref sirol gyfan, 
ac yn sylweddol is na’r cyfartaledd o 25% i Gymru gyfan. Roedd y ganran yn amrywio o 17.0% 
yn ward Pontycymer i 20.5% yn ward Abercarn. Ym mhob ward, roedd y ganran yn is na’r 
cyfartaleddau i’r fwrdeistref sirol a Chymru.

Roedd 13.0% o bobl yn yr ardal gymunedol wedi eu cyflogi mewn galwedigaethau elfennol, 
sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 12.7% ac yn uwch na chyfartaledd 
Cymru o 11.9%. Roedd y ganran yn amrywio o 12.2% yn ward Dwyrain Rhisga i 14.3% yn ward 
Pontycymer, a dim ond ward Dwyrain Rhisga oedd â chanran is na chyfartaledd y fwrdeistref 
sirol. Doedd gan ddim un o’r wardiau ganran is na chyfartaledd Cymru.
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Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o bobl heb unrhyw gymwysterau yn 
29.7%, sy’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 31.4% ond yn uwch na chyfartaledd Cymru o 
26.0%. Roedd y gyfran fesul ward yn ward Pontycymer (32.4%) yn uwch nag un y fwrdeistref sirol 
ac roedd yn uwch na chyfartaledd Cymru ym mhob ward yn yr ardal gymunedol, gyda’r ganran 
yn amrywio o 28.4% yn ward Abercarn i 32.4% yn ward Pontycymer. 

Dywedodd 86.3% o bobl 3 mlwydd oed a throsodd yn yr ardal gymunedol gyfan nad oedd 
ganddynt unrhyw wybodaeth o’r Gymraeg, o’i gymharu gyda chyfartaledd y fwrdeistref sirol 
gyfan o 83.9% a chyfartaledd Cymru o 73.4%. Roedd y ganran yn amrywio o 84.5% yn ward 
Abercarn i 87.9% yn ward Gorllewin Rhisga, gyda chanrannau pob ward yn yr ardal gymunedol 
yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol, ond yn is na chyfartaledd Cymru. 

Roedd 17.4% o aelwydydd yn yr ardal gymunedol yn y sector rhentu cymdeithasol (rhentu 
oddi wrth yr awdurdod lleol, cymdeithas tai neu landlord cymdeithasol cofrestredig), sy’n 
is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.8% ond yn uwch na chyfartaledd Cymru o 16.6%. 
Roedd rywfaint o amrywiaeth yn y ffigyrau ar lefel ward, gan amrywio o 12.0% yn ward Ynys-
ddu i 20.8% yn ward Pontycymer. Mewn dwy o’r pum ward yn yr ardal gymunedol hon, roedd 
cyfrannau uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol.   

Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd 21.0% o aelwydydd yn cynnwys dim ond pensiynwyr 
henoed (un neu fwy), sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 20.6% ond yn 
is na chyfartaledd Cymru o 22.6%. Roedd y ganran ar lefel ward yn amrywio o 18.0% yn ward 
Dwyrain Rhisga i 26.5% yn ward Pontycymer. Mewn dwy o’r pum ward yn yr ardal gymunedol 
hon roedd y canrannau’n uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol – ward Pontycymer a ward 
Gorllewin Rhisga (24.5%).

Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2014

Mae ardal gymunedol Islwyn Isaf wedi ei rhannu’n 14 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is. 
Gellir gweld yn y tabl isod y ganran o’r Ardaloedd hynny sydd ym mhob categori:  
       
 %
10% uchaf mwyaf amddifad  0.0
10-20% uchaf mwyaf amddifad  0.0
20-30% uchaf mwyaf amddifad 14.3
30-50% uchaf mwyaf amddifad 57.1
50% lleiaf amddifad 28.6

Gellir gweld yn y tabl uchod bod 71.4% o’r 14 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal 
gymunedol hon yn y dosbarth 50% mwyaf amddifad ar draws pob Ardal o’r fath yng Nghymru, 
er na does dim un o’r Ardaloedd hynny yn yr ardal gymunedol hon yn y dosbarth o 10% mwyaf 
amddifad na’r dosbarth 20% uchaf mwyaf amddifad ar draws Cymru. 

Yr Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y safle uchaf yn yr ardal gymunedol hon yw Dwyrain 
Rhisga 2, sy’n safle 426 ar draws pob Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is a’r Ardal 33ain uchaf yn y 
fwrdeistref sirol gyfan. 
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Mae ardal gymunedol Basn Caerffili ym mhen deheuol Cwm Rhymni, a thu mewn iddi mae wardiau 
Cwm Aber, Bedwas Tretomos a Machen, Llanbradach, Morgan Jones, Pen-yr-heol, Sant Iago a Sant 
Martin.

Tra bo’r rhan fwyaf o’r ardal yn cael budd o ran ffyniant economaidd trwy fod yn agos at Gaerdydd a 
choridor yr M4, mae’r aneddiadau yng Nghwm Aber sef Abertridwr a Senghennydd (er bod ganddynt 
eu canolfannau adwerthu cyfyngedig eu hunain) yn dangos nodweddion tebyg i’r ardaloedd mwy 
difreintiedig yn rhan ogleddol y fwrdeistref sirol. Ar hyn o bryd, mae stad Parc Lansbury (sydd ar ymyl 
dwyreiniol Caerffili) yr ardal fwyaf difreintiedig yng Nghymru yn ôl y Mynegrif Amddifadedd Lluosog 
ar gyfer Cymru 2014 oddi wrth Lywodraeth Cymru. 

Y brif dref yw Caerffili, y dref fwyaf yn y fwrdeistref sirol, sy’n hanu o adeg adeiladu’r Castell 
Normanaidd yn 1267. Bydd y Castell yn denu dros 110,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae gan y 
dref sail manwerthu gweddol gryf, sydd wedi dioddef oherwydd diffyg buddsoddiad a datblygiad yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf. Er mwyn cadw’i lle yn yr hierarchaeth manwerthu, bydd angen i ganol 
y dref addasu ac amrywio beth mae’n gynnig yn y dyfodol. Bedwas yw’r ganolfan leol ac mae ganddi 
ganolfan fanwerthu fechan a darpariaeth gyfyngedig o fanwerthu. 

Mae canol tref Caerffili’n ganolfan gyflogaeth bwysig yn y fwrdeistref sirol. Mae hefyd nifer o 
safleoedd cyflogaeth yn stadau diwydiannol Bedwas House, Pantglas, Greenway a Western, a pharc 
busnes yn Nhrecenydd. 

Yn yr ardal gymunedol hon, mae pymtheg o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg, tair ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg a thair ysgol Gyfun cyfrwng Saesneg (Ysgol Uwchradd Bedwas, Ysgol Martin Sant ac 
Ysgol Gymunedol Cenydd Sant), yn ogystal ag ail safle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (Y Gwyndy) sy’n un 
gyfrwng Cymraeg ac yn gwasanaethu holl ardal Basn Caerffili ac yn cymryd plant 11-14 mlwydd oed. 

Mae gan ardal gymunedol Basn Caerffili gysylltiadau cludiant da tua’r de i Gaerdydd, tua’r dwyrain 
i Gasnewydd a thua’r gogledd i Ystrad Mynach. Mae 3 gorsaf reilffordd yn gwasanaethu Caerffili, 
sef Caerffili (canol y dref ) Aber a’r orsaf newydd ei datblygu, Eneu’r-glyn / Pen-yr-heol. Mae’r tair 
orsaf ar lein rheilffordd Cwm Rhymni, sy’n darparu gwasanaeth bob chwarter awr i Gaerdydd. Mae 
gorsaf Caerffili’n gyfnewidfa cludiant, yn cysylltu teithiau bws a thrên, gyda dewis o wasanaethau 
bws i Gaerdydd, Casnewydd a thuag at ogledd y fwrdeistref sirol. Mae gan Lanbradach hefyd orsaf 
reilffordd ar lein Cwm Rhymni. Hefyd mae gan y Cyngor ddyhead i ailagor lein Caerffili-Machen-
Casnewydd i wasanaethau teithwyr, gan ddarparu cysylltiad rheilffordd uniongyrchol i Gasnewydd 
tua’r dwyrain. 



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

40

Gwybodaeth o Gyfrifiad 2011

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd poblogaeth ardal gymunedol Basn Caerffili yn 55,667 sy’n gynnydd o 
1,600 o bobl ers Cyfrifiad 2001. Mae’r wardiau unigol sy’n rhan o’r ardal yn amrywio mewn maint 
o 4,383 (Llanbradach) i 12,537 (Pen-yr-heol).

Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o blant 0-14 mlwydd oed yn 19.3%, sy’n uwch 
na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.3% a chyfartaledd Cymru o 16.9%. Roedd y ganran yn 
amrywio o 17.4% yn ward Morgan Jones i 21.2% yn ward Cwm Aber. Roedd gan bump o’r saith 
ward yn yr ardal gymunedol ganrannau uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol, a phob ward yn 
uwch na chyfartaledd Cymru. Bydd cyfrannau uwch o bobl ifanc yn golygu bod mwy o angen am 
ysgolion a darpariaeth arall, fel llefydd chwarae a gweithgareddau i bobl ifanc. 

Roedd y gyfran o’r boblogaeth yn 65 mlwydd oed a throsodd yn 15.5% ar gyfer yr ardal 
gymunedol gyfan, sy’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 16.5% ac yn is na chyfartaledd 
Cymru o 18.3%. Roedd y gyfran yn amrywio o 12.8% yn ward Cwm Aber i 17.6% yn ward Sant 
Martin. Mewn tair o’r saith ward yn yr ardal gymunedol, roedd y cyfrannau’n is na chyfartaledd y 
fwrdeistref sirol, a chanrannau pob ward yn is na chyfartaledd Cymru. 

Roedd y gyfran o bobl yn rhoi eu hunaniaeth genedlaethol fel Cymreig yn is na chyfartaledd 
y fwrdeistref sirol o 80.5% ym mhob ward yn yr ardal gymunedol hon, heblaw am Gwm Aber 
(82.9%), ond roedd pob un yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru (65.9%). Roedd y 
canrannau’n amrywio o 74.4% yn ward Sant Martin i 82.9% yn ward Cwm Aber, gyda ffigur o  
78.4% ar gyfer yr ardal gymunedol gyfan.

Roedd y gyfran o aelwydydd heb na char na fan yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol 
(24.4%) mewn pedair o’r saith ward yn yr ardal gymunedol (ward Sant Iago, ward Cwm Aber, 
ward Llanbradach a ward Bedwas Tretomos a Machen). Hefyd roedd gan bump o’r wardiau 
(sef y rhai enwyd ynghynt a ward Morgan Jones) gyfran uwch na chyfartaledd Cymru (22.9%). 
Roedd y gyfran yn amrywio o 16.1% yn ward Sant Martin i 33.1% yn ward Sant Iago, gyda ffigur 
cyfartaledd yr ardal gymunedol yn 24.0%. Bydd mynediad at gar neu fan yn caniatáu i unigolion 
gael mynediad at gyfleoedd addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth, heb orfod dibynnu 
ar gludiant cyhoeddus os nad yw’r ddarpariaeth yn ateb yr angen i deithio. 

Roedd y gyfradd diweithdra i ddynion 16-74 mlwydd oed yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref 
sirol o 6.6% mewn tair o’r saith ward yn yr ardal gymunedol hon – yn ward Cwm Aber (9.0%), 
ward Sant Iago (8.5%) a ward Llanbradach (7.5%). Dim ond ward Sant Martin (3.6%) oedd â 
chanran is na chyfartaledd Cymru o 5.5%. Roedd y ganran yn amrywio o 3.6% yn ward Sant 
Martin i 9.0% yn ward Cwm Aber, gyda chanran o 6.4% i’r ardal gymunedol gyfan. 

Roedd y gyfran o ddynion 16-74 mlwydd oed yn sâl neu’n anabl tymor hir yn uwch na 
chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 8.6% mewn dwy o’r saith ward yn yr ardal gymunedol - ward 
Pen-yr-heol (11.6%) a ward Cwm Aber (9.4%). Ym mhob ward heblaw am ward Sant Martin 
(4.4%) roedd y gyfran yn uwch na chyfartaledd Cymru o 6.5%. Roedd y gyfran yn amrywio o 4.4% 
yn ward Sant Martin i 11.6% yn ward Pen-yr-heol, gyda chyfartaledd yr ardal gymunedol gyfan 
yn 7.6%. 
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Ar gyfer menywod 16-74 mlwydd oed, roedd y cyfraddau diweithdra fesul ward yn uwch na 
chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 3.7% mewn tair o’r saith ward yn yr ardal gymunedol hon – 
ward Cwm Aber (4.8%), ward Llanbradach (4.5%) a ward Sant Iago (3.7%). Dim ond dwy ward 
oedd â chanrannau is na chyfartaledd Cymru o 3.2% - ward Morgan Jones (3.1%) a ward Sant 
Martin (2.2%). Roedd y ganran yn amrywio o 2.2% yn ward Sant Martin i 4.8% yn ward Cwm 
Aber, gyda chanran yr ardal gymunedol gyfan yn 3.6%.

Roedd y gyfran o fenywod 16-74 mlwydd oed yn sâl neu’n anabl tymor hir yn uwch na 
chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 7.8% mewn tair o’r saith ward yn yr ardal gymunedol hon – 
ward Sant Iago (9.9%), ward Cwm Aber (9.1%) a ward Llanbradach (8.2%). Dim ond ward Sant 
Martin (3.4%) oedd â chanran is na chyfartaledd Cymru o 6.0%. Roedd y gyfran yn amrywio o 
3.4% yn ward Sant Martin i 9.9% yn ward Sant Iago, gyda chyfartaledd yr ardal gymunedol gyfan 
yn 7.2%.

Yn yr ardal gymunedol gyfan, doedd 46.2% o’r aelwydydd un rhiant gyda phlant dibynnol ddim 
mewn cyflogaeth, o’i gymharu â chyfartaledd o 44.2% yn y fwrdeistref sirol a 41.5% i Gymru 
Gyfan. Roedd y ganran fesul ward yn amrywio o 24.5% yn ward Sant Martin (sy’n sylweddol is na 
chyfartaleddau’r fwrdeistref sirol a Chymru) i 59.6% yn ward Sant Iago.

Dywedodd 12.4% o bobl yn yr ardal gymunedol gyfan bod eu hiechyd yn cyfyngu llawer ar eu 
gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hynny’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol (14.0%) ond 
ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru gyfan (11.9%). Roedd y ganran hon yn amrywio o 9.5% 
yn ward Sant Martin i 13.8% yn ward Sant Iago, a chanrannau pob ward yn yr ardal gymunedol 
yn is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol. 

O ran grŵp galwedigaethol pobl yn byw yn yr ardal gymunedol hon, roedd 23.5% yn yr ardal 
gymunedol gyfan wedi eu cyflogi fel rheolwyr, cyfarwyddwyr, uwch swyddogion neu mewn 
swyddi proffesiynol. Roedd hyn yn uwch na’r cyfartaledd o 20.8% i’r fwrdeistref sirol gyfan, ond 
yn is na’r cyfartaledd o 25.0% i Gymru gyfan. Roedd y ganran yn amrywio o 16.1% yn ward Cwm 
Aber i 31.9% yn ward Sant Martin. Dim ond ward Cwm Aber, ward Llanbradach (19.0%) a ward 
Morgan Jones (19.7%) oedd â chanrannau is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol. Yn wardiau Pen-
yr-heol (25.2%) a Sant Martin roedd y canrannau’n uwch na chyfartaledd Cymru. 

Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd 11.1% o’r bobl wedi eu cyflogi mewn galwedigaethau 
elfennol, sy’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 12.7% a chyfartaledd Cymru o 11.9%. Roedd 
y ganran yn amrywio o 7.2% yn ward Sant Martin i 14.1% yn ward Cwm Aber, ond dim ond 
wardiau Cwm Aber a Sant Iago (12.8%) oedd â chanrannau uwch na’r fwrdeistref sirol a Chymru. 

Yn yr ardal gymunedol gyfan, roedd y gyfran o bobl heb unrhyw gymwysterau yn 28.1%, sy’n is 
na chyfartaledd y fwrdeistref sirol gyfan o 31.4% ond yn uwch na chyfartaledd Cymru o 26.0%. 
Fesul ward, roedd y gyfran yn uwch na chyfartaledd y fwrdeistref sirol yn ward Cwm Aber (34.8%) 
a ward Sant Iago (33.2%), gyda’r ganran yn amrywio o 18.5% yn ward Sant Martin i ffigur ward 
Cwm Aber. Dim ond ward Sant Martin oedd â chyfran is na chyfartaledd Cymru.

Dywedodd 81.2% o bobl 3 mlwydd oed a throsodd yn yr ardal gymunedol gyfan nad oedd 
ganddynt unrhyw wybodaeth o’r Gymraeg, o’i gymharu â chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 
83.9% a chyfartaledd Cymru o 73.4%. Roedd y ganran yn amrywio o 78.4% yn ward Cwm Aber 
i 83.6% yn ward Sant Iago. Ym mhob ward yn yr ardal gymunedol hon, roedd y ganran yn is na 
chyfartaledd y fwrdeistref sirol ond roedd gan bob ward ganran uwch na chyfartaledd Cymru. 
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Roedd 18.2% o aelwydydd yn yr ardal gymunedol gyfan yn y sector rhentu cymdeithasol (rhentu 
oddi wrth yr awdurdod lleol, cymdeithas tai neu landlord cymdeithasol cofrestredig), sydd ychydig 
yn is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o 18.8% ond yn uwch na chyfartaledd Cymru o 16.6%. Roedd 
amrywiaeth sylweddol yn y ffigyrau ar lefel ward, gan amrywio o 3.9% yn ward Sant Martin i 33.0% yn 
ward Sant Iago.

Mewn 19.4% o aelwydydd yn yr ardal gymunedol gyfan, dim ond pensiynwyr henoed (un neu 
fwy) oedd ynddynt, sy’n is na chyfartaledd y fwrdeistref sirol o  20.6% a chyfartaledd Cymru o 
22.6%. Ar lefel ward, roedd y ganran yn amrywio o 15.5% yn ward Cwm Aber i 22.1% yn ward 
Sant Martin. Mewn tair o’r saith ward, roedd y canrannau’n uwch na chyfartaledd y fwrdeistref 
sirol - ward Morgan Jones (20.8%), ward Bedwas Tretomos a ward Machen (21.7%) a ward Sant 
Martin (22.1%). Roedd gan bob ward yn yr ardal gymunedol ganrannau is na chyfartaledd 
Cymru.

Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2014

Mae ardal gymunedol Basn Caerffili wedi ei rhannu’n 35 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen 
Is. Gellir gweld yn y tabl isod y ganran o’r Ardaloedd hynny sydd ym mhob categori:  

 %
10% uchaf mwyaf amddifad 14.3
10-20% uchaf mwyaf amddifad 17.1
20-30% uchaf mwyaf amddifad 2.9
30-50% uchaf mwyaf amddifad 20.0
50% lleiaf amddifad 45.7

Gellir gweld o’r tabl bod 54.3% o’r 35 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal gymunedol 
yn y dosbarth o 50% mwyaf amddifad o bob Ardal o’r fath ar draws Cymru. Mae pum Ardal 
Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal gymunedol sydd yn y 10% mwyaf amddifad ar draws 
Cymru, fel sydd i’w weld mewn crynodeb isod:

•  Sant Iago 3 (sy’n y safle 1af yng Nghymru)
• Bedwas Tretomos a Machen 6 (safle 25)
• Sant Iago 4 (safle 107)
• Pen-yr-heol 8 (safle 115)
• Pen-yr-heol 4 (safle 139)

Sant Iago 3 yw’r Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf ddifreintiedig yng Nghymru, a’r 
fwrdeistref sirol. Ynghyd â Sant Iago 4, mae’r ddwy Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is hyn yn 
cynnwys y mwyafrif o stad Parc Lansbury ger canol tref Caerffili. 

FFYNONELLAU:

Cyfrifiad 2011 (Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol, sail-2014 (Llywodraeth Cymru) 
 
Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2015 (Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2014 (Llywodraeth Cymru) 
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PENNOD 2 – LLESIANT YN ARDAL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI  

2.1 CYFRANOGIAD AC YMGYSYLLTIAD CYMUNEDOL

Mae’r Bennod hon yn trafod llesiant cymunedau yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili mewn 
manylder, o’u safbwynt hwy ac o safbwynt y sefydliadau a’r grwpiau hynny sydd â diddordeb 
yn llesiant yr ardal. Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ddyletswydd i weithio ar 
y cyd i gyflawni’r saith nod llesiant cenedlaethol a gynhwysir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’n rhaid i hyn gynnwys asesu cyflwr llesiant yn yr ardal leol, pennu 
amcanion ar gyfer cyflawni’r nodau llesiant a chymryd camau rhesymol i gyflawni’r amcanion 
y cytunwyd arnynt. Mae dyletswydd benodol hefyd gan bob sefydliad sy’n aelod o’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i fod yn gyfrifol am gyflawni’r nodau hynny.

Er mwyn gweithredu mewn dull cynaliadwy, mae’n ofynnol i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
sicrhau ei fod yn arfer ei ddyletswyddau ac yn paratoi’r cynllun llesiant. Felly, mae cyfathrebu 
ac ymgysylltu effeithiol yn hollbwysig os yw’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am gyflawni 
gwasanaethau o ansawdd a datblygu llif dwy ffordd o wybodaeth rhwng aelodau’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a rhanddeiliaid allweddol eraill. Yn ystod datblygiad yr asesiad 
llesiant, mae wedi bod yn hollbwysig ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y ddeddfwriaeth, a gwella eu 
dealltwriaeth ohoni, a’r effeithiau posibl ar y fwrdeistref sirol yn awr ac yn y dyfodol.

Y dull a fabwysiadwyd i ystyried safbwyntiau’r cymunedau yn yr ardal oedd edrych yn fanwl 
ar bob ardal gymunedol, y fwrdeistref gyfan, grwpiau agored i niwed / difreintiedig a’r rhai â 
nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae’r Asesiad o Anghenion 
Poblogaeth a gynhaliwyd mewn cysylltiad â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 hefyd wedi darparu gwybodaeth bellach.

Mae’r bennod hon yn crynhoi’r ymatebion a dderbyniwyd, ac yn y penawdau dilynol mae’r 
sylwadau hynny a oedd yn adlewyrchu’r safbwyntiau a fynegwyd wedi eu nodi drwy’r naratif 
(mae crynodeb manwl o ymatebion y cymunedau yn Atodiad 2). Casglwyd safbwyntiau 
rhanddeiliaid o sefydliadau partner ac a oedd yn cael eu cydnabod fel ‘cymuned o arbenigwyr’ 
drwy ddigwyddiad Digwyddiadau yn y Dyfodol a gynhaliwyd ar 20 Medi 2016.
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Dull Gweithredu

Wrth asesu ymatebion preswylwyr a sefydliadau, mae’n werth cofio bod llesiant yn gysyniad goddrychol 
sy’n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Yn wir, mae’r ddwy Ddeddf a nodwyd uchod yn defnyddio 
diffiniadau gwahanol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn darparu ar gyfer 
diben a rennir drwy’r saith nod llesiant i Gymru, gyda phob nod wedi eu cysylltu â’i gilydd. Ar gyfer 
y gweithdai ardal cymunedol a oedd yn seiliedig ar ddaearyddiaeth, ac er mwyn sicrhau rhywfaint o 
gysondeb rhwng y sgyrsiau, gofynnwyd iddynt ystyried pedwar cwestiwn allweddol:

• Beth yw agweddau cadarnhaol y lle’r ydych chi’n byw?
• Beth yw agweddau negyddol y lle’r ydych chi’n byw?
• Sut le yr hoffech chi i’r fwrdeistref sirol fod mewn 25 o flynyddoedd?
• Pa faterion ydych chi’n credu y dylai’r gwasanaethau cyhoeddus eu blaenoriaethu?

Roedd cwestiynau ategol yn holi am faterion megis beth y byddent yn hoffi gweld mwy ohono, 
beth yr hoffent eu gweld yn cael eu diogelu, beth oedd y prif broblemau yn eu hardal yn eu barn 
hwy, pa asedau yr oeddent yn credu oedd ganddynt ac yn y blaen.

I gynulleidfaoedd eraill cafodd y cwestiynau eu teilwra i’r derbynwyr. Er enghraifft, yn achos Fforwm 
Ieuenctid Caerffili, mabwysiadwyd fformat gweithdy mwy manwl, ac ar gyfer Gŵyl y Caws Mawr, fe 
wnaethom ddatblygu holiadur byr i lywio’r drafodaeth o amgylch y pedwar cwestiwn allweddol.

Roedd y broses ymgysylltu lawn yn gymysgedd o ymgysylltu uniongyrchol drwy weithdai wedi 
eu hwyluso a thrafodaethau wyneb yn wyneb, arolwg ar y cyfryngau cymdeithasol a dosbarthu 
pecynnau dwyieithog ar gyfer gweithdai hunan-gyfeiriedig i ysgolion, grwpiau cymunedol a 
sefydliadau. Bu Menter Iaith Caerffili yn cyfrannu llawer at y gwaith o gynnal y gweithdai yn 
ddwyieithog. Derbyniwyd tua 700 o ymatebion ar draws yr holl ddulliau ymgysylltu. Y grwpiau 
targed a ymgysylltodd yn y broses hon oedd:

Ymgysylltiad Uniongyrchol 
- Gweithdai wedi eu hwyluso ac ymgysylltiad cymunedol
Gweithdai Ardal Cymunedol
Panel Safbwyntiau Caerffili    
Cynghorau Tref a Chymuned
Panel Cynghori Cenedlaethau’r Dyfodol (Aelodau Etholedig)
Y Pwyllgor Partneriaethau Craffu (Aelodau Etholedig)
Rhwydwaith Rhieni Caerffili
Fforwm Ieuenctid Caerffili
Shout Out! Grŵp Plant sy’n Derbyn Gofal
Fforwm 50+ Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Fforwm Cydlyniant Cymunedol Caerffili
Mynychwyr:
 Gŵyl y Caws Mawr
 Diwrnod Lluoedd Arfog De Cymru
 Diwrnod Chwarae Cenedlaethol GAVO 
 Pride Cymru
Fforwm Busnes Caerffili
Grŵp Cyswllt y Sector Gwirfoddol
Canolfan Byd Gwaith Caerffili
Fideo – What does well-being mean to you?
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sylltiad Anuniongyrchol – Pecynnau gweithdai
Fforymau Lleisiau’r Cymoedd 
Ysgolion bwrdeistref Sirol Caerffili
Menter Iaith Caerffili
Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf
Sefydliadau Partner y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Rhwydwaith Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol
Y Gynghrair Llesiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Rhwydwaith Gweithredu Cadarnhaol 50+
Portffolio Lleisiau’r Cymoedd GAVO – Hafal
Portffolio Lleisiau’r Cymoedd GAVO – Lleisiau ar gyfer Iechyd Meddwl, Mind Bwrdeistref Caerffili
Grŵp Ieuenctid LHDT Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili

Y Cyfryngau Cymdeithasol a Holiaduron 
•  Roedd arolwg y cyfryngau cymdeithasol yn trafod cwestiynau ychydig yn wahanol, gan holi 

beth oedd cryfderau a’r heriau a oedd yn wynebu’r ardal.
•  Manteisiwyd ar y cyfle mewn digwyddiadau ymgysylltu i holi cwestiynau i gefnogi’r Asesiad 

Anghenion Poblogaeth, ac er bod y dadansoddiad hwn o anghenion ar gyfer ardal Gwent yn 
benodol, mae’r ymatebion yn berthnasol i’r asesiad o lesiant hwn hefyd.

•  Roedd yr awdurdod lleol yn cynnal Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn yr un cyfnod ac 
felly manteisiwyd ar y cyfle i gynnwys hyn yn y digwyddiadau ymgysylltu.

Er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw ddylanwad ar adborth y rhai a fu’n cymryd rhan yn y 
gweithdai wedi eu hwyluso, cafodd cwestiynau 1 a 2 eu codi a’u trafod cyn cynnal cyflwyniad byr 
ar beth a wyddwn eisoes am yr ardaloedd. Yna gofynnwyd i’r cyfranogwyr ddweud a oeddent 
yn adnabod y disgrifiad a roddwyd, a beth oedd yn anghywir neu wedi ei hepgor. Roedd hyn yn 
helpu i nodi unrhyw fylchau yn y data a oedd wedi ei lunio a’i gyflwyno.

Ymatebion

Gweithdai Ardaloedd Cymunedol wedi eu Hwyluso
Ymhlith y themâu cyffredinol o’r gweithdai ardal cymunedol roedd:

• Yr angen am swyddi â chyflogau da sy’n rhoi’r gallu i bobl ifanc hyfforddi a gweithio’n lleol.
•  Ystyriwyd mai’r materion i fusnesau oedd darparu mwy o gymorth i fusnesau lleol a’r angen i 

gynyddu nifer y prentisiaethau sydd ar gael.
•  Ystyriwyd bod darparu cymorth ar gyfer canolfannau manwerthu lleol yn bwysig, oherwydd 

bod preswylwyr yn gwerthfawrogi siopau lleol a mynediad at nwyddau a gwasanaethau.
•  Ystyriwyd bod ysgolion ac addysg yn dda yn y rhan fwyaf o gymunedau, er y soniwyd am 

briodoldeb y cwricwlwm i gymhwyso pobl ifanc ar gyfer bywyd.
•  Roedd y cymunedau hefyd yn bryderus ynglŷn â mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus, gyda 

rhai ardaloedd yn ymateb eu bod wedi eu gwasanaethu’n dda, ond nododd eraill bod diffyg 
trafnidiaeth integredig a’u hanallu i gael mynediad at gyfleoedd hamdden a gwaith y tu hwnt 
i’r cyfnodau teithio brig.

•  Ystyriwyd bod cyfleoedd teithio gweithredol a diffyg rhwydweithiau beicio mewn rhai 
rhannau o’r fwrdeistref sirol hefyd yn bwysig, yn arbennig i bobl ifanc heb gar ar gael iddynt ei 
ddefnyddio.

• Ystyriwyd bod tagfeydd traffig yn broblem yn rhai rhannau o’r fwrdeistref sirol.
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•   Roedd lleoedd parcio mewn canolfannau trafnidiaeth yn bwysig i bobl, er mwyn ei gwneud yn haws 
iddynt ddewis cludiant cyhoeddus.

•  Roedd pwysigrwydd cymdogrwydd ac ysbryd cymunedol yn thema a welwyd yn gyson, gyda rhai 
ymatebwyr yn gwerthfawrogi agosatrwydd cymunedau lleol, er bod pobl eraill o’r farn bod hyn yn 
dirywio ymhlith y genhedlaeth iau.

•  Soniwyd am ganolfannau cymunedol, canolfannau hamdden a llyfrgelloedd fel asedau cymunedol.
•  Yn y rhan fwyaf o achosion, roedd ymatebwyr yn credu’n gryf bod yr ardal wedi ei bendithio ag 

amgylchedd naturiol hardd. Roeddent yn gwerthfawrogi eu mannau gwyrdd a’r agwedd ddymunol o 
fyw mewn ardal lled-wledig. Soniwyd yn aml am barciau, mannau chwarae ac atyniadau naturiol megis 
parciau gwledig.

•  Ystyriwyd bod yr amgylchedd adeiledig hanesyddol a chanolfannau celfyddydol lleol yn asedau y mae 
angen eu diogelu.

•  Roedd pryderon amgylcheddol yn canolbwyntio ar sbwriel, tipio anghyfreithlon a chŵn yn baeddu.
•  Ystyriwyd bod y ddarpariaeth tai yn dda ar y cyfan, ond ystyriwyd bod rhai meysydd tai cymdeithasol 

yn gysylltiedig â thenantiaid trafferthus.
•  Soniwyd am adnoddau digonol a seilwaith trafnidiaeth addas mewn rhai ardaloedd o’r fwrdeistref sirol.
•  Ystyriwyd bod pobl yn mudo o Gaerdydd yn creu cynnydd i brisiau tai, ac y gallai hyn fod yn rhwystr i 

bobl sy’n prynu eu cartref cyntaf.
• Ystyriwyd bod cynaliadwyedd amgylcheddol adeiladau a datblygiadau newydd yn bwysig.
• Soniwyd am gynllunio ar gyfer defnyddio ynni adnewyddadwy.
•  Cafwyd sylwadau cadarnhaol am agosatrwydd at gyfleoedd manwerthu, hamdden a gwaith yn 

rhanbarth Caerdydd, er bod cludiant cyhoeddus yn rhwystro’r gallu i gael mynediad at y cyfleusterau 
hyn mewn rhai ardaloedd cymunedol.

•  Roedd y ddemograffeg sy’n heneiddio yn peri pryder, ac roedd hygyrchedd gwasanaethau a mynediad 
cyfartal yn broblem benodol. Roedd pobl yn poeni am allu gwasanaethau cyhoeddus i ymdopi â’r 
ddemograffeg sy’n heneiddio.

•  Soniwyd yn benodol am bwysigrwydd y gallu i barhau i fyw mewn cymunedau lleol a bod angen 
rhagor o bwyslais ar wella cydberthnasau a chymorth rhwng y cenedlaethau.

•  Roedd diogelwch cymunedol a chanfyddiad y cyhoedd o droseddau yn amrywio ar draws y fwrdeistref 
sirol, gyda barn gadarnhaol gan rai o’r preswylwyr o’r heddlu a gwasanaethau cysylltiedig.

•  Nododd eraill ddiffyg gweithgareddau a chyfleoedd i bobl ifanc, gyda’r canfyddiad y gall hyn arwain 
at ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ni nodwyd unrhyw bryderon arwyddocaol am droseddau yn yr 
ardaloedd.

•  Yn ddiddorol, anaml iawn yr oedd pobl yn ystyried eu hiechyd eu hunain, neu iechyd eu cymunedau 
fel problem, er bod y data’n dangos i’r gwrthwyneb.

•  Pryder cyffredin oedd yr anallu i gael mynediad i wasanaethau iechyd ac apwyntiadau gyda meddygon 
teulu yn benodol, a’r diffyg gwasanaethau ysbytai lleol canfyddedig. Yn arbennig, daeth materion a 
oedd yn ymwneud ag iechyd meddwl i’r amlwg fel thema. 

• Ystyriwyd bod cefnogi’r Gymraeg yn y farchnad swyddi a’r sector manwerthu yn bwysig.
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Mae Panel Safbwyntiau Caerffili  yn grŵp hirsefydledig o breswylwyr o’r fwrdeistref sirol sy’n 
awyddus i gael eu cynnwys mewn ymgynghoriadau ar amrediad o faterion gwahanol. Roedd y 
safbwyntiau a fynegwyd yng nghyfarfod y Panel Safbwyntiau, a gynhaliwyd i hysbysu’r asesiad 
llesiant, yn cefnogi safbwyntiau’r bobl a fynychodd y gweithdai ardal cymunedol. Ymhlith y 
materion ychwanegol a nodwyd roedd:

•  Yr angen i adnabod problemau llythrennedd ar oedran ifanc a darparu’r cymorth priodol.
•  Pwysigrwydd a gwerth gwirfoddoli fel ffordd o greu budd i’r gymuned a darparu profiad i’r 

unigolyn.
•  Pwysigrwydd ffordd o fyw actif ochr yn ochr â’r angen i unigolion ofalu am eu hiechyd eu 

hunain, i helpu i leihau’r angen am wasanaethau meddygol.
•  Oherwydd y bydd pobl yn gweithio am gyfnod hwy yn eu bywydau, mae angen iddynt 

barhau i fod mor ffit ac iach â phosibl.

Roedd digwyddiadau a gwyliau’r haf  yn gyfle i gael ymgysylltiad wyneb yn wyneb uniongyrchol â 
phreswylwyr lleol. Roedd yr ymatebion i’r rhain yn cytuno’n gyffredinol â’r materion a gasglwyd yn 
y gweithdai ardal cymunedol. Ymhlith y pwyntiau ychwanegol a godwyd oedd yr angen i gefnogi 
a datblygu canol trefi lleol, a chafwyd cydnabyddiaeth o’r adfywio a’r buddsoddiad mewn rhai trefi. 
Nodwyd pryderon ynglŷn â’r defnydd o gyffuriau mewn rhai ardaloedd o’r fwrdeistref sirol.

Defnyddiwyd y cyfryngau cymdeithasol  i godi ymwybyddiaeth o’r gweithdai ardal cymunedol 
ac fel dull o gasglu safbwyntiau pobl na allent fynychu unrhyw rai o’r digwyddiadau, gweithdai 
neu sesiynau ymgysylltu wedi eu hunan reoli. Derbyniwyd 172 o ymatebion, ac mae crynodeb 
o’r rhain yn Atodiad 2. Roedd y themâu allweddol yn adlewyrchu’r rhai a fynegwyd drwy 
elfennau eraill y broses ymgysylltu, gyda mynediad at fannau gwyrdd agored a chefn gwlad 
yn cael eu hystyried yn agweddau cadarnhaol. Ystyriwyd bod y system cludiant cyhoeddus yn 
her mewn rhai rhannau o’r fwrdeistref sirol, gydag angen brys i ddatblygu system drafnidiaeth 
wedi ei hintegreiddio’n well yn cael ei bwysleisio. Roedd ymdeimlad o gymuned a mynediad at 
gyfleusterau cymunedol hefyd yn bwysig i’r ymatebwyr.

Cynhaliwyd sesiynau gweithdy hefyd gyda Phanel Cynghori Cenedlaethau’r Dyfodol a Phwyllgor 
Partneriaethau Craffu’r Cyngor. Ar y cyfan, roedd ymatebion y grwpiau hyn yn adlewyrchu’r 
materion a godwyd yn ystod gweithgareddau ymgysylltu eraill.

Cododd Aelodau Etholedig yr angen am wasanaethau cymdeithasol cynaliadwy a hygyrch, 
yn ogystal â phwysigrwydd gwaith ataliol. Roeddent yn pwysleisio’r angen am dai addas sy’n 
cyflawni anghenion y boblogaeth ac wrth ymateb i’r asesiad a’r cynllun llesiant, roedd angen i 
gymunedau ac unigolion deimlo eu bod yn ymgysylltu ac yn rhan o’r broses.
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Gwnaed ymdrech benodol i ymgysylltu â phobl ifanc y fwrdeistref sirol, a defnyddiwyd fforwm 
blaenllaw Fforwm Ieuenctid Caerffili ac ymgysylltwyd â hwy yn y digwyddiad Diwrnod Chwarae 
Cenedlaethol. Cafodd y pedwar cwestiwn allweddol eu haddasu ar gyfer plant iau, gan ofyn iddynt:

• Beth yw’r peth gorau am y lle’r ydych chi’n byw?
• Beth yw’r peth gwaethaf am y lle’r ydych chi’n byw?
• Pe byddai gennych Tardis, beth fyddech chi’n disgwyl ei weld mewn 25 o flynyddoedd?
• Pe byddech yn cael dymuniad, beth fyddech chi’n ei ddymuno ar gyfer yr ardal?

Hefyd, cynhaliwyd gweithdy wedi eu hwyluso gyda phlant sy’n Derbyn Gofal gan yr awdurdod 
lleol ac anfonwyd pecynnau gweithdy i bob ysgol yn y fwrdeistref sirol.

Roedd barn y bobl ifanc yn cytuno â’r safbwyntiau a fynegwyd yn y digwyddiadau ymgysylltu 
eraill, yn y rhan fwyaf o achosion. Roedd pwyntiau ychwanegol sy’n werth eu nodi, yn benodol 
gan Fforwm Ieuenctid Caerffili:

•   Nid oedd pobl ifanc yn hoffi bod oedolion yn smygu mewn ardaloedd awyr agored 
cyhoeddus.

•  Roeddent o’r farn bod angen sgiliau gwell ar yr heddlu i ddelio â phobl ifanc, a oedd yn aml 
yn cael eu gweld ‘yn creu helynt’ pan nad oedd hynny’n wir.

•  Roeddent o’r farn bod y cyngor gyrfaoedd yn yr ysgolion yn wael a bod angen rhagor o 
gyfleoedd profiad gwaith arnynt a chyfleoedd hyfforddiant gwell nad oeddent yn ymwneud â 
chymwysterau academaidd.

•  Roeddent yn credu bod mynediad at chwaraeon yn cael ei rwystro gan gost ac roeddent yn 
credu eu bod wedi eu heithrio o rai cyfleusterau chwaraeon.

• Ystyriwyd bod nad oedd ymwybyddiaeth ddigonol o faterion LHDTC+ yn y sector statudol.
• Roeddent hefyd o’r farn nad yw materion iechyd pobl ifanc yn cael eu cefnogi’n ddigonol.
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Roedd plant iau eisiau rhagor o weithgareddau a chlybiau ar ôl ysgol ac roeddent yn credu y 
dylai’r parciau a’r ardaloedd chwarae ddarparu ar gyfer grwpiau oedran gwahanol. Ystyriwyd 
bod cyfeillgarwch a byw mewn cymuned ddiogel gydag ymdeimlad cryf o ysbryd cymunedol yn 
bwysig iddynt.

Barn Plant sy’n Derbyn Gofal oedd y gallai diffyg hyder rwystro mynediad at gyfleoedd swyddi 
a bod diffyg cyfleoedd cyflogaeth ar gael i bobl ifanc. Ystyriwyd bod grwpiau cymdeithasol yn 
bwysig ac roeddent yn werthfawrogol iawn o allu cael mynediad at gyfleoedd hamdden, siopa 
a gweithgareddau. Roedd trafnidiaeth a diffyg cysylltiadau integredig hefyd yn broblem i’r grŵp 
hwn. Ystyriwyd bod parhad rhwydweithiau cymorth yn bwysig iddynt a soniwyd bod angen i 
hyfforddiant ar gyfer gweithwyr cymorth fod o safon uchel.

Darparwyd pecyn gweithdy i ysgolion er mwyn iddynt eu defnyddio eu hunain erbyn diwedd 
tymor yr haf 2016, ac anfonwyd y pecyn i 90 o ysgolion. Mae pob ysgol yn y fwrdeistref yn Eco 
ysgol gydnabyddedig, ac mae gan 83% statws Baner Werdd. Mae pob ysgol yn ymgysylltu 
yn y rhaglen Ysgolion Iach, ac mae 96% ohonynt wedi cyflawni Lefel 3 neu uwch. Roedd 
y safbwyntiau a fynegwyd yn cytuno â’r safbwyntiau yn y gweithgareddau ymgysylltu ag 
oedolion, gyda gwerth uchel yn cael ei roi ar ardaloedd gwyrdd a mannau chwarae diogel, 
anhoffter o sbwriel, y dyhead am ysbryd cymunedol cryf a chydnabyddiaeth o werth 
cyfeillgarwch.

Roedd y safbwyntiau o’r ysgolion hefyd wedi codi rhai materion heb eu cofnodi o’r blaen – nid 
oedd ymatebwyr yn hoffi ceir wedi eu parcio ar balmentydd ac nad oeddent yn teimlo’n ddiogel 
yn chwarae ar y ffyrdd. Roeddent yn dymuno i’w cymunedau fod yn ddiogel a’u bod yn gallu 
byw mewn cymdogaethau glân a pharchus. Roeddent hefyd yn poeni am anifeiliaid crwydr ac, 
yn rhyfeddol (ar gyfer y grŵp oedran) roeddent eisiau rhagor o ysbytai.

Cynllunio ar gyfer Senarios y Dyfodol

Ar ddiwedd haf 2016, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddigwyddiad ‘Senarios 
y Dyfodol’ a fynychwyd gan fwy na 70 o gynrychiolwyr. Nodwyd y cynrychiolwyr ar sail eu 
harbenigedd a’u gallu i ddadansoddi ac ystyried materion yn y dyfodol ar gyfer y fwrdeistref 
sirol, yn seiliedig ar ddata ansoddol a’r ymatebion ymgysylltiad cymunedol a gasglwyd o 
ddigwyddiadau cynharach. Roedd y cynrychiolwyr yn cynrychioli sefydliadau sy’n aelod o’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, meysydd gwasanaeth penodol o fewn yr awdurdod lleol, 
Aelodau Etholedig a chynrychiolwyr wedi eu targedu o’r trydydd sector, gyda phwyslais penodol 
ar y rhai sy’n cefnogi nodweddion gwarchodedig. Cafodd y digwyddiad hwn ei drefnu o amgylch 
y saith nod llesiant cenedlaethol a gofynnwyd i’r cynrychiolwyr ystyried y tri phrif fater ar gyfer 
y dyfodol o dan bob nod, yn seiliedig ar y data a’r wybodaeth, barn arbenigol a safbwyntiau 
cyhoeddus sydd ar gael. Gofynnwyd iddynt hefyd gyflwyno unrhyw faterion yr oeddent hwy’n 
credu oedd wedi eu hepgor o’r dadansoddiad ar y cam hwnnw, ac ystyried a oeddent yn credu y 
byddai’r materion hyn yn parhau i fod yn berthnasol i’r fwrdeistref sirol yn 2040. Mae’r adroddiad 
llawn am y digwyddiad yn Atodiad 2. Ceir crynodeb o’r safbwyntiau penodol a fynegwyd mewn 
cysylltiad â phob un o’r nodau llesiant isod:

49
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Ar gyfer  Caerffili Lewyrchus, cyfeiriwyd at Fynegai Cystadleurwydd y DU, gyda’r fwrdeistref sirol 
yn un o’r 10 awdurdod lleiaf cystadleuol yn y DU. Pwysleisiwyd pwysigrwydd llwybrau addysg 
amgen y tu hwnt i’r fframwaith TGAU a Safon Uwch, er mwyn galluogi pob plentyn i gyflawni 
eu potensial llawn. Ystyriwyd bod y dull o fesur y nifer o breswylwyr sy’n hawlio Lwfans Ceisio 
Gwaith, Budd-dal Analluogrwydd a Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn faromedr pwysig gyda 
thuedd cyffredinol ar i lawr yn y fwrdeistref sirol, ond sy’n parhau i fod yn gymharol uchel, o 
gymharu â chyfartaledd Cymru.

Gan edrych i’r dyfodol, y farn oedd y byddai swyddi, sgiliau, 
cyflogaeth ac addysg yn cael eu hategu gan dechnoleg i 
raddau llawer uwch, ac y bydd angen i’r sector cyhoeddus 
a phreifat ymateb i’r amgylchedd hwn sy’n newid yn 
gyflym. Bydd newid patrymau gwaith hefyd yn fater amlwg, 
gyda gweithio ystwyth a hyblyg yn dod yn gyffredin. Mae 
newidiadau i fudd-daliadau lles yn debygol o gynyddu’r 
anghydraddoldebau o ran ffyniant mewn cymdeithas.

Ar gyfer  Caerffili Gydnerth  nodwyd bod gwydnwch yn fater trawsbynciol sy’n galw am atebion 
wedi eu hintegreiddio. Pwysleisiwyd gwerth yr amgylchedd wrth gyfrannu at y gwaith o wella 
canlyniadau yn erbyn y nodau llesiant eraill. Yn benodol, iechyd, ffyniant, cymunedau cydlynus a 
chyfrifoldeb byd-eang. Ystyriwyd bod ffocws ar atal yn hollbwysig ar gyfer y maes hwn.

Gan edrych i’r dyfodol, roedd y cynrychiolwyr o’r farn y dylid canolbwyntio ar ddiogelwch 
ynni a meithrin y gwaith o ddatblygu a defnyddio ynni gwyrdd. Mynegwyd pryderon ynglŷn 
â diogelwch bwyd a dŵr yn fyd-eang a newid yn yr hinsawdd. Roedd bioamrywiaeth yn fater 
amserol a mynegwyd pryderon ynglŷn â’r angen i leihau’r dirywiad yn nifer y rhywogaethau sy’n 
peillio, a phryfed yn benodol.
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Ar gyfer  Caerffili Iachach  ystyriwyd bod dealltwriaeth dda o’r darlun cyfredol, ac nad oedd 
llawer, os o gwbl, o ddata ar goll. Pwysleisiwyd cyfrifoldeb personol am iechyd, ac ystyriwyd mai 
mabwysiadu ffordd o fyw iach oedd un o’r mesurau 
ataliol mwyaf effeithiol er mwyn osgoi salwch cronig.

Gan edrych i’r dyfodol, yr heriau sy’n gysylltiedig â 
phoblogaeth sy’n heneiddio oedd y thema allweddol. 
Ystyriwyd bod cysylltedd cymunedol yn ddull o atal 
arwahanrwydd a dirywiad iechyd meddwl. Mae angen 
gwella addysg iechyd a gofal cymdeithasol pobl ifanc er 
mwyn eu galluogi i ddeall y materion iechyd hirdymor y 
byddant yn eu hwynebu os na fyddant yn gwneud dewisiadau priodol. Ystyriwyd hefyd bod angen 
llythrennedd iechyd a ffyrdd gwahanol o gael mynediad at wybodaeth am iechyd ar sail bersonol. 

Ar gyfer  Caerffili sy’n fwy Cyfartal  ystyriwyd bod angen mwy o bwyslais ar nodweddion 
gwarchodedig unigolion, fel y’u diffinnir gan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010). Roedd y 
gwahaniaethau iechyd a chyflogaeth rhwng gwahanol gymunedau yn y fwrdeistref sirol yn 
destun pryder arbennig. Mynegwyd pryderon ynglŷn ag iechyd corfforol ac iechyd meddwl 
gwael endemig y cenedlaethau, rhianta gwael a difaterwch rhieni ynglŷn â’r rhagolygon ar gyfer 
y cenedlaethau iau, gyda’r potensial iddynt fod yn llai cyfoethog na chenedlaethau cynharach, 
cael eu rhewi o’r farchnad dai a rhai yn dechrau eu bywydau fel oedolion gyda lefelau uchel o 
ddyledion myfyrwyr.

Wrth edrych i’r dyfodol, ystyriwyd bod addysg a chyflogaeth yn hollbwysig er mwyn mynd i’r afael 
â’r gwahaniaeth rhwng gwahanol gymunedau. Cyfeiriwyd at y gwersi i’w dysgu gan economiau 
gwledydd Asia, lle’r oedd uchelgeisiau yn uchel ac addysg yn cael ei dargedu at bynciau STEM 
(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Ystyriwyd bod angen ymateb statudol 
penodol ar draws y sectorau ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, er mwyn atal problemau 
ymhen 25 o flynyddoedd. Mae angen ‘mynediad cyfartal’ at dai, trafnidiaeth, addysg, cyflogaeth a 
chymunedau.

Ar gyfer  Caerffili o Gymunedau Cydlynus  ystyriwyd bod cymorth i gymunedau agored i niwed 
a’r rhai â nodweddion gwarchodedig yn hollbwysig. 
Soniwyd am y rhwystrau rhwng cymunedau. Nodwyd 
tlodi a thensiynau cymunedol a bod meddylfryd 
‘lwythol’ yn bodoli mewn rhai cymunedau, i’r graddau 
nad yw gwasanaethau cymorth yn cael llawer o 
effaith ac mae pobl yn amheus o newydd-ddyfodiaid. 
Ystyriwyd bod mewnfudo a chymorth i ffoaduriaid yn 
bwnc amserol yn awr.

Wrth edrych i’r dyfodol, ystyriwyd bod dull gweithredu sy’n adeiladu ar gryfderau cymunedau ac 
sy’n grymuso cymunedau i ddelio â’r materion sy’n effeithio arnynt yn bwysig. Awgrymwyd dulliau 
adferol mewn ysgolion a mynd i’r afael ag anoddefgarwch yn gynnar hefyd. Dylid diogelu gallu 
unigolion i leisio eu pryderon am eu cymuned a chymryd rhan yn y materion hyn.
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Ar gyfer  Caerffili â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu  mynegwyd y pryder bod 
lleoliadau adloniant pwysig yn wynebu toriadau sylweddol ac o ganlyniad roedd gormod o 
bwysau ar gael pobl drwy’r drws a thalu’r costau yn hytrach 
nac edrych ar y darlun mwy a mynd i’r afael â’r holl faterion 
sylfaenol.

Wrth edrych i’r dyfodol, ystyriwyd bod angen mwy o gyfleoedd 
i siaradwyr Cymraeg rhugl, pobl nad ydynt yn rhugl a dysgwyr 
i ddefnyddio’r Gymraeg mewn lleoliadau cymunedol, a bod 
angen i fusnesau wneud mwy i sicrhau bod staff rheng flaen yn 
gallu darparu gwasanaethau drwy’r Gymraeg.

Ar gyfer  Caerffili sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang  codwyd nifer o faterion ynglŷn â data sydd ar goll, 
gan gynnwys diffyg data mudo gyda bandiau oedran i ddeall y set sgiliau a allai fod yn gadael yr 
ardal; nad yw data gwastraff yn cofnodi’r swm o waith atal gwastraff; bod ffigurau llygredd ond 
yn caniatáu i berthynas achosol rhwng llygredd ac iechyd gael ei sefydlu. A bod angen gwaith 
mesur a chydberthynas mwy penodol; ac nad oes dealltwriaeth lawn gennym eto am allyriadau o 
ffynonellau electromagnetig, ymbelydredd, generaduron a mastiau radio.

Wrth edrych i’r dyfodol, ystyriwyd y bydd newidiadau i’r patrymau tywydd byd-eang yn cael 
effaith arwyddocaol nad yw’r cyhoedd yn ei deall eto. Dylid cefnogi gwell addysg i bobl ifanc drwy 
addysg a datblygu cynaliadwy. Mynegwyd pryder hefyd am brinder tai a bydd argaeledd tai yn 
datblygu i fod yn broblem fwy aciwt, ac y bydd angen cynyddu’r bwyd sy’n cael ei gynhyrchu i 
ymdopi â’r galw tebygol yn y dyfodol.
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2.2  UNIGOLION A GRWPIAU Â NODWEDDION GWARCHODEDIG

Er mwyn trafod anghenion grwpiau agored i niwed a difreintiedig yn y fwrdeistref sirol mewn 
mwy o fanylder, cynhaliwyd gweithgarwch ymgysylltu gyda phobl ag anghenion ac elfennau 
bregus penodol. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb (2010) - oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaethau sifil, 
beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent yn 
gweithio gyda phrosiect ‘Lleisiau’r Cymoedd’ sy’n cael ei 
ariannu gan y Loteri Fawr i gynnal portffolio o raglenni i 
ddarparu ‘llais’ i bobl mewn cymunedau penodol mewn 
penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac yn benodol 
penderfyniadau cynllunio. Defnyddiwyd rhwydwaith 
Lleisiau’r Cymoedd o grwpiau cymorth i gynnal gweithdai 
wedi eu rheoli ganddynt eu hunain er mwyn hysbysu’r 
asesiad hwn, a cheir crynodeb o safbwyntiau’r grwpiau 
hyn isod.

Hafal yw’r elusen cymorth iechyd meddwl sy’n cynorthwyo pobl sy’n 
cael eu heffeithio gan faterion iechyd meddwl difrifol. Cynhaliwyd proses 
ymgysylltu gyda chleientiaid a gofalwyr, a daeth y canfyddiadau allweddol 
canlynol i’r amlwg:

•   Roedd yn well gan bobl gael apwyntiadau ysbyty yn Ysbyty Brenhinol Gwent na’r rhai yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru, oherwydd anawsterau gyda thrafnidiaeth.

•  Nifer cyfyngedig o arbenigwyr iechyd meddwl yn y gwasanaethau cymdeithasol a oedd ar gael 
gydag un aelod o staff wedi ei benodi i weithio gyda gofalwyr.

•  Mae angen rhagor o waith hyrwyddo’r gweithgareddau sydd ar gael, oherwydd mae’n anodd 
gwybod beth sydd ar gael.

Mae Sight Cymru yn ddarparwr cymorth arbenigol ar gyfer pobl â nam ar 
eu golwg. Amlygwyd y materion allweddol canlynol wrth ymgysylltu â’r 
cleientiaid:

• Mae angen cael mynediad haws at feddygon teulu.
•  Mae meddyginiaeth ratach, sy’n wahanol o ran siâp, maint a lliw i’r feddyginiaeth arferol yn 

cynyddu’r risg o gamgymeriadau.
•  Roedd oedi wrth gael mynediad at gymorth mewn ysbytai yn dilyn y diagnosis cychwynnol, yr 

angen am apwyntiadau dilynol cyflym a chanslo apwyntiadau i gyd yn peri rhwystredigaeth i bobl.
•  Nodwyd arwahanrwydd ac unigrwydd fel problemau ac ystyriwyd bod gwneud ffrindiau yn 

ymateb posibl.
• Ystyriwyd bod trafnidiaeth integredig ar gyfer cyrraedd apwyntiadau a chymdeithasu yn broblem.
• Dylid darparu cardiau bws i ofalwyr sy’n cynorthwyo pobl sy’n colli eu golwg.
• Mae angen help gyda thasgau dydd i ddydd sy’n cynnwys siopa a symud o gwmpas. 
•  Mae angen rhagor o ymwybyddiaeth o’r materion sy’n wynebu pobl sy’n colli eu golwg e.e. 

peidio gadael arwyddion a biniau ar balmentydd. Dylai ymwybyddiaeth golwg fod yn rhan o 
gwricwlwm ysgolion.
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Mae’r Gymdeithas Strôc  yn gweithio i atal strôc, ac mae’n cynorthwyo 
dioddefwyr strôc a’u gofalwyr. Cododd cleientiaid a’u gofalwyr y pwyntiau 
canlynol:

•  Amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau dilynol, yn arbennig 
ffisiotherapi.

•  Cynnal annibyniaeth drwy dai â chymorth ar gyfer pobl hŷn a phobl 
ganol oed, y gallai fod ganddynt anghenion gofal sylweddol.

    • Mae rhyngweithio cymdeithasol yn hollbwysig er mwyn cynnal llesiant.

Mae Pobl yn Gyntaf Caerffili yn grŵp hunan-eiriolaeth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. 
Deilliodd y prif ganfyddiadau allweddol canlynol o’u cyfarfod:

• Mae angen mwy o swyddi â thâl i’r rhai sy’n byw gydag anabledd dysgu.
• Atal troseddau casineb ar sail anabledd.
• Cynorthwyo pobl i fyw lle maent eisiau byw, gyda phwy, a derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt.
•  Roedd iechyd meddwl gwael (gan gynnwys gorbryder / iselder a dementia) yn peri pryder i’r 

rhai ag anabledd dysgu.
• Cymorth i gael bywyd cymdeithasol prysur.
• Cyfleoedd i wneud ymarfer corff.
• Nodwyd cludiant cyhoeddus wael a diffyg cludiant cyhoeddus mewn rhai ardaloedd.

 
Y Gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol a Chwestiynu 
Mae Fforwm Ieuenctid Caerffili wedi dewis hyn fel mater blaenoriaeth 
iddynt ar gyfer 2016-17, ac mae’r diffyg cymorth priodol yn peri pryder 
cynyddol i bobl ifanc. Mae’r Fforwm Ieuenctid wedi bod yn casglu barn pobl 
ifanc ar y mater hwn. Ymhlith y themâu a ddaeth i’r amlwg roedd y gofyniad 
i gyflwyno rhagor o addysg am anghenion y grŵp hwn mewn ffordd agored 
a chalonogol. Roeddent o’r farn bod trafod cydsyniad y ddwy ochr mewn 
pob perthynas yn hollbwysig ac ystyriwyd ei bod yn bwysig trafod materion 
LGBTQ gan gynnwys datgelu rhywioldeb, bwlio, hunaniaeth o ran rhywedd 
a rhywioldeb, er mwyn creu llai o stigma a mwy o ddealltwriaeth.

Yn nigwyddiad Pride Cymru ar 26 Medi 2016, cwblhawyd 100 o holiaduron gan breswylwyr y 
fwrdeistref sirol. Wrth asesu’r ymatebion, daeth nifer o themâu allweddol i’r golwg, gan gynnwys:

• Mae cefnogaeth weladwy i’r gymuned yn rhoi tawelwch meddwl i bobl.
• Mae angen mwy o ymwybyddiaeth, yn arbennig mewn ysgolion a lleoliadau ieuenctid.
• Mae angen rhagor o fannau diogel, clybiau a digwyddiadau i bobl hoyw.
• Mae triniaeth gyfartal i bawb yn bwysig.
•  Mae angen i gynghorau ddangos eu cymorth i gymunedau LGBTQ mewn ffyrdd mwy 

gweladwy. 
•  Dylai gwasanaethau cymorth fynd i’r afael â throseddau casineb - soniwyd yn benodol am fwlio 

mewn ysgolion fel problem mae pobl yn ei hwynebu.
• Mae cam-drin domestig yn y gymuned yn broblem.
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Asesiad Anghenion Poblogaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  
- Mae’r Asesiad Anghenion Poblogaeth yn asesiad ardal ar lefel Gwent sy’n nodi saith thema 
gofal: Plant a Phobl Ifanc; Pobl Hŷn; Iechyd ac Anableddau Corfforol; Anableddau Dysgu; Iechyd 
Meddwl; Gofalwyr; a Thrais ar Sail Rhyw. Mae gwybodaeth bellach ar gael am yr Asesiad hwn ym 
Mhennod 4 - Agenda Rhanbarthol Gwent a Thu Hwnt. Disgwylir y bydd perthynas waith agos yn 
cael ei sefydlu rhwng Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerffili, drwy alinio cynlluniau gwaith yn y dyfodol ar sail gwasanaethau ymyrraeth ac atal. 
Nodwyd gweithgarwch ymgysylltu sy’n ymwneud â’r Asesiad:

•  Mae angen mynediad gwell at wasanaethau meddygon teulu ac amrediad o amseroedd sy’n 
addas i bobl sy’n gweithio, yn benodol yn gynnar yn y bore a gyda’r nos.

• Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig.
• Mynediad at siopau a gwasanaethau i’r rhai â phroblemau symudedd.
•  Mae unigrwydd ac arwahanrwydd yn broblem wrth i bobl heneiddio ac mae angen i 

wasanaethau gydnabod a mynd i’r afael â hyn.
• Amseroedd ymateb cyflymach ar gyfer apwyntiadau gofal sylfaenol ac eilaidd.
• Mynd i’r afael ag iechyd meddwl gwael.
• Pwysigrwydd cymunedau diogel i lesiant yn gyffredinol.
• Aer glân a mynediad at gefn gwlad.
•  Yn arbennig, cafodd pob un o’r ymatebwyr anhawster i nodi eu hanghenion iechyd a gofal 

cymdeithasol posibl ymhen 25 o flynyddoedd.

Mae adroddiadau manwl am bob un o’r gweithgareddau ymgysylltu hyn ar gael yn Atodiad 2.



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

56

PENNOD 3 - Y NODAU LLESIANT CENEDLAETHOL AR GYFER CYMRU

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi penderfynu strwythuro’r asesiad hwn ar 
sail y saith nod llesiant cenedlaethol ar gyfer Cymru. Y gobaith yw y bydd yn helpu i gynllunio, 
cyflenwi ac ymgysylltu’n barhaus â’i weledigaeth ar gyfer ‘Y Gaerffili a Garem’. Hefyd, bydd 
Llywodraeth Cymru’n mesur cynnydd ar hyd a lled Cymru yn erbyn cyfres o ddangosyddion 
cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r nodau. Mae’r bennod hon yn nodi’r saith nod llesiant sy’n sail i’r 
asesiad hwn o lesiant lleol.

Rydym wedi defnyddio data ansoddol ar gyfer pob nod llesiant ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, 
a data cymharol ar gyfer awdurdodau lleol eraill Gwent, Cymru a’r DU, pan oeddent ar gael. 
Mae llawer o’r data wedi ei ddarparu drwy Uned Ddata Cymru, ac mae graffiau a thablau manwl 
pellach ar gael yn Atodiad 4. Mae’r data hwn wedi ei ategu gan ffynonellau eraill megis Cyfrifiad 
2011, Y System Wybodaeth Genedlaethol Ar-lein am y Gweithlu (NOMIS), ynghyd â data gan 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a sefydliadau partner Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Darperir gwybodaeth ansoddol o’n hamrediad eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau 
ymgysylltu, sy’n helpu i ddangos y darlun o fywyd lleol ein preswylwyr ar sail pob un o’r nodau 
llesiant. Mae’r data a’r wybodaeth hon yn cael eu defnyddio i ddarparu’r dadansoddiad sefyllfaol 
(lle’r ydym ar hyn o bryd) ar gyfer y fwrdeistref sirol, ac ystyried meysydd sy’n dod i’r amlwg a allai 
ffurfio sail i ymchwil a dadansoddiad mwy manwl o’r gweithgarwch dadansoddi ymatebion er 
mwyn hysbysu’r gwaith o ddatblygu’r cynllun llesiant.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’r diffiniadau canlynol ar gyfer pob un o’r nodau llesiant:

Cymru Lewyrchus 
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol a charbon isel sy’n cydnabod cyfyngiadau’r amgylchedd 
byd-eang ac sydd felly’n gwneud defnydd effeithlon a chymesur o adnoddau (gan gynnwys 
gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth grefftus ac addysgedig 
mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth, ac yn galluogi 
pobl i fanteisio ar y cyfoeth sy’n cael ei gynhyrchu drwy sicrhau gwaith o safon.

Cymru Gydnerth 
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau 
ymarferol ac iach sy’n cefnogi gwydnwch cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a’r gallu i 
addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).

Cymru Iachach 
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl yn cael ei ddiogelu i’r eithaf a lle mae 
dewisiadau ac ymddygiadau a fydd yn fuddiol i iechyd yn y dyfodol yn cael eu deall.

Cymru sy’n fwy Cyfartal 
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial, waeth beth yw eu cefndir neu 
amgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol).

Cymru o Gymunedau Cydlynus 
Cymunedau deniadol, hyfyw, diogel a chysylltiedig.
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Cymru â Diwydiant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu 
Cymdeithas sy’n hyrwyddo a diogelu diwylliant, treftadaeth a’r iaith Gymraeg, ac sy’n annog 
pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, chwaraeon a hamdden.

Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang
Gwlad sydd, wrth wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a fyddai gwneud hynny’n creu cyfraniad 
positif at lesiant byd-eang.

Mae gweddill y bennod hon wedi ei strwythuro i ystyried pob nod llesiant yn eu tro, ac 
amlygu’r cysylltiadau â’r nodau llesiant eraill yr un pryd, pan fo hynny’n briodol.
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3.1  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI LEWYRCHUS

“Mae angen i bobl ifanc gael cyfleoedd i hyfforddi a gweithio’n lleol, rhoi dyfodol i bobl ifanc a’u 
cadw yma, yn hytrach na’u gorfodi i adael”
(Cyfranogwr yng Ngweithdy Ardal Gymunedol Cwm Rhymni Uchaf
28 Gorffennaf 2016)

Mae’r diffiniad o’r nod llesiant hwn yn y Ddeddf yn cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol 
yn nhermau economi carbon isel, cyfyngiadau’r amgylchedd byd-eang a’r defnydd effeithlon 
a chymesur o adnoddau. Er eglurder a chysondeb, mae’r materion hyn yn cael eu hasesu 
yn ‘Caerffili Gydnerth’ a ‘Chaerffili sy’n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang’. Yn hytrach, mae’r adran 
hon yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â sgiliau, cyflogaeth, swyddi, cymwysterau, 
enillion, budd-daliadau gwaith a thrafnidiaeth. Hynny yw, mae’n archwilio ffyniant yn ei ystyr 
economaidd.

Mae economi leol gydnerth yn hollbwysig er mwyn codi pobl allan o dlodi, a gwella llesiant 
unigol a chymunedol yr un pryd. Mae bwrdeistref sirol Caerffili yn cynrychioli amrywiaeth 
economaidd, ac er bod ardaloedd yn ne’r fwrdeistref sirol yn dueddol o fod yn fwy llewyrchus, 
mae amddifadedd economaidd yn fwy amlwg wrth i chi symud i’r gogledd, er bod pocedi o 
amddifadedd ar draws y fwrdeistref sirol. Y fwrdeistref sirol sydd â’r 5ed ganran uchaf o bobl 
sy’n hawlio budd-daliadau yng Nghymru, a hefyd y 6ed cyfradd cyflogaeth isaf ar gyfer pobl 
16-64 oed ar hyd a lled Cymru. 
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Yr economi leol a chyflogaeth

Mae creu swyddi a chyfleoedd gwaith newydd yn elfen allweddol o Strategaeth Gwrthdlodi 
Bwrdeistref Sirol Caerffili. Sefydlodd y Cyngor Fwrdd Gwrthdlodi er mwyn:

•  Goruchwylio’r gwaith o gyflawni, monitro a chyfeiriad strategol Strategaeth Gwrthdlodi a 
Nodau Llesiant yr awdurdod lleol.

•  Darparu arweiniad a chydlyniad strategol i raglenni, prosiectau a gweithgorau’r awdurdod 
lleol, y mae eu gweithgareddau yn effeithio ar yr agenda gwrthdlodi.

• Goruchwylio gweithredoedd partneriaeth a sicrhau ymyrraeth flaenoriaeth ar lefel strategol.

Mae’r Bwrdd Gwrthdlodi yn ceisio cydweithio i drechu tlodi i’r cenedlaethau presennol ac yn 
y dyfodol. Mae ei aelodaeth yn cynnwys Arweinydd a Phrif Weithredwr y Cyngor ac mae wedi 
ymestyn hefyd i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor ar Bopeth 
Caerffili a Blaenau Gwent.

Yn ogystal â goruchwylio’r Strategaeth Gwrthdlodi, mae swyddogaethau’r Bwrdd yn cynnwys 
darparu goruchwyliaeth ac arweiniad strategol i’r pedair rhaglen gwrthdlodi sy’n cael eu 
hariannu gan Lywodraeth Cymru, sef Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, Cymunedau yn 
Gyntaf a Chefnogi Pobl i sicrhau eu bod yn cael eu cyflenwi a’u cydlynu’n effeithiol. Mae’r 
Bwrdd hefyd yn sicrhau bod cysylltiadau’n cael eu gwneud gydag agendau grwpiau y mae eu 
gweithgareddau yn effeithio ar yr agenda gwrthdlodi, gan gynnwys:

•  Y Grŵp Llywio Diwygiadau Lles
• Fforwm Hyfforddiant ac Addysg
• Grŵp Cydweithredu’r Rhaglen Dlodi
• Bwrdd Parc Lansbury 
• Bwrdd Teuluoedd yn Gyntaf

Datblygwyd y Strategaeth Gwrthdlodi a sefydlwyd y Bwrdd i fynd i’r afael â’r bwlch tybiedig 
o ran trechu tlodi, dod ag ystod eang o’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal i liniaru 
effeithiau tlodi at ei gilydd, cynorthwyo pobl allan o dlodi ac atal tlodi. Felly, mae’n anodd 
priodoli canlyniadau pendant i’r Bwrdd. Fodd bynnag, maent yn gwasanaethu i atgyfnerthu’r 
ymrwymiad a nodwyd i sicrhau bod preswylwyr yn gallu byw bywydau llawn, waeth pwy 
ydynt fel unigolyn ac nad ydynt yn cael eu hatal rhag mwynhau safon byw derbyniol 
oherwydd anfantais economaidd, gymdeithasol neu ddiwylliannol.

Wrth ystyried cyflogaeth yn ôl sectorau yn y fwrdeistref sirol, y sector gweithgynhyrchu 
sy’n parhau i fod y categori mwyaf, gyda 21.9% o’r gweithlu wedi eu cyflogi ym maes 
gweithgynhyrchu, o gymharu ag 11.8% yng Nghymru gyfan4. Mae gor-gynrychiolaeth y sector 
gweithgynhyrchu yn cynyddu arwyddocâd dirywiad y sector gweithgynhyrchu yn y Deyrnas 
Unedig, gyda chyflogaeth yn y sector hwn yn debygol o leihau yn y blynyddoedd nesaf.

Fodd bynnag, mae’r newid positif i’r strwythur gweithgynhyrchu yn y fwrdeistref sirol yn 
gwneud iawn am hynny’n rhannol, sy’n argoeli’n dda ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Er 
bod gweithgareddau gweithgynhyrchu traddodiadol, sylfaenol ar raddfa fawr wedi dirywio, 
mae gweithgareddau gweithgynhyrchu gwerth uwch wedi bod yn tyfu, yn benodol mewn 
gweithrediadau bach a chanolig eu maint. 

4 Cofrestr Busnes ac Arolwg Cyflogaeth 2015
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Ffigur 10: Cyflogaeth ym mwrdeistref Sirol Caerffili yn ôl sector, 2015

Er bod Ffigur 10 yn awgrymu bod y diwydiannau amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 
yn gyfrifol am lai nac 0.1% o gyflogaeth yn y fwrdeistref sirol, yn anecdotaidd gwyddom nad 
yw hyn yn wir. Mae llawer o’n hamgylchedd naturiol yn dir fferm neu’n dir sy’n gysylltiedig â 
ffermio a’r ffermwyr sy’n rheoli ac yn cynnal y tirlun drwy arferion ffermio a gwaith cadwraeth. 
Yn y fwrdeistref sirol mae yna fwy na 300 o fusnesau ffermio sy’n cyflogi mwy na 500 o bobl, 
gan gynnwys ffermydd da byw ucheldir, mân-ddaliadau a daliadau tir âr o loriau’r dyffrynnoedd 
i gopaon bryniau. Mae’r fwrdeistref sirol yn gartref i wyth Cymdeithas Cominwyr, dau Glwb 
Ffermwyr Ifanc a dwy sioe amaethyddol boblogaidd. Mae’r rhain yn cyfrannu’n bositif i glytwaith 
diwylliannol amrywiol yr ardal ac yn pwysleisio rôl amaethyddiaeth yn yr economi wledig ac 
mewn gweithgarwch diwylliannol ehangach.

Mae’r tirlun, yn ogystal â’i werth esthetig ac ecolegol cynhenid, yn darparu’r deunyddiau crai ar 
gyfer sector cynhyrchu bwyd artisan sy’n tyfu, sy’n ategu’r cynhyrchwyr, gweithgynhyrchwyr 
a phroseswyr mwy sydd wedi eu lleoli yn y fwrdeistref sirol. Mae’r gwneuthurwyr artisan a 
chrefftus hyn yn trawsnewid cynnyrch y tir yn gynhyrchion sy’n ennill gwobrau, gan gynnwys 
cwrw, cig eidion, seidr a hufen iâ. Mae cartref Caws Caerffili hefyd yn cynhyrchu pasteiod, 
cacennau, prydau parod o gynhwysion lleol, menyn, cig oen, porc a siocled, sydd ar gael mewn 
rhwydwaith llewyrchus o farchnadoedd ffermwyr a marchnadoedd gwledig lleol.

Diwydiant Caerffili % Cymru %
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota (A) 0.0 1.5

Mwyngloddio, chwarela a chyfleustodau (B,D ac E) 3.2 2.1

Gweithgynhyrchu (C) 21.9 11.8

Adeiladu (F) 3.9 4.2

Crefftau modur (Rhan G) 2.0 2.1

Cyfanwerthu (Rhan G) 2.4 2.6

Manwerthu (Rhan G) 9.6 10.9

Trafnidiaeth a storio (yn cynnwys y post) (H) 3.4 3.5

Llety a gwasanaethau bwyd (I) 4.6 7.5

Gwybodaeth a chyfathrebu (J) 0.6 1.6

Ariannol ac Yswiriant (K) 1.3 2.3

Eiddo (L) 0.6 1.3

Proffesiynol, gwyddonol a thechnegol (M) 6.5 5.0

Gweinyddu busnes a gwasanaethau cymorth (N) 7.2 6.3

Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn (O) 6.9 7.0

Addysg (P) 10.2 10.2

Iechyd (Q) 12.7 16.0

Y celfyddydau, adloniant, hamdden a gwasanaethau eraill (R,S,T ac U) 3.1 4.2

Ffynhonnell: Ymholiad Busnes Blynyddol, Nomis
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Mae busnesau newydd wedi bod yn ddatblygiad pwysig fel dull i bobl leol ganfod eu hatebion 
gwaith eu hunain. Yn rhanbarth Gwent, bwrdeistref sirol Caerffili sydd â’r nifer fwyaf o fusnesau 
gweithredol, sef 3,995. Rhwng 2010 a 2014, yn nhermau canran, gwelodd y fwrdeistref sirol y 
cynnydd mwyaf yn nifer y busnesau, sef 6.3%5.

Y sector iechyd yw’r ail sector cyflogaeth mwyaf yn y fwrdeistref sirol, gyda 12.7% o’r 
gweithlu’n cael eu cyflogi yn y sector hwn, o gymharu â 16% ar gyfer Cymru gyfan.

Mae gan y fwrdeistref sirol lefelau cyflogaeth is mewn rhai sectorau o gymharu â chyfartaledd 
Cymru, yn benodol Llety a Gwasanaethau Bwyd, Gwybodaeth a Chyfathrebu, Ariannol ac 
Yswiriant ac Eiddo. Mae’n debygol y bydd angen cynyddu cyflogaeth yn y sectorau hyn yn y 
blynyddoedd i ddod er mwyn gwrthbwyso’r dirywiad tebygol mewn gweithgynhyrchu.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw’r cyflogwr sector cyhoeddus mwyaf yn y fwrdeistref sirol, 
gyda 8,939 (Mawrth 2016) sy’n darparu mwy na 100 o wasanaethau i breswylwyr lleol. Dangosir 
y niferoedd o staff sy’n cael eu cyflogi gan sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus eraill isod:

•  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi 13,000 o bobl ar draws Gwent
•  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru – yn y fwrdeistref sirol mae’r gwasanaeth yn cyflogi 58 

aelod o staff Dyletswydd Llawn Amser, 67 aelod o Staff Dyletswydd Wrth Gefn a 6 aelod o 
staff Cymorth.

•  Heddlu Gwent – mae’r heddlu’n cyflogi 1,215 o Swyddogion yr Heddlu, 686 aelod o staff yr 
Heddlu, 185 Swyddog Cymorth Cymunedol ar hyd a lled Gwent (Asesiad PEEL 2015)

•  Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent – cyflogir 18 o bobl ar draws Gwent gyfan.

Yn gyffredinol yn y fwrdeistref sirol, mae’r cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn cyflogaeth a’r 
lefelau o waith rhan amser yn unol â chyfartaleddau cenedlaethol fwy neu lai, er y gwelwyd bod 
y patrwm wedi symud yn y degawdau diwethaf o gyflogaeth dynion i gyflogaeth menywod.

Yn nhermau’r economi leol ac ansawdd bywyd i bobl leol, mae canol trefi yn y fwrdeistref 
sirol yn perfformio’n dda yn erbyn canolfannau eraill yn rhanbarthol, ond eu bod yn profi 
gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr a chyfraddau siopau gwag uwch o gymharu â thueddiadau 
hanesyddol. Dau reswm allweddol sy’n debygol o fod wedi dylanwadu ar hyn yw, yn gyntaf, 
gostyngiad yn arferion gwario defnyddwyr ac yn ail, newidiadau i lwfansau budd-daliadau 
lles . O’u cymharu â threfi tebyg ar draws De Cymru, mae busnesau newydd yn cymryd lle’r 
rhai na wnaethant lwyddo, ond nifer gyfyngedig o unedau manwerthu newydd sydd wedi eu 
darparu yn y fwrdeistref sirol yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned hefyd yn amlygu’r farn bod cyfraddau siopau 
gwag uchel yn nifer o’r trefi ac mai buddsoddiad cyfyngedig iawn a wnaed yn nhref 
Caerffili yn benodol, a oedd yn arwain at safbwyntiau negyddol am y cynnig manwerthu ac 
ymddangosiad y dref. 

Mae’r galw gan ddefnyddwyr yn sector manwerthu’r stryd fawr yn wastad, gyda chynnydd 
arwyddocaol mewn siopa ar y rhyngrwyd a mynychu datblygiadau y tu allan i’r dref. Rhydd 
hyn bwysau ar fanwerthwyr y stryd fawr i barhau i fod yn gystadleuol, sy’n ei gwneud yn 
arbennig o anodd i fanwerthwyr bach annibynnol oroesi yn ein trefi.

5 Demograffeg Busnes 2014
6 Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Tîm Rheoli Canol Tref
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Mae natur siopa yn parhau i esblygu, ac felly mae angen i ganol trefi sicrhau bod eu cynnig 
manwerthu’n parhau i fod yn berthnasol i’r bobl maent yn eu gwasanaethu. Amlygwyd 
y diffyg amrywiaeth yn y ddarpariaeth manwerthu leol fel problem yn y digwyddiadau 
ymgysylltu â’r gymuned, a phryder bod cymunedau’n dirywio gyda llai a llai’n cael ei 
ddarparu’n lleol. Awgrymodd cyfranogwyr yn y digwyddiad Digwyddiadau yn y Dyfodol 
bod ‘angen i’r stryd fawr drawsnewid beth ydynt a beth y gallent fod’, a phwysleisiwyd 
pwysigrwydd gwella ac ysgogi busnesau bach mewn canol trefi.

Gall busnesau lleol dderbyn cymorth gan Ganolfan Arloesi Menter Cymru (ICE) a hefyd drwy 
Dîm Cymorth Busnes a Chyllid Bwrdeistref Sirol Caerffili.

•  Mae ICE yn cynnal dyddiau agored, bob mis, i helpu pobl leol i sefydlu busnesau. Mae ICE 
wedi cynorthwyo cyfanswm o 444 o fusnesau i sefydlu yn y fwrdeistref sirol yn ystod eu 
pedair blynedd weithredol ddiwethaf.

•  Mae ICE yn cynnal clybiau 5yp i 9yh, sy’n cynnwys cyfleoedd rhwydweithio dros swper, yna 
sesiynau busnes ffurfiol sy’n ymwneud â rhagolygon llif arian, cynllunio busnes, marchnata 
a chynhyrchu.

•  Mae ICE yn cynnal digwyddiadau brecwast i fusnesau lleol, bob 6 wythnos i helpu 
busnesau sydd â’r potensial i dyfu.

•  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn darparu grantiau o hyd at £500 i fusnesau newydd 
a Grant Datblygu Busnes gwerth £2,000 i fusnesau mwy sefydledig.

Cyrhaeddiad addysgol

“Addysg yw asgwrn cefn bywyd. Nid yw’r lefel uchel o bobl heb gymwysterau yn newydd i’r ardal...
mae angen y math cywir o gyfleoedd academaidd a galwedigaethol i sicrhau bod gan bobl 
leol y cymwysterau technegol sydd eu hangen ar gyfer swyddi yn y dyfodol”  (Cyfranogwr yng 
Ngweithdy Ardal Gymunedol Cwm Rhymni Uchaf 28 Gorffennaf 2016)

Y gyfran o boblogaeth bwrdeistref sirol Caerffili heb unrhyw gymwysterau yn 2011 oedd 
31.4% . Mae hyn yn welliant mawr o gymharu â’r ganran o 39.8% yn 2001. Fodd bynnag, o 
gymharu hyn â ffigur 26% Cymru gyfan, mae’r diffyg cymwysterau yn fater o bryder mawr, 
gyda lefelau isel o sgiliau rhifedd a llythrennedd sylfaenol yn rhai o’n cymunedau mwyaf 
difreintiedig yn peri problem yn benodol. Yn yr un modd, mae’r gyfran o weithlu’r fwrdeistref 
sirol sydd wedi eu cymhwyso i lefel gradd neu gyfwerth (18.7%) yn sylweddol is na Chymru 
(24.5%). Mae cyflogwyr wedi mynegi pryder ynglŷn â’r anallu i lenwi swyddi gwag gyda phobl 
leol cymwys a medrus.

7 Cyfrifiad 2011 
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Dengys Ffigur 11 y ganran o bobl o oedran gwaith heb unrhyw gymwysterau yn 2015. Ar 
draws rhanbarth Gwent roedd amrywiaeth eang yng nghanran y bobl o oedran gwaith 
heb unrhyw gymwysterau, o 6% yn Sir Fynwy i 19.6% ym Mlaenau Gwent. Y ffigur ar gyfer 
bwrdeistref sirol Caerffili oedd 11.3%, sy’n uwch na chyfartaledd Cymru ar 9.5%.

Gwelodd pob ardal awdurdod lleol yn rhanbarth Gwent gynnydd yng nghanran y bobl o 
oedran gweithio sy’n gymwys i NQF Lefel 3 neu uwch (gan gynnwys Safon Uwch, NVQ Lefel 3, 
Diploma BTEC, Tystysgrifau a Gwobrau a BTEC / OCR Nationals) yn y cyfnod o 2011 i 2015. 

Ffigur 11: % o bobl o oedran gweithio heb unrhyw gymwysterau ar gyfer awdurdodau lleol Gwent

Ffigur 12: y % o bobl o oedran gweithio sy’n gymwys i lefel 3 neu uwch y Fframwaith 
Cymwysterau Cenedlaethol ar gyfer awdurdodau lleol Gwent o 2011 i 2015

Dengys Ffigur 12 bod bwrdeistref sirol Caerffili wedi profi’r cynnydd mwyaf yn ystod y cyfnod 
(cynnydd o 10.9%) gyda’r cynnydd lleiaf yng Nghasnewydd (cynnydd o 3.8%). Fodd bynnag, 
mae cyfran preswylwyr y fwrdeistref sirol a oedd wedi eu cymhwyso yn 2015 i NQF Lefel 3 neu 
uwch (53.8%) yn parhau i fod yn is na chyfartaledd Cymru (57.5%).
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Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol(ONS)

CymruCasnewydd Sir Fynwy TorfaenBlaenau GwentCaerffili 
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Data cyfyngedig sydd ar gael am sgiliau sylfaenol oedolion. Fodd bynnag, dengys arolygon 
a gynhaliwyd yn 2004 a 2010  bod gwelliant cenedlaethol mewn lefelau llythrennedd, gyda 
88% o bobl yn yr arolwg wedi eu hasesu ar Lefel 1  neu uwch yn 2010 o gymharu â 75% yn 
2004, gyda’r 12% sy’n weddill yn 2010 wedi eu hasesu â llythrennedd lefel mynediad neu 
is. Ychydig iawn o newid a welwyd yn y lefelau rhifedd yn yr un cyfnod, gyda 50% o bobl 
yn yr arolwg wedi eu hasesu ar Lefel 1 neu uwch, o gymharu â ffigur o 47% yn 2004, gyda’r 
50% a oedd yn weddill yn 2010 wedi eu hasesu ar lefel mynediad neu is. Roedd y lefelau 
llythrennedd uchaf ymhlith y rhai â lefelau uwch o incwm aelwydydd, y rhai â’r cymwysterau 
uwch ac ymhlith y grwpiau oedran hŷn.

Yn anecdotaidd, gwyddom fod lefelau llythrennedd a rhifedd ymysg oedolion yn broblem 
yn ein cymunedau mwy difreintiedig, gyda rhai oedolion yn methu darllen na defnyddio 
mathemateg syml yn eu bywydau dyddiol. Mae hyn yn debygol o gael effaith arwyddocaol 
ar eu gallu i ddod o hyd i swydd neu gael mynediad at gyfleoedd addysg a hyfforddiant. I 
rieni, bydd hyn hefyd yn effeithio ar eu gallu i roi cefnogaeth effeithiol i’w plant drwy’r system 
addysg, a gallai hefyd effeithio ar uchelgeisiau rhieni ar gyfer eu plant.

Mewn sesiwn drafod a gynhaliwyd gyda Fforwm Busnes Caerffili ac ICE Cymru, fel rhan o’r 
gweithgarwch ymgysylltu, roeddent o’r farn bod sicrhau addysg dda yn allweddol ar gyfer 
paratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith. Nodwyd nad yw cynghorwyr gyrfaoedd yn ymweld ag 
ysgolion mwyach a chael sgyrsiau un i un gyda disgyblion ar ddewisiadau gyrfa posibl, barn a 
adleisiwyd hefyd gan Fforwm Ieuenctid Caerffili.

Gwelodd y Fforwm Busnes ac ICE Cymru bod y Cwricwlwm Cenedlaethol yn fwy cyfyngol, ac 
awgrymodd y dylai fod dull yn bodoli i fusnesau lleol allu bwydo i waith datblygu meysydd 
llafur ysgolion. Pwysleisiodd y Fforwm Ieuenctid yr angen am fwy o amrywiaeth yn y meysydd 
llafur, gyda mwy o ddewis o bynciau academaidd a galwedigaethol.

Roedd lleoliadau gwaith hefyd yn faes a amlygwyd fel problem, gyda’r Fforwm Busnes ac ICE 
Cymru yn nodi nad oes system ar waith mwyach i gysylltu ysgolion a busnesau lleol ar gyfer 
cyfleoedd profiad gwaith. Roedd y Fforwm Ieuenctid hefyd o’r farn bod y cyfleoedd hyn yn 
bwysig, ochr yn ochr â’r angen am fwy o brentisiaethau modern.

Mae’r safonau addysgol yn gwella yn y fwrdeistref sirol, ond mae cyflymder y gwelliant hwn 
yn arafach nac mewn awdurdodau tebyg yng Nghymru. Y gyfran o bobl ifanc 15 oed yn y 
fwrdeistref sirol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 (5 neu fwy o raddau TGAU A*-C) wedi cynyddu 
o 62.5% yn 2011011 i 80.1% yn 2014-15, cynnydd o 17.6%. Mae hyn ychydig yn uwch na 
chynnydd Cymru gyfan, o 16.8% rhwng y ddau bwynt amser, fodd bynnag, mae’r ffigur o 
80.1% yn 2014-15 yn parhau i fod yn is na ffigur Cymru, sef 84.1%.

Dengys Ffigur 13 gyrhaeddiad addysgol disgyblion yn rhanbarth Gwent a fesurir drwy 
gyflawni trothwy Lefel 2 (L2+) (5 neu fwy o raddau TGAU A*-C, gan gynnwys Cymraeg neu 
Saesneg iaith gyntaf a Mathemateg rhwng 2010-11 a 2014-15.

8 Llywodraeth Cymru
9 Cyfwerth â 5 TGAU Gradd D-G
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Dengys ffigur 13 bod y ganran o bobl ifanc 15 oed ym mwrdeistref sirol Caerffili sy’n 
cyflawni’r dangosydd L2+ wedi cynyddu o 43.3% yn 2010-11 i 52.6% yn 2014-15, cynnydd o 
9.3%. Dyma’r ail gynnydd isaf ar draws awdurdodau lleol Gwent, gyda dim ond Casnewydd 
yn dangos cynnydd llai (6.5%). Gwelwyd y cynnydd mwyaf yn Sir Fynwy (15.6%). Roedd y 
gwelliant ar draws Cymru gyfan yn 7.8% yn yr un cyfnod. Mae ffigur bwrdeistref sirol Caerffili o 
52.6% yn 2014-15 yn parhau i fod yn is na chyfartaledd Cymru, sef 57.9%.

Mae’r darlun o’r gyfran o blant 7 oed sy’n cyflawni’r lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen yn fwy cadarnhaol ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Ffigur 13: % o ddisgyblion 15 oed a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 yn cynnwys gradd A*-C 
TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf a Mathemateg ar gyfer awdurdodau lleol 
Gwent 2010-11 i 2014-15

Ffigur 14: % o’r holl blant 7 oed a gyflawnodd y lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2011-12 i 2015-16
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Mae Ffigur 14 yn dangos bod 88.6% o blant 7 oed wedi cyflawni’r meincnod hwn yn y fwrdeistref 
sirol, sydd ychydig yn uwch na ffigur Cymru, sef 87%. Mae’r canrannau ar gyfer bwrdeistref sirol 
Caerffili hefyd yn uwch na chyfartaledd Cymru am bob blwyddyn ers 2011-12, a’r trydydd uchaf 
ar draws rhanbarth Gwent, y tu ôl i Sir Fynwy a Chasnewydd ar gyfer 2015-16. Fodd bynnag, 
gwelwyd gostyngiad bychan yn y dangosydd ym mwrdeistref sirol Caerffili ers 2014-15.

Mae angen gwella perfformiad yn y safonau cyrhaeddiad ymhellach ar draws y cyfnodau 
allweddol Addysg, yn arbennig y dangosydd Lefel 2 (L2+), gan gynnwys y lefel hon, o gymharu 
â’r awdurdodau lleol sy’n perfformio’n well a chyfartaledd Cymru. Nid oes amheuaeth y bydd y 
mesur hwn yn effeithio ar ragolygon bywyd dysgwyr presennol a dysgwyr y dyfodol, oherwydd 
bydd cyflawni’r dangosydd L2+ yn 16 oed yn agor cyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 
pellach i’n pobl ifanc.

Cynhyrchwyd Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2015: Cymru yn dilyn cyfweliadau gyda mwy na 6,000 o 
gyflogwyr yng Nghymru. Mae’r arolwg yn archwilio’r heriau sgiliau sy’n wynebu cyflogwyr gyda’u 
gweithluoedd presennol ac wrth recriwtio, y defnydd a wnânt o sgiliau eu staff, lefelau a natur y 
buddsoddiad mewn hyfforddiant a datblygu, a’r berthynas rhwng heriau sgiliau, gweithgarwch 
hyfforddiant a strategaeth fusnes. Mae rhywfaint o ddata ar gael ar lefel rhanbarth de-ddwyrain 
Cymru ac ymhlith y prif benawdau mae:

•  Bu twf sylweddol yn nifer y cyflogwyr a oedd yn weithredol yn y farchnad recriwtio yn 2015 o 
gymharu â 2013: roedd gan 17% o sefydliadau yng Nghymru (14% yn 2013) a 19% yn ne-ddwyrain 
Cymru o leiaf un swydd wag ar adeg gwaith maes ESS 2015.

•  Roedd nifer y swyddi gwag yng Nghymru wedi cynyddu o tua 26,000 yn 2013 i tua 36,000 yn 2015, 
gyda 18,400 o swyddi gwag yn ne-ddwyrain Cymru

•  Roedd gan 6% o gyflogwyr yng Nghymru o leiaf un swydd wag prinder sgiliau ar adeg yr arolwg, 
cynnydd o 4% yn 2013. Roedd gan 6% o gyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru o leiaf un swydd 
prinder sgiliau hefyd ar adeg yr arolwg yn 2015.

•   Cynyddodd dwysedd y swyddi gwag prinder sgiliau (cyfran y swyddi gwag yr oedd cyflogwyr 
yn cael anhawster eu llenwi oherwydd prinder sgiliau) o 20% yn 2013 i 24% yn 2015. Dwysedd y 
swyddi gwag prinder sgiliau yn ne-ddwyrain Cymru oedd 23% yn 2015.

•  Yng Nghymru roedd y dwysedd swyddi gwag prinder sgiliau uchaf ar gyfer Swyddi Crefftus (roedd 
43% o’r holl swyddi gwag ar gyfer yr alwedigaeth hon yn anodd eu llenwi). Bu cynnydd mawr 
hefyd yn nwysedd y swyddi gwag prinder sgiliau ar gyfer Gweithredwyr Peiriannau hefyd, o 25% 
yn 2013 i 40% yn 2015. Yn ne-ddwyrain Cymru, roedd dwysedd y swyddi gwag prinder sgiliau ar 
gyfer Swyddi Crefftus hefyd, ar 47% yn 2015.

•  Dywedodd 9% o sefydliadau yng Nghymru yn 2015 bod swyddi penodol yr oeddent yn cael 
anhawster i gadw staff, gyda ffigur o 6% ar gyfer de-ddwyrain Cymru.

•   Y cyflogwyr yn y sector Gwestai a Bwytai yng Nghymru oedd fwyaf tebygol o brofi anawsterau 
cadw cyflogeion (20%) a Swyddi Crefftus oedd y grŵp galwedigaethol a oedd fwyaf tebygol o 
brofi anawsterau cadw cyflogeion (26%) yn 2015.

•  Dywedodd 86% o gyflogwyr yng Nghymru bod ganddynt weithlu gwbl fedrus, gyda’r 14% sy’n 
weddill yn nodi bod bylchau sgiliau yn eu sefydliad, gyda thua 54,000 o staff nad ydynt yn meddu 
ar fedrusrwydd yn eu rôl bresennol (4.5% o’r gweithlu yng Nghymru). Ystyriwyd bod dwy ran o 
dair o’r bylchau sgiliau wedi eu hachosi (yn rhannol beth bynnag) naill ai oherwydd bod y staff yn 
newydd i’w rôl, neu am nad oedd eu hyfforddiant ar gyfer y rôl wedi ei gwblhau. Roedd y dwysedd 
yn y bwlch sgiliau uchaf yn rhanbarth de-ddwyrain Cymru (4.9%).

•  Dywedodd 34% o gyflogwyr yng Nghymru bod ganddynt o leiaf un cyflogai oedd yn meddu ar 
sgiliau a chymwysterau uwchlaw’r rhai a oedd yn ofynnol ar gyfer eu rôl bresennol, gyda 89,000 o 
weithwyr yn cael eu tanddefnyddio yn y ffordd hon (8% o’r holl staff).
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Er bod y wybodaeth uchod yn berthnasol i Gymru a de-ddwyrain Cymru, mae’r darlun yn 
debygol o fod yn debyg ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili. Yn anecdotaidd, un o’r problemau 
sy’n cael eu codi’n aml gan fusnesau lleol yw eu gallu i recriwtio staff sy’n meddu ar y 
wybodaeth a’r sgiliau priodol sydd eu hangen yn eu maes busnes hwy.

Gweithgarwch economaidd

“Rhaid i ni alluogi pobl i helpu eu hunain – gwerthfawrogi eu gwerth, eu gwneud hwy a’u 
cymunedau yn uchelgeisiol. Mae cymunedau sy’n cael eu hystyried yn rhai sy’n methu yn 
broffwydoliaeth hunangyflawnol.”  (Cyfranogwr yn y Digwyddiad Senarios y Dyfodol 20 
Medi 2016)

Dengys Ffigur 15, ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill i fis Mehefin 2016, mai’r ganran o bobl o oedran 
gweithio (16-64 oed) yng Nghaerffili a oedd yn economaidd weithgar oedd 74.9%. Dyma’r 
trydydd ffigur uchaf yng Ngwent ac ychydig yn is na chyfartaledd Cymru, sef 75.2%.

Y ganran o bobl o oedran gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili a oedd mewn gwaith rhwng 
mis Ebrill a mis Mehefin 2016 oedd 70.6%. Unwaith eto, hwn yw’r trydydd ffigur uchaf yn 
rhanbarth Gwent y tu ôl i Sir Fynwy a Thorfaen, ac yn is na chyfartaledd Cymru ar 71.3%. Mae’r 
ffigurau hyn wedi parhau’n gymharol gyson rhwng Ebrill-Mehefin 20134 ac Ebrill-Mehefin 2016.

Ar gyfer y cyfnod Gorffennaf 2015 i Fehefin 2016, bwrdeistref sirol Caerffili oedd â’r drydedd 
gyfradd ddiweithdra uchaf ymysg y boblogaeth oedran gweithio ar 5.7%, gyda Blaenau 
Gwent (8.8%) a Chasnewydd (6.1%) yn arddangos cyfradd uwch . Roedd cyfradd bwrdeistref 
sirol Caerffili ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru ar 5.1%. Dengys Ffigur 16 y gyfradd 
ddiweithdra ar gyfer awdurdodau lleol Gwent a Chymru rhwng Gorffennaf 2011 a Mehefin 2016.

10 Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

Ffigur 15: % o bobl o oedran gweithio a oedd yn economaidd weithgar yn awdurdodau lleol 
Gwent, Ebrill i Fehefin 2016
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Fel y gwelwn o Ffigur 16, y tuedd cyffredinol ar draws yr holl awdurdodau lleol yng Ngwent 
yw bod y gyfradd ddiweithdra yn gostwng, ac ym mwrdeistref sirol Caerffili mae’r ffigur wedi 
gostwng o 10.6% ar gyfer y cyfnod o fis Gorffennaf 2011 i fis Mehefin 2012, i 5.7% ar gyfer y 
cyfnod o fis Gorffennaf 2015 i fis Mehefin 2016. Fodd bynnag, ym mhob blwyddyn, mae cyfradd 
bwrdeistref sirol Caerffili yn uwch na chyfartaledd Cymru. 

Yn ôl Cyfrifiad 2011, y gyfradd ddiweithdra ymhlith dynion oedd 6.5% a 7.6% ymhlith menywod. 
Roedd y ffigurau diweithdra ar gyfer y fwrdeistref sirol a Chymru yn uwch na chyfartaledd y DU, ar 
5.4%. Er bod cyfraddau diweithdra yn debyg i’r rhai ar gyfer Cymru gyfan, mae gan y fwrdeistref 
sirol lefelau uwch o anweithgarwch economaidd oherwydd salwch / anabledd parhaol.

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

Ffigur 16: % o bobl o oedran gweithio a oedd yn ddi-waith ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 
rhwng Gorffennaf 2011-Mehefin 2012 a Gorffennaf 2015-Mehefin 2016
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Enw’r ward % Dynion
sy’n ddi-waith

% Menywod sy’n 
ddi-waith

Cwm Aber 9.0 4.8

Aberbargod 9.7 4.7

Abercarn 6.7 3.1

Argoed 9.1 4.9

Bargod 9.6 5.3

Bedwas, Tretomos a Machen 6.1 3.6

Coed Duon 4.2 2.7

Cefn Fforest 6.6 4.5

Crosskeys 5.2 3.5

Crymlyn 6.6 3.0

Cwm Daran 5.6 3.9

Gilfach 6.3 4.2

Hengoed 7.5 4.0

Llanbradach 7.5 4.5

Maes-y-cwmwr 6.6 3.1

Morgan Jones 6.1 3.1

Moria 7.9 5.4

Nelson 4.8 3.1

Tredegar Newydd 11.8 4.9

Trecelyn 6.1 4.1

Pengam 6.6 3.7

Penmaen 4.3 3.0

Pen-yr-heol 5.9 3.5

Pontllan-fraith 6.2 3.1

Pontlotyn 8.5 3.6

Dwyrain Rhisga 6.7 3.6

Gorllewin Rhisga 7.4 3.3

Catwg Sant 5.9 3.7

Sant Iago 8.5 3.8

Martin Sant 3.6 2.2

Twyn Carno 8.4 7.2

Ynysddu 5.8 3.7

Ystrad Mynach 4.7 3.2

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 

Ffigur 17: y % o ddynion a menywod sy’n anweithgar yn economaidd yn wardiau bwrdeistref 
sirol Caerffili, 2011
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Fel y gwelwn o Ffigur 17, mae lefelau diweithdra yn amrywio’n sylweddol rhwng wardiau 
gwahanol y fwrdeistref sirol. I ddynion, mae’n amrywio o 3.6% yn ward Sant Martins i 11.8% 
yn ward Tredegar Newydd. Yn yr un modd, i fenywod mae’n amrywio o 2.2% yn ward Sant 
Martins i 7.2% yn ward Twyn Carno.

Mae anweithgarwch economaidd yn broblem fawr ym mwrdeistref sirol Caerffili, yn arbennig 
o ran preswylwyr lleol sydd â salwch neu anabledd parhaol. Ar gyfer y cyfnod o fis Gorffennaf 
2015 i fis Mehefin 2016, roedd 25.1% o breswylwyr 16-64 oed bwrdeistref sirol Caerffili yn 
anweithgar yn economaidd, y drydedd lefel uchaf ymhlith awdurdodau lleol Gwent y tu ôl i 
Flaenau Gwent (28.3%) a Chasnewydd (28.2%). Mae’r ffigur hefyd yn uwch na chyfartaledd 
Cymru, sef 24.8% .
O’r unigolion hynny a oedd yn anweithgar yn economaidd yn ystod y cyfnod hwn, ym 
mwrdeistref sirol Caerffili, roedd gan 35.2% ohonynt salwch neu anabledd parhaol, yn ail 
uchaf i Flaenau Gwent (39.1%) ac eto yn uwch na chyfartaledd Cymru o 29%.
Roedd nifer yr aelwydydd yn y fwrdeistref sirol lle nad oedd unrhyw oedolyn mewn gwaith 
â thâl hefyd yn broblem fawr. Bwrdeistref sirol Caerffili sydd â’r ail gyfran uchaf o aelwydydd 
heb waith yn 2015 ar draws rhanbarth Gwent, sydd 19.7% yn uwch na chyfartaledd Cymru o 
18.3%. Dengys Ffigur 18 y newid yng nghanran yr aelwydydd heb waith rhwng 2011 a 2015.

11 2011 Annual Population Survey, NOMIS
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Gwelwyd gostyngiad yng nghyfran yr aelwydydd heb waith yn y fwrdeistref sirol flwyddyn 
ar ôl blwyddyn o 24.1% yn 2011 i 19.9% yn 2013, ond yna cynyddodd yn sylweddol i 24% 
yn 2014, er bod y ffigur hwn yn gostwng eto yn 2015. Mae tuedd sylweddol ar i lawr yng 
nghyfran yr aelwydydd heb waith ar draws yr holl awdurdodau lleol yng Ngwent.

Enillion a buddion sy’n gysylltiedig â gwaith

“A ydym yn gwybod pam fod pobl yn hawlio Budd-dal Analluogrwydd / Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 
- mwy o resymau hanesyddol e.e. dylai clefydau anadlol fod yn gwella felly ai achosion ffordd o fyw sy’n 
gyfrifol am hyn?”  (Cyfranogwr yn Nigwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Mae’n debyg mai incwm yw’r ffactor pwysicaf ar gyfer cyflawni anghenion sylfaenol pobl 
a gall hefyd gynyddu’r rhyddid sydd ganddynt i wneud dewisiadau ynglŷn â’u bywydau. 
Dengys Ffigur 19 mai £483.90 oedd y cyflog llawn gros wythnosol cyfartalog ym mwrdeistref 
sirol Caerffili, y trydydd uchaf ymhlith awdurdodau lleol Gwent y tu ôl i Sir Fynwy (£623.40) a 
Thorfaen (£492.20) a hefyd y tu ôl i gyfartaledd Cymru o £498.30.12

12 Deall Llesiant Lleol: Data Cryno ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ffigur 18: % o aelwydydd heb waith ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2011 i 2015
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Yn 2016, cyflog llawn wythnosol cyfartalog dynion ym mwrdeistref sirol Caerffili oedd £545.30, 
ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru o £536.60. I fenywod, y cyflog llawn wythnosol 
cyfartalog oedd £421.90, sydd llawer yn is na chyfartaledd Cymru o £450.40. Yn 2015-16, ym 
mwrdeistref sirol Caerffili roedd £96 o wahaniaeth mewn cyflog wythnosol rhwng dynion a 
menywod, yr ail uchaf y tu ôl i Gasnewydd (£121) ac yn uwch na chyfartaledd Cymru o £86.

Mae’r graddau y mae pobl o oedran gweithio yn ddibynnol ar fudd-daliadau lles yn gallu 
darparu safbwynt bellach ar lesiant economaidd. Mae Ffigur 20 yn dangos, ym mis Hydref 
2016, bod 1.9% o bobl o oedran gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili yn hawlio Lwfans Ceisio 
Gwaith, y trydydd ffigur uchaf ar draws rhanbarth Gwent, y tu ôl i Flaenau Gwent (2.6%) a 
Chasnewydd (2.1%), ac yn uwch na chyfartaledd Cymru o 1.5%.

Y gyfran o bobl ifanc 17-24 oed a oedd yn byw ym mwrdeistref sirol Caerffili a oedd yn hawlio 
Lwfans Ceisio Gwaith ym mis Hydref 2016 oedd 15.1%, yr ail uchaf yn rhanbarth Gwent y tu ôl i 
Flaenau Gwent (15.8%) ac yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru o 14%.

Mae’n bwysig nodi’r rhesymau pam fod y ganran o bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn 
sylweddol is na’r gyfran o breswylwyr sy’n ddi-waith. Y rheswm am hyn yw mai dim ond am gyfnod 
o amser cyfyngedig y gellir hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ac mae’n rhaid i unigolion fod yn barod ac 
yn gallu chwilio am waith er mwyn ei hawlio. Yn ogystal, mae hawlwyr newydd yn cael eu symud i’r 
Credyd Cynhwysol, felly dros amser bydd hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith yn diflannu’n llwyr.

Ffigur 19: cyflog llawn gros wythnosol cyfartalog (£) ar gyfer awdurdodau lleol Gwent, 2016

Ffigur 20: % o bobl o oedran gwaith a oedd yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar gyfer 
awdurdodau lleol Gwent Hydref 2014 i Hydref 2016
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Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd yn fudd-daliadau gwaith sydd 
hefyd yn bwysig yn nhermau lefelau incwm posibl preswylwyr lleol.

Ym mis Mai 2016, roedd 9.8% o’r boblogaeth oedran gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili yn 
hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Fudd-dal Analluogrwydd, yr ail gyfran uchaf y tu ôl i 
Flaenau Gwent (12%). Mae’r ffigur hwn yn uwch na chyfartaledd Cymru o 8.4%.

Dengys Ffigur 21 y gyfran o’r boblogaeth o oedran gweithio ym mhob awdurdod lleol yng 
Ngwent a oedd yn hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Fudd-dal Analluogrwydd rhwng 
Mai 2012 a Mai 2016. Er bod tuedd positif ar i lawr o 10.9% i 9.8% ym mwrdeistref sirol Caerffili 
yn ystod y cyfnod o amser, mae’n parhau i gyfateb i dros 11,000 o breswylwyr a oedd yn 
hawlio’r budd-daliadau lles penodol hyn ym Mai 2016, sy’n nifer sylweddol.

Ffigur 21: % o bobl o oedran gweithio sy’n hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Fudd-dal 
Analluogrwydd ar gyfer awdurdodau lleol Gwent Mai 2012 i Mai 2016

Ffynhonnell: Adran Gwaith a Phensiynau, NOMIS
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Cludiant a chymudo

“Nid yw’r seilwaith presennol yn ymdopi. Mae gormod o dagfeydd traffig. Mae angen datblygu’r 
seilwaith (ffyrdd, trenau, siopau) cyn dechrau ar ddatblygiadau newydd” (Cyfranogwr yn y 
digwyddiad Panel Safbwyntiau 11 Gorffennaf 2016)

Mae’n werth nodi yn 201513, bod 39,000 o breswylwyr lleol yn cymudo y tu allan i fwrdeistref 
sirol Caerffili yn ddyddiol. Yn gyffredinol, mae 20,200 o weithwyr net yn cymudo i’w swyddi y 
tu allan i’r fwrdeistref sirol.

Y cyrchfannau cymudo mwyaf poblogaidd yw Caerdydd a Chasnewydd, a Rhondda Cynon Taf 
yw’r brif ffynhonnell o gymudo i mewn, wedi ei dilyn yn agos gan Gaerdydd a Blaenau Gwent. 
Dengys hyn, er bod y llifau cymudo amlycaf rhwng y fwrdeistref sirol a Chaerdydd yn gryf, mae 
yna lefelau uchel o gymudo ochrol hefyd ar draws y Cymoedd. Dangosodd y digwyddiadau 
ymgysylltu â’r gymuned mai cyfleoedd cludiant cyhoeddus cyfyngedig oedd yn bodoli ar gyfer 
symud o’r dwyrain i’r gorllewin o fewn neu’r tu allan i’r fwrdeistref sirol, ac felly mae’n bosibl 
tybio bod y mwyafrif o’r teithiau ochrol hyn yn cael eu gwneud mewn ceir.

Mae gan 75.6% o aelwydydd yn y fwrdeistref sirol fynediad at o leiaf un cerbyd modur, o 
gymharu â chyfartaledd Cymru o 77.1%. Mae 80% o’n preswylwyr yn teithio mewn car (naill 
ai fel gyrrwr neu deithiwr), beic modur, sgwter neu foped, mae 7.8% yn teithio ar drafnidiaeth 
gyhoeddus, mae 8.3% yn teithio ar droed neu ar feic ac mae 2.9% yn gweithio o adref  . Mae’r 
pellter teithio i’r gwaith a chyfleoedd hyfforddi yn sicr yn ffactor pwysig i gael mynediad 
at gyflogaeth. Felly, bydd y rhwystrau a godwyd gan ein preswylwyr ynglŷn ag argaeledd 
cludiant cyhoeddus a’r costau cysylltiedig yn dwysáu’r angen i ddefnyddio’r car fel y prif ddull o 
deithio i’r gwaith.

Dull Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o ymdrin â thrafnidiaeth yw cefnogi ymrwymiad 
Prifddinas-Ranbarth i ddyfodol carbon isel, sydd â rhwydwaith trafnidiaeth a diwylliant 
symudedd sy’n cyfrannu’n gadarnhaol i economi lewyrchus ac iechyd a llesiant ei 
ddinasyddion, a lle mae teithio cynaliadwy yn ddewis opsiwn. Cylch gwaith penodol y Metro 
yw cynyddu cysylltedd a lleihau amseroedd aros (yn benodol i Gaerdydd), a fydd gobeithio o 
fudd i’n preswylwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Fodd bynnag, mae rhannau o’r fwrdeistref sirol sy’n parhau i fod angen buddsoddiad yn 
y seilwaith trafnidiaeth. Mae angen gwelliannau i Fasn Caerffili er mwyn lleihau tagfeydd 
traffig a gwella ansawdd aer a’r A472 ym Maes-y-cwmwr yw’r prif wasgle ar y llwybr dwyrain-
gorllewin strategol Canol y Cymoedd. Mae angen gwneud gwelliannau i reilffordd Glynebwy 
i Gasnewydd er mwyn gwasanaethu ein hail gyrchfan cymudo allanol fwyaf, ac mae Cwm 
Rhymni’n or-ddibynnol ar yr A469 i gael mynediad.

Dewis arall i drafnidiaeth gyhoeddus neu deithio mewn car yw’r cyfle i ddefnyddio dulliau 
teithio cynaliadwy. Mae Llwybr 47 y Rhwydwaith Llwybrau Beicio Cenedlaethol yn rhedeg o 
Gasnewydd i Abergwaun, cyfanswm o 134 o filltiroedd. Mae’r llwybr 12 milltir (19 cilomedr) 
sydd ym mwrdeistref sirol Caerffili yn rhedeg drwy Goridor Canol y Cymoedd o Risga, drwy 
Gwm Sirhywi ar draws i Gwm Rhymni a thrwy Barc Penallta i Dreharris. Mae’n llwybr gymharol 
wastad sy’n dilyn nifer o’r hen reilffyrdd, ac mae’n addas i amrywiaeth eang o ddefnyddwyr.

13 StatsCymru, Llywodraeth Cymru
14 Cyfrifiad 2011 
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Mae Llwybr 4 y Lôn Geltaidd yn rhedeg o Nantgarw i Fachen, drwy ganol Tref Caerffili. Mae 
Llwybr Taf (Llwybr 8), sy’n 55 milltir o hyd yn cysylltu Caerffili â Chaerdydd, Pontypridd, Merthyr 
Tudful a thua’r gogledd i Fannau Brycheiniog. Mae Llwybr 467 yn rhedeg o’r Coed Duon i 
Lwyncelyn, gan ddechrau ger pont enwog y Siartwyr. Yn olaf, mae llwybr beicio Cwm Darran 
(Llwybr 469) yn rhedeg ar hyd yr hen reilffordd i Fochriw, ac mae llwybr Cwm Rhymni (Llwybr 
468) yn teithio drwy Dredegar Newydd ac ymlaen tuag at Rymni.

Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?

Mewn trafodaeth a gynhaliwyd gyda Fforwm Busnes Caerffili a Chanolfan Arloesi Menter Cymru 
(ICE), daeth y materion canlynol i’r amlwg fel materion pwysig sy’n ymwneud ag addysg:

•  Addysg - ystyriwyd bod sicrhau addysg dda yn bwysig i baratoi pobl ifanc ar gyfer gwaith. 
Nodwyd nad oedd cynghorwyr gyrfaoedd yn mynd i ysgolion mwyach a chael sgyrsiau un i 
un gyda disgyblion ar eu dewisiadau gwaith posibl. Ystyriwyd y dylai disgyblion ystyried eu 
dewisiadau gwaith posibl ym mlwyddyn 9, cyn iddynt ddewis eu pynciau astudio.

•  Cwricwlwm cyfyngol - soniwyd bod y Cwricwlwm Cenedlaethol yn mynd yn fwy cyfyngol, 
sy’n cyfyngu ar allu disgyblion i fod yn barod am waith. Ystyriwyd bod ieithoedd modern yn 
cael eu cynnig lai a llai mewn ysgolion. Cafwyd awgrym bod angen i anghenion busnesau 
lleol fwydo i mewn i’r gwaith o ddatblygu meysydd llafur ysgolion. Ystyriwyd y gellid annog 
ysgolion i gynnwys sgiliau entrepreneuraidd mewn meysydd llafur, er mwyn helpu pobl 
ifanc i agor eu meddyliau i’w potensial eu hunain o ran datblygu syniadau busnes.

•  Lleoliadau gwaith - nodwyd nad oedd system ar waith mwyach o gysylltu ysgolion gyda 
busnesau lleol er mwyn i bobl ifanc gael cyfleoedd profiad gwaith, sy’n ei gwneud yn 
fwy anos o lawer i ddisgyblion gael ymdeimlad o’r mathau o yrfa y byddai ganddynt 
ddiddordeb ynddi.

•  Mentora athrawon - er mwyn helpu athrawon i ddeall y sylfaen sgiliau sydd ei hangen gan 
yr economi fusnes leol, awgrymwyd y byddai’n ddefnyddiol cael mentoriaid busnes ar gyfer 
mentora athrawon. 

Roedd y safbwyntiau hyn yn debyg i farn Fforwm Ieuenctid Caerffili a fynegwyd yn ein 
digwyddiad ymgysylltu, gan gynnwys yr angen am fwy o amrywiaeth ym maes llafur ysgolion, 
pwysigrwydd cyngor amserol ar yrfaoedd (a oedd, yn eu barn nhw, yn cael ei leihau) a 
phwysigrwydd lleoliadau gwaith a phrentisiaethau. Nodwyd yr angen am fwy o brentisiaethau 
modern hefyd yn y Diwrnod Digwyddiadau yn y Dyfodol, er mwyn lleihau gorddibyniaeth ar 
ganlyniadau arholiadau yn 16 oed a darparu mwy o gymhellion i hyfforddi a chyflogaeth yn y 
sgiliau rydym yn eu colli fel cymdeithas.

Cyfeiriwyd yn aml at broblemau tagfeydd traffig yn y gweithdai ardal cymunedol. Mae polisiau’r 
Llywodraeth i leihau’r defnydd o geir a pharcio ceir, yn ogystal â’r pwyslais cynyddol ar yr 
amgylchedd, yn golygu y bydd mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yn elfen fwyfwy pwysig er 
mwyn i safleoedd cyflogaeth barhau i fod yn hyfyw. Felly, bydd dulliau trafnidiaeth gwahanol, 
preifat a chyhoeddus, yn ogystal â chysylltiadau trafnidiaeth dibynadwy yn hollbwysig.

Un thema amlwg a godwyd yn y gweithdai ardal cymunedol oedd yr angen i ddatblygu 
system drafnidiaeth integredig. Ymhlith y materion a godwyd roedd bysiau a threnau ddim 
yn cyrraedd, a’r ffaith nad oedd cludiant cyhoeddus yn addas ar gyfer gweithwyr shifftiau. 
Nodwyd bod ‘rat runs’ yn cael eu defnyddio i osgoi’r prif dagfeydd traffig, gyda pheryglon 
amlwg i ddiogelwch cerddwyr. Nodwyd tagfeydd traffig yn benodol ym Maes-y-cwmwr, 
Hafodyrynys a thref Caerffili, yn ogystal â phryderon cysylltiedig ynglŷn ag ansawdd aer 
(trafodir y rhain yn fanwl yn adran ‘Caerffili Gydnerth’ y ddogfen hon).
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Soniwyd hefyd am ansawdd gwael arwyneb ffyrdd mewn rhannau o’r fwrdeistref sirol. Cafwyd 
sylwadau bod mesurau lliniaru traffig yn aneffeithiol, gyda cheir yn parhau i oryrru. Yn ogystal, 
codwyd yr angen am rwydweithiau beicio gwell. Soniwyd yn benodol am yr angen i gwblhau’r llwybr 
beicio rhwng y gogledd a’r de, a bod llwybr beicio sy’n mynd yr holl ffordd o’r gogledd i’r de yn 
bwysig er mwyn lleihau tagfeydd traffig a galluogi pobl i deithio ar feic. Roedd hyn yn bryder penodol 
i bobl ifanc nad oes ganddynt fynediad i gar neu gludiant cyhoeddus cymorthdaledig. Roedd parcio 
anghyfreithlon yn bryder ac roedd yn gas gan bobl ifanc weld ceir wedi eu parcio ar balmentydd.

Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol

Dangosodd y digwyddiad Digwyddiadau yn y Dyfodol y byddai swyddi, sgiliau, cyflogaeth ac 
addysg yn cael eu hategu gan dechnoleg fwyfwy yn y dyfodol, ac y bydd angen i’r sector preifat 
a’r sector cyhoeddus ymateb i’r newidiadau i’r amgylchedd hwn. Mae newidiadau i batrymau 
gwaith yn debygol o ddod yn fwy amlwg yn y dyfodol, gyda gweithio ystwyth a hyblyg yn dod 
yn gyffredin. 

Mae’n sicr y bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu’r cyfle cyllid 
pwysicaf ar gyfer ysgogi’r economi leol, a rhanbarth ehangach de-ddwyrain Cymru, heddiw 
ac i genedlaethau’r dyfodol. Mae’r Fargen Ddinesig gwerth £1.2b, a lofnodwyd yn ffurfiol ar 
15 Mawrth 2016, gan y deg awdurdod lleol cyfansoddol, yn cyflwyno’r bwriad i greu 25,000 
o swyddi newydd a buddsoddiad o £4 biliwn gan y sector preifat ar draws y rhanbarth. Mae’r 
Fargen Ddinesig yn cynnwys benthyciad £500 miliwn gan Lywodraeth y EU, gyda chyfraniad 
tebyg gan Lywodraeth Cymru, gyda’r gweddill yn dod gan y deg awdurdod lleol cyfansoddol 
yn y rhanbarth, sy’n cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Bydd yr awdurdodau lleol 
cyfansoddol yn helpu i sefydlu Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a fydd yn arwain y gwaith 
a hwy fydd y corff gwneud penderfyniadau a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r Fargen Ddinesig.

Bydd y Fargen Ddinesig yn darparu pwerau ac adnoddau i bartneriaid lleol datgloi twf 
economaidd sylweddol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’n fargen sy’n adeiladu ar 
gryfderau sectoraidd y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau uchel a thair prifysgol lwyddiannus. Mae’r 
Fargen Ddinesig hefyd yn darparu cyfle i barhau i fynd i’r afael â’r rhwystrau at dwf economaidd 
a wynebir gan yr ardal drwy: gwella cysylltedd trafnidiaeth; cynyddu lefelau sgiliau ymhellach; 
helpu pobl i ddod o hyd i waith; a rhoi’r cymorth sydd ei angen i fusnesau arloesi a thyfu. 
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Bydd y Fargen Ddinesig hefyd yn datblygu arweinyddiaeth fwy cadarn ac effeithiol ar draws 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a fydd yn galluogi i Arweinwyr y deg awdurdod lleol wneud 
penderfyniadau gyda’i gilydd, crynhoi adnoddau a gweithio’n fwy effeithiol gyda busnesau lleol. 

Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys:

•   Buddsoddiad gwerth £1.2 biliwn yn seilwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – 
blaenoriaeth allweddol ar gyfer buddsoddi fydd cyflawni’r Metro, gan gynnwys Rhaglen 
Trydaneiddio Cledrau’r Cymoedd.

•   Cysylltu’r rhanbarth – Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sefydlu Awdurdod 
Trafnidiaeth Rhanbarthol anstatudol i gydlynu’r gwaith o gynllunio a buddsoddi mewn 
trafnidiaeth, a hynny mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

•  Cefnogi arloesedd a gwella’r rhwydwaith digidol  – er mwyn datblygu galluoedd 
mewn Lled-ddargludyddion bydd Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £50 miliwn i sefydlu 
Canolfan ‘Catapult’ newydd yng Nghaerdydd. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd 
yn blaenoriaethu buddsoddiad mewn ymchwil a datblygu a darparu cymorth i fusnesau 
arloesol gwerth uchel. 

•   Datblygu gweithlu medrus a mynd i’r afael â diweithdra – bydd Bwrdd Sgiliau a 
Chyflogaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (gan adeiladu ar drefniadau presennol) yn 
cael ei greu i sicrhau bod y ddarpariaeth sgiliau a chyflogaeth yn ymatebol i anghenion 
busnesau a chymunedau lleol. Bydd Prifddinas Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru’n 
gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i gydgynllunio cymorth cyflogaeth yn y dyfodol 
o 2017, i bobl â chyflwr iechyd neu anabledd a / neu bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am 
dymor hir.

•   Cynorthwyo twf menter a busnes – Sefydlir Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i sicrhau bod un llais i fusnesau weithio gydag arweinwyr awdurdodau lleol. 

•   Datblygu ac adfywio tai – mae Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn ymrwymo i ddull partneriaeth newydd i gynllunio’n strategol. Bydd hyn yn sicrhau 
cymunedau cynaliadwy, drwy ddefnyddio ac ail-ddefnyddio eiddo a safleoedd.

Mae Fforwm Busnes Caerffili yn cyfranogi’n weithredol yn y gwaith o helpu i lunio’r Fargen 
Ddinesig ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Yn y dyfodol agos, bydd cyflogaeth 
a sgiliau yn parhau i fod yn destun pwysig ar gyfer cyllid presennol yr Undeb Ewropeaidd.

Mae trafnidiaeth dda yn hollbwysig er mwyn gwella’r mynediad at gyfleoedd swyddi a gwella 
llesiant cyffredinol pobl leol. Bydd y Metro (gan gynnwys rhaglen Drydaneiddio Cledrau’r 
Cymoedd) yn gwella’r cysylltiadau yn y rhanbarth ac i rannau eraill y wlad. Bydd trydaneiddio’r 
rheilffyrdd yn galluogi ac yn hwyluso’r gwaith o ehangu a gwella’r gwasanaethau rheilffordd 
drwy’r fwrdeistref sirol a Rhanbarth de-ddwyrain Cymru. Bydd y Metro yn rhedeg o leiaf 
pedwar gwasanaeth yr awr ar draws y rhwydwaith cyfan drwy’r gwasanaethau cydlynus a 
ddarperir gan drenau, bysiau a rheilffyrdd ysgafn. Bydd yn system tocynnau sengl a bydd yn 
cysylltu â chyfleoedd trafnidiaeth gweithredol.



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

78

Bydd angen parhau i wneud gwelliannau i’r rheilffyrdd, yn benodol os yw’r cysyniad Metro 
am gael ei gyflwyno, oherwydd bydd angen creu llwybrau rheilffordd newydd. Mae Fforwm 
Busnes Caerffili wedi nodi y byddai system drafnidiaeth ddolen yn helpu pobl leol i symud 
o amgylch y fwrdeistref sirol, a’u galluogi i fanteisio ar gyfleoedd gwaith. Bydd angen 
gwelliannau o ran amlder a chapasiti er mwyn gwella’r gwelliannau a wnaed eisoes ymhellach. 
Mae Llinell Cwm Rhymni wedi bod yn destun gwelliannau mawr er mwyn caniatáu pedwar 
trên yr awr ac i bob trên gynnwys pedwar cerbyd. Mae angen rhyddfraint newydd ar gyfer y 
rheilffordd er mwyn buddsoddi’n sylweddol yn y cerbydau er mwyn galluogi trenau pedwar a 
chwe cherbyd i redeg yn y dyfodol.

Bydd y Metro (ar ôl ei gwblhau) yn darparu gwasanaethau cyflymach, amlach a mwy cydlynus 
mewn rhai rhannau o’r fwrdeistref sirol, lle mae’r ddarpariaeth bresennol yn llai na phedwar 
gwasanaeth yr awr. Felly, mae’r Metro yn cynnig y posibilrwydd o fuddiannau enfawr i 
gymunedau lleol, drwy gydgysylltu cymunedau a thrawsnewid yr economi leol er mwyn cael 
mynediad gwell at waith, cyfleoedd siopa a hamdden.

Mynegwyd pryderon mewn nifer o’r digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â beth allai Brexit ei 
olygu i’r economi leol, gydag awgrymiadau y gallwn weithio’n lleol i ganfod yr effeithiau 
posibl i fwrdeistref sirol Caerffili, o bosibl drwy ddadansoddiad o fuddiannau costau, a 
fyddai’n ein galluogi i gynllunio’n briodol. Gallai hyn gynnwys proffilio’r economi gyfan gydag 
awgrymiadau gan y Digwyddiad Digwyddiadau yn y Dyfodol i edrych ar:

•  Annog mentrau cydweithredol a chymdeithasol lleol;
• Datblygu cymhellion i fuddsoddi mewn busnesau lleol;
•  Ysgogi twf ar gyfer mathau newydd o swyddi megis yn y maes creadigol / y cyfryngau, 

datblygiadau technolegol newydd a thechnoleg.

Targedau yn y dyfodol ar gyfer Cyfarwyddiaeth Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw:
• Gwella safonau
• Gwella presenoldeb
• Cyfleoedd a llwybrau gwirfoddoli at gyflogaeth / hyfforddiant
• Lleihau effaith tlodi

Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn anelu at gyflawni:
• Lefelau sgiliau a chymwysterau gwell i gynorthwyo pobl i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth
• Amgylchedd addas i hyrwyddo addysg a hyfforddiant da
• Nifer digonol o leoedd addysg addas a hygyrch
• Nifer digonol o leoedd gofal plant addas a hygyrch
• Darpariaeth ddigonol yn y Gymraeg a’r Saesneg
• Darparu cymorth addas i blant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 
• Cymorth addas i’n plant, pobl ifanc a theuluoedd mwyaf agored i niwed
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Ar adeg ysgrifennu’r asesiad hwn ar lesiant lleol, roedd Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 
2017-2020 yn cael ei gynnal er mwyn sicrhau bod gennym nifer digonol o leoedd gofal plant i 
ddiwallu anghenion lleol. Mae cost ac argaeledd gofal plant yn ystyriaeth enfawr i bob rhiant 
wrth ddychwelyd i’r gwaith ac fel rhan o’r gweithgarwch a gynhaliwyd wrth ddatblygu’r 
Asesiad, bu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn arolygu rhieni, cyflogwyr a phlant ynghylch y 
ddarpariaeth gofal plant ar draws y fwrdeistref sirol.

Datblygwyd arolwg ar-lein i rieni a chafodd y rhai a fynychodd ein gweithdai ardal cymunedol 
eu cyfeirio at yr arolwg, i’w galluogi i leisio eu barn yn yr asesiad. Wrth gynllunio ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol, bydd canfyddiadau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017-2020 
yn ffynhonnell wybodaeth bwysig.

Yn ogystal, mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru   yn cynnwys ymrwymiad i 
ddarparu 30 awr o ofal plant am ddim yr wythnos i rieni plant tair a phedair oed sy’n gweithio, 
am 48 wythnos y flwyddyn. Nid yw’r manylion ar gyflenwi hyn wedi eu cyhoeddi eto.

Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl

Mae’r canlynol yn awgrymiadau ar gyfer materion sy’n dod i’r amlwg a allai fod yn destun 
gwaith manwl pellach wrth i ni symud ymlaen i ddadansoddi ymatebion a’r Cynllun Llesiant. 
Mae’r materion wedi eu crynhoi o’r meysydd a drafodwyd yn yr adran hon o’r ddogfen:

1.   Sut gall bwrdeistref sirol Caerffili sicrhau’r budd mwyaf o Fargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd i’w phreswylwyr.

2.   Yr angen i ddadansoddi costau / buddiannau effeithiau posibl Brexit ar yr economi leol, er 
mwyn creu dulliau priodol ar gyfer datblygu’r economi leol i’w photensial llawn.

3.   Yr angen am system trafnidiaeth gynaliadwy fodern ac integredig, lle mae cludiant 
cyhoeddus a’r ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio wedi eu cysylltu, gyda phwyslais ar 
deithio llesol a llwybrau diogel i gymunedau.

4.   Darparu cyfleoedd hyfforddiant, cyflogaeth a gwirfoddoli sy’n briodol ar gyfer pob sector o’r 
gweithlu.

5.  Darparu cyfleoedd prentisiaeth i bob oedran grŵp, nid dim ond i bobl ifanc.
6.   Gwella’r ddarpariaeth addysg i wella sgiliau’r boblogaeth a chyflawni gofynion yr economi 

leol.
7.   Gwella cyngor gyrfaoedd a chyfleoedd mentora i bobl ifanc, gan gynnwys profiad gwaith.

Dangosyddion Perthnasol 

• Canran y bobl 16-64 oed sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith
• Canran y bobl ifanc 17-24 sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith
• Canran y bobl o oedran gweithio sy’n hawlio budd-daliadau
• Canran yr oedolion o oedran gweithio sydd â chymwysterau lefel 3 neu uwch
• Canran yr oedolion o oedran gweithio sydd â chymwysterau lefel 4 neu uwch
• Gwerth Ychwanegol Gros fesul awr a weithir (perthynol i gyfartaledd y DU)
• Incwm gwario gros y pen

15 Symud Cymru Ymlaen 2016-2021, Llywodraeth Cymru
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• Cyfran y busnesau sy’n gweithredu arloesedd (%)
•  Canran y bobl mewn cyflogaeth sydd ar gontractau parhaol sy’n ennill 2 / 3 o gyflog canolrif 

y DU
• Y gwahaniaeth mewn punnoedd yn yr enillion wythnosol llawn amser cyfartalog (canolrif )
• Canran y bobl mewn cyflogaeth sy’n datgan lefelau boddhad swydd ar lefel bodlon neu uwch 
• Adroddiad gwerthusol ar elw cymdeithasol buddsoddiadau
• Enillion wythnosol gros cyfartalog
• Cyfraddau cyflogaeth ymhlith pobl dros 50 oed
• Canran yr oedolion o oedran gweithio sy’n anweithgar yn economaidd
• Canran yr aelwydydd heb waith
•  Canran y disgyblion sy’n gadael blwyddyn 13 nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant
• Canran y bobl o oedran gweithio heb unrhyw gymwysterau
• Canran y busnesau sydd wedi goroesi am dair blynedd
• Nifer y mentrau busnes gweithredol
•  Y bwlch yn y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y rhai â chyflwr iechyd hirdymor a’r gyfradd 

gyflogaeth gyffredinol ymhlith pobl 16-64 oed
• Canran y disgyblion 5 oed sydd wedi cyflawni’r trothwy lefel 2
• Pobl ifanc 19-24 oed sydd mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

Ffynonellau

Cyfrifiad 2011 (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (Nomis)

Demograffeg Busnes 2014 (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Arolwg y Gofrestr Fusnes a Chyflogaeth 2015 (Nomis)

Nodiadau ar y Digwyddiad Digwyddiadau yn y Dyfodol (20 Medi 2016)

Nodiadau ar Ddigwyddiad Cymunedol Cwm Rhymni Uchaf (28 Gorffennaf 2016)

Nodiadau ar y Digwyddiad Panel Safbwyntiau (11 Gorffennaf 2016)

StatsCymru (Llywodraeth Cymru)

Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 (Llywodraeth Cymru)

Deall Llesiant Lleol: Data cryno ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili (Uned Data Cymru, 2017)
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3.2  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI GYDNERTH

“Ni ddylid ystyried gwydnwch (materion amgylcheddol) yn unigol ond fel thema “trawsbynciol” 
gydag atebion integredig”  (Cyfranogwr yn y digwyddiad Digwyddiadau yn y Dyfodol 20 
Medi 2016)

Mae’r hen ddiwydiannau mwyngloddio a haearn a’r safleoedd diwydiannau trwm cysylltiedig 
wedi cael effaith aruthrol ar dirwedd y fwrdeistref sirol. Canfuwyd pyllau glo drwy’r fwrdeistref 
gyfan, gyda deugain o byllau glo hyd yn oed yng Nghwm Rhymni Uchaf erbyn dechrau’r 
ugeinfed ganrif. Mae’r diwydiannau hyn wedi cyfrannu at y gwaddol o iechyd gwael yn y 
fwrdeistref sirol. Erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif, ar ôl cau’r holl byllau, cafodd gweddillion 
y diwydiannau hynny eu hadennill neu eu symud, a chafodd nifer o ardaloedd eu tirlunio er 
mwyn cael gwared ar y dystiolaeth weledol o orffennol diwydiannol y fwrdeistref sirol. Mae 
gwaddol diwydiannau’r gorffennol yn dangos pwysigrwydd cynnal a gwella treftadaeth 
naturiol y fwrdeistref sirol, er mwyn gwella ansawdd bywyd a chreu amgylchedd iachach i’r 
bobl leol. Fodd bynnag, dylid nodi hefyd bod nifer o’r safleoedd diffaith a halogedig hyn yn 
cynnwys y tirluniau pwysicaf yn ecolegol yn y fwrdeistref sirol.

Mae’r gwaith o droi cymoedd De Cymru yn wyrdd wedi bod yn drawsnewidiol - lle saif 
pennau a pheiriannau’r pyllau, mae parciau gwledig a choedwigoedd yn cynnig amgylchedd 
gwyrdd ac iach yn awr sy’n denu miloedd o breswylwyr a thwristiaid bob blwyddyn. Mae’r 
tirlun yn cael ei gynnal, ei warchod a’i wella gan ffermwyr, mentrau a grwpiau, gan gefnogi 
systemau ecolegol cysylltiedig, bioamrywiaeth gyfoethog a lliniaru rhag newid yn yr 
hinsawdd a darparu’r bwyd ar ein byrddau.
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Yn y fwrdeistref sirol ei hun, mae Rhaglen Datblygiad Gwledig Cwm a Mynydd (sy’n cael ei 
chyflenwi gan Wasanaeth Cefn Gwlad a Thirlun Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili) wedi cynnal 
a chyhoeddi ei Strategaeth Datblygu Leol i ddarparu rhwydwaith cymorth o’r bôn i’r brig i 
gymunedau gwledig Caerffili a Blaenau Gwent. Darperir y cymorth drwy nifer o rwydweithiau 
sector penodol sy’n cynnwys rhwydwaith amaeth (wedi ei arwain gan ffermwyr) a rhwydwaith 
bwyd, diod a lletygarwch (wedi ei arwain gan wneuthurwyr a gwerthwyr). Mae’r strategaeth 
datblygu leol yn ffurfio rhan o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, 
sy’n cael ei hariannu drwy Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac 
mae’n cwmpasu nifer o fentrau sy’n cefnogi’r economi wledig, ei chymunedau a phobl ar 
draws ardaloedd gwledig bwrdeistref sirol Caerffili a Blaenau Gwent. Ni ellir pwysleisio digon 
bwysigrwydd y tirlun i botensial economaidd a ffyniant Caerffili yn y dyfodol.

Mae cyfoeth yr amgylchedd naturiol ar draws y fwrdeistref sirol yn bwysig er mwyn denu 
twristiaeth sydd, yn ei dro yn fuddiol i’r economi leol ac economi gyffredinol Cymru. Mae tir, 
priddoedd, dŵr a bioamrywiaeth yn cyfrannu’n sylweddol at incwm Cymru. Mae’r diwydiant 
amaethyddiaeth a bwyd yng Nghymru yn cyfrannu trosiant gwerth £17.3 biliwn y flwyddyn, 
mae’n gyfrifol am 170,000 o swyddi, 23,000 o fusnesau ac mae’n ychwanegu £4 biliwn i 
economi Cymru. Mae cynefin y fwrdeistref sirol wedi darparu’r adnoddau sylfaenol i bobl 
leol fyw arnynt, a bydd yn parhau i wneud hynny: bwyd, dŵr, priddoedd, pren, mwynau (glo, 
tywod a graean ac elfennau hybrin eraill) yn ogystal â gwasanaethau, sy’n cynnwys peillio 
cnydau a chadw dŵr llifogydd. Fodd bynnag, yr her fydd i reoli’r gwrthdaro buddiannau 
rhwng amaethyddiaeth, diwydiant, cymunedau, tai, ynni adeiladu a thwristiaeth wrth i ni eu 
defnyddio, ac annog yr un pryd fioamrywiaeth a chynnal a chadw’r tirweddau rydym yn eu 
gwerthfawrogi.

Mae cyswllt cryf rhwng  Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang  a
Bwrdeistref Sirol Caerffili Gydnerth.  Mae’r ail yn sicrhau bod busnesau, diwydiannau, 
amaethyddiaeth, pobl a chymunedau yn ystyriol o’r angen i ofalu am ein hamgylchedd 
naturiol bioamrywiol wrth ddatblygu gwydnwch ecolegol a’r gallu i addasu i newid ac mae’n 
paratoi’r ffordd i ymddwyn mewn dull sy’n fwy cyfrifol ar lefel fyd-eang. Wrth ofalu am ein 
hamgylchedd ein hunain a’r amrediad o adnoddau naturiol sydd gennym, rydym hefyd yn 
parchu’r amgylchedd byd-eang.

Treftadaeth naturiol a mannau gwyrdd

“Mae sbwriel yn broblem fawr: mae gormod o flerwch sbwriel ar y strydoedd”  (Dyfyniad 
uniongyrchol gan gyfranogwr yn nigwyddiad Fforwm Ieuenctid Caerffili)

Mae mwy nac 80% o’r fwrdeistref sirol yn gefn gwlad, sy’n ffurfio adnodd gweledol a 
hamdden pwysig i bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd. Mae yna nifer o barciau trefol ffurfiol 
a pharciau gwledig yn ogystal â mannau agored cyhoeddus gwyrdd i’w canfod ym mhob 
anheddiad. Mae tair afon yn y fwrdeistref sirol: Ebwy, Sirhywi a Rhymni. Gyda’i gilydd, mae’r 
mannau gwyrdd a’r llwybrau ar hyd glannau’r afonydd yn gwella ansawdd bywyd y bobl leol, 
barn a fynegwyd yn y gweithdai ardal cymunedol a gynhaliwyd ar gyfer yr asesiad hwn.
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Mae gan y fwrdeistref sirol tua 665 cilomedr o hawliau tramwy cyhoeddus gyda’r rhan fwyaf 
ohonynt yn llwybrau cerdded, gyda llawer o lwybrau beicio mynydd ffurfiol ac anffurfiol a nifer o 
lwybrau merlota. Mae yna 5,735 hectar o dir agored i’r cyhoedd ei ddefnyddio.

Mae’r amgylchedd byw naturiol yn llwyddo’n benodol i wella lles meddyliol pobl, yn ogystal â 
darparu campfa werdd am ddim i wella iechyd corfforol pobl, gyda chanlyniadau cadarnhaol 
yn nhermau cynyddu hyd oes iach, lleihau’r achosion o glefydau cronig, gan gynnwys clefydau 
cardiofasgwlaidd, rhai mathau o ganser, Diabetes math 2 ac osteoporosis.

Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol yn ddiweddar, 
sef y cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth am sefyllfa 
adnoddau naturiol Cymru. Mae hefyd yn asesu’r graddau y maent yn cael eu rheoli mewn ffordd 
gynaliadwy, ac mae’n argymell dull rhagweithiol o fagu gwydnwch. Ac, am y tro cyntaf, mae’r 
adroddiad yn cysylltu gwydnwch adnoddau naturiol Cymru â llesiant pobl Cymru.

Mae’r adroddiad yn ystyried sut mae’r pwysau ar adnoddau naturiol Cymru yn creu risgiau a 
bygythiadau i lesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd Cymru, fel y’i 
nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’n edrych ar y prif faterion 
allweddol, yn ogystal â’r cyfleoedd i ganfod atebion integredig sy’n darparu buddiannau lluosog.

Mae adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerffili (2016)16 yn atgyfnerthu’r farn bod mannau gwyrdd a choed yn gwneud cyfraniad 
arwyddocaol i iechyd a llesiant corfforol a meddyliol pobl, ond mae’n nodi nad oes gan bawb 
fynediad at fannau gwyrdd, ac mae’n pwysleisio pwysigrwydd rhwydweithiau llwybrau, 
coetiroedd a mathau eraill o seilwaith gwyrdd ar gyfer gwella hygyrchedd.

Mae’r adroddiad yn datgan bod cymoedd Rhymni a Sirhywi Isaf 
yn gul ag iddynt ochrau serth gyda choetiroedd, coedwigoedd 
conwydd a setliadau diwydiannol hanesyddol helaeth. Mae parciau 
gwledig coediog yng Nghwm Daran a Sirhywi yn darparu cyfleoedd 
hamdden lleol. Mae’r cymoedd wedi eu gwahanu gan gefnen agored 
Cefn y Brithdir, gyda’i nodweddion hanesyddol, llwybrau cerdded 
a golygfeydd panoramig. I’r gorllewin mae rhostir uchel Comin 
Gelligaer, tirlun hanesyddol, sy’n cynnwys carneddau cynhanes, caer 
ac ardal ymarfer Rufeinig a golygfeydd helaeth.

Mae hyn yn uno â Chomin mawr Merthyr i’r gogledd a llethrau Pen March ar gyrion Bannau 
Brycheiniog. Mae’r golygfeydd dros y cymoedd ucheldir, ardaloedd diwydiannol a’r Bannau o’r 
ardaloedd mynediad agored hyn yn nodwedd arbennig.

Mae llwyfandir tonnog o gaeau a choedwigoedd yn amgylchynu Aberbargod, Coed Duon ac Ystrad 
Mynach, gyda rhwydwaith o lwybrau cerdded a pharciau gwledig ym Mharc Penallta a Phen y Fan. 
Mae’r llwyfandir yn codi i’r bryniau cyfagos ym Mynydd y Lan, Mynydd y Grug a Mynydd Eglwysilan, 
ardal o rostir helaeth gyda rhwydwaith helaeth o lwybrau cerdded a golygfeydd helaeth.

Mae tref hanesyddol Caerffili, gyda’i chastell, ar y llethrau uwchlaw Afon Rhymni ac mae wedi 
ei hamgylchynu gan fryniau uchel gyda golygfeydd dros y dref. I’r de mae Comin Caerffili 
a chefnen goediog Cefn Onn, gyda’i hardaloedd picnic a’i llwybrau, Castell Rhiw’r-perrai a 
golygfeydd helaeth dros Gaerdydd a thu hwnt i Aber Afon Hafren.
16 Gwybodaeth Amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant, Cyfoeth Naturiol Cymru



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

84

Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru

Dengys Ffigur 22 dirwedd amrywiol y fwrdeistref sirol. Mae’r tirlun yn cael ei ddiffinio gan 
y cydberthnasau sy’n bodoli rhwng pobl, lle ac adnoddau. Fel lleoedd, cânt eu hadnabod 
gan eu cymeriad, elfennau unigol, ansawdd a’u hynodrwydd lleol. Mae pobl yn cysylltu â 
thirwedd fel lleoedd i fyw, gweithio a’u mwynhau, ac maent yn cyfrannu at ein hymdeimlad 
o le, hunaniaeth, llesiant ac ansawdd bywyd. Mae tirweddau yn adlewyrchu’ amrywiaeth 
cymhleth, natur a chyflwr adnoddau naturiol, dylanwad pobl, dewisiadau a phenderfyniadau 
ar y defnydd a wneir o’r tir. Mae’n ddull defnyddiol i archwilio rhyngweithiadau rhwng pobl, 
yr amgylchedd a gweithgarwch economaidd. Mae LANDMAP yn adnodd gwybodaeth am 
dirwedd Cymru gyfan, lle mae nodweddion, rhinweddau a dylanwadau ar y dirwedd yn 
cael eu cofnodi a’u gwerthuso. Mae’n cael ei ddefnyddio ar hyd a lled Cymru ac mae wedi ei 
gymeradwyo gan bolisi cynllunio Llywodraeth Cymru.

Mae ein profiad o’r dirwedd a’n cysylltiad gyda’r dirwedd yn gallu cael effaith ar iechyd a 
llesiant. Mae tirluniau deniadol, harddwch naturiol, treftadaeth ddiwylliannol a llonyddwch 
yn darparu cyfleoedd a buddiannau ar gyfer cymunedau iach, hamdden, twristiaeth a 
gweithgarwch economaidd. Mae nifer o ardaloedd a nodweddion llawer o’r dirwedd yng 
Nghymru yn brin, yn unigryw ac yn cael eu gwerthfawrogi. Gall tirwedd leol ddarparu cyswllt 
pwysig i’n hymdeimlad o falchder cenedlaethol, ein diwylliant a’n hunaniaeth leol. Mae gan y 
tirweddau hyn werth economaidd fel cyrchfannau i ymwelwyr, ond maent hefyd yn lleoedd i 
gymunedau ffynnu. Mae tirweddau Cymru yn werth £8 biliwn y flwyddyn (gyda £4.2 biliwn o 
dwristiaeth)17.

Ffigur 22: Amrywiaeth ein tirweddau (map)

17 Gwybodaeth Amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant, Cyfoeth Naturiol Cymru
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Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru

Dengys 23 yr ardaloedd posibl o fannau gwyrddion hygyrch yn y fwrdeistref sirol. Mae angen 
gwneud gwaith gyda’n partneriaid i fireinio a sicrhau dealltwriaeth well o’r data hwn a’r 
cyfleoedd y gall yr adnodd hwn eu darparu.

Mae mannau gwyrdd a choed yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i iechyd a llesiant 
corfforol a meddyliol y boblogaeth. Mae lefelau uwch o weithgarwch corfforol yn creu 
canlyniadau buddiol yn nhermau cynyddu hyd bywyd iach pobl a lleihau’r nifer o achosion 
o glefydau cronig, gan gynnwys clefydau cardiofasgwlaidd, rhai mathau o ganser, diabetes 
Math II ac osteoporosis.

Hyd yn oed yn ein gwlad ‘werdd’, nid oes gan bawb fynediad at y mannau gwyrdd sydd eu 
hangen i gynnal iechyd corfforol a llesiant meddyliol. Mae rhwydweithiau llwybrau cerdded, 
coetiroedd trefol a mathau eraill o seilwaith gwyrdd sy’n ceisio gwella ansawdd a hygyrchedd 
yr amgylchedd lleol yn gallu gwneud cyfraniad pwysig i wella iechyd a llesiant pobl yng 
Nghymru, ond nid yw’r rhain bob amser wedi eu lleoli ger y bobl a fyddai’n elwa arnynt 
fwyaf, neu nid ydynt yn cael eu rheoli mewn ffyrdd sy’n eu gwneud yn hygyrch a deniadol i’w 
defnyddio.

18 Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol a Fabwysiadwyd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Mae materion ansawdd amgylcheddol lleol yn parhau i beri pryder gyda thipio 
anghyfreithlon, cŵn yn baeddu a beiciau modur oddi ar y ffordd yn diraddio’r amgylchedd 
lleol ac yn effeithio ar fwynhad pobl o gefn gwlad. Codwyd y broblem hon hefyd ym mhob 
un o’r gweithdai ardal cymunedol a gynhaliwyd, yn ogystal â phob gweithgaredd ymgysylltu 
a gynhaliwyd gennym. Yn 2015-16 roedd 2,461 achos o dipio anghyfreithlon yn y fwrdeistref 
sirol, sy’n gynnydd sylweddol o’r 779 o achosion yn 2014-1518.

Figure 23: Our greenspaces
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Mae defnyddio’r amgylchedd naturiol yn gallu cefnogi gwydnwch cymdeithasol drwy ddarparu 
cyfleoedd i ryngweithio ac ymgysylltu. Mae hyn yn helpu i feithrin cydlyniant cymdeithasol, yn 
ogystal â gwella llesiant meddyliol a chynyddu gweithgarwch corfforol, sy’n fuddiol yn benodol 
mewn ardaloedd mwy difreintiedig, lle mae gwydnwch cymdeithasol ar lefel is yn aml.

Bioamrywiaeth

“Mae angen gwella ymwybyddiaeth ar draws pob grŵp oedran mewn cymdeithas ynglŷn â beth 
sy’n cyfrannu at wydnwch ecolegol” (Cyfranogwr yn y Digwyddiad Digwyddiadau yn y 
Dyfodol 20 Medi 2016)

Mae gan y fwrdeistref sirol fioamrywiaeth gyfoethog, sy’n cael ei diogelu gan amrediad o 
ddynodiadau statudol (lleol, cenedlaethol a rhyngwladol) a dynodiadau anstatudol. Mae gan 
y fwrdeistref Ardal Cadwraeth Arbennig Ewropeaidd ddynodedig, sef Gwlypdir Aberbargod. 
Mae’r ardal hon o wlypdir yn bwysig i gaeau Glaswellt y Gweunydd a Brith y Gors, ac mae hefyd 
wedi ei dynodi yn Warchodfa Natur Genedlaethol. Mae gan y fwrdeistref sirol 13 o Safleoedd 
o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac mae deg ohonynt wedi eu dynodi am eu diddordeb 
biolegol a thri am eu diddordeb daearegol. Hefyd, mae pedair Gwarchodfa Natur Leol, 190 Safle 
o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur a phedwar Tirlun Lleol sy’n Weledol Bwysig.

Er gwaethaf y mesurau diogelu hyn, mae bioamrywiaeth y fwrdeistref sirol yn dirywio, sy’n 
adlewyrchu colledion mewn rhannau eraill o’r DU ac ar draws y byd. Mae yna 110 rhywogaeth 
wedi eu rhestru yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Caerffili sydd angen camau 
gweithredu cadwraeth ac mae 87 rhywogaeth ychwanegol wedi eu rhestru fel Rhywogaethau 
Pwysig Iawn yng Nghymru, O’r rhywogaethau hyn, mae o leiaf pump ohonynt wedi diflannu 
o’r fwrdeistref sirol ac nid ydynt wedi eu cofnodi ers o leiaf 10 mlynedd, ac mae nifer o 
rywogaethau eraill wedi dirywio yn eu niferoedd a’u dosbarthiad.

Y prif resymau am golli bioamrywiaeth yw datblygiadau, newidiadau i ddefnydd tir, dwysáu 
gweithgareddau amaethyddol, llygredd, clefydau, cyflwyno rhywogaethau anfrodorol, 
aflonyddu, esgeulustod, gor-ddatblygiad, newid yn yr hinsawdd a diffyg gwybodaeth. Yn y 
fwrdeistref sirol mae bywyd gwyllt yn cael ei fygwth gan weithgareddau pobl, ond y ddau 
brif fygythiad yw datblygiadau a newidiadau o ran rheoli tir. Yr hyn sy’n bwysig yma yw colli 
coridorau bywyd gwyllt, naill ai cael gwared ar wrychoedd, torri llystyfiant ar hyd cyrsiau 
dŵr neu greu rhwystrau o fewn cyrsiau dŵr. Mae bygythiadau hefyd gan rywogaethau 
goresgynnol, gan gynnwys planhigion fel Clymog Siapan a Jac y Newidiwr ac anifeiliaid megis 
y Wiwer Lwyd a Chimwch Afon America.

Cyflwr y Tir

O ystyried etifeddiaeth ddiwydiannol hanesyddol y fwrdeistref sirol a’r defnydd cysylltiedig o’r 
tir, mae posibilrwydd y gallai rhai o’r safleoedd tir llwyd fod wedi eu halogi. Yn fwy diweddar, 
mae amrediad eang o ddiwydiannau wedi bod yn gweithredu yn y fwrdeistref sirol, megis 
gweithgynhyrchwyr cemegau a phaent, mwyndoddi ac allwthio metelau a chwmniau 
gweithgynhyrchu bwyd blaenllaw. Gwyddom y gallai’r diwydiannau trwm a fu’n amlwg 
iawn mewn nifer o ardaloedd yn y fwrdeistref sirol fod wedi halogi’r tir. Yn yr un modd, mae 
lleoliadau cymunedau a derbynwyr amgylcheddol (tir, dŵr ac aer) yn cael eu lledaenu ar hyd a 
lled y fwrdeistref sirol yn hytrach na chael eu crynhoi mewn un ardal unigol.
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Gall halogiad tir achosi niwed sylweddol i ecosystemau, pobl, eiddo a gall lygru dyfroedd 
wedi eu rheoli (gan gynnwys dŵr daear, llynnoedd, pyllau, dyfroedd arfordirol a chyrsiau 
dŵr wyneb) oherwydd presenoldeb sylweddau penodol mewn, ar, neu o dan y ddaear. Wrth 
gynnig datblygu tir llwyd ar gyfer datblygiadau posibl yn y dyfodol, mae’n bwysig sicrhau bod 
y risgiau sy’n gysylltiedig â llygredd tir posibl wedi eu trin a’u trafod er mwyn sicrhau bod y tir 
yn addas ar gyfer y diben arfaethedig.

Mae tua 200 o ffermydd ym mwrdeistref sirol Caerffili. Mae’r cnydau yn laswelltir yn bennaf 
gyda’r pori’n cael ei wneud yn bennaf gan ddefaid gyda rhai gwartheg eidion a nifer 
cyfyngedig o unedau llaeth. Mae gor-bori lleol mewn ardaloedd ucheldir yn gallu peri pryder, 
ac achosi erydiad a cholli cynefinoedd.

Mae ardaloedd ucheldir y fwrdeistref sirol wedi eu nodweddu gan fawn ac mae llawer wedi 
ei golli i ddatblygiadau a gweithgarwch mwyngloddio. Mae dulliau rheoli ffafriol er mwyn 
adfer / cynnal bioamrywiaeth nodweddiadol mawndiroedd yn allweddol er mwyn sicrhau’r 
lefel uchaf o fudd o ecosystemau, megis storio carbon. Mae mawndiroedd yn nodwedd 
allweddol ym mioamrywiaeth Cymru a phan mae mewn cyflwr da mae’n helpu i gynnal 
afonydd a nentydd yn ystod cyfnodau sych. Maent hefyd yn helpu i gadw neu arafu dŵr ffo ac 
wrth wneud hynny mae’n ffurfio rhan o’n hamrediad o asedau naturiol ar gyfer rheoli’r risg o 
lifogydd.

Mae SoDdGA Cors Nelson yn enghraifft brin yn ne Cymru o gyforgors iseldir. Gyda’r safle 
hwn yn eithriad, mae priddoedd mawnog gwlyb yn annhebygol o gael eu hadnabod na’u 
gwerthfawrogi, gan arwain at ddulliau rheoli amhriodol i rai o’r safleoedd o leiaf (gôr a tan 
bori a datblygiad prysgoed). Mae mawn ucheldir wedi ei gyfyngu i rai lleoliadau ar gribau 
a llethrau lle mae’n digwydd fel rhan o unedau rheoli mwy, nad ydynt yn cynnwys amodau 
penodol o ran pori. Mae’r rhan fwyaf o flociau mawn iseldir yn fach a dim ond Cors Nelson 
sy’n SoDdGA. Mae sicrhau dulliau rheoli priodol i ddiogelu bioamrywiaeth a swyddogaethau 
ecosystemau mawndiroedd yn her.

Dengys Ffigur 24 raddau’r mawn dwfn yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili. Llystyfiant lled-
naturiol mawndir sydd mewn cyflwr da sy’n cyflawni’r amrediad ehangaf o wasanaethau 
ecosystem. Mae’r cynefinoedd, y planhigion a’r rhywogaethau anifeiliaid sy’n gysylltiedig â 
mawndiroedd yn un o nodweddion allweddol bioamrywiaeth Cymru ac mae gan bob corff 
cyhoeddus ddyletswydd i’w gwella a’u cynnal. Mae mawndiroedd sydd mewn cyflwr da yn 
helpu i gynnal afonydd a nentydd yn ystod cyfnodau sych, maent yn helpu i gadw neu arafu 
dŵr ffo a thrwy hynny maent yn ffurfio rhan o’n hasedau naturiol i reoli’r risg o lifogydd. Mae 
mawndiroedd yn cyfrannu at gymeriad ac ansawdd tirlun Cymru, ac yn darparu lleoedd 
gwyllt ond hygyrch i bobl a natur.

87
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Mae cynefinoedd mawndir yn helpu i reoleiddio ein hinsawdd a’r cylch dŵr, sy’n hollbwysig 
i lesiant. Mae priddoedd mawn dyfn yn bwysig ar gyfer lliniaru newid yn yr hinsawdd am eu 
bod yn amsugno ac yn storio carbon atmosfferig. Gall cynefinoedd mawndir chwarae rhan 
bwysig wrth reoli dŵr, arafu dyfroedd llifogydd a lleihau’r risg o lifogydd yn naturiol i lawr yr 
afon. Drwy ryddhau dŵr yn araf mewn cyfnodau sych, mae mawndir yn helpu i leihau effaith 
sychder ar gyflenwadau dŵr ac ar lif afonydd a nentydd. Mae mawn sydd mewn cyflwr da yn 
cefnogi systemau afonydd glân ac effeithiol, sy’n ategu ansawdd amgylcheddol da.

Dŵr

Yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, mae dŵr yn effeithio ar bob agwedd o fywyd. 
Hebddo, ni fyddai unrhyw ffynonellau bwyd, gyda dŵr glân yn hanfodol i oroesiad bodau 
dynol. Daw 95% o ddŵr Cymru o’i hafonydd a’i 65 cronfa ddŵr sy’n golygu bod y cyflenwad 
yn wynebu’r risg o sychder, lefelau isel o ddŵr glaw a llifau isel yn yr afonydd, amodau y 
rhagwelir y byddant yn cynyddu yn sgîl newid yn yr hinsawdd. Rydym yn defnyddio 800 
miliwn litr o ddŵr y dydd ar gyfartaledd, sy’n gallu cynyddu 25-50% mewn cyfnodau o alw 
uchel. Rhagwelir y bydd newid yn yr hinsawdd yn newid patrymau glaw, gyda gaeafau 
gwlypach a hafau sychach, ac mae angen i waith cadwraeth natur barhau i chwarae ei rôl 
bwysig yn cynnal ansawdd ein dŵr. 

Ffigur 24: Priddoedd ac amaethyddiaeth (map)
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Mae addasiadau ffisegol megis coredau artiffisial yn bresennol oherwydd diwydiannu a 
threfoli. Maent yn rhwystro pysgod rhag mudo i fyny afonydd i’w safleoedd silio. Mae’r 
pwysau hwn ar y boblogaeth pysgod yn dwysáu oherwydd cynefinoedd diraddedig 
a’r pwysau ar ansawdd dŵr oherwydd carthion, wedi eu cyfuno â charthffosy’n gorlifo, 
camgysylltiadau ac ystadau diwydiannol, a allai effeithio ar yr ecoleg ehangach. Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i fynd i’r afael â’r materion hyn (Dŵr 
Cymru, Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru, Groundwork Cymru a’r awdurdod 
lleol).

Gall ansawdd dŵr daear effeithio ar ddŵr wyneb drwy ollyngiadau dŵr o fwyngloddiau. Mae 
adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru (2016)19 yn datgan bod gollyngiadau dŵr o fwyngloddiau 
Pontlotyn a Hengoed i afon Rhymni yn cael eu disgrifio fel y 10fed a’r 20fed mwyaf halogedig 
yn asesiad Awdurdod Glo Cymru a Lloegr ar effaith dŵr mwyngloddiau. Fodd bynnag, nid 
yw’r naill na’r llall yn achosi methiannau’r Gyfarwyddiaeth Fframwaith Dŵr ac mae effaith 
weledol yn ystyriaeth arwyddocaol yn eu sgôr. Ar gyfer y naill ollyngiad a’r llall, mae’r 
Awdurdod Glo eisoes wedi cynnal astudiaethau achos ond ni ystyrir bod adferiad yn gost 
effeithiol. Mae yna gemegau sy’n bresennol sy’n gynnyrch hylosgi ac felly mae’n anodd eu 
targedu. Byddai’n bosibl cyflawni buddiannau i’r naill ollyngiad a’r llall ac yn fwy cyffredinol, 
drwy leihau allyriadau neu rwystro ffynonellau gwasgaredig (er enghraifft drwy ddefnyddio 
cynlluniau draenio cynaliadwy).

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn cynnwys gofyniad i asesu ansawdd dŵr / maint ein 
hafonydd, llynnoedd, dŵr daear, aberoedd a’n harfordir gan ddefnyddio dulliau monitro 
ecolegol (pysgod, infertebratau, planhigion ac yn y blaen) a chemegol (maetholion, 
plaladdwyr ac yn y blaen). Mae ein cyrff dŵr yn derbyn statws iechyd sy’n cael ei gynrychioli 
gan liwiau ar y map yn Ffigur 25. Mae cyrff dŵr sy’n cael eu dosbarthu fel rhai ‘drwg’, ‘gwael’ 
neu ‘gymedrol’ yn methu safonau Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr Undeb Ewropeaidd a bydd 
angen i’r cyrff dŵr hyn wella i statws ecolegol ‘da’ o leiaf erbyn 2027. 

19 Gwybodaeth Amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant, Cyfoeth Naturiol Cymru
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20 Defra / Llywodraeth Cymru, 2012

Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae ein hafonydd, llynoedd, dŵr daear ac aberoedd yn darparu buddiannau naturiol pwysig i ni, 
ac mae llawer ohonynt yn cyfrannu at lesiant cymunedau lleol a’r boblogaeth gyffredinol. Mae’r 
buddiannau naturiol hyn yn cynnwys mynediad at ddŵr yfed, afonydd a moroedd glân ar gyfer 
gweithgareddau hamdden ac ymlacio, cynhyrchu incwm o fusnesau a diwydiant, twristiaeth, 
cynhyrchu ynni gwyrdd a physgota. Drwy gydweithio i wella a chynnal ansawdd yr asedau 
dyfrllyd hyn gallwn greu buddiannau i’r amgylchedd, yr economi leol, iechyd ac ansawdd bywyd.

Newid yn yr hinsawdd

Mae Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd Cymru20 yn adrodd ar y risgiau a’r cyfleoedd posibl yn 
sgîl newid yn yr hinsawdd sy’n wynebu Cymru. Gyda phoblogaeth o tua 3 miliwn, mae Cymru yn 
enwog am ei mynyddoedd helaeth, ei harfordiroedd trawiadol a lleoliad y rhan fwyaf o’i phrif drefi a 
dinasoedd ar yr arfordiroedd neu ddyffrynnoedd afonydd. Defnyddir bron i 80% o gyfanswm yr ardal 
tir o 20,800 cilomedr2 at ddibenion amaethyddiaeth (glaswelltir ar gyfer da byw yn bennaf ), ac mae 
tua 30% wedi derbyn rhyw fath o gydnabyddiaeth neu ddiogelwch am eu gwerth amgylcheddol. Yn 
ogystal â rhoi cymeriad unigryw i Gymru, mae’r nodweddion hyn hefyd yn llunio natur unigryw ei 
hamlygiad i effeithiau’r tywydd a’r hinsawdd.

Rhagwelir y bydd newid yn yr hinsawdd yn cael effaith bellgyrhaeddol ar amgylcheddau daearol, 
arfordirol a morol yng Nghymru. Gallai hyn effeithio ar nifer o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion a 
nifer o wasanaethau pwysig (e.e. peillio cnydau) sy’n cael eu darparu gan yr amgylchedd.

Ffigur 25: Rheoli ein dyfroedd 
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Mae gostyngiadau i leithder priddoedd a llifau afonydd yn yr haf yn fygythiadau arwyddocaol 
posibl, sydd wedi ei gysylltu â’r cynnydd a ragwelir i amlder a difrifoldeb sychder. Erbyn 
y 2050au, gallai blwyddyn gyfartalog fod yn debyg i haf sych 2003. Gallai canlyniadau 
posibl hyn gynnwys difrod i gynefinoedd pwysig ac i fioamrywiaeth, a risg uwch o danau 
gwyllt. Gallai hinsawdd sy’n newid effeithio ar leoliadau lle gall rhywogaethau anifeiliaid a 
phlanhigion oroesi a ffynnu. Gallai rhai rhywogaethau symud i uchderau uwch, gan newid 
tirlun a bioamrywiaeth yn ucheldiroedd Cymru. Gallai newidiadau i batrymau mudo adar a 
chynnydd mewn plâu ac afiechydon gael effaith sylweddol hefyd ar fioamrywiaeth.

Gallai tymereddau cynhesach wella cynnyrch gwenith a galluogi cyflwyniad cnydau newydd 
(e.e. garlleg a berwr). Fodd bynnag, yn bwysicach na hyn yw’r hwb posibl i ffermio da byw yn 
sgîl cynnydd posibl i gynnyrch glaswellt, a allai gynyddu’r nifer o dda byw y gall tirlun Cymru ei 
gefnogi. Ond gallai bygythiadau difrifol i amaethyddiaeth godi, oherwydd mwy o sychder, llai o 
ddŵr yn yr haf ar gyfer da byw a dyfrio cnydau, a chynnydd yn y risg o lifogydd ac erydu arfordirol 
sydd eisoes yn uchel yn ôl safonau’r DU. Wrth i’r tymheredd godi a phatrymau dŵr glaw newid, 
gallai sychder, tân, plâu ac afiechydon gyflwyno bygythiad uwch i goedwigoedd Cymru.

Gallai llifogydd amlach a mwy difrifol (gan gynnwys llifogydd dirybudd) gyflwyno risg fawr 
i fusnesau yng Nghymru. Gallai mwy o law yn y gaeaf a lefelau’r môr yn codi, yn benodol, 
arwain at fwy o ddifrod llifogydd i eiddo busnes a mwy o amhariad ar gadwyni cyflenwi 
a gwasanaethau cymorth busnes hollbwysig. Gallai rhagor o lifogydd effeithio ar y sector 
ariannol hefyd yn sgîl cynnydd sylweddol posibl i daliadau ar bolisiau yswiriant cartref a 
busnes. Byddai effaith ymledol fawr ar draws yr economi pe byddai perfformiad cyffredinol y 
sector ariannol yn cael ei gyfaddawdu gan fethiant i ystyried newid yn yr hinsawdd yn llwyr yn 
ei strategaethau buddsoddi.

Mae llifogydd yn cynrychioli bygythiad mawr i bob math o adeiladau yng Nghymru a gallai 
newid yn yr hinsawdd ddwysáu hyn yn sylweddol. Gallai ddod yn anos iddynt sicrhau 
yswiriant llifogydd a morgeisi ar gyfer rhai eiddo. Mae’n bosibl y bydd effeithiau hafau 
poethach yn ddwysach mewn trefi a dinasoedd. Gallai llifogydd gyflwyno bygythiad cynyddol 
i ynni, trafnidiaeth a seilwaith hollbwysig arall, a gallai cyflenwadau dŵr fod o dan bwysau 
cynyddol oherwydd hafau sychach. Er bod llawer o ansicrwydd ynglŷn â’r amcanestyniadau 
hyn, gallai prinder dŵr effeithio ar fwy na 90% o’r boblogaeth erbyn y 2080au.

Gallai gaeafau mwynach arwain at lai o farwolaethau a salwch sy’n gysylltiedig â’r oerfel. Ond, 
gallai hafau poethach arwain at fwy o farwolaethau a derbyniadau ysbyty oherwydd gwres, 
gyda grwpiau agored i niwed megis yr henoed a phobl â salwch hirdymor yn llawer mwy 
agored i hynny. Gallai lefel uwch o osôn ar lefel y ddaear yn yr haf wneud cyflyrau anadlol 
presennol yn waeth. Gallai hafau sychach a chynhesach annog mwy o bobl i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau awyr agored. Gallai buddiannau hyn wrthbwyso’r cynnydd posibl i 
achosion o ganser y croen sy’n cael eu hachosi gan newidiadau i olau’r haul, golau uwchfioled 
a gorchudd cwmwl. Gallai llifogydd arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy’n dioddef problemau 
iechyd meddwl a gallai hefyd amharu ar ddarpariaeth gofal iechyd.

I Gymru, mae cyswllt agos rhwng nifer o’r bygythiadau a’r cyfleoedd posibl a gyflwynir gan 
newid yn yr hinsawdd. Felly, wrth ymateb iddynt, mae angen dull gweithredu integredig, ac mae 
gan y llywodraeth, y sector cyhoeddus ehangach, busnesau ac unigolion rôl yn y gwaith hwn.
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Ansawdd aer

Ansawdd aer yw prif achos baich amgylcheddol afiechydon yn Ewrop. Mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru (2016)21 yn dyfynnu Coleg Brenhinol y Meddygon gan nodi bod 40,000 o farwolaethau 
ychwanegol y flwyddyn yn cael eu priodoli i ansawdd aer gwael gyda chost o £20 biliwn y 
flwyddyn (Chwefror 2016) 22  . Gall llygredd yn yr awyr agored gael effaith arwyddocaol ar 
iechyd a llesiant, gyda’r brif ffynhonnell o lygredd awyr agored yn deillio o lifau traffig trwm 
(yn arbennig pan fydd ciwio a thagfeydd traffig rheolaidd), ynghyd â natur y cerbydau, h.y. 
bydd loriau a bysiau yn cael effaith fwy o lawer na cheir.

Drwy’r broses Rheoli Ansawdd Aer Lleol, dynodwyd Ardal Rheoli Ansawdd Aer ym mis Medi 
2010, a oedd yn cwmpasu rhan o ganol tref Caerffili. Mae’r mesurau sydd eu hangen i gyflawni 
gwelliannau diriaethol i ansawdd yr aer yn yr ardal hon wedi eu cyflwyno yng Nghynllun 
Gweithredu Ansawdd Aer Canol Tref Caerffili, sy’n cynnwys newidiadau i seilwaith y ffyrdd. 
Dynodwyd Ardal Rheoli Ansawdd Aer arall yn ddiweddar yn Heol Hafodyrynys, Hafodyrynys, 
am fethiannau o ran amcanion ansawdd aer nitrogen deuocsid blynyddol cyfartalog a fesul 
awr gyfartalog.

Bydd sicrhau ansawdd aer da a glân yn yr awyr agored yn hollbwysig ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol. Nodwyd buddiannau iechyd aer glân yn aml gan gyfranogwyr yn y gweithdai ardal 
cymunedol o ran beth sy’n bwysig i’w sicrhau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Risg Llifogydd 

Mae llifogydd yn parhau i fod yn un o’r peryglon naturiol mwyaf sy’n effeithio ar gymunedau 
ar hyd a lled Cymru. Yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili, daw’r brif ffynhonnell o risg llifogydd 
o’r prif afonydd, dŵr wyneb, cyrsiau dŵr cyffredin a’r rhyngwyneb rhwng llifogydd o’r prif 
afonydd a llifau dŵr wyneb.

Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli’r Risg o Lifogydd ac Erydiad Arfordirol yng 
Nghymru yn nodi pedwar amcan cyffredinol ar gyfer rheoli llifogydd ac erydu arfordirol:

•  Lleihau canlyniadau llifogydd ac erydu arfordirol i unigolion, cymunedau, busnesau a’r 
amgylchedd;

• Codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu pobl yn yr ymateb i’r risg o lifogydd ac erydu arfordirol;
• Darparu ymateb effeithiol a chyson i ddigwyddiadau llifogydd ac erydu arfordirol;
• Blaenoriaethu buddsoddiad yn y cymunedau sy’n wynebu’r risg fwyaf.

Mae gweithredu’r amcanion hyn yn gyfrifoldeb i bawb sy’n ymwneud â llifogydd neu sy’n cael 
eu heffeithio gan lifogydd, a nodir y mesurau ar gyfer cyflawni’r amcanion hyn yng ‘Nghynllun 
Rheoli Risg Llifogydd Ardal Basn Afon Hafren’ a ‘Chynllun Rheoli Risgiau Llifogydd’ Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili.

21 Cyfoeth Naturiol Cymru
22 Cyfoeth Naturiol Cymru
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Drwy waith cynllunio gofalus, prif fudd rheoli risgiau llifogydd yn ardal bwrdeistref sirol 
Caerffili yw’r nod o atal a lleihau’r achosion o lifogydd. Mae hyn yn lleihau anafiadau, 
marwolaethau, colli difrod a difrod i eiddo, yr economi leol a’r amgylchedd, a darparu 
buddiannau lluosog eraill. Mae swyddogaethau rheoli’r risg o lifogydd yn arwain at:

•  Cymunedau mwy cydnerth drwy leihau’r achosion o lifogydd ac ystyried effeithiau newid 
yn yr hinsawdd ar gynigion datblygu.

•  Cymunedau iachach drwy wella bioamrywiaeth a’r amgylchedd yn yr amgylchedd dŵr 
cyffredinol; a hyrwyddo gwerth amwynder / ymgysylltiad cymunedol systemau draenio 
cynaliadwy.

Mae hyn i gyd yn arwain at fwy o gydraddoldeb, cydlynrwydd a chyfrifoldeb yn lleol ac yn fyd-eang.

Mae gwaith Rheoli Risg Llifogydd Naturiol a draeniau cynaliadwy yn fuddsoddiad hirdymor 
mewn asedau presennol ac asedau newydd hanfodol, er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol 
yn awr ac yn y dyfodol, yn ogystal â’r posibilrwydd o wella perfformiad drwy addasu ac 
uwchraddio sydd, yn ei dro yn gwella gwydnwch cymunedol.

Mae strategaethau, cynlluniau a rhaglenni rheoli risg llifogydd wedi eu nodi mewn 
rhwydwaith cydweithredol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr 
Cymru, cymunedau lleol ac yn y blaen) er mwyn cyfuno cyllid a chynyddu gwariant effeithiol, 
a gwaith cydweithredol er mwyn atal dyblygu’r tasgau a wneir a chyflwyno mesurau a fydd 
yn helpu i wella’r amgylchedd a chyflawni atebion mwy cynaliadwy wrth symud i’r dyfodol. 
Cyfranogiad cynhwysol yw elfen ganolog y dull gweithredu hwn, gyda chyfranogiad cynnar 
partion allanol gan ddefnyddio fforymau cyhoeddus, darlledu ar y cyfryngau cymdeithasol ac 
ymgysylltu â pherchnogion preifat a busnesau yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili.

Mae Cofrestr Risgiau Cymunedol Cyfoeth Naturiol Cymru 23 yn darparu’r sgôr perygl gyfunol 
i gymunedau yng Nghymru, ac mae’n canolbwyntio ar y risg o lifogydd a wynebir gan bobl. 
Drwy gyfuno’r data ar beryglon llifogydd (a ddiffinnir fel cynnyrch dyfnder a chyflymder yn 
ogystal â’r ffactor darnau) gyda gwybodaeth am bobl, mae’r Gofrestr Risg yn cynhyrchu sgôr 
ar gyfer 2,210 o gymunedau yng Nghymru. Yr allbwn yw rhestr o gymunedau yn nhrefn y lefel 
o risg o anafiadau neu farwolaeth, sy’n darparu’r sail ar gyfer blaenoriaethu camau gweithredu 
lle mae eu hangen fwyaf.

Y cymunedau yn y fwrdeistref sirol sy’n wynebu’r risg fwyaf o lifogydd yw Rhisga, 
Pont-y-meistr, Caerffili a Llanbradach. Ystyrir hefyd bod cymunedau Crosskeys, Ystrad Mynach, 
Abercarn, Coed Duon, Pontllan-fraith, Rhymni a Thredegar Newydd yn wynebu risg hefyd.

23 Cofrestr Risg Cymunedol (Llifogydd), Cyfoeth Naturiol Cymru



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

94

Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru

Y 24 Cymuned Uchaf Y Sgôr Risg i 2,210 o 
Gymunedau Cymru

Rhisga 16eg

Pont-y-meistr 22ain

Llanbradach 27ain

Ystrad Mynach 54fed 

Aberbîg 59fed 

Tirphil 6ed 

Machen 66ain

Crosskeys 70ain 

Ynys-ddu 78ain

Bedwas 83fed

Pontlotyn 95ain

Abercarn 107fed

Senghenydd 119eg 

Aberbargod 124ain 

Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn y fwrdeistref sirol mae’r 14 cymuned a fyddai’n wynebu risg pe na fyddai unrhyw 
amddiffynfeydd llifogydd ar waith wedi eu rhestru yn Ffigur 26.

Ffigur 26: Rhestr o’r cymunedau ym mwrdeistref sirol Caerffili a fyddai’n wynebu risg pe na fyddai unrhyw 
amddiffynfeydd llifogydd ar waith

Ffigur 27: Y risg o lifogydd (map)
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Mae Ffigur 27 yn mapio’r risg o lifogydd ar draws bwrdeistref sirol Caerffili. Llifogydd yw’r 
math mwyaf cyffredin o drychineb ‘naturiol’ sy’n effeithio ar gartrefi a busnesau ac sy’n aml yn 
amharu ar weithrediad arferol cymunedau cyfan. Amcangyfrifir bod y broblem yn costio £1 
biliwn y flwyddyn i’r DU.

Nid dim ond canlyniadau ariannol sy’n cael eu creu gan lifogydd, a gall hyd yn oed y 
digwyddiad llifogydd lleiaf gael effaith sylweddol ar lesiant corfforol a meddyliol yr unigolion 
hynny sydd wedi eu heffeithio flynyddoedd lawer ar ôl y digwyddiad llifogydd ei hun. O 
safbwynt iechyd, yn aml iawn bydd hyn yn cael yr effaith waethaf ar y bobl fwyaf agored i 
niwed mewn cymdeithas.

Cynhyrchu bwyd

“Mae angen i ni ddeall effaith ehangach colli peillwyr. Mae angen i bobl sylweddoli pwysigrwydd 
ecoleg leol” (Cyfranogwr o ddigwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Bydd rheoli adnoddau naturiol mewn dulliau cynaliadwy er mwyn sicrhau y gall 
cenedlaethau’r dyfodol dyfu bwyd yn effeithiol yn her fawr i lunwyr polisi rhwng nawr a 
chanol y ganrif. Mae nifer y peillwyr wedi bod yn gostwng am y 30 mlynedd ddiwethaf, mae 
angen rheoli’r maetholion mewn priddoedd yn ofalus a rhagwelir y bydd mynediad at ddŵr 
ar gyfer amaethyddiaeth mewn rhai rhannau o’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys Cymru, yn cael 
ei herio’n ddirfawr gan newid yn yr hinsawdd.

Mae costau ynni uwch i ffermydd a busnesau bwyd ac effaith newid yn yr hinsawdd ar 
gynhyrchu a rheoli tir yn debygol o effeithio ar ddulliau cynhyrchu bwyd a thwf. Mae 
poblogaeth ffermio Cymru yn heneiddio, gyda llai o bobl ifanc yn parhau yn y diwydiant. Mae 
gwariant ar fwyd yn cynrychioli rhan gynyddol fwy o incwm aelwydydd. Rydym yn gwario 
17% yn fwy yn awr fesul aelwyd nag oeddem yn 2007. Mae banciau bwyd yn gwasanaethu 80 
o drefi a chymunedau ar hyd a lled Cymru yn awr ac mae’r defnydd ohonynt wedi cynyddu o 
35,600 o unigolion i 70,000 yn ystod 2014.

Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?

Mae adborth o weithdai ardal cymunedol wedi amlygu’r materion a’r awgrymiadau canlynol:

•  Mae’r amgylchedd byw yn bwysig i iechyd a llesiant a dylai fod yn flaenoriaeth i Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili hyrwyddo nodweddion cadarnhaol bwrdeistref sirol Caerffili.

•  Mae’n bwysig cael amgylchedd byw dymunol, gydag ardaloedd gwledig deniadol a hardd 
gyda llwybrau cerdded da.

•  Mynegwyd pryderon ynglŷn â’r ffordd rydym yn cynnal a chadw’r mannau gwyrdd yn y 
fwrdeistref sirol.

•  Nid oes digon o gyfleoedd ailgylchu mewn cymunedau, ac mae angen i’r cyngor ddarparu 
rhagor o gyfleusterau ar gyfer ailgylchu. 

• Mae angen i bobl gymryd mwy o gyfrifoldeb am ailgylchu.
•  Mae angen cynnal a chadw parciau i safon wych gyda rhagor o offer ar gyfer plant, pobl 

ifanc a’r rhai ag anableddau.
• Mae parciau yn aml yn cynnwys gweddillion cymryd cyffuriau a thuniau / poteli alcohol gwag.
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24 Gwybodaeth Amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant, Cyfoeth Naturiol Cymru
25 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 / Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru
26 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
27 Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

•  Mae angen creu rhagor o barciau sglefrio a rhai mwy o faint, gan gynnwys darparu rhagor 
o gyfleusterau chwarae, megis cyfleusterau chwaraeon bob tywydd, cyfleusterau sgwteri a 
beiciau BMX.

• Mae angen rhoi mwy o sylw i gynnal glendid yr amgylchedd.
• Mae angen rhagor o ddarpariaeth ar gyfer cael gwared ar faw cŵn gan gerddwyr cŵn.
•  Mynegwyd pryder ynglŷn â’r diffyg ymdeimlad o gyfrifoldeb gan breswylwyr am gadw eu 

cymunedau lleol yn daclus.
•  Mae angen addysgu pobl ynglŷn â phwysigrwydd gwaredu gwastraff yn gywir, a dylai’r 

Cyngor ddefnyddio dirwyon i sicrhau cydymffurfiaeth.
• Mae gormod o finiau yn gorlifo - mae angen eu gwagio’n amlach.
• Mae mannau gwyrdd yn bwysig at ddibenion hamdden, cadw’n heini a llesiant cyffredinol.
•  Mae angen cydbwyso datblygiadau tai yn erbyn yr angen i ddarparu tai fforddiadwy er 

mwyn cyflawni anghenion cenedlaethau’r dyfodol a diogelu ein mannau gwyrdd.

Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol

Mae yn fater cyffredinol sy’n galw am atebion integredig. Pwysleisir gwerth yr amgylchedd 
wrth gyfrannu at wella canlyniadau yn erbyn y nodau llesiant eraill yn Caerffili Iachach, 
Caerffili Lewyrchus, Caerffili o Gymunedau Cydlynus a Caerffili sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang.

Yn nhermau’r dreftadaeth naturiol a mannau gwyrdd, mae newidiadau i’r tirluniau dros amser 
yn adlewyrchu’r newidiadau i weithgarwch naturiol a dynol, yn aml mewn ymateb i sioc a 
gwydnwch. Bydd hyn yn parhau i esblygu ac addasu mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd, 
twf yn y boblogaeth, datblygiad a’r angen am fwyd, ynni, rheoli dŵr ac iechyd. Mae’n bosibl 
arsylwi ac asesu’r cyfleoedd a’r risgiau i ecosystemau gwydn a’r buddiannau y gallant eu 
darparu drwy ddefnyddio data ar gymeriad tirluniau a graddfeydd gweithio cenedlaethol.24

Yn nhermau bioamrywiaeth, mae Rhan 1 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn disgrifio dull 
Cymru o gynllunio a rheoli adnoddau naturiol ar lefel genedlaethol a lleol. Rhydd Adran 6 
ddyletswydd ar awdurdodau geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth, i’r graddau y mae’n gyson 
ag arfer priodol y swyddogaethau hynny. Wrth wneud hynny, mae’n rhaid i awdurdodau lleol 
hefyd hybu gwydnwch ecosystemau’.25

Mae tystiolaeth a gyflwynir mewn adroddiadau megis Asesiad Ecosystemau Cenedlaethol 
2011 a’r adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2013, yn dangos bod bioamrywiaeth yn parhau i 
ddirywio. Yn 2010, methodd Cymru, yn ogystal â holl wledydd eraill y byd, i gyflawni’r 
targedau bioamrywiaeth a oedd wedi eu cymeradwyo’n rhyngwladol. Mae angen i ni wneud 
mwy o wyrdroi’r tuedd hwn erbyn 202026.

Mae bwlch sylweddol o hyd yn ein gwybodaeth am fioamrywiaeth a’r mannau gwyrdd 
a’r gwasanaethau ecosystem cysylltiedig, ac mae angen mynd i’r afael â hyn. Mae angen i 
ni werthfawrogi bioamrywiaeth a’i fuddiannau allweddol. Er enghraifft, gall man gwyrdd 
trefol ddarparu buddiannau iechyd, megis hamdden, estheteg, iechyd corfforol a meddyliol, 
datblygiad cymdogaethau, rhwystrau sŵn a lleihau llygredd aer, gwasanaethau ar gyfer 
bioamrywiaeth a chynefinoedd ac anodd posibl ar gyfer cynhyrchu bwyd. Mae angen i ni 
edrych hefyd ar rôl cynefinoedd mewn ecosystemau wrth reoli llifogydd ac yn y blaen. Mae 
angen i ni ystyried sut y gallwn leihau ein heffaith wrth gynhyrchu mwy, er mwyn sicrhau bod 
ein hadnoddau’n cael eu dosbarthu’n deg heb gael effaith negyddol ar ein bioamrywiaeth.27
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Dau fygythiad mawr i fioamrywiaeth y fwrdeistref sirol yw o ddatblygiadau a newidiadau 
i ddulliau rheoli tir. Mae bygythiadau eraill yn cynnwys dwysáu amaethyddiaeth, llygredd, 
cyflwyno rhywogaethau anfrodorol, aflonyddwch, esgeulustod, gorddefnydd a newid yn yr 
hinsawdd. Mae’r galw am dai, ffyrdd, datblygiadau diwydiannol a busnes newydd wedi arwain 
at golli bywyd gwyllt yn y gorffennol. 

Wrth edrych i’r dyfodol, bydd cynnal bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem ac atal 
dihysbyddiad adnoddau naturiol yn flaenoriaeth. Mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn cyflawni 
anghenion y bobl (tai, gwaith ac yn y blaen) a sicrhau’r effeithiau negyddol lleiaf posibl ar 
fioamrywiaeth yr un pryd.

Yn nhermau cyflwr y tir, mae’r coetir sy’n cael eu rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn 
cynnwys tua 10% o gyfanswm yr ardal tir yn y fwrdeistref sirol. Mae llawer o’r coetiroedd yn 
agos iawn at gymunedau ac maent yn bwysig i’r tirlun. Mae’r rhan fwyaf o ardaloedd yng 
Nghymru yn y Parth Clefyd dan Reolaeth ar gyfer clefyd y Llawrydd, ac mae cael gwared 
arno wedi cael effaith amlwg ar dirweddau mewn llawer o ardaloedd, gan gynnwys nifer o 
ardaloedd yn y fwrdeistref sirol28.

Yn nhermau dŵr, rhagwelir y bydd newid yn yr hinsawdd yn newid patrymau glawiad, gyda 
gaeafau gwlypach a hafau sychach, ac mae anghenion cadwraeth natur yn parhau i chwarae 
rhan bwysig wrth gynnal ansawdd ein dŵr. Awgryma Dŵr Cymru (2011)29 bod yr heriau yn 
fwy ac yn fwy difrifol na heriau’r ddwy genhedlaeth neu fwy ddiwethaf i’n cyflenwadau dŵr.

Bydd sicrhau cyflenwadau dŵr ffres yn hollbwysig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dywed 
Cyfoeth Naturiol Cymru drwy gydweithio i wella a chynnal yr asedau dyfrllyd hyn gallwn 
sicrhau buddiannau i’r amgylchedd, yr economi leol, iechyd ac ansawdd bywyd.30

Yn nhermau newid yn yr hinsawdd, gwydnwch yw un o’r prif heriau sy’n wynebu pob 
cymuned yng Nghymru. Mae hinsawdd sy’n newid yn debygol o newid amgylchedd y 
fwrdeistref sirol yn sylweddol erbyn 2040, a gallai gael effaith niweidiol ar iechyd y cyhoedd.

Mae Rhagolygon Hinsawdd y DU (UKCP09) (sy’n seiliedig ar waith modelu’r hinsawdd a 
gynhaliwyd gan Ganolfan Hadley Swyddfa’r Met, Rhaglen Effeithiau’r Hinsawdd yn y DU a 
mwy na deg ar hugain o sefydliadau partner) yn nodi’r canlynol ar gyfer y fwrdeistref sirol 
erbyn 2040.

•  Bydd glawiad gaeaf yn cynyddu 11%
• Bydd glawiad yr haf yn lleihau 14%
• Tymheredd blynyddol cyfartalog yn cynyddu 2.8 gradd
• Tymheredd dyddiol cyfartalog yn cynyddu 3.4 gradd
•  Bydd yr isafswm tymheredd dyddiol yn y gaeaf yn cynyddu 2.1 gradd, gyda digwyddiadau 

tywydd eithafol yn fwy cyffredin

28 Gwybodaeth Amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant, Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Dŵr Cymru, 2011
30 Gwybodaeth Amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant, Cyfoeth Naturiol Cymru
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Mae’r Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd Cymru yn nodi bod digwyddiadau tywydd eithafol 
eisoes yn nodwedd o’r hinsawdd bresennol yng Nghymru ac yn llywodraethu’r risgiau 
presennol i’r hinsawdd. Byddant hefyd yn parhau i ddigwydd yn y dyfodol, yn annibynnol 
oddi wrth newid yn yr hinsawdd, oherwydd amrywiaeth naturiol yr hinsawdd.

Mae’r asesiad31 yn nodi rhai o brif fygythiadau a chyfleoedd posibl newid yn yr hinsawdd o 
dan bum thema allweddol:

Yr amgylchedd naturiol
•  Lleihau lleithder mewn priddoedd a lleihau llifau afonydd is, a chynnydd yn amlder a maint 

sychder.
•  Newidiadau i garbon organig priddoedd, er nad yw’r ffyrdd y gallai hyn gael eu heffeithio 

yn cael eu deall yn ddigonol ar hyn o bryd.
•  Newidiadau i ofod hinsawdd a phatrymau mudo rhywogaethau, a allai arwain at 

newidiadau sylweddol i fioamrywiaeth.
• Cynnydd mewn plâu ac afiechydon.

Amaethyddiaeth a choedwigaeth
• Cynnydd mewn sychder yn yr haf gan gynnwys risg uwch o danau.
• Cynnydd mewn plâu ac afiechydon, gan effeithio ar dda byw, cnydau a choedwigoedd.
•  Cynnydd mewn cynnyrch cnydau gan gynnwys glaswellt, sy’n cyflwyno cyfle mawr er nad 

yw’n amlwg i ba raddau y mae ffactorau megis argaeledd dŵr a maetholion yn cyfyngu ar hyn.
•  Cynnydd mewn straen dŵr ar gnydau, glaswellt a choedwigoedd sy’n cael eu heffeithio 

gan sychder yn yr haf a llifogydd a thir dwrlawn yn y gaeaf.

Busnes
•  Cynnydd mewn llifogydd a allai effeithio ar eiddo busnes a chadwyni cyflenwi ac amharu 

ar weithredoedd busnes.
•  Gostyngiad i fusnes yswiriant a morgeisi a achosir gan gynnydd mewn llifogydd a 

chynnydd posibl i golledion yswiriant yn sgîl cynnydd yn nifer y digwyddiadau eithafol.
•  Methiant y sector ariannol i roi ystyriaeth ddigonol i newid yn yr hinsawdd, gan arwain at 

berfformiad ariannol gwael a allai greu canlyniadau eang i fusnesau a sectorau eraill.

Adeiladau a seilwaith
•  Cynnydd mewn llifogydd adeiladau. Gallai yswiriant llifogydd i rai eiddo ddod yn ddrud 

neu’n anodd eu sicrhau.
•  Mae effeithiau gwres yn debygol o gynyddu o fewn adeiladau ac yn yr amgylchedd trefol 

ehangach.
• Gostyngiad mewn argaeledd dŵr.
•  Cynnydd mewn llifogydd i rai mathau hanfodol o seilwaith, gan arwain at ragor o 

fethiannau trydan, dŵr a gwasanaethau hanfodol eraill. Rhagwelir y bydd ffyrdd a 
rheilffyrdd yn profi mwy o lifogydd, gan arwain at oedi, amhariad a chostau atgyweirio 
ychwanegol.

•  Gofyniad ychwanegol am ynni yn yr haf ar gyfer oeri, er bod hyn yn parhau i fod yn llai na’r 
capasiti fydd ei angen ar gyfer y galw gwresogi yn y gaeaf, sy’n debygol o leihau.

31 Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd, Defra / Llywodraeth Cymru, 2012
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Iechyd a llesiant
•  Effeithiau tymheredd uwch (gan gynnwys tonnau gwres) ar bobl, gan gynnwys cynnydd i 

gyfraddau marwolaethau ac afiachusrwydd.
• Effeithiau cynnydd mewn llifogydd ar bobl a’u cartrefi a’u gweithleoedd.
•  Gwella cyflyrau iechyd yn y gaeaf, gyda chyfraddau marwolaethau ac afiachusrwydd is a 

llai o lygredd aer o bosibl.
• Cynnydd yn y gofynion am ymateb brys i lifogydd, tonnau gwres a thanau.

Yn nhermau cynhyrchu bwyd, bydd rheoli adnoddau dynol mewn dulliau cynaliadwy er 
mwyn sicrhau y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn gallu tyfu a rheoli bwyd yn effeithiol yn her 
fawr yn y dyfodol.

Mae amaethyddiaeth a choedwigaeth yn sensitif iawn i’r hinsawdd. Mae unrhyw newidiadau 
i’r hinsawdd yn debygol o arwain at newidiadau i amaethyddiaeth a choedwigaeth, rhai 
cadarnhaol a negyddol. Mae’r cyfleoedd yn cynnwys cynnydd i gynnyrch cnydau a chyfleoedd 
i dyfu mathau newydd o gnydau, ac mae’r effeithiau negyddol posibl yn gynnwys llai o 
argaeledd dŵr, cynnyrch gwael cnydau, llifogydd ar dir amaethyddol a’r potensial o blâu 
ac afiechydon newydd. Gallai’r newidiadau sy’n cael eu rhagweld i’r glawiad arwain at fwy 
o straen dŵr yn yr haf a mwy o dir dwrlawn yn ystod y gaeaf, sy’n debygol o gael effaith ar 
gynhyrchiant amaethyddol. 

Wrth edrych i’r dyfodol, bydd diogelu peillwyr a sicrhau diogelwch bwyd yn hollbwysig ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl 

Mae’r canlynol yn awgrymiadau ar gyfer materion sy’n dod i’r amlwg a allai fod yn destun 
gwaith manwl pellach wrth i ni symud ymlaen i ddadansoddiad o’r ymatebion a’r Cynllun 
Llesiant. Mae’r materion hyn yn deillio o’r meysydd a drafodwyd yn yr adran hon o’r ddogfen:

1.  Sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ddiogelu er ei les ei hun, ar gyfer ein llesiant ni, ac ar 
gyfer ei wasanaethau ecosystemau, gan gynnwys atal colli bioamrywiaeth.

2.   Gwella’r ddarpariaeth, a’r mynediad at fannau cymunedol yn yr awyr agored, mannau 
gwyrdd a chefn gwlad yn gyffredinol, gan gynnwys cynyddu teithio llesol drwy gerdded a 
beicio.

3.   Codi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n effeithio ar yr amgylchedd a meithrin mwy o barch, 
cyfrifoldeb a “pherchenogaeth” o ardaloedd lleol

4.   Lleihau risgiau llifogydd er mwyn diogelu cartrefi, cymunedau a seilwaith sy’n agored i lifogydd.
5.   Rheoli adnoddau naturiol mewn dulliau cynaliadwy er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu 

defnyddio mewn ffordd ac ar gyfradd sy’n cynnal ac yn gwella gwydnwch ecosystemau a’r 
buddiannau y gallant eu creu.

6.  Sicrhau ein bod yn cynnal cyflenwadau diogel a sicr o ddŵr glân.
7.   Canolbwyntio ar sicrhau bod yr amgylchedd lleol yn y fwrdeistref sirol yn parhau i fod yn 

iach, gan gynnwys ymyriadau i leihau diraddio lefel isel.
8.   Sicrhau bod datblygiadau newydd mor gynaliadwy â phosibl, gan gynnwys lleihau lefelau 

allyriadau nwyon tŷ gwydr ac osgoi rhannu cynefinoedd, a chydbwyso’r angen i ddatblygu 
a diogelu’r amgylchedd.
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Dangosyddion Perthnasol

• Lefelau’r llygredd nitrogen deuocsid (NO2) yn yr aer
• Nifer yr eiddo sydd ar lefel uchel a chanolig cyfunol o risg o lifogydd o afonydd a’r môr
• Y ganran o anheddau gyda pherfformiad ynni digonol
• Canran yr asedau amgylcheddol hanesyddol dynodedig sydd mewn cyflwr sefydlog neu well
• Ardaloedd o ecosystemau iach yng Nghymru 
• Statws amrywiaeth Biolegol yng Nghymru 
• Y ganran o gyrff dŵr wyneb, a chyrff dŵr daear, sy’n cyflawni statws cyffredinol da neu uchel.

FFYNONELLAU

Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd Cymru (Defra / Llywodraeth Cymru, Ionawr 2012)

Cofrestr Risg Cymunedol - Llifogydd (Cyfoeth Naturiol Cymru)

Dŵr Cymru (2011)

Gwybodaeth Amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2016)

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Llywodraeth Cymru)

Cynllun Rheoli Risg Llifogydd (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, 2015)

Rhagolygon Hinsawdd y DU (UKCP09)

Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 
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32 Mesur Anghydraddoldebau 2016: Tueddiadau mewn Marwolaethau a Disgwyliad Oes ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

3.3  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI IACHACH

Mae angen canolbwyntio ar ddulliau atal ac nid iachau (Cyfranogwr yng ngweithdy ardal 
gymunedol Cwm Rhymni Uchaf 28 Gorffennaf 2016)

Mae cyswllt annatod rhwng  Caerffili Iachach  â’r nodau llesiant eraill; gyda’r amgylchedd, 
tai, cyflogaeth, incwm, ffordd o fyw, trafnidiaeth a chydlyniad cymunedol yn cael effaith 
gadarnhaol neu negyddol ar iechyd a llesiant corfforol a meddyliol unigolyn. Mae iechyd yn 
gwella yn gyffredinol yng Nghymru gyfan ac yn y fwrdeistref sirol. Mae pobl yn byw’n hwy ac 
mae cyfraddau marwolaeth o ganser a chlefydau’r galon yn lleihau. Wrth edrych i’r dyfodol, 
gyda phobl yn byw’n hwy, bydd nifer y bobl hŷn yng Nghymru yn parhau i godi, a gwyddom y 
bydd yn hollbwysig bod pobl yn byw’r blynyddoedd ychwanegol hyn mewn iechyd da.

Disgwyliad oes ac anghydraddoldebau iechyd

Ffyrdd o fyw iachach - mae gwaith ataliol yn cadw pobl yn iach. Maent yn fwy galluog i fwynhau 
eu hymddeoliad pan fydd yn cyrraedd (Cyfranogwr ym Mhanel Safbwyntiau CBSC 11 
Gorffennaf 2016)

Mae disgwyliad oes yn y fwrdeistref sirol ychydig yn is nag ar gyfer Cymru gyfan.32 Y 
disgwyliad oes cyfartalog i ddynion yn 2010-14 yn y fwrdeistref sirol oedd 77.7 oed o 
gymharu â chyfartaledd Cymru o 78.3 oed. Mae hyn wedi cynyddu 1.5 o flynyddoedd ers 
2005-09. Y disgwyliad oes cyfartalog i ferched yn 2010-14 yn y fwrdeistref sirol yw 81.4, o 
gymharu â chyfartlaedd Cymru o 82.3 oed. Mae hyn wedi cynyddu 0.6 o flynyddoedd ers 
2005-09. Mae’r cynnydd hwn yn cyfateb â thueddiadau cenedlaethol. 
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Ffigur 28: Cymhariaeth disgwyliad oes a disgwyliad oes iach ar enedigaeth, gyda Mynegai 
Anghydraddoldeb Caerffili (SII), Caerffili, 200509 a 2010-14

Source: Public Health Wales Observatory, using PHM & MYE (ONS), WHS & WIMD 2014 (Welsh Government)

Dengys Ffigur 28 bod y bwlch mewn blynyddoedd mewn disgwyliad oes a disgwyliad bywyd 
iach mewn genedigaeth dynion, rhwng y rhai mwyaf a lleiaf difreintiedig yn y fwrdeistref sirol, 
wedi gostwng rhwng 2005-09 a 2010-14. Yn benodol, mae’r bwlch disgwyliad oes bywyd iach 
mewn dynion wedi gostwng o 18.6 oed i 13 oed dros y cyfnod amser. 

I fenywod, er bod y bwlch mewn disgwyliad oes cyffredinol rhwng y mwyaf a’r lleiaf 
difreintiedig yn y fwrdeistref sirol wedi codi gan 0.2 o flynyddoedd, mae’r bwlch mewn 
blynyddoedd ar gyfer disgwyliad oes iach wedi gostwng gan 1.6 o flynyddoedd, o 16.2 o 
flynyddoedd i 14.6 o flynyddoedd dros y cyfnod amser. 

Beichiogi yn yr arddegau

Mae beichiogrwydd yn yr arddegau’n achos ac yn ganlyniad posibl i dlodi plant. Gall hyn 
gynyddu’r tebygolrwydd o anghysonderau iechyd. Mae bod yn fam yn ei harddegau neu’n 
blentyn i fam yn ei harddegau’n cynyddu’r risg o broblemau iechyd a materion eraill, a hynny 
i’r fam ac i’r plentyn. Tystia Ffigur 29 ar draws ardal Gwent fod y gyfradd beichiogi fesul 1,000 o 
fenywod 15 i 17 oed yn 2014 wedi amrywio o 14.2 yn Sir Fynwy i 28.8 yn Nhorfaen, gyda ffigur 
bwrdeistref sirol Caerffili yn 25.8. Mae’r ffigur hwn ychydig yn uwch na ffigur cyfartalog Cymru 
o 25.4.
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Mae pob ardal awdurdod lleol yn ardal Gwent wedi gweld cwymp sylweddol mewn cyfraddau 
beichiogi yn yr arddegau er 2010, gan adlewyrchu’r cwymp ar draws Cymru. Casnewydd sydd 
wedi gweld y gostyngiad mwyaf, gyda’i chyfradd yn disgyn o 41.3 i 22.2. Mae gan Sir Fynwy 
gyfradd sylweddol is nag unrhyw ardal awdurdod lleol arall ar draws ardal Gwent33 o hyd.

33 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Ddata Cymru

Ffigur 29: Cyfradd beichiogi menywod dan 18 oed fesul 1,000 o fenywod 15 i 17 oed ar gyfer 
awdurdodau lleol Gwent 2010 i 2015
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Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
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Babanod pwysau geni isel

Mae pwysau geni isel yn rhagfynegydd allweddol o anghysonderau iechyd. Ar gyfer ardal 
Gwent yn 2014, amrywiodd canran y genedigaethau byw o unig blant a chanddynt bwysau 
geni o lai na 2,500g fel canran o’r holl enedigaethau byw lle gwyddwn y pwysau geni o 
5.8% yng Nghasnewydd i 8.2% yn Sir Fynwy. Cyfradd bwrdeistref sirol Caerffili yw 7.6%, 
sydd uwchlaw ffigur Cymru o 6.7%34. Fodd bynnag, rhaid dehongli’r data’n ofalus gan fod y 
niferoedd yn fach ac yn destun amrywiadau blynyddol. 

Bwydo ar y fron

Mae bwydo ar y fron yn gwneud gwahaniaeth mawr i iechyd y babi a’r fam. Argymhellir dim 
ond bwydo ar y fron yn ystod 6 mis cyntaf bywyd y babi. Mae babanod sy’n cael eu bwydo ar 
y fron yn llai tebygol o ddioddef dolur rhydd a chwydu a gorfod mynd i’r ysbyty o ganlyniad; 
cânt lai o heintiau ar y frest a’r glust; llai o debygolrwydd o fynd yn rhwym; a thebygolrwydd is 
o fynd yn ordew a datblygu diabetes Math II ac afiechydon eraill sy’n gysylltiedig â gordewdra 
yn nes ymlaen mewn bywyd. Yn ogystal, mae bwydo ar y fron o fantais i’r fam gan ei fod yn 
gostwng y risg o ganser y fron a’r ofariau, yn defnyddio hyd at 500 calori’r dydd, yn arbed 
arian ac yn gallu helpu meithrin cwlwm cryf rhwng y fam a’r babi. Mae cyfraddau bwydo ar y 
fron yn is ym Mwrdeistref Sirol Caerffili na chyfartaledd Gwent.

Imiwneiddiadau

Mae’n bwysig imiwneiddio’r holl blant a babanod yn llawn er mwyn eu diogelu rhag 
afiechydon difrifol o bosibl. Mae afiechydon a arferai fod yn gyffredin (fel difftheria a 
thetanws) bellach yn brin yn y DU yn sgil imiwneiddio. Ond er bod polio wedi ei ddileu yn 
Ewrop, nid yw bygythiad afiechydon eraill, fel y frech goch a llid yr ymennydd, wedi diflannu 
yn y DU heddiw. Mae gan rai afiechydon heintus difrifol risg o gymhlethdodau a sgil-effeithiau 
tymor hir.

Dengys Ffigur 30 fod canran yr holl blant sydd wedi cadw i fyny â’u hamserlen 
imiwneiddiadau erbyn eu bod yn bedair blwydd oed ar draws rhanbarth Gwent yn 2015-16 
wedi amrywio o 74.4% yng Nghasnewydd i 85.3% yn Sir Fynwy. Roedd gan Fwrdeistref Sirol 
Caerffili’r ail ffigur isaf o 81.3%, sy’n is na ffigur cyfartaledd Cymru o 85.3%. Ar wahân i Flaenau 
Gwent a oedd yn gyfartal â ffigur cyfartalog Cymru, roedd gan bob awdurdod lleol arall yng 
Ngwent ffigur is na chyfartaledd Cymru. 

34 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Ddata Cymru
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Roedd canran y plant oedd wedi cadw i fyny gyda’u hamserlen imiwneiddiadau erbyn eu bod 
yn 4 oed ar gyfer pob awdurdod lleol yn ardal Gwent wedi cynyddu rhwng 2011-12 a 2013-14, 
ond ers hynny, mae wedi syrthio’n ôl i lefelau 2011-12. Byddai o fantais deall y rhesymau am y 
newidiadau hyn, oherwydd pwysigrwydd imiwneiddiadau effeithiol i’r boblogaeth gyfan.

Iechyd y geg

Effeithia iechyd ceg gwael ar iechyd a lles. Gellir cael problemau di-oed fel poen a heintiau, 
ond gellir cael canlyniadau tymor hir eraill ar iechyd hefyd. Gellir atal pydredd dannedd bron 
yn llwyr mewn plant, ond gall iechyd ceg gwael wneud bwyta’n anodd, effeithio ar faeth ac, 
o ganlyniad, ar dwf a datblygiad. Iechyd deintyddol gwael yw’r un rheswm mwyaf cyffredin y 
mae plant 5-9 oed yn cael eu derbyn i’r ysbyty, ac mewn rhai achosion, caiff plant eu derbyn i 
dynnu sawl dant dan anaesthetig cyffredinol gan fod cyflwr eu dannedd mor wael.

Nifer gyfartalog y dannedd pwdr, coll neu wedi eu llenwi mewn plant 5 mlwydd oed ar gyfer 
Gwent yn 2014-15 oedd 1.62. Amrywiodd y ffigur hwn o 1.14 yn Sir Fynwy i 2.33 ym Mlaenau 
Gwent. Mae cyfradd bwrdeistref sirol Caerffili 1.51 yn uwch na chyfartaledd Cymru o 1.29. 
Mae pob ardal awdurdod lleol yn ardal Gwent wedi gweld gostyngiad yn nifer gyfartalog 
y dannedd pwdr, coll neu wedi eu llenwi mewn plant 5 oed neu’n hŷn rhwng 2007-08 a 
2014-15. Dros yr un cyfnod, gwelwyd y gostyngiad mwyaf yng Nghasnewydd (0.99). Cafwyd 
gostyngiad o 0.89 ym mwrdeistref sirol Caerffili, sy’n uwch na’r gostyngiad yn ffigur cyfartalog 
Cymru o 0.6935.

35 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru

Ffigur 30: % yr holl blant sydd wedi cadw i fyny â’u hamserlen imiwneiddiadau erbyn eu bod yn 
bedair oed ar gyfer awdurdodau lleol Gwent yn 2015-16
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Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Ymddygiadau ffyrdd iach o fyw

Mae angen i bobl gymryd perchnogaeth o’u hiechyd eu hunain. Defnyddio ambiwlans ac ysbyty 
ac ati ar gyfer problemau difrifol. (Cyfranogwr yng ngŵyl y Caws Mawr, Gorffennaf 2016)

Gall ymddygiadau ffordd o fyw unigolion effeithio ar eu risg o afiechyd a marw cyn pryd. 
Ymhlith y pum ymddygiad ffordd o fyw iach mae - bod yn ddi-fwg, yfed alcohol yn synhwyrol, 
cadw pwysau corff iach, gweithgarwch corfforol cyson a diet cytbwys. Ymhlith yr afiechydon 
y mae’r ymddygiadau iechyd hyn yn ffactorau risg ar eu cyfer mae clefyd y galon, rhai mathau 
o ganser, strôc a diabetes, cyflyrau anadlu, problemau â’r afu, problemau cyhyrysgerbydol ac 
iechyd meddwl. Cwyd ffyrdd o fyw afiach, yn rhannol o leiaf, yn sgil yr anghysonderau yn yr 
amgylchiadau y caiff pobl eu geni ynddynt, lle maent yn tyfu i fyny, yn byw, yn gweithio ac yn 
heneiddio ynddynt. Ceir ‘graddiant cymdeithasol’ adnabyddus mewn iechyd - po fwyaf isel yw 
sefyllfa cymdeithasol-economaidd rhywun, gwaetha’i gyd y mae eu hiechyd yn debygol o fod.

Dim ond 2% o drigolion (16 oed neu’n hŷn) yng Ngwent yn 2013-14 sy’n ymgysylltu â phob 
un o’r pum ymddygiad iach. Cwyd hyn i 11% ar gyfer y rhai sy’n ymhél â phedwar ymddygiad 
iach a 30% sy’n ymhél â thri ymddygiad iach . Ceir tystiolaeth dda o nifer fawr o astudiaethau, 
gan gynnwys Astudiaeth Arfaethedig Caerffili36 y gall mwynhau pedwar ymddygiad iach 
neu’n fwy leihau’r risg o afiechydon fel diabetes gan gymaint â 72%, afiechyd fasgwlaidd gan 
67%, dementia gan 64% a chanserau gan 35%, o gymharu â’r rhai sy’n dangos dim neu dim 
ond un ymddygiad iach.

Ysmygu

Mae ardaloedd ysmygu’n hysbys mewn ysgolion ac mae’r athrawon yn ei anwybyddu   
(Digwyddiad ymgysylltu Fforwm Ieuenctid Caerffili Gorffennaf 2016)

Dymuniad allweddol y disgyblion ysgol yw bod pobl yn rhoi’r gorau i ysmygu (Ymateb 
gweithdy Ysgol Gynradd Fochriw)

Ysmygu yw’r achos mwyaf o afiechyd a marwolaeth y gellir ei atal yng Nghymru, gyda chostau 
uchel i’r GIG, y gymdeithas a’r economi ehangach. Mae ysmygu’n gysylltiedig â thros 50 o 
wahanol afiechydon ac anhwylderau.

Dengys Ffigur 31 bod 21% o oedolion ym mwrdeistref sirol Caerffili wedi dweud eu bod yn 
ysmygwr cyfredol yn 2014-15, ffigur tebyg i ardaloedd eraill Gwent (ar wahân i Flaenau Gwent 
gyda 26%) a Chymru gyfan. Ac eithrio Sir Fynwy (lle mae’r gyfradd wedi bod yn ddigyfnewid), 
mae pob ardal awdurdod lleol yng Ngwent wedi gweld lleihad bach yng nghanran yr 
oedolion sy’n adrodd eu bod yn ysmygwr cyfredol rhwng 2010-11 a 2014-15. Adlewyrcha 
hyn y duedd i Gymru gyfan dros yr un cyfnod amser. Mae’r gyfradd o fewn bwrdeistref sirol 
Caerffili wedi cwympo o 23% yn 2010-1138.

36  Iechyd Cynaliadwy ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr BIP Iechyd Cyhoeddus Aneurin 
Bevan, Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

37 Better Than Any Pill and No Side Effects: The Benefits of a Healthy Lifestyle, Prifysgol Caerdydd
38 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
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Mae adroddiad Gwneud Gwahaniaeth 201639 yn datgan fod dau o bob tri ysmygwr yn 
dechrau cyn eu bod yn 18 oed, ac mae un o bob pum plentyn 10-11 oed yn cael eu hamlygu 
i fwg ail law. Mae’r adroddiad yn nodi hefyd fod amddifadedd yn ffactor ar gyfer ysmygu. Yng 
Nghymru, mae 29% o’r bobl yn ardaloedd mwyaf difreintiedig y boblogaeth yn ysmygu o 
gymharu â 11% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig.

Dangosodd yr Arolwg Bwydo Babanod 201040 bod ychydig o dan un o bob chwe mam (16%) 
yng Nghymru wedi parhau i ysmygu ar hyd eu beichiogrwydd, ond mae hyn wedi gostwng er 
2005 (22%). Y gyfradd hon yw’r un uchaf yn y DU. Mae’r gyfradd llawer yn uwch mewn grwpiau 
oedran is ar 32% i bobl dan 20 oed a 27% i’r rhai sy’n 20-24 oed. Fodd bynnag, mae’r rhain 
hefyd wedi cwympo er 2005, pan oedd y gyfradd ar gyfer y grŵp oedran 20-24 oed yn 51%.

Dengys data HBSC41 fod canran y plant yng Nghymru sydd wedi eu dosbarthu’n ysmygwyr 
cyson wedi cwympo er 1998. Yn 2009-10, roedd 3% o fechgyn a 6% o ferched 13-14 oed, 
ac 11% o fechgyn ac 16% o ferched 15-16 oed yn ysmygu o leiaf unwaith yr wythnos. Mae 
adroddiad 2015 (seiliedig ar ffigurau 2013-14) yn dangos bod ysmygu ar ei lefel isaf erioed 
ymhlith pobl 15-16 oed yng Nghymru, gydag 8% o fechgyn a 9% o ferched yn ysmygu’n gyson.

Costiodd y driniaeth i afiechydon cysylltiedig ag ysmygu 7% o’r cyfanswm gwariant gofal iechyd yn 
2007-08 i’r GIG yng Nghymru. Mae hyn yn gyfwerth â £129 y pen o’r boblogaeth ac amcangyfrif o 
£386 miliwn y flwyddyn, sy’n fwy na £7 miliwn yr wythnos a thros £1 miliwn y dydd42.

39  Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy i Bobl Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru

40 Arolwg Bwydo Babanod (Infant Feeding Survey) 2010, NHS Information Centre
41 Ymddygiadau Iechyd Plant Oedran Ysgol 2013 / 14, HBSC
42 Cost Ysmygu i’r Gig yng Nghymru, Ash Cymru 

Ffigur 31: % yr oedolion a adroddodd eu bod yn ysmygwr cyfredol ar gyfer awdurdodau lleol 
Gwent 2010-11 i 2014-15
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Alcohol

Mae camddefnyddio alcohol wedi mynd yn broblem iechyd cyhoeddus difrifol, sy’n 
gwaethygu yng Nghymru ac mewn rhannau eraill o’r DU. Nid yn unig y mae camddefnyddio 
alcohol yn cyflwyno bygythiad i iechyd a lles yr yfwr, gall achosi niwed hefyd i deulu, 
ffrindiau, cymunedau a’r gymdeithas ehangach trwy broblemau fel trosedd, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a cholli cynhyrchiant.

Mae canran yr oedolion ym mwrdeistref sirol Caerffili sydd wedi dweud iddynt oryfed alcohol 
mewn pyliau o leiaf un diwrnod yn ystod yr wythnos flaenorol wedi gostwng o 30% yn 
2010-11 i 26% yn 2014-15. Mae ffigur 2014-15 ychydig yn uwch na chyfartaledd Gwent a 
chyfartaledd Cymru o 24%43.

Gwelodd pob ardal awdurdod lleol ar draws Gwent, ar wahân i Sir Fynwy, gynnydd yn nifer y 
bobl sy’n cael eu hasesu am gamddefnyddio alcohol rhwng 2011-12 a 2015-16. Cynyddodd y 
ffigur ym mwrdeistref sirol Caerffili o 353 yn 2011-12 i 427 yn 2015-16, cynnydd o 17%44.

Mae’r adroddiad Gwneud Gwahaniaeth45 yn dynodi bod: 
•  Alcohol yn gysylltiedig â thros 6,000 o achosion o drais domestig a chost o dros £1 biliwn 

mewn niwed i gymdeithas bob blwyddyn.
•  Mae yfed yn drwm yn cynyddu’r risg o ddiweithdra a gallai gyfrif am fwy na 800,000 o 

ddiwrnodau gwaith a gollwyd yn sgil absenoldeb o’r gwaith a cholli bron i 1 miliwn o 
ddiwrnodau gwaith yn sgil colli swyddi a llai o gyfleoedd gwaith yng Nghymru.

• Mae marwolaethau cysylltiedig ag alcohol yn uwch yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru46 yn 2014 yn dynodi hefyd bod:
•  Alcohol yn parhau i fod yn brif achos marwolaeth a salwch yng Nghymru. Gellir 

priodoli rhyw 1,500 o farwolaethau yng Nghymru i alcohol bob blwyddyn (4.9% o bob 
marwolaeth).

•  Mae oedolion dan 45 oed bellach yn yfed llai. Mae yfed uwchlaw’r canllawiau, yfed trwm a 
thrwm iawn wedi gostwng ymhlith oedolion 45 oed neu’n iau, yn enwedig ymhlith dynion 
a’r menywod ieuengaf, ac wedi cynyddu neu wedi aros yr un fath ar gyfer oedolion 45 oed 
neu’n hŷn. Er bod gostyngiad mewn yfed cyfartalog yn newyddion da, nid yw’n unffurf ar 
draws y grwpiau oedran ac yn cuddio yfed parhaus neu gynyddol mewn pobl dros 45 oed.

•  Yn ystadegol, mae cyfradd y derbyniadau ysbyty penodol i alcohol ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan ar gyfer dynion a menywod yn sylweddol uwch nag y maent i 
Gymru gyfan. Roedd y derbyniadau ysbyty cysylltiedig ag alcohol yn 2013 yn sylweddol 
uwch yng Nghaerffili a Chasnewydd na’r awdurdodau lleol eraill yng Ngwent.

•  Mae yfed ymhlith plant a phobl ifanc yn parhau i fod yn bryder, gydag 17% o ddynion ac 
14% o fenywod 11-16 oed yng Nghymru’n yfed alcohol o leiaf unwaith yr wythnos. Mae 
hyn yn uwch na’r Alban, Iwerddon, Lloegr a chyfartaledd yr arolwg.

•  Mae’r gyfradd derbyniadau ysbyty mewn plant a phobl ifanc dan 18 oed ar gyfer cyflyrau 
penodol i alcohol wedi bod yn gostwng yn raddol ers sawl blwyddyn, ond cafodd rhyw 410 
o bobl ifanc eu derbyn (yng Nghymru) bob blwyddyn yn y cyfnod diweddaraf. 

43  Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru 
44 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
45 Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy i Bobl Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru
46 Alcohol ac Iechyd yng Nghymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru 
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Tros bwysau / gordewdra

Rhaid i ni hyrwyddo ymddygiadau ffordd o fyw iach er mwyn atal afiechyd, gan ddechrau 
gyda mwynhau bywyd fel plentyn / person ifanc h.y. gweithgarwch corfforol, gan ddefnyddio’r 
amgylchedd naturiol. (Cyfranogwr mewn digwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn ystyried gordewdra fel un o’r heriau iechyd cyhoeddus byd-
eang mwyaf difrifol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Derbynnir bod gordewdra mewn 
oedolion yn arwain at ddisgwyliad oes byrrach a disgwyliad oes llai iachus. Ymhlith y cyflyrau 
iechyd sy’n gysylltiedig â gordewdra mae diabetes math II, clefyd coronaidd y galon, pwysedd 
gwaed uchel, strôc a chanserau. Ymhlith yr effeithiau ehangach mae llai o gyfraniad at 
deulu a chymuned; llai o gyfleoedd gwaith; llai o incwm; gostyngiad mewn cynhyrchiant ac 
absenoliaeth; perfformiad ysgol gwael a lles meddyliol gwael.

Dengys Ffigur 32 bod canran yr oedolion yn ardal Gwent a adroddodd eu bod dros bwysau 
neu’n ordew yn 2014-15, 61% yn uwch na ffigur cyfartalog Cymru o 59%. Amrywiodd y ffigur 
hwn ar draws awdurdodau lleol ardal Gwent o 53% yn Sir Fynwy i 63% ym mwrdeistref sirol 
Caerffili, ychydig yn uwch na’r ardaloedd awdurdod lleol eraill. 

Er gwaetha’r gwastadedd diweddar yn y ffigurau er 2010-11, mae gordewdra mewn oedolion 
yng Ngwent wedi codi gan dros draean yn ystod y degawd diwethaf, yn gynt nag ar gyfer 
Cymru gyfan. Mae’r cyfraddau wedi cynyddu gan lefel debyg ym mhob ardal awdurdod lleol 
yn ardal Gwent, fel y gwelir yn Ffigur 33.

Ffigur 32: % yr oedolion a adroddodd eu bod dros eu pwysau neu’n ordew ar gyfer awdurdodau 
lleol Gwent 2014-15
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Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae gordewdra’n niweidio plant yn y tymor byr, ond gan fod y rhan fwyaf (rhwng 55% ac 
80%) yn mynd ymlaen i fod yn oedolion gordew, mae gordewdra mewn plentyndod yn 
niweidio cyfleoedd bywyd hefyd. Tystia Ffigur 34 fod 27% o blant 4-5 oed ym mwrdeistref 
sirol Caerffili yn 2014-15 dros bwysau neu’n ordew, sy’n uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Gwent 
(26%) a hefyd yn uwch nag unrhyw ranbarth yn Lloegr47.

47 Rhaglen Mesur Plant Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ffigur 33: Cyfradd gordewdra ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2003-05 i 2014 a 15
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Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain strategaeth partneriaeth ar gyfer trechu gordewdra 
mewn plentyndod ar draws Gwent. Mae’r strategaeth48 hon yn datgan: 

•  Amcangyfrifir bod 37,000 o blant a phobl ifanc (0-18 oed) yng Ngwent dros bwysau neu’n 
ordew. O’r rheiny, mae 19,400 yn ordew.

•  Mae cyfraddau’r plant sydd dros bwysau ac yn ordew yng Nghymru’n uwch nag unrhyw 
ranbarth yn Lloegr

• Mae bod dros bwysau ac yn ordew ymhlith plant 4-5 oed yn cynyddu wrth i amddifadedd gynyddu.
• Mae plant sydd â dau riant gordew 80% yn fwy tebygol o fod dros bwysau eu hunain

48  Addas i Genedlaethau’r Dyfodol: Strategaeth Gordewdra Plentyndod ar gyfer Plentyndod Gwent hyd 2025: Dogfen 
Ymgynghorol (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)

Ffigur 34: Plant 4 a 5 oed oedd dros bwysau neu’n ordew yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol Gwent 2012 i 2015

Ffin awdurdodau lleol

Oherwydd y samplau o feintiau gwahanol ar lefel MSOA, dylid bod yn ofalus wrth gymharu ardaloedd.

Lluniwyd gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru gan ddefnyddio data CMP (NWIS)
© Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015, Arolwg Ordnans 100044810
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 • Mae gordewdra’n niweidio plant a phobl ifanc trwy:
   • Hunan-werth gwael, gorbryder, iselder, gwahaniaethu ac unigedd cymdeithasol
  • Cynnydd mewn absenoldeb o’r ysgol, cyrhaeddiad addysg is
  •  Diabetes Math II, problemau esgyrn a chymalau, anawsterau anadlu, cwsg afreolaidd 

a blinder.

Gall methu trechu gordewdra mewn plentyndod arwain at rywun yn parhau i fod yn ordew 
pan fydd yn oedolyn. Mae gordewdra’n cyfrannu at ein hachosion amlycaf o afiechyd cronig 
a marw cyn pryd. Mae bod dros bwysau wedi dod mor gyffredin erbyn hyn, prin y mae 
cymdeithas yn sylwi arno; mewn dosbarth o 30 o blant pedair a phum mlwydd oed, mae rhyw 
8 ohonynt dros bwysau neu’n ordew. Wrth iddynt heneiddio, mae’r gyfradd yn cynyddu, hyd 
nes oedolaeth, mae dros bob yn ail berson dros bwysau neu’n ordew – mewn gwirionedd 
mae’r gyfradd yn agosach at ddau o bob tri o bobl. 

Mae angen gwybodaeth mewn ysgolion am faeth a sut i atal diabetes (Cyfranogwr mewn 
digwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Mewn perthynas â bwyta’n iach, roedd canran yr oedolion ym mwrdeistref sirol Caerffili a 
adroddodd eu bod yn bwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau neu’n fwy’r diwrnod blaenorol 
yn 2014-15 yn 26%, sy’n is na’r ffigur o 29% a ffigur cyfartalog Cymru o 32%. Ar draws 
ardaloedd yr awdurdod lleol yn ardal Gwent, amrywiodd y ffigur hwn o 26% ym mwrdeistref 
sirol Caerffili a Blaenau Gwent, i 35% yn Sir Fynwy49.

Mae’n anodd mynd at gyfleusterau gweithgarwch corfforol oherwydd yr seilwaith cludiant a’r gost  
(Cyfranogwr mewn digwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Mewn perthynas â gweithgarwch corfforol, canran yr oedolion ym mwrdeistref sirol Caerffili a 
adroddodd eu bod yn bodloni’r canllawiau ymarfer corff / gweithgarwch corfforol yn ystod yr 
wythnos flaenorol yn 2014-15 oedd 26% 51. Mae hyn yn cymharu â ffigur o 28% yng Ngwent a 
31% ar gyfer Cymru gyfan. Ar draws ardaloedd yr awdurdod lleol yn ardal Gwent, amrywiodd y 
ffigur hwn o 26% ym mwrdeistref sirol Caerffili i 31% yn Nhorfaen. Mae’r ffigur hwn wedi gostwng 
o 28% yn 2010-11 yn y fwrdeistref sirol50.

Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
Ar y cyfan, roedd cyfraddau’r heintiau a drosglwyddir yn rhywiol newydd a gafodd eu diagnosio 
ym mwrdeistref sirol Caerffili yn 2015 bron 60% yn uwch na chyfartaledd Cymru51. Mae hyn yn 
ystyried dynion a menywod a phob grŵp oedran. Rhwng 2011 a 2014, dyblodd y cyfraddau, 
gan gyrraedd uchafbwynt yn 2014. Cafwyd ychydig o ostyngiad rhwng 2014 a 2015.

Mae’r sefyllfa ar ei mwyaf pryderus i’r grŵp oedran 15-24 oed. Yn y grŵp oedran hwn, mae 
Clamydia’n faromedr o iechyd rhywiol y boblogaeth. Nid yw’n achosi unrhyw symptomau 
fel rheol, ac felly mae modd ei drosglwyddo’n hawdd os na ddefnyddir condom. Cynyddodd 
y cyfraddau newydd o Clamydia a gafodd eu diagnosio ymhlith menywod dros dair gwaith 
rhwng 2011 a 2015 (712 fesul 100,000 i 1,631 fesul 100,000), sef dwbl cyfartaledd Cymru 
gyfan. Awgryma hyn, er bod y gyfradd beichiogi yn yr arddegau wedi gostwng yn sgil y 
defnydd cynyddol o Ddulliau Atal Cenhedlu Gwrthdroadwy Hirdymor, mae’n awgrymu na 
ddefnyddir condomau a gallai hyn gael ei achosi gan feddwdod ar alcohol / sylweddau. Gall 
effeithiau tymor hir Clamydia gynnwys anffrwythlondeb a beichiogrwydd ectopig.

49  Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
50 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
51 Tueddiadau heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yng Nghaerffili a Chymru: 2010-2015, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru
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Yn ogystal, mae cyfraddau gonorea wedi dyblu dros yr un cyfnod - mae hyn wedi effeithio 
ar bob grŵp oedran ond mae’r niferoedd yr effeithir arnynt yn llawer llai na Chlamydia. Fodd 
bynnag, mae’r cynnydd yn ymwrthedd gwrthfiotigau i gonorea yn ofid. Tuedda gonorea i fod 
yn fwy o nodwr o iechyd rhywiol mewn poblogaethau o ddynion sy’n cael rhyw gyda dynion.52 
Mae’r achosion o herpes a defaid gwenerol wedi bod yn sefydlog dros y cyfnod amser.

Iechyd a lles meddyliol

Mae angen i ni dorri cylch iechyd meddwl trwy deuluoedd  (Cyfranogwr mewn digwyddiad 
Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Gwell gwasanaethau iechyd meddwl – angen mwy o Nyrsys Seiciatrig Cymunedol, diagnosis 
cynharach, lleihau rhestrau aros (Cyfranogwr yng ngweithdy ardal gymunedol Islwyn Isaf 
20 Medi 2016)

Mae’r data yn ymwneud â phoblogaeth Cymru o ran iechyd meddwl a thueddiadau dros 
amser yn gyfyngedig ac ni ellir ei gymharu â gwledydd eraill. Mae Sefydliad Iechyd y Byd 
yn datgan ‘nad oes iechyd heb iechyd meddwl’ ac felly, mae’r thema hon yn gysylltiedig yn 
annatod â’r nodau lles a nifer fawr o themâu blaenoriaeth iechyd eraill y boblogaeth.

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd53 mae un o bob pedwar oedolyn ac un o bob deg plentyn yn 
debygol o gael problemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn. Mae hyn yn cael effaith 
ddofn ar ansawdd bywydau pobl gan effeithio ar y gallu i ffurfio / cynnal perthynas, y gallu i 
weithio mewn cyflogaeth gyda thâl, ac yn y sefyllfa waethaf, y gallu i fynd trwy’r diwrnod hyd 
yn oed.

Yn y Deyrnas Unedig, mae problemau iechyd meddwl yn gyfrifol am faich mwyaf yr afiechyd 
– 28% o gyfanswm y baich, o gymharu â 16% yr un ar gyfer canser a chlefyd y galon. Mae 
problemau iechyd meddwl cyffredin fel iselder a gorbryder yn amlycach ymhlith pobl sy’n 
profi anfantais economaidd mwy.

Ym mwrdeistref sirol Caerffili yn 2014-15, adroddodd 16% o oedolion eu bod wrthi’n cael 
eu trin am gyflwr iechyd meddwl, yr oedd y mwyafrif ohonynt yn gysylltiedig â gorbryder ac 
iselder, o gymharu â chyfartaledd Cymru o 13%54. Mae’r ffigurau hyn wedi parhau’n gymharol 
sefydlog er 2013-14. 

Nododd adroddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru (2016)55:
•  Yng Nghymru, mae 24% o’r rheini sydd wedi bod yn ddi-waith ers cyfnod hir neu nad ydynt 

erioed wedi gweithio, yn nodi cyflwr iechyd meddwl o gymharu â 9% o oedolion mewn 
grwpiau rheoli a grwpiau proffesiynol.

•  Unwaith eto, ceir cydberthynas gref rhwng amddifadedd a lles gwael neu gael eu trin 
am salwch meddwl, gydag 8% o’r bobl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yn 
dweud bod ganddynt gyflwr iechyd meddwl, o gymharu â 20% yn yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig. 

 
52  Tueddiadau heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yng Nghaerffili a Chymru: 2010-2015, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 

Cyhoeddus Cymru
53 Fundamental Facts about Mental Health, Sefydliad Iechyd Meddwl
54 Arolwg Iechyd Cymru, Llywodraeth Cymru 
55 Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy i Bobl Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Mae’r gyfradd hunanladdiadau yn gyfnewidiol oherwydd y niferoedd bach, ond yn 2012-14 
roedd gan fwrdeistref sirol Caerffili’r ail gyfradd uchaf o hunanladdiadau (10.9 fesul 100,000 o’r 
boblogaeth) yn ardal Gwent ar ôl Blaenau Gwent (16.0 fesul 100,000 o’r boblogaeth). Roedd 
y ffigur hwn islaw cyfartaledd Cymru o 12.2 fesul 100,000 o’r boblogaeth56. Fodd bynnag, 
cynyddodd y nifer a laddodd eu hunain ym mhob ardal awdurdod lleol yn rhanbarth Gwent 
(ar wahân i Dorfaen) ac yng Nghymru gyfan rhwng 2008-10 a 2012-14, felly mae hon i weld yn 
broblem sy’n tyfu.

Ar hyn o bryd, mae ychydig dros 37,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghymru57. Mae 
dementia yn fwy cyffredin wrth i bobl heneiddio, gydag un o bob 14 o bobl dros 65 oed, un 
o bob 6 dros 80 oed ac un o bob 3 dros 95 oed gyda rhyw fath o ddementia. Yn 2013, roedd 
rhyw 2,000 o bobl 65 oed neu’n hŷn yn byw gyda dementia ym mwrdeistref sirol Caerffili. 
Disgwylir i hyn godi i dros 4,000 o bobl erbyn 203558. Mae’r cynnydd hwn yn gysylltiedig â 
chodi disgwyliad oes, a fydd yn arwain at gyfran uwch o bobl hŷn yn y boblogaeth. 

Mae dros dri chwarter y materion iechyd meddwl wedi dod i’r amlwg erbyn 20 oed, sy’n 
gwneud penderfynyddion lles meddyliol sylfaenol i’r dyfodol. Mae corff ymchwil cynyddol yn 
dynodi’r niwed tymor hir a all ddeillio o straen cronig ar unigolion yn ystod eu plentyndod. 
Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod59 yn brofiadau llawn straen cronig mewn 
plentyndod a all niweidio plentyn yn uniongyrchol (fel camdriniaeth neu esgeulustod) neu 
effeithio arnynt trwy’r amgylchedd y maent yn byw ynddo (fel tyfu i fyny mewn tŷ gyda 
thrais domestig neu gydag unigolion gyda phroblemau camddefnyddio alcohol a sylweddau 
eraill). Trafodir Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn fanylach ym Mhennod 4 – Agenda 
Rhanbarthol Gwent a Thu Hwnt. 

Nid oes gwybodaeth i ddisgrifio lles meddyliol mewn plant a phobl ifanc ar gael fel mater o 
arfer ar lefel awdurdod lleol. Gofynna arolwg HBSC60 nifer o gwestiynau perthnasol, a dyma 
oedd y canfyddiadau ar gyfer Cymru:

•  Dywedodd 18% o blant iddynt deimlo’n nerfus fwy nag unwaith yr wythnos yn ystod y 6 
mis diwethaf.

•  Dywedodd 18% o blant iddynt deimlo’n isel fwy nag unwaith yr wythnos yn ystod y 6 mis 
diwethaf.

•  Ymhlith disgyblion blwyddyn 11 (15-16 oed), graddiodd 84% o fechgyn a 73% o ferched 
bod eu bodlonrwydd â bywyd yn 6 neu’n uwch ar raddfa o 1-10.

•  Adroddodd dros draean o ddisgyblion eu bod yn cael eu bwlio yn yr ysgol yn ystod y 
ddeufis diwethaf.

Ni chesglir data ar ba mor fynych yw problemau iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc. 
Gellir darogan niferoedd y plant a phobl ifanc gydag unrhyw broblem iechyd meddwl trwy 
ddefnyddio mynychder amcangyfrifedig y DU61 i ragfynegiadau poblogaeth Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan (tynnwyd y data o system Daffodil).

56  Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
57 Gweledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia, Llywodraeth Cymru
58 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
59   Astudiaeth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a’u Heffaith ar ymddygiad 

sy’n niweidio iechyd ymysg oedolion Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru
60   Arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol 2013 / 14, HBSC
61   Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ym Mhrydain Fawr 2004, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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Dyma’r amcangyfrifon:

•  Roedd gan 10% o blant a phobl ifanc 5 – 15 oed o leiaf un anhwylder meddwl oedd wedi 
cael diagnosis clinigol. Roedd yr anhwylderau amlycaf yn cynnwys:

  • Gorbryder ac iselder: 4%
  • Anhwylder ymddygiad: 6%
  • Anhwylder hypercinetig: 2%
  •  Anhwylderau llai cyffredin (gan gynnwys awtistiaeth, ticiau, anhwylderau bwyta a 

mudandod): 1%

Mae’r data hwn yn datgelu bod mynychder problemau iechyd meddwl i weld yn fwy mewn 
bechgyn (11%) na merched (8%) ac yn cynyddu gydag oedran.

Cyflyrau cronig

Cefnogi cleifion i reoli eu cyflyrau eu hunain (Cyfranogwr yng ngweithdy ardal gymunedol 
Basn Caerffili 7 Medi 2016)

Mae Ffigur 35 yn grynodeb o fynychter y cyflyrau cronig sydd wedi eu cofnodi gan 
Rwydweithiau Gofal Cymdogaeth Meddygon Teulu ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Ffynhonnell: Proffiliau Poblogaeth Meddygfeydd Teulu, Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gellir gweld o Ffigur 35 fod y cyfraddau ar gyfer gorbwysedd a diabetes yn y fwrdeistref sirol 
uwchlaw cyfartaledd Cymru. Fodd bynnag, mae diffyg diagnosis o ddiabetes yn broblem 
benodol.

Dangosydd  Dwyrain 
Caerffili

Gogledd 
Caerffili

De 
Caerffili

Bwrdd 
Iechyd

Cymru

% % % % %
Asthma 6.3 7.2 6.3 6.8 6.9

Gorbwysedd 16.2 17.5 15.1 16.0 15.5

Clefyd Coronaidd y Galon 3.8 4.3 3.9 3.8 3.8

Clefyd Rhwystrol Cronig yr 
Ysgyfaint

2.0 2.7 2.1 2.2 2.2

Diabetes 7.7 8.6 7.2 7.6 7.0

Epilepsi 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9

Methiant y Galon 0.6 1.0 0.8 1.0 1.0

Ffigur 35: % y cleifion gyda chyflyrau cronig yn ôl clwstwr Meddygfa Meddyg Teulu ym 
mwrdeistref sirol Caerffili, 2016 
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Clefydau cardiofasgwlaidd

Ceir swm uchel iawn o glefyd cardiofasgwlaidd yng Nghymru. Gellir priodoli 10,000 o farwolaethau’r 
flwyddyn i afiechydon y system gylchredol, gan gynnwys rhyw draean o farwolaethau cyn pryd mewn 
dynion a chwarter y marwolaethau cyn pryd mewn menywod. Mae afiechyd cardiofasgwlaidd yn cynnwys 
y canlynol – clefyd y galon cynhenid, clefyd coronaidd y galon, methiant y galon, ffibriliad atriol, adsefydlu 
cardiaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd perifferol.

Mae digwyddiadau cardiofasgwlaidd cyn pryd sy’n effeithio ar unigolion dan 75 oed yn gyffredin. Yn y 
grŵp hwn o glefydau, un prif achos y marwolaethau yw clefyd coronaidd (isgemia) y galon, sy’n arwain at 
4,700 o farwolaethau yn 2010. Ceir effaith gymdeithasol nodedig ym mynychder clefyd cardiofasgwlaidd 
(yn enwedig cyflwyniad gyda digwyddiadau cyn pryd) sy’n arwain at lefelau anghymesur o uchel o’r 
afiechyd sy’n gysylltiedig â lefelau uwch o amddifadedd cymdeithasol-economaidd.

Dylanwadir ar y risg o glefyd cardiofasgwlaidd gan nifer o ffactorau cydnabyddedig gan gynnwys cynnydd 
mewn oedran, rhyw gwrywaidd, ethnigrwydd, pwysedd gwaed uchel, lefelau colesterol, ysmygu a diabetes 
mellitus, y mae modd addasu llawer ohonynt gan ymddygiadau. Mae ffactorau eraill fel gordewdra, statws 
cymdeithasol-economaidd, hanes teuluol o glefyd cardiofasgwlaidd cyn pryd, yfed alcohol, clefydau cronig 
yr arennau ac afiechyd llidiol yn bwysig hefyd.

Dengys Ffigur 36 bod nifer y marwolaethau o glefyd cardiofasgwlaidd fesul 100,000 yn 2015 
ym mwrdeistref sirol Caerffili yn 307.8, sydd bron yr un peth â’r ffigur ar gyfer rhanbarth 
Gwent ond yn uwch na ffigur Cymru o 289.2. Dyma’r trydydd ffigur uchaf yn rhanbarth Gwent 
y tu ôl i Flaenau Gwent (370.3) a Thorfaen (318.9). Fodd bynnag, mae nifer y marwolaethau yn 
y fwrdeistref sirol wedi cwympo’n raddol er 2011.62

62 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru

Ffigur 36: Cyfradd y marwolaethau yn sgil clefydau cardiofasgwlaidd fesul 100,000 o’r 
boblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2011 i 2015
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Ffynhonnell: Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Gwent Cymru

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Gwent



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

117

Canser 

Mae canser yn achos afiechyd mawr a bydd rhyw 4 o bob 10 yn cael eu diagnosio â chanser 
yn ystod eu hoes. Mae ystod o ffactorau’n dylanwadu ar risg unigolyn o ddatblygu canser, 
ac nid oes modd diwygio rhai ohonynt (fel oedran, rhyw a gwneuthuriad genetig). Fodd 
bynnag, amcangyfrifwyd bod ffactorau risg fel y defnydd o dybaco, diet, anweithgarwch 
corfforol ac yfed alcohol yn cyfrif am ryw 4 o bob 10 o bob canser. Ceir anghysonderau ar 
draws y boblogaeth o ran mynychder canser a goroesi ambell i ganser – mae’r rhai gydag 
amddifadedd cymdeithasol-economaidd mwy yn fwy tebygol o gyflwyno canserau newydd, 
ac maent yn llai tebygol o oroesi na’r rhai sy’n fwy cyfoethog. 

Roedd nifer uchaf y cofrestriadau canser mewn dynion fesul 100,000 o’r boblogaeth ym 
mwrdeistref sirol Caerffili yn 2014 ar draws pob awdurdod lleol yn rhanbarth Gwent ar 766.4, 
ac yn uwch na’r ffigur o 697.3 ar gyfer Cymru gyfan. Roedd y ffigur hwn hefyd yn uwch nag 
unrhyw flwyddyn arall er 2010 ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili.63

Roedd nifer y cofrestriadau canser mewn menywod fesul 100,000 o’r boblogaeth ym 
mwrdeistref sirol Caerffili yn 2014 yn 583.5, sef yr ail ffigur uchaf yn rhanbarth Gwent y tu ôl 
i Flaenau Gwent (623.5) ac yn uwch na ffigur cyfartalog Cymru o 560.3. Unwaith eto, mae’r 
ffigur hwn yn uwch nag unrhyw flwyddyn arall er 2010 ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili.64

Er bod y duedd gyffredinol wedi gweld cynnydd ym mynychder canser ar raddfa leol a 
chenedlaethol, mae’r cyfraddau goroesi wedi gwella a’r cyfraddau marwolaeth wedi gostwng, 
yn bennaf oherwydd y datblygiadau mewn canfod a thrin yn gynnar.

Mae Ffigur 37 yn dangos bod cyfradd y marwolaethau oherwydd canser fesul 100,000 o’r 
boblogaeth ym mwrdeistref sirol Caerffili yn 2015 yn 307.7, sy’n uwch na chyfartalion Gwent 
(285.8) a Chymru (278.4), a’r ffigur uchaf ymhlith awdurdodau lleol rhanbarth Gwent. Fodd 
bynnag, mae’r marwolaethau o ganser ym mwrdeistref sirol Caerffili wedi gostwng ychydig er 
2010.65

63 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
64 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
65 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
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Toriadau i’r Glun

Cyfradd y derbyniadau mewn argyfwng ar gyfer toriadau’r glun mewn pobl 65 oed neu’n hŷn fesul 
100,000 o’r boblogaeth yn 2013 ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili oedd 622, sy’n is na chyfartaledd 
Gwent o 636, ond yn uwch na chyfartaledd Cymru o 611. Dyma’r trydydd ffigur uchaf ymhlith holl 
awdurdodau lleol Gwent, gyda Blaenau Gwent (753) a Thorfaen (667) yn meddu ar ffigurau uwch.

Mae’r gyfradd wedi codi mewn tair o’r pum ardal awdurdod lleol yng Ngwent er 2010, yr eithriadau 
yw bwrdeistref sirol Caerffili a Chasnewydd, sydd wedi gweld gostyngiadau yn eu cyfraddau66.

Marwolaeth

Mae’r cyfraddau marwolaeth ymhlith y bobl dan 75 oed yn ddangosydd pwysig o les. Mae’r 
cyfraddau marwolaethau cyn pryd cyffredinol i fenywod a dynion yn y fwrdeistref sirol yn debyg 
i gyfartaledd Cymru ac maent yn gwella. Mae gan ddynion gyfraddau marwolaethau cyn pryd 
uwch na menywod, ond yn dangos cyfradd wella ychydig yn well dros y degawd diwethaf.

Fel gyda disgwyliad oes, er bod cyfraddau marwolaeth cyn pryd o bob achos yn gwella ar 
y cyfan, ceir amrywiad ar draws y fwrdeistref sirol mewn perthynas â lefelau amddifadedd 
a’r penderfynyddion iechyd a lles ehangach sy’n gysylltiedig â hwynt. Wrth i amddifadedd 
gynyddu, felly hefyd y bydd y cyfraddau marwolaethau cyn pryd; ar gyfer 2012-14 roedd y 
cyfraddau marwolaethau cyn pryd 2.1 gwaith yn uwch yn y rhai mwyaf difreintiedig o gymharu 
â’r ardaloedd lleiaf difreintiedig ar gyfer dynion ac 1.7 gwaith yn uwch ar gyfer menywod, fel a 
dystiwyd yn Ffigur 3867.
 
66 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru
67 Mesur Anghydraddoldebau 2016: Tueddiadau mewn Marwolaethau a Disgwyliad Oes ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ffigur 37: Cyfradd y marwolaethau yn sgil canser fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer 
awdurdodau lleol Gwent 2011 i 2015
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Darpariaeth y gwasanaeth gofal iechyd

Mae angen ysbyty ar y fwrdeistref gyda gwasanaethau llawn gan gynnwys damweiniau ac 
achosion brys. Mae’r gwasanaethau a ddarperir yn Ystrad Fawr yn dda ond rwy’n anhapus fy mod i 
wedi cael fy nghyfeirio at Ysbyty Brenhinol Gwent am driniaeth damwain ac argyfwng neu unrhyw 
beth mawr - teimlaf ei fod wedi blino, yn cael ei orymestyn, heb ddigon o adnoddau ac mae’r lle 
parcio’n ofnadwy (Cyfranogwr yng ngweithdy ardal gymunedol Basn Caerffili 7 Medi 2016)

Mae angen gwell hygyrchedd i wasanaethau, yn enwedig iechyd. Mae’n cymryd rhy hir i gael apwyntiad 
meddyg teulu (Cyfranogwr yng ngweithdy ardal gymunedol Islwyn Isaf 20 Medi 2016)

Gofalu ar ôl y boblogaeth hŷn, gyda gwell mynediad i wasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer 
pob oedran mewn angen  (Cyfranogwr yng ngweithdy ardal gymunedol Islwyn Isaf 20 
Medi 2016)

Yn y fwrdeistref sirol mae: ysbyty, uned mân anafiadau, 25 Meddygfa Meddyg Teulu, 23 
fferyllfa, 23 deintydd ac 20 optegydd. 

Mae gogledd y fwrdeistref sirol wedi elwa ar Ganolfan newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Integredig Rhymni, a agorodd ym mis Rhagfyr 2013. Daw’r ganolfan adnoddau hon â nifer 
o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol at ei gilydd, sy’n ei gwneud hi’n fwy cyfleus i’r 
trigolion lleol fynd at wasanaethau ac i staff weithio’n integredig er mwyn darparu’r gofal 
gorau. Mae’r ganolfan yn cynnal dwy feddygfa meddyg teulu, deintydd, optegydd a chanolfan 
ddydd y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’n darparu clinigau cymunedol a chleifion allanol, 
gwelyau cleifion preswyl, fferyllfa, a lleoliad ar gyfer ystod eang o staff Bwrdd Iechyd a 
chymunedol yr awdurdod lleol.

Mae safonau gofal clinigol a chanlyniadau’n codi, gan sicrhau bod pobl gydag anghenion 
mwy difrifol neu sy’n fygythiad i fywyd yn cael triniaeth mewn canolfannau gyda’r 
cyfleusterau a’r arbenigedd iawn i uchafu’r tebygolrwydd o oroesi a chael adferiad da.

Ffigur 38: Marwolaeth pob achos mewn pobl dan 75 oed fesul 100,000 o’r boblogaeth ym 
mwrdeistref sirol Caerffili 2005-07 i 2012-14

Caerffili Cymru:

Mwyaf difreintiedig pumed
Ardal gyffredinol 
Pumed lleiaf difreintiedig 

Ardal gyffredinol Ysbaid hyder 95%

Menywod Dynion 

Cymhareb Cyfraddau – y mwyaf difreintiedig wedi eu rhannu gan y lleiaf difreintiedig
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Mae’r fwrdeistref sirol wedi elwa ar ysbyty modern newydd yn Ysbyty Ystrad Fawr. Fodd bynnag, mae’r 
seilwaith ysbytai ar draws Gwent yn seiliedig i raddau helaeth ar fodel Ysbytai Cyffredinol Dosbarth 
y 1960au. Nid yw llawer o’r ystad bellach yn addas i’r diben ac yn cynnig amgylcheddau gwael i 
gleifion, yn cynyddu toriadau ac yn dyblygu gwasanaethau clinigol prin ar draws Ysbytai Neville Hall a 
Brenhinol Gwent, gyda gorddibyniaeth ar ofal mewn ysbyty. 

Ar hyn o bryd, mae llawer o adeiladau iechyd sylfaen a chymunedol yn cael eu defnyddio yng Ngwent 
sydd heb fod yn addas i’r diben, sy’n rhwystro’r gwaith o gyflwyno gwasanaethau craidd ac yn atal 
ystod estynedig o wasanaethau rhag cael eu darparu mewn lleoliadau gofal sylfaen a chymunedol.

Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?

Un o’r pethau mwyaf diddorol sydd wedi dod i’r amlwg o’r gweithgaredd ymgysylltu yw 
nad yw unigolion yn gweld bod eu hiechyd eu hunain, boed yn dda neu’n ddrwg, yn 
broblem benodol. Mae hyn yn deillio o’r ffaith fod pobl yn byw eu bywydau pob dydd 
gyda’r problemau iechyd allai fod ganddynt a’r hyn roeddent yn ymboeni mwyaf ag ef oedd 
mynediad at driniaeth briodol pan a lle mae arnynt ei angen, yn hytrach na salwch neu iechyd 
gwael ei hun. Fodd bynnag, daliodd y digwyddiadau ymgysylltu’r materion canlynol: 

•  Ystyriwyd natur werdd bwrdeistref sirol Caerffili fel elfen gadarnhaol enfawr wrth ddarparu 
cyfleoedd am ddim am weithgareddau corfforol, awyr iach, heddwch a thawelwch.

•  Mae cyffuriau ac alcohol yn broblem mewn sawl cymuned a gall hyn arwain at ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Teimlwyd bod cyffuriau’n rhatach ac yn haws cael gafael arnynt nag alcohol, 
hyd yn oed ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau ac ni wyddys effaith cyffuriau newydd.

•  Teimlai llawer fod ble maent yn byw wedi colli ei ymdeimlad o gymuned a bod eu pentref 
wedi mynd yn rhy fawr gyda datblygiadau newydd. 

•  Cafwyd barnau cymysg ar ansawdd parciau a meysydd chwarae lleol a theimlai llawer nad 
oedd digon o weithgareddau i blant. 

•  Soniodd y trigolion y dylai pobl gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu cymunedau, annog 
gweithgareddau dan arweiniad y gymuned a pharch at y gymuned. 

•  At ei gilydd, ni welai’r trigolion eu hunain fel pobl afiach a theimlent mai cyfrifoldeb y 
gwasanaethau iechyd oedd datrys unrhyw afiechyd sy’n digwydd.

•  Cafwyd teimlad cryf fod angen atal nid trin problemau iechyd a bod angen cefnogi’r 
trigolion i fyw bywyd iachach. Teimlai llawer y dylai hyn ddechrau gyda mwy o addysg 
a gweithgareddau yn yr ysgol er mwyn annog ffordd o fyw iachach yn ifanc. Byddai hyn 
wedyn yn atal rhywfaint o afiechyd yn nes ymlaen mewn bywyd.

•  Teimlai rhai y dylai pobl fod yn gyfrifol am eu hiechyd eu hunain ac ni ddylent fod mor 
ddibynnol ar wasanaethau iechyd. Dylid cefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach. 
Roedd teimlad cryf hefyd y dylai pobl fod yn gyfrifol am eu defnydd o’r gwasanaethau 
iechyd er mwyn defnyddio gwasanaethau’n briodol. Cydnabyddwyd y broblem mewn 
sawl digwyddiad ymgysylltu nad oedd trigolion yn defnyddio’r gwasanaethau iechyd yn 
briodol. 

•  Codwyd ysmygu fel problem gan blant a phobl ifanc fel ei gilydd. Soniodd y plant ysgol 
mai un o’u prif ddymuniadau oedd bod pobl yn rhoi’r gorau i ysmygu, wrth i bobl ifanc sôn 
fod ysmygu’n cael ei ganiatáu mewn ysgolion.

•  Mynegodd pobl ifanc ac oedolion bryderon nad oedd digon o ymwybyddiaeth o faterion 
iechyd meddwl a bod amserau aros hir i fynd at wasanaethau cymorth. Cydnabyddodd 
llawer fod gan gyfran sylweddol o’r boblogaeth hunan-barch isel, gorbryder a diffyg hyder 
a allai eu stopio rhag cyflawni lles da.
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•  Cafodd mynediad i wasanaethau iechyd priodol ei amlygu fel problem fawr gan bob 
oedran a’r rhai gydag anghenion ychwanegol. Cyflëwyd teimladau cryfion am anawsterau 
wrth gael apwyntiadau meddyg teulu pan oedd eu hangen a rhestrau aros hir i fynd at 
driniaeth mewn ysbyty.

•  Ystyriwyd y Ganolfan Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Rhymni fel caffaeliad 
cadarnhaol lle gall trigolion droi at sawl gwasanaeth mewn un lle. 

•  Roedd teimladau angerddol y dylai Ysbyty Ystrad Fawr ddarparu gwasanaeth llawn, gan 
gynnwys adran Damweiniau ac Argyfwng a bod teithio i ysbytai eraill yn rhy anodd i lawer. 

•  Teimlai llawer o’r trigolion fod y ddarpariaeth bresennol yn Ysbyty Ystrad Fawr heb gyflawni 
llawer o’r addewidion gwreiddiol. 

•  Siaradodd rhai trigolion hefyd am eu profiadau wrth symud o ofal ysbyty i wasanaethau 
gofal mwy lleol a chredwyd bod angen i’r system hon fod yn fwy cydlynol, yn enwedig 
wrth groesi ffiniau’r awdurdodau lleol. 

•  Er bod y trigolion yn cydnabod bod yna boblogaeth sy’n heneiddio, ni theimlai pawb fod 
hyn yn rhywbeth negyddol. Teimlai llawer y gallai pobl hŷn roi tipyn go lew i gymdeithas ac 
nad oedd gan yr holl bobl hŷn iechyd gwael. Teimlwyd petai pobl yn cael eu cefnogi i fod 
yn iachach, yna gellid cyfrannu mwy yn ôl i gymdeithas ar ôl ymddeol.

•   Er bod rhai wedi sôn am yr angen i gynllunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i 
boblogaeth sy’n heneiddio, teimlai pobl eraill fod unigrwydd yn broblem fawr ac nad oes 
digon o wasanaethau i’r perwyl hwn.

•  Yn aml iawn, gwnaeth trafodaethau’r cyswllt rhwng iechyd a chyflogaeth a nodwyd 
yr angen am gyrhaeddiad addysgol gwell a mwy o swyddi lleol. Yn aml, trafodwyd y 
cysylltiadau rhwng iechyd a’r amgylchedd lleol y mae pobl yn byw ynddynt – arweiniodd 
hyn at lawer yn holi ynghylch nifer y canolfannau bwyd cyflym yn ein trefi. 

Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru i’r dyfodol 

Disgwyliad oes

Prif achosion marwolaeth yw afiechyd cylchredol a chanserau. Byddai gostwng marwolaethau 
cyffredinol o afiechydon cylchredol i lefelau a welwyd yn ardaloedd lleiaf difreintiedig 
Cymru’n cynyddu’r disgwyliad oes yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig gan 1.5 blwyddyn 
mewn dynion a 1.3 blwyddyn mewn menywod. Gellir gwneud enillion tebyg petai cyfraddau 
marwolaeth o ganser yn gostwng (1.3 blwyddyn mewn dynion, 1.2 mewn menywod)68.

Gellir trin sawl math o ganser yn llwyddiannus, yn enwedig o’u canfod yn ddigon cynnar. Os 
bydd cyfran y canser sy’n cael ei ddiagnosio’n gynnar yn cynyddu gan 10%, byddai rhwng 
7,000 a 9,000 yn fwy o bobl yn goroesi canser am 5 mlynedd yn y DU69. Dibynna diagnosis 
cynnar o ganser ar wasanaethau iechyd, ond hefyd ar ymwybyddiaeth y claf o arwyddion a 
symptomau canser ac a geisir triniaeth yn brydlon.

Gallai bron i chwarter (20-25%) y marwolaethau ymhlith pobl ddi-waith dros y 10 mlynedd yn 
dilyn colli swydd gael eu hatal petaent yn cael eu cyflogi70.

68  Mesur Anghydraddoldebau 2016: Tueddiadau mewn Marwolaethau a Disgwyliad Oes ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

69  Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy i Bobl Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru

70  Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy i Bobl Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru
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Ysmygu

Er bod cyfraddau ysmygu yn y fwrdeistref sirol wedi gostwng (21% ar hyn o bryd yn 2014-15), mae 
Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i ostwng cyfraddau mynychder ysmygu i 16% erbyn 202071.

Gallai pob person 25 oed sy’n gostwng faint mae’n ei ysmygu arbed £882 i’r GIG yng Nghymru 
yn ystod eu hoes, a byddai hyn yn cynyddu i £1,592 o roi’r gorau iddi’n llwyr72.
 
Tros bwysau / gordewdra

Mae cyfraddau gordewdra yn codi’n gynt yng Ngwent nac yng Nghymru gyfan73. Dywed 
Adroddiad Foresight74 wrthym fod bod dros bwysau neu’n ordew’n cynyddu’r risg o 
ystod eang o afiechydon cronig, yn enwedig diabetes math II, gorbwysedd, afiechyd 
cardiofasgwlaidd gan gynnwys strôc, yn ogystal â chanser. Gall hefyd amharu ar les, ansawdd 
bywyd a gallu i ennill yr unigolion. Amcangyfrifir y bydd y costau ehangach i gymdeithas a 
busnesau’n cyrraedd £49.9 biliwn y flwyddyn.

Erbyn 2050, mae Adroddiad Foresight yn darogan y bydd 60% o ddynion mewn oed a 50% o 
fenywod mewn oed yn ordew, a bydd 25% o blant dan 16 oed yn ordew. Mae Sefydliad Iechyd 
y Byd yn ystyried gordewdra mewn plentyndod fel un o’r heriau iechyd cyhoeddus byd-eang 
mwyaf difrifol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. 

Os bydd cyfraddau’r bobl dros bwysau a gordew’n parhau i godi, bydd hyn yn costio £465 
miliwn y flwyddyn i’r GIG yng Nghymru erbyn 2050, gyda’r gost i’r gymdeithas a’r economi yn 
£2.4 biliwn75.
 
Diabetes 

Dengys Ffigur 39 bod disgwyl i ddiabetes ymhlith oedolion yng Ngwent godi i 10.7% yn 2020 
ac 11.9% erbyn 2030, gyda disgwyl i gyfradd Cymru gyfan godi i 10.3% yn 2020 ac 11.5% 
erbyn 2030.

71 Tybaco ac Iechyd yng Nghymru 2012, Llywodraeth Cymru
72  Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy i Bobl Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 

Cyhoeddus Cymru
73  Fit for Future Generations: A Childhood Obesity Strategy for Gwent to 2025 - Consultation Document (Aneurin Bevan 

University Health Board
74  Addas i Genedlaethau’r Dyfodol: Strategaeth Gordewdra Plentyndod ar gyfer Plentyndod Gwent hyd 2025: Dogfen 

Ymgynghorol (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) 
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76 Crynodeb Demograffeg Cymru 2016 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
77 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r Data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili , Uned Data Cymru

Ffigur 39: Cyffredinolrwydd amcanol diabetes Math II ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2010 i 2030

Disgrifiwyd diabetes Math II fel ‘bom yn aros i ffrwydro’ i’r gwasanaeth iechyd oherwydd ei 
fynychter cynyddol a’r gofynion disgwyliedig ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae 
diabetes yn gyflwr cronig newid bywyd a all arwain at gymhlethdodau difrifol. Nid oes gwellhad i 
ddiabetes ond mae modd atal y rhan fwyaf o ddiabetes Math II. Mae modd lleihau marwolaethau 
o ddiabetes Math II, anabledd a marwolaeth cyn pryd trwy hunanreolaeth, addysg a gofal iechyd 
priodol.

Mae gostwng mynychder ac effaith diabetes yn gofyn am fynd i’r afael â’r ddau ffactor risg mwyaf y 
mae modd eu newid – gordewdra ac anweithgarwch corfforol.

Poblogaeth yn heneiddio 

Erbyn 2036, amcangyfrifir y bydd nifer y bobl 85 oed neu’n hŷn yng Nghymru’n cynyddu gan bron 
i 145%76. Tuedda iechyd pobl i waethygu wrth iddynt heneiddio, felly mae gwella iechyd a lleihau 
achosion ac effaith cyflyrau cronig yn hollbwysig. 

Dementia

Erbyn 2035, disgwylir i nifer y bobl 65 oed neu’n hŷn a chanddynt ddementia yn y fwrdeistref sirol 
ddyblu, gan godi o 2,000 yn 2013 i oddeutu 4,000 erbyn 2035. Disgwylir mai dyma’r nifer uchaf ar 
draws Gwent, fel y gwelir yn Ffigur 4077. Mae’r cynnydd hwn yn gysylltiedig â chodi’r disgwyliad 
oes gan arwain at gyfran uwch o bobl hŷn yn y boblogaeth.
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Ffynhonnell:  Public Health England, 2013 gan ddefnyddio Model Cyffredinrwydd Diabetes y 
Gymdeithas Arsyllfeydd Iechyd Cyhoeddus 
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Yn ogystal, mae’r astudiaethau wedi adrodd cynnydd yn y cyfraddau dementia ymhlith pobl 
gyda Syndrom Down a’r bobl hynny o dan 65 oed. Bydd angen i’r galw am y gwasanaethau hyn a 
gwasanaethau eraill gael eu hystyried yn unol â’r boblogaeth sy’n heneiddio.

Y Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae darparu iechyd a gofal cymdeithasol cynhwysfawr ac ansawdd uchel yn cael effaith 
gadarnhaol glir ar iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, mae system y DU fel y mae wedi ei threfnu 
ar hyn o bryd yn anghynaliadwy, yn enwedig yn wyneb newidiadau disgwyliedig i driniaethau, 
technolegau, cyflwyno gofal, ariannu twf a demograffeg ac anghenion a dewisiadau’r cleifion. 
Mae ‘Five Year Forward View’’78 y GIG yn nodi bod cynaliadwyedd y system iechyd yn dibynnu ar 
‘uwchraddiad radicalaidd mewn atal ac yn iechyd y cyhoedd’.

Mae’n bwysig cydnabod bod yna fylchau yn ein tystiolaeth, er enghraifft, mae angen i 
ni ganolbwyntio ar frys ar ymchwil systemau iechyd i ddylunio modelau economaidd ac 
amgylcheddol gynaliadwy ac integredig o iechyd a gofal cymdeithasol sy’n rhoi mwy o bwyslais 
ar atal a chael y gallu i reoli marwolaethau amryfal a gofal diwedd bywyd mewn poblogaeth sy’n 
heneiddio’n fwyfwy.

Er mwyn rheoli datblygiadau technolegol, darparu gwell gwybodaeth a gwasanaethau sydd hefyd 
yn fwy hygyrch er mwyn cefnogi hunanofal, mynediad i’r gofal iawn a chanolbwyntio’r gwaith o 
gyflwyno mwyafrif y gofal yn agos at adref, ceir nifer o heriau sylweddol i’r gweithlu. Mae’r rhain yn 
cynnwys:

• Prinder sgiliau a’r her recriwtio
• Gweithlu sy’n heneiddio
• Rotâu a chydymffurfiaeth â’r safonau hyfforddiant
• Darparu gwasanaeth 7 diwrnod a gwasanaethau estynedig
• Taenu sgiliau arbenigol yn rhy denau ar gyfluniad presennol safle’r ysbyty
• Cynyddu’r galw ar draws y system gofal iechyd. 

78 Five Year Forward View, NHS England

Ffigur 40: Nifer disgwyliedig y bobl 65 oed neu’n hŷn gyda dementia ar gyfer awdurdodau lleol 
Gwent 2013 i 2035
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Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd 
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Ar hyn o bryd, mae sawl adeilad iechyd sylfaen a chymunedol yn cael eu defnyddio yng Ngwent 
sy’n anaddas i’r diben, sy’n rhwystro’r gwaith o gyflwyno gwasanaethau craidd ac sy’n rhwystr 
i ystod estynedig o wasanaethau a allai gael eu darparu mewn lleoliadau gofal sylfaen a 
chymunedol.

Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl

Awgrymiadau yw’r canlynol ar gyfer materion sy’n dod i’r amlwg a allai fod yn destun gwaith 
manwl pellach wrth i ni symud ymlaen i ddadansoddi’r ymateb a’r Cynllun Lles. Ffurfiwyd y 
materion o’r meysydd a gwmpaswyd yn y rhan hon o’r ddogfen:

1.     Parhau i wella disgwyliad oes a disgwyliad oes iach, a hefyd lleihau’r bwlch anghydraddoldeb 
mewn disgwyliad oes rhwng poblogaethau mwyaf a lleiaf difreintiedig y fwrdeistref sirol.

2.  Lleihau achosion ac effaith cyflyrau cronig.
3.  Cynllunio, cyflwyno a gwerthuso mentrau targedig ar gyfer y bobl fwyaf mewn perygl.
4.   Ystyried sut rydym yn cyflawni symudiad diwylliannol o drin afiechyd i gymdeithas lle mae 

unigolion yn dewis ymddygiadau iach ataliol.
5.  Gwella llythrennedd iechyd er mwyn gwella iechyd a lles.
6.  Lleihau canran yr oedolion a’r plant yn y fwrdeistref sirol sydd dros bwysau ac / neu’n ordew.
7.   Torri’r cylch Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a gwella gwydnwch a ffactorau ataliol 

ar gyfer plant.
8.  Goresgyn heriau’r gweithlu presennol.
9.  Rheoli a gwella ystad y GIG.
10.  Rheoli datblygiadau technolegol, darparu gwybodaeth a gwasanaethau gwell ac sydd ar 

gael yn haws i bobl er mwyn cefnogi hunanofal, eu galluogi i gael y mynediad i’r gofal iawn a 
chanolbwyntio ar gyflwyno mwyafrif y gofal yn agos at adref.

Dangosyddion Perthnasol

• Canran yr oedolion 16 oed neu’n hŷn a chanddynt lai na dau ymddygiad ffordd o fyw iach
• Canran y plant a chanddynt lai na dau ymddygiad ffordd o fyw iach
•  Pobl 16 oed neu’n hŷn, lles meddyliol yn ôl Graddfa Lles Meddyliol Warwick – Caeredin 

(WEMWBS)
• Nifer y trosglwyddiadau gofal wedi eu gohirio am bob rheswm.
• Nifer yr anheddau a wellwyd trwy grantiau cyfleusterau i’r anabl.
• Nifer yr atgyfeiriadau camddefnyddio sylweddau
• Cyfradd yr achosion o ganser yn y boblogaeth
•  Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu’n hŷn) a gefnogir yn y gymuned fesul 1,000 o’r boblogaeth 65 

oed neu’n hŷn ar 31 Mawrth
• Cyfanswm y derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl
• Cyfradd y marwolaethau fesul 100,000 o bobl o ganser (wedi ei safoni yn ôl oedran)
•  Cyfradd marwolaethau fesul 100,000 o bobl o afiechydon cardiofasgwlaidd (wedi ei safoni yn ôl 

oedran)
• Cyfradd marwolaethau fesul 100,000 o bobl o ddiabetes (wedi ei safoni yn ôl oedran)
• Nifer y bobl a anafwyd yn ddifrifol neu a laddwyd mewn digwyddiadau traffig ar y ffyrdd
• Cyfraddau hunanladdiad (wedi ei safoni yn ôl oedran)
•  Nifer gyfartalog y blynyddoedd y gall baban newydd-anedig ddisgwyl byw os bydd y cyfraddau 

marwolaeth yn parhau
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• Canran y bobl 11-16 oed sy’n yfed diodydd llawn siwgr unwaith y dydd neu’n fwy
• Canran y bobl 11-16 oed sy’n yfed alcohol o leiaf unwaith yr wythnos
• Canran y bobl 11-16 oed sy’n ysmygu o leiaf unwaith yr wythnos
• Canran y babanod a gafodd eu bwydo ar y fron yn unig am 10 niwrnod wedi eu genedigaeth
• Canran y plant 11-16 oed sydd o bwysau iach
• Canran y plant blwyddyn derbyn (4-5 oed) sydd o bwysau iach
• Canran y plant sy’n derbyn y brechlynnau a amserlennwyd ar eu cyfer yn 4 oed
• Nifer gyfartalog y dannedd pwdr, coll neu wedi eu llenwi mewn plant 5 mlwydd oed
•  Y gyfradd beichiogi yn yr arddegau ymhlith menywod 18 oed neu’n iau a fynegwyd fel cyfradd 

fesul 1,000 o fenywod 15-17 oed
•  Canran y bobl a adroddodd eu bod wedi cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol cymedrol 

neu fywiog am 30 munud am bum niwrnod neu’n fwy yn ystod yr wythnos diwethaf.
• Canran yr oedolion sy’n adrodd eu bod dros bwysau neu’n ordew
• Canran yr oedolion sy’n adrodd bod eu hiechyd yn dda neu’n dda iawn
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79 Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, Llywodraeth Cymru 

3.4  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI MWY CYFARTAL

Mae angen i ni ailddarganfod ein dyhead ar gyfer ein cymunedau – sef cymunedau tlawd y pyllau 
glo – mae’r brwdfrydedd ar gyfer addysg ac ysbryd cymunedol wedi ei golli. Mae angen i ysgolion 
agor llygaid pobl ifanc eto i’r hyn y gallant ei gyflawni. All pobl ifanc gymryd rhan yn fwy yn eu 
cymunedau? A allant gynorthwyo pobl hŷn ac wrth wneud hynny, gwella parch at bobl ifanc. 
Trydedd genhedlaeth ar fudd-daliadau – mae angen i ni addysgu pobl bod ganddynt gyfrifoldeb 
iddynt eu hunain (sylwadau cyfun digwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Mae’r asesiad lles hwn yn cydnabod bod gan bobl ym mwrdeistref sirol Caerffili anghenion, 
dymuniadau a dyheadau amrywiol, a’u bod hefyd yn cael profiad o gyfleoedd bywyd 
gwahanol, a all hwyluso neu rwystro lles a’r gallu i gymryd rhan fel y dewisir mewn bywyd. 
Yn ogystal, mae’r materion a amlygwyd yn adrannau Cymunedau Llewyrchus a Chydlynus 
y ddogfen hon yn cael eu cysylltu’n agos â’r materion a amlygwyd yn yr adran hon, o ran 
galluoedd pobl i fodloni eu hanghenion eu hunain ac anghenion eu teuluoedd.

Tlodi ac amddifadedd
Thema gref ar hyd yr asesiad hwn yw’r gwahaniaethau rhwng ardaloedd mwy cefnog y fwrdeistref 
sirol a’r ardaloedd mwy difreintiedig, sy’n effeithio’n uniongyrchol ar gyfleoedd bywyd pobl, ac a all 
ddangos ei ôl ar eu lles personol.

Mae Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru 2014 yn tynnu sylw bod lefelau amddifadedd 
arwyddocaol mewn pocedi ar draws y fwrdeistref sirol, gydag 14 o’r 110 Ardal Cynnyrch Ehangach 
Haen Is yn y fwrdeistref sirol yn y 10% uchaf o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru79. Mae’r Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf difreintiedig yng 
Nghymru yn y fwrdeistref sirol (Sant Iago 3, sy’n ymestyn dros ran fawr o ystad Parc Lansbury yn 
nhref Caerffili), gyda’r ail Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf difreintiedig yn y fwrdeistref sirol 
(Twyn Carno 1, sy’n ymestyn dros ran o’r Rhymni) gan gynrychioli’r 7fed Ardal Cynnyrch Ehangach 
Haen Is fwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Ystyria’r Mynegai wyth parth neu ‘fath’ gwahanol o amddifadedd gan gynnwys incwm, cyflogaeth, iechyd, 
addysg, mynediad i wasanaethau, diogelwch cymunedol, amgylchedd ffisegol a thai. Mae llawer o’r 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig cyffredinol yn y fwrdeistref sirol hefyd yn cael 
eu cynnwys yn yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig ar gyfer y parthau unigol. 
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•  Sant Iago 3  – Sant Iago 3 yw’r Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf difreintiedig yn y 
parth Addysg. Saif o fewn y 10 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf difreintiedig ar gyfer 
y parthau Incwm, Cyflogaeth, Iechyd ac Addysg, a chanddynt bwysau cyfunol o 75% yn y 
Mynegai Cyffredinol. Saif hefyd o fewn 10% o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf 
difreintiedig ar gyfer y parth Diogelwch Cymunedol.

•   Twyn Carno 1  – Mae Twyn Carno 1 yn gorwedd o fewn y 10 Ardal Cynnyrch Ehangach 
Haen Is fwyaf difreintiedig ar gyfer y parthau Cyflogaeth ac Addysg, ac o fewn y 10% o’r 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig ar gyfer y parthau Incwm, Iechyd a 
Diogelwch Cymunedol. Gyda’i gilydd, mae gan bob un o’r parthau hyn bwysau cyfunol o 80% 
yn y Mynegai Cyffredinol. 

Rhestra ffigur 41 yr 14 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf difreintiedig ym mwrdeistref sirol 
Caerffili sydd yng nghategori’r 10% mwyaf difreintiedig ar gyfer MALlC 2014:

Dengys y tabl hwn y ffaith y caiff pocedi o amddifadedd eu gwasgaru o gwmpas y fwrdeistref 
sirol, ond mae yna glystyrau yng ngogledd y fwrdeistref sirol, ardal canol y cymoedd ac yn y de 
o gwmpas tref Caerffili. Mae’r map dros y dudalen yn tystio lefelau amddifadedd yn fanylach, 
gyda’r 10% uchaf o ardaloedd mwyaf difreintiedig yn cael eu hamlygu yn y lliw tywyllaf.

Ar gyfer MALlC 2014, roedd 67.3% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is bwrdeistref sirol 
Caerffili yn y categori 50% mwyaf difreintiedig – dyma’r bedwaredd gyfran uchaf yng Nghymru 
ar ôl Blaenau Gwent, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Cod Ardal Cynnyrch 
Ehangach Haen Is 

Enw Ardal Cynnyrch 
Ehangach Haen Is 

Gradd 
Cymru

Gradd 
BSC

W01001421 Sant Iago 3 1 1

W01001428 Twyn Carno 1 7 2

W01001339 Bargod 4 23 3

W01001345 Bedwas Tretomos a Machen 6 25 4

W01001376 Moria 3 62 5

W01001386 Tredegar Newydd 3 70 6

W01001364 Hengoed 2 88 7

W01001422 Sant Iago 4 107 8

W01001400 Pen-yr-heol 8 115 9

W01001361 Cwm Darran 2 126 10

W01001396 Pen-yr-heol 4 139 11

W01001381 Trecelyn 2 146 12

W01001334 Argoed 1 188 13

W01001326 Aberbargod 2 190 14

Ffynhonnell: Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru 2014

Ffigur 41: Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ym mwrdeistref sirol Caerffili sydd yng 
nghategori 10% yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru
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Plant mewn aelwydydd heb waith

Er bod canran y plant sy’n byw mewn aelwydydd heb waith ym mwrdeistref sirol Caerffili 
wedi gostwng gan 10.3% rhwng 2011 a 2015, mae’r canran yn parhau ar 16.5%, sy’n uwch na 
chyfartaledd Cymru o 13.6%. Mae Ffigur 43 yn dangos mai’r ffigur ar gyfer bwrdeistref sirol 
Caerffili yw’r ail uchaf ymhlith awdurdodau lleol rhanbarth Gwent, gyda dim ond Blaenau Gwent 
yn meddu ar ffigur uwch (21.6%) fel y gwelir yn Ffigur 42.

Mae cynilion aelwydydd yn gyffredinol isel yn y fwrdeistref sirol, gyda 32% o’r boblogaeth 
heb unrhyw gynilion o gymharu â chyfartaledd Cymru o 23%. Mae hyn yn effeithio o bosibl 
ar alluoedd y teuluoedd i ymdopi â biliau annisgwyl, ac fe allai wneud y gwahaniaeth rhwng 
ymdopi a methu ymdopi’n ariannol.

Ffigur 42: Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru 2014 – Mynegai Cyffredinol ar gyfer 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ym mwrdeistref sirol Caerffili (map)

Allwedd:

Ffiniau wardiau Cyfrifiad 2011
10% o’r mwyaf difreintiedig
11-20% o’r mwyaf difreintiedig
21-30% o’r mwyaf difreintiedig
31-50% o’r mwyaf difreintiedig
50% o’r lleiaf difreintiedig
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Plant mewn teuluoedd incwm isel

Yn 2014, roedd 24.4% o blant ym mwrdeistref sirol Caerffili yn byw mewn teuluoedd incwm isel o 
gymharu â chyfartaledd Cymru o 22.5%. Tystia Ffigur 44 fod ffigur bwrdeistref sirol Caerffili ond wedi 
gwella i raddau ymylol er 2010, gan gwympo o 25.7%. Mae angen gwneud tipyn o waith o hyd i 
sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd a bod gan yr aelwyd y maent yn 
byw ynddo lefelau incwm digonol i ddarparu ar gyfer anghenion yr aelwyd, gan gynnwys plant.

Ffigur 43: % y plant sy’n byw mewn aelwydydd heb waith yn ôl awdurdodau lleol Gwent 2011 i 2015

Ffigur 44: % y plant sy’n byw mewn teuluoedd incwm isel yn ôl awdurdodau lleol Gwent 2010 i 2014
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Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru 

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru 
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Ffynhonnell: Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru 

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru 
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Prydau ysgol am ddim

Yn aml, defnyddir prydau ysgol am ddim fel mesur procsi am incwm ac yn 2015-16, roedd 20.7% 
o ddisgyblion mewn ysgolion ym mwrdeistref sirol Caerffili’n gymwys am brydau ysgol am ddim, 
yr ail gyfradd uchaf yng Nghymru ac uwchlaw cyfartaledd Cymru o 16.8%.80 Dim ond Blaenau 
Gwent oedd â ffigur uwch, gyda 25% o’i ddisgyblion yn gymwys am brydau ysgol am ddim.

Un o’r prif faterion a wynebwyd yw’r diffyg defnydd o hawliau. Mae rhesymau amrywiol am hyn 
gan gynnwys diffyg gwybodaeth mewn perthynas â chymhwyster a’r gwarth sydd ynghlwm â 
hawlio prydau ysgol am ddim. Mae’r Cyngor yn mynd ymhell i dargedu’r teuluoedd hynny a allai 
fod yn gymwys a chynyddu’r nifer sy’n eu cymryd. Bydd cael pryd o fwyd poeth a maethlon yn 
yr ysgol yn sicrhau bod plant o deuluoedd mwy difreintiedig yn cael eu darparu â’r gynhaliaeth 
angenrheidiol i gymryd rhan yn eu dysgu, oherwydd mae’n bosibl mai hwn fydd yr unig bryd 
poeth byddant yn ei gael yn ystod y dydd.

Mae brecwast wedi ei gydnabod ers amser hir fel pryd pwysicaf y dydd ac mae’r dystiolaeth 
yn dangos bod brecwast iach yn gysylltiedig â gwell iechyd, gallu canolbwyntio ac ymddygiad 
yn yr ysgol. Cynigia’r Cyngor glwb brecwast am ddim yn y rhan fwyaf o ysgolion cynradd yn y 
fwrdeistref sirol, ac mae llawer o blant yn manteisio ar y gwasanaeth hwn, nid dim ond y rhai o 
ardaloedd difreintiedig.

Disgwyliad oes

Mae disgwyliad oes yn amrywio’n sylweddol yn ôl ble mae pobl yn byw yn y fwrdeistref sirol. 
Fel y datganwyd yn flaenorol yn yr adran Iachach, mae bwlch mewn disgwyliad oes iach rhwng 
ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig y fwrdeistref sirol, sydd ar hyn o bryd yn 13 o flynyddoedd i 
ddynion a 14.6 o flynyddoedd i fenywod.

Mae lleihau’r amrywiad hwn mewn disgwyliad oes iach yn Nod Llesiant i Gyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili.81 Mae’r Nod Llesiant yn canolbwyntio ar hyrwyddo buddiannau ffordd o fyw 
gweithgar ac iach. Cefnogir yr amcan hwn hefyd gan Strategaeth Gwrthdlodi Bwrdeistref 
Sirol Caerffili hefyd, sy’n cynnwys yr holl wasanaethau cyhoeddus yn y fwrdeistref sirol gan 
gydweithio i sicrhau y gall pobl leol fyw bywydau bodlon a lleihau effeithiau amddifadedd 
cymdeithasol. Datblygwyd y strategaeth mewn partneriaeth i liniaru effeithiau tlodi, codi 
dyheadau, cefnogi ac atal tlodi.

Aelwydydd a thai

Angen tai mwy fforddiadwy, hygyrch gyda thai glân, diogel i bawb 
(Ymatebydd i holiadur yn nigwyddiad y Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, 3 Awst 2016)

Mae tai gweddus yn hanfodol ar gyfer llesiant. Mae ansawdd tai ar draws pob deiliadaeth yn 
bwysig, yn ogystal â lefelau incwm digonol i sicrhau nad yw pobl yn byw mewn tlodi tanwydd 
yn eu cartrefi, a’u bod yn gallu fforddio gwresogi eu cartrefi, yn enwedig yn ystod misoedd oer y 
gaeaf (bu farw amcangyfrif o 9,000 o bobl yn y gaeaf 2014-15 yng Nghymru a Lloegr o ganlyniad 
i fyw mewn cartref oer82). Gyda’r cynnydd mewn costau ynni a chostau gwresogi’r aelwyd, mae 
lefelau uchel o dlodi tanwydd mewn rhannau o’r fwrdeistref sirol.

80 StatsCymru
81 Cynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 2013-17
82 Astudiaeth Coleg Prifysgol Llundain 
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Gall aelwydydd incwm isel wario swm anghymesur o’u hincwm ar wresogi eu cartrefi. Gallai pobl 
sy’n byw mewn cartrefi wedi eu hinswleiddio’n wael ac / neu eu gwresogi’n wael fod yn destun 
costau ynni uchel hefyd. Gwyddwn fod lefelau uchel o dlodi tanwydd ar hyd y fwrdeistref sirol, 
rhywbeth sy’n cael ei waethygu gan y codiad mewn costau ynni.

Mae Llywodraeth Cymru’n datgan bod aelwyd yng Nghymru mewn tlodi tanwydd os yw’n 
gwario 10% neu’n fwy o’i incwm ar gostau ynni. Mae aelwyd mewn tlodi tanwydd difrifol os oes 
rhaid iddo wario 20% neu’n fwy o’i incwm ar gostau ynni. Amcangyfrif diweddaraf Llywodraeth 
Cymru yw bod 291,000 o aelwydydd yn byw mewn tlodi tanwydd yng Nghymru, sy’n gyfwerth â 
23% o’r holl aelwydydd.

Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 69.6% o bob aelwyd yn rhai perchennog-ddeiliaid yn y fwrdeistref 
sirol, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru o 67.8%. Fodd bynnag, mae hwn yn 
ostyngiad o ffigur Cyfrifiad 2001, pan ddynododd 72.6% o aelwydydd yn y fwrdeistref sirol eu 
bod yn berchen ar eu cartref. Gallai’r amrywiad arwyddocaol mewn prisiau eiddo ar draws y 
fwrdeistref sirol fod yn ffactor cyfrannol mewn rhai ardaloedd, gyda phrisiau yn y de’n sylweddol 
uwch na’r gogledd83.

Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 14.1% o aelwydydd yn rhentu o’r awdurdod lleol ac roedd 4.7% yn 
rhentu o gymdeithas tai neu landlord cymdeithasol cofrestredig. Mae’r ffigurau hyn yn cymharu 
â’r ffigurau o 9.9% a 6.7%, yn y drefn honno, ar gyfer Cymru gyfan. Rhwng 2001 a 2011, roedd 
cynnydd nodedig yn nifer yr aelwydydd yn y fwrdeistref sirol sy’n defnyddio llety rhent preifat, 
sydd wedi codi o 4.3% o aelwydydd yn 2001 i 10.7% yn 2011, ond yn parhau’n is na chyfartaledd 
Cymru o 14.1%.

Achoswyd datblygiad polisi cymdeithasol allweddol yn sgil diwygio lles, sef y cymhorthdal 
ystafell sbâr, y cyfeirir ato’n aml fel y ‘dreth ystafell wely’. Mae hyn wedi cyfyngu ar lefel y budd-
dal tai sydd ar gael i rai tenantiaid sy’n tanbreswylio eiddo, sy’n arwain at gynnydd yn y galw 
am eiddo un a dwy ystafell wely. Mae newidiadau parhaus i’r system budd-daliadau lles yn ei 
gwneud hi’n anodd i lawer o bobl fforddio’u rhent neu gostau byw sylfaenol, yn enwedig pobl 
sengl a phobl ifanc o dan 35 mlwydd oed, ond bydd newidiadau diwygio lles arfaethedig yn 
effeithio o bosibl ar bob grŵp oedran. 

Yng Nghyfrifiad 2011, o ran y sector rhent cymdeithasol ar gyfer aelwydydd gyda pherson 
sengl 65 oed neu’n hŷn, ystyriwyd bod 56.2% yn y fwrdeistref sirol yn cael eu ‘tanbreswylio’ 84, 
o gymharu â ffigur o 51.3% yng Nghymru gyfan. I aelwydydd person sengl o dan 65 oed yn y 
sector rhent cymdeithasol, y ffigur ar gyfer y fwrdeistref sirol oedd 59.2% o gymharu â 55.3% ar 
gyfer Cymru gyfan.

Ar gyfer aelwydydd teuluoedd dau riant gyda phlant dibynnol yn y sector rhent cymdeithasol, 
canran y rhai oedd yn tanbreswylio yn y fwrdeistref sirol oedd 36.9% (32.2% ar gyfer Cymru 
gyfan). Ar gyfer aelwydydd rhieni sengl gyda phlant dibynnol yn y sector rhent cymdeithasol, y 
canran oedd yn tanbreswylio yn y fwrdeistref sirol oedd 33.3% (31.5% yng Nghymru gyfan).

83 Y Gofrestrfa Tir ar gyfer Cymru
84 Diffinnir tanbreswyliaeth fel cael mwy o ystafelloedd / ystafelloedd gwely na’r hyn sydd ei angen, ar sail fformiwla safonol
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Mae’r ffigurau hyn yn egluro y gallai cyfran fawr o’r unigolion a’r aelwydydd mwyaf agored i 
niwed yn y fwrdeistref sirol gael eu heffeithio o bosibl gan y cymhorthdal ystafell sbâr, gyda’r 
goblygiadau cysylltiedig ar gyfer materion ariannol eu teulu.

Bydd y capiau ar y budd-dal diwygio lles yn dechrau bod yn berthnasol i deuluoedd mwy o 
faint ym mis Tachwedd 2016, a fydd yn gostwng gallu’r tenantiaid hyn i gynnal tenantiaethau os 
ydynt yn dibynnu ar fudd-daliadau. Bydd diffyg fforddiadwyedd yn golygu y bydd yr aelwydydd 
teuluoedd mwy o faint yr effeithir arnynt yn ei chael hi’n anodd sicrhau llety arall os byddant 
yn mynd yn ddigartref. Yn 2019, bydd y cyfraddau lwfans tai lleol yn berthnasol i’r sector tai 
cymdeithasol, ac fe fydd yn berthnasol i bob tenant ar Gredyd Cynhwysol, yn hytrach na dim ond 
y rheiny sy’n arwyddo tenantiaethau newydd neu’n ailosod rhai presennol. Bydd angen i’r bobl a 
effeithir gan y newid wneud penderfyniadau anodd iawn ynghylch sut gallent wneud i fyny am y 
diffyg rhwng yr hyn a gânt mewn budd-daliadau lles a’u rhent.

Mae digartrefedd yn fater o bryder mawr i unigolion sy’n cael eu heffeithio o bosibl gan y 
newidiadau yn y system budd-daliadau lles. Mae Ffigur 45 yn dangos canran yr holl aelwydydd 
digartref o bosibl yr ataliwyd digartrefedd ar eu cyfer am chwe mis o leiaf.

Dengys Ffigur 45 bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn hynod effeithiol dros y pum 
mlynedd diwethaf mewn atal aelwydydd rhag mynd yn ddigartref, gyda ffigurau sylweddol 
uwch yn cael eu cyflawni ym mwrdeistref sirol Caerffili na phob awdurdod lleol arall yng Ngwent 
a Chymru gyfan.

Ffigur 45: % yr holl aelwydydd digartref potensial yr ataliwyd digartrefedd ar eu cyfer am chwe 
mis o leiaf ar gyfer awdurdodau lleol Gwent 2010-11 i 2014-15
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Mae adroddiad ‘A yw Cymru’n Decach?85 yn datgan na chafwyd gostyngiad yn anghydraddoldeb 
amodau byw ar lefel genedlaethol ers 2008. Mae digartrefedd wedi gostwng ond mae rhai 
grwpiau o bobl yn fwy tebygol o fod yn ddigartref na rhai eraill. Yn 2012-13, roedd 32% o blant 
yn byw mewn tlodi gyda chyfraddau hyd yn oed uwch i blant 0-4 oed (42%). 

Mae Asesiad Marchnad Dai Leol Bwrdeistref Sirol Caerffili (2015) yn dynodi angen clir am 526 
o dai fforddiadwy y flwyddyn. Ceir angen sylweddol am dai fforddiadwy ar draws y fwrdeistref 
sirol, gyda’r galw uchaf ym Masn Caerffili. Canfu’r asesiad fod galw isel am dai cymdeithasol 
mewn ardaloedd yn y fwrdeistref sirol (yn y gogledd yn bennaf ). Gallai hyn fod yn sgil nifer o 
ffactorau (cydgysylltiedig neu fel arall) gan gynnwys gweddillioli86, gwarthnodi, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, trosedd, diweithdra, teulu’n chwalu a newid yn nhrefn aelwydydd. Fel rheol, 
mae sawl gwedd i’r problemau hyn ac maent yn anodd mynd i’r afael â hwynt.

Mae’r angen mwyaf yn rhan fwyaf o rannau’r fwrdeistref sirol am lety llai o faint, ond tystia 
brofiad anecdotaidd o geisio gosod eiddo un ystafell wely nad oes galw uchel am y math hwn o 
lety yn yr ardaloedd lle maent ar gael. Mae’r llety un person dynodedig y mae’r awdurdod lleol yn 
berchen arnynt mewn grwpiau ar ystadau tai cymdeithasol, yng ngogledd y fwrdeistref sirol, sef 
canol trefi Rhisga a Chaerffili gan mwyaf. Mae galw am eiddo un person, ond nid yw nifer fawr 
o’r ymgeiswyr ar y rhestrau aros am dai cyffredinol yn dymuno byw mewn eiddo yn y lleoliadau 
hyn.

Mae niferoedd uchel o bobl hŷn yn tanbreswylio llety rhent y Cyngor. Fodd bynnag, mae 
hwn yn fater sensitif oherwydd gallai’r eiddo maent yn preswylio ynddynt fod wedi bod yn 
gartref teuluol lle magwyd eu plant. Yn wir, bydd y tenantiaid tai cymdeithasol a effeithir gan 
ddiwygiadau lles yn aml yn dewis peidio â symud i dai mwy fforddiadwy, gan fod eu heiddo 
presennol ac / neu’r gymuned maent yn byw ynddi’n annwyl iddynt. Mae anghenion tai pobl 
hŷn yn debygol o gynyddu yn y dyfodol gan fod pobl yn byw’n hwy ac mae’r grŵp oedran hwn 
yn cynyddu o ran ei faint. Bydd angen ystyried addasiadau i’r anabl hefyd, er mwyn galluogi pobl 
hŷn i aros yn eu cartrefi a’r cymunedau maent yn gyfarwydd â hwynt.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dynodi bod iechyd da yn y cartref yn ystyriaeth bwysig 
am yr asesiad lles, gan nodi bod iddo oblygiadau ar raddfa eang i’r sector cyhoeddus ac mae’n 
cyflwyno cyfleoedd pwysig ar gyfer gweithio mewn partneriaeth. Dyma brif themâu iechyd da 
yn y cartref:

•  Cadw cartrefi’n iach i bobl hŷn, hwyluso’r gwaith o’u hatal rhag mynd i’r ysbyty neu eu 
rhyddhau’n gyflym i’w cartrefi eu hunain yn dilyn cyfnod yn yr ysbyty, ac felly’n lleihau’r 
tebygolrwydd y bydd angen gofal preswyl arnynt.

•  Targedu gwelliannau i’r cartref ac addasiadau i’r bobl hynny gydag iechyd gwael neu sy’n 
agored i afiechyd, er enghraifft, plant gydag asthma.

•  Atgyfeiriad gan weithwyr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol am asesiadau a chamau 
gweithredu.

• Anghenion cynllunio tymor hwy i boblogaeth sy’n heneiddio megis trwy gartrefi ymddeol.

85 A yw Cymru’n Decach? Cyflwr Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2015, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
86  Mae’r term ‘gweddilloli’ yn golygu proses lle crëir gweddill. Pan fydd pobl yn symud mewn rhyw nifer o gymdogaeth neu 

gymuned oherwydd credant nad yw’n lle dymunol i fyw ynddo mwyach, yr hyn maent yn ei adael ar ei ôl yw gweddill 
cymdeithasol o bobl wedi eu galluogi llai. Aflonyddir ar gydbwysedd cymdeithasol yr ardal gan yr ymadawiadau ac mae’r 
bobl sy’n parhau’n cael eu hwynebu gyda thlodi crynodedig ynghyd â gwarthnodi cymdeithasol sy’n cryfhau.
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Mae gallu tenantiaid i gynnal tenantiaeth tai Cyngor oherwydd materion cysylltiedig ag iechyd 
meddwl yn broblem gynyddol. Mae gan lawer o ymgeiswyr digartref wendidau cysylltiedig ag 
iechyd meddwl, sy’n fforddio statws angen blaenoriaeth ar gyfer cymorth tai. Dibynna rheolaeth 
tenantiaeth lwyddiannus ar gymorth fel y bo’r angen digonol cysylltiedig â thai, sef gwasanaeth 
a gomisiynwyd trwy Cefnogi Pobl. Gallai pwysau ar gyllideb Cefnogi Pobl effeithio ar y gallu i 
barhau i ddarparu’r gwasanaethau hyn. Ymddengys hefyd fod iechyd corfforol yn broblem sy’n 
tyfu, gyda nifer fawr o’r bobl a effeithiwyd arnynt yn dymuno parhau yn eu heiddo presennol. 
Mae hyn yn cynyddu’r galw am waith addasu a chyllid ychwanegol er mwyn i denantiaid allu 
parhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Gyda’r diwygiadau lles yn effeithio’n fwyfwy ar fforddiadwyedd rhai cartrefi, mae hyn yn rhoi 
pwysau ar denantiaid i symud i eiddo mwy fforddiadwy, mewn ardaloedd gwahanol yn aml 
iawn. Gallai hyn gael effaith andwyol ar gydlyniad y cymunedau. Mae hyn wedi bod yn amlwg 
mewn ardaloedd fel Holly Road yn Rhisga, lle clustnodwyd fflatiau dwy ystafell wely i bobl sengl 
oherwydd y diffyg galw hanesyddol gan barau ac aelwydydd un rhiant. Mae grwpio niferoedd 
mawr o aelwydydd person sengl (gan gynnwys y rhai sydd wedi eu lletya trwy ddyletswyddau 
digartrefedd yr awdurdod) yn nifer gyfyngedig y lleoliadau gyda stoc addas wedi arwain at 
niferoedd sylweddol o gyn-droseddwyr a’r rhai gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau yn 
cael eu lleoli gyda’i gilydd mewn ardaloedd bach.

Mae fforddiadwyedd yn broblem ar hyd y fwrdeistref sirol, fel y mae gwir gost rhedeg cartref i 
nifer fawr o bobl ar incymau isel. Mae newidiadau i reoliadau’r gwasanaethau ariannol wedi ei 
gwneud hi’n fwy anodd i bobl gael morgais ac, felly, bodloni eu hanghenion tai eu hunain.

Canfu Arolwg Cyflwr Tai Cymru 1998 bod yr amodau tai yn y fwrdeistref sirol ymhlith y rhai gorau 
yng Nghymru, gyda dim ond 6% o anheddau wedi eu categoreiddio’n anaddas, o gymharu 
â chyfartaledd Cymru o 8.5%. Eir i’r afael â’r gwaith o uwchraddio tai cymdeithasol erbyn hyn 
trwy raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Bydd y SATC yn darparu buddsoddiad sylweddol i 
uwchraddio’r stoc tai cymdeithasol, a gwella’r amgylchedd byw lleol trwy waith amgylcheddol.

Mae rhentu o’r sector rhent preifat yn dod yn gyflenwad mwyfwy pwysig o lety yn y fwrdeistref 
sirol. Ar nodyn cadarnhaol, mae safonau llety’r sector preifat yn gwella, yn rhannol oherwydd y 
gwaith a gynhaliwyd gan yr Adran Dai gyda landlordiaid yn y fwrdeistref sirol. Disgwylir i safonau 
wella ymhellach trwy Rentu Doeth Cymru, menter newydd Llywodraeth Cymru. Ers 23 Tachwedd 
2016, bu rhwymedigaeth gyfreithiol ar landlordiaid eiddo preswyl preifat yng Nghymru sy’n 
gofyn i bob landlord gofrestru, ac asiantau a landlordiaid hunanreoli i gael trwydded.

Mae nifer uchel o eiddo gwag tymor hir y sector preifat yn y fwrdeistref sirol (1,014 ym mis 
Ionawr 2016), mae’r mwyafrif ohonynt mewn cyflwr da a gallent ddarparu cartrefi mawr eu 
hangen. Mae mentrau i gynorthwyo perchnogion i osod neu waredu ar yr eiddo hwn ar y 
farchnad wedi cael llwyddiant cyfyngedig ac mae hyn yn faes gwasanaethau tai nad oes ganddo 
adnoddau digonol.
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Mae Rhan 3 Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol yng Nghymru 
i asesu anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr sydd naill ai’n byw yn eu hardal neu’n ymgynnull 
yno, a lle dynodwyd, bodloni’r anghenion a aseswyd. Yn 2016, cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili eu Hasesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr sy’n dynodi nad oes cyflenwad preswyl 
yn y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd gan nad oes ei angen. Yn ogystal, nid oes galw’n deillio 
o wersylloedd anawdurdodedig a gofnodwyd yn ystod y gweithgarwch asesu, ac nid oes 
datblygiadau anawdurdodedig hysbys a dim adroddiadau o orlenwi sipsiwn neu deithwyr a 
holwyd fel rhan o’r asesiad. Felly, annigonol yw’r dystiolaeth ar hyn o bryd i gefnogi unrhyw 
safleoedd newydd neu safle tramwy yn y fwrdeistref sirol.

Nodweddion gwarchodedig
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru, 
Lloegr a’r Alban. Yng Nghymru, mae Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau 
Statudol) (Cymru) 2011 sy’n cynnwys naw nodwedd warchodedig lle mae gwahaniaethu yn 
anghyfreithlon: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd / trawsrywedd, hil, crefydd neu gred, rhyw, 
cyfeiriadedd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil, a beichiogrwydd a mamolaeth. 

Dan y ddeddfwriaeth hon, mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, sy’n gosod 
rhwymedigaeth ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i ystyried pob unigolyn wrth gyflawni eu 
gwaith o ddydd i ddydd wrth lunio polisiau, wrth gyflwyno gwasanaethau ac mewn perthynas 
â’u gweithwyr eu hunain. Mae’n gofyn hefyd i gyrff cyhoeddus ystyried yr angen i:

• ddileu gwahaniaethu
• datblygu cyfle cyfartal
• meithrin cysylltiadau da rhwng gwahanol bobl wrth gyflawni eu gweithgareddau

Mae hyn yn gofyn am ymatebion partneriaeth amlwynebog wrth alluogi tegwch ar gyfer holl 
bobl y fwrdeistref sirol. Gwneir cyfeiriad penodol isod i bobl hŷn, plant a phobl ifanc. Ymdrinnir 
â nodweddion gwarchodedig eraill ym Mhennod 2 (Llesiant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili), a 
Phennod 4 (Agenda Rhanbarthol Gwent a Thu Hwnt).

Pobl Hŷn

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus wrth baratoi cynlluniau lles ac ymgorffori lles pobl hŷn wrth wraidd y gwasanaethau 
cyhoeddus. Er 2004, bu gan y fwrdeistref sirol Strategaeth a Chynllun Gweithredu Gweithred 
Bositif 50+, sydd wedi eu cydnabod ledled Cymru am ei waith yn hyrwyddo anghenion 
poblogaeth amrywiol a mawr pobl 50 oed neu’n hŷn. Roedd llwyddiannau penodol yn fentrau 
yn ymwneud â brwydro yn erbyn unigrwydd trwy ymgyrch ‘Dim ond Rhif yw Oedran’ Cysylltwyr 
Cymunedol, ac o gwmpas cynhwysiant digidol, sydd wedi arwain at ddefnyddio Facebook a 
Twitter i ymgysylltu’n weithgar gyda phobl 50 oed neu’n hŷn.

Ceir perthynas hirsefydlog ac agos gyda Fforwm 50+ Bwrdeistref Sirol Caerffili, sydd wedi arwain 
at nifer o brosiectau ar y cyd, megis cyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth Diogelwch Oedolion 
Diamddiffyn gan bobl 50+ i bobl o’r un oed. Mae hyn wedi arwain at gynhyrchu 22,000 o DVDs 
dwyieithog Cadw’n Ddiogel sydd wedi eu dosbarthu’n genedlaethol yng Nghymru yn 2016 gyda 
chymorth ariannol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal, datblygwyd perthynas weithio agos gyda 
Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn ers ei chychwyn, sy’n parhau i fod yn fanteisiol i’w gilydd.
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Plant a Phobl Ifanc

Mae rhaglen Dechrau’n Deg yn gweithredu yn ardaloedd mwyaf 
difreintiedig y fwrdeistref sirol, ac mae wedi ehangu o dargedu 1,250 o 
blant o dan 4 oed yn wreiddiol yn 2008, i 2,483 erbyn 2016, sy’n cyfrif am 
29% o’r boblogaeth o blant dan 4 oed yn y fwrdeistref sirol, sydd uwchlaw 
cyfartaledd Cymru o 25%. Yn ystod yr amser hwn, aseswyd gwendid ac 
anghenion teuluoedd gan ddefnyddio arf asesu iechyd teulu. Er y cafwyd 
cynnydd yn nifer y teuluoedd a dargedwyd, arhosodd canran y teuluoedd 
mewn angen yn weddol gyson, gydag 11% mewn angen uchel, 15% 
mewn angen canolig a 74% mewn angen isel (sy’n gallu troi at y 
ddarpariaeth a gynigir yn lleol heb yr angen am gefnogaeth ychwanegol).

Tystia Ffigur 46 fod canran y plant sy’n cyrraedd neu’n rhagori ar eu cerrig milltir datblygiadol yn 
ardaloedd Dechrau’n Deg bwrdeistref sirol Caerffili yn 53% yn 2015-16, sydd ychydig uwchlaw 
cyfartaledd Cymru o 51%. Mae cyfran y plant sy’n cyflawni’r trothwy hwn yng Nghaerffili, 
Torfaen, Sir Fynwy a Chymru wedi gostwng ers 2012-13. Fodd bynnag, rhagwelwyd hyn ar gyfer 
bwrdeistref sirol Caerffili, yn sgil dyblu maint y rhaglen a blaenoriaethu’r gwaith o ddynodi 
plant gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer gwasanaethau ymyrraeth. Bydd yn bwysig 
monitro’r duedd barhaus hon dros y blynyddoedd nesaf wrth i’r gyfradd ehangu sefydlogi. 

Ffigwr 46:  % o blant Dechrau’n Deg sy’n cyrraedd neu sy’n rhagori ar eu cerrig milltir 
datblygiadol am 3 blynedd yn awdurdodau lleol Gwent 2012-13 i 2015-16

Ca
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an

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru 

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru 
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Mae sicrhau bod yr holl blant sy’n mynychu’r ysgol yn rheolaidd yn hollbwysig, er mwyn eu 
galluogi i wneud y mwyaf o’u cyflawniadau yn ystod eu hamser yn y system addysg orfodol. 
Cafwyd cynnydd graddol mewn presenoldeb mewn ysgolion cynradd ar draws y fwrdeistref 
sirol. Mae ffigur 2014-15 o 94.5% yn cynnig ychydig welliant ar ffigur 2013-14 o 94.4%. Cafwyd 
cynnydd graddol hefyd mewn ysgolion uwchradd dros y blynyddoedd diwethaf, gyda ffigur 
2014-15 o 92.7% ychydig yn is na ffigur 2013-14 o 92.9%. 

Arhosodd y gwaharddiadau mewn ysgolion cynradd yn y fwrdeistref sirol yn sero yn 2013-14, 
ond cynyddodd y gwaharddiadau ysgolion uwchradd o 5 yn 2012-13 i 14 yn 2013-14. Cafwyd 
cydberthynas gref wedi ei phrofi rhwng gwaharddiadau o’r ysgol a chyrhaeddiad isel. Ar y cyfan, 
ar raddfa genedlaethol, lleihaodd cyfran y disgyblion a waharddwyd o’r ysgol yng Nghymru 
(parhaol neu gyfnod penodol) o 47.6 fesul 1,000 o ddisgyblion yn 2008-09 i 39.3 yn 2012-13.

O ran hwyluso cyfranogiad plant a phobl ifanc wrth wneud penderfyniadau, mae Cynllun 
Gweithredu Cyfranogiad Lleol 2013-2016 (y cyfeirir ato fel CGCLl) Bwrdeistref Sirol Caerffili yn 
gosod y trefniadau i hyrwyddo a hwyluso’r ymglymiad hwn yn y fwrdeistref sirol, sy’n hanfodol i 
sicrhau bod gan blant a phobl ifanc lais mewn materion sy’n effeithio arnynt.

Wrth hyrwyddo’r dull hwn o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, mae Fforwm Iau a Fforwm 
Ieuenctid y fwrdeistref sirol yn parhau i ddarparu gwybodaeth i blant a phobl ifanc ar eu hawliau 
a’r hawl i gael eu clywed. Defnyddiwyd ystod o ddulliau, fel y wefan pobl ifanc (Youth4U); Twitter 
(dilynwyr @caerphillyyf ); Facebook (Fforwm Ieuenctid Caerffili); a gwybodaeth gyhoeddedig 
fel llawlyfrau, cylchlythyrau a hysbysiadau cyhoeddus ar gyfarfodydd a ddosbarthwyd i 
Wasanaethau Cymorth Ieuenctid ac ysgolion.

Defnyddir gwybodaeth ac adnoddau Llywodraeth Cymru am hawliau plant yn dda, gyda 10,000 
o daflenni gwybodaeth a gweithgarwch, cardiau post ac adnoddau eraill a ddosbarthwyd i’r holl 
ysgolion cynradd, llyfrgelloedd a Gwasanaethau Ieuenctid yn y fwrdeistref sirol. Adroddodd 78% o’r 
bobl ifanc a holwyd trwy’r Fforwm Ieuenctid ymwybyddiaeth gynyddol o’u hawliau yn ystod 2015-16.

Dathlwyd y diwrnod Hawliau Plant Rhyngwladol am y drydedd flwyddyn yn 2015 er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o hawliau plant a phobl ifanc. Cymerodd 184 o blant a phobl ifanc (o gymharu 
â 120 y flwyddyn flaenorol) gan gynrychioli 25 o ysgolion cynradd ran a chymerodd 4 prosiect 
ieuenctid ran mewn gweithdy rhyngweithiol ac addysgol a gynhaliwyd yn Sefydliad y Glowyr 
Coed Duon, dan arweiniad Fforwm Ieuenctid Caerffili. O’r 184 o gyfranogwyr, adroddodd 73% 
fod y digwyddiad wedi gwella’u hymwybyddiaeth o hawliau plant.

Mae’r Gwasanaethau Plant yng Nghyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili’n annog yr holl bobl ifanc sy’n derbyn gofal 
gan yr awdurdod lleol i gymryd rhan wrth ddatblygu eu 
hasesiadau a’u cynlluniau. Yn ystod 2015-16, gwahoddwyd 
371 o bobl ifanc 11-17 oed i fynychu adolygiadau Plant sy’n 
Derbyn Gofal, gyda 236 o’r bobl ifanc hyn yn mynychu, gan 
gynrychioli cyfradd cyfranogi o 64%. 

Rhoddodd 92.5% o’r asesiadau cychwynnol o Blant sy’n Derbyn Gofal a gwblhawyd yn 2015-16 
dystiolaeth fod y plentyn / person ifanc wedi ei weld ac y siaradwyd ag ef / hi yn ystod yr asesiad 
cychwynnol, sef yr un gyfran â’r flwyddyn gynt. Mae gan y Gwasanaethau Plant dudalen hawliau 
ar wefan y Cyngor sy’n cefnogi ystod o ddulliau wrth roi gwybod i blant sy’n derbyn gofal am eu 
hawl. Cafodd y dudalen hon 142 o ‘drawiadau’ yn ystod 2015-16. 
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Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?

Tynnodd y gweithdai ardal gymunedol gyda thrigolion lleol sylw at nifer o faterion allweddol:

•   Mae angen cefnogi pobl ifanc i droi dyheadau’n realiti, ond mae diffyg cefnogaeth y rhieni’n 
broblem i rai.

•  Roedd trigolion lleol yn cydnabod pwysigrwydd sgiliau allweddol, gan gynnwys llythrennedd 
a rhifedd a’r angen am ymyrraeth gynnar.

• Mae angen gwelliant ar sgiliau magu plant, gyda ffocws penodol ar y blynyddoedd cynnar.
•  Mae angen cwricwlwm ehangach ac addysgu cynyddol o sgiliau bywyd, nid dim ond ffocws 

ar gyflawniad academaidd.
• Mae angen tai mwy fforddiadwy.
• Mae angen tai addas sy’n bodloni anghenion pobl leol.
•  Mae darpariaeth tai da yn cynorthwyo cymunedau wrth helpu eu hunain a meithrin cydlyniad 

cymunedol ac ysbryd cymunedol.
•   Gall adeiladu pethau mwy diddorol helpu gwneud ardaloedd yn fwy diddorol...a phlannu mwy o goed.  

(dyfyniad uniongyrchol o ddigwyddiad Fforwm Ieuenctid Caerffili)
•  Gall tai a dylunio ystadau gwael arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol.
•  Amlygodd trafodaeth yn Nigwyddiad y Panel Safbwyntiau yr angen i ddarparu tai fforddiadwy 

ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio sy’n gweddu i bob angen, a allai ryddhau tai i fathau 
eraill o aelwydydd. Cafwyd barnau cymysg ar a oes arnom angen ‘pentrefi pensiynwyr’ neu 
ddatblygiadau tai sy’n darparu ar gyfer pob oedran. Ystyriwyd dylunio tai da yn bwysig i fynd 
i’r afael ag unigedd cymdeithasol a materion diogelwch.

Mae’n werth amlygu er y mynegwyd barnau cryf am dai fforddiadwy, cydbwyswyd hyn gan 
bryderon yn ymwneud â gorddatblygu ardaloedd (yn enwedig ar safleoedd maes glas) a’r angen 
i sicrhau bod yr seilwaith angenrheidiol ar waith o ran ysgolion, siopau, cyfleusterau lleol, ffyrdd 
a chysylltiadau â chludiant cyhoeddus i gefnogi datblygiadau tai newydd.

Plant a theuluoedd ifanc

Amlygodd y digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ar 3 Awst (a dargedodd rhieni plant iau 
yn benodol) y materion canlynol:

•  Roedd angen mwy o gyfleoedd am hyfforddiant lleol – bydd angen swyddi lleol ar bobl ifanc yn y 
dyfodol. 

• Mae angen mwy o gyfleoedd gofal plant i rieni sy’n gweithio.
• Mae angen gwelliant ar gyfleusterau iechyd ac mae angen mwy o ysbytai.
•  Mae angen mwy o gyfleusterau, gweithgareddau a chyfleoedd i bobl ifanc, gydag angen 

penodol am fwy o weithgareddau a chlybiau ar ôl ysgol.
•  Dylai fod gan barciau ardaloedd gwahanol ar gyfer gwahanol grwpiau oedran (e.e. 0-8 ac 8 

oed neu’n hŷn).
• Mae angen i gartrefi a chymunedau fod yn lân, yn ddiogel ac yn dawel.
• Nid oes digon o doiledau cyhoeddus.
•  Mae angen mwy o siopau (yn enwedig siopau annibynnol yn groes i siopau cadwyn) a 

thafarndai, bwytai a chaffis.
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• Mae angen mwy o ddosbarthiadau / cyfleusterau nos er mwyn i oedolion ddysgu.
•  Mae angen defnyddio canolfannau cymunedol mwy a gallai gwirfoddolwyr helpu i redeg yr 

adeiladau.
• Roedd cyfeillgarwch a bod yn agos at ffrindiau yn bwysig i blant ac oedolion ill dau.
•  Mae ysbryd cymunedol yn bwysig ac mae pobl yn awyddus i’w hadfywio mewn ardaloedd lle 

mae ar goll.
• Mae sŵn gan bobl ifanc, anifeiliaid a chymdogion yn broblem fawr mewn rhai ardaloedd.
•  Mae mynediad i gludiant cyhoeddus yn bwysig, ac mae angen llwybrau beicio a llwybrau 

cerdded diogel a thawel.
•  Mae cyflwyno ffioedd parcio mewn parciau gwledig yn rhwystr i’w defnyddio os na all pobl 

fforddio talu.
•  Mae cefn gwlad yn bwysig ond roedd angen cynnwys cyfleusterau ar gyfer gweithgareddau 

penodol fel beiciau cwad, beiciau modur a pharciau sgrialu.
• Nodwyd bod cŵn yn baeddu yn broblem mewn cymunedau, parciau a meysydd chwarae.

Anfonwyd y pecyn gweithdy ysgolion at bob un o’r 90 o ysgolion cynradd ac uwchradd yn y 
fwrdeistref sirol, a ddyluniwyd i athrawon gyflwyno a galluogi plant ysgol i ddweud eu dweud ar 
‘Y Gaerffili a Garem’. Defnyddiodd y rhan fwyaf o ysgolion y pecyn i gynnal y sesiynau yn ystod 
wythnos ddiwethaf tymor yr haf yn 2016. Bwydodd tair ysgol gynradd eu canfyddiadau’n ôl i ni, 
gyda’r plant yn dweud sut yr hoffent i’w cymuned fod erbyn 2040:

•  Pawb i fod yn ddiogel.
• Cymdogaethau glân a thaclus, rhydd o sbwriel.
• Pobl yn parchu eu cymdogaeth.
• Gwneud mwy o ailgylchu.
• Mwy o ysbytai.
• Llai o anifeiliaid yn crwydro’n rhydd.
• Ardaloedd chwarae diogel i blant.
• Parciau i blant gyda darpariaeth chwarae ar gyfer gwahanol grwpiau oedran.

Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu penodol gyda Phlant sy’n Derbyn Gofal yn y fwrdeistref sirol, 
a daeth nifer o themâu allweddol i’r amlwg yn ystod y gweithdy:

•  ‘Ychydig iawn sydd ar gael i bobl ifanc isel o ran hyder ’ (dyfyniad uniongyrchol gan gyfranogwr). 
•   Mae cymdeithasu a threulio amser gyda ffrindiau’n bwysig a  ‘siopa oherwydd mae pawb yn 

caru siopa’ ’ ((dyfyniad uniongyrchol gan gyfranogwr). 
•   Roedd y parciau’n bwysig i dreulio amser gyda’r teulu, er mwyn ymlacio ac i wneud 

gweithgareddau.
•   Ceir diffyg gweithgareddau i blant iau, ac mae angen mynediad i gar er mwyn cyrraedd rhai 

gweithgareddau ac mae’r gost yn rhwystr penodol. 
•  Gallai canolfannau hamdden gynnal mwy o ddigwyddiadau i bobl ifanc.
•  ‘Mae dysgu’n rhoi cyfle i chi gael swydd dda’’ (dyfyniad uniongyrchol gan gyfranogwr). 
•   Nid oes colegau amaethyddol yn lleol, er gwaetha’r ffaith fod y fwrdeistref sirol yn ardal ffermio 

a gwledig fawr.
• Nodwyd bod gormod o draffig ynghyd â chyflwr gwael y ffyrdd gyda llawer o dyllau
• Credwyd bod y cysylltiadau cludiant yn wael i gyrraedd ysgol, swyddi a hyfforddiant.
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Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 

Mae gwaith Bwrdd Gwrthdlodi Bwrdeistref Sirol Caerffili’n seiliedig ar bedwar colofn waith – 
Rhagolygon, Pocedi, Lleoedd ac Atal. Mae hwn wedi nodi nifer 
o faterion hanfodol y bydd angen mynd i’r afael â hwynt yn y dyfodol – lles, 
gwaith, addysg, cost byw, teulu, cymuned a mynd i’r afael ag anghenion 
cymhleth.

O ran tai, bydd nifer y tai y mae eu hangen i bobl leol yn parhau i gynyddu oherwydd y duedd 
tymor hir tuag at aelwydydd llai o faint, teuluoedd yn cael llai o blant, aelwydydd yn chwalu 
yn dilyn ysgariad, a niferoedd cynyddol o deuluoedd un rhiant. Cafwyd hefyd gynnydd 
sylweddol yn nifer yr aelwydydd lle mae’r holl drigolion yn 65 oed neu’n hŷn, gan adlewyrchu eu 
hirhoedledd cynyddol.

Ni ddigwyddodd y gostyngiad disgwyliedig ym maint aelwydydd rhwng Cyfrifiad 2001 a 
Chyfrifiad 2011 oherwydd:

• Cynnydd yn nifer yr aelwydydd person sengl nad yw’n cynnwys person hŷn.
•  Codiadau yng nghyfran yr aelwydydd lle nad yw’r holl blant yn ddibynnol, sy’n dynodi 

bod mwy o blant sy’n oedolion yn byw gyda’u rhieni’n hwy, o bosibl oherwydd materion 
fforddiadwyedd sy’n rhwystro’u gallu i gael eu troed ar y farchnad dai.

Mae angen i adeiladu tai preifat ar draws y fwrdeistref sirol gynyddu. Ar hyn o bryd, nid oes gan y 
Cyngor gyflenwad tir 5 mlynedd at ddibenion tai. Mae’r Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 
yn dynodi mai dim ond 1.5 mlynedd o gyflenwad tir sydd, sy’n golygu bod yr angen i gynyddu 
lefel adeiladu tai yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae angen 
symbylu ailddatblygiad safleoedd maes llwyd priodol ar gyfer tai, gan fod y safleoedd hyn yn aml 
mewn safle da mewn cymunedau presennol neu gerllaw iddynt a byddai’n galluogi’r defnydd 
mwyaf effeithlon o’r safleoedd hyn yn y rhan fwyaf o achosion. Fodd bynnag, ni all datblygiad 
maes llwyd ddatrys y diffyg cyflenwad tir ar ei ben ei hun, a bydd angen ambell i ddatblygiad 
maes glas hefyd.

Mae angen tai sector marchnad adeiladau newydd yng ngogledd y fwrdeistref sirol er mwyn 
arallgyfeirio’r stoc tai a hwyluso adfywiad. Fodd bynnag, ceir materion hyfywedd oherwydd y 
gwerthoedd gwerthiant isel y gellir eu cyflawni, sy’n atal y diwydiant adeiladu tai rhag datblygu 
yn yr ardaloedd hyn.

Ar hyn o bryd, mae diffyg dewisiadau addas i letya poblogaeth sy’n heneiddio ar draws 
pob deiliadaeth. Mae’r galw’n isel am rai o dai gwarchod y Cyngor ymhlith pobl hŷn ac mae 
angen ailfodelu er mwyn bodloni’r dyheadau a’r disgwyliadau presennol. Byddai Adran 106 y 
cytundebau cynllunio tai fforddiadwy a chynlluniau tai a ariennir gan y Grant Tai Cymdeithasol 
sy’n bodloni anghenion lleol yn elwa ar fod yn ddatblygiadau cymysg. Dylai’r rhain gynnwys llety 
teulu a pherson hŷn, er mwyn galluogi pobl i aros yn y cymunedau y mae ganddynt gysylltiad â 
hwynt, gyda rhwydweithiau cymorth. 



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

143

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn wedi gosod y chwe tharged canlynol ar gyfer cynhwysiant yn y 
cynlluniau lles lleol:

1.   Gostyngiad penodol yn nifer y cwympiadau mewn pobl hŷn o fewn tair blynedd gyntaf y 
Cynllun Llesiant Lleol, gyda thargedau pum mlynedd ddilynol amlwg.

2.  Gostyngiad penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig 
yn nhair blynedd gyntaf y Cynllun Llesiant Lleol, gyda thargedau pum mlynedd ddilynol 
amlwg.

3.  Gostyngiad penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n cael eu heffeithio gan unigrwydd yn nhair 
blynedd gyntaf y Cynllun Llesiant Lleol gyda thargedau pum mlynedd dilynol amlwg.

4.  Cynnydd penodol yn nifer y bobl hŷn gyda dementia a gefnogir i fyw’n dda yn eu cymunedau 
yn nhair blynedd gyntaf y Cynllun Llesiant Lleol gyda thargedau pum mlynedd dilynol amlwg.

5.  Gostyngiad penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi o fewn tair blynedd gyntaf y 
Cynllun Llesiant Lleol gyda thargedau pum mlynedd dilynol amlwg. Gallai’r dangosyddion 
gynnwys: cyfraddau cadw cynyddol neu ddychwelyd i gyflogaeth gan bobl 50 oed neu’n hŷn, 
defnydd cynyddol o hawliau ariannol ymhlith pobl hŷn, a gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n 
cael eu heffeithio gan dlodi tanwydd.

6.  Cynnydd penodol yn nifer y bobl hŷn sy’n ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau 
lleol ac sy’n gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddynt, o fewn tair blynedd gyntaf y Cynllun 
Llesiant Lleol, a chyda thargedau pum mlynedd dilynol amlwg.

Bydd angen gwneud gwaith pellach i gadarnhau ydy’r materion hyn o ofid penodol yn y 
fwrdeistref sirol.

Roedd gan Blant sy’n Derbyn Gofal y blaenoriaethau canlynol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus:

•  Mae hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol yn hanfodol cyn gweithio gyda phobl ifanc. 
Roeddent yn poeni ynghylch gorfod ailadrodd eu stori bob amser, a theimlent y dylai’r 
gweithwyr cymdeithasol fod yn barod cyn cwrdd â phobl ifanc, a gwybod hanes eu hachos 
gan gynnwys eu hoffterau, cas bethau ac anghenion. Pwysleisiwyd bod parhad y gofal gyda’r 
gweithwyr cymdeithasol yn bwysig hefyd.

•  Nodwyd pwysigrwydd gofal iechyd am ddim, yn enwedig yn ymwneud â chostau sicrhau 
dannedd da. 

Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl

Awgrymiadau yw’r canlynol ar gyfer materion sy’n dod i’r amlwg a allai fod yn destun gwaith 
manwl pellach wrth i ni symud ymlaen i ddadansoddi ymatebion a’r Cynllun Lles. Ffurfiwyd y 
materion o feysydd a gwmpaswyd yn y rhan hon o’r ddogfen:

1.  Ffocws ar addysg ar gyfer cyfleoedd bywyd er mwyn mynd i’r afael â thlodi dyheadau.
2.  Gwella cydlyniad cymdeithasol mewn cymunedau, sydd wedi ei ddifetha trwy genedlaethau 

o bobl yn mynd trwy dlodi ac amddifadedd.
3.  Gweithio gyda phobl ar bob oedran i’w helpu i gyrraedd eu llawn botensial a goresgyn 

rhwystrau potensial sy’n atal eu cyfranogiad mewn cymdeithas.
4.  Pwysigrwydd cynnwys cymunedau wrth wneud penderfyniadau a chymunedau rhag cymryd 

perchnogaeth leol o’u hardaloedd.
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5.   Yr angen i weithio’n agosach gyda chymunedau wrth feithrin gwydnwch a mynd i’r afael ag 
unigrwydd, trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

6.  Datblygu tai fforddiadwy, wedi eu rheoli’n dda, cynaliadwy i fodloni anghenion y boblogaeth, 
gan sicrhau y cefnogir hyn gan seilwaith priodol.

7.  Mentrau i alluogi ar gyfer defnyddio eiddo gwag i helpu lleddfu’r materion gyda’r diffyg tai 
priodol i fodloni’r galw.

Dangosyddion Perthnasol

• Nifer y gwaharddiadau parhaol o ysgolion
• Canran y rhai 16 oed neu’n hŷn sy’n gadael gofal heb ennill unrhyw gymwysterau
•  Canran y plant mewn angen sy’n cyflawni’r lefel ddisgwyliedig neu uwchlaw hynny ar 

ddiwedd y Cyfnod Sylfaen
• Canran y plant yn y flwyddyn dderbyn sy’n cyrraedd y lefel datblygiad ddisgwyliedig
•  Canran y plant Dechrau’n Deg sy’n cyrraedd neu’n rhagori ar eu cerrig milltir datblygiadol yn 3 

blwydd oed
•  Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn ystod y 

flwyddyn.
•  Nifer yr aelwydydd sydd wedi eu bygwth â digartrefedd a gafodd eu hatal rhag mynd yn 

ddigartref am 6 mis o leiaf – cyfradd fesul 10,000 o aelwydydd
•  Cyfanswm nifer yr aelwydydd y penderfynwyd eu bod yn gymwys, yn ddigartref yn 

anfwriadol ac mewn angen blaenoriaeth fesul 1,000 o aelwydydd
• Aelwydydd mewn tlodi incwm cymharol
• Canran yr aelwydydd mewn amddifadedd sylweddol
•  Canran y plant a phobl ifanc (20 oed neu’n hyn) sy’n byw mewn teuluoedd sy’n derbyn 

budd-daliadau allan o waith (prawf modd) neu sy’n cael credydau treth lle mae’r incwm a 
adroddwyd ganddynt yn llai na 60% o incwm canolrifol Cymru

• Canran y plant sy’n byw mewn aelwydydd heb waith
•  Canran yr oedolion 16-64 oed sy’n graddio’u bodlonrwydd gyda’u bywyd fel 7 neu’n uwch 

allan o 10
• Canran yr aelwydydd a chanddynt fynediad i’r rhyngrwyd
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87 Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel 2015-16, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent 

3.5   BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI O GYMUNEDAU 
CYDLYNUS

Mae’n ofynnol annog preswylwyr i ysgwyddo cyfrifoldeb, ymfalchio a mabwysiadu teimlad o 
obaith er mwyn galluogi cymunedau i’w helpu eu hunain a sefydlu cydlynedd ac ysbryd cymunedol 
(Ymateb i holiadur yng Ngŵyl y Caws Mawr 30 – 31 Gorffennaf 2016) 

Mae cydlynu cymunedol yn golygu cefnogi grwpiau gwahanol o bobl i fyw, gweithio, ac 
astudio’n llwyddiannus ochr yn ochr â’i gilydd. Os bydd pobl yn ddiogel, yn teimlo eu bod 
yn perthyn, yn cael eu parchu ac yn cael eu mynegi eu hunain a dathlu eu hunaniaeth 
a’u credoau, byddant yn llai tebygol o deimlo bod eraill yn eu bygwth ac o ymddwyn yn 
negyddol tuag at eraill sy’n wahanol iddynt hwy eu hunain. Un ateb allweddol i hyn yw 
hyrwyddo dealltwriaeth a pherthynas gyfeillgar rhwng pobl leol a newydd-ddyfodiaid i’r 
fwrdeistref sirol, a datblygu teimlad cyffredinol o fod yn perthyn.

Rydym yn gwybod bod y fwrdeistref sirol yn lle braf i fyw a gweithio ynddo, ond ni 
allwn gymryd hyn yn ganiataol. Gall cydlynedd cymdeithasol dorri i lawr, nid oherwydd 
gwahaniaethau rhwng ac o fewn grwpiau gwahanol o bobl, ond oherwydd yr heriau 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y mae pobl yn eu wynebu ac a all (os na chânt 
eu hatal) danseilio teimladau hanfodol fel ymddiried a diogelwch. Dangosodd gweithdai yr 
ardaloedd cymunedol ‘Y Gaerffili a Garem’ ar gyfer yr asesiad hwn yn glir bod pobl leol yn 
gwerthfawrogi ysbryd cymunedol ac yn teimlo y dylai fod yn bositif ac yn gwella cyfleoedd i 
bobl gymdeithasu a chyfrannu tuag at eu cymunedau.

Trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae ‘Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel’87 yn cyflwyno crynodeb o ddata yn ymwneud 
â materion sy’n effeithio ar ddiogelwch personol preswylwyr Gwent, ac mae hefyd yn 
cynorthwyo gyda dyletswyddau awdurdod lleol o dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn. Er mwyn 
cydymffurfio gyda’r Model Gwybodaeth Cenedlaethol, nod yr Asesiad Strategol yw darparu 
asesiad manwl o fygythiad a risg er mwyn ei gwneud yn bosibl llunio penderfyniadau 
ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod (ar lefel Gwent gyfan ac ar lefel awdurdod lleol) ar sail 
blaenoriaethau. Mae’r asesiad yn rhoi gwybodaeth sylfaenol fydd yn galluogi partneriaid i 
wneud penderfyniadau fydd yn sicrhau darpariaeth gydgysylltiol i gefnogi’r Cynllun Heddlu a 
Throsedd, Gofyniad Strategol Plismona a gofynion sefydliadau unigol. 
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Gall amddifadedd ac anghydraddoldeb rhwng wardiau a phreswylwyr yng Ngwent gynyddu’r 
posibilrwydd o erledigaeth neu droi at droseddu. Mewn cartrefi lle mae unigolion yn dioddef 
oherwydd camddefnydd alcohol a chyffurfiau, trosedd a thrais yn y cartref, gellir olrhain 
ymddygiad troseddol, yn aml iawn, yn ôl i amddifadedd cymdeithasol a theuluol. Gelli 
olrhain graddfeydd a chanfyddiad trosedd anghymesur ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 
i amddifadedd ar draws y wardiau yng Ngwent. Mae gan Gwent rai o’r Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is mwyaf o amddifadedd yn y wlad, er yn aml y mae’r rhai hyn gerllaw ardaloedd 
lle ceir llawer llai o amddifadedd. Ar y funud mae gan Gwent 6 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is 
yn yr 1% uchaf o ran amddifadedd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys Sant Iago 3 (lleolwyd 
yn 1af ), Twyn Carno 1 (lleolwyd yn 7fed) a Pillgwenlly 4 (lleolwyd yn 10fed).

Mae’r asesiad strategol yn ymestyn dros y cyfnod 1af Ebrill 2015 hyd 31ain Mawrth 2016 (y 
flwyddyn ariannol gyfan ddiweddaraf adeg llunio’r asesiad hwn) ac yn dangos bod cyfanswm 
nifer y troseddau a gofnodwyd am y cyfnod hwn o 12 mis ym mwrdeistref sirol Caerffili yn 
10,159, sy’n rhoi cyfrif am 27% o’r holl droseddau a gyflawnwyd yng Ngwent yn ystod 2015-16. 
Casnewydd yn unig sydd â ffigur uwch na hwn gyda 12,665 o droseddau yn ystod yr un cyfnod. 

Mae Trosedd Meddiangar Difrifol (SAC) cyn cynnwys Byrgleriaeth Annedd, Dwyn o Gerbyd, 
Dwyn Cerbyd a Lladrad (Busnes a Phersonol). Yn aml mae’r troseddau hyn yn cael effaith 
ddofn ar y dioddefwyr, clywir amdanynt yn aml yn lleol, gallant gyrraedd cyfryngau lleol / 
cenedlaethol a lleihau hyder a’r teimlad o amgylchedd diogel o ran y cyhoedd. 

Yr ardaloedd blaenoriaeth o safbwynt nifer y troseddau yw Casnewydd (1,615 trosedd) a 
bwrdeistref sirol Chaerffili (1,513 trosedd), er bod pob ardal o fewn Gwent (heblaw Torfaen) wedi 
nodi lleihad ers y flwyddyn cynt. Yn 2015-16, ym mwrdeistref sirol Caerffili ar gyfer pob 1,000 o’r 
boblogaeth roedd graddfa troseddau o’r math hwn yn 6.67, is na graddfa Casnewydd (10.29), 
graddfa Blaenau Gwent (9.06) a graddfa Torfaen (7.75), ac yn is na chyfartaledd Gwent sef 7.93.

Yn 2015-16, cynyddodd troseddau Trais yn Erbyn y Person ar draws holl ardaloedd Gwent. 
Gan Casnewydd yr oedd y nifer uchaf o droseddau o’r math hwn (3,140) gyda bwrdeistref sirol 
Caerffili yn dilyn (3,073). Er bod nifer y troseddau ym mwrdeistref sirol Caerffili yr ail uchaf, 
roedd y nifer ar gyfer pob 1,000 o’r boblogaeth yr ail isaf ar 17.11, a Sir Fynwy yn unig oedd â 
graddfa is (11.92), gyda ffigur ychydig yn is na chyfartaledd Gwent sef 17.57.

Bwrdeistref Sirol Caerffili oedd â’r nifer uchaf o Droseddau Treisgar Mwyaf Difrifol ar draws 
Gwent yn 2015-16, gydag 89 o droseddau o’r math hwn. Gwelodd tair allan o bump ardal 
Gwent (bwrdeistref sirol Caerffili, Casnewydd a Thorfaen) gynnydd yn y math hwn o drosedd 
ers y flwyddyn flaenorol. Graddfa troseddau o’r math hwn o fewn bwrdeistref sirol Caerffili 
oedd 0.495 i bob 1,000 o’r boblogaeth, yr ail isaf y tu ôl i Sir Fynwy (0.227), a mwy neu lai yr un 
fath â ffigur cyfartalog Gwent (0.49).

Cofnodwyd 7,628 o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn bwrdeistref sirol 
Caerffili gan yr heddlu yn ystod 2014 -15. Roedd hwn y ffigur ail uchaf am droseddau o’r fath 
ar draws Gwent, yn ail i Sir Fynwy (8,440). Fodd bynnag, graddfa bwrdeistref sirol Caerffili 
oedd yr ail isaf am droseddau o’r math hwn i bob 1,000 o’r boblogaeth (42.66) yn dilyn Sir 
Fynwy (29.31) ac yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Gwent sef 47.36.

Gwelwyd lleihad mewn digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn bwrdeistref 
sirol Caerffili yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, i lawr o 7,629 digwyddiad yn 2014-15 i 6,459 yn 
2015-16. Ar draws Gwent yn 2015-16 y dosbarthiad mwyaf cyffredin o achosion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol oedd troseddau niwsans (61.1% o’r holl achosion), a throseddau personol 
(31.6% o’r holl achosion).



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

148

Mae data ymddygiad gwrthgymdeithasol a ddarparwyd gan fwrdeistref sirol Caerffili yn 
dangos tuedd wahanol i’r hyn a amlygir gan ddata’r heddlu, gyda gostyngiad o 6.7% dros 
y cyfnod 2015-16. Y prif reswm dros y gostyngiad oedd bod gostyngiad sylweddol mewn 
galwadau yn ymwneud â sbwriel (i lawr 28.8%), sŵn domestig (i lawr 18.1%), a chasglu / tipio 
(i lawr 15.9%). Fodd bynnag, mae’r gostyngiadau hyn yn cael eu cydbwyso gan gynnydd mawr 
mewn galwadau gorfodaeth cŵn yn baeddu (i fyny 76.6%) a cherbydau wedi eu gadael (i fyny 
25.8%). Mae’r ddwy gyfres yma o ddata yn dangos bod pobl leol yn fwy tebygol o alw’r Cyngor 
yn hytrach na’r Heddlu ynghylch digwyddiadau lefel is megis cŵn yn baeddu a sbwriel. 

Yn ystod y gweithdai ardaloedd cymunedol, roedd barn y cyhoedd ar ddiogelwch cymunedol 
a’u barn am drosedd a materion yn ymwneud â throsedd yn amrywio ar draws y fwrdeistref 
sirol - rhai preswylwyr gyda barn bositif am yr heddlu a’r gwasanaethau perthynol, ac 
eraill gyda barn mwy negyddol. Nodwyd gan rai unigolion bod diffyg gweithgareddau 
a chyfleoedd ar gyfer pobl ifanc, gydag awgrym y gall hyn arwain at ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Nid oedd unrhyw ardal yn nodi pryderon sylweddol ynghylch trosedd. 

Niwed troseddol a llosgi bwriadol

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod gan droseddau niwed a thanau bwriadol gysylltiad agos 
gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol, wrth bod ardaloedd a materion blaenoriaeth yn aml 
yn gorgyffwrdd. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ieuenctid yn broblem neilltuol ac 
yn aml mae’r ffin rhwng ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwed yn anodd ei ddiffinio. Bydd 
targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwed troseddol / cychwyn tanau fel un mater cyfun 
trwy gynyddu ymyrraeth mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol, blaenoriaethu gweithgareddau 
dargyfeiriol ac arolygu partneriaethau yn arwain at leihad mewn digwyddiadau a throseddau o’r 
math hwn.Mae amddifadedd, gwaith, cartrefi ayb oll yn ffactorau sy’n dylanwadu ar lefelau niwed 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ardal. 

Yn 2015-16, gan fwrdeistref sirol Caerffili yr oedd y nifer ail uchaf o droseddau o’r math hwn a 
gofnodwyd, cyfanswm o 1,873 dros gyfnod o ddeuddeg mis, a Casnewydd yn unig oedd â nifer uwch 
o droseddau o’r math hwn (2,173). Yn nhermau troseddau yn ôl pob 1,000 o’r boblogaeth, roedd 
bwrdeistref sirol Caerffili yr ail isaf ar 10.4 yn dilyn Sir Fynwy (6.2), ac yn is na chyfartaledd Gwent o 11.77.

Seiberdroseddau

Tuedd newydd sy’n datblygu ac yn destun pryder o safbwynt trosedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yw seiberdrosedd. Mae ffigur 47 yn dangos nifer y troseddau ar draws 
Gwent sydd wedi eu hadnabod fel seiberdroseddau yn ystod 2015, gyda chynnydd o 59% rhwng 
Ionawr - Mehefin 2015, a Gorffennaf - Rhagfyr 2015. Gan fwrdeistref sirol Caerffili yr oedd y 
nifer uchaf o droseddau o’r math hwn yn 2015 (126) a hyn yn golygu 31% o gyfanswm nifer y 
digwyddiadau a gofnodwyd. 

Ion-Meh
2015

Gorff – Rhag
2015

Gwahaniaeth dros 
y 6 mis diwethaf

% gwahaniaeth dros 
y 6 mis diwethaf

Seiberdroseddau 253 402 149 59%

Ffigur 47: Seiberdroseddau yng Ngwent 2015

Ffynhonnell: Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel 2015-16
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Mae seiberdrosedd yn grŵp trosedd pontiol sy’n gallu cynnwys amryw fathau o droseddau 
megis troseddau trais, troseddau rhywiol, lladrad a thwyll ayyb. Bygythiadau, camdriniaeth ac 
aflonyddu yw mwyafrif y seiberdroseddau a hynny drwy gyfryngau cymdeithasol, seiberfwlio 
a lluniau anweddus. Mae dibyniaeth gynyddol ar y rhith fyd yn cryfhau dymuniad troseddwyr 
i ddefnyddio’r cyfrwng hwn ar gyfer troseddu. Mae trosedd a ddaw drwy’r we yn golygu bod 
ar droseddwyr angen llai o adnoddau a golyga hyn bod y math hwn o drosedd yn debygol o 
barhau i gynyddu. Disgwylir y bydd cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o natur troseddol 
bygwth a dychryn drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol yn cyfrannu tuag at y cynnydd yn nifer 
yr adroddiadau am y digwyddiadau hyn.

Troseddu Ieuenctid
Mae’r wybodaeth sydd ar gael ar droseddwyr ifanc o fewn bwrdeistref sirol Caerffili yn brin. Fodd 
bynnag, mae tystiolaeth Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel 2016 yn dangos bod graddfa troseddwyr 
ifanc am bob 1,000 o’r boblogaeth ym mwrdeistref sirol Caerffili (cyfnod Ionawr i Ragfyr 2014) yr ail isaf 
yn rhanbarth Gwent, sef 0.6, is na chyfartaledd Gwent sef 0.8. Sir Fynwy yn unig oedd â graddfa is (0.4).

Mae’r adroddiad hefyd yn dangos bod 39.4% o droseddwyr ifanc o fewn bwrdeistref sirol Caerffili 
yn ail-droseddu, y gyfran ail isaf yn dilyn Torfaen (35.3%) ac yn is na chyfartaledd Gwent sef 43%. 
Cyfartaledd nifer yr ail-droseddau gan bob ail-droseddwr ym mwrdeistref sirol Caerffili oedd 3.9, 
sef yr ail uchaf yn dilyn Torfaen (6.1) ond yn is na chyfartaledd Cymru sef 4.1.

Camddefnyddio sylweddau
Mae camddefnyddio sylweddau yn parhau i fod â chysylltiad agos â throsedd ac erledigaeth. 
Dangosodd dadansoddiad blaenorol y cyswllt rhwng camddefnyddio sylweddau a throsedd 
meddiangar, lle mae troseddwyr yn troseddu er mwyn bodloni rhyw arferiad penodol. Mae cyfeiriadau 
alcohol yn parhau i danlinellu’r ffaith bod camddefnyddio sylweddau yn broblem fawr ledled Gwent ac 
yn effeithio ar iechyd y person ac ar lefelau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol fel ei gilydd, a 
hyn yn cynnwys digwyddiadau dan gysgod nos a throsedd yn y cartref. Nid yw graddfa’r cyswllt rhwng 
trosedd a chamddefnyddio alcohol yn glir oherwydd materion goddrychol ond mae gwybodaeth 
ansoddol yn awgrymu ei fod yn chwarae rhan sylweddol, yn enwedig mewn troseddau treisgar ac 
economi wedi nos. Mae nifer y rhai a dderbynnir i adrannau Damweiniau ac Argyfwng yr ysbytai yn 
uwch ar gyfer merched ifanc na dynion ifanc, sy’n awgrymu bod merched ifanc yn fwy tebygol o 
ddioddef oherwydd effeithiau alcohol. Mae cyswllt hefyd gyda chamfanteisio rhywiol ar blant, gan y 
dengys tystiolaeth bod canran sylweddol o ddioddefwyr wedi camddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

Wrth fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau, lluniodd Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent asesiad 
anghenion dros dro yn 2013 gan ddefnyddio ffynonellau data eang rhanbarth Gwent a’r Deyrnas 
Unedig. Canfu’r adroddiad bod angen ystyried y niwed wrth ddefnyddio a chamddefnyddio 
sylweddau mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae ystod y sylweddau yn golygu risgiau gwahanol 
i wahanol agweddau ar fywyd. Gallant fygwth iechyd corfforol a / neu feddyliol, amgylchiadau 
cymdeithasol, addysg a gwaith, a gallant roi pobl mewn perygl o fynd i mewn i’r system iawnder 
troseddol. Gallant hefyd effeithio ar ddiogelwch a lles pobl eraill. 

Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi bod camddefnyddio alcohol yn gyfrifol am fwy o 
farwolaethau cynnar na chamddefnyddio cyffuriau. Achosir bron bum gwaith mwy o 
farwolaethau trwy gamddefnyddio alcohol na thrwy gamddefnyddio sylweddau yn y DU. Ar 
gyfer dynion a merched, mae nifer y marwolaethau oherwydd alcohol yn cynyddu’n gyflym 
o’r grŵp oedran 25-29 gan gyrraedd uchafbwynt yn y grŵp oedran 55-59. Wedi hynny, mae’r 
niferoedd yn gostwng ar gyfer pob grŵp oedran. 
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Yn yr adroddiad nodwyd bod patrwm marwolaethau oherwydd camddefnyddio cyffuriau yng 
Nghymru fwy neu lai yr un fath â ffigurau triniaethau yn Lloegr  gan ddangos mai’r grŵp oedran 
dros 40 oed yw’r grŵp oedran mwyaf sy’n cychwyn triniaeth wrth i’r boblogaeth sy’n ddibynnol 
ar gyffuriau heneiddio. Yn wahanol i hyn, mae nifer y bobl ifanc rhwng 8 a 24 oed sy’n cychwyn 
triniaeth ar gyfer camddefnyddio heroin a crac wedi hanneru dros y pum mlynedd diwethaf. 
O ran camddefnyddio cyffuriau, cofnodwyd cyfanswm o 1,605 marwolaeth o ganlyniad i 
gamddefnyddio cyffuriau yn Lloegr a Chymru yn 2011 – sef 1,192 o ddynion a 413 o ferched. 

Canfu’r adroddiad hefyd bod y gyfran fwyaf o farwolaethau oherwydd alcohol yng Nghymru 
(15%) yn perthyn i’r grŵp oedran 45-49. Ni chofnodwyd unrhyw farwolaethau oherwydd alcohol 
yn 2011 ar gyfer y grŵp oedran dan 25 oed. Yr oedd y nifer fwyaf o farwolaethau oherwydd 
alcohol yn y grŵp oedran 55-59 oed (dynion a merched). Golyga hyn bod preswylwyr Cymru 
(ar gyfartaledd) yn marw’n ieuengach na’r cyfartaledd ar gyfer y DU. Canfuwyd hefyd bod – 
ymhlith y marwolaethau perthynol i alcohol yng Nghymru – anghyfartaledd sylweddol rhwng 
y cymunedau lefel uchaf o amddifadedd a’r cymunedau lefel isaf o amddifadedd – yr ardaloedd 
lle ceir amddifadedd uchaf yn cofnodi graddfeydd marwolaethau oherwydd alcohol sydd fwy na 
thair gwaith yn uwch na’r ardaloedd gyda lefel isel o amddifadedd.

Dangosodd y gweithdai ardaloedd cymunedol bod cyfranogwyr yn teimlo bod defnyddio 
cyffuriau ac yfed alcohol yn digwydd yn agored o fewn y cymunedau, a bod hyn yn fater sydd 
angen rhoi sylw iddo gan ei fod yn tueddu i arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol, a chreu 
teimlad o anesmwythyd i drigolion sy’n gorfod byw yn yr ardal. 

Trais yn y cartref

Mae trais yn y cartref yn digwydd ar draws pob rhan o Went a thu hwnt, yn effeithio ar bobl 
o bob cefndir, ac yn gynhenid gysylltiedig â throsedd treisgar. Mae trais yn y cartref yn cyfrif 
am 76% o’r holl droseddau domestig ar draws Gwent. Yn amlach na pheidio, merched yw 
dioddefwyr trais yn y cartref a’r cyflawnwyr fel arfer yw dynion. Mae mwyafrif y dioddefwyr a’r 
cyflawnwyr o fewn y grŵp oedran 18-45 oed ac mae’r troseddau yn digwydd yn bennaf rhwng 
partneriaid neu gyn bartneriaid. Mae trais yn y cartref yn digwydd yn bennaf dros y penwythnos, 
a rhwng 16:00yp a 02:00yb. Yn ôl troseddau a gofnodir gan yr heddlu, camddefnyddio alcohol / 
sylweddau yw achos 1 o bob 10 o’r troseddau sy’n ymwneud â’r cartref.

Gan fwrdeistref sirol Caerffili yr oedd y nifer fwyaf o droseddau trais yn y cartref yn ystod 2015-16 
- sef 1,111, a Chasnewydd yn dilyn gyda 1,065. Dros y 3 – 4 blynedd diwethaf, gwelwyd bod hyn 
yn tueddu i gynyddu ar draws ardal Gwent dros y tymor hir. Roedd graddfa troseddau o’r math 
hwn fesul 1,000 o’r boblogaeth o fewn bwrdeistref sirol Caerffili yr ail isaf yng Ngwent - 6.2 – 
gyda Sir Fynwy yn unig gyda ffigur is, sef 3.73. Mae ffigur bwrdeistref sirol Caerffili bron yr un fath 
â graddfa gyfartalog Gwent sef 6.23.

Cafodd Partneriaeth Ranbarthol De Ddwyrain Cymru ei sefydlu ym mis 
Ebrill 2015 er mwyn datblygu model peilot ranbarthol newydd ar gyfer 
gwasanaethau Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV). Mae’r model rhanbarthol yn cael ei weithredu yng nghyd-
destun newidiadau deddfwriaethol sylweddol ym maes y troseddau hyn.

88 Asiantaeth Triniaeth Camddefnyddio Sylweddau Cenedlaethol(2012)
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Cyflwynwyd Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol (Cymru) ym mis 
Ebrill 2015 gyda’r nod o wella ymateb y sector cyhoeddus i’r materion hyn, trwy ddarparu’r 
ffocws strategol i wella’r trefniadau ar gyfer eu hatal, a’r warchodaeth a’r gefnogaeth i unigolion 
gaiff eu heffeithio gan y fath drais a chamdriniaeth. Mae’r ddeddf wedi ei gosod o fewn cyd-
destun ehangach Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 ac mae’n cynnig cyfle unigryw i sefydlu Trais yn Erbyn 
Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol fel blaenoriaeth wrth benderfynu ar les ein cenedl. 

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn ei 
gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru baratoi a chyhoeddi Strategaeth Genedlaethol ar 
gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ac i awdurdodau perthnasol 
gyhoeddi strategaethau lleol / rhanbarthol ar y cyd. Mae Partneriaeth Ranbarthol De Ddwyrain 
Cymru ar y funud yn ymgymryd ag asesiad anghenion cyfansawdd a fydd yn adeiladu ar waith y 
Prosiect Pathfinder. Mae’r asesiad yn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i hyrwyddo datblygiad 
cynllun strategol a chyfres o flaenoriaethau a fydd yn sicrhau cysondeb ac effeithiolrwydd ar 
draws y rhanbarth gydag un model cyffredinol ar gyfer darparu gwasaneth. Caiff y cynllun 
strategol rhanbarthol ei ddrafftio erbyn mis Ebrill 2017 a bydd yn sicrhau cysondeb gyda 
Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru sydd i gael ei chyhoeddi cyn diwedd 2016.

Bydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol yn darparu’r pecyn llywodraethu ac yn datblygu, cymeradwyo a monitro’r strategaeth 
ranbarthol fel bo angen o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol (Cymru) 2015. Cyn i’r gwaith hwn gael ei gwblhau, bydd data Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn parhau i gael ei gasglu ar draws rhanbarth Gwent mewn 
perthynas â’r canlynol: 

• Troseddau yr adroddwyd amdanynt.
• Digwyddiadau yr adroddwyd amdanynt 
• Data Cynhadledd Aml Asiantaeth Asesu Risg (MARA)
• Data Teimlo’n Fwy Diogel 
• Data hyfforddiant

Troseddau casineb

Mae troseddau a digwyddiadau casineb yn golygu unrhyw drosedd neu ddigwyddiad lle 
mae rhagfarn y cyflawnydd yn erbyn person (neu grŵp o bersonau) yn ffactor y gellir ei nodi 
wrth benderfynu pwy yw’r dioddefwr. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un a dargedwyd neu yr 
ymddengys fel ei fod wedi ei dargedu / thargedu oherwydd eu tras (neu grefydd / cefndir 
ethnig), cenedligrwydd neu gefndir cenedlaethol, crefydd, statws traws rywiol, tueddiadau 
rhywiol neu anabledd. 

Mae agweddau ac ymddygiad y cyhoedd yn dilyn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd wedi 
tanlinellu pwysigrwydd trafod cysylltiadau tras a chrefydd. 
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Mae Ffigur 48 yn dangos y troseddau casineb a gofnodwyd rhwng Mai 2014 a Gorffennaf 2016 
gan sefydliad y trydydd parti cenedlaethol Cymorth i Ddioddefwyr, sy’n darparu cefnogaeth i holl 
ddioddefwyr troseddau casineb ar draws Cymru. Gall dioddefwyr unai gysylltu’n uniongyrchol 
gyda’u heddlu lleol neu trwy Cymorth i Ddioddefwyr (sydd wedyn yn cysylltu â’r Heddlu) . Er 
nad oedd ffigurau Heddlu Gwent yn dangos cynnydd sylweddol mewn adrodd yn ôl, mae’r siart 
uchod yn dangos cynnydd amlwg ym Mehefin 2016 o safbwynt Cymorth i Ddioddefwyr ac mae’n 
bosibl bod hyn oherwydd cynnydd mewn ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth.

Gall effaith troseddau casineb fod yn llawer mwy nag effaith troseddau eraill a hynny heb 
gymhelliad rhagfarn. Gall troseddau casineb anfon neges nad yw’r dioddefwr / dioddefwyr 
wedi ei / eu derbyn yn rhan o’r gymdeithas y mae / y maent yn byw ynddi. Gall dioddefwyr brofi 
teimlad o unigrwydd eithriadol ac ofn dychrynllyd nad yw dioddefwyr troseddau eraill yn ei brofi.

Prevent

Prevent yw un gangen o Strategaeth Gwrth Derfysgaeth y Deyrnas Unedig (CONTEST). Prif 
nod Prevent yw rhwystro pobl rhag cael eu denu i gefnogi eithafiaeth treisgar trwy godi 
ymwybyddiaeth o’r materion hyn a chefnogi’r rhai a allai fod yn agored i gael eu radicaleiddio. 
Gall eithafiaeth ledu a chynyddu os yw gwahanol rannau o’r gymdeithas yn parhau ar wahân 
i’w gilydd - mae cymunedau mwy integredig yn gryfach i wrthsefyll dylanwad eithafwyr ac mae 
cymunedau sy’n dod at ei gilydd i’w herio yn llai tebygol o ddioddef anoddefgarwch.

Mae gan Prevent bump prif amcan:
1.  Herio’r feddylfryd sydd y tu ôl i eithafiaeth treisgar a chefnogi lleisiau’r bobl yn gyffredinol.
2. Tarfu ar y rhai sy’n hyrwyddo eithafiaeth treisgar a’r mannau lle maent yn gweithredu.
3.  Cefnogi unigolion sy’n debygol o gael eu recriwtio neu sydd eisoes dan ddylanwad 

eithafwyr treisgar. 
4. Cynyddu gwrthwynebiad cymunedau i eithafiaeth treisgar. 
5. Mynd i’r afael â’r niwed y mae’r syniadaeth yn ei hyrwyddo.

Ffigur 48: Atgyfeiriadau troseddau casineb Gwent (heb gyfrif hunan gyfeiriadau) Mai 2014 
hyd Awst 2016

Ffynhonnell: Cymorth i Ddioddefwyr.

Mai 

Gorff
ennaf 

Medi 

Ta
ch

wedd 

Ionawr 

Mawrth
 

Mai 

Gorff
ennaf 

Medi 

Ta
ch

wedd 

Ionawr 

Mawrth
 

Mai 

Gorff
ennaf 



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

153

Yn y blynyddoedd diwethaf nodwyd bod cryn bryder ynghylch dylanwad cynyddol grwpiau 
adain dde eithafol yng Nghymru, sy’n anfon negeseuon agored ynghylch hiliaeth a rhagfarnau. 
Mae’r rhan fwyaf o gymunedau yn gallu gwrthsefyll y syniadau eithafol hyn, ond mewn rhai 
ardaloedd mae eu dylanwad wedi cynyddu. Mae’r rhesymau am hyn yn gymhleth ond gallant 
fod oherwydd profiadau o dlodi ac annhegwch, yn enwedig o safbwynt cystadleuaeth am 
adnoddau prin o fewn cymunedau sydd wedi hen sefydlu. Yn wir mae’n bosibl bod nifer uchel 
y rhai fu’n pleidleisio yn y refferendwm diweddar ar yr Undeb Ewropeaidd wedi eu dylanwadu’n 
drwm gan bryderon ynghylch mewnfudo yn hytrach nag ynghylch gwleidyddiaeth yr Undeb 
Ewropeaidd.

Awgrymodd Runnymede (prif felin drafod annibynnol y DU ar gydraddoldeb hiliol) yn 2009 bod 
cymunedau dosbarth gweithio gwyn yn aml yn teimlo bod adnoddau yn cael eu dosbarthu’n 
annheg ac o blaid cymunedau lleiafrifol ethnig. Gall datblygu cyswllt ar lefel sylfaenol gyda 
chymunedau fod o gymorth wrth gasglu gwybodaeth gychwynnol. Mae’n bosibl y bydd 
yn ofynnol i bartneriaid Diogelwch Cymunedol ystyried eu rôl i wrthod negeseuon hiliol 
wrth gefnogi cymunedau. Mae hyn yn cynnwys gwrando ar bryderon ac ofnau a fynegir yn 
y gymuned, megis camddehongli’r modd y caiff rhai grwpiau eu trin. Mae’n bosibl hefyd y 
bydd angen cymryd camau i ddisodli syniadau camarweiniol a sicrhau tryloywder wrth lunio 
penderfyniadau. Gall hyn helpu pobl leol i ddeall a derbyn y drefn o lunio penderfyniadau 
ynghylch blaenoriaethau, a’r rheswm am hynny. Mae gwaith i’w wneud hefyd i ddod â gwahanol 
rannau o’r gymuned a gwahanol gefndiroedd ethnig at ei gilydd i ddatblygu dealltwriaeth a 
pharch gan bawb at ei gilydd.

Er bod nifer yr achosion yn isel o fewn y fwrdeistref sirol, mae gennym y raddfa ail uchaf yng 
Ngwent o achosion a gyfeirir gan Prevent at Banel Gwarchod Prevent sef Channel. Yn ddiweddar 
hefyd mae pryder cynyddol wedi codi ynghylch rhetorig eithafol adain dde yn targedu plant a 
phobl ifanc mewn rhai cymunedau yng Nghymoedd De Cymru. 

Yn 2014, bu mudiad Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda 
chyngor bwrdeistref sirol Caerffili i gynnal cyfres o weithdai gwrth-hiliol yn ysgolion y fwrdeistref 
sirol, mewn clybiau ieuenctid ac mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion. Elusen gwrth-hiliol yw 
Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ac mae’n anelu at godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc 
ynghylch hiliaeth mewn cymdeithas, gyda chymorth rhai o sêr adnabyddus y byd chwaraeon.

Defnyddiwyd y gweithdai fel catalyst ar gyfer siarad yn deimladwy ac yn effeithiol ynghylch 
hiliaeth. Maent yn gadael i ysgolion fod yn broactif mewn hyrwyddo cydraddoldeb hiliol trwy 
fynd i’r afael â mater difrifol a defnyddio pêl-droed fel man cychwyn. 

Rhwng Ionawr a Mawrth 2014 cynhaliodd y mudiad 36 gweithdy mewn 24 ysgol a chyfathrebu 
gydag o gwmpas 1,659 o bobl ifanc o ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y fwrdeistref sirol. 
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Tanau

Mae tanau o fewn ein cymunedau yn fater difrifol o ystyried barn pobl ynghylch pa mor ddiogel yw 
eu cymuned. Mae ffigur 49 yn dangos graddfa tanau y bu Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru 
yn ymateb iddynt fesul 10,000 o’r boblogaeth ar draws ardal Gwent rhwng 2011-12 a 2015-16.

Mae Ffigur 49 yn dangos bod gan fwrdeistref sirol Caerffili y raddfa drydedd uchaf o danau yr 
ymwelwyd â hwy ar gyfer pob 10,000 o’r boblogaeth yn 2015-16 sef 50.5, yn is na Blaenau Gwent 
(80.9) a Chasnewydd (58.2). O fewn bwrdeistref sirol Caerffili roedd y ffigur hwn wedi gostwng o 
bwynt uchaf 69.1 tân i bob 10,000 o’r boblogaeth yn 2011-12. 

Roedd graddfa marwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i danau ar gyfer pob 10,000 o’r 
boblogaeth yn 2015-16 yn amrywio o 0.3 ym Mlaenau Gwent i 0.8 yn Nhorfaen. Gan fwrdeistref 
sirol Caerffili yr oedd y ffigur ail isaf sef 0.5, yr un raddfa â Sir Fynwy.89

Unigrwydd ac arwahanrwydd 

Mae unigrwydd ac arwahanrwydd yn ffactorau pwysig mewn cydlyniant cymdeithasol. O’r 
gweithgarddau ymgysylltu a ddefnyddiwyd i lunio’r asesiad hwn, canfuwyd bod unigrwydd ac 
arwahanrwydd yn cael eu crybwyll yn aml gan bobl o bob oed ond yn amlach gan bobl hŷn. 
Cefnogir hyn gan adroddiad ymchwil Age UK (2010)90 oedd yn dangos bod canran y bobl oedran 
65+ oedd yn nodi eu bod yn unig rhwng 6% a 13%, ac yn codi’n serth o oedran 80+ i tua 50%.

89 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r data ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, Uned Ddata Cymru
90 Unigrwydd ac Arwahanrwydd – Arolwg Tystiolaeth, Age UK

Ffigur 49: cyfradd tanau yr ymatebodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru iddynt fesul 10,000 
o’r boblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Gwent rhwng 2011-12 a 2015-16 

Ffynhonnell: Tân ac Achub De Cymru

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Gwent

Caerffili Blaenau Gwent Torfaen Sir Fynwy Casnewydd Cymru 
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Dangoswyd bod unigrwydd ac arwahanrwydd yn niweidiol i iechyd ac yn amlygu problem 
sylweddol a dychrynllyd yng Nghymru – sy’n croesi holl ffiniau oed, dosbarth cymdeithas, hil, 
hunaniaeth rywiol, tueddiadau rhywiol, sefyllfa ariannol a daearyddiaeth. Gall dileu unigrwydd 
ac arwahanrwydd fod yn anrealistig ond nid felly gweithio ar bob lefel (unigolion, sefydliadau a 
strategaethau) i adnabod a rhoi sylw i’r achosion sylfaenol. 

Mae ymchwil yn dangos bodd unigrwydd yn cael effaith farwol sy’n debyg i ysmygu 15 sigaret 
y dydd. Caiff ei gysylltu gyda iechyd meddwl gwael a chyflyrau megis salwch cardiofasgwlaidd, 
hypertensiwn a dementia. Mae unigrwydd hefyd yn cael effaith drom ar iechyd y cyhoedd a 
chysylltir y cyflwr gyda nifer o ddeilliannau negyddol yn cynnwys marwolaeth, morbidrwydd, 
iselder a hunan laddiad yn ogystal â defnydd uwch o’r gwasanaeth iechyd. 

Gall unrhyw un ei gael ei hun wedi dadgysylltu oddi wrth gymdeithas neu yn teimlo’n unig, 
a dangoswyd bod profiad o unigrwydd yn amrywio ar draws taith bywyd. Mae’r ffactorau i 
gefnogi hyn yn amrywio; yn y gweithdai ardaloedd cymunedol dangosodd atborth bod – ar 
draws y fwrdeistref sirol – tlodi a phrinder mynediad at drafnidiaeth (yn arbennig cysylltiadau 
uniongyrchol gyda threnau a bysiau ar draws y cymoedd) yn ffactorau allweddol sy’n cynyddu 
unigrwydd ac arwahanrwydd i bobl o bob oed. Roedd teimlad hefyd bod diogelwch cymunedol 
ac ofn trosedd yn cael effaith sylweddol ar allu pobl leol i deimlo’n ddiogel yn eu cymunedau. 

Fe edrychodd adroddiad diweddar94 ar y bylchau yn y wybodaeth sydd ar gael ar unigrwydd a’r 
pwyntiau trothwy sy’n gallu effeithio ar bobl o bob oed. Canfuwyd bod 80% o’r bobl oedd yn rhan 
i’r ymchwiliad wedi profi unigrwydd a bod 18% bob amser neu yn aml yn unig. Roedd 30% o’r 
ymatebwyr yn,credu mai pobl hŷn sydd fwyaf tebygol o fod yn unig, ond 10% yn unig o’r rhai dros 
65 oedd yn nodi eu bod bob amser, neu yn aml, yn unig. Daeth nifer o faterion eraill i’r amlwg o’r 
ymchwil, a cheir crynodeb ohonynt isod.

•   Dywedodd 75% o’r bobl sy’n unig drwy’r amser nad ydynt yn gwybod lle i droi am gefnogaeth.
•  Dywedodd 29% o’r bobl gyda phrinder mynediad at gludiant eu bod yn teimlo’n unig bob 

amser neu’n aml. 
•  Dywedodd 32% o’r bobl gyda chyflyrau iechyd hirdymor eu bod yn teimlo’n unig bob amser 

neu’n aml.
• Dywedodd 32% o rieni ifanc eu bod yn teimlo’n unig bob amser neu’n aml.
•  Dywedodd 54% o’r bobl oedd wedi cael profedigaeth yn ddiweddar ac yn wastad yn teimlo’n 

unig nad oeddynt yn gwybod i ble i droi am gefnogaeth. 

Mae adroddiad yr ymchwil yn awgrymu nad oes unrhyw un ateb pendant i’r broblem o fynd i’r 
afael ag unigrwydd gan fod gwahanol fathau o bobl angen gwahanol fathau o gefnogaeth. Mae 
angen amrywiaeth o ddulliau gweithredu, yn cynnwys:

•  Atal unigrwydd pan fydd pobl yn ymddangos yn unig e.e. annog camau bach fel dweud ‘helo’ 
neu ofyn sut maent heddiw.

•  Ymateb i bobl sy’n profi lefelau uchel o unigrwydd, ac hefyd cyfnodau o newidiadau yn eu 
bywydau e.e. helpu pobl i ffurfio perthnasoedd newydd, datblygu diddordebau newydd, ail-
ddarganfod hen ddiddordebau a chyfarfod gydag eraill sy’n mynd drwy brofiadau tebyg. 

•  Adfer hyder ac awydd i gysylltu mewn pobl sydd wedi profi unigrwydd dros gyfnod hir a’u 
sefyllfa mewn perygl o fynd yn ddifrifol e.e. cefnogi pobl i ail ganfod eu hyder a defnyddio eu 
hunan hyder newydd i lunio cysylltiadau newydd a pharhaol. 

94 Escaping the Bubble: Working together to tackle loneliness and social isolation across the UK, Co-op and British Red Cross
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Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?

Yn y digwyddiad Pride Cymru a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 26 Medi 
2016, gofynnwyd i bobl oedd yn byw ym mwrdeistref sirol Caerffili gwblhau 
holiadur arolwg ar eu hanghenion. Cwblhawyd dros 100 o arolygon, a 
dyma’r meysydd a godwyd gan y gymuned Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol a 
Thrawsrywiol (LGBT)+ pobl yn byw yn y fwrdeistref sirol. 

• Mae rhoi cefnogaeth agored i’r gymuned LGBT yn gymorth i wneud pawb yn gyfforddus.
• Mae angen mwy o wasanaethau i blant trawsrywiol.
• Mae angen mwy o ymwybyddiaeth o ryw a mathau o ryw.
• Mae angen rhagor o gyngor i bobl ifanc a chefnogaeth wrth iddynt ‘ddod allan’.
•  Mae angen i ysgolion gynyddu eu hymwybyddiaeth o faterion LGBT gan gynnwys cyngor ar 

sefydlu perthynas.
• Mae angen sicrhau bod materion LGBT yn derbyn sylw teg a mwy amlwg o fewn ein cymunedau.
• Mae angen rhagor o fannau diogel a digwyddiadau ar gyfer y gymuned LGBT.
•  Mae angen rhagor o wasanaethau cefnogol er mwyn lleihau lefel troseddau casineb tuag at y 

gymuned LGBT.

Yn y Digwyddiad Senarios y Dyfodol a gynhaliwyd ar 20 Medi 2016, daeth y themâu canlynol i’r amlwg:

•  Mwy o gefnogaeth i gymunedau sy’n agored i niwed er mwyn atal y bobl mwyaf bregus rhag 
dod yn gymdeithasol ynysig. 

•  Yn dilyn Brexit, mae angen i gyrff cyhoeddus hyrwyddo cynhwysiant o fewn yr holl 
gymunedau yn y fwrdeistref sirol, ac mae angen i fwy o waith gael ei wneud ynghylch y 
posibilrwydd bod ddiffyg cysylltiad rhwng y grwpiau ifanc a’r grwpiau hŷn

•  Mae angen rhagor o gefnogaeth ar gyfer helpu pobl i newid eu hymddygiad, a 
chanolbwyntio ar ymyrraethau dargyfeiriol ar gyfer plant a phobl ifanc. 

•  Mae angen cynyddu ymwybyddiaeth o droseddau casineb a’r dulliau o adrodd am y rhain, er 
mwyn mynd i’r afael ag anoddefiad a chreu cymunedau mwy diogel. 

•  Dylai ein cymunedau i gyd fod yn agored ac yn groesawus, waeth beth yw’r nodweddion 
personol megis oed, hil, ymddangosiad, crefydd, cenedligrwydd neu hunaniaeth rhywiol. 

•  Mae’n bwysig creu ymwybyddiaeth o’r amgylchedd yn lleol ac o fewn ein cymunedau, fel bod 
gan bobl fynediad at fannau gwyrdd lleol ar gyfer gweithgareddau hamdden. 
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Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 

Mae asesiad strategol Gwent Mwy Diogel yn nodi y bydd newid sefydliadol a thoriadau yng 
nghyllidebau Heddlu Gwent ac asiantaethau eraill sy’n bartneriaid yn arwain at newid yn y 
tirwedd a lleihad yn yr adnoddau fydd ar gael. Mae’r adroddiad yn cydnabod y bydd gwaith 
partneriaeth yn hanfodol dros y blynyddoedd nesaf er mwyn ‘gwneud mwy gyda llai’ gan 
gynnwys gweithio gyda’n gilydd, rhannu data a sgiliau / arbenigedd, unioni amserlenni darparu 
ar draws asiantaethau ayb.

Mae’r asesiad strategol yn adnabod nifer o faterion ac argymhellion sy’n dod i’r amlwg gan gynnwys:

•  Targedu ardaloedd a wardiau blaenoriaeth o fewn Gwent yn achos mathau penodol o 
droseddau.

•  Parhau â’r gwaith gyda Heddlu Gwent a phartneriaid lleol er mwyn targedu problemau 
troseddau ieuenctid (yn enwedig YGG [ymddygiad gwrthgymdeithasol ]), niwed troseddol 
a chynnau tanau. Gwaith i gynnwys mwy o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau dargyfeiriol, 
ymyrraethau a gwaith yn benodol mewn ardaloedd difreintiedig. 

•  Dylai’r Bartneriaeth weithio i sicrhau bod dioddefwyr mwyaf bregus yn cael hyder i adrodd 
am ddigwyddiadau. Dylai’r bartneriaeth adnabod os oes tan-adrodd o fewn y grŵp hwn ac os 
oes, gweithio i ddeall a symud unrhyw rwystrau. 

•  Dylai’r Bartneriaeth gefnogi mentrau sy’n canolbwyntio ar leihau trosedd a chynnwys y 
gymuned yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Ngwent.

•  Dylai’r Bartneriaeth barhau i weithio er mwyn derbyn cymaint ag sydd bosibl o wybodaeth 
ynghylch troseddau casineb a pharhau i wella dealltwriaeth o faint yr erledigaeth yng Ngwent 
a’r rhwystrau o ran gwneud hyn yn hysbys.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod trais yn erbyn merched yn mynd yn groes i hawliau dynol 
- yn achos ac yn ganlyniad i anghydraddoldeb rhwng dynion a menywod, ei fod yn digwydd i ferched 
oherwydd mai merched ydynt, a bod merched yn cael eu heffeithio yn anghymesur gan bob ffurf ar drais.91

Mae’r strategaeth yn cydnabod bod mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, trais yn y cartref a 
thrais rhywiol yn cael effaith bellgyrhaeddol ar deuluoedd, plant, cymunedau a chymdeithas yn 
gyffredinol a bod angen agwedd bendant a chymesur gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru. Mae 
trais yn erbyn menywod, trais yn y cartref a thrais rhywiol yn digwydd mewn cymunedau, mewn 
mannau cyhoeddus a gweithleoedd, mewn teuluoedd, y tu ôl i ddrysau caeedig a thu hwnt i 
ffiniau sefydliadau. Felly rydym angen agwedd integredig tuag at ddod â phob ffurf ar drais yn 
erbyn merched, trais yn y cartref a thrais rhywiol i ben, ac arweiniad gan swyddogion proffesiynol 
llinnell flaen, er mwyn rhoi’r mater yn y prif lif, a’i flaenoriaethu gan ei wneud yn ‘fater i bawb’. 

Mae’r strategaeth yn amlinellu chwe nod y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried a fydd, os y 
llwyddir i’w cyrraedd, yn cyfrannu tuag at amcanion92 Deddf Trais yn erbyn Menywod, Trais yn y 
Cartref a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015:

1.   Cynyddu ymwybyddiaeth a herio agweddau o drais yn erbyn merched, trais yn y cartref a 
thrais rhywiol ar draws y boblogaeth Gymreig.

2.  Cynyddu ymwybyddiaeth mewn plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthnasoedd diogel, 
cyfartal a iach a bod ymddygiad treisgar bob amser yn annerbyniol. 

3.  Ar sail diogelwch dioddefwyr, rhoi ffocws cynyddol ar ddal cyflawnwyr i gyfrif a darparu 
cyfleoedd i newid eu hymddygiad. 

91 Strategaeth Genedlaethol Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol 2016 – 2021, Llywodraeth Cymru
92  Dibenion y Ddeddf yw gwella atal, gwarchod a chefnogi pobl a effeithir gan drais yn erbyn merched, trais yn y cartref a 

thrais rhywiol
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4.  Gwneud ymyrraeth gynnar ac atal yn flaenoriaeth.
5.  Hyfforddi swyddogion proffesiynol perthnasol i ddarparu ymatebion effeithiol, amserol ac 

addas i ddioddefwyr a goroeswyr.
6.   Darparu mynediad cyfartal i ddioddefwyr at wasanaethau sydd ag adnoddau addas, o 

ansawdd uchel, yn ymateb i anghenion, yn seiliedig ar gryfder ac yn ymateb i bob rhywioldeb 
ledled Cymru. 

Rydym yn gwybod bod oedolion yng Nghymru sydd wedi eu camdrin yn gorfforol neu yn 
rhywiol fel plant, neu sydd wedi eu dwyn i fyny mewn cartrefi lle’r oedd camdriaeth neu 
gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn digwydd, yn fwy tebygol o fabwysiadu arferion hunan 
niweidiol a gwrthgymdeithasol wedi iddynt ddod yn oedolion.93

Felly mae’n hanfodol, er mwyn iechyd hirdymor ein cenedl, ein bod yn ymyrryd yn gynnar er 
mwyn lleihau ac atal digwyddiadau o drais yn y cartref, trais yn erbyn merched, a thrais rhywiol 
ac yn lleihau’r niwed i ddioddefwyr a’u plant. Mae’r agweddau blaengar ar gyfer ymyrraeth 
gynnar sy’n datblygu ledled Cymru yn cynnwys y canlynol: 

•  Gofyn a Gweithredu – proses o ymholiadau targed i’w defnyddio ar draws y gwasanaeth 
cyhoeddus i adnabod trais yn erbyn merched, trais yn y cartref a thrais rhywiol. Mae’r term 
‘ymholiadau targed’ yn golygu cydnabod dangosyddion trais fel man cychwyn i swyddogion 
proffesiynol ar gyfer gofyn i’w cleientau os yw rhai o’r materion hyn wedi effeithio arnynt hwy. 

•  Rhaglen o hyfforddiant, cefnogaeth a chyfeirio, yn seiliedig ar drais yn erbyn merched 
a chamdrin yn y cartref yw IRIS. Meysydd craidd y rhaglen yw hyfforddiant ac addysg, 
ymholiadau clinigol, llwybrau gofal a llwybr gwell ar gyfer cyfeirio at wasanaethau cefnogol 
arbenigol, ac wedi eu hanelu at unigolion sy’n dioddef trais yn y cartref.

•  Mae model ‘Newid sy’n Parhau’ yn anelu at drawsnewid y ffordd y mae cymunedau, pobl 
broffesiynol a gwasanaethau arbenigol yn ymateb i drais yn erbyn merched. Mae’n ymateb 
i angen, yn seiliedig ar gryfderau, yn ymateb i rywioldeb ac yn ymwybodol o drawma. Bydd 
yn cefnogi goroeswyr a’u plant i gael mynediad at gefnogaeth yn gynnar yn eu hangen am 
gymorth, ac yn eu helpu i fagu hyder, dod yn annibynnol ac yn rhydd oddi wrth drais.

•  Ers 2013 mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda NOMS, yr Heddlu a 
Chomisiynwyr Trais ar Reolaeth Troseddwyr Integredig (IOM) Cymru Women’s Pathfinder. 
Agwedd integredig gyda merched yn ganolog iddo, gydag agwedd amlasiantaeth tuag at 
weithio gyda merched sydd wedi dod i gysylltiad â’r drefn cyfiawnder troseddol – gelwir hyn 
yn Agwedd Cyfundrefn Gyfan. 

Mae Cynllun Strategol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 2015-2020 yn nodi pum nod strategol a 
fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu gweledigaeth o ‘wneud De Cymru yn fwy diogel trwy leihau risg’:

1.   Lleihau risg yn ein cymunedau – gwneir hyn trwy wasanaethau sy’n addysgu, atal, gwarchod 
ac ymateb. Mae’r nod hwn yn canolbwyntio ar atal, gan fod atal tanau ac argyfyngau yn 
agwedd resymegol. Mae tystiolaeth yn cadarnhau bod gweithgareddau ataliol proactif yn 
ddylanwadol iawn o safbwynt gostwng lefel argyfyngau, ac o ganlyniad caiff lefel y galw a 
lefel costau ei ostwng yr un pryd.

2.   Cysylltu a chyfathrebu gyda staff, cymunedau a rhanddeiliaid er mwyn llunio gwasanaethau 
ar gyfer y dyfodol gyda’n gilydd. Mae staff yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau a’u 
hymroddiad hwy i sicrhau diogelwch cymunedau yw’r sail y mae gwasanaethau wedi eu 
hadeiladu arnynt. Hefyd, mae’n ofynnol cydnabod pwysigrwydd cynnwys ac ymgynghori 
gyda’r holl randdeiliaid er mwyn sefydlu gwasanaethau ar gyfer y dyfodol gyda’n gilydd. 

93 Astudiaeth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Iechyd Cyhoeddus Cymru
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3.   Cydlynu adnoddau er mwyn sicrhau eu bod yn addas i bwrpas ac yn gynaladwy ar gyfer y 
dyfodol – mae hyn yn cynnwys denu, datblygu a chadw gweithlu addas a chryf sy’n alluog i 
ddarparu gwasanaethau ac adolygu adnoddau er mwyn sicrhau eu bod yn y lleoliadau cywir 
yn unol â’r risg

4.   Gwneud defnydd o ddatblygiadau mewn technoleg er mwyn cwrdd â gwelliannau i 
wasanaethau a gofynion – defnyddio technoleg i wella prosesau a systemau a’u gwneud yn 
addas i’r dyfodol fel eu bod yn chwarae rhan hanfodol mewn gwelliant parhaus.

5.   Archwilio cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth a gwella deilliannau – er mwyn cwrdd â’r 
gofynion, bydd gweithio gyda’n gilydd yn llawer pwysicach yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys 
cyfrannu tuag at flaenoriaethau strategol lleol a chynorthwyo i wella llesiant cymunedau trwy 
fod yn rhan o grwpiau partneriaeth allweddol.

Ym mis Hydref 2015 dywedodd llywodraeth y DU y byddai hyd at 20,000 o Syriaid yn cael 
eu derbyn i’r DU o dan Raglen Adsefydlu Syria. Bwrdeistref sirol Caerffili Council oedd un o’r 
awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i dderbyn teuluoedd o dan y cynllun hwn ac mae wedi 
ymrwymo i gefnogi rhagor o deuluoedd dros y 4 blynedd nesaf. 

Ym mis Medi 2016, gofynnodd Llywodraeth y DU hefyd i awdurdodau lleol yng Nghymru 
ymrwymo i gymryd rhan yn y Rhaglen Adsefydlu Plant Bregus a’r Rhaglen Plant yn Ceisio 
Lloches. Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn ymateb i’r cais hwn ar lefel 
rhanbarthol.

Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl

Awgrymiadau yw’r canlynol ag gyfer materion sy’n dod i’r amlwg ac a allai fod yn destun gwaith 
manwl pellach wrth i ni symud ymlaen i ddadansoddi ymatebion ac i drafod y Cynllun Llesiant. 
Mae’r materion hyn wedi codi o’r meysydd a drafodir yn y rhan hon o’r ddogfen:

1.   Troseddau casineb a’u heffaith ar unigolion - a’r gefnogaeth a ddarperir ar gyfer dioddefwyr 
trosedd trwy Cyswllt Gwent.

2. Gwrthdaro a thensiynau rhwng ifanc a hen a materion cyffredinol sy’n wynebu cymunedau.
3.  Bygythiadau oddi wrth radicaleiddiad (yn derbyn sylw o fewn y proffil gwrth-derfysgaeth lleol).
4. Integreiddio cymunedau newydd trwy raglen Adsefydlu Ffoaduriaid o Syria 
5.  Ffyrdd o fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, yn enwedig ymysg aelodau hŷn ein 

cymunedau. 

Dangosyddion Perthnasol

• Nifer yr achosion o droseddau casineb yr adroddir amdanynt i Cymorth i Ddioddefwyr Cymru 
• Graddfa’r holl droseddau fesul 1,000 o’r boblogaeth
•  Canran yr oedolion sy’n teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu 

hardal leol. 
•  Canran yr oedolion oedran 16 a throsodd sy’n teimlo’n fodlon gyda’u gallu i gael mynediad at 

yr adnoddau a’r gwasanaethau y maent eu hangen.
• Canran y bobl sy’n teimlo ei bod yn ddiogel i blant chwarae y tu allan.
•  Canran y bobl sy’n teimlo’n ddiogel ym mhob un o’r sefyllfaeodd canlynol: yn y cartref, wrth 

gerdded yn yr ardal leol ac wrth deithio. 
• Canran y bobl sy’n fodlon gyda’r ardal leol fel lle i fyw ynddi.
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•   Canran y bobl sy’n credu bod yr ardal leol yn rhydd oddi wrth sbwriel a llanast.
• Canran y bobl sy’n credu bod yr ardal leol yn cael ei chynnal a’i chadw yn dda.
•  Canran y bobl sy’n cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal, bod pobl o wahanol gefndiroedd yn 

dod ymlaen yn dda gyda’i gilydd, a bod pobl yn trin ei gilydd gyda pharch.
• Canran y bobl sy’n gwirfoddoli.
• Canran y bobl sy’n teimlo’n unig, yn unol â mesur graddfa unigrwydd De Jong Giervald
• Canran y cartrefi sy’n rhydd oddi wrth beryglon System Graddio Iechyd a Diogelwch Tai

FFYNONELLAU

Adroddiad Cyngor Caerffili (Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, 2014)

Escaping the Bubble: Working Together to Tackle Loneliness and Social Isolation Across the UK 
(Co-op a’r Groes Goch Brydeinig, 2015)

Asesiad Anghenion Interim 2013 (Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent)

Arolwg Tystiolaeth Unigrwydd ac Arwahanrwydd (Age UK, 2010)

Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn Erbyn Menywod, Camdrin yn y Cartref a Thrais Rhywiol 
2016-2021 (Llywodraeth Cymru)

Nodiadau o ddigwyddiad Senarios y Dyfodol (20 Medi 2016)

Adroddiad o holiaduron arolwg Gŵyl y Caws Mawr (30 - 31 Gorffennaf 2016)

Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel (15-16, Ionawr 2017 (Swyddfa Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd Gwent) 

Cynllun Strategol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 2015-2020 (Gwasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru)

Crynodeb o ymatebion yn Nigwyddiad Pride Cymru yng Nghaerdydd (26 Medi 2016)

Astudiaeth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE): Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod a’u Heffaith ar Ymddygiad sy’n Niweidio Iechyd Ymysg Oedolion Cymru 
(Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2015)



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

161

Gallu siarad Cymraeg (Nifer) Gallu siarad Cymraeg (%)
Cyfrifiad 2001 Cyfrifiad 2011 Cyfrifiad 2001 Cyfrifiad 2011

Bwrdeistref Sirol Caerffili 18,237 19,251 11.2 11.2

Ardal Gwent 173,445 174,782 11.6 10.9

Cymru 582,368 562,012 20.8 19.0

3.6  BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI Â  DIWYLLIANT BYWIOG 
LLE MAE’R GYMRAEG YN FFYNNU 

Mae ein diwylliant yn gryf – ac mae yma deimlad o falchder y gellir ei adnabod fel Cymreictod. Mae 
yma lais unedig fel un côr  (Cyfranogwr yn nigwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Mae diwylliant yn eang ac yn holl-gynhwysol, yn cynnwys rhannu credoau, arferion, 
nodweddion a hunaniaeth, a diffinnir hyn gan nifer fawr o elfennau yn cynnwys iaith, 
traddodiad, treftadaeth, gwreiddiau cymdeithasol ac ymwneud â dawns, cerddoriaeth, 
celfyddyd a gweithgareddau hamdden eraill. Daw diwylliant hefyd dan ddylanwad pobl yn 
symud i mewn i ardal gan gynyddu amrywiaeth y diwylliant a’i gyfoethogi. 

Gwelwyd oddi wrth y digwyddiad Senarios y Dyfodol, a gynhaliwyd i hyrwyddo’r asesiad 
hwn, bod cyfranogwyr yn gweld y fwrdeistref sirol fel canolfan gelfyddydol gyfoethog 
yn datblygu gyda chymorth traddodiadau diwylliannol Cymru, megis cariad tuag at 
gerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformio. Teimlai cyfranogwyr ei bod yn hanfodol bod y 
celfyddydau yn parhau i ddatblygu a ffynnu o fewn y fwrdeistref sirol gan eu bod yn ysgogi 
ac yn gwella llesiant pobl yn gyffredinol. Roeddent hefyd yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith 
Gymraeg a’i chysylltiad hanfodol gyda threftadaeth y genedl, a’r angen am fwy o gyfleoedd i 
siaradwyr Cymraeg a dysgwyr gael defnyddio’r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd. 

Yr iaith Gymraeg a hunaniaeth genedlaethol
Mae’n ofynnol cael ein trochi yn yr iaith Gymraeg er mwyn dod yn hyderus i’w defnyddio  
(Cyfranogwr yn nigwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016) 

Er bod canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn dangos gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg 
yng Nghymru a rhanbarth y De Ddwyrain ers 2001, mae canran y siaradwyr Cymraeg yn y 
fwrdeistref sirol wedi aros yn sefydlog, fel y gellir gweld yn Ffigur 50.

Ffigur 50: Cymhariaeth o nifer a % o siaradwyr Cymraeg rhwng Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011
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Mae Ffigur 51 yn dangos nifer y siaradwyr Cymraeg ar lefel gymunedol o fewn y fwrdeisteref 
sirol yn ôl Cyfrifiad 2011.

Ffigur 51: Nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg yng nghymunedau Bwrdeistref Sirol Caerffili, 2016

Ffynhonnell: Proffil yr Iaith Gymraeg 2016, Menter Iaith Sir Caerffili

Ward Poblogaeth 3 
oed a throsodd

Nifer y 
siaradwyr 

Cymraeg

% y siaradwyr 
Cymraeg 

Cwm Aber  6,456 1,020 15.8

Sant Martin 8,134 1,132 13.9

Morgan Jones 6,495 875 13.5

Caerffili 13,311 1,760 13.2

Ystrad Mynach 4,838 639 13.2

Pen-yr-heol, Trecenydd ac Energlyn 11,949 1,571 13.1

Pengam 3,687 466 12.6

Nelson 4,502 553 12.3

Catwg Sant 7,523 899 12.0

Llanbradach 4,222 502 11.9

Maes-y-cwmwr 2,175 223 11.9

Abercarn 5,139 600 11.7

Bedwas, Trethomas and Machen  10,361 1,186 11.4

Argoed 2,652 290 10.9

Hengoed 5,322 577 10.8

Twyn Carno 2,354 255 10.8

Sant Iago 5,748 614 10.7

Moriah 4,329 459 10.6

Aberbargod 3,471 366 10.5

Coed Duon 8,242 869 10.5

Dwyrain Rhisga 6,228 652 10.5

Cwm Darran 2,512 260 10.3

Crymlyn 5,756 590 10.3

Ynys-ddu 3,802 387 10.2

Penmaen 5,044 510 10.1

Pontllan-fraith 8,237 831 10.1

Bargod 5,946 587 9.9

Cefn Fforest 3,749 358 9.5

Crosskeys 3,156 285 9.0

Gorllewin Rhisga 5,073 457 9.0

Trecelyn 6,285 145 7.8

Tredegar Newydd 4,728 346 7.3
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Yn y proffil o’r iaith Gymraeg a luniwyd ar gyfer y fwrdeistref sirol gan Menter Iaith Sir Caerffili 
yn 2016, canfuwyd bod cynnydd amlwg yn nifer siaradwyr Cymraeg yn ystod bore oes a 
phlentyndod, a bod canran y siaradwyr rhwng 3 -14 oed yn uwch nag ymhlith cenhedlaeth 
eu rhieni (25-49 oed). Mae oedran 5-14 yn cynrychioli disgyblion ysgol, ac hefyd yn dangos y 
canran uchaf o siaradwyr Cymraeg – mae hyn yn dangos dylanwad addysg cyfrwng Cymraeg. 

Mae arolwg Comisiynydd y Gymraeg ‘Y Defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru’ yn dangos 
tystiolaeth bod bwrdeistref sirol Caerffili – rhwng arolygon iaith 2004-06 a 2013-15 - wedi 
gweld cynnydd o 1,000 mewn siaradwyr Cymraeg rhugl a chynnydd o 8,900 mewn siaradwyr 
Cymraeg heb fod yn rhugl. 

Er bod yr arolwg iaith yn dangos bod pobl sy’n rhugl yn y Gymraeg yn fwy tebygol o 
siarad Cymraeg yn eu bywyd bob dydd, a dwywaith mwy tebygol o fynychu digwyddiad 
diwylliannol neu gymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r arolwg mwyaf diweddar yn 
nodi bod ‘nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn ardal bwrdeistref sirol 
Caerffili… wedi gostwng o 46% i 38%’. Mae hyn yn tanlinellu’r ffaith bod y cyfnod pan fydd 
pobl ifanc yn gadael addysg cyfrwng Cymraeg yn amser hanfodol bwysig o safbwynt sefydlu 
partwm o ddefnyddio’r iaith. 

Er bod gan yr iaith statws swyddogol yng Nghymru, mae’r adroddiad yn cadarnhau’r ffaith mai 
iaith leiafrifol ydyw er hynny ac oherwydd hyn nid yw’n amlwg fel iaith gymunedol o fewn y 
fwrdeistref sirol. Mae hyn, wrth gwrs, yn golygu bod cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith Gymraeg 
bob dydd o fewn y gymuned yn brin, gan fod meddygon, deintyddion a staff yn y siopau ar y 
cyfan yn siarad Saesneg yn unig. 

Mae’r adroddiad hefyd yn tanlinellu ffaith bwysig arall sef hyder y bobl ynglyn â defnyddio’r 
iaith ac os ydynt wedi arfer defnyddio’r Gymraeg, a bod y rhai nad ydynt yn rhugl yn llai tebygol 
o siarad Cymraeg bob dydd a mynychu digwyddiadau a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Un o’r materion allweddol a godwyd yn ystod llawer o’r digwyddiadau ymgysylltu gyda’r 
gymuned oedd y diffyg cyfleoedd i siaradwyr rhugl a dysgwyr ddefnyddio’r iaith Gymraeg 
yn eu bywydau bob dydd. Eu teimlad oedd bod angen i sefydliadau cyhoeddus a busnesau 
- wrth ddarparu gwasanaethau - gynyddu nifer y staff sy’n gallu siarad Cymraeg. Roeddent 
hefyd yn teimlo bod angen i ragor o weithgareddau a digwyddiadau gael eu cynnal trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Mae’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol95 yn nodi bod 79.2% o drigolion bwrdeistref sirol 
Caerffili – yn y flwyddyn y diweddu 30 Mehefin 2016, yn nodi Cymreig fel eu hunaniaeth 
cenedlaethol. Mae’r ffigur hwn yr ail uchaf yng Nghymru, y tu ôl i Flaenau Gwent (79.3%) ac 
yn uwch na chyfartaledd Cymru sef 63.4%.

Celfyddydau creadigol 

Celf ar lefel leol - mae celfyddyd a diwylliant yn gwneud bwrdeistref sirol Caerffili yn lle 
cyfoethocach i fyw ynddo. Cafodd hyn ei grybwyll dro ar ôl tro yn y digwyddiadau ymgystylltu 
â’r gymuned, a phwysleisiwyd yn benodol bwysigrwydd bod gan bobl ystyr a dilysrwydd i’w 
bywydau a bod ganddynt weithgaredau adloniant a hamdden o fewn cyrraedd hawdd i’w cartrefi. 

95 Arolwg Poblogaeth Blynyddol, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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Mae’r fwrdeistref sirol wedi ei bendithio gyda nifer fawr o sefydliadau celf cymunedol sy’n 
hanfodol er mwyn codi proffil y celfyddydau, denu ymwelwyr ac incwm ychwanegol i’r 
fwrdeistref sirol, a darparu elfen gymdeithasol hanfodol mewn cymunedau lleol trwy roi cyfle i 
bobl ddatblygu eu sgiliau neu ymarfer eu doniau. Mae bron i gant o grwpiau celf sy’n cyfarfod 
i ymarfer, datblygu, llunio ac arddangos eu gwaith o fewn y fwrdeistref sirol. Mae hefyd nifer 
sylweddol o weithgareddau celfyddydol megis prosiectau mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, 
grwpiau dros 55, cynlluniau haf, addysg oedolion a chanolfannau cymunedol. 

Y Celfyddydau Gweledol  - mae oddeutu 20 o grwpiau celfyddydau gweledol o fewn y fwrdeistref 
sirol, yn ymwneud â ffotograffiaeth, cerflunio, paentio, ffilmio, argraffu a chrefftau. Mae grwpiau 
megis Cymdeithas Gelf Bargod wedi ei sefydlu ers dros 50 mlynedd ac mae’r aelodau yn 
cyhyrchu ystod eang o gelf. Yn yr un modd, mae Clwb Camcorder Islwyn wedi bod yn darparu 
gwasanaeth gwneud ffilmiau / gwasanaeth camcorder ar gyfer sefydliadau ledled y fwrdeistref 
sirol ers llawer blwyddyn ac yn cyhyrchu gwaith o ansawdd broffesiynol uchel. 

Mae diffyg gofod stiwdio neu ofod arddangos yn cyfyngu grwpiau rhag arddangos eu gwaith ac 
mae hyn yn eu rhwystro rhag ennill incwm a bod yn gynaladwy. Pan fydd grwpiau yn llwyddo 
i arddangos, tuedda hyn i ddigwydd mewn canolfannau cymunedol, neuaddau eglwys a 
lleoliadau nad ydynt yn cael eu defnyddio’n rheolaidd, ac ar fyrddau nad ydynt yn arddangos y 
gwaith i’w lawn fantais. 

Celf gyhoeddus - mae gan nifer o drefi a phentrefi o fewn y fwrdeistref sirol ddarnau dychmygus 
o waith celf cyhoeddus, yn cynnwys cerflunwaith, gwaith mosaic a murluniau. Mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cydweithio gydag ysgolion, cymunedau, artistiaid a sefydliadau 
celfyddydol lleol i dddatblygu a chynhyrchu gwaith celf sy’n cyfoethogi ac yn adlewyrchu hanes 
a diwylliant cymunedau lleol. 

Bydd gan y mwyafrif o artistiaid sy’n creu gwaith celf o fewn cymuned gylch gorchwyl i’w 
ddilyn er mwyn datblygu gwaith sy’n adlewyrchu rhyw agwedd ar fywyd yr ardal. Caiff 
gweithdai eu cynnal gydag ystod o grwpiau cymunedol er mwyn trafod a dylanwadu ar 
ddyluniad a fformat unrhyw waith. Yn aml, bydd gan y gymuned rôl i’w chwarae yn y broses 
o benderfynu ar y dyluniad, y themâu neu’r deunyddiau ac maent yn aml yn ymwneud 
yn agos ag edychiad terfynol y gwaith. Rydym yn gobeithio y bydd yr ymwneud hwn yn 
gymorth i atal unrhyw fandaliaeth i’r gwaith gorffenedig, gan y bydd y gymuned yn cymryd 
meddiant a balchder yn yr hyn a gynhyrchwyd. Er enghraifft, yn Nelson, mae’r gwaith ar y 
gylchfan ac ar yr orsaf bysiau gerllaw yn adlewyrchu’r rheilffyrdd, ffermydd, marchnadoedd, 
cwrt pêl llaw a’r dylanwadau cloddio sydd wedi creu’r dref. 
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Dros y blynyddoedd mae buddsoddiad sylweddol wedi ei anelu at waith celf cyhoeddus o 
fewn y fwrdeistref sirol, ac oddeutu £1.7 miliwn wedi ei fuddsoddi mewn prosiectau o’r fath. 
Mae’r arian ar gyfer y cynlluniau hyn wedi dod oddi wrth y Cyngor, ac hefyd oddi wrth nifer o 
sefydliadau allanol gan gynnwys arian o Ewrop.

Cyfranogiad lleol yn y celfyddydau  - yn ystod 2015, gwelodd y fwrdeistref sirol gynnydd 
mawr yn nifer y bobl oedd yn ymwneud â’r ceffyddydau, gyda 74,317 yn cymryd rhan 
rhwng Ionawr a Rhagfyr, cynnydd o 18.5% mewn cymhariaeth â 201496. Roedd hyn yn 
bennaf oherwydd ein bod wedi llwyddo i gael mynediad at gyllid allanol ar gyfer ymestyn 
y ddarpariaeth gelf a lansio rhaglenni newydd. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda 
sefydliadau eraill fe lwyddodd gwasanaeth celf y Cyngor i ddenu £82,968 o arian allanol ar 
gyfer gweithgareddau celf, a chyfran fawr o’r prosiectau yn cael eu harwain gan sefydliadau 
trydydd sector. 

Ar draws y Gwasanaeth Datblygu Celf, yn 2015 roedd 38,298 o bobl yn ymwneud â’r 
celfyddydau (cynnydd o 24.8% ar ffigur 2014), ac yng Nghanolfan Glowyr y Coed Duon roedd 
36,019 o bobl yn ymwneud â’r celfyddydau (cynnydd o 12.4% ar ffigur 2014). Isod fe roddir 
crynodeb o’r mathau o weithgareddau a gynigir;

•  Prosiect Forte – datblygu a mentora cerddorion ifanc newydd a chefnogi datblygiad eu gyrfa 
•  Wythnos Gelf Caerffili – arddangos a chefnogi artistiaid gweledol gyda’r nod o godi eu proffil 

a gwerthu eu gwaith 
•  Prosiect “Kick plate” – defnyddio siop segur ym Margoed i arddangos ffotograffiaeth 

rhyngwladol    
•  ‘Velvet Coalmine’ – gŵyl gerdd a llên yn y Coed Duon sy’n gweithio ar draws nifer fawr o 

leoliadau yn arddangos gwaith artistiaid hen a newydd
•  ‘Inside Out’ – yn parhau i esblygu ac i ymestyn celf a darpariaeth iechyd meddwl ledled 

Bwrdeistref Sirol Caerffili.
•  Dawnsio gyda’r rhai dros 50 – sefydlu grŵp dawns i’r rhai dros 50 oed yn y Gilfach a rhaglen o 

ddawns a symud mewn cartrefi preswyl, wedi eu dylunio i helpu iechyd corfforol a meddyliol 
mewn modd anffurfiol a hwyliog. 

•  “ArtSpark” – yn datblygu ac yn noddi talentau pobl ifanc ym meysydd perfformio, celfyddyd 
weledol, ffilm ayb 

•  Prosiectau llenyddol gyda phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
(NEETS) ac unedau cyfeirio disgyblion er mwyn cynyddu lefelau hyder a llythrennedd. 

Celfyddydau perfformio 

Cerddoriaeth - ymddengys mai prif ffocws grwpiau cerddorol o fewn y fwrdeistref sirol yw 
canu a chynhyrchu cerddoriaeth. Ar y funud mae 21 o gorau o fewn yr ardal, yn amrywio 
o gorau meibion traddodiadol i gorau merched, corau Cymreig a chorau cymysg. Mae 
gan gorau fel Côr Meibion Rhisga, Côr Meibion Caerffili a Chôr Meibion Silurian y Rhymni 
broffil uchel a byddant yn perfformio ac yn teithio gartref a thramor. Yr her i rai o’r corau 
traddodiadol hyn yw denu aelodau newydd, gan fod eu haelodau yn dueddol o fod yn mynd 
yn hŷn Fodd bynnag, mae Corws Cymunedol Caerffili wedi goroesi’r duedd hon. Cafodd 
ei sefydlu yn 2009 fel côr cymysg i oedolion 15 oed a throsodd ar gyfer y fwrdeistref sirol. 
Ym mis Medi 2011 ychwanegwyd côr plant ar gyfer cantorion iau ac mae gan y ddau gôr 
aelodaeth deilwng iawn. 

96 Adroddiad Gwasnaethau Theatr a Chelf Caerffili 2015, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
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Grwpiau traddodiadol eraill sy’n cyfarfod yn y fwrdeistref yw bandiau pres a bandiau 
gorymdeithio lleol - ac mae 10 ohonynt. Mae rhai o’r grwpiau hyn yn chwarae i safon uchel 
iawn ac mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r grwpiau yn eu cynnal eu 
hunain trwy berfformio mewn digwyddiadau, cyngherddau a phriodasau – mae hyn o 
gymorth iddynt gwrdd â chostau megis llogi ystafelloedd, prynu darnau cerddoriaeth, dillad, 
offerynnau a theithio. 

Mae grwpiau fel band y BTM wedi datblygu stiwdio gerdd ac yn ei llogi allan ar gyfer 
recordio; mae ganddynt hefyd fand mawr yn chwarae cerddoriaeth draddodiadol a band 
llai yn chwarae gwaith mwy cyfoes – hyn i gwrdd â’r galw. Mae’r syniad hwn yn apelio at 
wahanol gynulleidfaoedd ac yn gyfle i ennill incwm ychwanegol.

Ar y cyfan, mae dros 75 o fandiau sy’n gigio o fewn y fwrdeistref sirol. Mae rhai fel Ophelia, 
Alex Stacey a 4th Street Traffic yn adnabyddus ledled Prydain ac mae eu perfformiadau i’w 
clywed ar y radio ac ar ddisg. 

Dawns a drama - mae nifer enfawr o grwpiau dawns yn yr ardal, yn ymateb i ystod eang o 
oedrannau a dulliau dawnsio. Mae rhai yn ymateb i faterion iechyd penodol (megis Nia ar gyfer 
pobl gyda phroblemau symudedd), tra bod dulliau dawns eraill yn cynnwys dawnsio Swmba, 
Lladin a ffurfiol, dawnsio stryd a dawnsio bol, dawnsio tap, jazz, ballet a dawnsio cyfoes. 

Yn y sir, ceir nifer o grwpiau drama, sydd eto yn cynnwys pob grŵp oedran. Mae rhai yn 
grwpiau sydd wedi sefydlu ers amser, megis y Caerphilly Players a Blackwood Little Theatre 
sy’n berchen eu hystafelloedd hunain, tra bod eraill yn llogi adnoddau cymunedol. 

Chwaraeon a hamdden 

Mecanwaith gyfranogol ar gyfer pobl ifanc yw’r Arolwg Chwaraeon Ysgolion Cenedlaethol97 
mae’n darparu gwybodaeth ar agwedd pobl ifanc tuag at chwaraeon a llesiant, ac mae’n 
bwysig oherwydd ei fod yn dylanwadu ar y ddarpariaeth chwaraeon a hamdden ar 
lefel addysgol, cymunedol a sirol. Yn ystod 2015-16, fe gymerodd 90% o’r ysgolion yn y 
fwrdeistref sirol ran yn yr arolwg (o gymharu â 88% yn 2014-15), gyda 5,381 o ddisgyblion 
cynradd (4,798 yn 2014-15) a 5,101 o ddisgyblion uwchradd (3,692 yn 2014-15) yn cwblhau 
ymatebion unigol. Roedd o leiaf hanner yr ysgolion cynradd a’r cyfan o’r ysgolion uwchradd 
yn gallu gwneud defnydd effeithiol o’r wybodaeth a’r data a gynhyrchwyd gan yr arolwg, 
er enghraifft, trwy ddarparu rhaglenni all-gwricwlaidd yn seiliedig ar y data a gasglwyd a’r 
awgrymiadau ynddo. 

Mae gan y fwrdeistref sirol ddeg canolfan hamdden sy’n cynnig ystod eang o adnoddau 
megis pyllau nofio, caeau chwarau artiffisial, stiwdios dawns, caeau chwarae, stiwdios 
ffitrwydd a iechyd, neuaddau chwaraeon, cyrtiau sgwash, stiwdios beicio mewn grwpiau, 
lleiniau 3G a chyrtiau tennis, Yn ychwanegol at hyn ceir Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon 
Caerffili, sef adnodd blaenllaw yn anelu at ddarparu lleoliad hyfforddi o’r radd uchaf ar 
gyfer chwaraewyr rygbi a phêl droed addawol, lle gallant ddatblygu eu sgiliau a’u nerth 
gan ddefnyddio’r adnoddau arbennig, y cae rygbi 4G a’r cae pêl-droed 3G – y ddau o safon 
rhyngwladol.

97 Arolwg Cenedlaethol Chwaraeon Ysgol 2015-16, Chwaraeon Cymru
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Ffigur 52: Defnydd a wnaed o ganolfannau hamdden bwrdeistref sirol Caerffili 2011-12 
hyd 2015-16

Fel y gwelir yn Ffigur 52, y ganolfan hamdden mwyaf ei defnydd yw Trecelyn, gyda Chaerffili a 
Rhisga yn dilyn. Gwnaed buddsoddiad sylweddol mewn nifer o ganolfannau dros y blynyddoedd 
diwethaf, er mwyn disodli offer hen ffasiwn a gwella’r cyfleusterau sydd ar gael ynddynt. 

Hefyd, yn awr mae adran parciau y Cyngor yn rheoli cyfanswm o 107 o leiniau chwarae glaswellt 
awyr agored ar gyfer eu defnyddio gan y gymuned ledled y fwrdeistref sirol. Dyma’r defnydd a 
wneir ohonynt:

• 57 cae pêl-droed
• 35 cae rygbi
• 15 cae amlddefnydd

Caiff y lleiniau chwaraeon hyn eu defnyddio gan gymaint ag 89 o Glybiau Peldroed a 30 Clwb 
Rygbi o fewn y fwrdeistref sirol. Mae’r Gwasanaethau Parciau hefyd yn rheoli 64 pafiliwn ar gyfer 
eu defnyddio gan y gymuned a chyflogir 29 o ofalwyr pafiliwn i’w rhedeg. 

Mae’r Cyngor hefyd yn cynnal 4 llain griced ac 20 cwrs bowlio ar draws y fwrdeistref sirol, ac 
mae’r cyfan ohonynyt ar gael i’w defnyddio gan y gymuned.

Yn eu hymdrech i gael ‘rhagor o bobl yn fwy bywiog yn fwy aml’ mae Chwaraeon Caerffili 
yn gweithredu nifer o fentrau mewn ysgolion ac o fewn y gymuned, mewn partneriaeth â 
Chwaraeon Cymru a chyrff llywodraethol cenedlaethol. Mae Chwaraeon Caerffili yn cynnal nifer 
o weithgareddau ar gyfer ysgolion a chymunedau gan gynnwys y rhaglen Tots (sy’n rhoi cyfle 
i blant rhwng 3-6 mlwydd oed i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol a 
dysgu sgiliau symud sylfaenol). Ar gyfartaledd, mae gan y rhaglen hon oddeutu ugain o blant 
rhwng 3 a 6 oed yn mynychu cyrsiau o 10 sesiwn mewn amrywiaeth o ganolfannau hamdden 
ledled y fwrdeistref sirol. Mae’r Tim Datblygu Chwaraeon wedi bod yn gweithio gydag ysgolion 
a chlybiau cymunedol er mwyn cynyddu aelodaeth clybiau cymunedol ac erbyn hyn mae 52% o 
ddisgyblion bwrdeistref sirol Caerffili yn aelodau o glwb chwaraeon. 

Bedwas

Heolddu

Sue N
oake

Trece
lyn

Pontlla
n-fr

aith

Rhisg
a

Tredegar N
ewydd 

Sant C
enydd

Canolfa
n Rhagoria

eth Chwaraeon 

Caerp
hilly

Cefn Fforest



Asesiad Llesiant Lleol Ardal  
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mawrth 2017

168

Yn 2015-16 dyranwyd cyllideb o £112,350 gan Chwaraeon Cymru i’r fwrdeistref sirol, 
i’w ddefnyddio tuag at grantiau Cist Cymunedol. Mae’r grantiau hyn ar gael i grwpiau 
cymunedol a chlybiau chwaraeon er mwyn cynyddu cyfleoedd i bobl yn y fwrdeistref sirol 
gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Mae Cist Cymunedol yn cynnig 
grantiau hyd at £1,500 mewn unrhyw 12 mis tuag at gynyddu cyfranogiad. Un nod gan 
Chwaraeon Cymru yw annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan mewn chwaraeon, 
ac hefyd galluogi mwy o bobl anabl a phlant o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig neu 
ddifreintiedig i gymryd rhan. Yn genedlaethol, mae £3 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol 
wedi ei rannu rhwng y grwpiau y mae Chwaraeon Cymru yn awyddus i’w helpu i gymryd 
rhan lawnach, £1.5 miliwn ar gyfer merched a menywod a £1.5 miliwn ar gyfer grwpiau pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig, chwaraeon i’r anabl a chymunedau difreintiedig. 

Enghraifft o’r ymgeiswyr sydd wedi derbyn arian yn lleol yw Sense Cymru sydd wedi derbyn 
£1,500. Roeddent eisiau creu clwb Boccia i bobl ifanc gyda nam synhwyrol ac anghenion 
ychwanegol yn yr ardal leol, er mwyn rhoi cyfle iddynt gymryd rhan yn rheolaidd mewn clwb 
chwaraeon wythnosol. Hwn oedd y clwb Boccia cyntaf i gael ei sefydlu o fewn y fwrdeistref 
sirol. Defnyddiwyd y cyllid o £1,500 i brynu offer Boccia megis rampiau, targedau, conau a 
pheli arbenigol. Rhagwelir y bydd gan y clwb o leiaf 16 o aelodau, gyda’r gobaith o gynyddu’r 
nifer dros y flwyddyn nesaf. 

Mae Gwasanaethu Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili hefyd wedi datblygu Rhaglen 
Pobl Ifanc Bywiog ac Arweinwyr Chwaraeon er mwyn cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc mewn 
arweinyddiaeth, gan anelu at gynyddu a datblygu llais disgyblion. Hefyd, mae Gwasanaethau 
Hamdden wedi llwyddo i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i dynnu sylw plant a phobl 
ifanc at nifer o gyfleoedd, lle bu i Twitter gael dros 4,800 trydariad a 2,182 o ddilynwyr, ac 
Instagram yn cyrraedd 146 o ddilynwyr yn ystod 2015-16. Mae hyn yn bwysig ar gyfer annog 
dulliau iachach o fyw, lleihau gordewdra a gwella iechyd corfforol a meddyliol yn gyffredinol. 
Mae hefyd yn hanfodol er lles iechyd cenedlaethau’r dyfodol ac o gymorth i’n pobl ifanc 
osgoi ffyrdd o fyw nad ydynt yn iach sydd wedi cyfrannu tuag at iechyd gwael llawer o bobl 
yn ein hardal, yn enwedig yn y rhannau mwyaf difreintiedig o’r fwrdeistref sirol. 

Diwylliant a threftadaeth
Hyrwyddo’r elfennau positif megis cael amgylchedd byw o safon gyda chefn gwlad deniadaol a 
hardd a llwybrau da i’w cerdded. Dylai cyrff cyhoeddus wneud mwy i hyrwyddo amgylchedd gwyrdd 
ac agored fel lle i ddatblygu busnesau newydd a denu twristiaid (sylwadau cyfun o Weithdy Ardal 
Gymunedol Cwm Rhymni Uchaf 28 Gorffennaf 2016) 

Gwyliau 

Mae nifer y gwyliau a’r digwyddiadau wedi cynyddu llawer dros y blynyddoedd diweddar 
yn y fwrdeistref sirol. Mae’r gwyliau yn bwysig iawn gan eu bod nid yn unig yn dwyn 
cymunedau at ei gilydd ond hefyd yn dod ag incwm oddi wrth ymwelwyr, yn codi proffil yr 
ardal ac yn darparu incwm ar gyfer yr artistiaid a’r perfformwyr sy’n cymryd rhan ynddynt. 

Mae digwyddiadau blynyddol o fewn y fwrdeistref sirol yn cynnwys:
• Digwyddiadau haf mewn canol trefi gan gynnwys Gŵyl y Caws Mawr 
• Carnifalau tref
• Marchnadoedd ffermwyr a Gŵyl Fwyd Caerffili 
• Teithiau llusernau Nadolig a gweithdai gwneud llusernau ar gyfer y cyhoedd 
• Diwrnod Chwaraeon Cenedlaethol 
• Diwrnod y Lluoedd Arfog
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Roedd cyfranogwyr yn y gwahanol ddigwyddiadau hyn yn gwerthfawrogi’n fawr cael 
cymryd rhan yn y mathau hyn o ddigwyddiadau yn lleol. Teimlent eu bod yn bwysig iawn o 
safbwynt codi proffil y fwrdeistref sirol y tu allan i’w ffiniau gan ddod ag incwm sylweddol 
oddi wrth ymwelwyr â’r ardal. Roeddent hefyd yn teimlo eu bod o gymorth i dynnu sylw at 
harddwch yr ardal o gwmpas ac atyniadau megis Castell Caerffili.

Twristiaeth 

Mae twristiaeth hefyd yn ffynhonnell bwysig iawn ar gyfer ymwelwyr ac incwm i’r fwrdeistref 
sirol. Ceir manteision nid yn unig oddi wrth bobl yn ymweld ac yn gwerthfawrogi’r ardal ei 
hun, ond hefyd o safbwynt siopau, busnesau a darparwyr llety yn lleol. 

Ffigur 53: Nifer yr ymwelwyr i atyniadau o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili 2011 - 2015 

Ffynhonnell: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Dengys Ffigur 53 mai Coedwig Cwmcarn sy’n denu’r nifer mwyaf o ymwelwyr bob blwyddyn, a’r 
cwymp yn 2015 yn bennaf oherwydd cau Lôn y Goedwig er mwyn symud coed oedd wedi eu 
dinistrio gan haint. Mae nifer yr ymwelwyr i Llancaiach Fawr wedi cynyddu ychydig yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf tra bod nifer y rhai a ymwelodd â Chastell Caerffili wedi gostwng bob blwyddyn 
ers 2012. Mae’n werth nodi bod y ffigurau hyn yn mesur ymweliadau unigol ag atyniadau yn hytrach 
nag ymwelwyr unigryw. 

Coedwig 
Cwmcarn

Llancaiach Fawr Y Tŷ Weindio Castell Caerffili
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Ein gorffennol diwydiannol 

Mae tirwedd naturiol yr ardal yn cynnwys olion sy’n perthyn i’r newidiadau diwydiannol 
pwysig a ddigwyddodd yn ardal De Cymru yn niwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae nifer o enghreifftiau o dreftadaeth diwydiannol dan 
gynllun, yn cynnwys tai gweithwyr dur yn Butetown (1825-30), pentref Oakdale, Maestrefi 
Gerddi Pontywaun, Crosskeys a phentref Abertyswg. Mae’r rhai hyn yn arddangos treftadaeth 
gyfoethog yr ardal ac maent yn gynyddol yn cael eu cydnabod fel atyniadau o fewn y sir ac 
yng Nghymoedd De Cymru yn gyffredinol. 

Un mater allweddol o safbwynt treftadaeth ddiwydiannol y fwrdeistref sirol yw diogelu 
– ac yn bwysicach fyth, ail-ddefnyddio – yr adeiladau. Bydd dwyn yr adeiladau hyn yn ôl i 
ddefnydd buddiol o gymorth i sicrhau cadwraeth iddynt i’r dyfodol. 

Y cyfoeth olion archeolegol a hanesyddol ac adeiladau o fewn y fwrdeistref sirol 

O fewn y fwrdeistref sirol mae 411 adeilad rhestredig, gyda 2 o’r rhain yn adeiladau 
rhestredig Gradd I (Maenordy Llancaiach Fawr a Chastell Caerffili) a 31 yn rhai Gradd II*, a’r 
378 sy’n weddill yn rhai Gradd II. Mae 47 o henebion rhestredig a phedwar o barciau a gerddi 
hanesyddol (Plas Maes, Y Fan, Castell Rhiwperra a Chefn Mabli). Mae Cadw yn awr yn ystyried 
cynnwys Mynydd Machen ac Argae De Pwll Rhoslas ar restr yr henebion rhestredig. Comin 
Gelligaer yw’r unig Dirwedd Hanesyddol rhestredig o fewn y fwrdeistref sirol ond mae dan 
fygythiad oddi wrth nifer o elfennau, yn cynnwys newidiadau mewn rheolaeth ffermio a 
chamddefnydd gan ddefnyddwyr cerbydau oddi ar y ffordd. Mae Castell Rhiwperra wedi ei 
ddynodi fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA),gan gynnwys Coed Craig 
Rhiwperra gerllaw. 

Ardaloedd cadwraeth

Mae 16 o Ardaloedd Cadwraeth o fewn y fwrdeistref sirol. Mae’r dynodiad hwn yn cynnwys 
nifer eang o adeiladau, henebion a safleoedd archeolegol, yn amrywio o’r cyn hanesyddol i’r 
modern. Mae llawer o’r adeiladau a’r strwythurau hyn dros y blynyddoedd wedi eu gadael yn 
segur ac oherwydd hyn (ac yn aml eu lleoliad) a’u maint a’u defnyddioldeb, wedi eu gadael 
yn aml dan fygythiad. Mae deddfwriaeth newydd yn debygol o gynyddu nifer ac ystod y 
safleoedd a’r henebion a fydd yn derbyn budd o gael eu diogelu ymhellach. 

Tirwedd diwylliannol 

Mae’r synnwyr lle a’r modd y mae gweithgareddau dynol yn newid y tirwedd hefyd yn 
effeithio ar y modd rydym yn adweithio i’r tirwedd, er enghraifft trwy gelf, llenyddiaeth, 
chwedlau gwerin ac enwau lleoedd. Mae ein hanes yn dod i’r amlwg mewn enwau lleoedd, 
ffurfiau ffisegol, chwedlau a choelion, ac mae’r tirwedd lleol yn cynnig cyswllt gwerthfawr i’r 
agwedd hon ar hunaniaeth genedlaethol. 
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Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?

Roedd adborth o’r gweithdai ardaloedd cymunedol yn amlygu’r materion canlynol:

•  Mae’r castell yn atyniad twristiaid sy’n dod ag arian i’r dref, ac mae’n ofynnol i ni wneud 
mwy i godi ymwybyddiaeth o’r ased ardderchog hwn.

• Mae yma gyfleusterau da o safbwynt hanes lleol, megis Amgueddfa Gloddio Dyffryn Aber.
•  Mae yma rai cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith Gymraeg mewn digwyddiadau fel Ffiliffest, ond 

mae angen gwneud mwy i alluogi pobl i ddefnyddio’r Gymraeg bob dydd. 
•  Mae angen rhagor o staff Cymraeg eu hiaith mewn llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, 

banciau a chartrefi henoed. Hefyd mae angen rhagor o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg.
•  Mewn cyfnodau o newid, mae pobl yn glynu’n dynnach wrth yr hyn sy’n gyfarwydd iddynt 

ac mae angen i ni gynnal ein treftadaeth. 
•  Roedd teimlad cryf bod angen i Ffordd drwy Goedwig Cwmcarn gael ei hail agor i 

ymwelwyr. 
•  Dylai rhagor o weithgareddau fod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, a dylid cynyddu 

lleoliadau mewn ysgolion meithrin ac ysgolion Cymraeg i gwrdd â’r gofyn.

Roedd adborth o’r digwyddiad Senarios y Dyfodol yn cynnwys y canlynol;

•  Er nad yw’r fwrdeistref sirol wedi gweld dirywiad yn niferoedd y siaradwyr Cymraeg rhwng 
Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011, ni ddylem orffwys ar ein rhwyfau. 

•  Nodwyd nad yw plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn defnyddio’r iaith y tu allan i’r 
ysgol yn aml.

•  Mae rhai mannau o fewn y fwrdeistref sirol heb ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, megis 
ardaloedd Rhisga a Bedwas. Nodwyd efallai bod rhieni yn anfodlon i’w plentyn 3-4 oed 
deithio peth pellter ar fws er mwyn cael mynediad at ddarpariaeth mewn ardaloedd eraill 
o fewn y fwrdeistref sirol.

• Nodwyd bod diffyg lleoedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn broblem.
•  Rydym yn gweld brwdfrydedd newydd dros yr iaith Gymraeg er nad yw’n hawdd i 

oedolion ddysgu Cymraeg, a theimlid bod darparu mwy o ysgolion Cymraeg yn allweddol 
i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg.

•  Nodwyd bod angen rhagor o ddarpariaeth ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg fel y gall 
rhieni ddysgu Cymraeg gyda’u plant. 

•  Er y gwneir buddsoddiad mewn ysgolion Cymraeg, nodwyd y dylid buddsoddi hefyd i 
hyrwyddo defnyddio’r iaith yn gymdeithasol mewn awyrgylch gymunedol.
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•  Mae pobl sy’n dioddef o dementia yn debygol o droi i siarad Cymraeg os mai dyma eu 
hiaith gyntaf. Pwysleisiwyd pwysigrwydd canu caneuon Cymraeg, a dylid hefyd addasu 
celfyddydau prif lif fel y gall pobl gyda dementia gymryd rhan.

•  Bydd Safonau a Mesurau’r Iaith Gymraeg yn gymorth mawr i annog a hyrwyddo defnydd o’r 
iaith Gymraeg.

•  Dylai is-deitlau Cymraeg ymddangos ar ffilmiau mewn sinemâu lleol, a dylai disgrifiad 
clywedol o ffilmiau a pherfformiadau fod ar gael yn yr iaith Gymraeg.

•  Mae angen rhagor o adnoddau ar gyfer y Trydydd Sector i gyfieithu eu deunydd i’r Gymraeg. 
•  Nodwyd bod diwylliant Cymreig yn gryf o fewn y fwrdeistref sirol, yn arwain at deimlad o 

falchder a phobl yn eu hadnabod eu hunain fel Cymry. 
• Mae angen siarad mwy am hanes Cymru mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. 
•  Mae canolfannau cymunedol a neuaddau pentref yn cynnal digwyddiadau’n lleol, ond nid 

yw’r wybodaeth amdanynt (yn cynnwys presenoldeb a chyfranogiad) yn cael ei lledaenu i 
bawb.

•  Mae lleoliadau adloniant allweddol yn y fwrdeistref sirol yn wynebu toriadau i’w cyllid ac 
mae gormod o bwyslais ar lenwi neuaddau a chyrraedd targedau yn hytrach na thrafod beth 
sydd ei angen.

Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 

Teimlad cyfranogwyr yn y digwyddiad Senarios y Dyfodol oedd y dylai Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili annog rhagor o gyfleoedd i siarad Cymraeg mewn digwyddiadau 
cymunedol, a’r angen am gydweithio a chydgysylltu ar draws pob sector o safbwynt darparu 
gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Roedd adroddiad Menter Caerffili98 yn adlewyrchu themâu tebyg i’r rhai a godwyd gan 
gyfranogwyr yn y digwyddiad Senarios y Dyfodol, ac yn gwneud yr argymhellion canlynol ar 
gyfer gwasanaethau cyhoeddus:

1.   Yr angen i’r holl bartneriaid a chyfranddalwyr dargedu ymdrechion i sicrhau ac ehangu 
cyfleoedd ar gyfer siaradwyr rhugl; datblygu hyder siaradwyr heb fod yn rhugl, a hyrwyddo 
ffyrdd o’u cynnwys; hyrwyddo defnydd pellach o’r Gymraeg mewn gweithleoedd, busnesau a 
sefydliadau sy’n ymdrin â’r cyhoedd er mwyn ei gwneud yn haws defnyddio’r Gymraeg mewn 
meysydd newydd neu anghyfarwydd.

2.  Pwysigrwydd bod pobl leol yn gallu adnabod siaradwyr Cymraeg mewn sefydliadau 
cyhoeddus, busnesau a siopau trwy i staff wisgo bathodynnau ‘Iaith Gwaith’.

3.  Yr angen am ragor o gyfleoedd i bobl ifanc ddefnyddio eu Cymraeg y tu allan i’r ysgol ac wedi 
iddynt adael yr ysgol (o hamdden i’r gweithle).

4.  Yr angen am ragor o brofiadau i gynyddu hyder ymhlith dysgwyr sydd ag ychydig neu ddim 
hyder i ddefnyddio’u Cymraeg mewn sefyllfaoedd newydd. 

5.  Yr angen i gyflogwyr gydnabod gwerth yr iaith i’w gwelthleoedd, gan sicrhau cefnogaeth i 
siaradwyr Cymraeg..

6.  Yr angen am sicrhau bod yr iaith yn fwy amlwg yn y gymuned er mwyn hyrwyddo defnydd 
helaethach ohoni – yn llafar ac yn weledol. 

98 Proffil Iaith 2016, Menter Iaith Sir Caerffili
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Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn datblygu ‘Strategaeth Iaith Gymraeg 2017-22’. Mae hyn 
yn ofyniad cyfreithiol newydd sydd wedi ei osod gan y Safonau Iaith Gymraeg, ac yn golygu 
datblygu strategaeth pum mlynedd yn gosod allan sut y bydd y Cyngor yn hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg, ac yn hwyluso defnydd o’r iaith ar raddfa ehangach yn yr ardal. Nid gwaith hawdd 
yw datblygu Strategaeth Iaith Gymraeg a chynllun gweithredu tymor hir, ac mae’n gofyn am 
gyfrifoldeb ar y cyd oddi wrth yr holl bartneriaid gwasanaethau cyhoeddus i hyrwyddo’r iaith yn 
rhanbarthol a’i gwneud yn haws i’r cyhoedd gynnal eu busnes o ddydd i ddydd gan ddefnyddio’r 
iaith. Amlygwyd eisoes yn yr adran hon mor anodd ydyw i ddysgwyr ddefnyddio / ymarfer eu 
Cymraeg yn eu bywyd bob dydd. Er gwaethaf strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Mwy na Geiriau’ 
(2012) i gryfhau gwasanaethau Cymraeg eu hiaith o fewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol 
a gofal cymdeithasol, mae ein gweithgareddau ymgysylltu yn dangos bod hwn yn faes sydd 
angen ei wella. Byddai ymdrech ar y cyd gan yr holl sefydliadau sy’n bartneriaid yn cynnig cyfle i 
gwrdd â gobeithion y strategaeth hon a sicrhau iaith Gymraeg fyw ar draws ardal Gwent, a thrwy 
hynny yn cyfrannu tuag at darged Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
205099.

Mae cynnal cyllid tymor hir, cynaliadwy ar gyfer y celfyddydau yn fater allweddol. Tra bod symiau 
sylweddol o arian wedi eu sicrhau gan y fwrdeistref sirol ar gyfer prosiectau celf (megis £101,550 
o arian loteri yn 2014-15100) mynegwyd pryderon yn y digwyddiad Senarios y Dyfodol y gallai 
cyllid grebachu. Nodwyd gan nifer o gyfranogwyr bod toriadau ariannol sylweddol yn wynebu 
Sefydliad y Glowyr Coed Duon a’r Tŷ Weindio yn Nhredegar Newydd dros y 4 blynedd nesaf. 

Mater arall sydd wedi ei amlygu ei hun o safbwynt dyfodol y celfyddydau yw’r angen am 
ddatblygu adeiladau statudol ac annibynnol ac hefyd gofod agored ar gyfer arddangosfeydd. 
Mewn cyfarfod gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i drafod y mater hwn, awgrymwyd y gallai 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ystyried gostwng trethi busnes er mwyn defnyddio unedau 
busnes gweigion ar gyfer arddangosfeydd ledled y fwrdeistref sirol, gan ddod â chelfyddyd yn 
uniongyrchol at y bobl leol.

Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl

Awgrymiadau yw’r canlynol ar gyfer materion sy’n codi ac a allai fod yn destun gwaith manwl 
pellach wrth i ni symud ymlaen i ddadansoddi ymatebion a thrafod y Cynllun Lles. Cafodd y 
materion hyn eu codi o’r adrannau perthnasol yn y ddogfen:

1.    Darparu ar gyfer y celfyddydau (gan gynnwys datblygu celfyddyd) gan greu cyfleoedd i 
gyfranogi’n fwy uniongyrchol a chynaladwy.

2. Anelu at fynd i’r afael â diffyg gofod stiwdio neu ofod arddangos o fewn y fwrdeistref sirol.
3. Datblygu profiadau twristiaeth a hamdden deniadol a chydlynol ar gyfer y fwrdeistref sirol.
4. Gweithio mewn partneriaeth i gynnal a gwarchod yr amgylchedd naturiol ac adeiledig. 
5.  Edrych sut y gallai’r holl bartneriaid a chyfranddalwyr dargedu eu hymdrechion i gryfhau ac 

ehangu cyfleoedd i siaradwyr rhugl yn y Gymraeg ddatblygu hyder y rhai nad ydynt yn rhugl 
a hyrwyddo ffyrdd o’u cynnwys mewn digwyddiadau cyfrwng Cymraeg. Hefyd hyrwyddo 
defnydd pellach o’r Gymraeg mewn gweithleoedd, sefydliadau a busnesau sy’n delio gyda’r 
cyhoedd, er mwyn ei gwneud yn haws cynnal sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. 

99 Ymgynghoriad Strategaeth Iaith Gymraeg 2016, Llywodraeth Cymru
100 Cyngor Celfyddydau Cymru, 2016
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Dangosyddion Perthnasol

•   Canran o oedolion (oedran 16 i fyny) sy’n mynychu neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau 
celf, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith mewn blwyddyn. 

•  Canran yr amgueddfeydd a’r archifdai sy’n cadw casgliadau treftadaeth archifol, sydd wedi eu 
hasesu ac yn cwrdd â safon achredu amgueddfeydd neu archifdai y DU. 

•  Canran yr oedolion sy’n siarad mwy nag ychydig eiriau o Gymraeg ac sy’n siarad Cymraeg 
yn ddyddiol. 

• Canran y bobl a ddywedodd eu bod yn gallu siarad Cymraeg
• Canran y bobl oedran 16+ sy’n siarad Cymraeg yn ddyddiol.
• Nifer y bobl a’u hunaniaeth cenedlaethol heb fod yn Gymreig.
•  Oedolion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair gwaith yr wythnos neu amlach. 
• Plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair gwaith yr wythnos neu amlach 
•  Canran yr henebion yng Nghymru sydd mewn cyflwr sefydlog neu yn cael eu gwella neu 

adeiladau rhestredig sydd heb fod yn fregus nac mewn perygl. 
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101 Asesiad o Risg Newid yn yr Hinsawdd, Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd (2016)

3.7   BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI SY’N GYFRIFOL AR 
LEFEL BYD-EANG 

“Mae angen i Addysg i Bawb ddatblygu dealltwriaeth o wastraff ac ailgylchu; rheolaeth bwyd, 
bwyd ac adnoddau naturiol; effaith ar yr amgylchedd; cefnogi datblygiad prosiectau tyfu bwyd; 
hyrwyddo rhandiroedd; mynd i’r afael â gwastraff bwyd, a bod cynhyrchu bwyd yn rhan o 
gwricwlwm ysgol”. (Thema yn codi o ddigwyddiad Senarios y Dyfodol 20 Medi 2016)

Mae cyswllt agos rhwng  Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang  a A            
Bwrdeistref Sirol Caerffili Gydnerth  sy’n sicrhau bod busnesau, diwydiant, amaeth, pobl a 
chymunedau yn ymwybodol o’r angen i warchod bioamrywiaeth ein hamgylchedd naturiol 
trwy ddatblygu ystwythder ecolegol a’r gallu i addasu i newid, ac yn paratoi’r ffordd tuag 
at ymddwyn yn fwy cyfrifol yn fyd-eang. Trwy warchod ein hamgylchedd ni ein hunain a’n 
hystod o adnoddau naturiol yn well, byddwn yn parchu’r amgylchedd byd-eang. 

Gall ein hamgylchedd a sut rydym yn teimlo yn ei gylch effeithio ar ein lles yn gyffredinol. 
Mae ymwybyddiaeth amgylcheddol yn cynnwys deall sefyllfa bresennol ein hamgylchedd 
naturiol ac effaith ein gweithredoedd ni arno. Mae hefyd yn cynnwys rheoli a gwarchod yr 
amgylchedd. 

Newid hinsawdd ac allyriadau carbon

“Dylem annog cymunedau cynaliadwy. Bydd siopau, ysgolion a swyddi o fewn yr ardal leol yn 
adeiladu cydlyniant cymunedol ac yn lleihau’r angen am geir.”  (Cyfranogwr yng ngweithdy 
ardal gymunedol Cwm Rhymni Uchaf, 28 Gorffennaf 2016)

Mae allyriadau carbon yn codi o ffynonellau dynol a naturiol – mae ffynonellau dynol yn 
golygu llosgi tanwydd ffosil, coed a deunydd gwastraff yn ogystal â rhai prosesau diwydiannol, 
megis cynhyrchu sment. Mae ffynonellau naturiol yn golygu pydru, rhyddhau moroedd ac 
anadlu. Mae allyriadau carbon deuocsid byd-eang wedi cynyddu’n enfawr ers y Chwyldro 
Diwydiannol gan gyrraedd lefel na welwyd ei fath yn ystod y 3 miliwn blynedd diwethaf.

Mae lefelau allyriadau yng Nghymru wedi gostwng 12% ers 1990, o gymharu â 30% ar 
draws y Deyrnas Unedig gyfan, er i allyriadau godi 10% yn 2013 oherwydd cynnydd mewn 
gwresogi ar gyfer allbwn diwydiannol a chynnydd mewn cynhyrchu glo101.
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Dengys Ffigur 54 yn dangos bod tunelli allyriadau CO2 fesul preswylydd yng Ngwent wedi 
lleihau o 1.4 tunnell dros y cyfnod 2010 i 2014, tra bod lleihad o 0.9 tunnell y preswylydd dros 
Gymru gyfan yn ystod yr un cyfnod. Gwelodd pob ardal awdurdod lleol yn rhanbarth Gwent 
leihad mewn tunelli allyriadau CO2 fesul preswylydd, gyda lleihad o 1 dunnell ym mwrdeistref 
sirol Caerffili. Hwn oedd y gostyngiad mwyaf yn ardal Gwent, a gwelwyd y lleihad mwyaf un yng 
Nghasnewydd (gostyngiad o 2.2 tunnell y preswylydd dros y cyfnod hwn o amser).102

Mae trafnidiaeth ffyrdd yn cyfrannu tuag un rhan o bump o gyfanswm allyriadau CO2 yr UE. Er 
bod yr allyriadau hyn wedi gostwng 3.3% yn 2012, maent er hynny 20.5% yn uwch nag yn 1990103. 
Trafnidiaeth yw’r unig brif sector yn yr Undeb Ewropeaidd lle mae allyriadau CO2 yn parhau i godi. 

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy

“Cynhyrchu mwy o ynni yn lleol er mwyn cynnal cymunedau a chreu swyddi” 
(Cyfranogydd yng ngweithdy ardal gymunedol Gorllewin Canol y Cymoedd 25 Awst 2016)

Mae ynni adnewyddadwy yn cynnwys ynni gwynt, haul a thonnau, yn ogystal ag ynni llanw, 
biomass a thrydan-dŵr, ac mae’n ofynnol ystyried y cyfan ohonynt wrth gynllunio ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. 

Mae systemau ffotofoltaidd (PV) (paneli haul) wedi bod yn boblogaidd fel technoleg 
adnewyddadwy yn y fwrdeistref sirol oherwydd eu bod yn hawdd eu gosod a’r ffaith y 
gellir eu hôl-osod ar amrywiaeth eang o adeiladau a chartrefi. Mae’r Tariff Bwydo i Mewn 
wedi bod yn abwyd poblogaidd i lawer, yn cynnig tâl blynyddol am y trydan a gynhyrchir 
gan y systemau PV. Mae gwerth y tariffau hyn wedi gostwng yn sylweddol, a chaiff hyn ei 
adlewyrchu yn y gostyngiad sydyn a llym yn nifer y systemau gaiff eu gosod yn awr. 

102 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili, Uned Ddata Cymru
103 Trafnidiaeth Ffyrdd: Lleihau Allyriadau CO2 o Gerbydau, Y Comisiwn Ewropeaidd (2016) 

Ffigur 54: Tunelli (metrig) o allyriadau CO2 fesul preswylydd ar gyfer awdurdodau lleol 
Gwent 2010 hyd 2014

Ffynhonnell: Yr Adran Ynni a newid Hinsawdd
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Ers 2010 pan gyflwynwyd y Tariff Bwydo i Mewn, mae 2,311 o systemau PV wedi eu gosod yn y 
fwrdeistref sirol. Prawf o’r cynnydd mewn technoleg adnewyddadwy yw cyfanswm y systemau 
ynni adnewyddadwy oedd wedi cofrestru gydag Ofgem yn y fwrdeistref sirol ar 30 Medi 2016, 
sef 8.4 megawat. Roedd hyn yn cynnwys y 2,311 mewnosodiad PV a 4 tyrbin gwynt104.

Mae cynlluniau ynni adnewyddadwy mwy o faint wedi eu cofrestru ar system yr Adran Ynni 
a Newid Hinsawdd. Trwy bartneriaeth prosiect rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
a’r Bartneriaeth Adnewyddu, gosodwyd yn llwyddiannus 2 dyrbin gwynt ar Barc Busnes 
Oakdale yn 2013-14, gyda’i gilydd yn cynhyrchu 4 megawat. 

Cafodd tair fferm haul eu sefydlu gan ddatblygwyr preifat gyda chyfanswm allbwn o 31.9 
megawat. Mae’r wybodaeth hon, wrth ei chyfuno gyda data Ofgem yn rhoi cyfanswm yr 
allbwn o fewn y fwrdeistref sirol yn 44.3 megawat.

Gwella diogeledd ynni a lleihau tlodi ynni 
“Adeiladu cartrefi cynaliadwy ac efeithiol o ran ynni ac sy’n addas i’r diben” (Cyfranogydd yng 
ngweithdy ardal gymunedol Dwyrain Canol y Cymoedd 11 Awst 2016)

Dros yr hirdymor, mae dadansoddwyr yn awgrymu y bydd cyflenwadau olew confensiynol 
yn brinnach, y bydd dibyniaeth ar olew anghonfensiynol yn effeithio ar gyflenwadau olew 
gan gynyddu prisiau olew ac effeithio ar fusnesau ac ar dlodi tanwydd. Mae ein systemau 
economaidd a thrafnidiaeth yn ddibynnol iawn ar olew - (95% o drafnidiaeth y DU yn 
ddibynnol ar olew). Diffinnir tlodi tanwydd fel yr angen i wario mwy na 10% o incwm y 
teulu ar ynni er mwyn cynhesu’r cartref i lefel derbyniol. Yn 2012, roedd 30% o gartrefi yng 
Nghymru (cyfwerth â 386,000 o gartrefi) yn byw mewn tlodi tanwydd. Mae hyn yn golygu 
54,000 cartref yn ychwanegol o gymharu â ffigurau 2008.105

Dealltwriaeth, addysg ac ymwybyddiaeth 
“Addysg yw asgwrn cefn bywyd” (Cyfranogydd yng ngweithdy ardal gymunedol Cwm 
Rhymni Uchaf, 28 Gorffennaf 2016)

Mae Addysg Byd-eang wedi ei chynnwys yn y cwricwlwm Addysg yng Nghymru o dan y pennawd 
‘Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang’, sy’n bwnc traws-gwricwlaidd. Caiff Addysg ar 
gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang hefyd ei chyflwyno trwy ddefnyddio nifer 
o gynlluniau gwobrwyo, megis Ysgolion Eco a Chynllun Ysgolion Marchnad Deg. Mae Addysg ar 
gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod pobl ifanc 
yn deall yr angen am warchod yr amgylchedd yn lleol a byd-eang fel ei gilydd.

104 BR19 Papur Cefndir Ynni Adnewyddadwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (2015)
105 Wales Fuel Poverty Projection Tool: 2011/2012 Report, Welsh Government
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Mae Eco Ysgolion yn rhaglen wobrwyo ryngwladol sy’n arwain ysgolion ar eu taith gynaladwy, gan 
ddarparu fframwaith syml i’w helpu i wneud cynaliadwyedd yn rhan hanfodol o fywyd ysgol. 

Y dangosydd sydd gan awdurdodau lleol ar gyfer Eco Ysgolion yw’r canran ysgolion gyda’r wobr 
uchaf (baner werdd) o dan y rhaglen Eco Ysgolion. Erbyn 30 Mehefin 2016, roedd 75 o ysgolion 
(83%) yn y fwrdeistref sirol wedi ennill statws Eco Ysgol Baner Werdd. O’r 75 ysgol hyn, roedd 23 
wedi ennill eu baner 1af, 10 ysgol wedi ennill eu 2il faner, 17 ysgol wedi ennill eu 3ydd baner 
a 25 ysgol wedi ennill eu 4ydd baner, sef y Wobr Platinwm. Mae Ffigur 55 yn dangos canran yr 
ysgolion yn y fwrdeistref sirol sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen Eco Ysgolion rhwng 2004 / 
05 a 2016 / 17. 

Ffigur 55: Nifer yr Eco Ysgolion o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffil 2004 / 05 i 2016 / 17

Rheoli Gwastraff 

“Rydym angen rhagor o gyfleusterau ailgylchu a gwybodaeth ynghylch beth i’w wneud” 
(Thema o ymgynghoriad mewn Fforwm Ieuenctid)

Mae Strategaeth Gwastraff Llywodraeth Cymru106 yn sefydlu fframwaith ar gyfer gwella 
effeithiolrwydd adnoddau yng Nghymru o’r amser presennol hyd 2050. Fel yr amlinellir yn 
y strategaeth, Cymru yw’r unig ran o’r DU sydd wedi gosod targedau gwastraff ac ailgylchu 
statudol. O dan y strategaeth hon mae’n rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru gwrdd â 
thargedau ailgylchu, sy’n codi’n raddol i 70% erbyn 2025, neu wynebu dirwyon. Mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn awr wedi mynd heibio’r targedau cenedlaethol a osodwyd ar 
gyfer ailgylchu, sef bod 58% o’r holl wastraff domestig yn cael ei ailgylchu / ei gompostio 
erbyn 2015-16. Graddfa ailgylchu / compostio’r Cyngor ar gyfer pob gwastraff domestig yn 
2015-16 oedd 61.9%. 

106 Strategaeth Gwastraff Llywodraeth Cymru 2010, Llywodraeth Cymru
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Dengys Ffigur 56 y newid yn y canran gwastraff dinesig a anfonwyd i’w ailddefnyddio, ailgylchu 
neu ei gompostio ledled ardal Gwent rhwng 2012-13 a 2015-16. Roedd yn amrywio o leihad 
o 2.5% yn y swm a ailgylchwyd ym Mlaenau Gwent, i gynnydd yn y swm a ailgylchwyd yn y 
pedwar awdurdod lleol arall yn ardal Gwent. Yn Nhorfaen y bu’r cynnydd mwyaf sef 10.3%, ac 
ym mwrdeistref sirol Caerffili y bu’r cynnydd lleiaf. Fodd bynnag, yn 2015-16 gan fwrdeistref 
sirol Caerffili a Sir Mynwy (yn gyfartal) yr oedd y canran uchaf o wastraff dinesig gafodd ei 
ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio sef 61.9%, oedd yn uwch na chyfartaledd Cymru 
sef 60.2%107.

Gall cyfyngu ar y cludiant sydd ynghlwm wrth gasglu a rheoli gwastraff, a lleihau’r allyriadau 
carbon deuocsid perthynol hefyd gyfrannu tuag at atal newid hinsawdd. Gellir ystyried sicrhau 
y teithiau mwyaf effeithlon, rheoli defnydd tanwydd ac allyriadau o gerbydau a sicrhau bod 
canolfannau casglu gwastraff yn agos at y safleoedd dosbarthu.

Ôl troed ecolegol ac ôl troed carbon 

Mae ôl troed ecolegol yn mesur faint o dir a môr cynhyrchiol sydd ei angen i gyflenwi bwyd, 
ynni, dŵr a’r deunyddiau a ddefnyddiwn yn ein bywyd bob dydd. Yn 2008, gan breswylwyr 
bwrdeistref sirol Caerffili yr oedd y trydydd ôl troed ecolegol isaf yn y DU, sef 4.81 hectar byd-
eang i bob person, er bod hyn 2.5 gwaith yn fwy na’n dogn Daear Deg. Efallai y gellir priodoli 
ôl troed isel y fwrdeistref sirol i’r pocedi o dlodi o fewn y fwrdeistref sirol, gan fod bwyd yn 
tueddu i fod yn brinnach mewn cartrefi mwy difreintiedig. 

107 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r data ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, Uned Ddata Cymru

Ffigur 56: % o wastraff dinesig a anfonwyd ar gyfer ei ailddefnyddio / ailgylchu / 
compostio gan awdurdodau lleol Gwent 2012-13 i 2015-16
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Dengys Ffigur 57 ôl troed ecolegol fesul person yn yr awdurdodau lleol o fewn ardal Gwent 
am 2011. Roedd yn amrywio o 3.10 hectar byd-eang y person ym Mlaenau Gwent i 3.42 hectar 
byd-eang y person yn Sir Fynwy. Mae ffigur bwrdeistref sirol Caerffili y trydydd isaf ar draws 
awdurdodau lleol Gwent sef 3.14 hectar byd-eang y person, gostyngiad o’r 4.81 hectar byd-eang 
y person yn 2008, ac is na chyfartaledd Cymru sef 3.28 yn 2011108.

Mae ôl troed carbon yn mesur cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr a achosir yn uniongyrchol 
neu anuniongyrchol gan berson, digwyddiad, sefydliad neu gynnyrch. Caiff ei fesur mewn 
tunnelli metrig o garbon deuocsid. Mae cyfrifiadau nwyon tŷ gwydr yn rhan o ôl troed ecolegol. 
Mae’r ôl troed carbon yn dangos maint yr allyriad amrwd o garbon mewn tunelli metrig bob 
blwyddyn, tra bod yr ôl troed ecolegol yn rhoi gwerthoedd arwynebedd tir a dŵr sydd eu 
hangen i wneud i fyny am yr adnoddau a ddefnyddir.

Mae Ffigur 58 yn dangos ôl troed carbon fesul person mewn awdurdodau lleol ledled ardal Gwent 
yn 2011, wedi eu mesur mewn tunnelli metrig o garbon deuocsid y person. Roedd hyn yn amrywio 
o 10.64 tunnell y person ym mwrdeistref sirol Caerffili ac ym Mlaenau Gwent i 11.50 tunnell y person 
yng Nghasnewydd, gan cymharu hyn gyda 11.11 tunnell y person ar gyfer Cymru gyfan109.

Fel bwrdeistref sirol mae’n ofynnol i ni sicrhau ein bod yn mabwysiadu egwyddorion datblygu 
cynaliadwy er mwyn dylanwadu ar bob agwedd o gaffael, sicrhau bod ffactorau amgylcheddol, 
cymdeithasol ac economaidd yn cael eu hystyried ac nad ydym yn camfanteisio ar bobl mewn 
gwledydd eraill. Dylem ystyried defnyddio coedwigaeth gynaladwy a pheidio â phrynu coed 
sy’n golygu dinistrio ardaloedd o fforestydd glaw. Mae’n ofynnol i ni hefyd ganolbwyntio ar ein 
defnydd o adnoddau y gellir eu dinistrio a defnyddio mesurau eraill.

108 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r data ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, Uned Ddata Cymru
109 Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r data ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili, Uned Ddata Cymru 

Ffigur 57: Ôl troed ecolegol fesul person (hectarau byd-eang) ar gyfer awdurdodau lleol Gwent, 2011
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Ffigur 58: Ôl troed carbon fesul person (tCO2e) ar gyfer awdurdodau lleol Gwent, 2011
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Effeithiau mudo

“Rydym angen agwedd fwy blaengar tuag at addasu adeiladau segur yn dai” 
(Cyfranogydd yng ngweithdy ardal gymuned Dwyrain y Cymoedd Canol 11 Awst 2016)

Rydym yn byw mewn oes gymhellgar ac yn dgweld pobl yn mudo ar raddfa anhygoel, 
sy’n adlewyrchu’r heriau a ddaw yn sgil gwrthdaro rhyngwladol. Bydd y cynnydd yn nifer y 
ffoaduriaid a’r ceiswyr lloches yn cael effaith ar ein gallu i reoli ein hadnoddau naturiol yn 
gynaladwy, gan gynnwys cyfanswm y cyflenwadau tai a bwyd fydd ar gael. 

Mae pwysau byd-eang yn debygol o gael effaith gynyddol ar y tueddiadau a’r canlyniadau. Bydd 
cynnydd mewn poblogaeth ledled y byd a newid yn yr hinsawdd yn cael effaith uniongyrchol ar 
rannau mwyaf bregus y byd, ond bydd hefyd yn effeithio ar y bwyd a’r adnoddau fydd ar gael a 
rhagwelir y bydd yn arwain at gynnydd mewn alltudio a mudo. 

Bydd yr effaith uniongyrchol ar Gymru o ganlyniad i newid hinsawdd fwyaf tebyg yn cynnwys 
hafau sychach a phoethach (a’r problemau iechyd a ddaw yn sgil hynny) a gaeafau cynhesach a 
gwlypach (gyda stormydd yn fwy garw ac aml). Caiff ardaloedd Is-Sahara eu heffeithio ar raddfa 
uwch, o bosibl yn arwain at gynnydd mewn lefelau mudo i gyfeiriad y gogledd, a bydd hyn yn 
cael effaith sylweddol ar adnoddau naturiol. 

Oherwydd maint y nwyon tŷ gwydr sydd wedi eu hallyrru eisoes, mae rhai newidiadau i’r 
hinsawdd yn anorfod, a bydd yn rhaid i’r fwrdeistref sirol addasu. Gall yr addasiad hwn gynnwys 
addasu ffabrig ffisegol yr amgylchedd adeiledig er mwyn ymdopi gyda rhagor o ddigwyddiadau 
mewn tywydd garw, neu leoli datblygiadau mewn ardaloedd sy’n llai agored i effeithiau 
newid hinsawdd. Mae addasu i newid hinsawdd yn derbyn sylw manylach yn yr adran ‘Caerffili 
Gydnerth’.

Bydd gan atal newid hinsawdd oblygiadau i ddylunio adeiladau newydd, yn enwedig o safbwynt 
effeithiolrwydd ynni, insiwleiddio, effaith haul ac oeri goddefol. Dylai dyluniad adeiladau 
ddefnyddio technolegau gwyrdd cyn belled ag y bo modd, er mwyn lleihau’r galw am ynni.

Busnesau lleol

Mae busnesau yn y fwrdeistref sirol yn amrywio o gwmniau mawr diwydiannol / masnachol 
sy’n cyflogi nifer fawr o bobl, i fusnesau bach sy’n cyflogi cyn lleied ag un aelod staff. Mae newid 
hinsawdd yn effeithio ar fusnesau - yn cynnwys niwed uniongyrchol a achosir gan ddigwyddiadau 
eithriadol, effaith newidiadau graddol, colledion yn sgil aflonyddiad ar y busnes ac effeithiau 
niweidiol ar fuddsoddiadau ariannol. Mae’n bosibl bod busnesau bach yn fwy  tebygol o ddioddef 
yn sgil digwyddiadau tywydd eithriadol, oherwydd yswiriant annigonol neu adnoddau annigonol 
ar gyfer ailgychwyn yn syth. Caiff busnesau eu heffeithio hefyd yn sgil effaith newid hinsawdd ar 
drafnidiaeth, cyflenwadau ynni, cyflenwadau dŵr a gwasanaethau eraill.
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Beth arall wnaethom ei ddysgu o’n gweithgarwch ymgysylltu?

Roedd yr adborth o’r gweithdai ardaloedd cymuned yn amlygu’r materion canlynol:

• Mae gormod o dyrbinau gwynt yng Nghwm Rhymni Uchaf.
• Mae’n ofynnol i ni fuddsoddi mewn rhagor o ffermydd haul, cynlluniau ynni dŵr a threnau trydan. 
•  Mae’n ofynnol i ni fuddsoddi mewn cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol (megis 

ffermydd gwynt a ffermydd haul) sy’n rhannu canran o’r elw gyda’r gymuned, fel y gall y 
gymuned drafod sut y caiff yr arian ei ddefnyddio a phrynu i mewn i’r cynlluniau. 

•  Mae pobl yn colli diddordeb mewn cynlluniau ynni adnewyddadwy unwaith y bydd y tariff 
cyflenwi trydan yn gostwng, felly mae’n ofynnol i ni gadw eu diddordeb. 

•  Mae angen strategaeth genedlaethol i werthu buddion tyrbinau gwynt, ac i annog 
awdurdodau cyfagos i weithio gyda’i gilydd. 

•  Rydym angen cartrefi cynaliadwy a mwy effeithlon o safbwynt ynni ac sydd hefyd yn addas 
i bwrpas. 

• Mae prinder tai yn fater y dylid rhoi sylw iddo. 
• Mae yna ormod o adeiladau gwag a gellid eu haddasu ar gyfer tai. 
•  Nid oes digon yn cael ei wneud ynghylch trafnidiaeth cynaliadwy. Rydym angen cysylltiadau 

trafnidiaeth er mwyn cael mynediad at waith, yn enwedig y rhai ohonom sy’n gweithio 
shifftiau. 

•  Ar y funud mae gennym ôl troed ecolegol isel – sut y gallwn gynyddu ein ffyniant heb 
gynyddu ein hôl troed ecolegol?
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Tueddiadau ar gyfer yr ardal a Chymru yn y dyfodol 

“Mae’n bwysig cael llwybrau cerdded a llwybrau beicio diogel a thawel” (Cyfranogydd yn ein 
digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 3 Awst 2016)

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr eisoes wedi achosi i dymheredd byd-eang godi 0.7C. Mae’n ofynnol 
cymryd camau sylweddol er mwyn parhau i ostwng lefelau allyriadau carbon i gwrdd â thargedau’r 
dyfodol, atal y lefelau rhag dod yn beryglus, ac atal cynnydd mewn tymheredd yn y dyfodol. 

Mae’n ofynnol i ni wneud rhai newidiadau mawr ac yn ddiymdroi i’r modd rydym yn teithio, yn 
rheoli ein tir, yn cynhesu ein cartrefi ac yn cynnal ein economi. Ond gall Caerffili carbon isel fod 
yn ffyniannus, gan ddod â llawer o fanteision y tu hwnt i fynd i’r afael â newid hinsawdd, gan 
gynnwys ynni rhatach a mwy dibynadwy, gwell ansawdd aer a chartrefi mwy cysurus110.

Rhaid i ni sicrhau ein bod – wrth gymryd camau i leihau allyriadau (er enghraifft, trwy newid 
dyluniad adeiladau) - yn sicrhau hefyd bod yr adeiladau hynny wedi eu haddasu ar gyfer amodau 
hinsawdd y dyfodol111.

Mae’n ofynnol rhoi blaenoriaeth i drafnidiaeth cynaliadwy, datblygu cynllun trafnidiaeth 
integredig sy’n gwella ac yn gwarchod yr amgylchedd adeiledig a naturiol, yn lleihau allyriadau 
carbon, yn gwella diogelwch yr holl deithwyr ac yn cyfrannu tuag at economi effeithlon. Mae 
mannau agored, parciau a gwelliannau cyffredinol i’n strydoedd yn debygol o annog pobl i 
deithio mewn modd mwy cynaliadwy.

O safbwynt ynni, diogelwch a thlodi ynni, rhagwelir y bydd y galw am ynni 53% yn uwch yn 2030 nag 
yn 2004, ac y bydd y galw am nwy yn cynyddu 60% erbyn 2040. Ar lefel y DU, erbyn 2020 amcangyfrifir 
y bydd 50% o olew y wlad yn dod o wledydd ansefydlog ac y bydd 80% o danwydd yn dod o dramor112. 
Gwelir defnyddio nwy fel pont rhwng sefyllfa bresennol y DU a dyfodol gyda charbon is. 

Mae seilwaith ynni sy’n heneiddio, dibyniaeth ar nwy o dramor a’r angen am fuddsoddiad trwm 
mewn gorsafoedd pŵer a’r grid trydan yn golygu na ellir cymryd cyflenwadau ynni yn ganiataol 
yng Nghymru yn 2050. Fodd bynnag, mae gan Gymru botensial mawr ar gyfer cynhyrchu 
ynni carbon isel trwy ddefnyddio pŵer gwynt a llanw, ond fel mewn adaloedd eraill yn y DU, 
mae’n ofynnol buddsoddi mewn seilwaith a chael cefnogaeth wleidyddol er mwyn gwneud 
y gorau o’r adnodd hwn. Mae’n ofynnol gwneud rhagor o fuddsoddiad mewn cyhyrchu ynni 
adnewyddadwy a chynlluniau ynni adnewyddadwy ar sail cymunedol.

Ers cenedlaethau, mae amgylchedd y fwrdeistref sirol wedi darparu’r adnoddau sylfaenol i 
fyw arnynt, yn ogystal â ‘gwasanaethau’ megis peillio cnydau ac atal dŵr llifogydd. Rydym yn 
dibynnu ar yr amgylchedd, ond mae yna her i reoli’r gwahanol fuddiannau ym meysydd amaeth, 
diwydiant, cymunedau, tai, ynni, adeiladu a thwristiaeth wrth i ni ei ddefnyddio, tra hefyd yn 
anelu ar wella bioamrywiaeth a chynnal y tirweddau sy’n golygu cymaint i ni. 

O ran diogelwch bwyd, mae diogelwch bwyd byd-eang yn dibynnu ar gael digon o fwyd (a 
mynediad digonol at fwyd) i fwydo pawb. Felly, dylid ystyried diogelwch bwyd Cymru o fewn 
cyd destun byd-eang. Gall newid hinsawdd effeithio ar argaeledd dŵr, cyfansoddiad tir, pwysau 
cnydau a chynhyrchedd stoc. Bydd ein gallu i addasu i’r newidiadau hyn yn penderfynu beth 
fydd effaith newid hinsawdd ar ddiogelwch bwyd113.

110 Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Cymru 2010, Llywodraeth Cymru
111 Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Cymru 2010, Llywodraeth Cymru
112 Generation 2050: Better Long-Term Decision Making – A Resource for Local Government (Netherwood Sustainable Futures, 2014)
113 Papur Ymchwil ar Ddiogelu’r Cyflenwad Bwyd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2013) 
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Mae’r heriau i ddiogelwch bwyd yn cynnwys;
•  Cydbwyso cynaliadwyedd cyflenwi ac angen yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod cyflenwadau 

bwyd yn fforddiadwy.
•  Sicrhau bod yna sefydlogrwydd digonol mewn cyflenwadau bwyd a diogelu’r mwyaf bregus 

rhag newidiadau posibl.
• Sicrhau mynediad byd-eang at fwyd a rhoi diwedd ar lwgu. 
• Rheoli cyfraniad y drefn fwyd tuag at atal newid hinsawdd.
• Cynnal gwasanaethau bioamrywiaeth ac ecosystemau tra’n rheoli cyflenwadau bwyd.114

O ran diogelwch dŵr, mae pwysau sylweddol ar adnoddau dŵr. Dŵr wyneb yw’r brif ffynhonell 
gan nad oes llawer o ddŵr daear. Mae hyn yn gwneud cyflenwad yn ddibynnol ar osgoi sychder, 
glawiad isel ac afonydd isel, amodau a fydd yn fwy cyffredin gyda newid hinsawdd. Rhagwelir y 
bydd newid hinsawdd yn newid patrymau glawiad, gyda gaeafau gwlypach a hafau sychach, ac 
mae’n ofynnol i gadwraeth natur barhau i chwarae ei ran o safbwynt gwarchod ansawdd ein dŵr.

O safbwynt mudo, mae pwysau byd-eang yn debygol o gael effaith gynyddol a sylweddol ar 
rannau mwyaf bregus y byd, a bydd hyn hefyd yn effeithio ar argaeledd bwyd ac adnoddau - 
rhagwelir y bydd hyn yn arwain at ragor o alltudio a mudo. 

Materion ar gyfer ystyriaeth bellach bosibl 
Awgrymiadau yw’r canlynol ar gyfer materion amserol a allai fod yn destun gwaith manwl 
pellach wrth i ni symud ymlaen i ddadansoddi ymatebion ac i drafod y Cynllun Llesiant. Mae’r 
syniadau hyn wedi codi oddi wrth feysydd a drafodir yn yr adran hon o’r ddogfen:

1.   Cynyddu nifer y prosiectau ynni adnewyddadwy, gan gynnwys rhagor o gyfleoedd ar gyfer 
cynlluniau sy’n cynnwys y gymuned. 

2.  Adeiladu cartrefi cynaliadwy ac ynni effeithlon, sy’n addas i bwrpas, a gwneud adeiladau / 
safleoedd presennol yn fwy cynaliadwy. 

3.  Creu cymunedau cynaliadwy, gyda gwell cyswllt rhwng cartrefi a safleoedd gwaith er mwyn 
lleihau’r angen am deithio i’r gwaith mewn car.

4. Datblygu system deithio fodern, carbon isel, integredig a chynaladwy.
5.  Hyrwyddo mwy o weithio gartref a datblygu rhagor o dechnolegau gwyrdd, er mwyn lleihau’r 

angen am deithio.
6.  Cynnwys cymunedau wrth lunio penderfyniadau a’u hannog i gymryd perchnogaeth o’u 

hardaloedd lleol a gweithio tuag at gynhyrchu ynni adnewyddadwy a chynhyrchu bwyd yn 
gymunedol.

7. Deall goblygiadau mudo / mewnfudo a datblygu ‘ymateb Caerffili’.
8.  Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy (o safbwynt yr amgylchedd) – dylai pawb fod yn derbyn 

gwybodaeth am hyn fel eu bod yn ymwybodol o oblygiadau lleol a byd-eang eu gweithredoedd.

Dangosyddion Perthnasol
• Faint (mewn megawat) o offer ynni adnewyddadwy gaiff ei osod 
• Dwysedd y carbon a’r deunydd organig mewn pridd
• Oˆl troed ecolegol Cymru
• Faint o wastraff a gynhyrchir ond na chaiff ei ailgylchu – fesul person
• Allyriadau tŷ gwydr yng Nghymru
• Allyriadau nwyon tŷ gwydr oherwydd defnyddio nwyddau a gwasanaethau byd-eang yng Nghymru

114 Foresight Project Looking at the Increasing Pressure on the Global Food System Between Now and 2050, Swyddfa dros 
Wyddoniaeth Llywodraeth y DU (2011) )
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Asesiad o Risg Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Cymru (Defra / Llywodraeth Cymru, 2012) 

BR19 Papur Cefndir Ynni Adnewyddadwy (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, 2015)

Asesiad o Risg Newid yn yr Hinsawdd (Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, 2016) 

Asesiad o Risg Newid yn yr Hinsawdd (Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, 2012) 

Strategaeth Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd 2010 (Llywodraeth Cymru)

Gwybodaeth amgylcheddol ar gyfer Asesiadau Llesiant (Cyfoeth Naturiol Cymru, Hydref 2016)

Papur Ymchwil Diogelwch Bwyd (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2013) 

Foresight Project Looking at the Increasing Pressure on the Global Food System Between Now 
and 2050, Swyddfa dros Wyddoniaeth Llywodraeth y DU, (2011)

Generation 2050: Better Long-Term Decision Making – A Resource for Local 
Government (Netherwood Sustainable Futures, 2014)

Trafnidiaeth Ffyrdd: Lleihau Allyriadau CO2 o Gerbydau (Y Comisiwn Ewropeaidd, 2016)

Deall Llesiant Lleol: Crynodeb o’r data ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili (Uned Data Cymru, 2016) 

Adroddiad Amcanestyniadau ynghylch Tlodi Tanwydd yng Nghymru 
2011 / 2012 (Llywodraeth Cymru, 2012)

Strategaeth Gwastraff Llywodraeth Cymru 2010 (Llywodraeth Cymru)
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PENNOD 4 - AGENDA RHANBARTHOL GWENT A THU HWNT

Ffigur 59: Map o ardal Gwent a ffiniau awdurdodau lleol.
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Mae’r bennod hon yn ceisio ystyried cyd-destun rhanbarthol ardal bwrdeistref sirol Caerffili. 
Mae’r ardal llywodraeth leol yn gorwedd o fewn yr hyn y gellir ei ystyried fel ‘Gwent’, ynghyd 
â phedwar awdurdod lleol arall sy’n yr ardal: Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd a Sir Fynwy. 
Mae’r Bwrdd Iechyd Lleol wedi ei gynnwys yn yr ôl troed yma, ac hefyd y Gwasanaeth Heddlu 
lleol a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Mae’r Cyngor Gwirfoddol Cymunedol yn gweithredu 
dros yr holl awdurdodau lleol heblaw Torfaen. Caiff danfon ei weithredu ar ran rhai partneriaid 
o dan ardal weinyddol Gwent, a gwasanaeth a danfon yn unol â ffiniau gweinyddol cyffelyb. 
Mae aelodau statudol eraill yn gwasanaethu ardaloedd daearyddol llawer ehangach megis 
Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae hyn yn wir hefyd 
am aelodau eraill a wahoddwyd i fod yn aelodau o’r Bwrdd – y Gwasanaeth Prawf, Cwmni 
Adsefydlu Cymunedol a Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fodd bynnag, mewn rhai achosion mae 
danfon yn ddibynnol ar ôl troed Gwent, er gwaethaf cyfrifoldebau daearyddol ehangach. 

Mae’r pump Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cydweithio ar eu hasesiadau ac wedi 
rhannu ffynonellau data ac arferion cyffredinol trwy Grŵp Asesu Llesiant Strategol Lleol 
Gwent (G-SWAG). Er bod gwahaniaethau demograffig sylweddol ar draws y rhanbarth, fe fydd 
angen alinio canlyniadau yn y dyfodol – yn bennaf oherwydd bod rhai partneriaid danfon yn 
gweithredu ar ôl troed rhanbarthol neu is-ranbarthol. Bydd eto yn ofynnol cadw mewn cof 
amcanion llesiant yr holl bartneriaid a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n gweithredu 
ar draws ardal Gwent.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi newid cyfeiriad strategol 
ac yn mynnu bod meysydd gwaith penodol yn cael eu darparu dros ardal ddaearyddol 
ehangach nag un awdurdod lleol. Yn y mwyafrif o achosion, mae hyn oherwydd meini prawf 
polisi, deddfwriaeth neu gyllid. Mae hyn ynddo’i hun yn ychwanegu haen o gymhlethdod 
ychwanegol, oherwydd bod llawer o’r meysydd gwaith yn uniongyrchol berthnasol i 
lesiant y boblogaeth. Mae strwythurau llywodraethu a darparu y tu allan i reolaeth Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac mewn rhai achosion mae wedi bod yn anodd penderfynu pwy 
sy’n gyfrifol am beth.

Yn y bennod hon, amlygir rhai o’r materion llesiant allweddol a gafodd eu hystyried fel 
rhan o’r asesiad hwn, un ai oherwydd eu bod wedi cynnig data a mewnolwg ar gyfer atal 
problemau hirdymor, neu oherwydd eu bod yn rhan o strwythurau danfon eraill sy’n 
perthyn i ddyletswyddau llesiant cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Ym mhob achos, maent yn 
wasanaethau sydd – neu a ddylai fod – yn cael eu darparu ar y cyd. 

Maes blaenoriaeth allweddol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan o safbwynt 
gweithio rhanbarthol yng Ngwent yw Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Mae 
Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yng Ngwent yn nodi y gwelir bod Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ‘yn darparu cyd-destun polisi ffafriol ar gyfer gwneud 
newidiadau ar lefel systemau er mwyn creu amgylchedd cefnogol, datblygu sgiliau personol, 
cryfhau cymunedau ac ail-gyfeirio gwasanaethau er mwyn gwella iechyd’.115

187

115 Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Gwent, 2015
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Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod 

Profiadau o straen dirfawr mewn plant yw Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACE’s) 
(fel camdriniaeth neu esgeulustod) a gallant anafu plant yn uniongyrchol, neu effeithio arnynt 
drwy’r amgylchedd y maent yn byw ynddo (megis tyfu i fyny mewn cartref lle mae trais neu 
gydag oedolion sydd â phroblemau alcohol neu gyffuriau). 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ar y cyd gyda Phrifysgol John Moores, Lerpwl) wedi gwneud 
astudiaeth116 o Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod a’u heffaith ar ymddygiad niweidiol-
i-iechyd rhai o oedolion Cymru gan holi 2,028 o bobl ynghylch eu hymddygiad a’u hiechyd 
cyfredol a’u profiadau o Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod. 

Canfu’r arolwg bod 47% o’r ymatebwyr wedi nodi iddynt brofi o leiaf un Profiad Niweidiol yn 
Ystod Plentyndod, a 14% wedi profi pedwar neu fwy. Mae’r cyfrannau hyn yn gyson gyda’r 
rhai a ganfuwyd mewn rhannau eraill o’r DU, yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd. Mae hefyd yn 
wybyddus bod y rhai sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig mewn mwy o berygl o ddioddef 
nifer o Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod.

Mae’r astudiaeth hefyd yn edrych ar y modd y mae profiadau gwael yn ystod plentyndod 
yn gallu cael effaith negyddol mewn blaenlecyndod ac ym myd oedolion. Maent hefyd yn 
cyfrannu tuag at broblemau iechyd meddwl ac afiechydon fel canser, clefyd y galon a chlefyd 
siwgr Math I, gan achosi nid yn unig marwolaeth gynnar ond hefyd perfformiad gwael yn yr 
ysgol ac ymgymryd â throsedd. Mae Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod yn tueddu i 
fod yn brofiadau i genedlaethau o deuluoedd ac yn cyfyngu cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth i 
fywyd o iechyd gwael ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

115 Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Gwent, 2015
116   Astudiaeth Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod : Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a’u heffaith ar Ymddygiad 

Niweidiol-i-Iechyd Ymysg Oedolion Cymru, Iechyd y Cyhoedd Cymru (2015)
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Mae Ffigur 60 yn dangos nifer yr oedolion yng Ngymru sydd wedi bod yn agored i 
wahanol fathau o Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod.

Ffigur 60: % o oedolion yng Nghymru fu’n agored i wahanol fathau o Brofiadau Niweidiol 
yn ystod Plentyndod
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Mae ffigur 61 yn dangos sut y gall Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod gynyddu’r risg i 
berson ddatblygu arferion hunan-niweidiol. 

Ffigur 61: Tebygolrwydd i’r rhai sydd â 4+ o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 
ddatblygu arferion hunan-niweidiol. 
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Trwy gydweithio, credir y gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gael effaith bositif trwy 
fabwysiadu agwedd unedig tuag at atal Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod, a datblygu’r 
gwasanaeth ymateb mwyaf addas. Mae atal Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod yn 
debygol, nid yn unig o wella profiadau plant yn ystod eu blynyddoedd cynnar, ond hefyd o 
ostwng lefelau arferion niweidiol i iechyd gydol eu bywyd ac ar draws cenedlaethau. Nid yw 
manteision atal Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod wedi eu cyfyngu i iechyd – mae 
hefyd yn gysylltiedig â throsedd treisgar a phroblemau cymdeithasol, megis graddfeydd 
beichiogrwydd ymysg genethod yn eu harddegau. 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn gyfle i leihau Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod trwy ymdrechion i gyflawni ei 
nod sef Cymru iachach a mwy cyfartal. 

Gwent Mwy Diogel

Cafodd Gwent Mwy Diogel ei sefydlu yn gynnar yn 2015 er mwyn darparu cyfleoedd ar y cyd 
i addysgu ac i ail ddylunio diogelwch cymunedol rhanbarthol Gwent a chefnogi darpariaeth 
leol. Mae llawer o’r wybodaeth wedi ei chymryd allan o’r Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel 
2015-16, ym Mhennod 3 yn adran ‘Caerffili Gydlynus’ mae’n edrych ar yr hyn y gallai Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ei wneud yn seiliedig ar bartneriaeth Gwent gyfan i 
gefnogi diogelwch cymunedol yn yr ardal. 

Mae Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel yn pwysleisio pwysigrwydd mynd i’r afael â thlodi, 
sydd wedi bod yn thema reolaidd gydol yr asesiad llesiant, ac yn un sy’n gofyn am weithredu 
gan yr holl bartneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Cyfeirir hefyd at y problemau 
a achosir gan Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod. Mae’r Asesiad Strategol yn nodi y 
gall amddifadedd ac anghyfartaledd rhwng wardiau a phreswylwyr yng Ngwent gynyddu’r 
tebygolrwydd o ddod yn ddioddefwr neu yn droseddwr. Mewn llawer achos, gellir olrhain 
ymddygiad troseddol yn ôl i amgylchiadau cymdeithasol a theuluol difreintiedig, mewn 
cartrefi lle gall unigolyn ddioddef profiadau yn ymwneud ag alcohol, camddefnyddio cyffuriau, 
trosedd a thrais yn y cartref. Mae’n bosibl bod graddfeydd anghymesur trosedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn gysylltiedig ag amddifadedd ar draws rhannau o Went, gan fod gan Went 
rai o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn mesur mathau amryfal o amddifadedd.117

Mae Asesiad Strategol Gwent Mwy Diogel yn dangos bod troseddau Niwed Troseddol a Thanau 
Bwriadol wedi cynyddu 3.5% yn ystod 2015-16 ar draws Gwent ac yn cyfrif am 18.5% o holl 
droseddau Gwent. Nodir bod tystiolaeth yn awgrymu bod cysylltiad agos rhwng troseddau Niwed 
Troseddol a Thanau Bwriadol ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, gydag ardaloedd a materion 
blaenoriaeth yn aml yn gorgyffwrdd. Ochr yn ochr gyda’r tywydd, mae’r asesiad strategol yn nodi 
troseddau ieuenctid fel prif yrrwr ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel, niwed a chynnau tanau 
ar draws Gwent. Awgrymir y byddai targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol a niweidio / cychwyn 
tanau trwy weithgareddau i ddifyrru a phatrolau partneriaeth o bosibl yn arwain at leihad mewn 
digwyddiadau a throseddau o’r math hwn. Pwysleisir bod troseddu lefel isel yn aml yn fan cychwyn 
troseddu gan berson wrth iddo / iddi dyfu i fyny.Felly mae ymyrraeth ac addysg gan dargedu 
plant 0-10 oed yn debygol o arwain at lai o ail droseddu yn y dyfodol. Bydd yn ofynnol i’r gwaith 
partneriaeth ganfod beth sy’n arwain at drosedd yn y lle cyntaf ac adnabod dulliau ymyrraeth addas 
i atal pobl ifanc rhag mynd i mewn i’r system droseddol, a pharhau i weithio gydag ail-droseddwyr. 

117 Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, Llywodraeth Cymru
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Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 

Mae Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb statudol a roddir ar Bartneriaethau 
Diogelwch Cymunedol cydlynol awdurdodau lleol er mwyn datblygu strategaeth i ymladd 
camddefnyddio sylweddau. Mae ei aelodaeth yn cynnwys rhai o’r partneriaid Diogelwch 
Cymunedol: y pum awdurdod lleol yng Ngwent, Heddlu Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan a’r Gwasanaethau Prawf, ynghyd â chynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Troseddu Ieuenctid, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a darparwyr arbenigol y trydydd sector. 

Er mwyn ymgymryd â’i ddyletswydd statudol mae Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent wedi 
cynhyrchu asesiad anghenion statudol ar gyfer camddefnyddio sylweddau – cyfeirir ato ym 
Mhennod 3. Mae’n derbyn cyfrifoldeb dros Gronfa Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau 
Llywodraeth Cymru (cyfalaf a refeniw) er mwyn sicrhau gwariant ar draws ardal Gwent. 
Mae gwasanaethau wedi eu comisiynu ar gyfer oedolion a phobl ifanc, a darperir haen 
arbenigol, uwch, o wasanaethau arbenigol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae 
Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent yn rheoli nifer o fannau arbenigol yn ardal Gwent sy’n darparu 
ystod o ymyrraethau ar gyfer camddefnyddwyr sylweddau a’u teuluoedd, a rhai o’r rhain yn 
berthnasol i driniaeth ac adsefydlu trwy fandad llys.

Bwrdd Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais 
Rhywiol Gwent 

Mae ardal Gwent yn peilotio (ar ran Llywodraeth Cymru) trefniant rhanbarthol ar gyfer darparu 
gwasanaethau trais yn y cartref (yn cynnwys gwasanaethau a gomisiynwyd) gyda golwg ar 
sefydlu trefniadau cyffelyb ar draws Cymru o Ebrill 2017. Er mwyn gwneud hyn, mae nifer o gyn 
swyddi lleol wedi eu cyfuno i ffurfio tim rhanbarthol, dan arweiniad Cyngor Dinas Casnewydd. 

Mae aelodaeth y Bwrdd yn debyg i aelodaeth Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent, ac yn caniatau 
i bartneriaid gynllunio a darparu gwasanaethau ar sail rhanbarthol. Bydd Gwasanaeth Eirioli 
Trais yn y Cartref Annibynnol – sy’n wasanaeth arbenigol – ar lefel rhanbarthol o 2017 ymlaen, 
gyda’r bwriad o gynyddu cadernid a gallu o fewn y gwasanaeth. Caiff y prosiect ei gefnogi gan 
Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent. 

Yn ddiweddar mae’r Bwrdd wedi comisiynu asesiad angen strategol i holl ardal Gwent 
ar gyfer trais yn y cartref (gan gynnwys trais rhywiol a thrais yn erbyn merched). Bydd yr 
asesiad angen yn cefnogi cynllun darparu rhanbarthol, sef gofyniad statudol a roddwyd ar y 
pump awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Hefyd mae’r tim yn cefnogi’r 
Fframwaith Hyfforddi Genedlaethol ar draws ardal Gwent ac ar chwech lefel gwybodaeth, 
yn cynnwys arweinwyr strategol a’r holl staff sector cyhoeddus. Mae hyn yn golygu datblygu 
dadansoddiad anghenion hyfforddiant rhanbarthol a chynllun hyfforddi. Mae hyfforddiant 
yn orfodol i’r holl staff o fewn awdurdodau lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.          

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cefnogi Pobl 

Mae Cronfa Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru (cronfa gefnogol yn ymwneud â thai) wedi 
ei chynllunio ar lefel ranbarthol (fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru) ac yn ymateb i 
anghenion lleol. Mae’r gronfa yn cefnogi atal digartrefedd, tai â chymorth a darparu lloches yn 
achos trais yn y cartref. 
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Bwrdd Gwarchod Plant De Ddwyrain Cymru 

Cafodd Bwrdd Gwarchod Plant De Ddwyrain Cymru ei sefydlu o dan Ddeddf Plant 2004. Ers 
Ebrill 2013, mae’r pump cyn fwrdd lleol yng Ngwent wedi uno i greu un bwrdd rhanbarthol. Rôl 
y Bwrdd yw cydlynu gwaith gwarchod amlasiantaeth ar gyfer plant a sicrhau effeithiolrwydd y 
canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’r Bwrdd wedi sefydlu cynllun strategol 3 blynedd 
gan ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth dros y cyfnod hwnnw. Y nodau cyfredol yw’r canlynol: 

• Ni fydd plant yn dioddef niwed oherwydd esgeulustod.
•  Ni fydd y glasoed yn dioddef oherwydd hunan-niweidio / hunanladdiad, mynd ar goll, 

camddefnyddio sylweddu ac alcohol, camfanteisio rhywiol, defnyddio ymddygiad 
gwrthgymdeithasol neu droseddol.

•  Bydd plant a phobl ifanc sy’n byw gyda thrais yn y cartref, problemau iechyd meddwl rhieni a 
/ neu rhieni yn camddefnyddio sylweddau yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol yn gynnar 
er mwyn sicrhau gwell canlyniadau. 

Mae’r Bwrdd yn rhannu nifer o adeiladau gyda’r Bwrdd Gwarchod Oedolion.

Bwrdd Gwarchod Oedolion

Mae Bwrdd Gwarchod Oedolion Gwent yn gwasanaethu’r pump awdurdod lleol yng Ngwent 
a chafodd ei sefydlu yn 2011. Ei fwriad yw sicrhau bod oedolion a’r rhai sydd mewn perygl 
oddi wrth gamdriniaeth ac esgeulustod yn cael eu gwarchod. Mae’r Bwrdd yn llunio cynllun 
blynyddol i sicrhau atebolrwydd a gwerthuso ym maes gwarchod oedolion. Ei feysydd 
blaenoriaeth cyfredol (ynghyd â dyletswyddau eraill y Bwrdd) yw trais yn erbyn merched, trais yn 
y cartref a thrais rhywiol ac ansawdd gofal. 

Bwrdd Trawsnewid Rhanbarthol Gwent

Er mwyn sicrhau cydweithrediad a phartneriaeth ymysg y partneriaid perthnasol, mae Rhan 9 o 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gofyn am weithredu trefniadau 
llywodraethu a rheoli pendant. Mae Bwrdd Gwent yn cynnwys y pump awdurdod lleol, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r ddau gyngor cymunedol gwirfoddol sy’n weithredol yn ardal 
Gwent. Swyddogaeth y Bwrdd yw darparu gwasanaeth llywodraethu ffurfiol fydd yn arolygu 
trefniadau partneriaid ar gyfer integreiddio gwasanaethau yn y dyfodol, gan ddefnyddio cyllid 
cyffredin ac arwain trefniadau comisiynu fe bo’n addas. Y bwriad yw integreiddio trefniadau 
ar gyfer cynllunio, comisiynu a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn 
arwain at welliannau ac yn sicrhau effeithiolrwydd gwasanaeth i gwrdd â galwadau yn y dyfodol. 

Mae Rhan 2, Adran 14 o’r Ddeddf yn gofyn bod awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol gyda’i 
gilydd yn llunio asesiad o’r anghenion ar gyfer gofal a chefnogaeth, ac anghenion cefnogol i ofalwyr 
yn ardaloedd yr awdurdodau lleol. Mae gofal a chefnogaeth yn berthnasol i bobl sy’n wybyddus i’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol ond mae’n rhaid hefyd cydnabod bod nifer fawr o bobl eraill yn cael 
eu cefnogi trwy wasanaethau ataliol, ac mae ymchwil cychwynnol yn amcangyfrif y gallai’r nifer fod 
tua 1 o bob 5 o bobl.

Rydym yn cydnabod bod angen cyswllt rhwng Asesiad Anghenion y Boblogaeth a’r asesiad 
hwn. Er bod y diffiniad o lesiant ychydig yn wahanol ym mhob Deddf, mae synergedd i’w ennill a 
dyblygu i’w osgoi trwy gysylltu’r asesiadau gyda’i gilydd.
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Cynhyrchwyd Asesiad Anghenion Poblogaeth ym mis Tachwedd 2016. Bydd hwn yn cyfrannu 
tuag at gynllun ardal, yn gosod allan ystod a lefel y gwasanaethau y bwriadant eu darparu (neu 
drefnu i gael eu darparu) mewn ymateb i’r Asesiad Anghenion Poblogaeth erbyn 1 Ebrill 2018.

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn rhannu egwyddorion cyffelyb gyda 
nifer o strategaethau a deddfwriaethau cenedlaethol. Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn rhannu 
egwyddorion sydd bron yr un fath â rhai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. A’r prif 
wahaniaeth rhwng y Deddfau yw’r amserlenni: mae’r Asesiad Anghenion Poblogaeth yn nodi 
cyfnod o 3-5 blynedd ar sail cylchoedd etholaethol a’r Asesiad Llesiant o dan Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn awgrymu cyfnod o 20-30 mlynedd.

Mae’r meysydd diddordeb sy’n codi o’r Asesiad Anghenion Poblogaeth yn canolbwyntio ar 
anghenion oedolion a phlant sydd â mynediad at gefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol, a 
chânt eu crynhoi yn Ffigur 62.

Thema Graidd Meysydd Diddordeb sy’n dod i’r Amlwg

Plant a Phobl Ifanc •  Tai a lleoliadau lleol ar gyfer plant gydag anghenion cymhleth 
•  Trefniadau trosglwyddo rhwng gwasanaethau plant a gwasanaethau 

oedolion a phrosesau symlach ar gyfer plant gydag anghenion 
cymhleth 

•  Ymyrraeth gynt a chefnogaeth o fewn y gymuned gyda chysylltiad 
agos ag ysgolion

• Plant sy’n derbyn gofal gan edrych ar gyrhaeddiad addysgol 
• Cefnogaeth iechyd meddwl ar gyfer plant 

Pobl Hŷn • Ynysu pobl hŷn
• Dementia
•  Cydlyniad symlach rhwng gwasanaethau gan gynnwys Gofal Iechyd 

Parhaus
• Tai addas ar gyfer pobl hŷn
•  Canolfannau Cefnogaeth lle caiff y person sylw, ymyrraeth gynharach 

a chefnogaeth gymunedol.

Gofalwyr • Gofalwyr ifanc a chefnogaeth ar gyfer teuluoedd
•  Cefnogaeth hyblyg ac addas i’r unigolyn, gan gynnwys cyngor, 

gwybodaeth a chymorth
• Cyfnodau ysbaid hyblyg i ofalwyr
• Hyfforddiant a chefnogaeth i ofalwyr gan gymheiriaid
• Modelau newydd o gefnogaeth i ofalwyr

Iechyd Meddwl • Rhagor o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
• Cefnogaeth emosiynol i blant mewn gofal 
• Llai o ynysu cymdeithasol, rhagor o gefnogaeth gymunedol 
•  Ymyrraeth gynnar a chefnogaeth gymunedol amserol gan gynnwys 

eiriolaeth

Anableddau Dysgu •  Byw’n annibynnol gyda mynediad at wasanaethau ymyrraeth cynnar 
yn y gymuned ac ymwybyddiaeth glir ymhlith y cyhoedd (gan 
gynnwys addysg gofalwyr – beth sy’n dderbyniol?)

• Pobl ifanc gydag awtistiaeth, tai, mynediad at wasanaethau dydd
• Cyfleoedd gwaith a hyfforddiant ar gyfer pobl gydag anawsterau dysgu
• Dementia ymysg pobl gydag anableddau dysgu
• Llety addas

Ffigur 62: Meysydd diddordeb sy’n dod i’r amlwg o’r Asesiad Anghenion Poblogaeth
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Partneriaeth Atal Troseddu Ieuenctid Gwent

Mae Partneriaeth Atal Troseddu Ieuenctid Gwent eto yn cynnwys y partneriaid diogelwch 
cymunedol statudol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu cynllun ar gyfer Gwent gyfan i hyrwyddo 
blaenoriaethau Cronfa Hyrwyddo Ymgysylltiad Positif Llywodraeth Cymru. Y nod yw atal pobl 
ifanc rhag gweithredoedd gwrthgymdeithasol, trosedd lefel isel, ac atal mynediad i’r system 
cyfiawnder troseddol. Caiff ystod o brosiectau ymyrryd eu gweithredu gan y Gwasanaethau 
Troseddu Ieuenctid, y Gwasanaethau Ieuenctid a Thimau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ledled 
Gwent. Mae’r prosiectau yn darparu gwasanaethau dargyfeiriol a gwasanaethau ymyrraeth, 
cefnogaeth deuluol a rhianta, cyfleoedd mentora a hyfforddi ac ymyrraeth gynnar gyda’r cyswllt 
cyntaf â’r system cyfiawnder troseddol ar gyfer y rhai dan 18 oed. 

Thema Graidd Meysydd Diddordeb sy’n dod i’r Amlwg

Iechyd Corfforol a Nam 
ar y Synhwyrau

•  Cefnogi pobl gydag anghenion corfforol a synhwyraidd o safbwynt 
byw yn annibynnol

• Sylw i bob oed o safbwynt anableddau corfforol
• Cludiant, llety a gwasanaethau hygyrch o fewn y gymuned 

Trais yn erbyn 
Menywod, Trais yn y 
Cartref a Thrais Rhywiol 

• Hyfforddiant i bawb
• Ymwybyddiaeth o berthynas iach, yn enwedig mewn ysgolion
• Gwasanaethau teuluol
• Cefnogaeth i ddioddefwyr
• Dadansoddi a mapio gwasanaeth
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PENNOD 5 – MATERION SY’N DEILLIO O’R ASESIAD 
LLESIANT I’W HYSTYRIED YMHELLACH GAN FWRDD 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI

Penderfynodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili lunio’r asesiad leol hwn o lesiant trwy 
archwilio data ac ymgysylltu gyda’r cyhoedd a phobl broffesiynol ynghylch y saith nod llesiant. 
Fel y manylwyd yn gynharach yn y ddogfen hon, mae digwyddiadau ymgysylltu helaeth wedi 
eu cynnal ledled y fwrdeistref sirol, a’r deilliannau wedi eu cyfuno gyda data o ystod eang o 
adroddiadau a gwybodaeth ystadegol, trafodaethau manwl gyda phobl broffesiynol o fewn 
yr awdurdod lleol ac o blith y sefydliadau sy’n bartneriaid i ni. Rydym eisoes wedi sylwi bod 
cysylltiad intrinsig rhwng y saith nod llesiant a amlygir yn yr asesiad hwn, a bydd llawer o’r 
materion a amlygir yn yr asesiad yn berthnasol i fwy nag un nod llesiant. 

Ar ddiwedd pob adran yn delio gyda’r nodau llesiant unigol, mae rhestr o awgrymiadau am 
faterion sy’n codi ac a allai fod yn destun gwaith manwl pellach wrth i ni symud ymlaen i 
ddadansoddi ymatebion a’r Cynllun Llesiant. Os ydym yn trafod y materion hyn yn unigol 
mae tua 60 ohonynt i gyd, ond rydym yn cydnabod bod llawer o’r materion gyda themâu 
tebyg iawn ar draws y gwahanol nodau llesiant. Materion ‘un sefydliad’ yw rhai o’r materion 
sy’n codi, ac ni fyddai Bwrdd Gwasnaethau Cyhoeddus Caerffili yn cael unrhyw effaith trwy 
gydweithio. Felly, fe ymgymerwyd ag ymarfer i ddileu unrhyw ddyblygu, i gyfuno materion 
cyffelyb ac i ‘wneud synnwyr’ o’r hyn mae’r materion yn ei olygu mewn gwirionedd. 

O ganlyniad i’r broses hon rydym wedi cyfyngu nifer y materion sy’n codi i restr o 36, a 
rhoddir manylion amdanynt isod: 

1.     Sicrhau manteision mwyaf Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer 
Bwrdeistref Sirol Caerffili.

2.   Datblygu trefn drafnidiaeth fodern, integredig a chynaladwy, gan gynnwys sicrhau’r 
budd mwyaf o’r Metro.

3.  Cysylltu trafnidiaeth cyhoeddus gyda darparu cyfleoedd teithio gweithredol. 

4.    Darparu hyfforddiant, prentisiaethau, gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli sy’n addas ar 
gyfer pob sector o fewn y gymuned.

5.   Sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn cefnogaeth a chyfleoedd addas er mwyn eu galluogi 
i ddilyn llwybr i waith (unai galwedigaethol neu academaidd) yn cynnwys cyngor gyrfa, 
mentora a phrofiad gwaith..

6.  Diogelu a gwella cynefinoedd er lles bioamrywiaeth.

7.   Gwella darpariaeth hyrwyddo a mynediad i fannau agored, mannau agored 
cymunedol, mannau agored gwyrdd a chefn gwlad ehangach. 

8.  Meithrin synnwyr cryfach o ‘ysbryd cymunedol’. 

9.   Lleihau risg llifogydd gan gynnwys diogelu tai, cymunedau ac seilwaith sy’n agored i berygl.
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10.   Rheoli’r defnydd o adnoddau naturiol yn cynaliadwy, a helpu cymunedau i ddeall yr 
angen am leihau ein hôl troed ecolegol. 

11. Sicrhau ein bod yn cynnal cyflenwadau diogel a chyson o ddŵr glan. 

12.  Lleihau materion amgylcheddol lefel isel (e.e. baw cŵn, sbwriel a thipio anghyfreithlon) 
trwy feithrin parch, cyfrifoldeb a pherchnogaeth at ardaloedd lleol. 

13. Cydbwyso’r angen am ddatblygu gyda diogelu’r amgylchedd.

14.  Lleihau anghyfartaledd y bwlch rhwng y poblogaethau mwyaf difreintiedig a’r lleiaf 
difreintiedig yn y fwrdeistref sirol o safbwynt disgwyliadau hyd bywyd a bywyd iach.

15.  Hyrwyddo newid fel bod cymdeithas yn mabwysiadu ymddygiad ac arferion iach ac na 
fydd cymaint o alw am drin afiechydon 

16. Cynyddu nifer yr oedolion a’r plant o fewn y fwrdeistref sirol sydd â’u pwysau yn iach. 

17. Lleihau ymhellach y graddfeydd ysmygu a’r arferiad o ysmygu.

18. Adnabod a thorri cylch Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. 

19. Gwella mynediad at feddygon teulu ac apwyntiadau ysbyty, 

20. Darparu gwell band llydan ac seilwaith TG, er mwyn sicrhau gwell cynhwysiad digidol. 

21.  Darparu gwybodaeth a gwasanaethau gwell a mwy hygyrch er mwyn grymuso pobl i 
wella eu lles a’u hiechyd eu hunain.. 

22.  Cefnogi cyfleoedd yn y gymuned ar gyfer addysg gydol oes, gweithgareddau hamdden 
a diddordebau. 

23. Mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd ym mhob grŵp oedran. 

24.  Sicrhau bod pobl yn teimlo’r ddiogel yn eu cymunedau trwy leihau trosedd ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ofn trosedd.

25.  Datblygu tai addas i gwrdd â’r amrywiaeth o anghenion sydd gan bobl, gan gynnwys 
tai fforddiadwy.

26. Cefnogi pobl gyda dementia i fyw yn llwyddiannus yn eu cymunedau.

27.  Lleihau nifer y dioddefwyr o fewn sector fregus cymdeithas, yn cynnwys trais yn y 
cartref, troseddau casineb a bwlio. 

28. Lleihau effeithiau camddefnyddio sylweddau ar unigolion a chymunedau.

29.  Gwneud darpariaeth ar gyfer y celfyddydau a chefnogi cyfleoedd i bobl leol gyfranogi’n 
uniongyrchol.
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30.   Cynyddu i’r eithaf y defnydd o dir, adeiladau ac asedau eraill y sector cyhoeddus ar 
gyfer defnydd cymunedol. 

31.  Datblygu profiad twristiaeth a hamdden ddeniadol a chydlynol ar gyfer preswylwyr ac 
ymwelwyr â’r fwrdeistref sirol.

32.  Gweithio mewn partneriaeth i gynnal a diogelu ein treftadaeth naturiol a’r amgylchedd 
adeiledig.

33.  Hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg mewn gweithleoedd a sefydliadau sy’n ymwneud â 
phobl er mwyn ei gwneud yn haws sgwrsio trwy gyfrwng y Gymraeg a defnyddio’r iaith 
mewn bywyd bob dydd. 

34.  Sicrhau bod tai ac adeiladau cyhoeddus yn gynaladwy ac yn effeithlon o safbwynt ynni 
er mwyn lleihau ein hôl troed ecolegol. 

35.  Gwneud cymunedau yn fwy cadarn yn wyneb pwysau byd-eang trwy gefnogi 
cyfleoedd ar gyfer ynni adnewyddadwy a chynhyrchu bwyd o fewn y gymuned.

36. Cynnal a gwella cymunedau a chanol trefi cynaliadwy a deniadol.

Y rhestr hon o 36 pwynt fydd y man cychwyn ar gyfer trafodaethau yn ymwneud â’r broses 
o ddadansoddi ymatebion a gosod targedau. Bydd hyn yn arwain maes o law at ddatblygu 
Cynllun Llesiant. Yn y bennod nesaf, ceir mwy o fanylion ynghylch ein cynlluniau ar gyfer 
dadansoddi ymatebion a’r broses y bwriadwn ei dilyn er mwyn cyfyngu nifer y materion a 
llunio rhestr mwy hylaw.
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PENNOD 6 - CASGLIAD A CHAMAU NESAF

Cyflwynwyd cyfoeth o ddeunydd yn yr asesiad o lesiant lleol er mwyn darparu ‘dadansoddiad 
amgylchiadol’ o’r fwrdeistref sirol a hyrwyddo proses o lunio penderfyniadau Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ar faterion sydd angen trafodaeth bellach fel rhan o 
‘ddadansoddi ymatebion’ a datblygu’r cynllun llesiant lleol. Prif bwrpas yr asesiad llesiant hwn 
oedd canfod sail ar gyfer cynhyrchu’r cynllun llesiant mwyaf cydlynol posibl gan ddefnyddio 
tystiolaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau. Byddai hyn yn ein galluogi ni i ymateb yn 
gyfunol i’r materion allweddol sy’n wynebu’r fwrdeistref sirol, yn awr ac yn y dyfodol. 

Mae’n bwysig pwysleisio bod dadansoddi materion penodol trwy ddiffiniad yn gorfod 
bod yn ddewisol, gan y byddai’n amhosibl gweithredu ar yr holl faterion sydd wedi codi 
o‘r asesiad llesiant hwn ei hun. Bydd hefyd yn angenrheidiol dewis materion sydd o 
fewn cyrraedd yr hyn y gall Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ei gyflawni. Bydd 
y dadansoddiad ymatebion (trwy fod â ffocws cynhwysfawr ac ymchwilgar ar faterion o 
bwys) yn adnabod ymchwil a thystiolaeth bresennol ac ymyrraethau posibl, ac yn gwneud 
argymhellion ynghylch y dull gorau o ymyrryd er mwyn cyflawni’r deilliannau yr anelir atynt. 
Bydd hefyd o gymorth i boblogeiddio’r cynllun llesiant gyda mewnbynnau, gweithgareddau, 
mesurau a chanlyniadau, a thystiolaeth bod cyswllt clir rhwng y dadansoddiad sefyllfaol a’r 
dadansoddiad ymatebion ar gyfer y materion blaenoriaeth a ddewisir.  

Wrth ystyried y dadansoddiad ymatebion, rydym yn credu bod hwn yn gyfnod pontio rhwng 
yr asesiad llesiant a datblygu’r cynllun llesiant. Un agwedd ar y gwaith yn ystod y cyfnod hwn 
fydd cyfyngu’r rhestr materion sydd wedi codi o’r asesiad a llunio rhestr blaenoriaeth i Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ganolbwyntio arno wrth symud ymlaen.

Rydym wedi penderfynu mai’r ffordd orau o flaenoriaethu yw trwy ddefnyddio agwedd 
‘drionglog’, tebyg i’r un a ddefnyddiwyd wrth ddatblygu’r asesiad, sef defnyddio amrywiaeth 
o ddulliau a chynnwys rhanddeiliaid yn y broses o adnabod y materion blaenoriaeth posibl 
ar gyfer eu harchwilio ymhellach gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Elfen gyntaf y broses hon oedd datblygu ‘offeryn blaenoriaethu’ y gellir ei ddefnyddio i fesur 
pob un o’r materion yn wrthrychol yn erbyn cyfres o feini prawf penodol y cytunwyd arnynt 
ac sydd wedi eu seilio ar y pum dull o weithio. Y gobaith yw y bydd hyn yn cynnig agwedd 
‘wyddonol’ a diragfarn tuag at werthuso pob un o’r materion. Gwelir crynodeb o’r meini 
prawf unigol a’r pwysoliad perthynol yn Ffigur 63.
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Meini Prawf Sgôr Pwysoliad Meini Prawf Pwysoliad

1. Data ynghylch Tueddiadau ac Ymchwil – Sgôr 0–2

Data ynghylch 
tueddiadau / 
ymchwil 

0 Data ynghylch tueddiadau yn dangos 
nad oes angen ymyrraeth

1 Data ynghylch tueddiadau yn dangos 
bod angen peth ymyrraeth

2 Data ynghylch tueddiadau yn dangos 
bod angen ymyrraeth sylweddol

2. Cydweithio – Sgôr 1–4

Cydweithio 1 Byddai cydweithio yn ychwanegu 
ychydig iawn o werth 

2 Byddai cydweithio yn ychwanegu 
peth gwerth 

3 Byddai cydweithio yn ychwanegu 
gwerth sylweddol

4 Mae cydweithio yn hanfodol

3. Integreiddio – Sgôr 1–3

Integreiddio ar draws 
amcanion llesiant

1 Yn cyfrannu tuag at 1-2 nod

2 Yn cyfrannu tuag at 3-4 nod 

3 Yn cyfrannu tuag at 5 nod neu ragor

4. Cynnwys – Sgôr 0–6

Nodwyd gan y 
cyhoedd

0 Ni chafodd ei nodi gan y cyhoedd

1 Mae’r mater yn eithaf pwysig

2 Mae’r mater o bwysigrwydd canolig 

3 Mae’r mater yn sylweddol bwysig 

Nodwyd gan y 
rhanddeiliaid

0 Ni chafod ei nodi gan y rhanddeiliaid

1 Mae’r mater yn eithaf pwysig

2 Mae’r mater o bwysigrwydd canolig 

3 Mae’r mater yn sylweddol bwysig 

Ffigur 63: Offeryn blaenoriaethu ar gyfer asesu materion a godwyd yn yr Asesiad Llesiant
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5. Tymor hir – Sgôr 0–3
Tymor hir 0 Ymyrraeth yn debygol o gael dim effaith 

tymor hir ar lesiant 

1 Ymyrraeth yn debygol o gael ychydig 
iawn o effaith tymor hir ar lesiant 

2 Ymyrraeth yn debygol o gael effaith 
tymor hir cymhedrol ar lesiant 

3 Ymyrraeth yn debygol o gael effaith 
tymor hir sylweddol ar lesiant 

6. Atal – Sgôr 0–6
Effaith camau ataliol ar 
lesiant

0 Tebygol o gael effaith negyddol neu ddim 
effaith ar lesiant 

1 Tebygol o gael ychydig iawn o effaith 
tymor hir positif ar lesiant 

2 Tebygol o gael effaith tymor hir 
cymhedrol positif ar lesiant 

3 Tebygol o gael effaith tymor hir 
sylweddol ar lesiant 

Effaith gweithredu ataliol 
ar y galw am wasanaeth

0 Tebygol o gael dim effaith neu o 
gynyddu’r galw am wasanaeth 

1 Tebygol o gael ychydig iawn o effaith ar 
leihau’r galw am wasanaeth 

2 Tebygol o gael effaith gymhedrol ar 
leihau’r galw am wasanaeth 

3 Tebygol o gael effaith sylweddol ar 
leihau’r galw am wasanaeth 

7. Strategaeth neu Yrwyr Polisi – Sgôr 0–2
9. Gyrrwyr strategol / 

polisi
0 Nid oes unrhyw yrrwyr strategol / polisi 

arwyddocaol 

1 Mae rhai gyrrwyr strategol / polisi 
arwyddocaol 

2 Mae llawer o yrrwyr strategol / polisi 
arwyddocaol 

8. Adnoddau – Sgôr 1–3
Defnyddio adnoddau 
(effeithiolrwydd / 
effeithlonrwydd)

1 Bydd hyn angen adnoddau ychwanegol 
sylweddol 

2 Bydd hyn angen adnoddau ychwanegol 
cymhedrol 

3 Bydd hyn angen ychydig iawn o 
adnoddau ychwanegol 
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Mae’n bwysig nodi - yn y meini prawf sgorio, rhoddwyd mwy o bwyslais, ac felly mwy o bwysigrwydd 
ar ‘Cynnwys ac Atal’ , gan fod y meysydd penodol hyn yn feysydd ffocws gan Gomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol.

Er mwyn sicrhau didueddrwydd, caiff y broses o asesu’r rhestr o 36 pwnc ei chyflawni gan banel bach 
o unigolion yn cynrychioli partner sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili. Byddant 
yn trafod pob mater mewn manylder ac yn cytuno ar sgôr i bob maen prawf unigol, ac hefyd y 
sgôr terfynol. Bydd hyn yn arwain at restr o faterion blaenoriaeth, wedi eu mesur gan yr offeryn 
blaenoriaethu.

Yr ail elfen yn y broses fydd trefnu cyfarfod pellach o’n grŵp swyddogion proffesiynol sef ein 
Grŵp Senarios, gyda chynrychiolwyr o holl adrannau’r Cyngor a sefydliadau sy’n bartneriaid. 
Bydd y rhai fydd yn bresennol yn derbyn y rhestr o 36 mater a gofynnir iddynt pa faterion, yn eu 
barn broffesiynol hwy, ddylai fod yn faterion blaenoriaeth i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu 
hystyried wrth ddatblygu’r cynllun llesiant.

Y drydedd elfen fydd trefnu tri digwyddiad ymgysylltu cymunedol a chyfarfodydd wyneb yn wyneb 
gyda’r cyhoedd a sefydliadau / grwpiau lleol ar raddfa fach. Yn ychwanegol at hyn bydd arolwg 
ar-lein y gall unrhyw unigolyn sy’n byw ym fwrdeistref sirol Caerffili ymateb iddo. Pwrpas yr arolwg 
hwn yw canfod barn y bobl ar y materion y credant hwy ddylai dderbyn blaenoriaeth gan Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wrth iddo ddatblygu’r cynllun llesiant. 

Byddwn yn dod â’r wybodaeth a gesglir yn y cyfarfod Senarios y Dyfodol a’r digwyddiadau 
ymgysylltu cymunedol ac hefyd y rhestr o faterion blaenoriaeth yr offeryn blaenoriaethu – ac 
yn eu defnyddio i lunio rhestr o 6-8 mater blaenoriaeth; caiff y rhestr hwn ei gyflwyno i Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili pan fydd yn cyfarfod ym mis Mawrth 2017. Yn y cyfarfod hwnnw 
(gyda chymorth yr asesiad ei hun a’r gwaith o flaenoriaethu materion) bydd Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili yn cytuno pa 6-8 mater gaiff eu rhoi ymlaen ar gyfer dadansoddi ymatebion – 
golyga hyn archwiliad manylach o’r materion a ddewisir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar 
gyfer dadansoddiad pellach.

Caiff yr archwiliadau mwy manwl eu cynnal mewn modd cyson, a byddant yn ystyried y meysydd 
allweddol canlynol: 

• O safbwynt y mater hwn, pa ganlyniadau y byddwn yn gweithio tuag atynt
• Pa gyfraniad y gall y canlyniadau ei wneud tuag at lesiant
• A yw hwn yn fater tymor byr, tymor canolog neu dymor hir
•  Ble’r ydym ni yn awr? – tystiolaeth o’r sefyllfa bresennol (yn cynnwys data ac ymchwil), beth gaiff 

ei wneud gan bwy, pa mor effeithlon yw’r hyn rydym yn ei wneud yn awr, beth yw’r cynlluniau ar 
gyfer y dyfodol

•  Beth arall y gellir ei wneud? – gwaith ychwanegol sydd wedi ei adnabod, enghreifftiau o ymarfer 
da rywle arall, adnoddau ychwanegol sydd eu hangen

•  Os caiff y mater ei ddewis fel blaenoriaeth allweddol ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, pa 
gamau allweddol a gymerir yn y 12 mis cychwynnol a phwy fydd yn eu cyflawni 

Caiff sefydliadau sy’n bartneriaid eu hannog i arwain gyda gweithredu’r camau cyntaf, yn ddibynnol 
ar y materion y cytunir arnynt fel blaenoriaethau ac ym mhle y mae’r arbenigedd a’r wybodaeth. Fodd 
bynnag, rhagwelir y bydd pob cam arweiniol yn cael ei chymryd ar y cyd gan yr holl bartner sefydliadau 
sydd angen bod yn gysylltiedig – hyn yn dibynnu pa fater sydd dan sylw. 

Caiff adroddiad am bob un o’r archwiliadau mwy manwl ei gyflwyno i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerffili yn eu cyfarfod ym mis Mehefin 2017, bydd hyn yn eu galluogi i benderfynu pa faterion fydd yn 
gweithredu fel sail i’r amcanion y gweithredir arnynt o dan y cynllun llesiant. 
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Strategaeth Gwastraff Llywodraeth Cymru 2010 (Llywodraeth Cymru)

Arolwg Iechyd Cymru (Llywodraeth Cymru)

Arolwg Cyflwr Tai Cymru 1998 (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili)

Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru 2014 (Llywodraeth Cymru)

Proffil Iaith 2016 (Menter Iaith Sir Caerffili)

Ymgynghoriad ar Strategaeth y Gymraeg 2016 (Llywodraeth Cymru)
Y defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru (Comisynydd y Gymraeg)
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ATODIAD 1 – RHESTR O SEFYDLIADAU SYDD WEDI CYFRANNU I’R ASESIAD

Band Celynen Trecelyn
 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghenydd
 
Canolfan Gristnogol Cymunedol Siloh

Canolfan VanGuard 

CIC Busnes a Rheolaeth Cotyledon
 
Clwb Bowlio Menywod Tridwr
 
Clwb Gymnasteg Cwmcarn 

Coleg Gwent

Coleg y Cymoedd

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – adrannau a thimau sydd wedi ymwneud yn uniongyrchol: 
 - Datblygu’r Celfyddydau
 - Datblygu Busnes
 - Cymunedau yn Gyntaf
 - Diogelwch Cymunedol
 - Tîm Polisi Corfforaethol
 - Iechyd yr Amgylchedd
 - Tîm Cydraddoldeb a’r Gymraeg 
 - Teuluoedd yn Gyntaf
 - Gwasanaethau Maethu
 - Tai
 - Addysg Awyr Agored
 - Tîm Rheoli Perfformiad
 - Twristiaeth ac Atyniadau
 - Cyfiawnder Ieuenctid
 - Yr Holl Gynghorwyr

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent
 
Cymdeithas Neuadd Pensiynwyr a Lles Cwmcarn
 
Cymdeithas Pensiynwyr Ystrad Mynach 
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Cymdeithas Rhandir Bowls
 
Cymdeithas Tai Charter 

Cymdeithas y Groes Goch Brydeinig
 
Cynghorau Tref a Chymuned Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cynghorwyr Tref a Chymuned 

Cynghrair Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant Caerffili

Cyngor ar Bopeth Caerffili a Blaenau Gwent 

Cyngor Cymuned Nelson
 
Cyngor Tref Rhisga

Eglwys Gymunedol Agape Ty Sign

Eglwys y Bedyddwyr Moriah a’r Big Conversation Rhisga

Fforwm 50+ Caerffili 

Fforwm Busnes Caerffili 

Fforwm Cydlyniant Caerffili

Gofal a Thrwsio Caerffili

Gofal Arthritis Cymru

Groundwork Cymru

Grŵp Pobl 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Gyrfa Cymru 

Heddlu Gwent 

Henoed Rhisga

Hyfforddiant Cynhwysol a Rhannu Gwybodaeth – ITaSKCIC

Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol Caerffili

Llamau
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Lylac Ridge

Menter Iaith Sir Caerffili

Mind Bwrdeistref Caeffili

Mudiadau sy’n aelodau o Gynhadledd Sefydlog Caerffili

Neuadd Eglwys Santes Gwladys 

Partneriaeth Gymunedol Oakdale 

Pobl yn Gyntaf Caerffili

Prifysgol De Cymru 

Pwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 

Sefydliad Samye Cymru 

Sefydliad y Glowyr Coed Duon

SHADE

Sight Cymru

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent

Umbrella Gwent

Y Gymdeithas Alzheimers 

Y Gymdeithas Strôc

Y Rhwydwaith Rhieni

YMCA Bargod

Yr Hen Lyfrgell Caerffili
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ATODIAD 2 – ADRODDIADAU O WEITHDAI YMGYSYLLTU UNIONGYRCHOL 
WEDI EU HWYLUSO A DIGWYDDIADAU CYMUNEDOL 

5 adroddiad ymgysylltu ag ardaloedd cymunedol 

Panel Safbwynt Caerffili 

Cyfarfod 32ain Cynhadledd Sefydlog Caerffili 

Cynghorau Tref a Chymuned 

Panel Ymgynghorol Cenedlaethau’r Dyfodol a Phwyllgor Craffu’r Bartneriaeth 
(Aelodau Etholedig) 

Y Rhwydwaith Rhieni 

Fforwm Ieuenctid Caerffili

Plant sy’n Derbyn Gofal: Grŵp Shout Out 

Gŵyl y Caws Mawr

Diwnrod Lluoedd Arfog De Cymru 

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol GAVO 

Pride Cymru

Pwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol  

Ffair Swyddi Canolfan Byd Gwaith Caerffili 

Ymgysylltu Anuniongyrchol – Pecynnau Gweithdai

Fforymau Lleisiau’r Cymoedd

Ysgolion Caerffili 
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Cyfryngau Cymdeithasol a Holiaduron 

Adroddiad arolwg ‘Y Gaerffili a Garem’

Arowlg ‘Y Gaerffili a Garem’– ymatebion wedi eu mapio 

Arolwg ‘Y Gaerffili a Garem’– ymatebion wedi eu mapio ar gyfer y 5 ardal gymunedol 

Arolwg Asesiad Anghenion Poblogaeth

Fideo: Beth mae llesiant yn ei olygu i’n trigolion? 

https: / / your.caerphilly.gov.uk / publicservicesboard / content / what-does-wellbeing-mean-you
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