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Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma
Dyma fersiwn hawdd ei ddeall. Mae’r geiriau a beth
maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u deall.
Efallai y byddwch angen help a chefnogaeth i ddarllen
a deall y cynllun yma. Gofynnwch i rhywun rydych yn ei
adnabod i’ch helpu chi.
Efallai bod rhai geiriau yn anodd i’w deall. Mae’r rhain
mewn ysgrifen glas trwm ac mae beth maen nhw’n
feddwl yn cael ei esbonio yn y blwch o dan y gair.
Os ydy’r gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto mae e
mewn ysgrifen glas normal. Gallwch weld beth maen
nhw’n feddwl ar dudalen 34.
Lle mae’r cynllun yn dweud ‘ni’, mae hyn yn meddwl y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili. Am ragor o
wybodaeth cysylltwch gyda:
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili
D/O Uned Polisi Corfforaethol
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Hengoed CF82 7PG
E-bost: caerphillywewant@caerphilly.gov.uk

Ffôn: 01495 235108

Mae’r cynllun yma wedi cael ei wneud yn hawdd ei
ddeall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio
Photosymbols.
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Cyflwyniad
Nod y cynllun ydy gwella llesiant pawb yng
Nghaerffili.

Mae Llesiant yn meddwl bod person yn hapus,
yn iach ac yn gyfforddus gyda’u bywyd a beth
maen nhw’n ei wneud.

Fe fydd angen i wasanaethau yng Nghaerffili
weithio gyda’i gilydd. Mae hyn yn cynnwys:

▪▪

Gwasanaethau cyhoeddus
Gwasanaethau cyhoeddus ydy gwasanaethau
sy’n cael eu rhedeg gan y llywodraeth. Er
enghraifft: cynghorau lleol, y GIG, yr heddlu a
thân ac achub.
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▪▪

busnesau

▪▪

grwpiau gwirfoddol.

Trwy weithio gyda’n gilydd rydyn ni’n gallu rhoi
gwell gwasanaethau am yr un faint o arian neu am
lai o arian.

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015
Dechreuodd y ddeddf yma yn 2016. Mae’n meddwl
gwneud Cymru yn lle gwell i chi fyw ynddo nawr. Ac
i bobl yn y dyfodol hefyd.

Mae gan y ddeddf yma 7 nod llesiant i Gymru. Rhaid
i wasanaethau cyhoeddus weithio tuag at y nodau
yma i wella llesiant. Ac i wneud Cymru yn lle gwell i
fyw ynddo.

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cael
eu sefydlu ym mhob ardal yng Nghymru. Maen
nhw’n edrych ar sut beth ydy llesiant yn eu hardal.
Ac yn gwneud yn siŵr bod gwaith yn cael ei wneud
ar y nodau llesiant.

Mae’r cynllun yma wedi cael ei ysgrifennu gan
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili.
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Dyma ein cynllun cyntaf. Mae’n dweud beth fyddwn
ni’n ei wneud am y 5 mlynedd nesaf.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 yn dweud bod rhaid inni feddwl am y
dyfodol. Felly rydyn ni’n meddwl am y 25 mlynedd
nesaf hefyd.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Caerffili
Mae ein bwrdd yn dod ag arweinwyr o’r
gwasanaethau cyhoeddus a’r grwpiau gwirfoddol
yng Nghaerffili at ei gilydd.

Fe wnaethon ni ein hadroddiad cyntaf ar sut mae
llesiant yng Nghaerffili ym mis Mawrth 2017.

Roedd hyn yn ein helpu i weld beth roedd angen
inni ei wneud i wella llesiant yng Nghaerffili.
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Fe wnaethon ni ofyn i bobl pa bethau oedden nhw’n
meddwl oedd y mwyaf pwysig. Ac fe wnaethon ni
edrych ar:

▪▪

pam ei fod yn bwysig

▪▪

pa waith oedd yn cael ei wneud yn barod

▪▪

y ffyrdd gorau o weithio

▪▪

beth oedd yn gallu cael ei wneud yn y dyfodol.
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Ac o hyn fe wnaethon ni ddewis 4 o amcanion
llesiant. Fe fyddwn ni’n canolbwyntio ar y rhain am
y 5 mlynedd nesaf.

Ein hamcanion llesiant ydy’r pethau mae angen
inni eu wneud i wella llesiant yng Nghaerffili.

Er mwyn inni gyflawni ein hamcanion llesiant fe
fyddwn ni yn dal i weithio gyda:
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▪▪

cymunedau

▪▪

busnesau

▪▪

cyrff gwirfoddol a grwpiau cymunedol

▪▪

unrhyw grwpiau eraill sydd â diddordeb mewn
llesiant yng Nghaerffili.

Y Caerffili rydyn ni eisiau
Mae’r cynllun yma ar gyfer Caerffili. Ond dydyn ni
ddim yn gallu meddwl am beth rydyn ni’n ei wneud
yn unig. Mae angen inni hefyd feddwl am y gwaith
sydd yn digwydd yn ein rhanbarth.

Mae ein rhanbarth yn cynnwys Blaenau Gwent,
Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Ac mae angen inni feddwl am y gwaith sydd yn
digwydd ar draws Cymru a’r DU.

Ac felly rydyn ni’n gallu gwneud yn siŵr nad ydyn ni
ddim yn ailadrodd gwaith sydd yn cael ei wneud yn
barod. Fe fyddai hynny yn wastraff amser ac arian.

Ac mae hefyd yn meddwl ein bod yn gallu gweithio
gyda’n gilydd. Fe fydd hyn yn gwneud yn siŵr bod
ein gwaith yn cael yr effaith gorau ar bobl.

Mae ein hamcanion llesiant yn meddwl pob ffordd
o wella llesiant. Fe fyddan nhw’n helpu pob cynllun
yng Nghaerffili, ein rhanbarth, yng Nghymru a’r DU.
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Dyma ein 4 o amcanion llesiant:
1. Newid cadarnhaol. Fe fyddwn yn newid sut rydyn
ni’n gweithio er mwyn inni allu gweithio’n well
gyda’n gilydd.

2. Cychwyn cadarnhaol. Fe fyddwn yn rhoi’r
cychwyn gorau mewn bywyd i bobl yn y dyfodol.

3. Pobl gadarnhaol. Fe fyddwn yn helpu pobl yng
Nghaerffili i fod y gorau y maen nhw’n gallu bod.

4. Lleoedd cadarnhaol. Fe fyddwn yn helpu lleoedd
yng Nghaerffili i fod yn gryf a pharhau i’r dyfodol.

Mae ein hamcanion llesiant yn perthyn i’w gilydd.

Rhaid i wasanaethau weithio gyda’i gilydd i
gyflawni’r amcanion llesiant.

Rydyn ni wedi ysgrifennu cynllun gweithredu sydd
yn dweud sut y byddwn ni’n gwneud popeth yn y
cynllun yma.
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1. Newid cadarnhaol
Newid sut rydyn ni’n gweithio er mwyn inni allu
gweithio gyda’n gilydd yn well.

Pam rydyn ni wedi dewis hyn
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn
dweud yn glir bod rhaid i wasanaethau cyhoeddus
weithio gyda’i gilydd. Rydyn ni’n gwybod bod hyn yn
rhywbeth mae angen inni weithio arno i wneud iddo
ddigwydd.
Rydyn ni wedi gweld bod yna lawer o bethau rydyn
ni’n gallu eu defnyddio yn well. Pethau fel:
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▪▪

adeiladau

▪▪

tir

▪▪

ffyrdd

▪▪

cyflenwadau pŵer

▪▪

staff

▪▪

technoleg.

Fe fyddwn ni’n gweithio’n galed i newid sut rydyn
ni’n gweithio. Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod
ein staff yn gwybod ei bod yn bwysig i weithio’n dda
gyda’i gilydd.

Rhaid inni wella sut rydyn ni’n cynnwys pobl o
Gaerffili yn ein gwaith.

Sut fydd hyn yn helpu nodau llesiant i
Gymru
Fe fyddwn yn gwneud y defnydd gorau o’n harian.
Fe fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd pan fyddwn
ni’n prynu pethau.
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Fe fyddwn ni’n rhannu adeiladau ac adnoddau
eraill. Ac yn gwneud y defnydd gorau o bopeth
rydyn ni’n berchen arno.

Fe fydd hyn yn gwneud y gorau o’n harian. Ac yn
helpu Caerffili a Chymru i fod yn well eu byd. Fe fydd
gan bobl arian ac fe fyddan nhw yn ei wario yng
Nghaerffili a Chymru. Fe fydd pobl a busnesau yn
gallu gwneud yn well.

Fe fyddwn yn edrych ar ffyrdd gwahanol o gael ynni
fel trydan. Fe fydd hyn yn cadw costau i lawr yn y
dyfodol. Ac fe fydd yn helpu’r amgylchedd.

Yr amgylchedd ydy lle rydyn ni’n byw. Mae’n
cynnwys y tir, y môr, yr aer a phopeth sydd yn
byw ynddo ac arno. Er enghraifft, planhigion,
anifeiliaid a physgod.

Fe fydd cael pobl i fod yn rhan o’n gwaith yn helpu
iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
a’u bod yn bwysig.

Fe fydd pobl hefyd yn teimlo eu bod yn perthyn. Fe
fyddan nhw eisiau gwneud mwy drostyn nhw eu
hunain a’u cymuned.
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2. Cychwyn cadarnhaol
Rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i bobl yn y
dyfodol.

Pam rydyn ni wedi dewis hyn
Mae plant a phobl ifanc sydd yn cael cychwyn da
mewn bywyd yn fwy tebygol o gael bywydau da fel
oedolion.

Mae rhai plant yng Nghaerffili yn dod o ardaloedd
tlawd. Weithiau mae plant o ardaloedd tlawd yn:
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▪▪

dioddef iechyd gwael

▪▪

dim yn gwneud yn dda yn yr ysgol

▪▪

yn ei chael hi’n anodd i gael swydd dda pan
fyddan nhw’n hŷn..

Mae gan rai plant fywydau anodd yn y cartref
gyda llawer o straen. Er enghraifft, efallai eu bod
nhw’n byw mewn cartref gyda phobl sydd yn
cymryd cyffuriau. Neu efallai eu bod yn gweld trais
domestig yn y cartref.

Trais domestig ydy unrhyw ymddygiad sydd yn
achosi niwed i rhywun. Mae’n cael ei wneud gan
bartner, cyn bartner neu aelod o’r teulu Mae’n
gallu digwydd i unrhyw un.

Weithiau mae plant sydd â bywydau anodd yn y
cartref yn:

▪▪

dim yn gwneud yn dda yn yr ysgol

▪▪

mynd i helynt gyda’r heddlu

▪▪

ei chael yn anodd cael swydd dda pan maen
nhw’n hŷn.
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Mae plant o ardaloedd tlawd hefyd yn fwy tebygol o
gael bywydau anodd yn eu cartrefi.

Mae’n bwysig helpu plant a phobl ifanc sydd yn dod
o ardaloedd tlawd. A plant sydd yn cael bywydau
anodd yn eu cartrefi

Fe fydd hyn yn helpu plant i gael gwell cyfle yn
eu bywyd. Ac fe fyddan nhw angen llai o help gan
wasanaethau pan fyddan nhw’n oedolion.

Sut y bydd hyn yn helpu nodau llesiant i
Gymru

Fe fydd plant yn tyfu i fyny i fod y gorau y maen
nhw’n gallu ei fod. Fe fydd ganddyn nhw well cyfle
i gael swyddi da. Fe fyddan nhw’n gallu rhoi’n ôl i’w
cymunedau fel oedolion.

Mae plant sydd yn cael y cychwyn gorau mewn
bywyd yn llai tebygol o gael eu camdrin. Fel oedolion
fe fydd ganddyn nhw iechyd gwell.
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Fe fydd gofal iechyd da i famau yn meddwl bod gan
blant le diogel a llawn gofal i dyfu i fyny ynddo.

Fe fydd gan bob plentyn yr un cyfle, lle bynnag
maen nhw’n byw yng Nghaerffili.

Fydd plant ddim mor debygol o fynd i helynt nac i
dorri’r gyfraith. Fe fydd gennym ni gymunedau mwy
diogel.

Ac fe fyddan nhw’n llai tebygol o fynd i helynt a
thorri’r gyfraith pan fyddan nhw’n oedolion. Fe fydd
hyn yn dda i’w teuluoedd ac i’r gymuned.
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Fe fydd pant yn fwy tebygol o wneud pethau fel:

▪▪

dysgu Cymraeg

▪▪

gwneud chwaraeon

▪▪

cymryd rhan mewn pethau eraill fel y
celfyddydau.

Fe fydd hyn yn gwneud iddyn nhw deimlo’n dda
amdanyn nhw eu hunain.

Fe fyddan nhw hefyd yn deall yn well sut i edrych ar
ôl eu hunain a’r amgylchedd.
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3. Pobl gadarnhaol
Helpu pobl yng Nghaerffili i fod y gorau maen
nhw’n gallu bod.

Pam rydyn ni wedi dewis hyn
Rydyn ni yma i roi gwasanaethau i bobl ac ar gyfer
pobl. A’r lleoedd maen nhw’n byw ynddyn nhw.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu
cael y gwasanaethau maen nhw eu hangen. Rydyn
ni eisiau helpu pobl i edrych ar ôl eu hunain.

Rydyn ni eisiau i bobl fod yn rhan o’u cymunedau.

Mae yna fwy a mwy o bobl hŷn yng Nghaerffili.
Rydyn ni eisiau cefnogi pobl hŷn i fod yn iach. Rydyn
ni eisiau iddyn nhw aros yn annibynnol mor hir ag y
maen nhw’n gallu.

Mae bod yn annibynnol yn meddwl gwneud
pethau drosoch eich hunan a gwneud eich
penderfyniadau eich hun.
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Ar hyn o bryd mae pobl yn cael gwasanaethau
dim ond pan maen nhw eu hangen nhw go iawn.
Er enghraifft, pan maen nhw’n sâl neu pan mae
rhywbeth drwg yn digwydd.

Ond rydyn ni eisiau i’n gwasanaethau ganolbwyntio
ar stopio problem rhag digwydd neu fynd yn waeth.

Rydyn ni eisiau cefnogi pobl i wneud gwell
dewisiadau Ac i edrych ar ôl eu iechyd eu hunain.

Mae yna lawer o bobl sydd heb swydd yng
Nghaerffili. Mae hyn yn cael effaith mawr ar lesiant.
Mae angen inni newid hyn.

Rydyn ni’n credu ei bod hi’n bosibl i bawb gael
llesiant a rhoi rhywbeth yn ôl i’w cymuned.
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Sut fydd hyn yn helpu nodau llesiant i
Gymru
Fe fydd gwneud yn dda yn yr ysgol a dysgu sgiliau
yn helpu pobl i fyw yn dda.

A phan mae gan bobl lesiant da maen nhw’n fwy
tebygol o gael swyddi.

Pan mae gan bobl swyddi maen nhw’n teimlo’n
well amdanyn nhw eu hunain. Maen nhw’n teimlo
eu bod yn cael eu gwerthfawrogi’n fwy ac yn gallu
cymryd rhan yn eu cymuned.

Fe fydd ein cymunedau yn well ac yn fwy diogel. Ac
fe fydd mwy o bobl yn cymryd rhan mewn pethau
fel chwaraeon a’r celfyddydau.

Mae pobl sydd yn edrych ar ôl eu llesiant eu hunain
yn llai tebygol o fod angen gwasanaethau.

Fe fydd hyn yn helpu Caerffili a Chymru i fod yn well
eu byd. Fe fydd gan bobl arian ac fe fyddan nhw yn
ei wario yng Nghaerffili a Chymru. Fe fydd pobl a
busnesau yn gallu gwneud yn well.
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4. Lleoedd cadarnhaol
Helpu lleoedd yng Nghaerffili i fod yn gryf a
pharhau i’r dyfodol.

Pam rydyn ni wedi dewis hyn
Mae ein hamgylchedd yn bwysig iawn ar gyfer
llesiant.

Mae pobl yng Nghaerffili yn lwcus i fyw yn agos at
leoedd gyda llawer o gaeau a choed. Mae’n dda i’w
iechyd a llesiant.

Mae lleoedd sydd yn cael gofal da ac sydd yn edrych
yn dda yn helpu ein cymunedau i aros yn gryf.

Mae pethau fel sbwriel ar y llawr yn gallu cael
effaith ddrwg ar bobl. Ac ar yr holl ardal.

Mae angen inni wneud yn siŵr bod pobl yn teimlo’n
ddiogel lle maen nhw’n byw. Rydyn ni wedi gweld
bod pobl yn poeni am drosedd yng Nghaerffili. Pan
fydd trosedd yn digwydd mae’n cael effaith ddrwg
ar lesiant.
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Rydyn ni hefyd wedi gweld bod pobl yn ei chael yn
anodd i gael gwasanaethau iechyd, yn enwedig
ysbytai mawr.

Mae’r broblem yma hyd yn oed yn waeth i bobl sydd
mewn iechyd gwael ac sydd yn gorfod defnyddio
bysus a threnau.

Rydyn ni eisiau canolbwyntio ar stopio problemau
iechyd cyn iddyn nhw fynd yn rhy ddrwg.

Rydyn ni’n meddwl ein bod yn gallu helpu pobl i
aros yn iach os oes gennym ni staff gofal iechyd:

▪▪

yn y lle cywir

▪▪

gyda’r sgiliau cywir

▪▪

ar yr adeg cywir.
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Mae pobl yng Nghaerffili yn falch o lle maen nhw’n
dod a’u diwylliant.

Mae diwylliant yn meddwl syniadau, credoau ac
ymddygiad sy’n cael eu rhannu gan grŵp o bobl.

Mae yna lawer o gyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y
celfyddydau, dawns, cerddoriaeth a chwaraeon yng
Nghaerffli.

Mae’r math yma o weithgareddau yn helpu pobl i
deimlo’n rhan o’u cymuned A stopio pobl rhag bod
yn unig. Rydyn ni eisau edrych ar ôl y pethau yma.

Mae hi’n bwysig hefyd i bobl gael y cyfle i ddysgu a
siarad Cymraeg.
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Sut fydd hyn yn helpu nodau llesiant i
Gymru
Trwy edrych ar ôl yr amgylchedd fe fyddwn ni’n rhoi
bywyd o ansawdd gwell i bobl.

Mae hefyd yn gallu helpu i greu swyddi i bobl.

Ac mae’n helpu i gael arian o dwristiaeth.

Twristiaeth ydy gwneud arian oddi wrth bobl
sydd yn dod i ymweld â Chymru.

Fe fydd cael cymunedau da cryf hefyd yn meddwl
bod pobl eisiau aros yng Nghaerffili. Ac fe fydd pobl
eisiau cychwyn busnesau yma.

Mae hyn i gyd yn dda i wneud Caerffili yn ardal da ei
byd. Ac i greu swyddi i bobl. Fe fydd gan bobl arian
ac fe fyddan nhw’n ei wario yng Nghaerffili Fe fydd
pobl a busnesau yn gallu gwneud yn ddal.
Tudalen 29

Mae gofod agored braf i bawb ei fwynhau yn halpu i
gadw pobl yn iach ac yn dda.

Mae’r gofod agored yma yn helpu pobl i deimlo’n
falch o’u cymuned.

Mae edrych ar ôl ein lleoedd yn meddwl y bydd gan
bawb rhywle braf i fyw ynddo. Hyd yn oed os ydyn
nhw’n byw mewn ardal dlawd.

Pan mae pobl yn teimlo’n falch o lle maen nhw’n
byw maen nhw’n teimlo’n falch o’u diwylliant.
Fe fyddan nhw’n gallu defnyddio lleoedd yng
Nghaerffili ar gyfer pethau fel chwaraeon a’r
celfyddydau.
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Sut fyddwn ni’n gwneud hyn i gyd
Fe fyddwn yn:
▪▪

cynllunio gwaith gyda’n gilydd. Fe fyddwn yn
edrych ar y gwaith y mae aelodau’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei wneud. Ac yn
gweld sut mae ein holl waith yn ffitio’i mewn i
ateb ein hamcanion llesiant

▪▪

gweithio mewn ffordd sydd yn dangos i bawb
beth rydyn ni’n ei wneud. Fe fydd hyn yn ein
helpu i wybod beth mae angen i bawb ei wneud.
A stopio pobl rhag ailadrodd yr un pethau

▪▪

gweld pa mor dda rydyn ni’n gwneud a pha mor
dda mae ein cynllun yn gweithio

▪▪

dal i edrych ar ein gwaith a gwneud newidiadau
os oes angen gwneud pethau yn well

▪▪

darganfod a rhannu ffyrdd gorau o weithio

▪▪

gwybod yn iawn pwy sydd yn gyfrifol am ddarnau
gwahanol o waith.
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Rhaid i wasanaethau cyhoeddus ysgrifennu eu
hamcanion llesiant eu hunain. Rhaid iddyn nhw
feddwl am:

▪▪

amcanion llesiant gwasanaethau cyhoeddus
eraill

▪▪

ein hamcanion llesiant ni

▪▪

nodau llesiant i Gymru.

Mae hyn yn meddwl bod rhaid i aelodau o’r
gwasanaethau cyhoeddus helpu gyda’n hamcanion
llesiant.
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Edrych dros ein gwaith
Fe fyddwn yn ysgrifennu adroddiadau ar bob rhan
o’n gwaith. Fe fydd gennym ni bobl yn edrych ar ôl
hyn. Fe fyddan nhw’n gwneud yn siŵr bod pawb yn
deall yr adroddiadau.

Fe fyddwn yn gwneud yn siŵr bod problemau yn
cael eu trin ar unwaith.

Fe fyddwn yn defnyddio llawer o offer gwahanol i
gadw llygad ar sut mae llesiant yng Nghaerffili.

Fe fyddwn yn cymharu sut rydyn ni’n gwneud
gyda’n cynlluniau. A gyda beth mae Llywodraeth
Cymru yn ei ddweud rydyn ni ei angen ar gyfer
llesiant.
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Geiriau anodd
Amcanion llesiant
Ein hamcanion llesiant ydy’r pethau mae’n rhaid inni eu gwneud i wella
llesiant yng Nghaerffili.
Amgylchedd
Yr amgylchedd ydy lle rydyn ni’n byw. Mae’n cynnwys y tir, y mor, yr
aer a phopeth sydd yn byw ynddo ac arno. Er enghraifft, planhigion,
anifeiliaid a physgod.
Annibynnol
Mae bod yn annibynnol yn meddwl gwneud pethau drosoch eich hunan
a gwneud eich penderyfniadau eich hun.
Diwylliant
Mae diwylliant yn meddwl syniadau, credoau ac ymddygiad sy’n cael eu
rhannu gan grŵp o bobl.
Gwasanaethau cyhoeddus
Gwasanaethau cyhoeddus ydy gwasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan
y llywodraeth. Er enghraifft: cynghorau lleol, y GIG, yr heddlu a thân ac
achub.
Llesiant
Mae llesiant yn meddwl bod person yn hapus, yn iach ac yn gyfforddus
gyda’u bywydau a beth maen nhw’n ei wneud.
Rhanbarth
Mae ein rhanbarth yn cynnwys Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy,
Casnewydd a Thorfaen.
Trais domestig
Trais domestig ydy unrhyw ymddygiad sydd yn achosi niwed i rhywun.
Mae’n cael ei wneud gan bartner, cyn bartner neu aelod o’r teulu Mae’n
gallu digwydd i unrhyw un.
Twristiaeth
Twristiaeth ydy gwneud arian oddi wrth bobl sydd yn dod i ymweld â
Chymru.
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