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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI 
Dadansoddiad Ymateb  

 
1. Mater(ion) â Blaenoriaeth:  
 

Darparu cyfleoedd hyfforddiant, cymorth, prentisiaethau a gwaith sy’n briodol i bob 
oedran ac i holl sectorau’r gymuned. 

 
2. Deilliannau’r gwaith o dan y flaenoriaeth hon: 

 
1. Cynyddu cyflogadwyedd er mwyn mynd i’r afael â thlodi a lleihau anghydraddoldeb. 
2. Lleihau anweithgarwch economaidd, yn enwedig ymhlith pobl ddi-waith tymor hir. 
3. Sicrhau bod trigolion lleol yn cael addysg dda, gan gynnwys sgiliau llythrennedd a 

rhifedd digonol. 
4. Codi dyheadau ymhlith plant ac oedolion fel eu bod yn cydnabod gwerth a 

phwysigrwydd y farchnad lafur, er mwyn gwella’u llesiant. 
 
3. Pa gyfraniad y gall gweithio tuag at y deilliannau hyn ei gyflawni ar gyfer 

llesiant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili? 
 
Beth yw’r ddadl o blaid blaenoriaethu gwaith ar y mater hwn? 
 
Yng nghyd-destun cefndir deddfwriaethol newydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, mae cyflogadwyedd yn cyfeirio at set o nodweddion sy’n cynyddu siawns 
unigolyn o fod mewn swydd a’i chadw, yn enwedig swydd dda. Mae’r nodweddion hyn 
yn cynnwys sgiliau a chymwysterau, ynghyd â galwadau’r farchnad lafur, swyddi gwag, 
prosesau recriwtio a pholisi ar gyflogaeth.  
 
Mae bwrdeistref sirol Caerffili yn un o amrywiaeth economaidd a thra bod ardaloedd yn 
ne’r fwrdeistref sirol yn tueddu i fod yn fwy llewyrchus, daw difreintedd economaidd yn 
fwy cyffredin wrth i chi symud ymhellach i’r gogledd, er bod llecynnau o ddifreintedd ar 
draws y fwrdeistref sirol.  Mae cynyddu cyflogadwyedd yn hanfodol i fynd i’r afael â 
thlodi a lleihau anghydraddoldeb.  Mae anweithgarwch economaidd yn broblem fawr yn 
y fwrdeistref sirol, yn enwedig mewn perthynas â thrigolion sy’n sâl yn barhaol neu’n 
anabl. 
 
Nid oes cymwysterau gan bron i draean o boblogaeth y fwrdeistref sirol (sy’n uwch o 
lawer na chyfartaledd Cymru), ac mae lefelau isel o sgiliau llythrennedd a rhifedd 
sylfaenol yn rhai o’n cymunedau difreintiedig yn broblem arbennig.  Bydd hyn yn cael 
effaith ddifrifol ar allu’r unigolion hyn i sicrhau cyflogaeth o ansawdd da neu fanteisio ar 
gyfleoedd addysg a hyfforddiant.  I rieni, gall hyn hefyd effeithio ar eu gallu i gefnogi eu 
plant yn effeithiol yn y system addysg a gallai hefyd effeithio ar ddyheadau’r rhieni hyn 
i’w plant. 
 
Mae lefelau uchel o aelwydydd yn y fwrdeistref sirol lle nad oes yr un oedolyn mewn 
gwaith â thâl.  Mae mwy o berygl i aelwydydd heb waith fod mewn tlodi ac maent 
mewn perygl arbennig o fyw mewn tlodi cyson, ac mae diweithdra yn effeithio’n 
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niweidiol ar lesiant corfforol a meddyliol.  Mae plant mewn aelwydydd heb waith yn fwy 
tebygol o lawer o gael iechyd a deilliannau addysgol gwaeth, fel plant ac yn nes 
ymlaen fel oedolion.  
 
O’r gwaith a wnaed i lywio’r asesiad llesiant, gwyddom fod y Cwricwlwm Cenedlaethol 
ym maes addysg yn mynd yn fwy cyfyngedig, o ran pynciau academaidd a 
galwedigaethol.  Amlygwyd bod diffyg cyfleoedd am leoliadau gwaith i blant ysgol yn 
fater pwysig, ynghyd â phwysigrwydd prentisiaethau fel llwybr i waith.  Mae’n hanfodol 
bod y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant yn adlewyrchu’r galw ac yn ystyried 
anghenion busnesau yn ogystal ag unigolion. Mae angen defnyddio gwybodaeth am y 
farchnad lafur yn well i amlygu anghenion sgiliau yn y dyfodol a llywio’r ddarpariaeth 
addysg a hyfforddiant at y dyfodol. 
 
Mae llawer iawn o dystiolaeth i gefnogi ffocws ar gyflogadwyedd. Fodd bynnag, ni ellir 
ystyried cyflogadwyedd y tu hwnt i gyd-destun ehangach yr economi, sectorau twf, creu 
swyddi a chyfleoedd am brofiad gwaith ac, yn arbennig, prentisiaethau fel llwybr i 
swyddi cynaliadwy, sy’n talu’n dda. Mae dod o hyd i waith yn bwysig ond mae aros 
mewn gwaith a chael cyfleoedd i wneud cynnydd yn hanfodol. Mae adeiladu economi 
gref gyda ffocws ar sgiliau perthnasol a symud pobl yn eu blaen yn y gwaith yn 
hanfodol ar gyfer ysgogi cyflogau uwch ac economi sgiliau uchel. Mae tangyflogaeth yn 
broblem hefyd, sy’n gysylltiedig â phroblem gynyddol tlodi ymhlith pobl sydd mewn 
gwaith. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 100,000 o brentisiaethau pob oed 
dros y pum mlynedd nesaf. Nid yw’n glir ar hyn o bryd beth fydd effaith cyflwyno’r 
Ardoll Brentisiaethau yn genedlaethol, yn rhanbarthol neu’n lleol. 
 
A yw’n fater y gellid mynd i’r afael ag ef dros y tymor byr, y tymor canol neu’r tymor hir? 
 
Er mwyn datrys rhai o’r materion sydd wedi’u hamlygu uchod, mae’n debyg y bydd 
angen i unrhyw ymyriadau fod yn rhai amlochrog eu natur a digwydd dros amrywiaeth 
o gyfnodau.  Bydd angen newid fesul cenhedlaeth ar nifer o ffactorau tymor hir – 
gwaddol hanesyddol natur ddiwydiannol gynt cyflogaeth draddodiadol yn yr ardal, yn 
arwain at iechyd gwael ymhlith trigolion hŷn; lefel uchel y teuluoedd yn rhai o’n 
hardaloedd mwy difreintiedig lle nad yw aelodau teulu efallai wedi gweithio ers sawl 
cenhedlaeth; her rhieni nad ydynt yn cydnabod pwysigrwydd addysg i’w plant eu 
hunain, gan arwain at ddiffyg uchelgais; effeithiau diwygiadau lles parhaus ar 
deuluoedd ac unigolion yn ein cymunedau.  Mae mentrau tymor byr yn debygol o gael 
bach iawn o effaith ar y materion hyn – bydd angen ymdrech unedig gan holl 
bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni’r gwelliannau sylweddol y 
mae eu hangen. 
 
Sut gallai gyfrannu at y 7 Nod Llesiant? 
 
Mae gan y mater hwn gysylltiadau â llawer o’r nodau llesiant: 
 
Cymru lewyrchus – bydd poblogaeth addysgedig a medrus iawn yn galluogi trigolion i 
fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd gwaith sydd ar gael yn yr ardal leol a’r rhanbarth yn 
ehangach, yn enwedig gyda datblygiad parhaus Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. 
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Cymru gydnerth – bydd addysg dda a sgiliau datblygedig yn galluogi unigolion i ymateb 
yn gadarnhaol i’r byd gwaith sy’n gyson newid, yr ydym yn byw ynddo, ac yn eu 
galluogi nhw a’u teuluoedd i fod yn fwy cydnerth yn wyneb newid yn y dyfodol a gallu 
addasu’n well i hynny. 
 
Cymru iachach - caiff diffyg cyflogaeth effaith enfawr ar lesiant corfforol a meddyliol 
unigolion.  Mae bod mewn gwaith yn gwella teimladau o hunan-werth, hunanhyder, 
gwell rhyngweithio cymdeithasol a chael lle a gwerth mewn cymdeithas. 
 
Cymru sy’n fwy cyfartal – mae pob unigolyn yn haeddu’r hawl i gyflawni ei botensial, 
dim ots beth yw ei nodweddion, cefndir neu amgylchiadau economaidd gymdeithasol.  
Bydd addysg dda gyda’r sgiliau priodol yn rhoi’r adnoddau angenrheidiol iddynt gael a 
chadw swydd, a manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a datblygu parhaus a allai fod ar gael. 
 
Cymru o gymunedau cydlynus – mae diffyg cymwysterau addysg, lefelau llythrennedd 
a rhifedd gwael, lefelau uchel o ddiweithdra, salwch hirdymor a’r diffyg uchelgais mae’r 
materion hyn yn arwain atynt wedi’u gwreiddio, gwaetha’r modd, yn llawer o’n 
cymunedau difreintiedig a’n llecynnau llai o ddifreintedd ar draws y fwrdeistref sirol.  
Gall hyn arwain at gylch dieflig, gydag unigolion yn teimlo na allant ddianc o’r 
amgylchiadau hyn.  Gall hyn arwain at broblemau ychwanegol fel diffyg rhyngweithio 
yn y gymuned a lefelau uwch o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, ynghyd â 
lefelau uwch o ddefnyddio cyffuriau ac alcohol. 
 
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu – bydd diffyg rhyngweithio â’r 
gymuned leol yn golygu nad yw unigolion a theuluoedd yn manteisio ar y cyfleoedd 
cymdeithasol sy’n bodoli.  Yn ogystal, bydd cartref ag incwm isel yn cyfyngu ar 
gyfleoedd oedolion a phlant i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel chwaraeon, 
hamdden a’r celfyddydau. 
 
Sut gallai gysylltu â meysydd eraill y dadansoddiad ymateb? 
 
Gwirfoddoli - yn aml, gwirfoddoli fydd y cam cyntaf i waith i rai unigolion.  Bydd hyn yn 
helpu i gynyddu teimladau o hunanhyder, hunan-werth a hunan-gred, ac yn galluogi 
unigolion i ddod yn fwy cydnerth a chymryd rhan ym myd gwaith yn y dyfodol. 
 
Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod – er na ddylid ystyried bod yr un gymuned yn 
rhydd o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, mae mwy o berygl i’r rhai sy’n byw 
mewn ardaloedd difreintiedig gael profiadau niweidiol lluosog yn ystod plentyndod, gan 
gynnwys cam-drin geiriol/corfforol/rhywiol, rhieni’n gwahanu, trais domestig, salwch 
meddwl, camddefnyddio alcohol/cyffuriau neu gyfnodau dan glo. 
 
Tai – mae pob unigolyn a theulu’n haeddu cartref diogel ac addas i fyw ynddo.  Gallai 
diffyg adnoddau ar yr aelwyd olygu bod unigolion yn byw mewn cartrefi sy’n anaddas, 
ond mae eu cyfleoedd i wella’u sefyllfa yn brin.  Mae tai fforddiadwy hefyd yn 
datblygu’n fwy o broblem, yn enwedig yn ne’r fwrdeistref sirol. 
 
Salwch meddwl a chorfforol – gall diffyg gwaith gael effaith sylweddol ar lesiant 
corfforol a meddyliol unigolion.  Mae salwch tymor hir yn broblem benodol yn y 
fwrdeistref sirol, a’r unigolion hyn sydd bellaf o’r farchnad lafur yn aml. 
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4. Ble’r ydym ni nawr? 
 

Tystiolaeth o’r sefyllfa bresennol – data, ymchwil ac ati. 
 
Mae tystiolaeth helaeth yn yr asesiad llesiant o wybodaeth feintiol ac ansoddol, sy’n 
disgrifio’r sefyllfa bresennol yn y fwrdeistref sirol o ran cyrhaeddiad addysgol, 
gweithgarwch economaidd, bod heb waith, enillion a hawlwyr budd-daliadau sy’n 
gysylltiedig â gwaith. 
 
Mae’r darlun cyflogadwyedd presennol yn gymhleth, gydag amrywiaeth fawr o bolisïau a 
rhaglenni gwahanol wedi’u hanelu at helpu pobl i gael gwaith a gwella sgiliau. Er bod 
potensial am ddyblygu, mae bylchau yn y ddarpariaeth hefyd ac angen i’r sector 
cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector gydweithio’n fwy effeithiol i gydlynu’r 
ddarpariaeth bresennol, a hefyd mae angen amlygu bylchau er mwyn sicrhau bod y rhai 
sydd â’r perygl mwyaf o gael deilliannau gwael yn cael eu cynnwys a bod eu hanghenion 
yn cael eu bodloni. 
 
Ar hyn o bryd, mae nifer sylweddol o raglenni cefnogi gwaith, darpariaeth hyfforddiant, 
hyfforddiant seiliedig ar waith a darparwyr prentisiaethau a chysylltiadau ar gael ar 
draws y fwrdeistref sirol.  Nid yw’n glir, fodd bynnag, pa mor dda mae’r rhain yn cael eu 
cydlynu i sicrhau bod anghenion y rhai sy’n cymryd rhan ynddynt yn cael eu diwallu, na 
sut maent yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd gwaith yn lleol ac yn rhanbarthol. 
  
Beth sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd a phwy sy’n ei wneud? 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  
 
Mae’r Cyngor yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth cyflogaeth: 
 

 Cymunedau dros Waith – ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf; oedolion 25 oed neu’n 
hŷn sy’n anweithgar yn economaidd neu’n ddi-waith am gyfnod tymor hir (12 mis a 
mwy) ac sydd â rhwystrau cymhleth rhag gwaith; pobl ifanc 16-24 oed nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 

 Cymorth Cyflogadwyedd Adfywio Cymunedol – yn disodli Cymorth Cyflogaeth 
Cymunedau yn Gyntaf; bydd y strwythur newydd hefyd yn cynnwys rhaglen Esgyn; 
nid oes rheolau cymhwyso penodol ond bydd yn llenwi’r bylchau ar gyfer pobl nad 
ydynt yn gymwys am gymorth arall Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF)  

 Pontydd i Waith 2 – oedolion 25 oed neu’n hŷn sy’n anweithgar yn economaidd neu’n 
ddi-waith am gyfnod tymor hir ac nad ydynt yn byw mewn ardaloedd Cymunedau yn 
Gyntaf; mae’n helpu trwy wella sgiliau mewn meysydd mae cyflogwyr yn galw 
amdanynt, gan gynnwys cyrsiau galwedigaethol rhad ac am ddim 

 Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 – yr holl drigolion yn y fwrdeistref sirol sy’n 16 oed neu’n 
hŷn sy’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig; mae’n cynnig amrywiaeth o hyfforddiant 
teilwredig, gan gynnwys sgiliau hanfodol 

 Ysbrydoli i Gyflawni – pobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant ac nad ydynt yn byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf; sydd heb 
unrhyw ffordd o gymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli neu waith 
ffurfiol neu anffurfiol; pecyn teilwredig o gymorth 1-1 i helpu cyfranogwyr i 
ddychwelyd i addysg neu ddechrau gweithio  
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 Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid – cymorth teilwredig i bobl ifanc 16 i 18 oed sy’n 
bennaf mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.  Mae 
hwn yn canolbwyntio ar chwe maes y fframwaith cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r 
maes gweithredu hwn  

 Y Cynllun Cynnydd - rhaglen hyfforddeiaeth sy’n cynnig profiad gwaith a 
chymwysterau i ymadawyr gofal 16 i 19 oed.  Mae’r rhaglen hon wedi’i chymeradwyo 
gan Gomisiynydd Plant Cymru.  Fe’i hariennir gan yr ESF a’i chefnogi gan 
Lywodraeth Cymru. 

 
Mae’r ddau wasanaeth diwethaf uchod yn cael eu rheoli gan y Cydlynydd Ymgysylltu a 
Datblygu fel rhan o’r ddarpariaeth gwasanaethau ieuenctid gan yr Adran Addysg. Nod 
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yw sicrhau bod pob person ifanc o’r fath yn cael 
cymorth priodol drwy’r Cydlynydd a thîm o dri gweithiwr ieuenctid i’w galluogi nhw i gael 
cyfleoedd addas mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.    
 
Mae’r Cydlynydd Ymgysylltu a Datblygu yn rhedeg y Cynllun Cynnydd ar y cyd â thîm 
Gwasanaethau Cymdeithasol 16+, ac mewn partneriaeth ag ef.  Mae staff y 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi cleientiaid addas a bydd y Cydlynydd yn chwilio 
am gyfleoedd am brofiad gwaith o fewn y Cyngor ac yn trefnu astudiaethau am ddim 
gyda darparwr hyfforddiant.  Mae’r Comisiynydd Plant yn gofyn i bob Cyngor roi cymorth 
tebyg a bydd Llywodraeth Cymru’n ymweld â’r Cyngor cyn hir i drafod sut mae’n 
cyflwyno ac yn gweithredu’r cynllun. 

 
Mae’r gwasanaethau hyn yn cael cefnogaeth hefyd gan adrannau eraill y Cyngor ar 
gyfer darparu profiad gwaith, lleoliadau gwaith ac ati.  Bydd unigolyn neu sefydliad yn 
atgyfeirio i’r rhaglen a bydd Gweithiwr Brysbennu yn cysylltu â’r cleient i gwblhau arolwg 
diagnostig cychwynnol syml i gael gwybodaeth sylfaenol am gymhwysedd/anghenion.  
Yna, mae’r Gweithiwr Brysbennu yn gwneud penderfyniad cychwynnol ar y llwybr mwyaf 
addas ac mae’n cyfeirio’r cleient at y ffrwd cymorth cyflogaeth priodol. 
 
Tîm Caffael y Cyngor sy’n gyfrifol am ddatblygu mwyafrif y contractau sy’n cynnwys 
cymalau cymdeithasol, ond pan fydd contract wedi’i roi, nid yw’r tîm yn ymwneud â 
rheolaeth contractau yn dilyn hynny, felly ni allant werthuso buddion y cymalau 
cymdeithasol yn ein cymunedau.  Mae angen sicrhau bod yr adran sy’n monitro’r 
contract yn cofnodi deilliannau a bod y rhain yn cael eu cyfrannu at werthusiad canolog. 
 
O ran rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru y Cyngor, mae partneriaeth yn bodoli rhwng 
Caerphilly Homes, Tîm Adfywio Cymunedol y Cyngor a’r contractwyr a gyflogir i gyflawni 
Safon Ansawdd Tai Cymru.  Mae hyn wedi rhoi amrywiaeth o gyfleoedd i’r bobl sydd 
fwyaf difreintiedig yn ein cymunedau, gan gynnwys prentisiaethau, cyflogaeth amser 
llawn a lleoliadau gwaith. 
 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru  
 
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd am 
brentisiaethau corfforaethol mewn meysydd fel Technegydd Cerbydau Nwyddau Trwm 
(HGV), Adnoddau Dynol, Perfformiad Gwasanaethau a Chyfathrebu, Cyllid a Diogelwch 
Cymunedol.  Mae lefelau cymhwyster y cyfleoedd hyn yn cynnwys Lefel 2, Lefel 3, 
BTEC ac AAT, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn para 2 flynedd a phrentisiaeth y 
Technegydd HGV yn para 4 blynedd. 
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Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cyflogi tua 15 o ymladdwyr tân y flwyddyn 
a fyddai, tan yn ddiweddar, wedi cwblhau cymhwyster a fyddai’n cael ei ystyried yn 
brentisiaeth.  Yn ddiweddar, fe wnaethant fireinio’r cymhwyster gan nad oedd yn 
bodloni’u hanghenion mwyach, fodd bynnag, mae hyn yn golygu nad yw’n cael ei 
ystyried yn brentisiaeth mwyach.  Maent yn asesu eu trywydd o ran y grŵp penodol hwn 
o staff yn y dyfodol a ph’un a ellir cynnig cymhwyster o hyd. 
 
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru hefyd yn cynnal Cadetiaid Tân (Ymladdwyr 
Tân Ifanc) dros 2-3 blynedd, lle gall pobl ifanc weithio tuag at gymhwyster BTEC Lefel 2 
mewn Ymladd tân yn y gymuned (bwriedir symud i gymhwyster SFJ eleni).  Hefyd, 
maent yn cynnal ‘Ymladdwr tân am y dydd’ (nid oes cymhwyster cydnabyddedig ar gael) 
a ‘Phrosiect Phoenix’ i bobl ifanc â phroblemau ymddygiad (gall hwn arwain at Sgiliau 
Ymladdwr Tân Lefel 1 i bobl ifanc, a ddyfernir gan AgoredCymru). 
  
Yr Adran Gwaith a Phensiynau 
 
O fisoedd Gorffennaf a Hydref 2017, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn i 
gwsmeriaid sy’n gwneud cais newydd am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth fynd i’w 
Canolfan Waith yn gynt o lawer yn ystod proses eu hawliadau newydd er mwyn trafod 
dychwelyd i’r gwaith a/neu’r cymorth y mae arnynt ei angen. I ategu’r newidiadau hyn, 
maent yn rhoi amrywiaeth o gysyniadau ar brawf yn genedlaethol i weld beth sy’n 
cefnogi’r cwsmeriaid orau.  Ym mwrdeistref sirol Caerffili, maent yn rhoi’r ‘Daith at Waith’ 
ar brawf, trwy ddarpariaeth dan gontract â sefydliad sy’n arbenigo ar anableddau er 
mwyn cynnig cymorth iechyd, mentora, sgiliau cyflogadwyedd, hyfforddiant a help i 
chwilio am waith. 
 
O dan Wasanaeth Llawn y Credyd Cynhwysol, bydd Ymrwymiad Ieuenctid, sef cymorth 
dwys i bobl ifanc 18-24 oed am 6 mis i ddod o hyd i waith, prentisiaeth, hyfforddeiaeth 
neu gwrs hyfforddi perthnasol.  Os byddant yn methu dechrau un o’r cyfleoedd hyn, yna 
gellid cynnig profiad gwaith gorfodol iddynt.  Os byddant yn gwrthod hyd, mae’n bosibl 
na fydd mwy o fudd-daliadau’n cael eu talu iddynt o ganlyniad.   
 
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gweithio’n agos gyda phob rhanddeiliad allweddol 
ynghylch cyfleoedd gwaith a hyfforddiant, ac mae angen i hyn barhau.  Hefyd, mae gan 
yr Adran Gwaith a Phensiynau ei chronfa gymorth hyblyg ei hun i brynu 
cymorth/hyfforddiant ychwanegol. 
 
ITEC Skills 
 
Mae’r sefydliad hwn yn cefnogi dysgwyr a chyflogwyr drwy hyfforddeiaethau, sgiliau 
cyflogadwyedd, prentisiaethau a Thwf Swyddi Cymru: 
 

 Hyfforddeiaethau – rhoddant gyfleoedd am leoliadau gwaith a all arwain at un neu 
fwy o’r rhaglenni isod  

 Sgiliau cyflogadwyedd – i bobl 18 oed ac yn hŷn sy’n cael budd-daliadau fel y Lwfans 
Ceisio Gwaith neu’r Credyd Cynhwysol.  Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar 
leoliadau gwaith o safon uchel sy’n arwain at swyddi, gyda chefnogaeth gweithdai ar 
gyflogadwyedd, gwella sgiliau hanfodol a staff cymorth pwrpasol.  Mae’n cynnwys 12 
wythnos mewn canolfannau hyfforddi a lleoliad gwaith ystyrlon am 14 wythnos gyda 
chyflogwr lleol  

 Prentisiaethau – mae Datblygu’r Gweithlu Cymru’n rhoi hyd at £5,000 o hyfforddiant 
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer pob unigolyn ac mae’n caniatáu i gyflogwyr fuddsoddi 
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yn sgiliau a datblygiad eu gweithwyr.  Yn ogystal, gallant ddarparu hyfforddiant Lefel 
2 mewn Gweithgynhyrchu, Rheoli, Lletygarwch ac Arlwyo, ac Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, gan fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i’r sectorau hyn. 
Rhaid bod gan unigolion gontract am o leiaf 16 awr yr wythnos a bydd lefel y 
cymhwyster a ddilynant yn dibynnu ar eu hoedran ac ers pryd maent wedi gweithio i’r 
cwmni. 

 
Educ8 
 
Mae Grŵp Educ8 yn cynnig cyfres o gyfleoedd cydgysylltiedig, gan gynnwys Twf Swyddi 
Cymru, prentisiaethau a phrosiectau cyflogadwyedd: 
 

 Twf Swyddi Cymru – Educ8 (trwy VSP) sydd â chontract mwyaf Twf Swyddi Cymru 
yng Nghymru ac mae’n darparu amrywiaeth fawr o swyddi i bobl ifanc (16-24 oed) 
mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys y Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata, 
Gofal Plant, Gweinyddu Busnes a llawer mwy  

 Prentisiaethau – Mae Educ8 yn cyflwyno dwy gangen o raglenni prentisiaeth sydd 
wedi’u hariannu’n llawn (gan Lywodraeth Cymru):  
o Cyfleoedd am brentisiaethau newydd mewn sefydliadau o ansawdd uchel, i 

unigolion sydd am ddechrau gyrfa newydd 
o Prentisiaethau (gan gynnwys Prentisiaethau Uwch) i unigolion cyflogedig sy’n 

dymuno gwella’u sgiliau.  Mae Educ8 yn cyflwyno prentisiaethau mewn 
amrywiaeth eang o sectorau, sy’n cyd-fynd â gwybodaeth am y farchnad lafur, 
gan gynnwys Peirianneg a Gweithgynhyrchu, Gofal Plant a Gofal Iechyd, y 
Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata, Gwasanaethau Cwsmeriaid a Gweinyddu 
Busnes, Cyngor ac Arweiniad, Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

 Prosiectau Cyflogadwyedd – cyfres o brosiectau wedi’u hariannu gan CGGC, gan 
gynnwys Cynhwysiant Gweithredol, sy’n cefnogi pobl ifanc (16-24 oed) a phobl hŷn 
trwy hyfforddiant galwedigaethol, lleoliadau gwaith a chymorth i chwilio am waith. 

 
Cymdeithas Tai Charter  
 
Mae Charter yn cynnal nifer o brosiectau o fath ‘Cynhwysiant Gweithredol’.  Mae’r rhain 
yn canolbwyntio ar feysydd fel datblygu sgiliau, sgiliau/cynhwysiant digidol a phrosiectau 
entrepreneuraidd, gyda chleientiaid sy’n hawlio’r Credyd Cynhwysol.  Hefyd, maent yn 
gweithredu’r prosiect ‘Camau at Waith’, a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, 
sydd wedi’i anelu at bobl y mae diwygiadau i fudd-daliadau lles yn fwyaf tebygol o 
effeithiol arnynt . 
 
A oes gennym ni ddarlun cynhwysfawr o’r holl weithgarwch e.e. sector preifat, trydydd 
sector, ymyriadau cymunedol? 
 
Casglwyd y rhan fwyaf o’r wybodaeth a roddwyd uchod o’r sesiwn gweithdy a 
gynhaliwyd gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol ar 10 Mai 2017.  Mae nifer o 
bethau allweddol sy’n amlwg ar unwaith. 
 
Yn gyntaf, mae’r wybodaeth a ddarparwyd yn canolbwyntio ar y sefydliadau a 
gynrychiolwyd yn y cyfarfod yn unig.  Cysylltwyd â holl bartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, i gael gwybod pa gymorth, profiad gwaith neu raglenni 
prentisiaeth sydd ar waith ganddynt, fel y gall y wybodaeth gael ei bwydo i’r ddogfen 
hon. 
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Yn ail, amlygodd nifer o fynychwyr y gweithdy y bydd cyfleoedd prentisiaeth y gellid 
cyfeirio atynt yma gan lawer o fusnesau sy’n gweithredu yn y fwrdeistref sirol, ond nid 
yw’r wybodaeth hon ar gael o un ffynhonnell.  Hefyd, mae cwestiwn ynghylch p’un a yw 
unrhyw rai o’r busnesau hyn yn defnyddio’r rhaglenni cymorth a hyfforddiant a amlygir 
uchod. 
 
Yn drydydd, mae bwlch yn ein gwybodaeth am y cyfleoedd hyfforddi sy’n cael eu cynnig 
gan golegau lleol a sut mae’r rhain yn helpu i wella sgiliau unigolion i’w galluogi i 
fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth.  Yn ogystal, bydd cysylltiadau sydd ganddynt â 
busnesau lleol o ran mynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau o ddiddordeb mawr hefyd. 
 
Pa mor effeithiol yw’r gwaith presennol? 
 
Codwyd nifer o faterion yn ystod y gweithdy: 
 

 Mae cymorth a dilyniant parhaus ar gael i unigolion os ydynt am ei gael neu os bydd 
arnynt ei angen 

 Mae llawer o weithgarwch ac ymyriadau’n digwydd, ond nid oes unrhyw un yn gyfrifol 
am gofnodi’r hyn sy’n cael ei gyflawni, na’r deilliannau i unigolion, mewn un lle  

 Mae diffyg cyfleoedd am brentisiaethau rhan-amser yn gyffredinol, ac i unigolion hŷn 
e.e. pobl dros 50 oed 

 Mae’r ddarpariaeth gyrfaoedd yn brin iawn ac, o ganlyniad, nid yw pobl ifanc yn 
gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt o ran llwybrau academaidd a 
galwedigaethol i waith  

 Mae diffyg ymyrraeth gynnar yn achos unigolion sy’n wynebu rhwystrau lluosog, gan 
gynnwys problemau gartref, cyrhaeddiad addysgol isel, ymddygiad/perthnasol 
amhriodol a diffyg dilyniant gan asiantaethau  

 Gall mwy nag un sefydliad fod yn ceisio hawlio ar ran yr un unigolyn, gan nad ydynt 
yn deall bod sefydliadau yn asiantaethau gwahanol gyda ffrydiau cyllido gwahanol.  
O ganlyniad i hyn, gall unigolyn gael ei ‘hawlio’ gan fwy nag un sefydliad, gan arwain 
o bosibl at gymryd cyllid yn ôl 

 Mae sefydliadau’n amharod i rannu gwybodaeth bersonol rhyngddynt, hyd yn oed 
pan fyddant yn delio â’r un unigolion  

 Mae diffyg dealltwriaeth o’r darlun ehangach ac mae angen i ddarpariaeth 
ganolbwyntio ar yr unigolyn, nid ar y sefydliad.  Mae gormod o ffocws ar gyrraedd 
targedau yn hytrach nag ar helpu pobl 

 Mae gormod o gyfyngiadau ar y bobl y gallwn weithio gyda nhw o ran meini prawf 
cymhwysedd ac mae diwygiadau parhaus i fudd-daliadau lles wedi cael effaith hefyd 
ar bwy a all gael eu cefnogi  

 Ystyriwyd nad oedd unigolion yn gwybod sut i gael gafael ar wybodaeth am 
gyfleoedd am brentisiaeth, nac o ble, a ph’un a ydynt ar gael ar y lefelau cywir.  Yn 
ogystal, mae gan unigolion amgyffrediad ‘traddodiadol’ iawn o hyd o brentisiaethau; 
hynny yw, eu hamgyffrediad nhw yw bod prentisiaethau’n gysylltiedig â chrefftau 
(e.e. gwaith saer, gwaith plymwr ac ati).  Mae angen cyhoeddusrwydd a gwybodaeth 
well, fel bod pobl ifanc (a rhieni) yn deall yr amrywiaeth o brentisiaethau sydd ar gael 
(rhai llwybrau technegol iawn), yn ogystal â chyfleoedd lefel uwch (lefel gradd).   
Cydnabuwyd pwysigrwydd cysylltu â ffrwd waith prentisiaethau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, sy’n cael ei datblygu. 
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Pa mor dda mae’r hyn sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd yn cyfrif am y 5 ffordd o weithio? 
 

Cynnwys  
- Mae ITEC skills ac Educ8 yn cynnig fforymau i ddysgwyr, lle maent yn cyfarfod 

unwaith y mis i drafod problemau a chael adborth sut caiff rhaglenni eu cyflwyno. 
Mae llais y dysgwr yn bwysig iawn, fel y mae’r hyfforddiant a gynigir 

- Mae Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio yn unol â’r 
Egwyddorion Cyfranogiad Cenedlaethol  

- Mae angen i gynhwysiant ddigwydd yn ei ystyr ehangach – mae angen dod ag 
allbynnau a deilliannau ynghyd  

 
Cydweithredu  
- Mae Grŵp Llywio’r ESF, Fforwm Addysg a Hyfforddiant, a Fforwm Dysgu Seiliedig ar 

Waith wedi’u sefydlu ar gyfer y fwrdeistref sirol, lle mae’r bobl sy’n cynnal prosiectau’r 
ESF neu’n darparu addysg/hyfforddiant/dysgu seiliedig ar waith yn cyfarfod i geisio 
cydlynu’r ddarpariaeth yn well  

- Mae ITEC Skills yn gweithio mewn partneriaeth â Llamau i fodloni anghenion pobl 
ifanc sydd ag anghenion cymorth mwy sylfaenol  

- Mae Charter yn gweithio mewn partneriaeth â Gingerbread i gynnig gwasanaethau i 
rieni ifanc  

- Cydnabuwyd bod angen gwella prosesau atgyfeirio o fewn sefydliadau a rhyngddynt 
- Mae angen nodi bylchau sgiliau sy’n bodoli fel y gallwn gael mwy o unigolion i’r 

meysydd hyfforddi hyn e.e. Peirianneg 
- Mae angen gweithdai rhanbarthol i edrych ar sectorau allweddol a dod â darparwyr 

hyfforddiant, darparwyr addysg a chyflogwyr ynghyd  
- Gallai timau caffael ar draws y rhanbarth fapio’u hanghenion  
 
Tymor hir 
- Roedd cydnabyddiaeth bod angen torri’r cylch o ran diffyg uchelgais/dyheadau, 

agweddau at waith/addysg ac asiantaethau nad oeddent yn llawn werthfawrogi 
galluoedd unigolion  

- Teimlwyd bod diffyg gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael  
- Nid yw rhai unigolion yn gweithredu yn unol â ‘normau cymdeithasol’, e.e. nid ydynt 

yn mynd i apwyntiadau, maent yn cyrraedd yn hwyr, maent yn cynnig esgusodion 
dros ddiffyg presenoldeb, ac ati.  Nodwyd bod ein disgwyliadau’n gallu bod yn 
wahanol iawn i’r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw, yn enwedig os ‘ble rydw i’n 
cysgu heno? A fydda’ i’n bwyta heddi’?’ yw eu blaenoriaethau. 

 
Integreiddio  
- Mae integreiddio gwasanaethau yn hollbwysig i sicrhau gweithio cydgysylltiedig gwell  
 
Atal 
- Mae’n rhaid i ymyrraeth gynnar ddechrau yn y teulu – beth yw ymddygiad derbyniol?  

Hefyd, mae angen iddo ddigwydd mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar ac mewn 
lleoliadau ysgolion 

- Sut gallwn ni ddefnyddio gwybodaeth a data yn well fel dangosyddion – pwy sy’n 
fwyaf tebygol o fod ag ôl-ddyledion rhent?  A oes niwed o fewn y cartref?  A yw 
rhieni’n gallu ymdopi â sefyllfaoedd, a all rhywbeth syml achosi argyfwng? 

- Mae angen defnyddio gwybodaeth ystadegol yn well i brofi bod gwaith ataliol yn 
gweithio e.e. pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (gall y 
Cyngor ddarparu tystiolaeth o hyn trwy’r gwelliannau blynyddol yn y ffigurau NEET ar 
gyfer ymadawyr Blwyddyn 11 ers 2011).   
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5. Beth ellid ei wneud? 

 
Awgrymwyd nifer o feysydd lle yr ystyriwyd y gallai’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
ychwanegu gwerth wrth symud ymlaen: 
 

 Sefydlu sut mae pobl yn cael at un system gyflogadwyedd sydd wedi’i diffinio’n glir, 
ac yn gwneud cynnydd ynddi – beth yw’r llwybrau a’r pwyntiau mynediad gwahanol 
ar hyn o bryd? Pa mor adnabyddus a dealladwy ydynt ar draws sectorau a’r bobl 
sy’n cymryd rhan? A oes cyfres glir o ddisgwyliadau ar y pwynt cyswllt cyntaf a 
llwybr dilyniant sydd wedi’i gynllunio’n glir?  Defnydd posibl o enwogion/delfrydau 
ymddwyn uchel eu proffil i eiriol prentisiaethau’n ddewis posibl i ddatblygu gyrfa. 

 

 Symleiddio’r tirlun a’r cynnig cyffredinol, gan wneud yn siŵr bod yr holl ddarpariaeth 
yn bodloni anghenion y cyflogwr, gyda llwybrau clir i gyflogaeth ar gyfer pawb sy’n 
cymryd rhan. 
 

 Monitro a gwerthuso rhaglenni hyfforddiant, cymorth a gwaith yn ganolog, a rhannu 
data a dysgu gyda’r holl bartneriaid. 

 

 Adolygu modelau cyflwyno presennol ac archwilio manteision cyfleoedd 
rhanbarthol, yn arbennig y Fargen Ddinesig.  Cysylltu hyn â gwaith sy’n cael ei 
wneud mewn perthynas â phrentisiaethau. 

 

 Annog darparwyr sgiliau i gysylltu eu cynlluniau darparu a chyllido â chyfleoedd 
sydd wedi’u creu gan fuddsoddiadau strategol a thwf busnes yn eu hardaloedd. 
Cydosod a chodi lefel y farchnad sgiliau gyda’r nod o ateb anghenion cyflogwyr, 
gyda system sy’n gallu ymateb i newidiadau mewn diwydiannau, yn enwedig mewn 
sectorau twf. 
 

 Cyfathrebu a chysylltiadau gwell rhwng sefydliadau ac o fewn sefydliadau. 
 

 Rhannu gwybodaeth yn well, gan gynnwys defnyddio cydsyniadau Diogelu Data i 
alluogi rhannu gwybodaeth, yn hytrach na rhwystro hynny. 
 

 Cyfleoedd gwell i ymyrryd yn gynnar er mwyn atal problemau rhag digwydd yn y lle 
cyntaf, yn hytrach na delio â chanlyniadau problemau. 
 

 Angen am fwy o leoliadau gwaith yn y Cyngor, yn enwedig mewn adrannau fel 
Gwasanaethau Hamdden. 
 

 Angen datrys problem rhwystrau iechyd a diogelwch rhag lleoliadau gwaith a 
phrofiad gwaith.  Gellid bod cyfle am ddatblygiad i staff o ran goruchwylio unigolion 
ar leoliadau. 
 

 Angen am fwy o gyfleoedd yn gysylltiedig â’r agenda cydraddoldeb e.e. menywod 
mewn meysydd gwaith nad ydynt yn feysydd traddodiadol (STEM, TG, 
Peirianneg), pobl anabl, grwpiau lleiafrifoedd ethnig ac ati. 
 

 Angen gwneud pethau’n fwy craff, gyda chydweithredu gwell a llai o ddyblygu. 
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 Mae angen i gyllid fod yn gyllid tymor hwy ac mae cynllunio ar gyfer 
cynaliadwyedd yn anodd iawn ar hyn o bryd.  Yn aml, caiff ymyriadau eu hariannu 
am 1 i 2 flynedd yn unig. 
 

 Mae angen ystyried sut olwg fydd ar y farchnad swyddi yn y dyfodol er mwyn 
dylanwadu ar gyfleoedd addysg a hyfforddiant.  Hefyd, mae angen defnyddio 
technolegau sy’n dod i’r amlwg. 
 

 Mae angen llunio cysylltiadau gwell rhwng y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
busnesau, yn enwedig mewn meysydd cyflogaeth sy’n tyfu. 
 

 Ymyrraeth gynt i lywio pobl ifanc tuag at swyddi/sgiliau. 
 

 Mae angen i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent drafod a gweithredu 
ynghyd ar faterion rhanbarthol. 
 

 Mae angen i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus amlygu cymorth ac adnoddau ar 
gyfer Gyrfa Cymru, i sicrhau bod gwasanaeth estynedig ar gael i bob person ifanc. 

 
6. Casgliadau ac Argymhellion 

 
Ar lefel strategol, gallai swyddogion arweiniol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer 
sgiliau a chyflogaeth fabwysiadu’r canlynol ac adrodd arnynt, gyda’r swyddogion yn 
ceisio cyfraniadau rheolaidd gan bartneriaid mewnol ac allanol: 
 

 Datblygu rhaglen brentisiaeth bob oedran yn holl sefydliadau partner y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gysylltu â datblygiadau prentisiaethau rhanbarthol 
a hyrwyddo’r dull hwn ymhlith asiantaethau partner er mwyn annog datblygiad 
tebyg, sy’n cyd-fynd. 

 Monitro a gwerthuso rhaglenni cymorth sgiliau, hyfforddiant a chyflogaeth, gan 
rannu data a gwella cyfathrebu â phartneriaid. 

 Holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gynyddu nifer y lleoliadau 
gwaith yn eu sefydliadau unigol. 

 Sicrhau bod pob person ifanc mewn ysgolion yn gallu manteisio ar leoliadau profiad 
gwaith, gan ystyried yn benodol y gofyniad am gynnal asesiadau risg ym mhob 
achos i fodloni’r ddyletswydd gofal sydd gan ysgolion. 

 Lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau cyllid i ailfywiogi’r ddarpariaeth cymorth gyrfaol. 

 Gweithio ar lefel ranbarthol gyda’r Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi a 
phartneriaid perthnasol i amlygu bylchau presennol mewn sgiliau a bylchau yn y 
dyfodol, a gwneud newidiadau perthnasol i ddarpariaeth er mwyn galluogi pobl leol i 
gymryd rhan yn effeithiol yn y farchnad lafur.  
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI 
Dadansoddiad Ymateb 

 
1. Mater(ion) â Blaenoriaeth:  

 
Darparu cyfleoedd gwirfoddoli sy’n briodol i bob oedran ac i holl sectorau’r 
gymuned. 

 
2. Deilliannau’r gwaith o dan y flaenoriaeth hon: 
 

1. Dull cydlynus o wirfoddoli fel y gall holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus hyrwyddo gwirfoddoli er llesiant yn effeithiol 

2. Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol i alluogi staff sefydliadau’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i wirfoddoli. 

3. Adnabod a defnyddio gwirfoddoli fel cam cyntaf i’r farchnad waith. 
 
3. Pa gyfraniad y gall gweithio tuag at y deilliannau hyn ei gyflawni ar gyfer llesiant ym 

Mwrdeistref Sirol Caerffili? 
 
Pam ddylid hyrwyddo gwirfoddoli; beth mae’n ei gyflawni?  
 
Mae pobl a chymunedau: 

 yn ennill sgiliau a gwybodaeth newydd  

 yn hybu eu rhagolygon gyrfaol a gwaith eu hunain  

 yn mwynhau ymdeimlad o gyflawniad a boddhad  

 yn datblygu’n bersonol ac yn hybu hunan-barch 

 yn mwynhau gwell iechyd corfforol ac iechyd meddwl 

 yn cysylltu â’u cymuned ac yn ei deall yn well 
(CGGC 2017) 

 
Lansiodd Llywodraeth Cymru ei pholisi ei hun ar wirfoddoli “Cefnogi cymunedau, newid 
bywydau” yn 2015 – Detholiad: 
 
Manteision gwirfoddoli  
 
Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn cydnabod bod 
gwirfoddoli’n ‘beth da’ i Gymru, sydd i’w hybu a’i gefnogi. Mae’n dod â manteision i’r 
unigolyn o ran datblygu rhwydweithiau cymdeithasol, gwella iechyd, lles a sgiliau yn 
ogystal â chreu ymdeimlad o berthyn i gymuned neu o arddel safbwynt ar fater penodol. 
Bydd cymunedau’n elwa o wirfoddoli mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys ei effaith o 
ran creu cydlyniant cymdeithasol a chynyddu cyfalaf cymdeithasol. Bydd sefydliadau’n 
elwa o’r cyfraniad gan wirfoddolwyr at gyflawni cenhadaeth y sefydliad a hefyd o’r 
hyblygrwydd a’r gwerth ychwanegol y maent yn eu cynnig drwy eu profiad a’u sgiliau. 
Mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael budd o gynnwys gwirfoddolwyr er mwyn gwella 
ac ymestyn eu gwasanaethau ac o weithio gyda sefydliadau yn y Trydydd Sector er 
mwyn cynnwys gwirfoddolwyr mewn modelau cyflenwi newydd sy’n canolbwyntio ar y 
dinesydd. Er bod sefydliadau’n cael eu hannog i weithio gyda gwirfoddolwyr, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau na fydd staff cyflogedig yn cael eu symud i 
roi gwirfoddolwyr yn eu lle. 
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Tymor byr, tymor canol neu dymor hir? 
 
Mae cyfle am weithredu tymor byr h.y. bod partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn cytuno i gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a gwirfoddoli. 
 

 Gallai gael effaith gadarnhaol ar bobl sy’n ceisio gwaith – cysylltiad â 
Phrentisiaethau, thema hyfforddiant. 

 Effaith gadarnhaol i gymunedau. 

 Effaith gadarnhaol ymagwedd gynhwysfawr a chydlynol at wirfoddoli ar draws 
partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar staff fel cyfrifoldeb cymdeithasol 
ac ar y cymunedau maen nhw’n eu cefnogi. 

 
4. Ble’r ydym ni nawr? 

 
Ynghyd, mae CGGC, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddolwyr yn 
cynnig rhaglen integredig o gymorth gwirfoddoli sy’n anelu at helpu i gael mwy o bobl 
i wirfoddoli (er budd eu cymuned a’u datblygiad personol eu hunain), ac i helpu 
sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio gwirfoddolwyr a’u cefnogi 
 
Rydym am weld... 
- Mwy o bobl a chymunedau yn elwa o wirfoddoli  
- Sefydliadau sy’n gallu recriwtio, cefnogi a chynnwys gwirfoddolwyr yn well  
- Bod gwirfoddoli’n cael proffil uwch a mwy o gydnabyddiaeth  
- Bod eiriolaeth ac arweinyddiaeth strategol gwell ar gyfer gwirfoddoli 
 
Hefyd, cynigir amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli trwy bartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn ehangach, h.y. Cefn Gwlad Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili, Cefnogi Pobl, Tîm Gwirfoddoli Caerffili (cymorth anableddau dysgu),  
Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Chymunedau yn Gyntaf  
- Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Ffrind I Mi, Chat 
- Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru – Ymladdwyr Tân Ifanc 
- Heddlu Gwent – Heddlu Arbennig, Cadetiaid, Paneli Atal Troseddu 
 
Mae angen mapio sefydliadau eraill h.y. Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Prawf, 
Adsefydlu Cymunedol, Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Tthroseddu, Cyfoeth 
Naturiol Cymru ac ati. 
 
Canolfan Wirfoddoli Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent:  cefnogi 
gwirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddolwyr, Buddsoddwyr mewn Gwirfoddoli, 
Rhwydwaith Rheolwyr Gwirfoddolwyr Gwent  
 
Y trydydd sector:  mae miloedd o wirfoddolwyr a llawer o gyfleoedd gwirfoddoli 
 
A yw hyn yn ddarlun cynhwysfawr/cyflawn? 
 
Nac yw.  Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn dameidiog ar hyn o bryd. 
 
Pa mor effeithiol yw gwaith presennol? 
 
Mae llawer o astudiaethau achos i brofi effeithiolrwydd gydag unigolion a 
sefydliadau.  Gweler SPICE, Cymunedau yn Gyntaf, Gwirfoddoli yng Nghaerffili, 
cynllun gwirfoddoli corfforaethol yr Adran Gwaith a Phensiynau, ac ati. 

http://www.wcva.org.uk/funding/advice/cvcs
http://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteering-latest/2013/09/what-do-volunteer-centres-do
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Rhwystrau? 
 
Mewn ysgolion – iechyd a diogelwch, goruchwylio gwirfoddolwyr. 
 

5. Beth ellid ei wneud? 
 

Enghreifftiau o Arfer Da: 
 
Bancio amser - SPICE – Profiad o system seiliedig ar wobrau ar gyfer gwirfoddoli. 
 
Anne-Marie Lawrence – anne-marie@justaddspice.org a  
Ben Dineen - ben@justaddspice.org 
 
Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol – Yr Adran Gwaith a Phensiynau – rhaglen 
gwirfoddoli gan weithwyr. 
 
Barclays, Lloyds a grwpiau bancio eraill – rhaglenni gwirfoddoli gan weithwyr a chodi 
arian gydag arian cyfatebol. 
 
Busnes yn y Gymuned – cynlluniau paru mentoriaid. 
 

 
  

mailto:anne-marie@justaddspice.org
mailto:ben@justaddspice.org
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI  
Dadansoddiad Ymateb 

 
1. Mater(ion) â Blaenoriaeth:  
 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  
 
2. Deilliannau’r gwaith o dan y flaenoriaeth hon: 
 

1. Amlygu a thorri’r cylch profiadau niweidiol yn ystod plentyndod  
 
3. Pa gyfraniad y gall gweithio tuag at y deilliannau hyn ei gyflawni ar gyfer 

llesiant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili? 
 
Mae atal profiadau niweidiol yn ystod plentyndod mewn un genhedlaeth, neu leihau 
eu heffaith ar blant, yn gallu bod o fudd nid yn unig i’r unigolion hyn ond i 
genedlaethau’r dyfodol hefyd.  
 
Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn ddigwyddiadau sy’n peri llawer o 
straen, sy’n digwydd yn ystod plentyndod ac sy’n niweidio plentyn yn uniongyrchol 
(e.e. cam-drin rhywiol, corfforol) neu’n effeithio ar blant drwy amgylchedd eu cartref 
(e.e. tyfu i fyny ar aelwyd a dod i gysylltiad ag alcoholiaeth, defnyddio cyffuriau a 
thrais domestig).  Caiff y digwyddiadau hyn effaith ddwys ar yr unigolyn, sy’n eu cofio 
mewn oedolaeth.  
 
Yng Nghymru, dywedodd 47% o oedolion eu bod wedi dioddef o leiaf un profiad 
niweidiol yn ystod eu plentyndod, gyda 14% yn dioddef 4 profiad neu ragor. Mae’n 
hysbys bod profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cael effeithiau uniongyrchol 
ar iechyd plant ar unwaith, a’u bod yn gallu cynyddu’r risg o ymddwyn mewn modd 
sy’n niweidio iechyd yn ystod y glasoed ac oedolaeth (gweler Ffigur 1).  Mae’r 
ymddygiadau hyn ynddynt eu hunain yn arwain at fwy o risg salwch a chlefydau 
anhrosglwyddadwy fel salwch meddwl, canser, clefyd y galon a diabetes yn nes 
ymlaen mewn bywyd (gweler Ffigur 2). Mae oedolion sydd wedi dioddef pedwar 
profiad niweidiol neu fwy yn ystod plentyndod 5 gwaith yn fwy tebygol o ddioddef 
diffyg llesiant meddyliol nag oedolion heb brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod. 
 

 
Ffigur 1: Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cynyddu risgiau unigolion o ddatblygu 
ymddygiadau sy’n niweidiol i iechyd  
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Mae unigolion sy’n dioddef mwy o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn fwy 
tebygol o gyflawni’n wael yn yr ysgol, yn fwy tebygol o droseddu ac, yn y pen draw, 
yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o gymdeithas.  Gallai atal profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod ostwng lefelau defnyddio heroin/crac cocên, bod o dan 
glo, cyflawni trais ac erledigaeth, a defnyddio canabis.  Mae systemau iechyd, 
cymdeithasol, cyfiawnder troseddol ac addysg, ynghyd â budd economaidd tymor hir 
y wlad, oll yn debygol o elwa os caiff profiadau niweidiol yn ystod plentyndod eu 
hatal.   
 
Mae mwy o berygl i blant pobl sydd wedi’u heffeithio gan brofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod amlygu eu plant eu hunain i’r un profiadau, felly mae’n gylch sy’n gallu 
parhau mewn teuluoedd.  
 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod – Cwrs Bywyd

Marwolaeth gynnar

Problemau Cymdeithasol, 
Emosiynol a Dysgu

Mabwysiadu Yymddygiadau sy’n
Niweidio Iechyd a Throseddu

Tarfu ar Ddatblygiad y Nerfau, 
Hormonau ac Imiwnedd

Profiadau Niweidiol
yn ystod Plentyndod

Clefyd Anhrosglwyddadwy, Anabledd, 
Problemau Cymdeithasol, Cynhyrchedd Isel

MARWOLAETH

GENEDIGAETH

Datblygwyd o Felitti et al. 1998

C
W

R
S 

B
YW

YD

 
Ffigur 2: Model o effeithiau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod dros gwrs bywyd 

 
 
Sut mae lleihau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, a’u hatal, yn cyfrannu at y 7 
Nod Llesiant 

 

Llewyrchus Mae unigolion yn fwy tebygol o: 

 gyflawni’n well yn yr ysgol ac yn llai tebygol o fod yn ddi-waith, 
derbyn budd-daliadau neu droseddu 

 bod yn aelodau cynhyrchiol o’r boblogaeth 

Cydnerth  Caiff unigolion eu hymrymuso i ymgysylltu â’r amgylchedd 
naturiol, a chyfrannu at ei wella 

Iachach  Mae plant yn llai tebygol o ddioddef camdriniaeth, anafiadau 
corfforol a phroblemau seicolegol 

 Bydd llai o risg y bydd oedolion yn datblygu canser, clefyd y 
galon, diabetes, iechyd meddwl gwael a llesiant gwael 

 Gostyngiad mewn lefelau ymddygiadau sy’n niweidio iechyd 
dros gwrs bywyd  

Mwy cyfartal  Mae mwy o risg i bobl sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig 
ddioddef profiadau niweidiol lluosog yn ystod plentyndod, felly 
dylai mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
arwain at fwy o gydraddoldeb. 
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Cymunedau 

Cydlynus 

 Bydd gostyngiad mewn troseddau gan bobl ifanc, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a throseddau eraill yn arwain at 
gymunedau mwy diogel a chydlynus. 

 Bydd gostyngiad mewn trais gan oedolion yn arwain at 
gymunedau diogelach  

 Bydd mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
yn arwain at lunio dulliau i gymunedau wneud pethau drostynt 
eu hunain, fel nad yw cymunedau yn disgwyl nac yn aros am 
gymorth 

Diwylliant bywiog 

lle mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu 

 Mae’r rhai sy’n ymddiddori’n fwy mewn addysg yn fwy tebygol 
o gael y cyfle a’r grym i gymryd rhan/ymddiddori yn y 
Gymraeg, mewn chwaraeon, mewn diwylliant ac ati.  

 Gall cymryd rhan mewn chwaraeon a’r celfyddydau helpu i 
liniaru effeithiau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, trwy 
fagu hyder a chynnig gweithgareddau sy’n tynnu sylw 
rhagddynt.   

 Trwy gynyddu cyfranogiad mewn cymdeithas yn ehangach, 
bydd allbwn diwylliannol yn adlewyrchu profiadau bywyd mwy 
amrywiol a fydd, yn ei dro, yn arwain at lai o ymbellhau 

Cyfrifol ar lefel 

fyd-eang 

 Atal costau gofal iechyd uwch yn ystod oedolaeth 

 Addysg ar hysbysu plant am fwyd, maeth a gweithgarwch 
corfforol, fel y gallant gymryd rhan mewn chwaraeon/ffyrdd 
iachach o fyw er cenedlaethau’r dyfodol 

 
Mae’r maes hwn â blaenoriaeth yn cysylltu â meysydd blaenoriaeth posibl eraill 
dadansoddiad ymateb y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, oherwydd bydd mynd 
i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod: 

 yn golygu bod unigolion yn fwy tebygol o ymddiddori mewn hyfforddiant, 
cyflogaeth a gwirfoddoli, a bod mwy o allu ganddynt i wneud hynny. 

 yn helpu i sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymuned, trwy ostwng 
troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 yn hwyluso newid o drin salwch i gymdeithas sy’n galluogi pobl i fabwysiadu 
ymddygiadau iach. 

 
4. Ble’r ydym ni nawr? 

 
Arweiniodd yr Athro Mark Bellis astudiaeth yn archwilio pa mor gyffredin yw 
profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ymhlith poblogaeth oedolion Cymru a’u 
heffaith ar iechyd a llesiant dros gwrs bywyd. Gwnaed yr astudiaeth hon yn 2015 
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y cyd â Phrifysgol Liverpool John Moores.  Er nad 
oes data ar gael ar lefel leol, fe wnaeth amlygu bod atal profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod nid yn unig yn debygol o wella profiadau plant a aned yng Nghymru yn 
ystod eu blynyddoedd cynnar, ond bydd hefyd yn gostwng lefelau ymddygiadau sy’n 
niweidiol i iechyd dros gwrs bywyd. Felly, mae manteision atal a mynd i’r afael â 
phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, gwella cydnerthedd a ffactorau 
amddiffynnol i alluogi unigolion i ymdopi â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
o fudd i asiantaethau iechyd, addysg a chyfiawnder troseddol, yn ogystal â budd 
economaidd tymor hir y wlad (Ffigur 3).   
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Ffigur 3: Buddion posibl atal profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ymhlith cenedlaethau’r dyfodol  

 
 
Yn nhermau’r boblogaeth, gallai gostwng profiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
arwain at: 

 dros 125,000 yn llai o ysmygwyr, neu ddefnyddwyr e-sigaréts, ar draws Cymru 

 dros 55,000 yn llai o bobl sydd erioed wedi defnyddio heroin na chrac cocên  

 gostyngiad o ychydig dros 100,000 yn nifer yr unigolion â llesiant meddyliol isel, 
a gostyngiad cysylltiedig mewn costau  

 gostyngiad o fwy na chwarter (27%) yn nifer yr oedolion sy’n byw gyda llesiant 
meddyliol isel yng Nghymru. 

 
O ran yr hyn sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd, mae Cymru yn arloesi gyda nifer o 
bolisïau a rhaglenni cenedlaethol sy’n anelu at: 

 Amlygu ac ymyrryd lle y gallai plant eisoes fod wedi dioddef camdriniaeth, 
esgeulustod neu’n byw mewn amgylcheddau plentyndod niweidiol; 

 Paratoi rhieni a darparwyr gofal yn well fel bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i 
osgoi profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn amgylchedd y cartref ac annog 
datblygiad llesiant a gwydnwch cymdeithasol ac emosiynol yn y plentyn;  

 Sicrhau bod niwed anuniongyrchol, er enghraifft, o drais domestig, 
camddefnyddio sylweddau a phroblemau meddwl ac ymddygiad eraill yn y 
teulu’n cael eu hamlygu, eu trin a bod eu heffaith ar y plant yn cael ei lleihau i’r 
eithaf. 

 
Mae Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant 2013-2023 a Rhaglen Plant Iach Cymru yn amlinellu’r fframwaith polisi a’r 
cynllun ar gyfer cefnogi teuluoedd i sicrhau bod eu plant yn cyflawni eu potensial o 
ran eu hiechyd a’u datblygiad, a’u nod yw cynyddu gwydnwch teuluoedd. Mae hyn 
yn cynnwys: 

 Dylanwadu ar strategaethau iechyd cyhoeddus cenedlaethol Cymru i ymestyn 
cymunedau iachach; 
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 Cyflwyno negeseuon allweddol am iechyd y cyhoedd trwy gydol saith mlynedd 
gyntaf plentyn o adeg cenhedlu, fel bod teuluoedd yn cael cefnogaeth i wneud 
dewisiadau sy’n dda i iechyd tymor hir; 

 Hyrwyddo ymlyniad a meithrin cwlwm agosrwydd i gefnogi perthynas dda a 
chadarnhaol rhwng rhiant a phlentyn, gan arwain at ymlyniad emosiynol cadarn i 
blentyn; a 

 Hyrwyddo gwydnwch ac iechyd emosiynol cadarnhaol y fam a’r teulu.  
 

Mae nifer o raglenni cenedlaethol ar fynd i’r afael â thlodi sydd wedi’u targedu at 
y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gan gynnwys Dechrau’n Deg, 
Teuluoedd yn Gyntaf a Chymunedau yn Gyntaf.  
 
Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Lles yng Nghymru yn amlinellu’r fframwaith polisi ar gyfer mynd i’r afael â llesiant 
meddyliol isel, sy’n ymroi i ofal holistig sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan 
ymwneud â phob agwedd ar fywyd unigolyn. Mae hyn yn cynnwys: 

 hyrwyddo llesiant meddyliol a, lle y bo’n bosibl, atal problemau iechyd meddwl 
rhag datblygu. 

 cydweithio ar draws sectorau i fynd i’r afael â’r amrywiaeth o ffactorau ym 
mywyd pobl sy’n gallu effeithio ar iechyd a llesiant meddyliol.  

 
Mae rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc yn rhaglen gwella gwasanaethau 
amlasiantaeth, a sefydlwyd i ystyried ffyrdd o ail-lunio, ailfodelu a rhoi ffocws 
o’rnewydd i’r gwasanaethau iechyd meddwl ac iechyd emosiynol a ddarperir i blant 
a pholb ifanc yng Nghymru, yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus. Mae’r 
strategaeth yn cydnabod bod mynd i’r afael â phroblemau fel tlodi a 
chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol yn bwysig, yn ogystal â gwneud yn siwr bod 
gan bobl gymunedau cadarn, ysgolion iach, gweithleoedd da a pherthnasoedd 
cadarn. 
 
Nod y fenter ar y cyd, Cymru Well Wales, yw sicrhau system wedi’i chydlynu sy’n 
gweithio ar draws wasanaethau cyhoeddus, sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau 
preifat ar lefel genedlaethol a lleol. Drwy Cymru Well Wales, gall Cymru fanteisio ar 
asedau nid yn unig yn y system iechyd, ond ar y gweithwyr proffesiynol, y 
gwirfoddolwyr a’r adnoddau eraill sy’n llunio’n hysgolion a’n gweithleoedd, a’n 
gwasanaethau tai, heddlu a gwasanaethau tân ac achub. Ailosod yr asedau hyn 
ochr yn ochr i’w gilydd y mae Cymru Well Wales i gyflawni cyfres o nodau cyffredin. 
Y cyntaf o’r rhain yw gwella deilliannau yn ystod y blynyddoedd cynnar, gan 
ganolbwyntio ar ddwy flynedd gyntaf bywyd. 
 
Mae’r Heddlu yn hollbwysig ar gyfer atal profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, 
nid yn unig fel gwasanaeth sy’n ymateb i argyfyngau, ond fel rhan o broses atal 
profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.  Mae swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu wedi cyflwyno cais i gronfa trawsnewid y Swyddfa Gartref am gyllid i 
fabwysiadu dull Cymru gyfan o blismona breguster trwy safbwynt sydd wedi’i 
hysbysu gan brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod. 
 
Er bod llawer o arfer da yn lleol, er enghraifft trwy raglen Teuluoedd yn Gyntaf, 
byddai o fudd petai pob partner yn cydnabod yn benodol ei rôl yn amlygu a mynd i’r 
afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, gyda’r partneriaid yn gweithio’n 
fwy cydweithredol ac yn integredig i fodloni anghenion unigolion a chymunedau. 
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5. Beth ellid ei wneud? 
 

Er mwyn lleihau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn effeithiol ym mwrdeistref 
sirol Caerffili a gwella rhagolygon cwrs bywyd unigolion, gellid gweithredu’n strategol 
ar draws ffiniau sefydliadol ar dair lefel:  
 
Atal plant rhag wynebu profiadau niweidiol yn ystod plentyndod – Gallai hyn 
gynnwys, er enghraifft, gweithredu i fynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod mewn dogfennau polisi, ymyrryd yn gynnar yn ystod beichiogrwydd i 
amlygu rhieni sydd wedi cael profiadau niwedidiol yn ystod plentyndod; canolbwyntio 
ar y blynyddoedd cynnar; rhoi blaenoriaeth i rieni i gael cymorth triniaeth e.e. ar gyfer 
iechyd meddwl; camddefnyddio sylweddau a datblygu gwydnwch mewn unigolion a 
chymunedau. 
 
Adnabod Risg ac Ymyrryd yn Gynnar – Gallai gweithredu i adnabod risg ac ymyrryd 
yn gynnar i fynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod gynnwys, er 
enghraifft, rheoli ymddygiad a chymorth mewn ysgolion i blant sy’n dioddef profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod, cymorth ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal ac unigolion 
yn y Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid. Mae meithrin gwydnwch ymhlith plant a 
phobl ifanc ac yn y cymunedau yn gamau gweithredu sy’n hanfodol ar gyfer atal 
profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a lliniaru eu heffaith. 
 
Triniaeth a Gofal – Gallai camau gweithredu gynnwys amlygu oedolion sydd wedi 
dioddef trawma oherwydd profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a rhoi ymyriadau 
seiliedig ar dystiolaeth ar waith ar gyfer trawma; gallai gwasanaethau weithredu 
mewn modd sy’n ystyriol o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, gan gynnwys 
adnabod achosion sylfaenol ynghyd â delio â symptomau.  
 
Gellid cymryd nifer o gamau gweithredu ar lefel system gyfan i dorri cylch profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod, gan gynnwys: 
 

 Gwella ymwybyddiaeth o bwysigrwydd profiadau yn gynnar mewn bywyd ar 
iechyd a rhagolygon cymdeithasol ac economaidd tymor hir plant 

 Dylai gwybodaeth fod ar gael i amrywiaeth o weithwyr proffesiynol (iechyd, 
addysg, cymdeithasol, cyfiawnder troseddol ac eraill) am brofiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod, eu canlyniadau a sut gellir eu hatal (gweithwyr proffesiynol sy’n 
ystyriol o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod) 

 Dylid lledaenu gwybodaeth i’r cyhoedd ac yn enwedig i bobl sy’n cael plant neu’n 
bwriadu gwneud (cymunedau sy’n ymwybodol o brofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod) 

 Codi ymwybyddiaeth o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn y sector 
addysg a datblygu gwydnwch ymhlith plant (ysgolion sy’n ystyriol o brofiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod) 

 Buddsoddi mewn ymyriadau’r blynyddoedd cynnar i bawb (y boblogaeth gyfan) 
ynghyd ag adnoddau ychwanegol yn gymesur i angen ar gyfer plant agored i 
niwed (er enghraifft plant mewn ardaloedd difreintiedig sy’n wynebu mwy o risg) 
sy’n gost effeithiol ac yn hanfodol i sicrhau poblogaeth iach a chynhyrchiol 

 Cryfhau manylebau gwasanaethau cyffredinol yn seiliedig ar dystiolaeth, gan 
sicrhau llwybrau effeithiol i gymorth ychwanegol, monitro cwmpas ymyriadau a’u 
cynnwys, ac archwilio’n rheolaidd pa mor ffyddlon y dilynir manylebau ymyriadau  

 Dulliau’r heddlu o ymdrin â breguster trwy safbwynt sy’n ystyriol o brofiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod 
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 Defnyddio tystiolaeth bresennol a thystiolaeth sy’n dod i’r amlwg o’r pethau sy’n 
gweithio i atal a lliniaru profiadau niweidiol yn ystod plentyndod. 

 
Mae mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn gyfuniad o waith 
tymor byr, tymor canol a thymor hir.  Gallai llawer o’r gwaith hwn, fel codi 
ymwybyddiaeth a gwreiddio gwybodaeth am brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
ymhlith gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd, gael ei wneud yn y tymor byr.   
 
Mae angen pob un o’r 5 ffordd o weithio er mwyn nodi a thorri cylch profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod yn effeithiol. 
 

6. Casgliadau ac Argymhellion 
 

Dyma gyfle i dorri cylch profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ym mwrdeistref sirol 
Caerffili.  
 
Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cael effaith andwyol a pharhaol ar y 
boblogaeth ac mae tystiolaeth sy’n awgrymu y bydd atal profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod a’u gostwng yn cyfrannu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol bwrdeistref sirol Caerffili. 
 
Gall profiadau niweidiol yn ystod plentyndod gael effaith negyddol ar iechyd a llesiant 
unigolyn, ond maent hefyd yn cynyddu risg cyrhaeddiad addysgol isel a diweithdra, 
defnyddio cyffuriau, beichiogi yn ystod yr arddegau ac ymddygiad troseddol. Mae 
mwy o risg i blant pobl a effeithiwyd gan brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
amlygu eu plant eu hunain i brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, felly mae’n 
gylch sy’n gallu parhau mewn teuluoedd. Mae mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod yn hanfodol er mwyn torri’r cylch hwn, gan felly atal a lliniaru eu 
heffeithiau.  
 
Bydd meithrin gwydnwch ymhlith plant sydd wedi dod i gysylltiad â phrofiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod yn chwarae rhan bwysig yn helpu’r plant hyn i 
gyrraedd eu potensial llawn a lleihau’r tebygolrwydd y bydd profiadau niweidiol o’r 
fath yn ystod plentyndod yn cael eu trosglwyddo i genedlaethau dilynol. Yn yr un 
modd, gall gweithio gyda rhieni, gofalwyr, teuluoedd a’r holl staff perthnasol godi 
ymwybyddiaeth o effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar blant addysgu a 
chreu cymunedau gwybodus sy’n ymwybodol o brofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod.  Gall atal profiadau niweidiol yn ystod plentyndod mewn un genhedlaeth 
neu leihau eu heffaith ar blant fod o fudd nid yn unig i’r unigolion ond i 
genedlaethau’r dyfodol hefyd. 
 
Nid yw mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn fater i un 
sefydliad ond mae’n galw am weithredu ac ymwneud gan holl aelod sefydliadau’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, yn gweithio ar y cyd i’w hatal ac er lles tymor hir 
cenedlaethau bwrdeistref sirol Caerffili, heddiw ac yn y dyfodol.  
 
Mae’r adroddiad hwn yn gofyn i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: 
 
 gefnogi profiadau niweidiol yn ystod plentyndod fel maes â blaenoriaeth i’r 

Cynllun Llesiant, yn canolbwyntio ar atal, adnabod risg, ymyrryd yn gynnar a 
thrin. 
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 enwebu uwch gynrychiolwyr priodol i ymuno â grŵp gorchwyl a gorffen i 
ddatblygu ymhellach adran y Cynllun Llesiant ar ymateb i brofiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod. 

 
 
Cyfeiriad 

 
Bellis, MA; Ashton, K; Hughes, K et al 2016: Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod 
a’u heffaith ar ymddygiad sy’n niweidio iechyd ymysg oedolion Cymru.  Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a’r Centre for Public Health, Prifysgol Liverpool John Moores  
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI 
Dadansoddiad Ymateb 

 
1. Mater(ion) â Blaenoriaeth:  
 

Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymuned trwy ostwng lefelau troseddu 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac ofn troseddu. 

 
2. Deilliannau’r gwaith o dan y flaenoriaeth hon: 

 
1. Gostyngiadau mewn lefelau troseddu ac anhrefn  
2. Gwell hyder ymhlith y gymuned 
3. Llai o bobl yn mynd i’r system cyfiawnder troseddol 

 
3. Pa gyfraniad y gall gweithio tuag at y deilliannau hyn ei gyflawni ar gyfer 

llesiant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili? 
 
Beth yw’r ddadl o blaid blaenoriaethu gwaith ar y mater hwn? 
 
Mae’r Asesiad Llesiant wedi amlygu’r data allweddol ar droseddu ac anhrefn ar gyfer 
ardal yr awdurdod lleol. Mae dogfennau mwy penodol yn cefnogi’r asesiad hwn, gan 
gynnwys Asesiad Strategol 2015-16 Gwent Mwy Diogel ac adroddiadau blynyddol a 
chwarterol rheolaidd a ddarperir gan Ddadansoddwr Gwent Mwy Diogel ar fathau 
allweddol o droseddau. Mae data chwarterol am droseddau tân a data’r bartneriaeth ar 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn cwblhau’r darlun data. O gymharu â bröydd eraill â 
demograffeg debyg, nid yw’r awdurdod lleol yn ardal â lefel uchel o droseddu. Fodd 
bynnag, mae ardaloedd â lefelau uwch yn bodoli, naill ai ar sail amser neu ofod. Mae 
ymatebion ansoddol y gymuned i gwestiynau allweddol am yr hyn y dylai cyrff sector 
cyhoeddus ei flaenoriaethu yn amlygu’r pryderon (personol iawn, yn aml) am droseddu 
ac anhrefn, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn enwedig. Disgwylir hyn yng nghyd-
destun llesiant, gan fod teimlo’n anniogel mewn cymuned yn cael effaith sylweddol ar 
ansawdd bywyd, p’un a yw ymatebydd wedi dioddef trosedd neu anhrefn yn 
uniongyrchol, neu’n ofni y gwna rywbryd yn y dyfodol. Gall yr agweddau gweledol ar 
droseddau amgylcheddol lefel isel amharu ar ardal ac mae’r effeithiau yn arbennig o 
ddifrifol mewn ardaloedd mwy difreintiedig, lle y gall diffyg ystyriaeth gan ychydig bobl 
effeithio ar lawer. 
 
A yw’n fater y gellid mynd i’r afael ag ef dros y tymor byr, y tymor canol neu’r tymor hir? 
 
Gall materion difrifol elwa o ddull partneriaeth gydweithredol pan fyddant yn effeithio ar 
leoliad am gyfnod byr (wythnosau neu fisoedd) e.e. cynnydd sydyn mewn mathau 
penodol o drosedd, llecynnau o anhrefn gan bobl ifanc, ac unigolion ac eiddo 
trafferthus. Mae angen mwy o weithgarwch ar y cyd dros y tymor canol ar gyfer 
materion di-ildio eraill (misoedd neu flynyddol) e.e. economi’r nos, cynnau tanau’n 
fwriadol fel llosgi gwair yn fwriadol, troseddau tirwedd ac ati. 
 
Yn y pen draw, fodd bynnag, er bod troseddu ac anhrefn yn dangos tuedd at i lawr 
gydag amser, ni fyddant byth yn fater sydd ‘wedi’i ddatrys’ oherwydd y rhesymau 
cymdeithasol ehangach dros droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd 
ymrwymiad partneriaid, dulliau ac arferion gwell, newidiadau mewn deddfwriaeth, 
gweithgareddau ymatebol a gostyngiadau yn y ffactorau achosol yn feysydd ffocws 
tymor hir. Mae gweithgareddau ataliol a chymorth i ddioddefwyr yn tueddu i fod yn 
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feysydd sy’n cael eu cyflwyno mewn partneriaeth, neu drwy raglenni gwaith penodol 
wedi’u hariannu, gan eu bod y tu hwnt i gyllidebau craidd a darpariaeth graidd yn aml. 
 
Sut gallai gyfrannu at y 7 Nod Llesiant? 
 
Mae’r mater â blaenoriaeth yn cyfrannu’n gryf at Gymunedau Cydlynus. Fodd 
bynnag, mae Cymunedau Llewyrchus yn fwy tebygol o fod yn fannau lle y mae gan 
bobl ddyheadau ar eu rhan eu hunain a’u teuluoedd; mae cyflogwyr yn fwy tebygol o 
gael eu denu i ardal ddiogel â lefel isel o droseddu. Mae troseddau amgylcheddol yn 
effeithio ar fioamrywiaeth a Chymunedau Cydnerth. Mae’r amgyffrediad o’r gymuned 
mae pobl yn byw ynddi yn effeithio ar lesiant ac iechyd meddwl; mae ymddygiadau nad 
ydynt yn iach, fel yfed yn ormodol a chamddefnyddio sylweddau yn effeithio nid yn unig 
ar yr unigolyn, ond ar blant ac ar aelodau eraill y teulu. Mae gweithgarwch o dan y 
flaenoriaeth hon yn cyfrannu at Gymunedau Iachach. Mae cyfle cyfartal a thriniaeth 
gyfartal gan gymdeithas, yn arwain at Gymunedau Cyfartal, yn broblemau i unigolion 
mwy agored i niwed, gan gynnwys pobl ifanc, pobl â nodweddion gwarchodedig, pobl 
hŷn, pobl sydd wedi dioddef cam-drin domestig ac ati. 
 
Sut gallai gysylltu â meysydd eraill y dadansoddiad ymateb? 
 
Gwirfoddoli – Cefnogir gweithgarwch atal troseddu gan weithgarwch gwirfoddol a 
gweithredu gan y gymuned, yr amlycaf ohonynt yw grwpiau Gwarchod Cymdogaeth a 
Phaneli Atal Troseddu lleol. Mae cyflawni plismona lleol a’r gefnogaeth iddo yn cael eu 
darparu gan Gwnstabliaid Arbennig a Chadetiaid yr Heddlu. 
 
Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod – Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
yn cynnwys dod i gysylltiad â cham-drin domestig a rhieni sy’n camddefnyddio 
sylweddau, rhieni dan glo, cam-drin corfforol/geiriol/rhywiol, y mae asiantaethau 
troseddu ac anrhefn yn mynd i’r afael â phob un o’r rhain. 
 
Cymunedau cynaliadwy – Mae cartrefi addas sy’n bodloni anghenion pobl yn ymestyn i 
sicrwydd yr amgylchedd adeiledig ac fe’u sicrheir gan egwyddorion dylunio. 
 
Salwch meddwl a salwch corfforol – Mae iechyd meddwl a llesiant yn achos ac effaith 
iechyd meddwl. Dylid cynorthwyo dioddefwyr salwch meddwl i fyw’n dda mewn 
cymunedau. Fodd bynnag, yr heddlu sy’n aml yn delio ag unigolion mewn argyfwng 
oherwydd diffyg opsiynau diogel eraill ar gyfer eu gofal. Mae deddfwriaeth newydd sy’n 
atal defnyddio dalfa’r heddlu yn creu angen newydd sydd heb ei fodloni. Mae 
chwaraeon fel gweithgaredd sy’n tynnu sylw pobl ifanc yn cyfrannu at iechyd corfforol. 
 
Amddiffyn yr amgylchedd a’i ddefnyddio – Mae parch tuag at yr amgylchedd, a 
chyfrifoldeb amdano, trwy fentrau addysgol ac ataliol, a gweithgarwch gorfodi mewn 
perthynas â throseddau tirwedd ac amgylcheddol, yn amddiffyn yr amgylchedd i bawb 
ei ddefnyddio. Mae diddordeb cymunedol o’r newydd mewn amddiffyn yr amgylchedd. 
 

4. Ble’r ydym ni nawr? 
 
Tystiolaeth o’r sefyllfa bresennol – data, ymchwil ac ati. 
 
Mae cymharu data 2015-16 â data 2016-17 ar gyfer y fwrdeistref sirol gyfan yn dangos: 
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Gostyngiadau Cynnydd 

16% Ymddygiad gwrthgymdeithasol 63% Lladrata 

40% Trais rhywiol 50% Y drefn gyhoeddus 

32% Troseddau cyffuriau 16% Troseddau amrywiol yn erbyn 
cymdeithas 

18% Dwyn o gartrefi 14% Dwyn beiciau 

 
Fodd bynnag, mae amrywiadau ar draws ardal yr awdurdod, rhwng adrannau plismona 
lleol a rhwng wardiau’r awdurdod lleol. Gall ffigurau troseddau fod yn isel ar y cyfan 
mewn categori, fel bod newidiadau bach i’w gweld fel canrannau mawr. Mae patrymau 
troseddu yn amrywio gan fod cysylltiad agos rhyngddynt ag ymddygiad nifer bach, yn 
aml, o unigolion. Nid yw’r Swyddfa Gartref wedi cadarnhau’r ffigurau ar gyfer data 
2016-17 eto. 
 
Yn achos y 12 mis treigl a ddaeth i ben yn Rhagfyr 2016, y gyfradd droseddu oedd 
56.9 fesul 1000 o’r boblogaeth, cynnydd o 1.8% o gymharu â’r cyfnod blaenorol. Mae 
gwahaniaeth rhwng Gogledd Caerffili, +14% (Bargoed/Rhymni/Ystrad Mynach) a De 
Caerffili, -9% (Bedwas/Caerffili). 
 
Beth sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd a phwy sy’n ei wneud? 
 
Mae nifer o weithgareddau partneriaeth gydweithredol eisoes yn gweithio ar y mater 
hwn, gan ei fod yn cyd-fynd yn agos â ffrwd gynt Caerffili Saffach a dyma sut caiff 
gweithgarwch y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol statudol ei gyflawni. Mae Gwent 
Mwy Diogel yn bodoli fel grŵp cynghori o dan nawdd y Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu. Nod ei gynllun gwaith presennol yw ategu a chefnogi gweithgareddau 
partneriaethau lleol ac ychwanegu cysondeb drwy brosiectau rhanbarthol, gan 
gynnwys cymorth tîm ymddygiad gwrthgymdeithasol, darpariaeth Cynghorydd 
Annibynnol ar Drais Domestig, swydd cydlynydd Gwent Mwy Diogel, dadansoddwr 
Gwent Mwy Diogel ac ati. Ar hyn o bryd, Grŵp Cyflawni Caerffili Saffach yw’r 
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol statudol ac mae’n cynnwys partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus; Heddlu Gwent, yr Awdurdod Lleol, y Comisiynydd Heddlu 
a Throseddu, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, yr Awdurdod Tân, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Cwmni Adsefydlu 
Cymunedol. Yn ogystal, mae cynrychiolwyr y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, y 
Gwasanaeth Ieuenctid, Cymunedau yn Gyntaf, y ddarpariaeth ranbarthol ar gyfer cam-
drin domestig a’r ddarpariaeth ranbarthol ar gyfer camddefnyddio sylweddau, a 
chynrychiolwyr cydlynu cydlyniant cymunedol rhanbarthol yn eistedd o gwmpas y 
bwrdd hefyd. Mae tri Aelod Etholedig yn mynychu. Mae gan y grŵp gynllun gweithredu 
sy’n cynnwys gweithgareddau partneriaeth am gyfnod 12 mis. 
 
Mae’r Bwrdd Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn 
gweithredu ar lefel Gwent ac mae’n cynnwys partneriaid y Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol; mae ganddo gynllun gweithredu rhanbarthol hefyd.  
Mae Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Gwent yn gweithredu ar 
lefel Gwent ac mae’n cynnwys partneriaid y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol; mae 
ganddo gynllun gweithredu rhanbarthol hefyd. Nid yw cynlluniau lleol a rhanbarthol 
eraill ar gyfer troseddu a chyfiawnder wedi cynnwys gweithgarwch ynghylch cam-drin 
domestig a chamddefnyddio sylweddau yn helaeth gan fod y byrddau rhanbarthol wedi 
dilyn arweiniad meini prawf cyllido Llywodraeth Cymru, sydd wedi pennu y dylid 
cyflawni hyn ar sail ardal ddaearyddol ehangach nag awdurdodau lleol.  
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Mae trefniadau Rheoli Integredig Troseddwyr hefyd wedi’u gosod ar lefel Gwent, 
gydag achosion yn cael eu rheoli’n lleol. Mae Bwrdd CONTEST Gwent yn cefnogi 
strategaethau gwrthderfysgaeth y Llywodraeth ac mae’n cynorthwyo partneriaid i 
gyflawni canghennau CONTEST, sef PREVENT a CHANNEL. 
 
Mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili yn gweithio ar 
draws ardaloedd dau o awdurdodau lleol Gwent a’i gylch gwaith yw lleihau nifer y bobl 
ifanc yn y system cyfiawnder troseddol. Mae rheolwyr y Gwasanaeth Troseddau 
Ieuenctid ac arweinwyr diogelwch cymunedol awdurdodau lleol ar draws Gwent yn 
gyfrifol am gyflawni cynllun busnes blynyddol i gefnogi arian Hybu Ymgysylltiad 
Cadarnhaol Llywodraeth Cymru, sy’n troi sylw pobl ifanc rhag troseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol lefel isel i atal pobl rhag mynd i’r system cyfiawnder troseddol am y 
tro cyntaf. Mae cyllid Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol yn cefnogi prosiectau sy’n cael eu 
hariannu ar y cyd yn aml gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu (cyllid Gwent Mwy 
Diogel). 
 
Mae gan aelodau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus drefniadau cyflawni craidd 
uniongyrchol sy’n ategu maes y dadansoddiad ymateb hwn, e.e. yr Uned Troseddau 
Tân yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Teledu Cylch Cyfyng yr Awdurdod 
Lleol, Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol ac ati. Bydd gweithgarwch y sector 
gwirfoddol yn cynnwys Cwnstabliaid Arbennig, Cadetiaid yr Heddlu, Paneli Atal 
Troseddu a grwpiau Gwarchod Cymdogaeth. 
 
Mae trefniadau rheoli achosion gan bartneriaethau lleol yn bodoli ar gyfer ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, tasgau partneriaeth gan gynnwys cymorth i ddioddefwyr, rheoli ac 
adsefydlu troseddwyr, pobl yn byw’n ddigartref ar y stryd ac ati. 
 
A oes gennym ni ddarlun cynhwysfawr o’r holl weithgarwch e.e. sector preifat, trydydd 
sector, ymyriadau cymunedol? 
 
Mae gennym ddarlun da oherwydd proses bartneriaeth sydd wedi bodoli ers tro a 
sianeli cyfathrebu da. Fodd bynnag, mae’n bosibl bod mwy o weithgareddau ar y 
gweill, yn enwedig ymyriadau cymunedol a’r trydydd sector, nad ydynt yn hysbys nac 
wedi’u cysylltu â threfniadau partneriaeth presennol. 
 
Pa mor effeithiol yw’r gwaith presennol? 
 
Y ffordd orau o ddangos data ac ystadegau ar droseddu sy’n dangos effeithiolrwydd y 
gweithgareddau partneriaeth yw ar ffurf tueddiadau tymor hir, oni bai bod y data a’r 
ystadegau yn ymwneud â gweithgarwch tymor byr i ddatrys problem ddifrifol pan ddylid 
mesur cynnydd dros gyfnod byrrach. Bu gostyngiadau ers tro mewn ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, troseddu, pobl sy’n mynd i’r system cyfiawnder troseddol am y tro 
cyntaf, ac ati. Mae meysydd eraill yn dangos cynnydd ond nid perfformiad gwael yw 
hynny, o reidrwydd, gan eu bod yn adlewyrchu cynnydd mewn adroddiadau e.e. cam-
drin domestig. Mae gwahanol ddulliau cofnodi yn effeithio ar dueddiadau eraill, felly nid 
yw cymharu â data hanesyddol yn ystyrlon. Ni chaiff materion fel cydlyniant cymunedol 
eu mesur yn hawdd a byddent yn tueddu i fod yn adroddiad goddrychol gan unigolion. 
Caiff teimlo’n fwy diogel ei fesur gan arolwg bob dwy flynedd o aelwydydd (â maint 
sampl cymharol fach) a dangosodd yr arolwg diwethaf ostyngiad bach. Mae boddhad 
dioddefwyr yr oedd Heddlu Gwent wedi ymwneud â nhw yn uwch nag amgyffredion y 
boblogaeth gyfan am droseddu ac anhrefn yn yr ardal, gan efallai adlewyrchu’r 
goddrychedd personol ynghylch llesiant, yn hytrach na realiti cael cymorth gan yr 
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heddlu ac asiantaethau cymorth i ddioddefwyr. Mae’r Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu ac ‘Eich Llais’, sef proses ymgysylltu’r heddlu/y gymuned, yn adlewyrchu 
galw parhaus am ‘bresenoldeb’ yr heddlu. Mae gohebiaeth gan y bartneriaeth yn ffordd 
effeithiol o arddangos gweithgarwch a thawelu ofnau’r gymuned. Fodd bynnag, mae 
gohebiaeth gan y bartneriaeth, ‘storïau newyddion da’, wedi gostwng dros y 
blynyddoedd diwethaf oherwydd gostyngiadau mewn lefelau staffio lleol y Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol. 
 
Mae adroddiad diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru, ‘Diogelwch Cymunedol yng 
Nghymru’ (Hydref 2016), yn arbennig o feirniadol o ddarlun dryslyd diogelwch 
cymunedol. Mae’n gwneud nifer o argymhellion allweddol, gan gynnwys gwella 
cynllunio strategol, strwythur byrddau, cyllido/cyllidebau, rheoli perfformiad, rheoli risg 
ac ymgysylltu â dinasyddion. 
 
Pa mor dda mae’r hyn sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd yn cyfrif am y 5 ffordd o 
weithio? 
 
Mae cynnwys trigolion lleol fel rhan o ymgysylltu parhaus yn cael ei gyflawni gan 
Heddlu Gwent (Eich Llais) a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (Cynllun Heddlu a 
Throsedd) yn unig. Yn ddiweddar, llwyddwyd ymgysylltu trwy ddatblygu’r asesiad 
llesiant ar gyfer yr ardal, ond mae gweithgarwch ymgysylltu’r ‘bartneriaeth’ troseddu a 
chyfiawnder wedi dod i ben i bob diben yn y blynyddoedd diwethaf, oherwydd toriadau i 
staffio. Mae cydweithredu yn gadarn gan fod asiantaethau yn sylweddoli na allant 
gyflawni’r agenda ar eu pen eu hunain; gwnaed gweithgarwch partneriaeth yn orfodol 
gan statud 20 mlynedd yn ôl ac mae wedi cael amser i ddatblygu, gyda disgwyliadau 
newydd yn cael eu hychwanegu gydag amser. Mae gostwng troseddu ac anhrefn yn 
tueddu i fabwysiadu dull ‘gweithgarwch uniongyrchol’, cynyddol o ddatrys problemau; 
fodd bynnag, y nod tymor hir yw cael cymunedau diogelach. Mae integreiddio da 
ymhlith partneriaid troseddu ac anhrefn, a chysylltiadau ag amcanion a 
gweithgareddau craidd partneriaid eraill i raddau helaeth, ond mae pob corff yn 
gweithio mewn cyfnod o ostyngiad mewn adnoddau ac mae’r gallu i gyfrannu 
adnoddau at ddatrys problemau sydd y tu hwnt i’r cylch darparu arferol yn mynd yn 
brin. Mae cyllido yn aml yn gyllido tymor byr ac yn destun cymeradwyaeth allanol. Mae 
gweithgarwch yn gwbl ataliol, boed hynny’n weithgarwch yn erbyn unigolion, lleoedd 
neu broblemau penodol. Yn fyr: 
 
Cynnwys   
Cydweithredu  
Tymor hir   
Integreiddio   
Atal    

 
Bydd sydd wedi’i gynllunio?  
 
Mae cynllun gweithredu Grŵp Cyflawni Caerffili Saffach wedi’i docio dros y 
blynyddoedd diwethaf oherwydd toriadau i adnoddau’r bartneriaeth. Mae 
gweithgareddau’n bodoli o hyd ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol, gostwng 
troseddu, cam-drin domestig a chamddefnyddio sylweddau, fodd bynnag mae llai o 
waith prosiect. Mae gan Gwent Mwy Diogel raglen waith sy’n mynd ati i gryfhau 
cyfleoedd cydweithredol i wella’r ffordd o gyflwyno gwasanaethau; mae ei raglen ddrafft 
ar gyfer 2017/18 yn cynnwys gweithgareddau ynghylch y broses ranbarthol ar gyfer 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, cysylltiadau â’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, 
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cyhoeddusrwydd/hyrwyddo/proffil, cyfiawnder adferol, cydlyniant cymunedol, seiber-
droseddu a’r ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
Ar hyn o bryd, mae partneriaid lleol yn profi ‘Fforwm Llesiant Cymuned Caerffili’, a fydd 
yn cyfarfod yn fisol i neilltuo tasgau i asiantaethau yn seiliedig ar unigolion trafferthus a 
lleoedd trafferthus. Datblygwyd hyn o broses flaenorol o Osod Tasgau’r Bartneriaeth ac 
er mai’r heddlu oedd yn arwain honno, yr holl bartneriaid fydd yn arwain y broses 
newydd hon, bob un ohonynt â gallu cyfartal i ddylanwadu ar y bobl a’r lleoedd sy’n 
cael eu trafod. Mae partneriaid o gwmpas y bwrdd yn cynnwys swyddogion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, swyddogion gostwng troseddu ac anhrefn yr heddlu, Gorfodi 
Tenantiaethau, prosiectau difyrru ieuenctid wedi’u hariannu, swyddogion troseddau 
tân, amddiffyn oedolion agored i niwed (POVA), asiantaethau cymorth dioddefwyr, 
Wardeniaid Diogelwch Cymunedol ac ati. Bydd ei gylch gwaith hefyd yn ystyried 
anghenion pobl sydd wedi dioddef yn fynych ac sy’n agored i niwed. 
 

5. Beth ellid ei wneud? 
 

Gallai ein sefydliadau wella’r ffordd rydym ni’n cynnwys y gymuned. Mae angen mwy 
o ymgysylltu, ymgynghori a chyfathrebu â thrigolion. Amlygwyd hyn yn adroddiad 
diweddar Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
Gallai’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ystyried Strategaeth Gyfathrebu ac 
Ymgysylltu gadarnach wrth i’r Cynllun Llesiant ddatblygu, er mwyn cynnwys storïau 
‘newyddion da’ am yr hyn y mae wedi llwyddo i’w gyflawni. Ni ddylai hyn lastwreiddio 
brandiau sefydledig fel ‘Caerffili Saffach’ a ‘Gwent Mwy Diogel’, ond dylid dangos y 
cysylltiadau â’r gweithgarwch hwn, sef gweithgarwch partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Byddai atodi dadansoddiad o randdeiliaid at y ddogfen 
strategaeth yn amlygu’r rhanddeiliaid sydd â’r mwyaf o ddiddordeb yn yr hyn sy’n cael 
ei wneud neu sy’n ceisio cael ei gyflawni. Dylai’r strategaeth gyfathrebu restru pa 
gyfryngau fydd yn cael eu defnyddio i gysylltu â’r rhanddeiliaid hynny a’r gymuned e.e. 
dulliau digidol, wyneb yn wyneb, grwpiau ffocws, gyda mecanweithiau ar gyfer cynnwys 
y cymunedau/grwpiau anos eu cyrraedd.  
 
Rhaid sicrhau na chaiff ymdrechion eu dyblygu. Gall asiantaethau roi cyngor ar ba 
grwpiau yw’r rhai gorau i’w cynnwys ac amlygu enghreifftiau da o gynnwys pobl yn y 
gorffennol. 
 
Mae nifer o enghreifftiau o gynnwys y gymuned, o gyfarfodydd ‘Eich Llais’ yr Heddlu i 
gyfarfodydd Gwrachod Cymdogaeth a Chymorthfeydd Cynghorwyr, ond mae angen 
cyfleu’r deilliannau ymhlith rhanddeiliaid. 
 
Byddai’n drychinebus pe bai pob sefydliad yn ysgrifennu ei strategaeth cynnwys ei hun. 
Byddai nifer y cysylltiadau yn llethu’r gymuned, gan arwain at lefel wael o ymgysylltu. 
Gellid mabwysiadu un arolwg Sector Cyhoeddus o ansawdd da, yn hytrach na bod 
rhanddeiliaid yn mynd ati’n unigol i gynnal arolygon ymhlith y cyhoedd.   
 
Amlygwyd mai un grŵp anodd ei gyrraedd yw pobl rhwng 25 a 35 oed, gan eu bod yn 
aml yn y gwaith drwy’r dydd. Mae’n hanfodol bod angen cynnwys y grwpiau anodd eu 
cyrraedd hynny mewn unrhyw strategaeth cynnwys. Dylai staff sector cyhoeddus fod 
yn hawdd eu cyrraedd. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cyflogi dros 
14,000 o aelodau staff ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyflogi dros 8000 o 
bobl, y bydd nifer fawr ohonynt yn preswylio yng Nghaerffili. 
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Hefyd, bydd angen cynnwys aelodau o’r gymuned sydd wedi ymddieithrio a grwpiau 
agored i niwed. Mae angen i ni ystyried dulliau o dreiddio i’r cymunedau hynny i 
gyflwyno negeseuon hanfodol, sef ein bod yn effeithio go iawn ar y rhai na fyddant yn 
ymgysylltu fel arfer.   
 
Mae meddalwedd fel ‘Mosaic’, a ddefnyddir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, 
yn adnodd defnyddiol iawn a allai helpu i lywio strategaeth cynnwys.   
 
Mae nifer o weithgareddau partneriaeth cydweithredol eisoes yn digwydd ac mae 
llawer o dystiolaeth ohonynt yn yr adroddiad hwn. Mae’r Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol (trwy ei union ddiffiniad) wedi bod yn cydweithredu ers nifer o flynyddoedd. 
Bach iawn o weithgareddau gwella cymunedol sy’n cael eu cyflwyno’n annibynnol gan 
randdeiliaid fel gwasanaeth sengl. 
 
Wrth symud ymlaen, mae’n hanfodol ein bod yn cynnal cysondeb ar draws Gwent. 
Diolch i Gwent Mwy Diogel, mae grŵp cydweithredol rhanbarthol eisoes yn bodoli a 
gallai hwn gael ei ddatblygu ymhellach.  
 
Mewn rhai o feysydd cyfrifoldebau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, mae sbardunau 
ar gyfer ymagwedd at atebolrwydd a chynllunio strategol sy’n fwy rhanbarthol; mae’n 
ymddangos bod troseddu ac anrhefn yn un maes o’r fath. Byddai darparu’n lleol a 
rheoli achosion yn lleol yn parhau fel y mae ar hyn o bryd ond gallai cynllunio strategol 
ddigwydd ar y lefel ranbarthol. Ar hyn o bryd, byddai’n rhaid i Gwent Mwy Diogel 
adrodd i 5 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Nid yw hyn yn ddefnydd effeithlon ar 
adnoddau’r bartneriaeth. Pe bai Gwent Mwy Diogel yn gangen cyflawni i’r 5 Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, yna byddai angen i gynllunio a gweithgarwch strategol fod 
yn gyson ar draws rhanbarth Gwent a byddai angen darparu atebolrwydd am 
berfformiad i’r 5 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn yr un fformat. Pwyllgor Craffu ar 
Bartneriaethau’r awdurdod lleol fyddai’n gyfrifol am oruchwyliaeth ddemocrataidd o 
hyd. 
 
Mae’r Cynllun Llesiant yn sbarduno cydweithredu. Gallai asiantaethau ystyried 
opsiynau fel: cyllidebau cyfun; gwasanaethau cysylltiedig; a rhannu adeiladau. Mae 
partneriaid wedi bod yn siarad am fesurau cydweithredol ers amser, ond mae’n rhaid i 
ni nawr anelu at ymestyn a gwella’r trefniadau cydweithredol hynny a’u gwneud yn 
ystyrlon.  
 
Teimlir nad yw’r trydydd sector eto’n ‘barod am gydweithredu’ yn ei ystyr ehangach, 
ond mae’n bartner allweddol a’r her yw sicrhau bod y sector yn teimlo bod ganddo’r 
grym ac, felly, ei fod yn barod ac yn gallu gweithio’n fwy cydweithredol gyda ni. Yn yr 
un modd, nid yw comisiynwyr gwasanaethau yn edrych yn awtomatig tuag at y trydydd 
sector o ran cydweithredu a chyflawni ganddo. Dylai sefydliadau’r trydydd sector sy’n 
cynnig cynhyrchion/gwasanaethau tebyg gydweithio ar wneud ceisiadau am gyllid. 
 
Gallai asiantaethau wneud defnydd gwell o wirfoddolwyr wrth ystyried cydweithredu â 
phartneriaid. Mae’r heddlu a chadetiaid tân yn adnodd gwerthfawr.  
 
Wrth ystyried y deilliannau tymor hir, dylid ystyried y diffiniad o ‘tymor hir’. Mae 
partneriaid yn ystyried bod 5-10 mlynedd yn bell i ffwrdd o ran gweithgareddau 
cynyddol o ddydd i ddydd i wella’r amcan hwn ond, mewn gwirionedd, mae’n dipyn 
hwy. Dylem ystyried bod y tymor hir yn ymgorffori cylch cenhedlaeth – efallai 10 i 25 
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mlynedd. Crybwyllwyd torri cylchoedd y cenedlaethau eisoes yn yr adroddiad hwn; ni 
fydd deilliannau hynny i’w gweld am rai blynyddoedd.  
 
Mae atal ac ymyrraeth gynnar yn thema allweddol wrth ystyried deilliannau tymor hir: 
Dechrau’n Deg; Teuluoedd yn Gyntaf; Y 1000 Diwrnod Cyntaf i blant – maent oll yn 
canolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar. Ni welwn fanteision y rhaglenni hyn tan yn 
hwyrach yn ystod bywyd ac mae’n anodd mesur y canlyniadau hefyd. Rhaid i ni atal 
trawma yn ystod y blynyddoedd cynnar gan fod hyn yn pennu ymddygiad yr oedolyn (i 
raddau) yn y dyfodol.  
 
Mae theori atal cymdeithasol yn gweithio, ond mae arni angen i bob asiantaeth 
weithredu’n ataliol.  Bydd rhaglenni ataliol, gwrthdlodi, ynghyd â rhaglenni ymyrraeth y 
blynyddoedd cynnar ac ieuenctid, yn helpu i newid ymddygiadau ac, felly, atal 
ymddygiad troseddol gan blant a phobl ifanc, pobl sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol 
a throseddwyr y dyfodol. Mae atal yn fwy na chefnogi’r dioddefwyr yn unig, yn hytrach, 
mae’n ymwneud â chynorthwyo er mwyn atal pobl rhag bod yn ddioddefwyr a/neu yn 
gyflawnwyr. 
 
Rhaid i asiantaethau fabwysiadu meddylfryd ‘buddsoddi i arbed’. Mae rhoi’r gorau i 
fesurau ymyrryd/atal yn gyffredin yng nghyd-destun toriadau i gyllidebau, wrth i ni orfod 
delio â’r presennol a theimlir pwysau i gyflwyno gwasanaethau statudol. Bu llai o 
gefnogaeth ar gyfer prosiectau ymyrryd cam cynnar mewn rhaglenni atal troseddau 
ieuenctid sydd wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru. Rhaid parhau i ganolbwyntio ar 
atal ac ymyrraeth gynnar neu ni fyddwn yn cael y newid cenedliadol rydym ni’n 
dymuno’i gael. Os na fuddsoddwn mewn atal, bydd datrys yn ddrytach yn y dyfodol.  
 
Rhaid mabwysiadu integreiddio ar draws y Cynllun Heddlu a Throsedd, pob Cynllun 
Llesiant, Cynllun Gweithredu Gwent Mwy Diogel ac Amcanion Llesiant cyrff eraill i 
sicrhau cysondeb.  
 
Gwaith ychwanegol a amlygwyd? 
 
Yn y tymor byr, mae’n bosibl y bydd gwaith ychwanegol mewn ymateb i roi mesurau 
ymyrraeth gynnar ar waith. Rhaid i ni gydnabod y pwysau, rhannu’r problemau a 
gwneud y mwyaf o’n hadnoddau. Yn anad dim, mae angen i ni sicrhau bod unrhyw 
negeseuon sy’n cael eu cyfleu yn gyson, heb gynghorion croes.  
 
Mae angen cydnabod bod ymyrryd yn gynnar yn allweddol ac mae angen i bob partner 
fabwysiadu’r un dull, gan fod hyn yn effeithio yn sgil hynny ar wasanaethau eraill. Mae 
cysylltiadau clir iawn â chydweithredu, cynnwys ac integreiddio. 
 
Gweithio’n fwy cydweithredol? 
 
Dylai canolbwyntio ar yr agenda atal gael cydnabyddiaeth fwy pendant ymhlith 
partneriaid, gan fabwysiadu dull cydweithredol er mwyn gwneud y mwyaf o’n 
hadnoddau. Mae angen gwaith pellach ar roi sicrwydd i gymunedau a hyder mewn 
asiantaethau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Enghreifftiau o dystiolaeth o arfer da mewn mannau eraill 
 
Connect Gwent – Gwasanaeth gan sefydliadau trydydd sector, wedi’i ariannu gan y 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu, sy’n gweithio i sicrhau bod dioddefwyr yn cael y 
cymorth, y wybodaeth a’r arweiniad y mae eu hangen arnynt, yng Nghaerffili a’r 
awdurdodau cyfagos. Mae’r siop un stop hwn i ddioddefwyr yn enghraifft ragorol o 
ddwyn asiantaethau ynghyd, gweithio’n gydweithredol i atal dyblygu, rhannu 
gwybodaeth i gefnogi dioddefwyr a thystion, ac ar yr un pryd mynd i’r afael â’r materion 
sy’n gysylltiedig â mathau o droseddau ac ymddygiadau.  
 
Y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid – Partneriaeth gref o heddlu, gwasanaethau 
cymdeithasol, y gwasanaeth prawf a gwasanaethau i ddioddefwyr.  
 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru – Enghraifft ragorol o’r ffordd y gall newidiadau 
fesul cam arwain at leihau’r galw ar wasanaeth ac, felly, targedu’r defnydd ar adnoddau 
yn well ynghyd â’r buddion o ganlyniad i wasanaethau eraill. Dywedodd y gwasanaeth 
bod eu ffocws 10/15 mlynedd yn ôl yn ymatebol yn bennaf, gan ymateb i ryw 1000 o 
danau yn y cartref y flwyddyn, a oedd yn aml yn arwain at farwolaethau. Ysgogwyd 
newid fesul cam a bu’n rhaid symud tuag waith ataliol, addysg a chodi ymwybyddiaeth. 
Mae ffigurau mwy diweddar yn dangos gostyngiad enfawr yn nifer y tanau yn y cartref 
yng Nghaerffili, sy’n cyfrif am 200 o ddigwyddiadau’r flwyddyn. Rhaid dysgu o hyn. Mae 
dull ataliol o gyflwyno’r gwasanaeth wedi gwella diogelwch y gymuned yn sylweddol ac, 
yn ddiofyn, mae wedi bod o fudd i wasanaethau eraill; er enghraifft, ni fu gofyn i’r 
gwasanaeth iechyd ddelio â niwed corfforol a meddyliol y tanau hynny, nac ychwaith 
amser ymchwilio i drosedd gan yr Heddlu.  
 
Enghreifftiau da eraill o weithio’n gydweithredol: 
 
Cydlynu gwasanaeth rhanbarthol y Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig ac 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Gwent – amlygwyd hyn eisoes yn yr adroddiad hwn, 
ynghyd â Dadansoddwr Gwent Mwy Diogel a’r Cydlynydd Cymunedau Mwy Diogel. 
Mae bob un ohonynt wedi darparu gwasanaeth gwell, mwy cyson i gymunedau. 
 
A oes angen adnoddau ychwanegol neu a oes angen ailneilltuo tasgau adnoddau 
presennol? 
 
O ystyried y cyfnod ariannol anodd iawn rydym ni ynddo, ni ragwelir y gobaith o gael 
adnoddau ychwanegol i helpu i gyflwyno gwasanaethau. Yn hytrach, mae sefydliadau 
yn derbyn bod rhaid i ni weithio’n fwy craff â’r hyn sydd gennym yn barod, gan ymestyn 
a gwella’r hyn rydym ni’n ei gyflawni a sut rydym ni’n gweithio. 

 
6. Casgliadau ac Argymhellion 

 
Mae cyfle i ddefnyddio Grŵp Gwent Mwy Diogel i gyflwyno ymateb cyson o ran 
diogelwch cymunedol ar draws Gwent. Mae’r rhan fwyaf o’r partneriaid statudol yn gyrff 
rhanbarthol ac nid oes capasiti mwyach yn y bartneriaeth leol i hwyluso cynlluniau 
gweithredu lleol, cofnodi ac adrodd. Mae rhai trefniadau cydweithredol rhanbarthol 
eisoes yn bodoli mewn meysydd penodol, e.e. rheoli troseddwyr, camddefnyddio 
sylweddau, cam-drin domestig. Fodd bynnag, mae angen cyflawni’n lleol o hyd wrth i 
ganghennau cyflawni barhau’n rhai lleol, e.e. staff plismona gweithredol, 
gwasanaethau awdurdodau lleol (gorfodi tenantiaethau, wardeniaid diogelwch 
cymunedol, teledu cylch cyfyng ac ati). Mae rhywfaint o ddeddfwriaeth yn ymwneud yn 
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benodol â dyletswyddau awdurdodau lleol neu ardal ddaearyddol yr awdurdod lleol, 
e.e. gwrthderfysgaeth, cam-drin domestig. Hefyd, pwyllgorau craffu’r awdurdodau lleol 
sy’n gyfrifol am oruchwyliaeth ddemocrataidd. 
 
Mae’n bosibl y bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am ystyried ymateb haenog; 
hynny yw, bydd cynllunio a dadansoddi’n strategol yn gyfrifoldeb rhanbarthol, ond bydd 
materion tactegol a gweithredol yn gyfrifoldeb lleol. 
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI 
Dadansoddiad Ymateb 

 
1. Mater(ion) â Blaenoriaeth:  

 
Hwyluso newid o drin salwch meddwl a salwch corfforol i gymdeithas sy’n 
galluogi pobl i fabwysiadu ymddygiadau iach, i ostwng y bwlch 
anghydraddoldeb mewn disgwyliad oes a disgwyliad oes iach rhwng y 
poblogaethau mwyaf a lleiaf difreintiedig yn y fwrdeistref sirol. 

 
2. Deilliannau’r gwaith o dan y flaenoriaeth hon: 

 
1. Gwella iechyd  
2. Lleihau’r bwlch mewn anghydraddoldebau iechyd i leihau’r bwlch mewn disgwyliad oes 

iach.  
 
3. Pa gyfraniad y gall gweithio tuag at y deilliannau hyn ei gyflawni ar gyfer 

llesiant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili? 
 

Ar hyn o bryd, mae pobl yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn treulio mwy o 
flynyddoedd yn byw mewn iechyd gwael o gymharu â’r bobl sy’n byw yn yr ardaloedd 
lleiaf difreintiedig.  Ym mwrdeistref sirol Caerffili rhwng 2010 a 2014, roedd y 
disgwyliad oes iach dros 18 mlynedd yn hwy i’r bobl a oedd yn byw yn yr ardaloedd 
lleiaf difreintiedig o gymharu â’r rhai a oedd yn byw gyda lefelau uwch o ddifreintedd.  
Mae’r anghydraddoldebau hyn yn cael effaith ddifrifol ar ragolygon a thwf y sir. Gyda 
mwy o’r boblogaeth oedolion yn byw mewn iechyd gwael, mae colledion o ran 
cynhyrchedd yn codi ac mae mwy o golledion mewn trethi a lles.  
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Enghreifftiau penodol o bwysigrwydd hybu ymddygiadau iach a lleihau’r bwlch 
anghydraddoldeb: 

 
a) Cadw pobl yn iach dros gwrs bywyd, gan gynnwys hybu ymddygiadau iach ac 

amddiffyn iechyd 

 Ar hyn o bryd, ysmygu yw’r prif reswm unigol ataliadwy dros salwch a 
marwolaeth yng Nghymru. Mae’n cyfrannu’n uniongyrchol at 
anghydraddoldebau iechyd, gan fod lefelau ysmygu ddwywaith a hanner yn 
uwch ymhlith poblogaethau difreintiedig. 

 Mae yfed yn drwm yn cynyddu risg diweithdra a gallai gyfrif am dros 800,000 
o ddiwrnodau gwaith a gollir oherwydd absenoldebau o’r gwaith a bron i 
filiwn o ddiwrnodau gwaith a gollir oherwydd colli swyddi a llai o gyfleoedd 
gwaith yng Nghymru. Am bob £1 gaiff ei gwario ar gyfweliadau symbylol a 
rhwydweithiau cefnogol i bobl sy’n ddibynnol ar alcohol, dychwelir £5 i’r 
sector cyhoeddus mewn gostyngiadau yng nghostau iechyd, gofal 
cymdeithasol a chyfiawnder troseddol. 

 Erbyn 2035, rhagwelir y bydd bron i dri o bob pedwar oedolyn dros bwysau 
neu’n ordew. Os bydd cyfraddau’n parhau i gynyddu, erbyn 2050, cost hyn i 
gymdeithas a’r economi fydd £2.4 biliwn. 

 Un achos sylweddol salwch yng Nghymru yw canser ac mae difreintedd yn 
gysylltiedig â lefelau is o gymryd rhan mewn rhaglenni sgrinio. Gall sgrinio 
fod yn gost effeithiol a gall gleifion fyw’n hirach o ganlyniad i ddarganfod yn 
gynnar, ynghyd â llai o brofion diagnostig a llai o dderbyniadau i’r ysbyty 
mewn argyfwng. 

 
b) Meithrin cydnerthedd ar draws cwrs bywyd 

 Mae ymyriadau sydd o fewn cyrraedd pawb, ynghyd ag adnoddau 
ychwanegol sy’n gymesur i angen ar gyfer plant agored i niwed, yn 
gweithio’n dda ac yn gost effeithiol 

 Gallai ymyriadau i blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai mwyaf agored i 
niwed, arwain at arbedion tymor hir trwy leihau risg problemau iechyd a 
chymdeithasol a thrwy wella addysg, hyfforddiant a rhagolygon gwaith 

 Mae pob punt gaiff ei buddsoddi yn ymyriadau’r blynyddoedd cynnar yn 
dychwelyd hyd at £16.80 

 Mae pob punt gaiff ei buddsoddi mewn rhaglenni magu plant i atal 
anhwylder ymddygiad yn dychwelyd £8 dros 6 blynedd 

 Mae salwch meddwl yn ystod plentyndod yn costio rhwng £11,000 a 
£59,000 y flwyddyn, fesul plentyn 

 Mae salwch meddwl yn costio £7.2 biliwn y flwyddyn i gymdeithas yng 
Nghymru 

 
c) Cynllunio a sicrhau gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynaliadwy a 

chyraeddadwy sy’n ateb anghenion presennol ac anghenion y dyfodol, ac sy’n 
mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd 

 Mae atal salwch ar draws y boblogaeth yn gostwng anghydraddoldebau 
iechyd yn fwy effeithiol yn gyffredinol nag ymyriadau clinigol. 
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Mae’r maes hwn â blaenoriaeth yn cysylltu â meysydd eraill y dadansoddiad ymateb, 
fel: 

 mae unigolion iachach yn fwy tebygol o ymroi i hyfforddiant, gwaith a gwirfoddoli, 
ac mae ganddynt fwy o allu i wneud hynny; 

 bydd mynd i’r afael â salwch meddwl a chamddefnyddio sylweddau, er enghraifft, 
yn helpu i dorri’r cylch profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; a 

 bydd poblogaeth sy’n fwy gweithgar yn gorfforol, gan ddefnyddio cefn gwlad a 
theithio llesol, yn cyfrannu at gynyddu’r defnydd ar yr amgylchedd mewn ffordd 
gynaliadwy a chyfrifol.   

 
Dyma sut mae’r maes hwn â blaenoriaeth yn cysylltu â’r 7 nod llesiant: 

 
 

4. Ble’r ydym ni nawr? 
 

a) Cadw pobl yn iach dros gwrs bywyd, gan gynnwys hybu ymddygiadau iach ac 
amddiffyn iechyd 

 
Mae amrywiaeth o dystiolaeth wedi’i chyhoeddi, er enghraifft gan NICE, sy’n 
amlinellu camau effeithiol ar gyfer mynd i’r afael ag ymddygiadau iechyd, gan 
gynnwys ymyriadau polisi ac ymyriadau ar lefel y gymuned neu’r unigolyn.   
 

Llewyrchus 

Mae unigolion yn fwy tebygol o: 

 gyflawni’n well yn yr ysgol ac yn llai tebygol o fod yn ddi-
waith, derbyn budd-daliadau neu droseddu 

 bod yn aelodau cynhyrchiol o’r boblogaeth 

Cydnerth 
Caiff unigolion eu hymrymuso i ymgysylltu â’r amgylchedd 
naturiol, a chyfrannu at ei wella 

Iachach 

Bydd pobl yn iachach dros gwrs bywyd drwy: 

 lefelau is o ymddygiadau sy’n niweidio iechyd 

 cael eu hamddiffyn rhag clefydau a salwch 

 cael dechrau da mewn bywyd 

 hybu lles meddyliol ac atal salwch meddwl 

 cael gwasanaethau cynaliadwy a chyraeddadwy, sy’n 
bodloni anghenion ac sy’n mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd 

Mwy cyfartal 

Mae mwy o risg iechyd gwael gan bobl sy’n byw mewn 
ardaloedd o ddifreintedd, felly dylai mabwysiadu ymddygiadau 
iach a lleihau’r bwlch anghydraddoldeb mewn disgwyliad oes 
hybu cydraddoldeb. 

Cymunedau 
Cydlynus 

Mae iechyd gwell yn rhoi’r grym i unigolion fod yn aelodau 
gweithgar o’u cymuned. 

Diwylliant 
bywiog lle 
mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu 

Mae iechyd gwell yn rhoi’r grym i unigolion gymryd rhan yn yr 
iaith Gymraeg, chwaraeon a diwylliant ac ati/i ymgysylltu â nhw. 
Gall cymryd rhan mewn chwaraeon a’r celfyddydau helpu i 
wella iechyd a lles corfforol a meddyliol. 

Cyfrifol ar 
lefel fyd-eang 

Atal costau gofal iechyd uwch. 
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Er bod llawer o enghreifftiau o brosiectau a gwasanaethau sy’n cael eu cyflawni 
ym mwrdeistref sirol Caerffili, mae’r rhain yn aml wedi’u hariannu am gyfnod 
tymor byr. Oherwydd natur y cyllid a’r dull sy’n cael ei yrru gan dargedau, bu’n 
her i’r prosiectau a’r gwasanaethau hyn gymhwyso’r 5 ffordd o weithio.  Mae 
gan newidiadau mân ar draws sawl rhan o’r system, fel mân addasiadau i 
arferion cyffredin, y potensial i gyflawni mwy o effaith ar ein deilliannau na 
datblygu prosiectau tymor byr.  

 
b) Meithrin cydnerthedd ar draws cwrs bywyd  

 
Mae achos economaidd cryf dros fuddsoddi ym mlynyddoedd cynnar bywyd 
oherwydd, yn aml, mae rhaglenni’r blynyddoedd cynnar yn rhatach na’r 
gwasanaethau y mae eu hangen i fynd i’r afael â chanlyniadau corfforol, meddyliol, 
ymddygiadol ac economaidd gymdeithasol datblygiad cynnar gwael plentyn. 
 
Mae’r siart isod yn dangos bod y rhan fwyaf o wariant cyhoeddus (iechyd, addysg, 
cymorth incwm, gofal cymdeithasol a throseddu) ar hyn o bryd yn digwydd yn 
ddiweddarach yn ystod cwrs bywyd; mae hyn yn groes i’r dystiolaeth am y cyfnod 
pan allem gael yr effaith fwyaf ar ddeilliannau h.y. o genhedlu i 2 i 3 oed. Bydd 
adlinio buddsoddiad mewn systemau i’r blynyddoedd cynnar iawn hyn nid yn unig 
yn gwella deilliannau i’r genhedlaeth iau, ond bydd ganddo fuddion i gymdeithas 
gyfan trwy atal problemau yn y dyfodol. 
 

 
 

Mae gallu cael gofal ac addysg gynnar o safon yn gwella deilliannau plant, yn 
enwedig ymhlith plant sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig neu blant ag anghenion 
addysgol arbennig. Fodd bynnag, er bod ymyriadau dwys yn ystod y blynyddoedd 
cynnar yn allweddol, cydnabyddir bod ymyriadau dilynol targedig a chyffredinol yn 
nes ymlaen ym mywyd plentyn a pherson ifanc yn ei arddegau yn bwysig i gynnal 
budd y blynyddoedd cynnar. 

 
Mae Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant 2013-2023 a Rhaglen Plant Iach Cymru yn amlinellu’r fframwaith polisi a’r 
cynllun ar gyfer cefnogi teuluoedd i sicrhau bod eu plant yn cyflawni eu nodau a’u 
potensial o ran datblygiad ac iechyd, a’u nod yw cynyddu gwydnwch teuluoedd. Mae 
nifer o raglenni cenedlaethol ar fynd i’r afael â thlodi sydd wedi’u targedu at y 
cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gan gynnwys Dechrau’n Deg, 
Teuluoedd yn Gyntaf a Chymunedau yn Gyntaf.  Fodd bynnag, mae newidiadau 
sylweddol o’r brig i lawr i’r rhaglenni hyn ac nid yw effaith y newidiadau hyn yn glir ar 
hyn o bryd.  
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Bydd hybu llesiant meddyliol ac atal salwch meddwl yn cyfrannu at leihau 
anghydraddoldebau, gwella iechyd corfforol, gostwng ymddygiad sy’n peri risg i 
iechyd ac yn cynyddu disgwyliad oes, cynhyrchedd economaidd, gweithredu 
cymdeithasol ac ansawdd bywyd. Caiff manteisio amddiffyn a hybu iechyd meddwl 
eu teimlo ar draws cenedlaethaul ac maent yn cronni dros lawer o flynyddoedd.  Mae 
buddsoddi mewn ymyriadau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai 
mwyaf agored i niwed, yn debygol o arwain at arbedion tymor hir trwy ostwng risg 
problemau iechyd meddwl yn nes ymlaen mewn bywyd, lleihau cyfraddau troseddu a 
lleihau cysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol.  Hefyd, bydd y buddsoddiadau hyn 
yn cyfrannu at welliant mewn cyrhaeddiad addysgol a rhagolygon gwaith yn y 
dyfodol. 

 
Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles 
yng Nghymru yn amlinellu’r fframwaith polisi ar gyfer mynd i’r afael â diffyg llesiant 
meddyliol ac mae’n ymroi i ofal holistig sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan 
ymwneud â phob agwedd ar fywyd unigolyn. Mae hyn yn cynnwys: 

 hybu llesiant meddyliol a, lle y bo’n bosibl, atal problemau iechyd meddwl rhag 
datblygu; 

 cydweithio ar draws sectorau i fynd i’r afael â’r amrywiaeth o ffactorau ym mywyd 
pobl sy’n gallu effeithio ar lesiant ac iechyd meddwl.  

 
c) Cynllunio a sicrhau gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynaliadwy a 

chyraeddadwy sy’n ateb anghenion presennol ac anghenion y dyfodol, ac sy’n mynd 
i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd 

 
Rhaid archwilio modelau newydd i’r gweithlu gyda phartneriaid, sy’n cynnwys 
amrywiaeth ehangach o weithwyr proffesiynol sydd â sgiliau ac arbenigedd gwahanol 
i adlewyrchu anghenion y boblogaeth.  Bydd gwella gweithio amlddisgyblaethol/ 
rhyngddisgyblaethol, gan sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol ar waith, yn 
gwneud defnydd doeth o adnoddau gan roi gwasanaeth mwy effeithiol i ddefnyddwyr 
gwasanaeth ar yr un pryd.  Mae’r Rhaglen Eiddilwch yn integreiddio gwasanaethau 
sy’n helpu i atal derbyniadau i ysbyty ac mae’n cefnogi rhyddhau pobl yn gynnar o’r 
ysbyty, trwy fodel ysbyty yn y cartref. 
 
Trwy’r Strategaeth Gofal yn Nes at y Cartref, bydd unigolion yn gallu manteisio ar 
weithlu gofal sylfaenol a gofal cymunedol medrus, gan leihau’r dibynadwyedd ar 
wasanaethau gofal eilaidd. 

 
5. Beth ellid ei wneud? 
 

Galluogwr allweddol ar gyfer pob ymyrraeth iechyd yw system sy’n gweithio i wella 
iechyd a llesiant y boblogaeth h.y. mabwysiadu dull system gyfan sy’n cydosod 
gwasanaethau, adnoddau ac atebolrwydd â deilliannau cyflawni, sy’n cael eu rhannu.  
Bydd dull cydweithredol gyda phwyslais ar atal yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau 
llesiant iechyd yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol.  Mae galluogi pobl i gymryd mwy o 
reolaeth ar eu hiechyd a’u lles yn dyngedfennol i gynaliadwyedd gwasanaethau 
cyhoeddus a gwella llesiant cymunedol.  Gall ymateb sector cyhoeddus cyfan, yn 
cynnwys ymwneud gan y cyhoedd a chymunedau, greu’r amodau i’w gwneud hi’n 
haws i bobl fabwysiadu ymddygiadau sy’n hybu iechyd, lleihau ymddygiadau sy’n 
niweidiol i iechyd a chymryd rheolaeth ar eu llesiant eu hunain.   
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Mae angen ystyried dadlau ar lefel y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am newid i 
gyllid prosiectau/rhaglenni a dulliau adrodd ar berfformiad er mwyn creu ffordd 
system gyfan o weithio. 
 
Mae rhai enghreifftiau penodol o’r hyn y gellid ei wneud wedi’u hamlinellu isod: 

 
Cadw pobl yn iach dros gwrs bywyd, gan gynnwys hybu ymddygiadau iach ac 
amddiffyn iechyd, er enghraifft: 

 gostwng lefelau ysmygu 

 gostwng lefelau camddefnyddio alcohol a sylweddau 

 hybu gweithgarwch corfforol 

 hybu diet iach a lleihau gordewdra 

 amddiffyn rhag clefydau a’u darganfod yn gynnar 

 atal trais a chamdriniaeth 

 buddsoddi mewn dysgu cymdeithasol ac emosiynol yn yr ysgol i leihau anhwylder 
ymddygiad 

 
Meithrin cydnerthedd ar draws cwrs bywyd 

 Sicrhau dechrau da mewn bywyd i bawb – sicrhau iechyd da y fam, amgylchedd 
diogel a gofalgar i blant ynghyd â lleihau tlodi a difreintedd. 

 Bydd hybu llesiant meddyliol ac atal salwch meddwl yn gwella iechyd corfforol ac 
yn gostwng ymddygiadau sy’n risg i iechyd, addysg wael a diweithdra. 

 Cefnogi dysgu gydol oes a hybu llesiant yn y gweithle. 
 

Cynllunio a sicrhau gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynaliadwy a 
chyraeddadwy sy’n ateb anghenion presennol ac anghenion y dyfodol, ac sy’n mynd 
i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd 

 defnyddio egwyddorion cynaliadwy wrth gomisiynu gwasanaethau. 

 sicrhau’r bobl gywir gyda’r sgiliau cywir yn y lle cywir ac ar yr amser cywir, megis 
rhagnodwyr cymdeithasol. 

 
6. Casgliadau ac Argymhellion 

 
Gofynnir i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gefnogi’r canlynol fel meysydd â 
blaenoriaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant: 

 

 Cadw pobl yn iach dros gwrs bywyd, gan gynnwys hybu ymddygiadau iach ac 
amddiffyn iechyd  

 Meithrin cydnerthedd ar draws cwrs bywyd, gan gynnwys canolbwyntio ar y 
blynyddoedd cynnar (cysylltiad â blaenoriaeth profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod) a llesiant meddyliol 

 Cynllunio a sicrhau gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynaliadwy a 
chyraeddadwy sy’n ateb anghenion presennol ac anghenion y dyfodol, ac sy’n 
mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd. 

 
Yn anffodus, oherwydd yr amserlenni, nid oes digwyddiad ymgysylltu â phartneriaid 
ehangach wedi’i gynnal eto a bydd angen rhagor o waith i ddatblygu’r adran ymateb 
hon ar gyfer y Cynllun Llesiant. 
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BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CAERFFILI 

Dadansoddiad Ymateb 
 
1. Mater(ion) â Blaenoriaeth:  
 

Gwella’r ddarpariaeth mannau awyr agored cymunedol, mannau gwyrdd a 
chefn gwlad yn ehangach, gwella mynediad iddynt a’u hyrwyddo’n well. 
Gostwng problemau amgylcheddol lefel isel trwy feithrin parch tuag at 
ardaloedd lleol, cyfrifoldeb amdanynt a pherchenogaeth arnynt  

 
2. Deilliannau’r gwaith o dan y flaenoriaeth hon:  

 
1. Mwy o gydnabyddiaeth fod mannau gwyrdd yn hollbwysig i lesiant ym mwrdeistref 

sirol Caerffili 
2. Cymunedau’n arwain y defnydd a’r rheolaeth ar fannau gwyrdd 
3. Mae mannau gwyrdd yn rhan annatod o weithredu ar y cyd i fynd i’r afael ag 

anghydraddoldeb ac iechyd a llesiant corfforol a meddyliol gwael 
4. Defnyddiwr gweledigaeth gyffredinol i’r fwrdeistref sirol gyfan ar gyfer mannau 

gwyrdd i arwain y ddarpariaeth adnoddau a chyflawni 
5. Gwneir y mwyaf o werth a photensial adnodd mannau gwyrdd sylweddol y 

fwrdeistref sirol trwy weithredu ar y cyd  
 

3. Pa gyfraniad y gall gweithio tuag at y deilliannau hyn ei gyflawni ar gyfer 
llesiant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili? 
 
Pam mae mannau gwyrdd bwrdeistref sirol Caerffili yn bwysig? 
 
Mae dros 80% o fwrdeistref sirol Caerffili yn fannau gwyrdd, o barciau i uwchdiroedd 
comin, o randiroedd i lwybrau, o afonydd i safleoedd gwarchodedig. Mae’r dirwedd o 
ansawdd uchel ac mae cyfoeth o fioamrywiaeth yno. Mae pobl yn y fwrdeistref sirol 
yn rhoi pwys mawr ar y mannau gwyrdd hyn, sy’n rhoi budd uniongyrchol i 
gymunedau trwy gynnig lle i ymlacio, gweithgareddau corfforol, dysgu a chysylltu â 
byd natur. Yn fwy na hyn, mae mannau gwyrdd yn cynnig cyfoeth o fuddion eraill fel 
y systemau naturiol y mae ein bodolaeth ac ansawdd ein bywyd yn dibynnu arnynt – 
o reoleiddio’r hinsawdd i gynhyrchu bwyd, darparu ynni, lleihau risg llifogydd a 
lleihau effeithiau llygredd aer a llygredd arall.   
 
Mae rhwydwaith o fannau gwyrdd iachus a chysylltiedig yn hanfodol i lesiant ac eto 
mae materion sy’n gwrthdaro yn her i ddarparu a chynnal mannau gwyrdd o 
ansawdd da – materion fel amaethyddiaeth, diwydiant, datblygu, cynhyrchu ynni, y 
newid yn yr hinsawdd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol fel baw cŵn, gyrru oddi ar y 
ffordd, tanau gwyllt, sbwriel a thipio anghyfreithlon.  Mae mannau trefol, yn enwedig 
yn ne’r fwrdeistref sirol, o dan bwysau cynyddol datblygiadau a’r ardaloedd hyn ar 
gyrion trefi sy’n aml o’r pwysigrwydd mwyaf i drigolion a bywyd gwyllt. 
 
Nid oes ymagwedd strategol gyffredinol at ddarparu na defnyddio mannau gwyrdd 
yn y fwrdeistref sirol ac, mewn rhai achosion, nid yw’r amryw fuddion uniongyrchol 
ac anuniongyrchol i’r llesiant y gall rhwydwaith a gynhelir yn dda o fannau gwyrdd ei 
ddarparu, neu’r potensial i adnodd y mannau gwyrdd alluogi a chyflwyno mwy fyth o 
fuddion yn y dyfodol, yn cael eu cydnabod. 
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Sut mae mannau gwyrdd yn cysylltu â’r meysydd pwnc eraill sy’n destun 
dadansoddiad ymateb? 
 
Mae corff sylweddol o dystiolaeth sy’n awgrymu bod buddsoddi mewn mannau 
gwyrdd yn gallu cynnig buddion lluosog i lesiant amgylcheddol, cymdeithasol, 
economaidd a diwylliannol. Mae’r buddion hyn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r 
meysydd pwnc eraill a ystyrir yn y dadansoddiad o ymatebion. Er enghraifft:- 
 
GWEITHGARWCH CORFFOROL: Mae pobl sy’n byw’n agosach at fannau gwyrdd 
yn fwy tebygol o’u defnyddio, ac yn fwy aml1. Ar lefel y boblogaeth, mae lefelau 
uwch o gysylltiadau ag amgylcheddau naturiol yn gysylltiedig â lefelau is o 
farwolaethau o bob achos, cyfraddau Diabetes Math 2 is, llai o glefydau 
cardiofasgwlaidd a resbiradol, a deilliannau beichiogrwydd a mamolaeth mwy 
cadarnhaol2. Hefyd, mae mannau gwyrdd yn galluogi teithio llesol diogel i bobl, gan 
normaleiddio gweithgarwch corfforol fel rhan o fywyd bob dydd.   
 
IECHYD MEDDWL: Mae pobl sy’n ymarfer yn yr awyr agored yn adrodd am 
deimladau llesiant gwell a llai o straen a gorbryder, na phobl sy’n gwneud yr un 
ymarfer dan do1. Mae lefelau hunan-barch yn gwella’n sylweddol ac mae teimladau 
dicter, dryswch, iselder a thensiwn oll yn gwella’n sylweddol ar ôl gweithgareddau yn 
yr awyr agored3. 
 
ANGHYDRADDOLDEB: Gall anghydraddoldebau economaidd gymdeithasol mewn 
iechyd fod yn llai yn yr ardaloedd lle mae’n haws cael at fannau gwyrdd, o gymharu 
â’r ardaloedd lle mae’n fwy anodd cael atynt4. 
 
Y BLYNYDDOEDD CYNNAR: Mae cysylltiad â mannau gwyrdd yn ystod 
beichiogrwydd wedi cael eu cysylltu ag iechyd gwell i’r fam a gwell deilliannau 
beichiogrwydd, fel pwysau geni iach2. Yn y blynyddoedd cynnar, mae mannau 
gwyrdd yn caniatáu am chwarae naturiol a chreadigol, ac yn galluogi plant i ddysgu 
cymryd risgiau ac mae’n annog dinasyddiaeth fyd-eang.  
 
DIOGELWCH CYMUNEDOL: Mae tystiolaeth yn dangos lefelau is o droseddau 
mewn ardaloedd preswyl sydd â mwy o fannau gwyrdd5. I’r gwrthwyneb, mae 
mannau gwyrdd sy’n cael eu hesgeuluso yn cyfrannu at deimlad o ofn troseddu a’r 
posibilrwydd ohono, ac maent yn ffactor arwyddocaol o ran lleihau’r defnydd ar 
fannau gwyrdd. 
 
PROFIADAU NIWEIDIOL YN YSTOD PLENTYNDOD: Mae mannau gwyrdd yn 
gwneud cyfraniad pwysig at wella llesiant corfforol a meddyliol unigolion, gan 
gefnogi gwydnwch personol ac emosiynol. I blant, mae chwarae ym myd natur yn 
cryfhau’r adnoddau i ymdopi â straen ac mae’n cyfrannu at sgiliau corfforol, 
canolbwyntio a chydweithredu cymdeithasol gwell.  
 
SGILIAU, SWYDDI A’R ECONOMI: Mae busnesau lleol a datblygwyr eiddo yn elwa 
o fannau gwyrdd ychwanegol drwy greu swyddi, gwariant gan ymwelwyr a phrisiau 
tai1. Mae rheoli a gwella manau gwyrdd yn rhoi llawer o gyfleoedd am hyfforddiant a 
chyflogaeth. Hefyd, dangoswyd bod tirwedd o safon uchel yn denu busnesau a 
buddsoddiad mewnol i ardal. 
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Y NEWID YN YR HINSAWDD: Gall mannau gwyrdd leihau’r risgiau sydd ynghlwm 
wrth straen gwres, gostwng risg llifogydd a helpu i reoli’r hinsawdd. Mae coed a 
llystyfiant arall yn storio carbon, yn ogystal â darparu coridorau gwyrdd ar gyfer 
teithio llesol sy’n lleihau allyriadau CO2.  
 
AMLYGIAD I LYGRYDDION: Mae mannau gwyrdd yn cyfrannu’n uniongyrchol at 
leihau amlygiad pobl i lygredd aer, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. 
 
CARTREFI A LLEOEDD O ANSAWDD DA: Mae mannau gwyrdd yn elfen hanfodol 
o ddylunio lleoedd yn dda, gan ganiatáu am deithio llesol, mwy o gydlyniant 
cymunedol a buddion i iechyd corfforol a meddyliol, ynghyd â lleihau llygredd sŵn a 
allai fod yn niweidiol. 
 
BIOAMRYWIAETH/BYWYD GWYLLT: Mae llawer o rywogaethau yn defnyddio 
mannau gwyrdd y fwrdeistref sirol. Gyda’i gilydd, mae’r systemau naturiol hyn yn 
chwarae amrywiaeth eang o rolau sy’n sylfaen i’r buddion mae cymdeithas yn 
dibynnu arnynt – er enghraifft, cynhyrchu bwyd, dŵr glân a pheillio.  
 
Sut mae mannau gwyrdd yn cyfrannu at y 7 nod llesiant? 
 

Llewyrchus Mae mannau gwyrdd yn elfen hanfodol o gymdeithas carbon 
isel, yn darparu’r adnoddau naturiol yr ydym oll yn dibynnu 
arnynt am ansawdd ein bywyd. Maent yn darparu swyddi ac 
incwm, gan gynnwys buddsoddi mewnol a thwristiaeth. 

Cydnerth Mae mannau gwyrdd yn hollbwysig i’n helpu ni i addasu ac 
ymateb i’r heriau a wynebwn yn y dyfodol, trwy gynyddu’n 
cydnerthedd a thrwy ein hannog i gael ffordd o fyw mwy 
cynaliadwy.  

Iachach Mae ardaloedd â mannau gwyrdd mwy hygyrch yn 
gysylltiedig â gwell iechyd meddwl a chorfforol. Mae pobl yn 
fwy gweithgar os byddant yn byw mewn amgylcheddau 
naturiol deniadol, sy’n ysbrydoli.  

Mwy cyfartal Mae tystiolaeth yn dangos bod anghydraddoldebau 
economaidd gymdeithasol mewn iechyd ac mewn cyfleoedd 
yn gallu bod yn llai mewn mannau lle mae’n haws cael at 
fannau gwyrdd, o gymharu â mannau lle mae’n fwy anodd 
cael atynt 

Cymunedau 
Cydlynus 

Mae mannau gwyrdd ar gyfer cymdeithasu, rhyngweithio a 
digwyddiadau yn gwella cydlyniant cymunedol a rhwymau 
cymdeithasol, yn enwedig mewn cymunedau difreintiedig.  

Diwylliant bywiog 
lle mae’r Gymraeg 
yn ffynnu 

Mae mannau gwyrdd yn elfen bwysig o gysylltiad â lle a 
hunaniaeth bersonol.  

Cyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Trwy ofalu am ein hamgylchedd ein hunain yn well a’r 
amrywiaeth o adnoddau naturiol, rydym hefyd yn parchu’r 
amgylchedd byd-eang ac yn helpu i gyflawni’n 
hymrwymiadau byd-eang.  
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4. Ble’r ydym ni nawr? 
 

Y sefyllfa bresennol – adnodd y mannau gwyrdd 
 
Mae cyfoeth o fywyd gwyllt yn y fwrdeistref sirol ac mae wedi’i warchod gan 
amrywiaeth o ddynodiadau statudol (lleol, cenedlaethol a rhyngwladol) a dynodiadau 
anstatudol. Mae hyn yn cynnwys Gwarchodfa Natur Genedlaethol Glaswelltiroedd 
Aberbargoed (sydd hefyd yn Ardal Cadwraeth Arbennig), rhyw 10 Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig a 190 Safle o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur. Er 
gwaethaf y mesurau gwarchodol hyn, mae bioamrywiaeth y fwrdeistref sirol yn 
dirywio, gan adlewyrchu colledion sydd i’w gweld mewn rhannau eraill o’r Deyrnas 
Unedig ac ar hyd a lled y byd.   
 
Mae 5 Parc Gwledig yn y fwrdeistref sirol, ynghyd ag amrywiaeth o gyfleusterau 
hamdden awyr agored eraill a reolir. Mae’r Parciau Gwledig yn denu dros 1.2 filiwn o 
ymweliadau’r flwyddyn, gyda Phwll Pen y Fan yn denu’r nifer fwyaf o ymwelwyr. Yn 
ogystal â’r safleoedd mwy eiconig hyn, mae nifer o fannau gwyrdd eraill – o 
randiroedd i uwchdiroedd comin, caeau chwarae i goridorau afonydd.  
 
Yn ogystal, mae rhwydwaith o Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy’n ymestyn tua 500 
milltir, er bod mynediad atynt yn anghyson ar draws y fwrdeistref sirol.  
 
Y sefyllfa bresennol – y defnydd ar fannau gwyrdd 
 
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddealltwriaeth dda o adnodd mannau 
gwyrdd y fwrdeistref sirol a’r defnydd ohonynt, yn ogystal â’r cyfyngiadau sy’n effeithio 
ar hyn – er enghraifft, cyfyngiadau mynediad/ffisegol, cyfyngiadau daearyddol ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddata sy’n gallu 
helpu i grynhoi potensial mannau gwyrdd y fwrdeistref sirol, gan gynnwys sut mae’r 
mannau gwyrdd yn cysylltu â materion llesiant ehangach, fel data am iechyd a data 
economaidd gymdeithasol.   
 
Mae adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 
yn pwysleisio’r farn bod mannau gwyrdd a choed yn cyfrannu’n sylweddol at iechyd a 
llesiant corfforol a meddyliol pobl, ond mae’n nodi na all pawb fanteisio ar y mannau 
gwyrdd, ac mae’n pwysleisio pwysigrwydd rhwydweithiau llwybrau, coetiroedd a 
seilwaith werdd arall o ran gwella hygyrchedd. 
 
Mannau gwyrdd Caerffili a llesiant – beth sy’n cael ei wneud a phwy sy’n ei wneud? 
 
Mae enghreifftiau niferus o brosiectau o’r gorffennol a phrosiectau presennol, 
sy’n defnyddio mannau gwyrdd yn y fwrdeistref sirol i gyflwyno buddion lluosog sy’n 
gysylltiedig â llesiant. Mae llawer o’r rhain yn cynnwys cydweithredu rhwng partneriaid 
sector cyhoeddus a thrydydd sector, er enghraifft:-  
 

 Prosiect Bernie (partneriaeth rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, 
Gwasanaeth Cefn Gwlad Caerffili, Ymddiriedolaeth Natur Cymru, Heddlu De 
Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol 
Caerffili, Heddlu Gwent a Fferm Ymddiriedolaeth Amelia) i fynd i’r afael â risg 
tanau gwair 

 Mae Rhaglen Datblygu Gwledig weithgar sy’n cyflwyno prosiectau gwledig 
blaengar ar draws y fwrdeistref sirol 
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 Prosiect llwyddiannus a hirsefydlog ‘Cerdded er Iechyd’, yn targedu cleifion sy’n 
adfer yn dilyn problemau cardiaidd 

 Prosiect ‘Go Green for Health’ Groundwork Cymru, sy’n gweithio gyda phobl â 
chyflyrau cronig ac yn cyflwyno llawer o fuddion wedi’u mesur i iechyd corfforol ac 
iechyd meddwl  

 Cynyddu gweithgareddau corfforol a gweithgareddau awyr agored i grwpiau anodd 
eu cyrraedd – er enghraifft, prosiect Allan â ni! CNC 

 Ymyriadau targedig mewn amgylcheddau naturiol i wella iechyd meddwl – 
ActifWoods 

 Mae prosiect garddwriaethol ‘Roots to Life’ Groundwork Cymru ym Mhontllanfraith 
yn cynnig gweithgarwch tyfu cymunedol ac mae llawer o grwpiau rhandiroedd 
eraill ar draws y fwrdeistref  

 ‘Sustainable Play’ – prosiect Groundwork Cymru sy’n cynorthwyo teuluoedd i 
chwarae tu allan, a’i werth ychwanegol yw bod teuluoedd yn cymryd mwy o 
gyfrifoldeb am eu hamgylchedd lleol ac yn dangos mwy o berchenogaeth arno 

 Mae GC Enterprises yn fenter gymdeithasol mae Groundwork Cymru yn ei 
chynnal yng Nghwm Rhymni Uchaf, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili. Mae’r fenter hon yn cefnogi gwerthu dodrefn sy’n cael ei 
ailddefnyddio i deuluoedd mewn angen ac mae hefyd yn cyfrannu at ostwng 
problemau amgylcheddol lefel isel, trwy gasglu hen ddodrefn am ddim o fewn y 
fwrdeistref 

 Afonydd Iach – mae Groundwork Caerffili yn cynnal rhaglen bartneriaeth â CNC, 
Dŵr Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Staedtler a Western Power i wneud 
gwelliannau amgylcheddol i afonydd, gyda’r nod o wella cynefin yr afon i bysgod 
brodorol. Mae’n ymgysylltu â chymunedau lleol drwy ddiwrnodau gofalu am 
afonydd ac mae’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi 

 Rhaglen Pysgodfeydd Cynaliadwy – rhaglen wedi’i hariannu gan Lywodraeth 
Cymru a’i chynnal gan CNC sy’n anelu at gynyddu twristiaeth pysgota â gwialen 
yng Nghymru, amddiffyn a gwella’r amgylchedd dŵr i bysgod a chyfrannu at 
lesiant cymunedau lleol trwy wella’r ddarpariaeth pysgota â gwialen a’r 
ddarpariaeth hamdden. 

 Cynlluniau parcmon iau ac oedolion a chynlluniau gwirfoddoli dan law 
Gwasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

 Y Bartneriaeth Bioamrywiaeth ac amrywiaeth o ddigwyddiadau addysg 

 Prosiect ar rywogaethau planhigion ymledol anfrodorol, dan arweiniad Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili (ac yn cwmpasu Blaenau Gwent, Rhondda Cynon Taf, 
Sir Fynwy a Thorfaen) 

 Partneriaeth MynyddMaen rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cominwyr, Parciau Pont-y-pŵl a grwpiau diddordeb 
lleol, e.e. Cymdeithas Twmbarlwm 

 
Pa mor effeithiol yw’r gwaith presennol? 
 
Er bod enghreifftiau niferus o brosiectau/mentrau yn y gorffennol a rhai cyfredol, 
mae’r rhain yn aml wedi tueddu i fod yn rhai peilot neu wedi’u hariannu am gyfnod 
byr. Mae eu hymgorffori yn y brif ffrwd wedi bod yn heriol ac mae tuedd i gynnal 
prosiectau ar eu pen eu hunain, gan olygu bod yr effaith gyffredinol yn dameidiog.  Yn 
ffodus, mae craidd cadarn bob amser o safleoedd a gweithgareddau cefn gwlad sy’n 
caniatáu am barhau â’r momentwm. Mae llawer o arfer da ar hyn o bryd ac o’r 
gorffennol o gynnwys pobl a chymunedau yn eu mannau gwyrdd, o’r Faner Werdd i 
Gymunedau i brosiect ‘Roots to Life’. Gallai budd enfawr ddeillio o weithio gydag 
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ymdrech fwy cydweithredol i fynd i’r afael ag amcanion cyffredin, cynnwys pobl yn fwy 
ac ymyriadau tymor hwy sy’n canolbwyntio ar atal. 
 
Deall yr heriau presennol  
 
Mae tri math o her sy’n effeithio ar fannau gwyrdd yn y fwrdeistref sirol –  
(1) bygythiadau i’r adnodd ffisegol ei hun, (2) defnydd anghyfrifol ar fannau gwyrdd a 
(3) annog y defnydd ar fannau gwyrdd.  
 
1. Bygythiadau i’r adnodd ffisegol  
 

Y prif fygythiadau i’r mannau gwyrdd a’r fioamrywiaeth yn y fwrdeistref sirol 
yw datblygu, newid yn y defnydd ar dir, dwysáu amaethyddol, llygredd, clefyd, 
cyflwyno rhywogaethau anfrodorol, tarfu, esgeuluso, ecsbloetio’n ormodol, y 
newid yn yr hinsawdd a diffyg gwybodaeth.  O fewn y fwrdeistref sirol, mae 
llawer o weithgareddau dynol yn bygwth bywyd gwyllt, ond daw’r ddau brif 
fygythiad o ddatblygu a newidiadau i’r rheolaeth ar dir. Mae’r galw am dai, ffyrdd 
a datblygiadau diwydiannol a busnes newydd wedi arwain yn y gorffennol at 
golli bywyd gwyllt yn y sir. Yn ogystal â bygwth faint o adnodd mannau gwyrdd a 
fydd gennym yn y dyfodol, mae’r ffactorau hyn hefyd yn cyfrannu at adnodd 
mwyfwy tameidiog, sydd â llai o allu i wrthsefyll newid a darparu’r systemau 
naturiol yr ydym yn dibynnu arnynt. Gallai deilliannau posibl o ganlyniad i Brexit 
waethygu hyn. Er y gall y Fargen Ddinesig gynnig amrywiaeth o fuddion, 
ymddengys nad yw’n gwneud fawr ddim i fynd i’r afael yn uniongyrchol ag 
amrywiol bryderon amgylcheddol, er y gallai gael buddion arwyddocaol o ran 
lefelau llygredd. 
 

2. Defnydd anghyfrifol ar fannau gwyrdd  
 

Mae tipio anghyfreithlon yn risg arwyddocaol i iechyd cymunedau lleol, gan 
daro'n galetaf ar y mwyaf agored i niwed. Mae’n fygythiad i bobl a bywyd gwyllt, 
mae’n difrodi’r amgylchedd ac mae’n difetha’r gallu i fwynhau trefi a chefn 
gwlad. Mae amgylchedd naturiol wedi’i ddisbyddu, gyda thipio anghyfreithlon yn 
amharu arno, yn effeithio nid yn unig ar iechyd a llesiant tymor hir, ond hefyd ar 
ein gallu i dyfu’r economi. Gall effeithio ar botensial ardal o ran twristiaeth a 
buddsoddi mewnol, ynghyd â gwerth tai, ac mae’n gost arwyddocaol i’r 
trethdalwr. 
 
Mae tanau gwyllt yn broblem barhaus yn y fwrdeistref sirol (ac yn ehangach). 
Mae 85% o danau yn rhai bwriadol. Mae tanau gwyllt yn effeithio ar lesiant 
amgylcheddol a chymdeithasol, gyda goblygiadau cost arwyddocaol i 
drethdalwyr. Er bod prosiectau partneriaeth (e.e. Prosiect Bernie) wedi 
canolbwyntio adnoddau ar y mater hwn, mae deall a mynd i’r afael â’r rhesymau 
creiddiol dros gynnau tanau yn fwriadol yn heriol.   
 
Gyrru oddi ar y ffordd yw trydedd prif darged y Pecyn Ymdrin â Throseddau 
Tirwedd, sef menter amlasiantaeth sy’n cwmpasu ardaloedd Blaenau Gwent, 
Caerffili a Thorfaen. Mae’r problemau sy’n gysylltiedig â gyrru oddi ar y ffordd yn 
yr ardaloedd uwchdir yn bennaf, fodd bynnag, mae’r defnydd amhriodol ar 
gerbydau yn achosi difrod ar draws y fwrdeistref sirol. Mae materion eraill hefyd 
yn effeithio’n sylweddol ar y defnydd o fannau gwyrdd a’r gallu i’w mwynhau, 
gan gynnwys baw cŵn a llygredd sŵn. 
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3. Annog y defnydd ar fannau gwyrdd  
 

Hyd yn oed mewn ardal werdd fel y fwrdeistref sirol, nid yw pawb yn gallu cael 
at fan gwyrdd a fydd yn helpu i gefnogi llesiant. Nid yw adnoddau bob amser 
wedi’u lleoli gerllaw’r bobl a fyddai’n elwa fwyaf ohonynt, neu ni chânt eu rheoli 
mewn ffyrdd sy’n eu gwneud yn hygyrch, yn hawdd ac yn ddeniadol i’w 
defnyddio. 
 
Yn gyffredin, diffyg gwybodaeth yw’r rheswm a roddir dros beidio â defnyddio 
mannau gwyrdd. Mae pobl yn teimlo nad ydynt yn gwybod beth sydd ar gael, 
beth all gael ei ddefnyddio a beth allant ei wneud pan fyddant yno.  
 
Yn aml, diffyg cyfleusterau/cyfleusterau o ansawdd gwael yw’r rhesymau a 
roddir dros beidio â defnyddio mannau gwyrdd. Mae creu deialog rhwng pobl 
sy’n rheoli mannau gwyrdd a chymunedau i sefydlu beth mae pobl, yn enwedig 
pobl nad ydynt yn defnyddio mannau gwyrdd, eu heisiau o’r mannau hyn, yn 
gan cyntaf hanfodol cyn cynyddu’r defnydd a gwella mynediad. Mae ymgysylltu 
â chymunedau yn arbennig o angenrheidiol i grwpiau sydd wedi’u hallgáu yn 
gymdeithasol, y mae mwy o risg iechyd gwael ganddynt, mae ganddynt lai o 
fynediad at fannau gwyrdd ac maent yn eu defnyddio’n llai. 
 
Mae agosrwydd a chysylltedd yn dylanwadu ar y defnydd o fannau gwyrdd. 
Mae llwybrau troed annigonol neu bresenoldeb ffyrdd prysur a pheryglus yn atal 
mynediad hawdd ac yn rhwystro’u defnydd, yn enwedig i blant. Dim ond cyfran 
fechan o bobl hŷn sy’n defnyddio mannau gwyrdd yn rheolaidd ac er y gall 
problemau iechyd chwarae rhan, felly hefyd y mae teimlo mewn perygl 
oherwydd ffyrdd prysur, ofnau am droseddu neu gyfleusterau sydd wedi’u 
hesgeuluso. Mae cludiant cyhoeddus i fannau gwyrdd yn hanfodol.  
 
Gall diffyg hunan-barch, diffyg hyder ac amgyffredion diwylliannol sydd 
wedi gwreiddio rwystro cyfranogiad ac mae ganddynt gysylltiad annatod â’r 
defnydd ar fannau gwyrdd. Mae ymyriadau llwyddiannus yn cynnwys pobl er 
mwyn deall eu diddordebau, eu dyheadau a’r rhwystrau iddynt, ac yn dangos 
buddion trwy fagu symbyliad, hyder a gwybodaeth, gan annog a galluogi pobl i 
gymryd rhan. Mae galluogi newid mewn ymddygiad yn allweddol.  
 
Mae ymagwedd wrth-risg gan berchenogion a rheolwyr tir yn golygu bod 
cyfleoedd i ehangu perchenogaeth a chyfranogiad y gymuned yn cael eu colli’n 
aml. 

 
5. Beth ellid ei wneud? 

 
Er bod pob gwasanaeth dan bwysau’n ariannol a staff dan bwysau hefyd, mae 
adnodd mannau gwyrdd o safon uchel o fewn ffiniau’r fwrdeistref sirol o hyd a gallwn 
adeiladu ar hyn i gyflawni yn unol â phob un o’r nodau llesiant. 
 
Mae arnom angen mabwysiadu ymagwedd wahanol at yr adnodd hwn, un sy’n edrych 
ar y darlun cyfan ac yn deall sut mae amgylchedd cydnerth ac iach yn cefnogi 
llewyrch economaidd a chymdeithasol. Mae rhai mentrau a amlygwyd eisoes wedi 
ategu hyn i raddau, ond gellid gwneud mwy gydag adnoddau priodol. Bydd yn rhaid i’r 
ymagwedd gynnwys gweithio ar raddfa i ddod â phethau ynghyd a datblygu atebion 
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ar y cyd. Bydd angen ffocws ar ddulliau o newid ymddygiad er mwyn annog 
cymunedau i ddefnyddio mannau gwyrdd (er enghraifft yn gysylltiedig â phrosiect 
presennol, ‘Newid ar Raddfa Fawr’, sef dull partneriaeth dan arweiniad Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan). Mae ymagweddau o’r fath wedi gweithio mewn mannau 
eraill o gwmpas y byd ac yn y DU, er enghraifft: 
 
Mae Prosiect Iechyd Chopwell Wood ger Gateshead wedi cyfuno systemau atgyfeirio 
meddygon teulu, rhaglenni addysgol a gweithgareddau coetir i hybu ymweliadau a 
gweithgareddau corfforol. Adroddodd fod 91% o’r atgyfeiriadau yn cwblhau eu 
rhaglen, bod lefel uchel o bresenoldeb ar gyfer gweithgareddau (sy’n cysylltu hefyd â 
chydlyniant cymdeithasol) a chynnydd yn nealltwriaeth plant o fyd natur. 
 
Cyfleoedd allweddol  
 
Cydnerthedd amgylcheddol a chymunedau 
Mae cyfle i ailgysylltu cynefinoedd a gwella cysylltedd er cydnerthedd pobl a byd 
natur. Gall ardaloedd o dir sydd wedi’i ddifrodi a chyrion trefol chwarae rhan 
arwyddocaol yn hyn o beth. Mae cynnwys pobl a chymunedau ymhellach yn eu 
mannau gwyrdd lleol yn allweddol – er enghraifft, mae’r rhaglen Afonydd Iach yn 
gweithio gyda grwpiau cymunedol ar amgylcheddau afon o ansawdd gwell (ansawdd 
dŵr, hamdden, gwella malltod, llygredd, dileu rhwystrau rhag mudo gan bysgod). 
Bydd gwella’r ddarpariaeth mannau gwyrdd a’u cysylltedd hefyd yn gwella’r gallu i 
wrthsefyll y newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol (e.e. trwy ostwng risg llifogydd). 
 
Adfywio gyda ffocws ar yr amgylchedd 
Mae nifer o brosiectau eisoes yn bodoli a fydd yn cynnwys adfywio amgylcheddol 
sylweddol. Mae prosiect gwerth £3 miliwn i adfywio Camlas a chais am brosiect ar y 
cyd â Thorfaen (canolbwynt awyr agored). Hefyd, mae ‘Prosiect adfer uwchdiroedd’ 
mawr gyda Blaenau Gwent, Torfaen a Chaerffili. Fe wnaeth Astudiaeth Tirwedd 
Sirhywi Uchaf helpu i glymu cymunedau ag adfywio amgylcheddol, gyda safle hen 
Lofa Markham yn ganolbwynt i gynigion am waith a hamdden. Mae CNC a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi comisiynu gwaith i ystyried opsiynau addas ar gyfer 
dyfodol Cwmcarn, sy’n cael ei ailgyflenwi ar hyn o bryd gyda choetir sydd â 70% 
ohono’n 70% goed llydanddail. Mae potensial i wella adeiladau, dod â phartneriaid 
busnes/y trydydd sector yno, cynyddu cyfleoedd hyfforddiant a gwaith, a 
chyfleusterau eraill i ymwelwyr i greu atyniad mwy gorffenedig. 
 
Defnyddio’r amgylchedd ar gyfer iechyd corfforol ac iechyd meddyliol 
Mae pobl yn iachach ac yn hapusach os oes ganddynt gysylltiad â byd natur. Ni 
fanteisiwyd eto ar y potensial i gysylltu adnodd y mannau gwyrdd â gofal sylfaenol, 
gofal cymdeithasol a datblygiad cymunedol - llunio cysylltiadau a dolenni systemig 
rhwng pobl sy’n rheoli mannau gwyrdd a/neu ddarparwyr gweithgareddau awyr 
agored, a’r rhai sy’n gweithio gyda phobl a fyddai’n elwa fwyaf o fod yn yr awyr 
agored. Mae defnydd o fannau gwyrdd yn elfen bwysig o ragnodi cymdeithasol, y mae 
tystiolaeth ohono mewn mannau eraill yng Nghymru a’r DU (e.e. Actif Woods). Mae 
cyfle i gysylltu â’r prosiect ‘Newid ar Raddfa Fawr’ presennol, sef prosiect partneriaeth 
dan arweiniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy’n canolbwyntio ar gael ‘mwy 
o bobl yn fwy actif yn fwy aml’ yng Nghaerffili ac ym Mlaenau’r Cymoedd. 
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Tir ym mherchenogaeth gyhoeddus ac o dan reolaeth gyhoeddus 
Mae adnodd coedwigoedd cyhoeddus Llywodraeth Cymru (a reolir gan CNC) yno i 
bobl ac mae’n cynnig mannau gwyrdd ar raddfa, gyda phwyslais ar ymdeimlad o 
ddiffeithwch/bellenigrwydd a chyfle i ‘ddianc’. Mae cyfle enfawr i gadarnhau pa 
adnoddau ddylai gael eu gwario, ymhle a pham. Gallai cydweithredu â sefydliadau’r 
trydydd sector ei gwneud hi’n bosibl manteisio ar wahanol ffynonellau cyllid a 
chyflawni yn unol â’r nodau llesiant. Mae buddiannau coedwigaeth CNC ym Mharc 
Gwledig Sirhywi ac ym Mharc Cwm Darran hefyd ac maent yn safleoedd poblogaidd 
iawn gyda photensial sylweddol ar gyfer prosiectau. Hefyd, mae ardaloedd mawr o dir 
dan reolaeth gyhoeddus i’r dwyrain o Gaerffili a gerllaw cymunedau sydd y mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru, lle y mae prosiect cyffrous, wedi’i ariannu drwy’r Cynllun 
Datblygu Gwledig a’i gynllunio o’r gymuned i fyny, yn debygol o ddechrau cyn hir. 
Bydd cyfleoedd eraill i gynyddu a/neu wella’r mannau gwyrdd ar dir ym 
mherchenogaeth gyhoeddus – er enghraifft, ar safleoedd ysbytai. 
 
Mentrau cymdeithasol, hyfforddiant, sgiliau a swyddi 
Mae mannau gwyrdd yn adnoddau pwysig ar gyfer cyfranogiad cymunedol, 
gwirfoddoli a dysgu sgiliau newydd. Mae cyfleo sylweddol i ystyried hybu mentrau 
cymdeithasol – er enghraifft, sefydlu diwrnodau antur/hyfforddiant corfforaethol mewn 
parciau gwledig.  Mae llwyddiant diweddar y prosiect gwaith coed a ariannwyd gan y 
Cynllun Datblygu Gwledig, sy’n cynnwys y cynllun hyfforddiant coetir, yn gwneud 
cynhyrchion o bren dros ben ac yna’n eu gwerthu.  Hefyd, mae potensial mawr i 
droseddwyr lefel isel sy’n cwblhau dedfrydau yn y gymuned gymryd rhan mewn rheoli 
tir ac, wrth wneud hynny, dysgu sgiliau newydd yn barod ar gyfer gwaith. 
 
Rhwydwaith o safleoedd blaenllaw 
Mae gan y fwrdeistref sirol nifer cynyddol o barciau trefol a gwledig sydd wedi ennill 
gwobrau ac sydd wedi ennill safon y Faner Werdd, ac mae gan y fwrdeistref hefyd 
nifer cynyddol o safleoedd Baner Werdd a reolir gan y gymuned. Mae’r potensial yno i 
gynyddu neu ddefnyddio’r rhain a safleoedd blaenllaw eraill ymhellach – un enghraifft 
yw Glaswelltiroedd Aberbargoed. Yn hanesyddol, nid yw’r safle wedi’i bori a’i reoli’n 
ddigonol ac mae fandaliaeth, fel llosgi, wedi tueddu i ddigwydd yno. Yn 2005, 
cymerodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili reolaeth ar y safle. Ers hynny, mae cyflwr 
y safle wedi gwella ac mae ymddygiad gwrthgymdeithasol, fel cynnau tanau bwriadol, 
tipio anghyfreithlon a gyrru oddi ar y ffordd, wedi gostwng yn sylweddol.   
 
Gweithio gyda chymunedau i fanteisio i’r eithaf ar fannau gwyrdd 
Mae cyfleoedd sylweddol i ddefnyddio mannau gwyrdd ar gyfer cymdeithasu, 
rhyngweithio a digwyddiadau, sy’n gwella cydlyniant cymunedol a rhwymau 
cymdeithasol. Mae atgyfnerthu tirweddau lleoedd yn gwneud lleoedd yn fwy hardd, 
diddorol a nodedig, gan roi cymeriad iddynt a helpu i ysgogi balchder cymunedol. 
Trwy ennyn diddordeb cymunedau yn weithgar a gwrando ar adborth, mae’n bosibl 
newid amgyffredion a chreu mannau gwyrdd sy’n ganolog i gymunedau, er budd 
pawb.  
 
Modelau cyllido gwahanol 
Mae potensial am archwilio’r defnydd ar gyllidebu cyfranogol a, hefyd, buddsoddiad 
gan y sector preifat, trwy Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Os gallwn ddeall a 
chyfleu gwir gyfraniad mannau gwyrdd at lesiant, gallai senarios o rannu cyllidebau a 
phlygu rhaglenni ar draws y sector cyhoeddus ddatblygu’n bosibilrwydd hefyd. 
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6. Casgliadau ac Argymhellion 
 

Mae graddau mannau gwyrdd y fwrdeistref sirol, a’u safon uchel, yn ased enfawr, ond 
yn aml, ni chaiff eu cyfraniad presennol at lesiant, ynghyd â’u potensial i gynnig 
buddion mwy yn y dyfodol, eu cydnabod. Mae’r adnoddau naturiol hyn yn sylfaen i’n 
bodolaeth ac i ansawdd ein bywyd – o weithgarwch corfforol, llesiant meddyliol a 
chyfleoedd am ryngweithio cymdeithasol, i reoleiddio’r hinsawdd, cynhyrchu bwyd a 
buddsoddiad economaidd. Mae materion croes yn her i ddarparu, cynnal a 
defnyddio’r asedau naturiol hyn – materion o amaeth, diwydiant, datblygu a’r newid 
yn yr hinsawdd, i broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol fel baw cŵn, gyrru oddi ar 
y ffordd, tanau gwyllt, sbwriel a thipio anghyfreithlon.   
 
Er bod pob gwasanaethau mannau gwyrdd dan bwysau’n ariannol ac mae staff dan 
bwysau hefyd, mae adnodd o safon uchel o fewn ffiniau’r fwrdeistref sirol o hyd a 
gallwn adeiladu ar hyn i gyflawni yn unol â’r holl nodau llesiant. 
 
Mae enghreifftiau niferus o brosiectau/mentrau yn y gorffennol a rhai presennol sy’n 
gweithio gyda mannau gwyrdd y fwrdeistref sirol i gyflawni llesiant. Fodd bynnag, 
mae’r rhain wedi tueddu i fod yn rhai peilot neu wedi’u hariannu am gyfnod byr. Mae 
eu hymgorffori yn y brif ffrwd wedi bod yn heriol ac mae tuedd i gynnal prosiectau ar 
eu pen eu hunain, gan olygu bod yr effaith gyffredinol yn dameidiog.  Mae llawer o 
arfer da ar hyn o bryd ac o’r gorffennol o gynnwys pobl a chymunedau yn eu mannau 
gwyrdd, a gallai budd enfawr ddeillio o weithio gydag ymdrech fwy cydweithredol i 
fynd i’r afael ag amcanion cyffredin, cynnwys pobl yn fwy ac ymyriadau tymor hwy 
sy’n canolbwyntio ar atal. 
 
Mae arnom angen mabwysiadu ymagwedd wahanol at yr adnodd hwn, un sy’n 
edrych ar y darlun cyfan ac sy’n deall sut mae amgylchedd cydnerth ac iach yn 
cefnogi llewyrch economaidd a chymdeithasol. Mae rhai mentrau yn y gorffennol wedi 
ategu hyn i raddau, ond gellid gwneud mwy gydag adnoddau priodol. Bydd yn rhaid 
iddo gynnwys gweithio ar raddfa i ddod â phethau ynghyd a datblygu atebion ar y 
cyd, a chanolbwyntio ar ddulliau o newid ymddygiad er mwyn annog cymunedau i 
ddefnyddio mannau gwyrdd. Mae ymagweddau o’r fath wedi gweithio mewn mannau 
eraill o gwmpas y byd ac yn y DU. 
 
Pam mae mannau gwyrdd yn flaenoriaeth? 
 

 Mae ymgysylltu’n dangos bod mannau gwyrdd yn wirioneddol bwysig i bobl 

 Maent yn cynnig buddion sy’n trawstorri holl feysydd pwnc y dadansoddiad 
ymateb a’r holl nodau llesiant 

 Mae mannau gwyrdd y fwrdeistref sirol yn ased enfawr sydd gan nifer bach iawn o 
leoedd ac mae llawer o’r tir mewn perchenogaeth gyhoeddus. Mae llawer o 
botensial i ymestyn llesiant. 

 Mae mannau gwyrdd yn cynnig ffordd gost effeithiol o wella iechyd corfforol ac 
iechyd meddwl pawb yn y fwrdeistref sirol. 

 Mae rhwydwaith o fannau gwyrdd yn hanfodol i’n helpu ni i addasu ac ymateb i’r 
heriau a wynebwn yn y dyfodol, gan ein helpu i ddod yn fwy cydnerth. 

 Mae mannau gwyrdd yn elfen hanfodol o ddylunio lleoedd yn dda, gan alluogi 
teithio llesol, mwy o gydlyniant cymunedol ac annog buddsoddi mewnol. 
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Beth yw’r risgiau os na fydd mannau gwyrdd yn flaenoriaeth i’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus? 
 

 Ni chaiff buddion posibl cyflwyno camau gweithredu cost-effeithiol ar draws 
agweddau niferus ar lesiant eu gwireddu. 

 Gallai ansawdd mannau gwyrdd ddirywio oherwydd diffyg adnoddau a 
goruchwyliaeth strategol. Bydd hyn yn effeithio ar y defnydd o fannau ar gyfer 
gweithgareddau corfforol, llesiant meddyliol a rhyngweithio cymdeithasol. 

 Bydd amgylcheddau o safon is yn arwain at amgyffredion negyddol o le ac yn 
rhwystro buddsoddi economaidd – bydd lleoedd i weithio, byw a chwarae yn llai 
dymunol. 

 Mae llai o allu gan fannau gwyrdd o safon is i ddarparu’r pethau y mae arnom eu 
hangen ar gyfer bywyd/ansawdd bywyd – fel aer a dŵr glân, bioamrywiaeth a 
bwyd. 

 Cynnydd mewn salwch – mae amgylcheddau ffisegol o ansawdd gwael yn 
niweidiol ynddynt eu hunain i iechyd corfforol ac iechyd meddwl. 

 Gallai costau i drethdalwyr gynyddu os na eir i’r afael â’r defnydd anghyfrifol o 
fannau gwyrdd (tanau gwyllt, tipio anghyfreithlon) yn gydweithredol. 

 Bydd gwaith ar fannau gwyrdd yn parhau’n adweithiol i raddau helaeth ac ni chaiff 
buddion ymagwedd ragweithiol, strategol, sy’n cydnabod gwir werth mannau 
gwyrdd yn y fwrdeistref sirol, eu gwireddu. 

 
Argymhellion i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus:- 
 
1) Mae angen arweiniad a gweithredu cydweithredol gan aelodau’r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus – cynllunio a buddsoddi integredig sy’n seiliedig ar 
asedau ac yn sicrhau bod adnoddau prin wedi’u targedu er y budd pennaf. 

2) Canolbwyntio ar botensial ataliol, trawstoriadol mannau gwyrdd i gyflawni llesiant 
– er enghraifft i ddarparu ‘gwasanaeth iechyd naturiol’. Mae angen i hyn fod yn 
rhan o’r ‘gwaith bob dydd’ ac nid yn ychwanegiad.  

3) Cymryd camau cydweithredol i fynd i’r afael â’r defnydd anghyfrifol ar fannau 
gwyrdd. 

4) Canolbwyntio newid mewn ymddygiad ac addysg drwy’r cwricwlwm. Helpu pawb i 
ddeall sut a pham mae mannau gwyrdd yn bwysig iddyn nhw.  

5) Cynnwys pobl a chymunedau, a rhoi grym iddynt – siarad, gwrando a gweithredu; 
gorgyffwrdd gweledigaeth cymunedau a rhanddeiliaid i ddod o hyd i dir ffrwythlon 
ar gyfer newid ystyrlon. 

6) Cefnogi gweithio’n rhanbarthol ar fannau gwyrdd, lle y bydd hynny’n synhwyrol. 
7) Dyrchafu a gwerthfawrogi mannau gwyrdd fel eu bod yn dod yn ganolbwynt 

cymunedol sy’n sylfaen i lesiant i bawb. 
 

Cyfeiriadau: 
 
1. Houses of Parliament PostNote– Green Space and Health, 2016 
2. Natural England Access to Evidence Information Note EIN020, 2016 
3. New Economics Foundation – Natural Solutions, 2012 
4. Nodyn briffio CNC – Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  
5. Great Outdoors. Briefing Statement from Faculty of Public Health with Natural England, 

2010 
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CYMUNEDAU CYNALIADWY 
 
Ymagwedd Deep Place at Adnewyddu Cymunedol  
Mae dull Deep Place yn ymagwedd arloesol at adnewyddu cymunedol ac economaidd 
cynaliadwy.  Fe’i lluniwyd i fynd i’r afael â phroblemau mewn bröydd lle mae 
anweithgarwch economaidd tymor hir wedi normaleiddio a lle mae tlodi ac anfantais wedi 
hen ymwreiddio. 
 
Egwyddor ganolog ymagwedd Deep Place yw mai anweithgarwch economaidd yw ‘achos 
achosion’ tlodi yn y pen draw.  Mae ymagweddau confensiynol yn tueddu i gyfeirio 
adnoddau at achosion eilaidd tlodi yn unig, gan gynnwys cartrefi gwael, cyrhaeddiad 
addysgol isel a pherfformiad gwael o ran iechyd.  Mae Deep Place yn ceisio uno’r rhain â 
strategaeth cyflogaeth a datblygu economaidd leol.  Mae’n cyfuno ac yn coladu’r 
amrywiaeth bresennol o ymyriadau gydag ymagwedd uniongyrchol o greu gwaith i 
boblogaethau ar y cyrion. 
 
Dull 
Ailgysylltu cymunedau sydd ar y cyrion yn economaidd ac yn gymdeithasol â chyfleoedd 
gwaith yw’r prif ddull o atal tlodi ac allgau cymdeithasol tymor hir.   
 
Cam Un: mae astudiaeth Deep Place yn dechrau trwy lunio proffil ansoddol a meintiol lleol 
‘dwfn’ o’r gymuned i fapio’r prif heriau a chyfleoedd yn y fro yn gynhwysfawr.  Mae’r cam 
hwn yn cyfuno ystadegau swyddogol a data ar iechyd, tai ac addysg dan law asiantaethau, 
â safbwyntiau’r gymuned.   
 
Cam Dau: mae’n dechrau gyda dadansoddiad o’r economi leol i amlygu ‘sefydliadau 
angori’ lleol allweddol.  Sefydliadau angori yw’r graig sy’n sylfaen i economi bro ac maent 
yn cynnwys llywodraeth leol, ysbytai, prifysgolion, colegau a chwmnïau cyfleustodau.  
Maent yn dod yn sbardun adfywio economaidd lleol trwy ddatblygu arferion recriwtio a 
chaffael cymdeithasol sy’n gysylltiedig â ‘recriwtio a hyfforddiant targedig’ poblogaethau 
sydd ar y cyrion yn lleol.   
 
Cam Tri: dyma gam cyflawni rhaglen Deep Place a gwneir hynny trwy ddwyn pob darpar 
asiantaeth gyfrannu ynghyd mewn ‘clymblaid dros newid’, sy’n ceisio uno a chydlynu 
gwasanaethau ac ymatebion. 
 
Proffil o Lansbury Park 
Gwnaed y proffil hwn gan ddefnyddio fframwaith yr Awyrgylch, y Dirwedd a’r Gorwel a 
ddatblygwyd gan Ganolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW) fel adnodd i asesu 
cymunedau a’u hintegreiddio cymdeithasol.  Mae’n cyd-fynd ag ymagwedd Deep Place 
oherwydd ei ffocws ar effaith gymdeithasol-ddiwylliannol tlodi tymor hir.  Hefyd, mae’n 
darparu fframwaith dadansoddol sy’n gallu amlygu’r cysylltiadau rhwng nodweddion 
ffisegol lle a’r profiad y mae preswylwyr yn ei gael.  Mae’r cipolygon hyn yn ganolog i 
ddatblygu Cynllun Deep Place ar gyfer cymuned.  Mae dadansoddiad yr Awyrgylch, y 
Dirwedd a’r Gorwel hefyd yn rhoi proffil sylfaenol i’w ddefnydio i allu mesur newyd yn y 
dyfodol.  
 
Mae proffil y gymuned a gafwyd o fframwaith yr Awyrgylch, y Dirwedd a’r Gorwel yn 
amlygu tri pharth sy’n cael effaith arwyddocaol ar lefel yr allgau cymdeithasol a geir mewn 
cymuned.  Dyma’r parthau hyn: 
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 Y dirwedd 

 Awyrgylch: mae’r ‘Awyrgylch’ yn cyfeirio at ‘deimlad’ lle  

 Gorwel: mae ‘Gorwel’ cymuned yn disgrifio’r ymdeimlad o orwel economaidd 
gymdeithasol a gaiff trigolion.   

 
 

 
 
 

Pobl Sâl Tymor Hir ac Anabl (16-74) 

 Lansbury 
Park 

Caerffili Cymru 

Gwrywod 24.4 8.6 6.5 

Benywod 16.8 7.8 6.0 

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 

 
 

Aelwydydd sy’n Byw mewn Tlodi 

Enw’r Ardal 
Gynnyrch 
Ehangach Haen 
Is 

Cyfanswm nifer yr 
Aelwydydd 

Incwm Cymedrig 
yr Aelwyd 

Nifer yr 
Aelwydydd Islaw 
60% o Gymedrig 

Prydain 

% yr Aelwydydd 
mewn Tlodi 

St James 3 718 £13,528 472 65.7 

St James 4 675 £18,331 324 48.0 

Ffynhonnell: CACI Paycheck, 2016 
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Prydau Ysgol am Ddim – Cyfartaledd 3 Blynedd 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

St James 53.3% 53.6% 56.0% 60.1% 60.3% 58.6% 56.0% 

Awdurdol Lleol 21.6% 22.1% 23.6% 25.4% 26.1% 25.5% 24.6% 

Cymru 18.4% 18.9% 20.0% 20.6% 20.8% 20.5% 20.1% 

Disgyblion o oed Ysgol statudol (5-15 oed) y mae’n hysbys eu bod yn gymwys am brydau ysgol am ddim.  Ffynhonnell: CBS Caerffili 

 
 

Ysgol Gynradd St James: Crynodeb - 2015 

Nifer y disgyblion ar y gofrestr 364 

Prydau Ysgol am ddim – cyfartaledd 3 blynedd 56.0% 

Cymhareb Disgyblion ac Athrawon 20.2 

Presenoldeb yn ystod y flwyddyn 92.0% 

Cyllideg Ysgol fesul disgybl £3,421 

Disgyblion sy’n cyflawni’r lefel ddisgwyliedig yn y 
pynciau craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 

55.6% 

Categori Cymorth Oren 

Disgyblion sy’n cyflawni’r deilliant disgwyliedig 
ym meysydd dysgu’r Cyfnod Sylfaen 

85.7% 

Source: CBS Caerffili 

 
 
Cynllun Deep Place Pum Mlynedd 
Mae graddfa’r her yn Lansbury Park yn haeddu ymrwymiad dros nifer o flynyddoedd i 
ddileu tlodi yn llwyr a chreu cymuned fywiog y mae pobl eisiau byw ynddi.  Dylai cyfnod 
Pum Mlynedd y rhaglen a gynigir yn yr Adroddiad hwn gael ei ystyried yn rhaglen gam 
cyntaf, gydag adolygiad dilynol a chynllunio pellach fesul camau pum mlynedd yn dilyn.  
Mae nifer o fentrau allweddol yn sylfaen i’r pum mlynedd gyntaf: 
 
Llywodraethu 
Tirwedd  
Awyrgylch 

 Newid Demograffig 

 Troseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

 Anweithgarwch Economaidd 
 
Gorwel 

 Sicrhau’r Incwm Mwyaf  
 
 
 
 
 
 

 


