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

7fed Medi 2016 – Canolfan VanGuard, Caerffili  

 

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 Basn Caerffili 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 7 Medi 2016, cymerodd 
21 o unigolion ran yn y gweithdy (gan gynnwys 2 siaradwr Cymraeg), a hwyluswyd gan yr 
Uned Polisi Corfforaethol. Roedd dau o’r unigolion yn Aelodau o’r Cyngor. Hwyluswyd y 
gweithdai gan Paul Cooke (Uwch Swyddog Polisi), Vicki Doyle (Swyddog Polisi), Natalie 
Kenny (Diogelwch Cymunedol) a Lowri Jones (Menter Iaith). 
 
Rhannwyd y drafodaeth yn adrannau. Edrychodd y rhain ar:  
 

 Y pethau gorau a’r pethau gwaethaf am Fasn Caerffili 

 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’r pethau gwaethaf am Fasn Caerffili 
 
Y pethau gorau am yr ardal 
 
Swyddi 
 Mae gweithgynhyrchu’n dal i fod yn elfen gref o ran cyflogaeth 

 
Yr amgylchedd 

 Mae’r dref a’r mynyddoedd cyfagos yn hardd 
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 Mae’r cefn gwlad yn wych i fynd am dro ac i gael awyr iach a heddwch, ac mae pobl yn 
gofalu amdano 

 Cydbwysedd da rhwng mynediad i gefn gwlad a mynediad i gysylltiadau cludiant 

 Natur Gymreig unigryw ym mherthynas pobl â chefn gwlad 

 Mae’r llwybr beicio (o Gwm Aber i Gaerffili) yn dda ar gyfer beicio a cherdded â chŵn 

 Lled-wledig gyda mynediad i fannau gwyrdd ac ar yr un pryd yn agos i’r M4 a 
Chaerdydd/Casnewydd 

 
Cludiant 

 Mae cludiant cyhoeddus yn dderbyniol at ei gilydd, ac yn arbennig o dda yn ystod y 
dydd 

 Mae’r cysylltiadau cludiant yn ardderchog, ac mae’r gallu i gyrraedd Caerdydd yn 
gampus 

 
Y gymuned 
 Pobl gyfeillgar, trefi a phentrefi unigryw, ysbryd cymunedol da 
 Llawer yn digwydd yn yr ardal, ond nid yw’n hawdd cael gwybod am weithgareddau 

bob amser – mae angen gwella cyfathrebu 
 
Canol trefi/siopa 
 Mae dewis da o siopau bwyd e.e. archfarchnadoedd 
 Llyfrgell newydd o ansawdd da – mwy o ddewis o lyfrau, cyfleusterau da, lle i gael 

paned 

 Nifer o adeiladau wedi cael eu hadfer (Canolfan Glowyr Caerffili, Canolfan VanGuard, 
Yr Hen Lyfrgell) – defnydd da ar gyfer gweithgareddau yn y gymuned, ymglymiad 
gwirfoddolwyr 

 
Twristiaeth 
 Mae’r castell yn atyniad i dwristiaid – dod ag arian i’r dref, codi ymwybyddiaeth, ased 

ysblennydd 
 Mae’r Ganolfan Groeso’n ardderchog 
 Hanes lleol da e.e. Amgueddfa Treftadaeth Cwm Aber 

 
Materion cymdeithasol 
 Ffiliffest – Gŵyl Gymraeg i’r fwrdeistref sirol gyfan 

 Mae menter iaith Caerffili’n darparu gwasanaethau yn Gymraeg, ysgolion Cymraeg, 
Sefydliad y Glowyr – ymateb i anghenion siaradwyr a dysgwyr Cymraeg 

 Cyfleoedd am ryngweithio cymdeithasol trwy gorau/actio amatur 

 Canfyddiad cadarnhaol o Fasn Caerffili ond mae yna lecynnau o amddifadedd. 
Lansbury Park - canfyddiad yn dda pan y’i hadeiladwyd i ddechrau ond wedi newid 
dros amser 

 
 
Y pethau gwaethaf am yr ardal 
 
Swyddi 

 Mae’r rhan fwyaf o’r swyddi da yng Nghaerdydd 

 Mae colli llysoedd, gorsaf yr heddlu a’r ysbyty wedi lleihau nifer y swyddi, oedd yn dod â 
phobl i ganol y dref 

 
Tai 



3 
 

 Blerdwf maestrefi – ddim yn gweithredu fel canol tref mwyach 

 Gor-ddatblygu yn yr ardal dros y 10-15 mlynedd diwethaf - ystadau tai enfawr – erbyn hyn 
yn orlawn 

 Rhaid i dai beidio â chymryd drosodd mannau gwyrdd 

 Cymunedau sy’n getoau yn arwain at ffigurau amddifadedd uchel, cysylltedd gwael rhwng 
ystadau tai 

 Diffyg tai cymdeithasol (yn arbennig i bobl sengl) – nid yw’r stoc tai’n addas at anghenion 
pobl 

 Effeithiau ar iechyd meddwl ac ati 
 
Iechyd 

 Mae angen ysbyty yn y fwrdeistref gyda gwasanaethau llawn gan gynnwys adran 
damweiniau ac achosion brys. Mae’r gwasanaethau a ddarperir yn Ystrad Fawr yn dda ond 
yn anhapus ynghylch gorfod cael eich atgyfeirio i Ysbyty Brenhinol Gwent i’r adran 
damweiniau ac achosion brys neu ar gyfer unrhyw beth mawr – yn teimlo ei fod yn flinedig, 
dan ormod o bwysau, heb ddigon o adnoddau, a’r sefyllfa parcio’n ofnadwy 

 
Yr amgylchedd 

 Mae sbwriel a baw cŵn yn broblem mewn rhai mannau, hefyd tipio anghyfreithlon 

 Mae biniau cyhoeddus yn llawn yn aml - angen mwy o wybodaeth ynghylch beth ellir ei 
ailgylchu 

 Ansawdd palmentydd a llwybrau troed yn wael 

 Angen llwybrau mwy diogel i ddefnyddwyr y ffyrdd sy’n agored i niwed – cerddwyr, beicwyr, 
ceffylau 

 Beiciau modur ar diroedd comin 
 
Cludiant 

 Gall y traffig fod yn wael yng nghanol y dref 

 Problem gyda gwasanaethau y tu allan i oriau (gyda’r nos ac ar benwythnosau) gan 
orfodi pobl i ddibynnu ar geir 

 Angen gwell integreiddio rhwng bysiau a threnau  

 Mae tagfeydd difrifol yng nghanol y dref yn y bore oherwydd bod dalgylchoedd ysgol 
mwy yn tynnu traffig ychwanegol i mewn. 

 Tagfeydd wrth gylchfan Cedar Tree a chyffyrdd eraill 

 Mae cludiant cyhoeddus yn rhy ddrud i bobl mewn cymunedau difreintiedig i’w 
ddefnyddio i ddod o hyd i waith 

 Diffyg gwaith cynnal a chadw a llawer o dyllau yn y ffyrdd 

 Mae cyflwr lonydd cefn yn gwaethygu 

 Mae cludiant cyhoeddus yn anodd i bobl sydd wedi colli golwg gan nad oes cynllun 
cerdyn cydymaith ar gael – mae’n bodoli mewn awdurdodau lleol eraill. Ar gael os 
ydych yn fyddar ac yn ddall 

 
Y gymuned 

 Canolfan hamdden fach, dim trac athletau 

 Diffyg darpariaeth gwasanaethau i blant a phobl ifanc 
 
Canol trefi/siopa 

 Dim digon o siopau annibynnol – mae siopau’n cau e.e. siopau dillad. Angen gwario 
arian yn lleol er mwyn cefnogi busnesau lleol 
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 Angen tacluso’r dref a gwneud rhywfaint o waith adnewyddu fel ei bod yn fwy deniadol i 
ymwelwyr – cyflwr gwael, dyluniad gwael 

 Siopau/swyddfeydd gwag – gellid eu troi’n llety preswyl 

 Teimlo y bu ‘fandaliaeth hanesyddol’ wrth weithredu’r drefn gynllunio yng nghanol y 
dref o ran dyluniad siopau e.e. Sports Direct, BetFred ac ati 

 Golygfa o’r Castell wedi’i difetha gan ddyluniad gwael ffryntiadau siopau 

 Syniad Seisnig o sut ddylai canol dinasoedd/trefi fod – angen model gwahanol yng 
Nghymru gyda chydbwysedd rhwng trefi a chefn gwlad er mwyn osgoi blerdwf trefol 

 Llawer o siopau punt, siopau betio, siopau elusen 
 
Materion cymdeithasol 

 Angen mwy o staff sy’n siarad Cymraeg mewn llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, 
banciau, cartrefi i’r henoed 

 Angen mwy o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg 

 Mae Bugeiliaid y Stryd wrthi yng nghanol y dref yn edrych ar ôl pobl gyda’r nos ar 
benwythnosau 

 
Diogelwch cymunedol 

 Dim digon o blismona gweladwy – cau gorsaf yr heddlu yn y dref fwyaf ond tri yng 
Nghymru 

 Heddlu heb ddigon o adnoddau 

 Ymddygiad gwrthgymdeithasol (yn gysylltiedig ag alcohol yn aml) a llwybrau llygod trwy 
lonydd 

 Problemau gyda cham-drin domestig – lefelau uchel a rhestr aros am wasanaethau 
cymorth 

 Bwrgleriaethau drwy dynnu sylw yn broblem 

 Mae’r heddlu’n canolbwyntio ar ganol y dref trwy’r penwythnos felly mae llai o gapasiti 
ganddynt mewn mannau eraill 

 
 

Sut olwg ydym ni ei heisiau ar yr ardal hon 25 mlynedd yn y dyfodol?  
 
Swyddi 
 Angen newid yr agwedd at beirianneg fel sgil er mwyn hybu hyfforddiant peirianyddol 

technoleg uchel a swyddi technoleg uchel yn y dyfodol. Problemau sylfaenol gyda’n modelu 
economaidd. Angen newid disgwyliadau pobl ifanc trwy’r ffordd rydym yn eu haddysgu er 
mwyn lleihau nifer y rhai â chyflawniad addysgol isel mewn llecynnau o amddifadedd  

 Angen ysbyty llawn a phrifysgol – byddai’r ddau yn cynyddu swyddi lleol a gwariant gan y 
cyhoedd 

 Cyflogaeth 100%, gofal plant di-dâl i bawb sy’n gweithio, cydbwysedd da rhwng bywyd a 
gwaith 

 
Addysg 
 Addysg dda – pawb yn gadael yr ysgol gyda chymwysterau a mynd i’r afael â dysgu gydol 

oes 

 Mae ysgolion yn methu. Llawer o gyfleoedd mae pobl ifanc yn methu â manteisio arnyn nhw 

oherwydd diffyg cymwysterau. Sicrhau bod pobl ifanc mewn sefyllfa dda i achub ar 

gyfleoedd y Cytundeb Dinesig 

Tai 
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 Mwy o gartrefi sy’n addas i bobl hŷn 
 Pwyslais gwleidyddol ar fod yn berchen ar eich cartref – dylid edrych ar wledydd eraill 
 Pawb yn byw mewn cartref priodol o ansawdd da 
 
Iechyd 
 Mwy o addysg iechyd er mwyn ymateb i salwch a gordewdra 
 Iechyd da i bawb, campfeydd da a mannau da i gael ymarfer corff yn lleol  
 
Yr amgylchedd  

 Parciau, cefn gwlad, coed, yr amgylchedd, y Castell, blodau – ymestyn ymhellach allan o 
ganol y dref i’r Basn 

 Angen cynnal a gwella’r amgylchedd sydd gennym a’i werthu – camdybiaethau am y 
Cymoedd o hyd, nid yw Caerffili’n rhan o’r Cymoedd mewn gwirionedd 

 Dim sbwriel/tipio anghyfreithlon/baw cŵn, yr holl dir halogedig wedi’i drin (fel 
Bedwas/Tretomos), parc gwledig newydd (gallai fod ar Domen Bedwas), cynhyrchu mwy o 
ynni adnewyddadwy’n lleol 

 
Cludiant 

 Mwy o fannau croesi diogel i draffig 

 Newidiadau yn y rhwydwaith bysiau, yn arbennig mewn mannau lle nad oes 
gwasanaeth bysiau 

 System trenau un gledren o gwmpas canol tref Caerffili i’r castell 

 Cludiant integredig dda fel metro 
 
Y gymuned 

 Ysbryd cymunedol cryf ac ystyried eraill. Cymryd cyfrifoldeb am greu cysylltiad â phobl 
eraill 

 Y glowyr a dalodd am yr hen ysbyty – yn awr yn edrych ar y Loteri ac arianwyr eraill. 
Mae angen i gymunedau ganolbwyntio ar gynaliadwyedd o’r tu mewn, angen meddwl 
sut y byddwn yn creu amgylchedd hunangynhaliol 

 Gwell gwasanaethau ieuenctid, gwell cysylltiadau rhwng yr hen a’r ifanc 

 Cymunedau sy’n hapus ac wedi’u grymuso lle mae pobl yn teimlo bod ganddynt 
reolaeth dros eu bywydau eu hunain ac yn cymryd cyfrifoldeb amdanynt 

 Newid meddylfryd – POB preswylydd yn ymgysylltu 

 Rhoddir cymorth i grwpiau ac unigolion ddarparu gwasanaethau yn eu cymunedau 

 Cymunedau integredig – lle mae cymunedau lleol yn gyfrifol am gynhyrchu ynni o’r 
gwynt a’r haul a hyd yn oed cynhyrchu nwy o wastraff yn lleol; cynhyrchu a phrynu 
bwyd lleol; bod yr ateb nid y broblem 

 
Canol trefi/siopa 

 Mwy o siopau annibynnol 

 Deddfwriaeth i orfodi perchnogion siopau i gadw eu heiddo’n lân ac yn daclus/deniadol 

 Rhesymau hanesyddol dros ddatblygiad trefi - cloddio am lo, rheilffyrdd ac ati. 
Cynllunio trefol gwael wedi golygu mynd â chyfleusterau allan o ganol trefi yn ystod y 
30 mlynedd diwethaf 

 
Materion cymdeithasol 

 Mwy o wasanaethau/gweithgareddau cyfrwng Cymraeg. Y gallu i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y gymuned 

 Lefel ddynol – mae pobl yn gafael yn dynnach mewn pethau sy’n gyfarwydd yn ystod 
cyfnodau o newid – angen cynnal ein treftadaeth 
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 Angen cadw sgiliau gan bobl hŷn trwy gyfeillio, meithrin cymunedau e.e. rhandiroedd a 
sgiliau gwledig. Bydd o gymorth o ran lles meddyliol ac yn lleihau arwahanrwydd 
ymysg poblogaeth hŷn sy’n cynyddu. Mae angen i boblogaeth sy’n heneiddio gael 
cyfleusterau yn agosach, yn ddelfrydol pellter cerdded 

 Teuluoedd hapus ac iach 

 Mwy o ddarpariaeth ddiwylliannol a chelfyddydol gan gynnwys lleoliadau 
 
 

Y prif faterion i gael blaenoriaeth gan y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
 
Swyddi 

 Datblygu cyfleoedd cyflogaeth lleol unigryw, gan leihau’r angen i deithio i’r gwaith – llai o 
ddefnydd o geir yn yr amgylchedd 

 Cyflogaeth 100% – swyddi glân e.e. twristiaeth 
 
Addysg 
 Mae angen mwy o sylw ar blant – gallai cymorth gael ei ddarparu gan deuluoedd a 

gwirfoddolwyr mewn ysgolion, nid athrawon yn unig. Mae ymgysylltiad rhieni mewn ysgolion 

cynradd yn dda ond mae angen ei wella mewn ysgolion uwchradd 

 Llai o bwysau ar blant a phobl ifanc i’w gwneud yn hapusach, gydag addysg well, hefyd 

hybu gwasanaethau ieuenctid 

Tai 

 Cyflenwad tai digonol i bobl hŷn – pwysigrwydd cynnal annibyniaeth gyda digon o 
gyfleusterau a chymorth 

 
Iechyd 

 Datblygu addysg a chymorth i ymdrin â heriau problemau iechyd a gordewdra 

 Gwasanaethau iechyd da – angen mwy o feddygon a mynediad at apwyntiadau 

 Cynorthwyo cleifion i reoli eu cyflyrau eu hunain 

 Defnyddio cyfleusterau’n well e.e. mae’r pwll hydrotherapi yn Ysbyty Ystrad Fawr yn cael ei 
wresogi 24 awr y dydd ond yn cael ei ddefnyddio am 6 awr y dydd yn unig – bydd yn creu 
pobl iachach, yn gwella hunan-dyb, yn gwella iechyd meddwl gwael 

 
Yr amgylchedd 

 Cynnal, gwella a defnyddio’r amgylchedd sydd gennym 

 Canolbwyntio ar yr arlwy i dwristiaid – cynllun twristiaeth integredig (y castell a threftadaeth, 
cefn gwlad, crefftau a sgiliau gwledig, gweithgareddau awyr agored, gwyliau penwythnos, 
rhwydwaith llwybrau beicio a llwybrau troed ‘gwyrdd’ yn cysylltu parciau a mannau agored 
sy’n ddarniog ar hyn o bryd â chymunedau 

 
Cludiant 

 Gwella cludiant gyhoeddus er mwyn annog mwy o bobl i’w defnyddio. Sicrhau bod 
bysiau’n mynd i’r holl ardaloedd 

 Datblygu ‘Sgwâr Porth’ i gerddwyr yn unig wrth yr orsaf reilffordd a’r tu allan i dafarn 
Irish Tymes 

 Ailddatblygu Sgwâr Piccadilly 

 System gludiant integredig sy’n gweithio i bobl nid cwmnïau cludiant – edrych ar 
Fanceinion, Nottingham a gwledydd tramor i gael modelau sy’n gweithio 
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 Lleihau pris cludiant cyhoeddus, sicrhau bod tocynnau’n drosglwyddadwy 
 Cysylltiad Metro rhwng gorsafoedd rheilffordd gan ddefnyddio bysiau mewn ffordd 

gylchol gan alw heibio i safleoedd cyflogaeth 
 System tramiau ar lwybrau allweddol rhwng cartrefi a safleoedd cyflogaeth e.e. 

Senghennydd i Fedwas 
 Cysylltu Eneu’r-glyn â Bedwas a’r llinell reilffordd i Gasnewydd gyda thraphont 

newydd a thrwy ailagor llwybrau 
 
Y gymuned 

 Cyn unrhyw ddatblygiad neu newid arall mae angen gweledigaeth ar gyfer ‘Caerffili’ 
(tref/Basn) – angen penderfyniad ynghylch beth yw pwrpas Caerffili 

 Cam-drin domestig – gall unigolion/teuluoedd fyw mewn cartref/lle diogel a byw 
bywydau hapus ac iach heb fyw mewn ofn 

 Ysbryd cymunedol gwydn a chefnogol – parch rhwng y cenedlaethau 

 Egwyddor sylfaenol ymgysylltiad cymunedol a grymuso cymunedau - ymgysylltiad 
dilynol parhaol ar lefel fwy lleol hyd yn oed mewn pentrefi a threfi  

 
Canol trefi/siopa 

 Hybu datblygiadau cymysg yng nghanol y dref gan gynnwys tai, hamdden a 
manwerthu. Atal datblygiadau mawr, cymryd cam yn ôl ac adolygu’r sefyllfa. Defnyddio 
eiddo gwag a’i droi’n dai fforddiadwy a fydd yn adfywio’r ardal ac yn gwneud canol y 
dref yn fwy diogel wrth i bobl fyw yno 24/7 

 Canolbwyntio ar leoedd parcio i ymwelwyr ym mhen y dref er mwyn cynyddu nifer yr 
ymwelwyr trwy’r canol – annog siopau i agor 

 
Materion cymdeithasol 

 Normaleiddio defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd y gymuned 
 
Diogelwch cymunedol 
 Mae angen i bobl gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd a chefnogi eraill – mae 

angen iddyn nhw gefnogi’r heddlu, sy’n methu gwneud popeth 

 Ffocws a gallu’r heddlu i ddelio’n briodol â throseddwyr ystyfnig 


