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Gweithdy Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Y Gaerffili a garech CHI!  
Adroddiad ar Weithdy Islwyn Isaf  

20ain Medi 2016 –Coleg Gwent, Campws Crosskeys  

 

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, sef Islwyn Isaf yn yr achos 
hwn. 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 20 Medi 2016, cymerodd 
21 o unigolion ran yn y gweithdy, a hwyluswyd gan yr Uned Polisi Corfforaethol.  Roedd un 
o’r unigolion yn Aelod o’r Cyngor.  Hwyluswyd y gweithdai gan Vicki Doyle (Swyddog 
Polisi), Sian Wolf-Williams (Swyddog Polisi) a Ros Roberts (Perfformiad).  
 
Rhannwyd y drafodaeth yn adrannau. Edrychodd y rhain ar:  
 

 Y pethau gorau a’r pethau gwaethaf am Islwyn Isaf 

 Ystadegau cyfredol  

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

 Beth yw’r prif faterion i weithredu arnynt 

 

Beth yw’r pethau gorau a gwaethaf am Islwyn Isaf 
 
Y pethau gorau am yr ardal 
 
Addysg 
 Yr ysgolion cynradd yn broffesiynol iawn ac yn barod i nodi anghenion ac atgyfeiriadau 

 Mae’r Coleg yn ganolfan ragoriaeth 

 Yr ysgolion cyfun yn iawn ond mae’n debyg y bydd bylchau yn y ddarpariaeth yn y dyfodol  
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Yr amgylchedd  

 Golygfeydd (gan gynnwys Ffordd Goedwig Cwmcarn) yn ased gwirioneddol – mannau 
gwyrdd, cydbwysedd da 

 Y gamlas – teithiau cerdded hawdd a dymunol, glân, bywyd gwyllt, man gwyrdd, ‘ysgyfaint 
gwyrdd’, offeryn addysgol i ysgolion a grwpiau 

 Parciau a lleoedd chwarae da – Waunfawr (gyda thoiledau/caffi) a Rhisga (gyda thoiledau) 
– llawer o weithgareddau ac yn lân 

 Mae’r lleoedd i ymweld â nhw’n cynnwys Twmbarlwm ac Ochrwyth  
 
Cludiant 

 Llinellau/cysylltiadau’r cwm unigol yn eithaf da 

 Cardiau bws yn hanfodol i rai pobl, gan eu caniatáu i fynd allan 
 
Y gymuned 

 Oxford House a’r amgueddfa – ysgol gelfyddydau/dosbarthiadau/crochenwaith, 
canolfan addysg oedolion, ymdeimlad o gymuned 

 Canolfan hamdden, llyfrgelloedd, gorsaf heddlu 
 

 
Canol trefi/siopa 

 Ymgyrch Cefnogi eich Stryd Fawr 
 
Materion cymdeithasol 

 Cyfeillgar/cymdeithasgar/ysbryd cymunedol 

 Grwpiau a gwasanaethau cymunedol sefydledig 

 Mae gennym lawer o sgiliau/crefftwyr yn yr ardal ond nid oes gennym feddylfryd nac 
ewyllys ‘Caerphilly DIY SOS’ 

 
Diogelwch cymunedol 
 Bugeiliaid y stryd yn helpu pobl i deimlo’n ddiogel 
 
 
 
Y pethau gwaethaf am yr ardal 
 
Swyddi 

 Pobl yn gorfod cymudo i Gaerdydd i gael gwaith gwell gan fod swyddi lleol ym meysydd 
gweithgynhyrchu neu fanwerthu a’r tâl yn isel.  Contractau oriau isel neu ddim oriau yn yr 
ardal e.e. Tesco â chontractau 12 awr.  Yn dda i ddim fel y prif incwm 

 
Addysg 

 Bylchau addysgol wedi’u canfod yn ddiweddar a bylchau yn y dyfodol mewn ysgolion cyfun, 
yn enwedig diffyg darpariaeth ar gyfer anghenion arbennig 

 Plant ysgol gyfun wedi’u dadleoli yn dilyn problemau iechyd a diogelwch yng Nghwmcarn 

 Oxford House – cyllid wedi’i golli felly dim cymaint o addysg oedolion ac mae’n ddrutach 
nawr 

 
Tai 

 Mae mwy o lety lloches o eiddo’r Awdurdod Lleol yn ardal Islwyn Isaf nag yn unrhyw le arall 
yn y fwrdeistref – angen mwy sy’n gallu rhoi lle i gyplau nid dim ond llety i bobl sengl 
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Iechyd  

 Angen gwell mynediad at wasanaethau, yn arbennig rhai iechyd. Mae’n cymryd gormod o 
amser i gael apwyntiad gyda meddyg teulu 

 
Yr amgylchedd 

 Llawer o hen adeiladau a seilwaith/asedau (parciau, mannau chwarae, mannau cymunedol 
cyhoeddus) nad ydynt yn cael eu cynnal a’u cadw – rydym eisiau eu hachub 

 Sbwriel ar y strydoedd 

 Mae gerddi cefn yn flêr ac nid oes tarmac ar bob lôn gefn 

 Llifogydd yn Crosskeys i lawr i Bont-y-meistr – amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’u darparu 
i rai mannau 

 Problemau helaeth gyda sbwriel. Diffyg gwaith cynnal a chadw ar y gamlas, coed wedi 
tyfu’n rhy fawr a mieri.  

 Tipio anghyfreithlon a sbwriel ar Ffordd y Goedwig 

 Codi tâl a thrwyddedau ar gyfer canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref 

 Dwysgipio cerbydau a cheir wedi’u llosgi ar Ffordd y Goedwig/Twmbarlwm – ymateb araf 
gan Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Cludiant 

 Mae maint y traffig a’r perygl o’i herwydd yn broblem wirioneddol 

 Cysylltiadau cludiant (cysylltiadau rhwng cymoedd) yn effeithio ar bobl ifanc yn 
arbennig e.e. mae angen dal dau fws i fynd i Gasnewydd i’r gwaith 

 Diffyg ffyrdd o gyrraedd y gwaith – cludiant cysylltiol cyfyngedig 

 Pobl ar fudd-daliadau’n cael sancsiynau oherwydd na allan nhw ddal cludiant cysylltiol 
e.e. cael galwad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i newid apwyntiad ar gyfer 10am 
ond dim bysiau i fynd â nhw i’r ganolfan ar yr adeg honno ac ni allent gyrraedd yn ôl 
mewn pryd i’r dref i fynd i apwyntiad arall 

 Dim maes parcio wrth yr orsaf reilffordd yn Crosskeys sy’n achosi problemau parcio yn 
Carlton Terrace a’r strydoedd cyfagos. 6 man parcio yn Gladstone Street ond mae’r 
rhain yn cael eu defnyddio gan breswylwyr yn y stryd 

 Gwasanaethau bws – mae problemau traffig yng Nghasnewydd yn cael sgil effaith ar 
fysiau sy’n dod i fyny’r cymoedd. Nid yw rhai o’r bysiau’n dod i mewn i’r pentrefi 

 Trenau – gorfod dal bws i fynd ar y trên gan nad oes digon o orsafoedd ar y llinell. Dim 
ond un yr awr a’r rheiny’n mynd i Gaerdydd. Mae’r llinell newydd wedi profi ei hun yn y 
chwe mis cyntaf ond ni all ymdopi â’r galw ac nid oes capasiti i ehangu. Mae’r 
platfformau’n rhy fyr i drenau hirach a dim ond llinell sengl yw hi. Mae’r meysydd parcio 
a theithio’n orlawn ac mae problem o ran amlder 

 Mae angen ymagwedd gydgysylltiedig gyda sefydliadau cludiant yn cydweithio. Mae 
problemau parcio ar y prif strydoedd yn Rhisga, Pont-y-meistr, Y Stryd Fasnachol a 
Stryd Tredegar. Dim wardeiniaid traffig 

 
Y gymuned  

 Nid yw’r gymuned yn gydlynus bob amser 

 Angen recriwtio mwy o wirfoddolwyr i helpu gyda pharhad/cydlyniant e.e. Cadeirydd 
newydd i eglwys bugeiliaid y stryd 

 Dim neuadd gymunedol yn Nhŷ Sign 

 Taliadau mewn meysydd parcio yn y parciau gwledig ac wrth Bwll Pen-y-fan 
 
Canol trefi/siopa 

 Mae’r cyfleusterau parcio yng nghanol tref Rhisga yn wael 
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 Dewis cyfyngedig o siopau – yn lle swyddfeydd post a banciau mae siopau bwyd i fynd 
a bariau ewinedd  
 

Materion cymdeithasol 

 Dim digon i’r cenedlaethau iau i’w wneud, yn gysylltiedig â mannau ymgynnull 
amhriodol – gall pobl ifanc fod yn fygythiol 

 Mae rhieni ifanc angen addysg ar reoli plant – diffyg cylchoedd chwarae mewn pentrefi 
 
Diogelwch cymunedol 

 Llecynnau o ymddygiad gwrthgymdeithasol (er yn teimlo’n ddiogel ar y cyfan) 

 Delio cyffuriau a’r ffordd maen nhw’n trin pobl 

 Dim presenoldeb gan yr heddlu ar y strydoedd 

 Problemau gyda chyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol (Ffordd Holly) 

 Ymddygiad gwrthgymdeithasol – beiciau oddi ar y ffordd yn goryrru trwy Abercarn, 
fandaliaeth ym mharc Abercarn 

 Problemau o ran diogelwch cymunedol yn sgil llai o blismona 
 
 

Sut olwg ydym ni ei heisiau ar yr ardal hon 25 mlynedd yn y dyfodol?  
 
Addysg 
 Cynnal a gwella lefelau addysg 
 Haneru maint dosbarthiadau neu ddyblu nifer yr athrawon i roi’r dechrau gorau posibl i bobl  
 Gwell amodau i athrawon, a rhieni’n fwy cyfrifol am eu plant – rhianta gwell 
 Pryder mawr am bobl ifanc sydd ag anghenion arbennig yn colli darpariaeth addysg 

arbennig ar draws y fwrdeistref 
 Addysg yn ôl i’r hanfodion – gwella safonau i bawb 
 
Tai 

 Peidio ag adeiladu mwy o dai – mae’n arwain at fwy o geir a rhagor o dagfeydd. Nid yw’r 
seilwaith ffyrdd mewn cyflwr i ymdopi 

 Wrth adeiladu tai mae angen sicrhau eu bod yn hunangynhaliol e.e. yn cynhyrchu eu trydan 
eu hunain trwy baneli solar 

 Tai gwahanol iawn i’r stoc a dyluniad presennol. Ynni effeithlon (wedi’u hôl-ffitio os oes 
angen) gyda mannau unigol y tu allan. Mynediad hawdd i bobl anabl 

 Tai mwy integredig i leihau anniddigrwydd rhwng cenedlaethau. Cynlluniau tai integredig 
gyda chymunedau rhyng-genedlaethol i ddarparu integreiddiad a llesiant cymunedol 
hirdymor. Dyluniad y gellir ei amrywio a chostau rhesymol – llai o ffocws ar berchentyaeth  

 
Iechyd 

 Llai o fannau gwerthu bwyd cyflym 
 
Yr amgylchedd 

 Mae angen i Ffordd Goedwig Cwmcarn ailagor 

 Cadw’r parciau a’r camlesi  

 Cadw’r mannau gwyrdd, yn bendant! 

 Cymunedau sy’n fwy amgylcheddol ymwybodol 

 Defnyddio morglawdd/llanw ar gyfer ynni – cysylltiad ag ardaloedd a chynhyrchu pŵer 
mewn ffordd ratach a glanach 

 Camu allan a’r amgylchedd – gwarchod cefn gwlad, parcdir a mannau naturiol allweddol yn 
ddigyfnewid 
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 Llai o sbwriel 

 Gwell amgylcheddau ac addysg amgylcheddol 

 Mwy o ddefnydd cymunedol o’r gamlas – yn fordwyadwy i Gasnewydd ac yn cael ei 
defnyddio’n helaeth 

 Mannau gwyrdd sydd mewn cyflwr da, heb sbwriel, sy’n cael eu cynnal a’u cadw, gan 
gynnwys meysydd chwarae, darnau o laswellt mewn cymunedau, a’r amgylchedd ehangach  

 Paneli solar ar bob maes parcio cyhoeddus (gan gynnwys Tesco ac ati) ac yn arbennig 
adeiladau cyhoeddus ac ysgolion. Pob adeilad newydd yn ynni effeithlon a datblygu 
cynlluniau cynhyrchu cymunedol bach gan ddefnyddio technoleg adnewyddadwy gan 
gynnwys tyrbinau mewn afonydd 

 
Cludiant 

 System metro tanddaearol neu geir cebl/gwifrau gwib 

 Trenau amlach yn ystod yr oriau brig 

 Mwy o feysydd parcio ar hyd yr hen linell reilffordd 

 Defnydd cyfyngedig o geir – defnyddio tramiau 

 Dim cynnydd yn nifer y ceir. Ceir trydan a pheiriannau effeithlon. Adeiladu ffyrdd 
newydd gyda llwybrau beicio. Mwy o lwybrau beicio a blaenoriaeth i feiciau ar ffyrdd 

 System gludiant cwbl integredig – dan arweiniad y gymuned, cost effeithiol, wedi’i 
gwladoli a model menter gymdeithasol ddielw. Cynnydd mewn cynlluniau rhannu 
ceir/parcio gan yr holl bartneriaid gan gynnwys ceir cymunedol, beiciau trydan i ymdopi 
â’r bryniau.   

 
Y gymuned 

 Agwedd gadarnhaol at y boblogaeth sy’n heneiddio – nid nhw yw’r broblem, maent yn 
gwirfoddoli, yn darparu gofal plant ac ati ac yn cyfrannu’n helaeth iawn i’r gymuned 

 Mwy o leoedd i gymdeithasu (bwyd/diod) yn ystod y dydd a gyda’r nos – newid yng 
nghymysgedd economi’r nos fel lle i ddod i gael noson allan gymdeithasol 

 Diwylliant o gydlyniant cymunedol gyda mwy o gysylltiadau rhwng pobl. Mwy o 
hunanddibyniaeth mewn cymunedau gan edrych yn ôl 40/50 o flynyddoedd, gyda’r 
awdurdod lleol yn darparu cyngor i gymunedau ond yn peidio â gwneud popeth 

 Pobl iau’n cymryd mwy o gyfrifoldeb – nid dim ond arian yw adnoddau ac nid yw 
technoleg o angenrheidrwydd yn gwella cymunedau 

 Syniadau pontio’r cenedlaethau – chwilio am arferion da lle maen nhw’n bodoli, e.e. 
eglwysi a grwpiau ffydd, efallai hefyd grwpiau chwaraeon a chymdeithasau 

 
Materion cymdeithasol 

 Gwell cyfleusterau rhyng-genedlaethol i bobl anabl (darpariaeth oes gyfan) 

 Llai o ddibyniaeth a darpariaeth gymunedol fwy cyflawn 

 Dylunio ‘cyfleoedd ffordd o fyw’ mewn cymunedau 

 Cymryd mwy o ffoaduriaid i mewn 
 
Diogelwch cymunedol 
 Rydym eisiau cymdeithas heb gyffuriau – peidio â chael defnyddwyr cyffuriau i gyd 

mewn un man 

Y prif faterion i gael blaenoriaeth gan y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
 
Addysg 
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 Gwella lefelau addysg 

 Dylai’r Gymraeg fod yn ddewisol nid yn orfodol – mae ieithoedd eraill yn bwysicach gyda 
Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg yn cael eu defnyddio mwy ledled y byd 

 Ei gwneud yn ddiddorol mewn amgylcheddau go iawn – chwarae, sgiliau bywyd, dilyn 
model Denmarc 

 Rhoi’r gorau i farnu yn ôl ystadegau perfformiad ac edrych ar brofiad ac ansawdd 
cyflawniadau person ifanc 

 
Tai 

 Adeiladu cartrefi addas i bawb, nid dim ond yr hyn sy’n gwerthu 
 
Iechyd  

 Dylid cyflwyno bwyta’n iach a choginio mewn ysgolion i’r holl bobl ifanc – lleihau lefelau 
gordewdra a gwneud pobl yn iachach, dysgu o fore oes 

 Gwella apwyntiadau iechyd – mynediad at feddygon teulu ac ysbytai 

 Gwell gwasanaethau iechyd meddwl – angen mwy o nyrsys seiciatrig cymunedol, diagnosis 
cynharach, lleihau rhestrau aros 

 Gofal oes gyfan – gofal priodol yn aros yn y gymuned 

 Lleihau dibyniaeth ar feddyginiaeth 

 Profion i bob grŵp sydd mewn perygl waeth beth fo ei oedran 
 
Yr amgylchedd 

 Paneli solar ar dai newydd yna daw’n arferol i’w cael – gwneud cartrefi’n hunangynhaliol ac 
yn ddibynnol ar drydan nid nwy 

 Tyrbinau mewn afonydd/cynlluniau ynni adnewyddadwy lleol  

 Dim goddefgarwch ar sbwriel – rôl i’r gymuned gyfan gan gynnwys unigolion, perchnogion 
siopau a’r awdurdod lleol, mwy o gasgliadau gwastraff nid llai 

 Tipio anghyfreithlon – codi tâl ar adeiladwyr a pherchnogion faniau a thrwyddedau’n achosi 
mwy ohono. Ailgyflwyno cynlluniau sgipiau cymunedol. 

 Y gamlas yn adnodd i bawb – ei chlirio, ei gwneud yn addas i’r diben ac yn addas i bawb, 
torri llystyfiant yn ôl a lledu’r llwybr halio 

 
Cludiant  

 Metro tanddaearol i wella’r seilwaith cludiant 
 


