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Proses Ymgysylltu ar gyfer Cam Asesu  

‘Y Gaerffili a Garem’ 

 
 
 

Cefndir a diben yr ymgysylltiad 
 
Mae dyletswydd ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili (y Bwrdd) i 
gydweithio er mwyn cyflawni'r saith nod llesiant a nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Rhaid i hyn gynnwys asesu cyflwr llesiant yn yr 
ardal leol, pennu amcanion i gyflawni'r nodau a chymryd camau rhesymol i fodloni'r 
amcanion. Mae gan bob aelod sefydliad o'r Bwrdd ddyletswydd hefyd i gymryd cyfrifoldeb 
am gyflawni'r nodau hyn. 
 
Wrth wneud penderfyniadau, mae dyletswydd hefyd ar y Bwrdd i ystyried yr effaith 
bosibl ar bobl sy'n byw yng Nghymru yn y dyfodol. Mae gwneud rhywbeth yn unol â'r 
egwyddor datblygu cynaliadwy yn golygu bod yn rhaid i'r Bwrdd weithredu mewn modd 
sy'n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu 
cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 
Un o'r 5 ffordd o weithio y mae'n ofynnol i'r Bwrdd eu rhoi ar waith yw cynhwysiant – 
pwysigrwydd cynnwys personau eraill sydd â diddordeb mewn cyrraedd y nodau llesiant, a 
sicrhau bod y personau hynny'n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae'r corff yn ei 
gwasanaethu.  
 
Mae cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol, felly, yn hanfodol os ydym am ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd a datblygu llif gwybodaeth ddwy ffordd rhwng aelodau statudol 
y Bwrdd a chynulleidfaoedd allweddol eraill. Mae'n hollbwysig ein bod yn ymgysylltu â 
rhanddeiliaid YNGHYLCH Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, a gwella eu 
dealltwriaeth OHONI, a'i heffaith bosibl ar fwrdeistref sirol Caerffili ar hyn o bryd ac yn y 
dyfodol. 
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Dull 
 
Dyma'r rhanddeiliaid yr ydym wedi ymgysylltu â hwy wrth ddatblygu'r asesiad llesiant: 
 

 Partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a sefydliadau gwahoddedig 

 Trigolion lleol, a'u cynrychiolwyr 

 Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol, Tref, a Chymuned 

 Unigolion â nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010)  

 Pob ysgol yn y fwrdeistref sirol, Fforwm Ieuenctid Caerffili a nifer o grwpiau pobl ifanc 

 Sefydliadau cymunedol  

 Panel Safbwynt trigolion lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

 Fforwm Cydlyniant Cymunedol 

 Fforwm Busnes Caerffili 

 Y Rhwydwaith Rhieni 

 Grŵp Cyswllt y Sector Gwirfoddol 

 Cynghrair Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a Rhwydwaith Hyrwyddwyr Iechyd 
Cymunedol  

 Menter Iaith Sir Caerffili  
 

Yn unol â Strategaeth Ymgysylltu y Bwrdd, fe ddefnyddion ni ddull integredig a 
chynhwysol gyda'r bwriad o lywio ac ymgysylltu. Roeddem hefyd yn awyddus i ddarparu 
cynifer â phosibl o wahanol ffyrdd o gyfathrebu, gan arwain at ystod o ddulliau, gan 
gynnwys: 
 

– Arolygon  
– Pecynnau gweithdy ar gyfer hunanreoli'r dull cyflawni 
– Gweithdai wedi'u hwyluso ar gyfer ardaloedd cymunedol 
– Gweithdai wedi'u hwyluso ar gyfer ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol 
– Gweithdai wedi'u hwyluso ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned  
– Trafodaethau wyneb yn wyneb 

– Sesiynau gwybodaeth cyffyrddiad ysgafn  
– Ymgysylltu ar ffurf bwth fideo  
 
Arweiniodd hyn at dros 700 o ymgysylltiadau gweithredol, ac o ran y rhai a roddodd 
adborth ar y broses, cafwyd ymateb hynod o gadarnhaol i'r cyfleoedd a gynigiwyd ar gyfer 
cymryd rhan, fel sydd i'w weld yn y sylwadau canlynol:  
 

“Roedd y sesiwn yn gynhwysfawr ac yn gyfle da i fynegi barn. Roedd yn braf cymryd rhan 
drwy gyfrwng y Gymraeg” 
Gweithdy Ardal Gymunedol – Cwm Rhymni Uchaf 
 

“Fe wnaeth natur a lefel y sgwrs, a'r gwaith hwyluso, argraff arnaf.” 
“Roedd yn ymddangos fel proses ‘ymgysylltu go iawn’ ac nid dim ond proses symbolaidd.”  
“Hwyluswyr cyfeillgar a hawdd rhoi adborth iddyn nhw, cyfarwyddiadau clir iawn hefyd.” 
Gweithdy Ardal Gymunedol – Basn Caerffili  
 

“Mewnweledol, ac wedi gwneud i mi deimlo'n bwysig, fy safbwynt a'm barn.”  
Gweithdy Ardal Gymunedol – Canol Gorllewinol y Cymoedd  
 

“Mae'n fy helpu i ddeall Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Mae'r pecyn 
gwybodaeth yn ddiddorol iawn.” 
Digwyddiad senarios y dyfodol 
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“Rhagorol gweld ystod mor eang o bobl wedi'u gwahodd i gyfrannu. Hefyd yn dda i wybod 
y byddwn ni'n cael ein gwahodd eto i'w adolygu.” 
Digwyddiad senarios y dyfodol 
 
Paratowyd y broses ymgysylltu â 4 amcan mewn golwg: 
 

 Dangos yr asedau presennol  

 Dangos yr heriau presennol  

 Deall beth yw gweledigaeth y trigolion a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y 
fwrdeistref sirol ar gyfer yr ardal yn 2040 

 Dechrau'r broses amlygu blaenoriaethau ar gyfer gweithredu i greu'r weledigaeth 
honno 

 
Aethom ati i ofyn cwestiynau mewn ffordd syml i alluogi'r ystod ehangaf o randdeiliaid i 
ddeall yr hyn yr oeddem yn ei ofyn. Dyma'r cwestiynau: 
 
1. Beth yw'r pethau gorau am le rydych yn byw a pham? 

2. Beth yw'r pethau gwaethaf am le rydych yn byw a pham? 

3. Pa fath o gymuned hoffech CHI ei chael yn 2040? 

4. Yn eich barn CHI, beth yw'r materion allweddol y mae angen eu gweithredu? 

Er mwyn sicrhau na wnaethom ddylanwadu ar adborth y rhai a oedd yn cymryd rhan yn y 
gweithdai a hwyluswyd, fe ofynnon ni gwestiynau 1 a 2 cyn rhoi cyflwyniad byr ar yr hyn yr 
oedd y data'n ei ddweud am yr ardaloedd dan sylw. Yna, fe ofynnon ni i'r rhai a oedd yn 
cymryd rhan i ddweud a oeddent yn cydnabod y disgrifiad neu, os nad oeddent, i ddweud 
beth oedd yn anghywir neu beth a oedd wedi'i hepgor. Roedd hyn hefyd yn ein galluogi i 
ddod o hyd i unrhyw fylchau yn y data. 
 
Fe ddefnyddion ni ystod o adnoddau/dulliau i ymgysylltu â'r gwahanol gynulleidfaoedd, a 
chysylltu â nhw drwy e-bost, negeseuon uniongyrchol, rhwydweithiau presennol, y wasg, y 
cyfryngau cymdeithasol ac ati, i sicrhau bod ganddynt gynifer o gyfleoedd â phosibl i 
ymgysylltu. 
 
Dyma'r dulliau, a nifer yr ymatebion a ddaeth i law:  
 

Arolygon   
• Ar-lein – 171 
• Copi caled a grwpiau wedi'u targedu – 70  

 Fforwm 50+  
 Grwpiau Ceiswyr Swyddi 
 Fforymau wedi'u targedu: gan gynnwys Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a 

Thrawsryweddol (LHDT), Fforwm Cydlyniant Cymunedol ac ati 
• Digwyddiadau'r haf – 200  

 Diwrnod y Lluoedd Arfog 
 Gŵyl y Caws Mawr 
 Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent 

(‘GAVO’) 
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Gweithdai wedi'u hwyluso i'r cyhoedd – 94   
 Un ym mhob un o'r 5 ardal gymunedol a Phanel Safbwynt Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Caerffili 
–  Gwahanol amseroedd, gan gynnwys bore, prynhawn a chyda'r hwyr 

 Cynigiodd pob digwyddiad gyfle i gymryd rhan drwy gyfrwng y Gymraeg – 7 
unigolyn  

 

Gwnaed newidiadau i'r sesiynau cyhoeddus ar ôl y ddau ddigwyddiad cyntaf oherwydd 
daeth yn amlwg bod y sesiynau'n rhy hir. Roedd y sesiynau byrrach yn llifo'n well ac yn 
helpu oherwydd cynyddodd nifer y mynychwyr yn y gweithdai dilynol. Bu rhai mân 
broblemau o ran canolfannau, ond, yn gyffredinol, bu croeso da i'r canolfannau a'r 
lleoliadau. Bu croeso da i'r pecynnau gwybodaeth a ddarparwyd ar gyfer y trigolion. 
 
Pecynnau gweithdy dwyieithog ar gyfer grwpiau plant a phobl ifanc –  
ymatebodd 7 grŵp (gan gynnwys grŵp LHDTC i bobl ifanc) 

 Plant  
 Ysgolion cynradd ac uwchradd 
 Pobl ifanc  

– Fforwm Ieuenctid Caerffili, Grŵp LHDTC, Plant sy'n Derbyn Gofal   

 
Pecynnau gweithdy dwyieithog ar gyfer grwpiau oedolion  
Nid ymatebodd unrhyw grwpiau – mae angen i ni ailystyried sut y gallwn ymgysylltu drwy'r 
dull hwn  

 Oedolion  
– Pecyn llawn  
– Fersiwn 1 awr  

 

Gweithwyr proffesiynol a sefydliadau > 100 
 Cyfarfod Cynhadledd Sefydlog ym mis Mawrth 2016 
 Ymgysylltiad manwl un i un a grŵp i amlygu materion allweddol, data a thueddiadau 
 Gweithdy Senarios y Dyfodol ym mis Medi 2016 

 
 
Rhoddwyd cyflwyniadau hefyd i'r canlynol:  
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
Cafodd Cyngor Cymuned Gelligaer a Chynghorau Tref Bargod a Choed Duon sesiwn 
wybodaeth/cyflwyniad yr un. Mynychodd nifer o Gynghorwyr Tref a Chymuned y gweithdai 
ardal gymunedol.  
 
O'r adborth a ddaeth i law (naill ai ar ffurflenni adborth, drwy e-bost neu ar lafar), mae'r 
broses ymgysylltu, yn gyffredinol, wedi cael ei gwerthfawrogi a'i chroesawu. Rydym yn 
debygol o ddefnyddio fformat a dull tebyg ar gyfer camau ymgysylltu pellach ac rydym yn 
datblygu'r blaenoriaethau a'r amcanion ar gyfer y Cynllun Llesiant. Mae'r wybodaeth a 
gasglwyd wedi amlygu nifer o themâu cyson a blaenoriaethau ar gyfer gweithredu, ac mae 
wedi rhoi rhywfaint o ddata ansoddol ardderchog i ni sy'n tynnu sylw at wahaniaethau 
rhwng y data meintiol, y farn ‘broffesiynol’ a barn ein sefydliadau a'n trigolion lleol.  
 
Y darn olaf, ond pwysig iawn, o adborth a ddaeth i law o'r digwyddiadau cyhoeddus a 
phroffesiynol yw'r awydd clir i wneud defnydd da o'r adborth a sicrhau nad yw'n troi'n 
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broses ymgysylltu ddiwerth arall. Os na allwn adrodd yn ôl a dangos effaith y broses 
ymgysylltu hon, mae'n annhebygol y cawn gefnogaeth debyg yn y dyfodol.  
 
Ymgysylltodd y rhanddeiliaid â'r canlynol mewn ffordd weithredol: 
 

Eglwys Gymunedol Agape, Tŷ Sign 

Cymdeithas Alzheimer's 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Gofal Arthritis Cymru 

YMCA Bargod 

Sefydliad y Glowyr, Coed Duon 

Cymdeithas Rhandiroedd y Bowls 

Cymdeithas y Groes Goch Brydeinig 

Fforwm 50+ Caerffili 

Mind Bwrdeistref Caerffili 

Fforwm Busnes Caerffili 

Gofal a Thrwsio Caerffili 

Fforwm Cydlyniant Caerffili 

Rhwydwaith Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol Caerffili 

Cynghrair Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles  

Pobl yn Gyntaf Caerffili 

Cynhadledd Sefydlog Caerffili 

Canolfan Gymunedol Gristnogol Siloh 

Gyrfa Cymru 

Datblygu'r Celfyddydau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Datblygu Busnes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cymunedau yn Gyntaf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Diogelwch Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cydraddoldeb a'r Gymraeg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Teuluoedd yn Gyntaf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Gwasanaethau Maethu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Tai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Addysg Awyr Agored, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Rheoli Perfformiad, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Twristiaeth ac Atyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cyfiawnder Ieuenctid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Charter Housing 

Coleg Gwent 

Coleg y Cymoedd 

Cotyledon Business and Management C.I.C. 

Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Clwb Gymnasteg Cwmcarn 

Cymdeithas Les a Neuadd yr Henoed, Cwmcarn 
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Pwyllgor Rheoli Lleol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (‘GAVO’) 

Groundwork Caerffili 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent 

Heddlu Gwent 

Inclusive Training and Sharing Knowledge – ITaSK CIC 

Llamau 

Lylac Ridge 

Menter Iaith Sir Caerffili 

Eglwys y Bedyddwyr Moriah a The Big Conversation, Rhisga 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cyngor Cymuned Nelson 

Band Celynen Trecelyn 

Partneriaeth Gymunedol Oakdale 

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent 

Pobl Group 

Henoed Rhisga 

Cyngor Tref Rhisga 

Samye Foundation Wales 

Canolfan Galw Heibio i Bobl Ifanc Senghenydd 

SHADE 

Sight Cymru 

Gwasanaeth Tân De Cymru 

Neuadd Eglwys y Santes Gwladys 

Cymdeithas Strôc 

Yr Hen Lyfrgell, Caerffili 

Y Rhwydwaith Rhieni 

Canolfan VanGuard 

Cynghorwyr Tref a Chymuned  

Clwb Bowls Menywod Tridwr 

Umbrella Gwent 

Prifysgol De Cymru 

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 

Cymdeithas yr Henoed, Ystrad Mynach 

 
Gellir dod o hyd i'r adroddiadau drwy wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y 
dudalen, ‘Beth mae lles yn ei olygu i chi?’ 
https://your.caerphilly.gov.uk/publicservicesboard/cy/content/beth-mae-lles-yn-ei-olygu-i-
chi 

 

https://your.caerphilly.gov.uk/publicservicesboard/cy/content/beth-mae-lles-yn-ei-olygu-i-chi
https://your.caerphilly.gov.uk/publicservicesboard/cy/content/beth-mae-lles-yn-ei-olygu-i-chi

