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Gweithdy Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Y Gaerffili a Garech CHI!  
Gorllewin Canol y Cymoedd 

25 Awst 2016 Canolfan Siloh, Ystrad Mynach 
 

Adroddiad ar y Gweithdy 

 

Cefndir a diben y cyfarfod 
 
Roedd y digwyddiad hwn yn un o 5 gweithdy lleol, a gynhaliwyd ar draws y fwrdeistref 
sirol, i roi cyfle i drigolion, sefydliadau a grwpiau ddweud beth sy’n gwneud y 
gwahaniaeth mwyaf i’w Llesiant a beth sy’n dda ac yn ddrwg am eu hardal. Roedd y 
gweithdy hwn yn canolbwyntio ar Orllewin Canol y Cymoedd, sy’n cynnwys prif 
aneddiadau Ystrad Mynach, Nelson, Hengoed a Maes-y-cwmwr. 
 
Edrychodd y grŵp hefyd ar ba faterion yn benodol y dylai Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili ganolbwyntio arnynt yn y dyfodol.  
 
 

Dull 
 
Yn y digwyddiad hwn a drefnwyd yn arbennig ac a gynhaliwyd ar 25 Awst 2016, 
cymerodd 19 o unigolion ran mewn gweithdy, a hwyluswyd gan yr Uned Polisi 
Corfforaethol. Roedd dau o'r unigolion yn aelodau etholedig o Gyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili, roedd un yn aelod etholedig o gyngor cymuned ac roedd un yn 
cynrychioli Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Roedd y lleill yn drigolion ac 
yn gynrychiolwyr sefydliadau lleol gan gynnwys Cymdeithas Henoed Ystrad Mynach, y 
Groes Goch Brydeinig, Pobl yn Gyntaf Caerffili, Mind Bwrdeistref Caerffili, y 
Rhwydwaith Rheini, Eglwys Gwladys Sant, Canolfan Gymuned Gristnogol Siloh a 
Menter Caerffili a hwylusodd grŵp trafod Cymraeg hefyd. Hwyluswyd y gweithdai gan 
yr Uwcharolygydd Nick Mclain (Heddlu Gwent) a Mandy Keenan (Swyddog Polisi).  
 
Rhannwyd y drafodaeth yn adrannau. Edrychodd y rhain ar:  
 

 Y pethau gorau a’r pethau gwaethaf am ardal Gorllewin Canol y Cymoedd 

 Ystadegau cyfredol  

 Sut olwg rydym ei heisiau ar yr ardal hon 25 mlynedd yn y dyfodol 

 Beth yw’r prif faterion i weithredu arnynt 

Crynodeb o brif ganfyddiadau’r drafodaeth 
 
Roedd nifer o brif themâu’n codi yn y drafodaeth: 
 
Cludiant: 



 

 System gludiatn â chysylltiadau gwell ar draws y fwrdeistref (angen mawr iawn 

am gysylltiadau rhwng cymoedd) gan gynnwys ffyrdd, rheilffyrdd a bysiau, a 

chymunedau pellennig 

 Ymateb i anghenion y gymuned o ran cyrraedd gwaith, siopau a hamdden ac i 

bobl hŷn 

 Cludiant mwy fforddiadwy 

 Staffio gorsafoedd er mwyn gwella diogelwch 

Yr amgylchedd: 

 Defnyddio’r cyfleusterau ardderchog sydd ar gael yn well a’u hyrwyddo’n well. 

Presenoldeb rheolaidd wardeiniaid cefn gwlad. 

 Angen hybu balchder yn yr ardal er mwyn lleihau sbwriel, tipio anghyfreithlon 

ac ati. Cynnal a chadw’r amgylchedd gwyrdd yn well. 

 Mwy o gynhyrchu ynni’n lleol er mwyn cynnal cymunedau a chreu swyddi, gan 

gynnwys adnoddau dŵr 

 Mynediad gwell at wasanaethau ailgylchu gan gynnwys gwastraff bwyd – 

cynnwys adeiladau a busnesau cymunedol yn y gwasanaeth 

Tai: 

 Adeiladu cartrefi cynaliadwy ag ynni effeithlon sy’n addas i’r diben 

 Tai mwy fforddiadwy a hyblyg i ddiwallu anghenion y boblogaeth, pobl iau, 

preswylwyr hŷn 

 Defnyddio adeiladau/safleoedd sy’n bodoli eisoes, troi adeiladau’n gartrefi 

Y gymuned: 

 Mwy o weithgareddau mewn cymunedau i bobl ifanc a phobl hŷn fel ei gilydd – 

er mwyn mynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda 

phobl ifanc, a mwy o bobl hŷn wedi ymddeol sy’n ynysig yn y gymuned 

 Hybu cyfrifoldeb cymdeithasol 

 Angen canolfannau cymunedol bywiog 

 Mynd i’r afael â diogelwch cymunedol – alcohol/cyffuriau/cardota a fandaliaeth 

yng nghanol trefi 

 Hybu a chefnogi gwirfoddoli 

 Angen cynnal gwasanaethau chwarae er mwyn galluogi plant i gael budd o 

chwarae â chymorth 

 Dylai mwy o weithgareddau fod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a dylid 

cynyddu nifer y lleoedd mewn meithrinfeydd ac ysgolion i ateb y galw 

Canol trefi: 

 Er bod amrywiaeth resymol o siopau roedd y rhain yn lleihau ac roedd colli 

banciau, swyddfeydd post a thafarnau’n peri pryder 

 Dylai archfarchnadoedd ostwng pris bwyd iachach i deuluoedd ag incwm isel 

 Gormod o siopau bwyd i fynd 

Gofal cymdeithasol ac iechyd: 

 Gwell mynediad i ofal cymdeithasol mewn cymunedau i bobl fregus 

 Dileu bylchau mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol i grwpiau oedran 

gwahanol h.y. 12-16 oed a phobl hŷn 



 

 Gwasanaethau iechyd mwy cydgysylltiedig 

 Mae angen uwchraddio gwasanaethau ysbyty i adran damweiniau ac achosion 

brys lawn dan arweiniad meddyg ymgynghorol 

 Gwella gwasanaethau iechyd meddwl 

Incwm, sgiliau a swyddi: 

 Angen addysg well er bod cyfleoedd da ar gyfer addysg bellach yn yr ardal 

 Angen cyfleoedd cyflogaeth gwell a chodi dyheadau pobl ifanc 

 Dylid rhoi mwy o werth ar sgiliau galwedigaethol ac mae angen i’r system 

addysg adlewyrchu hyn ac addysgu’r gallu i ymaddasu. 

 Mae angen diogelu sgiliau traddodiadol ac ymarferol, pobl hŷn yn rhannu 

sgiliau gyda phobl iau 

Sut olwg ydych CHI ei eisiau ar eich cymunedau yn 2040? 
 

Beth a pham 

Ynni a’r amgylchedd 

 Cartrefi ac adeiladau cynaliadwy sy’n lleihau’r ddibyniaeth ar y cyflenwad 

nwy/trydan/dŵr a hybu datblygiad cynlluniau ynni cymunedol lleol gan 

ddefnyddio ynni’r gwynt ac ynni solar. 

 Amgylchedd gwyrddach sy’n cael ei gynnal a’i gadw, mwy o randiroedd, 

swyddi gwyrdd 

 Gwneud ailgylchu/uwchgylchu’n fwy naturiol 

Cyflogaeth 

 Bydd angen i bobl gael incwm a chael eu hannog i weithio nid y diwylliant 

budd-daliadau presennol 

 Mwy o gyfleoedd cyflogaeth yn lleol er mwyn lleihau cymudo, gan gynnwys 

siopau lleol annibynnol 

Cludiant 

 Gwell rhwydwaith cludiant cyhoeddus a ffyrdd gwell 

 Llwybrau beicio mwy uniongyrchol/cysylltiedig 

 Mwy o geir trydan 

Y gymuned 

 Perthnasoedd da rhwng y gymuned leol a’r heddlu lleol 

 Mae cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cymunedau ac yn y gweithle 

 Mae pobl yn atebol am eu gweithredoedd ac mae ganddyn nhw werthoedd 

moesol a moesegol cadarn 

 
  



 
Y prif faterion i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus roi blaenoriaeth iddyn nhw 
 

Beth  

Iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effeithlonrwydd ynni a’r amgylchedd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tai sy’n addas i’r diben i ddiwallu 
anghenion y gymuned gyfan 
 
 
Gwella’r system gludiant 
 
Datrys y problemau sydd gennym ni 
yn awr 
 
Angen i gymunedau gydweithio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hybu ffyrdd iach o fyw 

 Gwella mynediad i wasanaethau 
iechyd priodol 

 Edrych ar ôl y boblogaeth hŷn gyda 
mynediad gwell i wasanaethau gofal 
cymdeithasol i bobl o bob oed sydd 
mewn angen 

 “Gwasanaeth Cenedlaethol” i’r 
gymuned i bobl ifanc 

 
 
Diogelu ein cyflenwad ynni: (Tymor hirach) 

 Inswleiddio, paneli solar, pŵer o’r 
gwynt a’r dŵr 

 Cefnogaeth gan y llywodraeth 
genedlaethol a llywodraeth leol, 
cynghorau cymuned a chymunedau 

 Ceir trydan 
 
 
 
 
 
Cysylltiadau â swyddi, ffyniant a denu 
diwydiant, cysylltiadau rhwng cymoedd yn 
benodol 
 
 

 Canolfannau galw heibio i bobl sy’n 
ynysig (yn gymdeithasol ac yn 
ddaearyddol) gan ddefnyddio 
adeiladau sydd gennym eisoes 
(tafarnau sydd wedi cau?) a chynnig 
cyfleoedd i wirfoddoli i bobl o bob 
oed 

 Yr hyn sydd ar goll yw ffactorau 
ysgogi cymunedol – datblygiad 
cymunedol yn cael ei ysgogi gan y 
cymunedau eu hunain, gyda phobl 
leol fel ffynonellau gwybodaeth 

 Mae angen cymorth ar gyfer 
gwirfoddolwyr/gwirfoddoli (rhoi 
profiad i bobl ifanc) model y 
Rhwydwaith Rhieni 

 Rhwydweithio / adnoddau ar y cyd / 
cefnogaeth y trydydd sector 

 Mwy o gyfrifoldeb cymdeithasol / 
diogelwch cymunedol / cyfrifoldeb 
cymunedol 

 



 

Cyflogaeth: 
 

Cyfleoedd cyflogaeth lleol gan gynnwys 
trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 


