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Gweithdy Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Y Gaerffili a garech CHI!  
Cwm Rhymni Uchaf  

28ain Gorffennaf 2016 – Canolfan White Rose, Tredegar Newydd 
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 Gwm Rhymni Uchaf. 
 
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 28 Gorffennaf 2016, 
cymerodd 13 o unigolion ran mewn gweithdy, a hwyluswyd gan yr Uned Polisi 
Corfforaethol. Roedd tri o'r unigolion yn Aelodau o’r Cyngor.  Hwyluswyd y gweithdai gan 
Paul Cooke (Uwch Swyddog Polisi) a Vicki Doyle (Swyddog Polisi). 
 
Rhannwyd y drafodaeth yn adrannau. Edrychodd y rhain ar:  
 

 Y pethau gorau a’r pethau gwaethaf am Gwm Rhymni Uchaf 

 Ystadegau cyfredol  

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

 Beth yw’r prif faterion i weithredu arnynt 
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Crynodeb o Brif Ganfyddiadau’r Drafodaeth 
 
Roedd nifer o brif themâu’n codi yn y drafodaeth: 
 
Swyddi 

 Mae diffyg swyddi i bobl o bob gallu. Mae angen cael cyfleoedd swyddi lleol 
amrywiol o ansawdd da, â chyflogau teg 

 Mae angen inni roi i bobl ifanc y cyfleoedd i hyfforddi a gweithio’n lleol “i roi dyfodol 
i’r bobl ifanc a’u cadw nhw yma yn hytrach na’u gyrru nhw i ffwrdd” 

 “mae’r system yn caniatáu i bobl beidio â gweithio” 

 Angen cynorthwyo busnesau gydag arian, prentisiaethau, mwy o fentrau 
cymdeithasol, cefnogi busnesau lleol nid rhai mawr gwladol.  

 
Iechyd 

 Bernir bod y Ganolfan Iechyd Newydd yn Rhymni yn ased cadarnhaol 

 Nifer fawr o bobl ag iechyd gwael. Nifer fawr o smygwyr  

 “Angen canolbwyntio ar atal nid iachau” 

Addysg 

 Mae gennym ysgolion cynradd ac uwchradd da  

 “Addysg yw asgwrn cefn bywyd” 

 Nid oedd angen cymwysterau gynt oherwydd bod hanes mwyngloddio a 

gweithgynhyrchu yn darparu swyddi ar bob lefel gan gynnwys cyflawnwyr is. “Nid 

yw nifer fawr o bobl heb unrhyw gymwysterau yn beth newydd”.  

 Angen cynorthwyo pobl ifanc i wireddu dyheadau. Diffyg cefnogaeth gan rieni  

 “Angen y math iawn o gyfleoedd academaidd a galwedigaethol. Angen 

cymwysterau technegol ar gyfer swyddi’r dyfodol” 

Yr amgylchedd  

 Bernir bod mannau gwyrdd / yr amgylchedd naturiol a pharciau gwledig yn asedau 

cadarnhaol 

 Diffyg parch i’r amgylchedd – sbwriel, tipio anghyfreithlon, baw cŵn i gyd yn 

broblemau mawr  

 Ddim yn hoffi tyrbinau gwynt. Awgrymir ffermydd solar, ynni dŵr / trenau trydan 

Cludiant 

 Llawer o dagfeydd traffig a phroblemau parcio er y dywedir bod llai o bobl yn 

berchen ar geir. Cwestiynodd y grŵp hyn 

 Gwasanaethau bws ddim yn cysylltu â’r trenau. Angen mwy o fysiau gyda’r nos  

 Gwerthfawrogir y gwasanaeth trenau  

Y gymuned 

 Bernir bod canolfannau cymunedol yn asedau cadarnhaol ond ydyn nhw’n cael eu 

defnyddio’n digon?  

 Diffyg cyfleusterau i bobl ifanc (pobl yn eu harddegau) 

 Diffyg ysbryd cymunedol. Nid yw pobl eisiau gwirfoddoli na chymryd cyfrifoldeb am 

eu gweithredoedd . “Mae TG yn cadw pobl yn eu tai”. Angen mwy o arweinwyr yn 

ein cymunedau  
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 Dylem hybu cymunedau cynaliadwy. Bydd siopau, ysgolion a swyddi lleol yn 

meithrin cydlyniant cymunedol. Llai o angen am geir 

 Diffyg siopau – dim ond siopau bwyd i fynd sydd gennym. Dylem hybu canol trefi 

nid parciau manwerthu  

 Dim cyfleoedd ar gael i bobl ymarfer eu Cymraeg y tu allan i faes addysg. Dim 

gweithgareddau yn Gymraeg i’r gogledd o Fargod  

Pobl Ifanc  

 Thema fawr a gododd drwy gydol y gweithdy oedd sut i wneud dyfodol ein pobl 

ifanc yn well h.y. mwy o weithgareddau, mwy o gyfleoedd ar gyfer cymwysterau 

academaidd a galwedigaethol, swyddi lleol, cael pobl ifanc i gymryd rhan yn eu 

cymunedau lleol 

 
 
Y prif faterion i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus roi blaenoriaeth iddynt  
 

Beth Pam Nifer 
sy’n 
cytuno 

Angen creu gweithlu medrus ar 
gyfer mewnfuddsoddi er mwyn 
creu swyddi 
 
 
 
Cyfleoedd cyflogaeth gwell 
 
 
 
 
 
 
 
Cludiant cyhoeddus / seilwaith 
ffyrdd gwell 
 
 
 
 
 
 
Mwy o bethau i’w gwneud  
 
 
 
 
 
Adfer ysbryd cymunedol 
 
 

Angen i ysgolion, colegau a busnesau 
gydweithio. 
Angen cyfleoedd ar gyfer cymwysterau 
academaidd a galwedigaethol fel ei 
gilydd  
 
Angen rhoi’r cyfleoedd i bobl ifanc 
hyfforddi a gweithio’n lleol er mwyn 
rhoi dyfodol i’r bobl ifanc a’u cadw nhw 
yma yn hytrach na’u gyrru i ffwrdd 
 
Cynorthwyo busnesau i ddarparu 
swyddi lleol  
 
Anhrefn yn ystod yr oriau brig. Nid yw’r 
bysiau’n cwrdd â’r trenau. Dim 
cysylltiadau cludiant rhwng cymoedd. 
Angen mwy o fysiau gyda’r nos. Angen 
cludiant gwell er mwyn i fwy o bobl 
ddod i’r cymoedd ar gyfer cyflogaeth.  
 
Mwy o weithgareddau lleol – yn 
arbennig i bobl ifanc yn eu harddegau. 
Bydd ysbryd cymunedol gwell yn 
annog gwirfoddolwyr i gynnal 
gweithgareddau  
 
Preswylwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu 
gweithredoedd a chymryd rhan.  
 
Mae gan y Cyngor, Cyfoeth Naturiol 
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Hyrwyddo’r pethau cadarnhaol am 
y fwrdeistref sirol – bod gennym 
amgylchedd dymunol i fyw ynddo 

Cymru a Llywodraeth Cymru ran i’w 
chwarae  

 


