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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili
Cynllun Llesiant 2018-2023

Rhagair 

Rwy’n falch o gyflwyno Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ar gyfer  
2018-2023, ‘y Gaerffili a Garem’. 

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ym mis Ebrill 2016 o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ac mae’n dod â’r gwasanaethau cyhoeddus sy’n  
gweithredu ar draws y fwrdeistref sirol ynghyd er mwyn gwella llesiant y trigolion. 

Gyda’n gilydd, fel gwasanaethau cyhoeddus ac mewn ymgynghoriad â’r trigolion a’r cymunedau, 
rydym wedi cynnal Asesiad o lesiant, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2017. Mae canfyddiadau’r  
Aesiad hwn a’r rhaglen ymgysylltu ‘y Gaerffili a Garem’ yn sail i gynnwys y Cynllun hwn. 

Mae’r Cynllun hwn yn nodi sut byddwn yn ymateb gyda’n gilydd i rai o’r prif faterion a nodwyd. 
Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod angen gwneud mwy. Rhaid i ni symud oddi wrth y 
trefniadau gwaith gwirfoddol blaenorol i bartneriaeth statudol newydd sy’n gofyn i sefydliadau 
gwasanaethau cyhoeddus weithio mewn ffyrdd newydd, gyda chymunedau a rhanddeiliaid. 

Mae gan y Cynllun hwn Bedwar Amcan Llesiant, sy’n pennu’r cyfeiriad ar gyfer gweithredu a 
newid dros y pum mlynedd nesaf. 

Amcan 1: Newid Cadarnhaol 
Ymrwymiad ar y cyd i wella’r ffordd rydym yn gweithio  gyda’n gilydd

Amcan 2: Dechrau Cadarnhaol 
Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i genedlaethau’r dyfodol 

Amcan 3: Pobl Gadarnhaol 
Grymuso a galluogi ein holl drigolion i gyflawni eu potensial eu hunain

Amcan 4: Lleoedd Cadarnhaol 
Galluogi ein cymunedau i fod yn wydn ac yn gynaliadwy

Nod y rhain yw gyrru newid sylweddol a hirdymor i wella llesiant pobl ym mwrdeistref sirol 
Caerffili, nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Rwy’n croesawu Cynllun Llesiant cyntaf bwrdeistref sirol Caerffili yn fawr. Dyma ein man cych-
wyn, gan fod newid hirdymor yn daith. Bydd ffyrdd newydd o weithio ar y cyd ymhlith ein 
hunain a chyda thrigolion, cymunedau, busnesau, sefydliadau trydydd sector a grwpiau a chyrff 
lleol yn hanfodol er mwyn cyflawni ‘y Gaerffili a Garem’. 

Y Cyngh. Dave Poole
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
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Gweledigaeth Bwrdd  
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerffili 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 
(y Bwrdd) yn ymroddedig i wella llesiant yr holl 
drigolion sy’n byw yn ardal y fwrdeistref sirol. 
Bydd yn canolbwyntio ar gydweithio’n fwy 
effeithiol ac ar ymroddiad ar y cyd i weithio’n 
wahanol, ac i sicrhau newidiadau cadarnhaol 
yn nhirlun economaidd, amgylcheddol,  
cymdeithasol a diwylliannol yr ardal. 

Mae asesu llesiant cyfredol yr ardal wedi  
pennu’r Amcanion Llesiant lleol y bydd y 
Bwrdd yn canolbwyntio arnynt dros gyfnod 
pum mlynedd y Cynllun Llesiant hwn. Nod yr 
amcanion hyn yw cyflawni newid hirdymor yn 
y modd rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel 
sefydliadau’r sector cyhoeddus, a’r modd  
rydym yn gweithio â busnesau, y trydydd  
sector a’n trigolion. Bydd y newid hwn yn  
cyflawni gwelliannau yn llesiant  
cenedlaethau’r presennol a chenedlaethau’r 
dyfodol. 

Er mwyn ffocysu ei adnoddau cyfunol, bydd 
y Bwrdd yn hyrwyddo gweithgarwch sydd ‘y 
tu hwnt i swyddi arferol’ yr aelod sefydliadau 
unigol, er mwyn gwneud newidiadau a all gael 
effaith sylweddol ar wella llesiant. Bydd hyn yn 
cynnwys blaenoriaethu’r ‘gwerth ychwanegol’ 
y gall y Bwrdd ei gyflawni drwy gydweithio, 
ond bydd angen cyllido’r gweithgarwch  
o’r cyllidebau presennol. Bydd y camau  
a gymerir o natur gydweithredol  
wirioneddol, a byddant yn cynnwys  
nifer o sefydliadau yn cydweithio i  
sicrhau gwelliannau. 

Bwriad y camau a amlygir drwy’r  
Asesiad Llesiant Lleol yw sicrhau  
gwelliant hirdymor i les ein trigolion.  
Mae’r Bwrdd yn deall bod sicrhau  
llesiant gwell i’w drigolion yn atal angen,  
ac yn lleihau’r galw ar wasanaethau yn yr 
hirdymor. Ystyrir bod cydweithio ar draws  
sefydliadau partner yn cynnig y siawns orau 
o gael yr effaith fwyaf ar gyllidebau’r sector 

cyhoeddus, sy’n cael eu lleihau’n gyson. 

Bydd y Bwrdd yn parhau i gynnwys  
cymunedau, y sector preifat a’r trydydd  
sector, a grwpiau a chyrff eraill sydd â  
diddordeb mewn gwella llesiant yr ardal, yn ei 
gynlluniau gweithredu a’i weithgarwch. Mae  
newid hirdymor yn daith, ac mae’r Cynllun 
Llesiant cyntaf hwn yn nodi’r hyn y mae’r 
Bwrdd yn bwriadu ei gyflawni dros y bum 
mlynedd nesaf. Fodd bynnag, mae angen i’r 
Bwrdd hefyd ystyried gorwel 25 mlynedd er 
mwyn cyflawni llesiant gwell ar gyfer  
cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd y Bwrdd yn defnyddio’r pum ffordd o 
weithio sydd wedi’u gosod yn yr Egwyddor 
Datblygu Cynaliadwy (Ymgysylltu, Cydweithio, 
Meddwl Tymor Hir, Integreiddio ac Atal) er 
mwyn gyrru’r newid sydd ei angen. Ni fydd 
gweithio gyda’n gilydd i gyflawni  
Amcanion Llesiant lleol yn digwydd mewn 
seilos, a byddwn yn mesur llwyddiant y 
gwaith rydym yn ei wneud yng nghyd-destun 
gwelliannau i lesiant ein trigolion. Aelodau 
unigol y Bwrdd bydd yn uniongyrchol atebol 
am gymryd y camau yn y Cynllun Cyflawni 
Llesiant.
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf) Fyrddau  
Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru sydd â swyddogaeth statudol i asesu llesiant eu hardal, 
a chynhyrchu Cynlluniau Llesiant ar gylchred o bum mlynedd, yn unol â chylchred etholiadol 
llywodraeth leol.

Ym mwrdeistref sirol Caerffili, mae’r Bwrdd yn dod â Phrif Swyddogion ac Arweinwyr yr holl  
wasanaethau cyhoeddus sy’n gweithredu ar draws y fwrdeistref sirol at ei gilydd, ynghyd â’r  
Trydydd Sector. Mae rhagor o wybodaeth am aelodaeth y Bwrdd ar wefan y Bwrdd:

https://your.caerphilly.gov.uk/publicservicesboard/cy

Cyhoeddodd y Bwrdd ei Asesiad Llesiant Lleol cyntaf ym mis Mawrth 2017. Roedd yr Asesiad a 
gyhoeddwyd yn ganlyniad i broses hir o gasglu, dadansoddi a choethi data, ynghyd â gwaith 
helaeth o ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol, sefydliadau partner, y sector busnes a’r 
trydydd sector. Byddwn yn ailymweld â’r Asesiad ac yn ei ddiweddaru dros y blynyddoedd nesaf 
wrth i wybodaeth newydd ddod i’r amlwg ac wrth i waith pellach helpu’r Bwrdd i ddeall y  
ffactorau a’r amodau lleol a all effeithio ar lesiant.

Nododd yr Asesiad nifer fawr o faterion sydd angen mynd i’r afael â nhw er mwyn gwella llesiant 
ein trigolion, ond roedd aelodau’r Bwrdd yn cydnabod bod angen blaenoriaethu’r materion hyn 
er mwyn sicrhau bod cydweithio yn cael yr effaith gorau posibl. Caiff hyn ei drafod yn fanylach 
yn y Cynllun hwn.

Mae’r Ddeddf yn gosod saith Amcan Llesiant Cenedlaethol i Gymru y mae’n rhaid i wasanaethau 
cyhoeddus weithio tuag atynt er mwyn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd,  
amgylcheddol a diwylliannol. Caiff y rhain eu crynhoi isod:
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Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi sut y dylai gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio’r Egwyddor  
Datblygu Cynaliadwy, sy’n amodi: “Rhaid i ni ymddwyn mewn modd lle’r ydym yn cadarnhau  
y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i 
ddiwallu eu hanghenion nhw.” Er mwyn dangos sut mae hyn wedi’i weithredu, rhaid i ni  
ddefnyddio dulliau integredig, ataliol, a chydweithredol sy’n ystyried yr hirdymor ac sy’n  
cynnwys ein cymunedau. Mae’r pum ffordd hwn o weithio wedi llywio dull datblygu’r Cynllun 
Llesiant hwn, y gellir ei grynhoi fel a ganlyn

Integreiddio
Nid yw’r Cynllun Cyflawni a fydd yn cefnogi’r dull o gyflawni’r  
Cynllun Llesiant yn eistedd yn uniongyrchol o dan yr Amcanion 
Llesiant unigol. Yn hytrach, mae’n nodi cyfres o gamau gweithredu a 
gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau er mwyn ymateb 
i’r heriau sy’n wynebu’r fwrdeistref sirol. Mae’r camau manwl wedi’u 
hategu gan gynlluniau gweithredu gyda phartneriaid a  
chymunedau. 

Gan y bydd y meysydd gwaith yn cael eu cyflawni ar y cyd, ac ar 
draws nodau ac amcanion y partneriaid sy’n cyfrannu, maen nhw’n 
integreiddio Amcanion Llesiant pob corff cyhoeddus ac yn  
cyfrannu at Nodau Llesiant Cenedlaethol Cymru. Y camau  
gweithredu a’r gweithgareddau a ddewiswyd yw’r rheini y mae’r 
Bwrdd yn ystyried y byddant yn sicrhau’r cyfraniad cyfunol gorau 
tuag at y Nodau Llesiant Cenedlaethol.

Cydweithio
Drwy gydol y gwaith o ddatblygu’r Asesiad Llesiant a’r Cynllun 
Llesiant, mae partneriaid wedi bod yn rhan o bob agwedd, o nodi a 
blaenoriaethu’r materion sydd angen mynd i’r afael â nhw, i  
ddatblygu’r Amcanion Llesiant a’r Cynllun Cyflawni.

Mae’r Bwrdd yn cydnabod ei gyfrifoldeb cyfunol i sicrhau llesiant 
cenedlaethau’r dyfodol, a’i bod yn angenrheidiol gweithio ar y cyd i 
sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl lleol ar draws darpariaethau’r  
sector cyhoeddus yn yr ardal. Bydd aelodau’r Bwrdd yn cryfhau eu 
gallu i weithredu newid drwy sicrhau bod cyflawniad yn erbyn y 
Cynllun Llesiant yn ganolog i weithgarwch craidd eu sefydliadau eu 
hunain, a thrwy rannu atebolrwydd am ei lwyddiant.
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Yr hirdymor
Mae’r Bwrdd yn cydnabod bod nifer o’r materion a nodwyd yn yr 
Asesiad Llesiant o ganlyniad i etifeddiaeth hanesyddol yr ardal a 
phroblemau sydd wedi ymwreiddio ac na ellir mynd i’r afael â nhw 
yn y tymor byr. Felly, bydd angen mynd i’r afael â’r rhain yn yr  
hirdymor, gyda newid cynyddol a datrysiadau creadigol. Er bod y 
cynllun hwn yn gosod camau gweithredu a gweithgareddau ar  
gyfer y pum mlynedd cyntaf, caiff ei ysgrifennu gyda golwg ar  
newid cynaliadwy hirdymor. 

Cyfranogiad
Mae cymunedau’r fwrdeistref sirol wedi darparu cyfoeth o  
fewnwelediadau i’r amodau sydd eu hangen arnyn nhw, a  
chenedlaethau’r dyfodol, ar gyfer llesiant. Mae’r Bwrdd yn  
ddiolchgar am amser, ymdrech ac ystyriaeth ofalus pawb sydd wedi 
helpu i siapio’r 

Cynllun a’r Amcanion Llesiant. Wrth i ni symud i’r cam o gyflawni yn 
erbyn y Cynllun Llesiant, mae’r Bwrdd yn awyddus i gadw’r  
ddeialog hon yn agored ac i gynnwys trigolion wrth siapio a  
chyflawni’r camau gweithredu a’r datrysiadau. Dim ond drwy 
weithio â thrigolion, eu cynrychiolwyr a’r sector preifat a’r trydydd 
sector y gallwn obeithio cyflawni’r amcanion rydym yn eu rhannu. 
Mae’r Bwrdd yn croesawu cyswllt uniongyrchol gan gymunedau 
lleol i ddeall profiadau pobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.  

Atal
Mae’r Bwrdd yn cydnabod bod atal problemau rhag digwydd yn 
llawer mwy effeithiol nag ymdrin â’r effeithiau pan fo problemau’n 
codi. Felly, mae’r Bwrdd yn ymroddedig i newid y ffordd rydym yn 
cydweithio fel bod camau ataliol wedi’u hymgorffori yn yr holl waith 
rydym yn ei wneud.

Bydd nodi’r ymyriadau cynnar y gall aelodau’r Bwrdd eu cyflawni ar 
y cyd (a chyda cymunedau) yn broses barhaus. Mae dyrannu  
adnoddau i weithgarwch partneriaeth yn her wrth i gyllidebau fynd 
yn llai, ond dim ond drwy gydweithio y gellir gwneud gwelliannau i 
lesiant.
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Mae’r Bwrdd yn gweithredu mewn cyd-destun 
polisi lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a  
rhyngwladol. Ystyriwyd nifer o yrwyr strategol 
allweddol fel rhan o Gynllun Llesiant y  
fwrdeistref sirol. At ddibenion y ddogfen,  
diffinnir lleol fel ardal awdurdod lleol  
bwrdeistref sirol Caerffili. Bydd rhywfaint o 
waith yn digwydd ar ôl troed Gwent (hynny yw 
yn cynnwys ardaloedd awdurdodau lleol  
Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy,  
Casnewydd a Thorfaen), ac mae cynllunio 
strategol rhanbarthol ar gyfer deg awdurdod 
De Ddwyrain Cymru yn canolbwyntio ar  
Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth  
Caerdydd, y weledigaeth uchelgeisiol am 
economi gysylltiedig yn ardal De Cymru. Mae’r 
Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De yn 
canolbwyntio ar nodau tebyg ar gyfer  
cymunedau ar draws coridor yr M4. 

Fel rhan o’r Cynllun Cyflawni, byddwn yn ceisio 
archwilio cyfleoedd i gyflawni prosiectau gyda 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus cyfagos, 
lle mae gan y camau gweithredu a nodwyd 
bwyntiau diddordeb yn gyffredin neu lle gall 
gweithredu ar y cyd wella neu gynyddu effaith 
gwaith y Bwrdd. Byddwn hefyd yn sicrhau y 
gwneir cysylltiadau â gwaith cydweithredol 
sydd wedi’i alinio â phartneriaethau strategol 
eraill a chynlluniau statudol, er mwyn osgoi 
dyblygu, a darparu llwybr clir o sut caiff camau 
gweithredu eu cyfeirio a’u cyflawni. 

Yn ogystal, nid oes amheuaeth y bydd gan 
ymadael â’r Undeb Ewropeaidd effeithiau 
hirdymor ar Brydain, Cymru a bwrdeistref sirol 
Caerffili, ond mae’n anodd mesur yr effeithiau 
ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn cadw’r risgiau a’r 
cyfleoedd y bydd hyn yn ei achosi mewn cof.

Cysylltiadau â Chynlluniau a  
Phartneriaethau Eraill
Gan eithrio’r awdurdod lleol, mae aelodau’r 
Bwrdd yn gweithredu mewn ardal ehangach 
na bwrdeistref sirol Caerffili, ac felly lluniwyd 
y Cynllun Llesiant hwn gan ystyried, a chan 
adeiladu ar, Amcanion Llesiant y sefydliadau 
partner. Mae’r Cynllun Cyflawni Llesiant  
cysylltiedig yn cynnwys camau gweithredu 
sy’n seiliedig ar yr hyn y gall sefydliadau  
partner ei gyflawni ar gyfer yr ardal leol. Fodd 
bynnag, mae angen sicrhau cysondeb wrth 
gyflawni y tu allan i’r fwrdeistref sirol ar gyfer ôl 
troed Gwent, ac ôl troed y Fargen Ddinesig yn 
benodol.

Mae nifer o bartneriaethau sy’n cyflawni 
agendâu penodol ym mwrdeistref sirol  
Caerffili, ond ar lefel ranbarthol. Mae angen i 
ni sicrhau bod y camau gweithredu a nodwyd 
yn y Cynllun Llesiant yn ategu ac yn cefnogi’r 
gwaith partneriaeth rhanbarthol hwn, ac nad 
ydynt yn dyblygu ymdrechion.  Mae rhai o’r 
prif bartneriaethau a chynlluniau wedi’u  
rhestru yma.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd
Cytundeb gwerth £1.2 biliwn rhwng  
Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth 
Cymru a deg awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain 
Cymru (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, 
Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, 
Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro 
Morgannwg) yw Bargen Ddinesig  
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd y Fargen 
Ddinesig yn cynnig pwerau ac adnoddau i 
bartneriaid lleol er mwyn datgloi twf  

Cynllun Llesiant ‘y Gaerffili a Garem’ 

Cyd-destun
Mae ardal y fwrdeistref sirol yn amrywiol yn ddaearyddol ac o ran demograffeg. Mae’r Asesiad 
Llesiant Lleol yn creu darlun o lesiant yn yr ardal ac yn darparu cyfoeth o wybodaeth sydd wedi 
helpu i lywio’r Cynllun hwn. Mae modd dod o hyd iddo ar wefan y Bwrdd:
https://your.caerphilly.gov.uk/publicservicesboard/content/what-does-wellbeing-mean-you
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economaidd sylweddol ledled  
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bargen yw hi 
sy’n adeiladu ar gryfderau sectorol y  
rhanbarth, ei sail sgiliau uchel a’i thair  
prifysgol lwyddiannus. Mae’r Fargen Ddinesig 
hefyd yn darparu cyfle i barhau i fynd i’r afael 
â rhwystrau’r ardal rhag twf economaidd drwy 
wella cludiant; cynyddu lefelau sgiliau  
ymhellach fyth; cefnogi pobl i ganfod gwaith; 
a rhoi’r gefnogaeth sydd ei hangen ar fusnesau 
i arloesi a thyfu.

Bydd cyflawni’r canlyniadau pendant hyn ar 
gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cefnogi 
ac yn cyd-fynd â’r Cynllun Llesiant hwn, a bydd 
yn angenrheidiol er mwyn cael y buddiannau 
mwyaf posibl o’r mentrau hyn i fwrdeistref 
sirol Caerffili.  Er enghraifft, un flaenoriaeth 
fuddsoddi allweddol ar gyfer y Fargen  
Ddinesig fydd Metro De-Ddwyrain Cymru, gan 
gynnwys Rhaglen Drydaneiddio Llinellau’r 
Cymoedd.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i  
http://www.cytundebdinesigprifddinasran-
barthcaerdydd.cymru/

Gweithlu’r Cymoedd
Mae Gweithlu Gweinidogol Cymoedd y De 
wedi cyhoeddi cynllun lefel uchel yn  
ddiweddar, ‘Ein Cymoedd, Ein Dyfodol’ sy’n 
amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. 
Prif flaenoriaethau’r Cynllun hwn yw swyddi o 
ansawdd da a’r sgiliau i’w gwneud,  
gwasanaethau cyhoeddus gwell, a fy  
nghymuned leol. Caiff Cynllun Gweithlu’r  
Cymoedd ei gefnogi gan Gynllun Cyflawni 
manwl, sy’n amlinellu sut fydd y  
blaenoriaethau’n cael eu cyflawni, pwy fydd yn 
rhan o’r gwaith, y buddiannau a ddisgwylir a’r 
amserlenni i’w cwblhau.

Unwaith eto, bydd yn hanfodol bod ein  
Cynllun Llesiant yn sicrhau’r buddiannau gorau 
posibl o’r gwaith sy’n cael ei gyflawni gan 
Weithlu’r Cymoedd ar gyfer bwrdeistref sirol 
Caerffili. Er enghraifft, mae Cynllun Cyflawni 
Gweithlu’r Cymoedd yn cynnwys cyflwyno 
saith hwb strategol ar draws y Cymoedd, sef 

ardaloedd a fydd yn derbyn buddsoddiad 
wedi’i ffocysu gan y sector cyhoeddus, gyda’r 
nod o ddenu mwy o fuddsoddiad o’r sector 
preifat, ac felly’n creu swyddi a chyfleoedd 
i’r ardal leol. Mae cynlluniau i sefydlu un o’r 
hybiau strategol hyn yng Nghaerffili/Ystrad 
Mynach. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i  
http://gov.wales/topics/people-and-commu-
nities/communities/taskforce-for-the-val-
leys/our-valleys-our-future/?skip=1&lang=cy

Cynllun Ardal Partneriaeth Iechyd Gofal 
Cymdeithasol a lles Gwent fwyaf - Cynllun 
Ardal Rhanbarthol 2018/2019
Mae Cynllun Ardal Rhanbarthol 2018/19 yn 
fan cychwyn ar gyfer gweithio’n rhanbarthol 
yn ffurfiol o dan y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’n 
pennu sut bydd egwyddorion gweithio o 
dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant yn cael eu cyflawni, yn enwedig o ran 
integreiddio a gwaith ataliol. Mae’n gosod y 
fframwaith er mwyn i’r holl bartneriaid iechyd 
a gofal cymdeithasol gydweithio yn ôl agenda 
gyffredin, nawr ac yn y dyfodol. 

Mae’r Cynllun Ardal Rhanbarthol yn nodi wyth 
thema graidd (plant a phobl ifanc; pobl hŷn yn 
cynnwys pobl â dementia; anableddau iechyd 
a chorfforol; iechyd meddwl; anableddau  
dysgu ac awtistiaeth, nam ar y synhwyrau;  
gofalwyr; trais yn erbyn menywod, trais  
domestig a thrais rhywiol) a nifer o  
flaenoriaethau/canlyniadau rhanbarthol a fydd 
yn cael eu cyflawni o dan bob un o’r themâu 
hyn.

Yn naturiol, nodwyd materion sy’n  
gorgyffwrdd gan yr Asesiad o Anghenion y 
Boblogaeth ar gyfer y Cynllun Ardal  
Rhanbarthol a’r Asesiad Llesiant ar gyfer y 
Cynllun Llesiant. I egluro enghraifft o’r fath, 
nodwyd unigrwydd ac arwahanrwydd mewn 
cysylltiad â phoblogaeth sy’n heneiddio yn y 
ddau asesiad. Fodd bynnag, bydd camau  
gweithredu yn y Cynllun Llesiant yn ategu (ac 
nid yn dyblygu) y rhai yn y Cynllun Ardal  
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Rhanbarthol, yn enwedig lle maent yn atal 
llesiant gwael rhag gwaethygu i fod angen 
gofal a chymorth. 

Cynllun Heddlu a Throseddu Gwent  
2017-2021
Cyhoeddwyd Cynllun Heddlu a Throseddu 
Gwent, ‘Sicrhau Gwent Mwy Diogel’ ym mis 
Ebrill 2017. Mae’r Cynllun hwn yn pennu 
blaenoriaethau heddlua’r Comisiynydd ar 
gyfer Heddlu a Throseddu Gwent tan 2021. Y 
blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynllun yw atal 
troseddu, cefnogi dioddefwyr, cydlyniant  
cymunedol, mynd i’r afael ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a darparu gwasanaethau’n 
effeithiol. Caiff y cynllun hwn ei oruchwylio 
gan Banel Heddlu a Throseddu Gwent, sy’n 
darparu cymorth ac yn herio’r Comisiynydd 
ynghylch p’un a yw nodau’r cynllun wedi’u 
cyflawni.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i  
http://www.gwent.pcc.police.uk/tryloywder/
cyhoeddiadau/cynllun-heddlu-a-throsedd-
2017-2021/?L=2

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gwent 
Partneriaeth anstatudol yw Bwrdd Cyfiawnder 
Troseddol Lleol Gwent, sy’n dod â’r  
asiantaethau cyfiawnder troseddol craidd 
ynghyd ag ystod o randdeiliaid allweddol, er 
mwyn gwella effeithlonrwydd ac  
effeithiolrwydd y system gyfiawnder troseddol 
leol. Mae’r Bwrdd hwn yn gyfrifol am gyflawni 
cyfraniadau ar lefel lleol i helpu i sicrhau  
System Gyfiawnder Troseddol deg, effeithlon 
ac effeithiol.

Bwrdd Partneriaeth Trais yn erbyn  
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol Gwent 
Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn 
ceisio gwella ymateb y sector cyhoeddus i’r 
materion hyn drwy eu darparu â ffocws  
strategol ar gyfer gwella’r trefniadau ar gyfer 

atal, diogelu a chefnogi unigolion sy’n dioddef 
trais a cham-driniaeth o’r fath. 

Dyma flaenoriaethau strategol y Bwrdd (fel y 
nodwyd yn ei Strategaeth 2018-2023):

• Cynyddu ymwybyddiaeth a herio  
agweddau o drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws 
Gwent.

• Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith plant a 
phobl ifanc o bwysigrwydd perthnasau  
diogel, teg a iach, a bod ymddygiad  
camdriniol bob amser yn anghywir.

• Cynyddu ffocws ar ddal troseddwyr i gyfrif, 
a darparu cyfleoedd i newid eu  
hymddygiad yn seiliedig ar ddiogelwch y 
dioddefwr.

• Sicrhau bod ymyriadau ac ataliadau cynnar 
yn flaenoriaeth.

• Hyfforddi gweithwyr proffesiynol 
perthnasol i ymateb yn effeithiol, yn  
amserol ac yn briodol i ddioddefwyr a  
goroeswyr.

• Darparu dioddefwyr â mynediad cyfartal at 
wasanaethau sydd o ansawdd uchel, sy’n 
ymatebol i rywedd, sydd ag adnoddau  
priodol, sy’n cael eu harwain yn ôl yr angen 
a’u seilio ar gryfder ar draws y rhanbarth.

Bwrdd Cynllunio Camddefnyddio  
Sylweddau Ardal Gwent 
Mae’r Bwrdd yn cynnwys Blaenau Gwent, 
Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen ac 
mae ganddo gynrychiolwyr o’r pum  
awdurdod lleol. Mae aelodau hefyd sy’n  
cynrychioli Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan, Heddlu Gwent, y Gwasanaeth  
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, Tîm Iechyd y 
Cyhoedd Aneurin Bevan Gwent, a  
chynrychiolydd ar gyfer defnyddwyr  
gwasanaethau a gofalwyr. Mae’r Bwrdd yn 
gweithio ar draws rhanbarth Gwent i leihau 
lefelau o gamddefnyddio sylweddau drwy  
gyfuniad o addysg, triniaeth ac adsefydlu. 
Blaenoriaethau presennol y Bwrdd yw:
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• Gwella hyfforddiant gwasanaethau brys 
camddefnyddio sylweddau a chyflwyno 
Naloxone.

• Cynyddu darpariaeth alcohol o ran triniaeth 
ac addysg.

• Gwella atal cychwynnol.

• Mynd i’r afael ag achosion o gamddefnydd 
sylweddau ac iechyd meddwl sy’n  
cyd-ddigwydd.

• Gwella opsiynau tai.

• Sicrhau cyllid cyfalaf ystadau (bydd effaith 
ar wasanaethau os yw’n cael ei leihau).

Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent Gyfan 
Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent Gyfan yn 
gyfrifol am arweinyddiaeth strategol,  
monitro ac adolygu arferion diogelu oedolion 
yng Ngwent. Mae’n cynnig cyfle i bartneriaid 
gydweithio ar draws y rhanbarth, ac i  
asiantaethau weithio mewn partneriaeth i 
arwain, monitro ac adolygu arferion diogelu 
oedolion yn strategol. Mae diben y Bwrdd yn 
ddeublyg – diogelu oedolion yng Ngwent sy’n 
dod yn ‘oedolion mewn perygl’ a diogelu  
oedolion sydd wedi’u cam-drin neu eu  
hesgeuluso, neu sydd mewn perygl o hynny. 
Gweledigaeth y Bwrdd yw sicrhau y caiff holl 
oedolion Gwent eu diogelu’n effeithiol drwy 
weithio mewn partneriaeth ac ymgysylltu 
cymunedol.

Bwrdd Diogelu Plant De-Ddwyrain Cymru 
Crëwyd y Bwrdd hwn ym mis Ebrill 2013 o’r 
pum Bwrdd Diogelu Plant Lleol blaenorol yn 
ardaloedd awdurdodau lleol Blaenau Gwent, 
Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.  
Diben y Bwrdd yw cydlynu gwaith diogelu 
plant aml-asiantaethol ac i sicrhau  
effeithiolrwydd y gwaith o wella canlyniadau 
i blant a phobl ifanc. Gweledigaeth y Bwrdd 
yw bod ‘yr holl blant a phobl ifanc sy’n byw yn 
Ne-Ddwyrain Cymru yn cael eu diogelu rhag 
camdriniaeth ac esgeulustod, yn byw mewn 
cartrefi a chymunedau diogel ac yn cael eu 
cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial’.

Tueddiadau’r Dyfodol
Mae’r Asesiad Llesiant Lleol wedi allosod 
(cymaint ag sy’n bosibl) tueddiadau’r dyfodol 
ar gyfer y fwrdeistref sirol o dan y saith Nod 
Llesiant Cenedlaethol. Caiff hyn ei gefnogi  
ymhellach gan adroddiad Tueddiadau’r  
Dyfodol Llywodraeth Cymru. Caiff y Bwrdd ei 
galonogi y bydd yr adnodd allweddol hwn yn 
cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau 
dros oes y cynllun a’r tu hwnt. 

Fodd bynnag, nid oes bwriad cadw’r Cynllun 
Llesiant hwn yn ddogfen statig. Mae ymchwil 
ychwanegol wedi’i gomisiynu’n ddiweddar 
gan bump Bwrdd Gwasanaethau  
Cyhoeddus Gwent, a fydd yn helpu i nodi’r 
ffactorau cymdeithasol, economaidd,  
amgylcheddol a diwylliannol sy’n debygol 
o effeithio ar ardal Gwent yn y dyfodol, yn y 
tymor byr, tymor canolig a’r hirdymor. Bydd 
yr ymchwil hwn yn cael ei ddefnyddio i lywio 
unrhyw ddiwygiadau i’r Cynllun Llesiant yn y 
dyfodol, ynghyd â’r fersiwn gyntaf hon o’r  
Cynllun Cyflawni Llesiant a fersiynau dilynol.

Bydd y camau gweithredu a’r  
gweithgareddau a osodir yn y Cynllun Cyflawni 
yn cael eu cynnal mewn amserlenni amrywiol. 
Bwriedir i bob gweithgaredd arwain at  
welliant cynyddol mewn lles, ac wrth i gamau 
gael eu cymryd ac arferion gorau eu  
gweithredu, bydd gweithgarwch newydd yn 
cael ei gyflawni. Bydd Asesiadau Llesiant yn 
y dyfodol a phroses wneud penderfyniadau 
wybodus yn cynorthwyo’r broses hon yn y 
dyfodol.
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Yr Amcanion Llesiant 

Sut penderfynom ar yr Amcanion 
Llesiant?
Nododd yr Asesiad Llesiant, a gyhoeddwyd 
ym mis Mawrth 2017, 37 mater i’w hystyried a 
gwaith pellach posibl gan y Bwrdd, er mwyn 
cael dealltwriaeth ddyfnach o’r achosion a’r 
ffactorau sy’n dylanwadu ar y materion hyn a 
sut maent yn effeithio ar les. Cynhaliwyd cyfres 
o ymarferion blaenoriaethu gydag ystod o 
gyfranogwyr (gan gynnwys trigolion a  
chymunedau) a nododd chwe maes  
blaenoriaeth i’r Bwrdd eu hystyried.  
Cynhaliwyd ymarfer dadansoddi ymatebol i 
bob un o’r meysydd blaenoriaeth hyn er mwyn 
nodi pam bod y mater yn bwysig, pa waith sy’n 
mynd rhagddo ar hyn o bryd, pa arferion da 
sy’n bodoli a beth yn rhagor gellir ei wneud yn 
y dyfodol. 

Wrth ffurfio’r Cynllun a’r Amcanion Llesiant, 
roedd y Bwrdd yn arbennig o ymwybodol 
bod angen dull gwahanol a ffyrdd newydd o 
weithio. Mae hyn yn golygu bod angen  
symud i ffwrdd o weithio mewn seilos a oedd 
yn nodweddu rhywfaint o’r gwaith o dan y 
Cynllun Integredig Sengl blaenorol. Felly, mae’r 
Amcanion Llesiant wedi’u llunio i fod o natur 
drawstorri, ac er mwyn gwneud y cyfraniad 
mwyaf posibl i’r Amcanion Llesiant  
Cenedlaethol. Roedd y Bwrdd hefyd yn  
frwdfrydig i ystyried bod trigolion yn  
cydnabod yr asedau sydd gan yr ardal, yn  
enwedig yr amgylchedd lleol atyniadol a’r  
ymdeimlad cryf o gymuned, ac y dylai’r cynllun 
fod yn gadarnhaol ac nad yw’n canolbwyntio 
ar ‘angen’. Felly, mae’r Amcanion wedi’u fframio 
mewn ffordd gadarnhaol.

Yr hyn a oedd yn glir o’r holl waith a  
gynhaliwyd drwy’r broses asesu ac wrth 
ddatblygu’r Cynllun Llesiant oedd bod pedair 
thema eglur yn dod i’r amlwg – pobl, lleoedd, 
ffocws ar flynyddoedd cynnar, a’r angen am 
newid sylfaenol yn y ffordd rydym yn gweithio 
er mwyn galluogi dull mwy cydlynol yn y 
dyfodol. Mae hyn wedi arwain at ddatblygu’r 
pedwar Amcan Llesiant a fydd yn llywio’r  

Cynllun Llesiant hwn:

Newid Cadarnhaol 
Ymrwymiad ar y cyd i wella’r ffordd rydym yn 
cydweithio

Dechrau Cadarnhaol 
Rhoi’r dechrau gorau i fywyd i genedlaethau’r 
dyfodol

Pobl Gadarnhaol 
Grymuso a galluogi ein holl drigolion i  
gyflawni eu potensial eu hunain

Lleoedd Cadarnhaol 
Galluogi ein cymunedau i fod yn gadarn ac yn 
gynaliadwy

Mae rhagor o wybodaeth fanwl am y dull a 
ddefnyddiwyd i goethi’r materion a nodwyd 
yn yr Asesiad Llesiant ac wrth ddatblygu’r  
Amcanion Llesiant wedi’i darparu yn Atodiad 
1.

Mae’r pedwar Amcan Llesiant wedi’u datblygu 
er mwyn gyrru’r gwaith o gyflawni’r Cynllun 
Llesiant. Cawsant eu hysgrifennu fel set  
integredig, gyda chysylltiadau a gorgyffwrdd 
rhyngddynt, wrth i’r Bwrdd gydnabod bod  
cyflawni llesiant da yn rhyngweithiad  
cymhleth rhwng amrywiaeth o ffactorau.  Felly, 
bydd cydlynu ein hadnoddau a’n  
gweithgarwch yn sicrhau’r effaith gorau posibl 
wrth wella llesiant. 

Mae’r Cynllun Cyflawni Llesiant manwl sy’n 
nodi’r camau er mwyn cyflawni yn erbyn yr 
Amcanion hyn wedi’i gynnwys yn Atodiad 2. 
Mae’r Cynllun Cyflawni yn nodi’r camau tymor 
byr, tymor canolig a hirdymor y byddwn yn eu 
cymryd, a sut rydym wedi ystyried yr  
Egwyddor Datblygu Cynaliadwy a’r pum ffordd 
o weithio.
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Strategaethau, Polisïau a Gyrrwyr sy’n cefnogi’r Cynllun Llesiant 

Llesiant

Ffyniant i Bawb 2017 (LlC) 

Diwygio llywodraeth leol: 
Cadernid ac adnewyddiad 2017 
(LlC)

Polisi Caffael Cyhoeddus Cymru 
(LlC)

Egwyddorion Cenedlaethol ar 
gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Newid Cadarnhaol

Dechrau Cadarnhaol 
Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun  

Blynyddoedd Cynnar a gofal Plant 2013-23 (LlC) 

Profiadau Newidiol mewn Plentyndod a’u
heffaith ar ymddygiadau sy’n niweidio iechyd

ym mhoblogaeth oedolion Cymru 2015 (Iechyd
Cyhoeddus Cymru Ymddiriedolaeth y GIG) 

Pobl Gadarnhaol  
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2012 (LlC)

Strategaeth Dyfodol Clinigol (Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan)

Strategaeth Ranbarthol Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol Gwent 2018-22

Cynllun Ardal Partneriaeth Iechyd Gofal
Cymdeithasol a lles Gwent fwyaf

- Cynllun Ardal Rhanbarthol

Cymru’n Cyd-dynnu - Strategaeth 
Cydlyniant Cymunedol Cymru (LlC) 2009

Y Strategaeth ar Gyfer Pobl Hŷn yng
Nghymru 2013-2023 (WG)

Lleoedd Cadarnhaol  
Cytundeb Trydydd Sector Lleol 

Cynllun Cyflawni Ein Cymoedd, 
Ein Dyfodol 2017 (LlC)

Parc Lansbury - 
Cynllun Deep Place 2017

Adroddiad Comisiwn Twf a
Chystadleurwydd Bargen Ddinesig
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac
Argymhellion 2016

Cynllun Heddlu a Throseddu 
2017-2021

Cymraeg 2050 - 
Miliwn o Siaradwyr (LlC)

Strategaeth Ardal Amgylcheddol
(Cyfoeth Naturiol Cymru)

Strategaeth Newid Hinsawdd 
Cymru 2010 (LlC)

Sylfaen ar gyfer Llwyddiant - 
Strategaeth Adfywio Drafft 
2018-2023 (Cyngor Caerffili)
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Amcan 1:

Newid 
Cadarnhaol
Ymrwymiad ar y cyd i  
wella’r ffordd rydym yn 
cydweithio

NEWID
CADARNHAOL

LLEOEDD
CADARNHAOL

DECHRAU
CADARNHAOL

POBL
GADARNHAOL
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Beth sydd gan ein cymunedau a’n rhanddeiliaid i’w ddweud
“Rhaid i Newid Cadarnhaol ddigwydd yn gyntaf er mwyn galluogi’r amcanion eraill i lwyddo.” 
(Cyfranogwr yn ngweithdy Senarios y Dyfodol, 25 Hydref 2017)

“Mae angen ymrwymiad cryf i gydweithio â’r gymuned arnom, a sicrhau ein bod yn gweithio 
gyda’r rheini sydd y tu allan i ran hunan-ddewisol y gymuned. Rhaid i ni ganfod ffordd o  
ymgysylltu â rhannau eraill o’r gymuned mewn ffordd ystyrlon.”  
(Cyfranogwr yng ngweithdy Senarios y Dyfodol, 25 Hydref 2017)

“Cyfathrebu negeseuon cadarnhaol ar y cyd am y fwrdeistref sirol - gwrando ar drigolion/ 
defnyddwyr gwasanaeth.” (Cyfranogwr yng ngweithdy Senarios y Dyfodol, 25 Hydref 2017)

“Mae gwaith partneriaeth da yn hanfodol. Mae’r buddiannau’n amrywio’n eang, o arbed 
costau ac adnoddau i lai o orlwytho ar staff a chyfyngiadau amser, ac yn gyffredinol gall  
ddarparu profiad llawer gwell i’r cleient neu’r defnyddiwr gwasanaeth.”  
(Ymateb i’r arolwg ar-lein)

Pam ddewison ni’r amcan hwn
Mae deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod cyfarwyddyd clir i gyrff y sector 
cyhoeddus weithio gyda’i gilydd. Mae’r Bwrdd yn hollol ymroddedig i newid y ffordd mae ei  
sefydliadau’n cydweithio, ac mae wedi ymrwymo i gyfeirio adnoddau er mwyn galluogi  
cyflawni’r Cynllun, cyn belled ag sy’n bosibl. Er mwyn gwneud hyn, nodwyd nifer o ‘Alluogwyr’ 
cadarnhaol, lle gall newid gwirioneddol ac amlwg ddigwydd, ac felly gellir gwella llesiant  
trigolion lleol. Bydd y ‘Galluogwyr’ hyn yn sail i’r meysydd gweithredu yn y Cynllun Cyflawni 
Llesiant.

Mae’r Bwrdd yn cydnabod bod angen i’r sbardun ddod gan aelodau’r Bwrdd er mwyn gwella’r 
ffordd rydym yn cydweithio fel sefydliadau. Mae angen i ni sicrhau bod ein holl staff yn deall 
pwysigrwydd y dull sy’n cael ei fabwysiadu, a’r angen am newid.

Drwy’r gweithgarwch ymgysylltu, amlygwyd bod llawer o adeiladau, tiroedd, isadeiledd, staff ac 
asedau eraill y mae potensial eu defnyddio’n fwy effeithiol. Mae angen i’r Bwrdd hefyd  
ystyried datblygiadau technolegol newydd, gan gynnwys cynhyrchu a defnyddio egni,  
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, a datblygiadau technolegol eraill er mwyn mabwysiadu 
dull mwy cynaliadwy o gyflawni gwasanaethau. Bydd aelodau’r Bwrdd yn ystyried sut maent yn 
gwario eu cyllidebau er mwyn sicrhau’r buddiannau gorau i gymunedau lleol, gan gynnwys  
sicrhau (lle bo’n bosibl) bod nwyddau a gwasanaethau a brynir yn gynaliadwy, yn rhai carbon 
isel, ac yn gyfrifol yn foesol.

Daeth neges gryf iawn hefyd i’r amlwg yn y gweithgarwch ymgysylltu bod y Bwrdd angen  
gwella sut a phryd mae’n ymgysylltu â thrigolion a chymunedau lleol, er mwyn eu galluogi i 
ddod yn fwy o ran o’r gwaith. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y Bwrdd, ei bartneriaid a’n  
cymunedau lleol yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni ‘y Gaerffili a Garem’.

17



Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili
Cynllun Llesiant 2018-2023

18

Cyfraniad i’r Amcanion Llesiant Cenedlaethol

Cymru lewyrchus Bydd defnyddio adnoddau ariannol mewn ffyrdd sy’n fuddiol i  
gymunedau lleol, gan gynnwys prynu ar y cyd, rhannu asedau, manteisio 
ar dechnolegau newydd a phrynu cynaliadwy yn helpu i sicrhau Cymru 
lewyrchus. Rydym yn cydnabod yr angen i fanteisio ar ddefnydd a  
gwerth ein holl asedau gan gynnwys ein staff; nhw yw catalyddion newid 
cadarnhaol. 

Wrth i gyflenwad tanwydd ffosil ddod yn fwy prin, bydd ei gost yn  
cynyddu, ac felly byddai newid i ffynonellau ynni eraill yn helpu i atal 
costau rhag codi yn y dyfodol.

Cymru gydnerth Bydd defnyddio llai o danwydd ffosil yn helpu i ddiogelu’r amgylchedd 
naturiol ac ecosystemau lleol. Bydd rheoli ein hasedau’n well, caffael  
cynaliadwy a moesol, a manteisio ar dechnolegau newydd oll yn  
cyfrannu at Gymru gydnerth.

Cymru iachach Bydd galluogi trigolion a chymunedau lleol i ddod yn rhan ystyrlon o 
gyflawni’r Cynllun Llesiant yn grymuso unigolion, yn sicrhau y caiff  
safbwyntiau eu gwerthfawrogi a’u gweld yn bwysig, a chreu ymdeimlad 
o berchnogaeth.

Cymru sy’n fwy 
cyfartal

Bydd yr holl drigolion a’r cymunedau lleol yn cael eu hannog i ddod yn 
rhan o gyflawni’r Cynllun Llesiant, waeth lle maen nhw’n byw yn y  
fwrdeistref sirol. Ni fydd nodweddion unigolion neu gymunedau yn  
rhwystr rhag bod yn rhan.

Cymru o  
gymunedau 
cydlynus

Bydd gallu unigolion a chymunedau i ddylanwadu ar gyflawni’r Cynllun 
Llesiant yn eu hannog i wneud mwy i helpu eu hunain, ac i gynnal  
mentrau cymunedol a fydd yn meithrin ymdeimlad o berthyn a balchder 
mewn cymuned.

Cymru â  
diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Bydd yr amcan hwn yn parchu traddodiadau diwylliannol a hanesyddol 
yr ardal leol a’r gwahaniaethau rhwng cymunedau, gan sicrhau bod pob 
rhan o’r fwrdeistref sirol yn rhan o’r gwaith o gynorthwyo i gyflawni’r 
Cynllun Llesiant.

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang

Bydd lleihau ein ôl troed carbon a chynyddu ein defnydd o ffynonellau 
ynni adnewyddadwy yn cael effeithiau cadarnhaol ar yr amgylchedd yn 
lleol, ar lefel genedlaethol ac yn fyd-eang. Bydd newid ymddygiad i fod 
yn fwy cynaliadwy yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd yn lleol ac yn 
fyd-eang.
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Beth sydd gan ein cymunedau a’n rhanddeiliaid i’w ddweud
“Ces i brofiad a newidiodd fy mywyd pan oeddwn yn 6 oed, a ches i ddim cymorth i ddelio â’r 
hyn ddigwyddodd y diwrnod hwnnw, ac mae wedi effeithio arna i drwy fy mywyd fel  
oedolyn, ac mae’n parhau i effeithio arna i.”  
(Mynychwr yng nghyfarfod Mind Bwrdeistref Sirol Caerffili, 12 Rhagfyr 2017)

“Mae problemau iechyd meddwl yn ymddangos mewn oedrannau ifanc iawn. Mae angen mwy 
o gefnogaeth. Dydy rhai plant ddim yn deall y broblem, heb sôn am sut i ddelio â hi”  
(Cyfranogwr yng nghyfarfod Ymgysylltu â’r Gymuned yn Rhymni Uchaf, 3 Hydref 2017)

“Mae angen dechrau da mewn bywyd ar blant er mwyn ffynnu a mynd ymlaen i fyw bywyd 
hapus, cyflawn a chynhyrchiol, yn enwedig yn y rhai blynyddoedd cyntaf. Fodd bynnag, rhaid i’r 
dechrau cadarnhaol barhau drwy gydol bywyd plentyn, a gellir ond gwneud hyn drwy  
ymgysylltu â rhieni.” (Ymateb i’r arolwg ar-lein)

Pam ddewison ni’r amcan hwn
Diogelu lles plant a phobl ifanc (yn enwedig yn eu blynyddoedd cynnar) yw’r penderfynydd mwyaf 
ar gyfer siawns bywyd a datblygiad cadarnhaol i fywyd fel oedolyn. Mae ystod eang o dystiolaeth 
yn dangos bod buddsoddi ym mlynyddoedd cyntaf bywyd plentyn yn gwella’r canlyniadau drwy 
weddill ei fywyd. Mae holl aelodau’r Bwrdd yn cydnabod eu cyfrifoldebau tuag at blant a  
phobl ifanc, a bod gwneud y mwyaf o botensial pobl ifanc yn allweddol er mwyn sicrhau eu bod yn 
adeiladu gwydnwch a fydd yn para drwy gydol eu bywydau. Mae angen plentyndod diogel ar bobl 
lle maent yn cael eu meithrin, eu cefnogi a’u datblygu, gan gynnwys llwybrau at hyfforddiant a  
chyflogaeth, ac amgylchedd sy’n cefnogi eu hiechyd a’u llesiant. Bydd hyn yn helpu i sicrhau eu bod 
yn byw bywydau iach lle gallant gyflawni eu potensial addysgol, eu bod yn rhan o weithlu iach ac 
yn cyfrannu at fwrdeistref sirol lewyrchus. Mae nifer o gamau gweithredu wedi’u casglu yn y  
Cynllun Cyflawni Llesiant a fydd yn cefnogi plant a phobl ifanc i gael y dechrau gorau i fywyd.

Yn anffodus, mae anghydraddoldeb cynhenid ymhlith plant sydd wedi’u geni yn y fwrdeistref sirol 
o achos ystod eang o ffactorau. Mae nifer o gymunedau difreintiedig a phocedi o amddifadedd ar 
draws y fwrdeistref sirol i gyd, yn enwedig yn y gogledd, ardal cymoedd y canolbarth a Basn  
Caerffili. Mae wedi’i brofi bod cysylltiad rhwng amddifadedd a iechyd gwael, cyrhaeddiad addysgol 
gwael, sgiliau llythrennedd a rhifedd gwael, cyflogau isel a lefelau uchel o ddiweithdra. Felly, gall 
cael ei eni i gartref difreintiedig effeithio’n uniongyrchol ar botensial plentyn.

Yn ogystal, yn anffodus mae rhai plant yn profi profiadau niweidiol yn ystod eu plentyndod a all 
effeithio ar sut maent yn tyfu ac yn datblygu. Mae profiadau niweidiol mewn plentyndod yn  
golygu digwyddiadau sy’n peri llawer o straen a all niweidio plentyn yn uniongyrchol neu effeithio 
ar yr amgylchedd maent yn byw ynddo, megis cael eu magu mewn tŷ lle mae cyffuriau’n cael eu 
defnyddio, neu gamddefnydd o alcohol neu gamdriniaeth ddomestig. Mae atal profiadau niweidiol 
mewn plentyndod yn debygol o wella profiadau blynyddoedd cynnar plant yn y fwrdeistref sirol, ac 
o leihau lefelau ymddygiad sy’n niweidiol iechyd ar hyd oes unigolyn, ac felly’n lleihau’r effeithiau 
negyddol ar eu teulu a’u cymuned.

Mae plant sy’n cael profiadau niweidiol yn eu plentyndod yn fwy tebygol o wneud yn wael yn yr 
ysgol, yn fwy tebygol o droseddu ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o  
gymdeithas. Mae tystiolaeth sy’n dangos bod plant yn fwy tebygol o gael profiadau niweidiol yn 
ystod eu plentyndod mewn ardaloedd difreintiedig, a all effeithio ar y plentyn ymhellach fyth.

Bydd ymyrraeth yn y blynyddoedd cynnar, ynghyd â ffocws ar leihau ac atal profiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod, yn effeithio’n gadarnhaol ar gyfleoedd bywyd yr unigolyn a chenedlaethau’r 
dyfodol, ac yn lleihau’r galw ar wasanaethau yn yr hirdymor.
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Cyfrannu at yr Amcanion Llesiant Cenedlaethol

Cymru lewyrchus Bydd rhoi’r dechrau gorau i bob plentyn a gaiff ei eni yn y fwrdeistref sirol 
yn sicrhau bod ganddynt y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i gyrraedd 
eu llawn botensial addysgol, eu bod yn gallu sicrhau cyflogaeth foddhaus 
ac ystyrlon er mwyn dod yn aelodau cynhyrchiol o gymdeithas yn y  
dyfodol, ac felly’n cyfrannu at fwrdeistref sirol fwy llewyrchus.

Cymru gydnerth Bydd sicrhau iechyd mamol da, bod plant yn cael eu magu mewn  
amgylchedd diogel a gofalgar, a lleihau tlodi ac amddifadedd yn sicrhau 
bod gan yr holl blant y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i dyfu a  
datblygu, ac felly’n sicrhau eu bod yn adeiladu eu gwydnwch drwy gydol 
eu bywydau.

Cymru iachach Bydd galluogi plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd yn golygu eu 
bod yn llai tebygol o ddioddef camdriniaeth, anaf corfforol neu  
broblemau seicolegol. Fel oedolion byddant yn llai tebygol o ymwneud 
ag ymddygiadau sy’n niweidio iechyd, a byddant mewn llai o berygl o 
ddatblygu clefydau megis cancr, clefyd y galon, diabetes a phroblemau 
iechyd meddwl.

Cymru sy’n fwy 
cyfartal

Bydd mynd i’r afael â’r materion sy’n achosi anghydraddoldeb ymhlith 
plant (megis amddifadedd a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod) 
yn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd eu llawn botensial  
waeth ble maent yn byw yn y fwrdeistref sirol, ac felly’n helpu i gyfrannu 
at fwrdeistref sirol fwy cyfartal. Mae’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd 
o amddifadedd mewn mwy o berygl o ddioddef profiadau niweidiol yn 
ystod eu plentyndod.

Cymru o  
gymunedau 
cydlynus

Bydd cefnogi plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd yn helpu i leihau 
troseddu ymhlith ieuenctid, ymddygiad gwrthgymdeithasol a lefelau 
troseddol eraill, ac yn arwain at gymunedau mwy diogel i’n holl drigolion. 
Bydd mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod hefyd 
yn golygu nad yw plant yn gweld y ffactorau hyn, ac felly byddant yn llai 
tebygol o ailadrodd y patrymau ymddygiad hyn pan maent yn oedolion, 
ac felly’n cael effaith cadarnhaol ar eu teulu a’u cymuned ehangach.

Cymru â  
diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Yn gyffredinol, mae plant sy’n ymgysylltu’n fwy ag addysg yn fwy  
tebygol o elwa ar fynediad gwell at gyfleoedd i gymryd rhan ac i  
ymgysylltu â’r iaith Gymraeg, chwaraeon a gweithgarwch diwylliannol. 
Gall cymryd rhan mewn chwaraeon/gweithgareddau celfyddydol yn 
arbennig helpu i adeiladu hyder y rheini sy’n cymryd rhan.

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang

Bydd ymgysylltu’n llawn â chyfleoedd addysgol yn caniatáu plant i 
ganfod sut gall eu gweithrediadau lleol effeithio ar lesiant byd-eang, a’u 
helpu i ddeall pa gamau gallant eu cymryd i helpu i ddiogelu dyfodol y 
blaned. Gall ymyrraeth gynnar gadarnhaol atal costau gofal iechyd uwch 
pan maent yn oedolion.
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Beth sydd gan ein cymunedau a’n rhanddeiliaid i’w ddweud
“Hirhoedledd, ffordd o fyw, ansawdd bywyd - rhaid i ni barhau i gymryd camau bach i  
wella ffyrdd pobl o fyw a’u disgwyliad oes. Mae nifer o gynlluniau bach wedi mynd a dod; 
mae angen i ni gadw arfer da”  
(Cyfranogwr yng nghyfarfod Ymgysylltu â’r Gymuned Rhymni Uchaf, 3 Hydref 2017)

Sut mae grymuso pobl? Mae angen gwybodaeth am yr ardal leol. Mae gwasanaethau lleol yn 
diflannu sy’n golygu ei bod yn anodd gweld y pedwar amcan a theimlo’n hyderus y byddant 
yn digwydd.” (Cyfranogwr yng nghyfarfod Ymgysylltu â’r Gymuned Islwyn Isaf, 10 Hydref 2017)

“Mae angen llwybr gwybodaeth clir ar drigolion – rhywun i ffonio, neu unigolyn/wasanaeth 
penodol. Mae hefyd angen lleoliad lle gall pobl fynd i gael rhagor o wybodaeth [gwefan] a 
phresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.”  
(Cyfranogwr yng nghyfarfod Ymgysylltu â’r Gymuned Islwyn Isaf, 10 Hydref 2017)

Mae meddygfeydd teulu yn cau mewn ardaloedd yn golygu bod gofal iechyd ataliol yn  
anodd i bobl sydd heb drafnidiaeth, pobl anabl a’r rheini sy’n dibynnu ar drafnidiaeth  
gyhoeddus” (Cyfranogwr yng nghyfarfod Ymgysylltu â’r Gymuned Rhymni Uchaf, 3 Hydref 2017)

Pam ddewison ni’r amcan hwn
Mae sefydliadau sy’n aelodau o’r Bwrdd yn bodoli i ddarparu gwasanaethau i, ac ar ran, y  
trigolion a’r amgylchedd maent yn byw ynddo. Fodd bynnag, mae angen symudiad sylfaenol 
yn y modd rydym yn cynllunio, yn siapio ac yn cyflawni gwasanaethau ar y cyd ag eraill, ond yn 
bwysicach fyth, gyda chymunedau. Rydym eisiau i drigolion allu cael mynediad at y  
gwasanaethau sydd eu hangen arnynt er mwyn edrych ar ôl eu lles eu hunain. Ynghyd â chamau 
gweithredu sy’n grymuso trigolion i ofalu am eu hanghenion corfforol, meddyliol a llesiant,  
rydym eisiau eu cefnogi i ddod yn aelodau cynhyrchiol a gweithredol o’r gymuned. 

Mae ein poblogaeth hŷn yn cynyddu a disgwylir iddi gynyddu’n gyflymach fyth yn y  
blynyddoedd i ddod. Mae’r cyfraniad cadarnhaol mae trigolion hŷn yn ei wneud yn y gymdeithas 
yn sylweddol, a chaiff ei gydnabod. Drwy gefnogi trigolion i gael bywyd iach ac annibynnol am 
mor hir â phosibl, gellir gwneud y mwyaf o’r cyfraniad hwn a lleihau’r galw ar wasanaethau sydd 
eisoes dan bwysau.

Ar hyn o bryd, caiff y rhan fwyaf o wasanaethau eu darparu pan fo trigolion mewn angen, megis 
trin salwch neu ymdrin â theulu sydd mewn argyfwng. Mae angen i ni symud yr holl  
wasanaethau cyhoeddus i fod o natur mwy ataliol, er mwyn canfod a mynd i’r afael â  
phroblemau cyn i’r unigolion gyrraedd pwynt argyfwng neu cyn fod angen triniaeth am gyflwr 
iechyd arnynt, er enghraifft. Bydd hyn hefyd yn cynnwys darparu trigolion â’r gefnogaeth, y  
cyngor a’r arweiniad sydd ei angen arnynt er mwyn gallu cymryd perchnogaeth a rheoli eu  
bywydau eu hunain.

Bydd rhoi’r adnoddau i randdeiliaid allu mabwysiadu ymddygiadau iach yn eu helpu i reali 
a chymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd corfforol, eu hiechyd meddwl a’u lles eu hunain. Mae 
dewisiadau ffordd o fyw yn achos allweddol o anghydraddoldeb iechyd, a gallant gael effaith 
mawr ar ddisgwyliad oes iach. 

Un o’r prif faterion a nodwyd yn yr Asesiad oedd y lefel weddol uchel o ddiweithdra ac, yn  
benodol, y diffyg gweithgarwch economaidd yn y fwrdeistref sirol. Yn anffodus, mae rhai o’n 
trigolion lleol sydd heb weithio erioed neu sydd wedi’u cyflogi mewn swyddi sgil isel iawn gan 
nad oes ganddynt y cymwysterau, y sgiliau na’r hyder sydd eu hangen arnynt i ymwneud yn 
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llawn â’r farchnad lafur. Mae rhai o’n rhanddeiliaid yn dod o deuluoedd lle nad oes neb wedi 
gweithio am genedlaethau, ac felly bydd angen cefnogaeth a chyfleoedd dwys arnynt i  
ddatblygu ac adeiladu ar eu gwybodaeth a’u sgiliau.

Drwy ein gwaith ymgysylltu, gwelwyd gwaith gwirfoddol fel ffordd i unigolion wneud y camau 
cyntaf tuag at gyflogaeth yn y dyfodol, drwy eu caniatáu i brofi byd gwaith a’u helpu i  
ddatblygu’r sgiliau y bydd cyflogwyr yn y dyfodol yn chwilio amdanynt. Bydd hefyd yn helpu i 
adeiladu eu hyder a chyfrannu at eu lles personol. Mae ganddo fuddiannau o safbwynt  
sefydliadol, gyda gwirfoddolwyr yn cyfrannu eu gwybodaeth a’u sgiliau eu hunain i’r sefydliad. 
Gall gwirfoddoli corfforaethol hefyd helpu i gyflawni cyfraniad sefydliad tuag at gymunedau 
lleol, drwy roi’r cyfle i staff gynnig eu hamser yn rheolaidd i helpu sefydliadau neu achosion lleol.

Gwelwyd prentisiaethau hefyd fel llwybr i gyflogaeth gynaliadwy a chyflog da. Yn ein  
gweithgarwch ymgysylltu gwelwyd ei bod nid yn unig yn hanfodol canfod gwaith, ond cael  
cyfleoedd i symud ymlaen. Ystyriwyd bod cyfleoedd prentisiaethau i drigolion iau a hŷn yn 
hynod bwysig, gan fod cyflogadwyedd cynyddol yn hanfodol er mwyn mynd i’r afael â thlodi a 
lleihau anghydraddoldeb ymhlith ein trigolion.

Mae’r Bwrdd yn cydnabod ei bod yn bosibl bod gan wahanol grwpiau o fewn ein poblogaeth 
gyffredinol (megis pobl hŷn, gofalwyr, plant a phobl ifanc, pobl ag anableddau ac ati) anghenion 
penodol sydd angen ymyriadau wedi’u targedu. Ynghyd â’r gwaith a gynhaliwyd ar  
ddatblygu’r Cynllun Llesiant hwn, cynhaliodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent Fwyaf 
Asesiad o Anghenion y Boblogaeth, sy’n nodi anghenion y bobl sydd angen gofal a chefnogaeth. 
Gosododd Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddyletswydd ar  
awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol i baratoi a chyhoeddi’r Asesiad hwn, ac i fynd i’r afael 
â’r materion hyn drwy Gynllun Ardal Ranbarthol. Bydd y Cynllun Ardal Ranbarthol yn cael ei 
gyhoeddi ym mis Ebrill 2018, ac mae gorgyffwrdd rhwng y Cynllun Ardal Ranbarthol a’r Cynllun 
Llesiant hwn. Gan hynny, bydd y cynlluniau’n cyd-fynd â’i gilydd o ran cyflawniad, gan sicrhau na 
chaiff camau gweithredu eu dyblygu. 

Mae’r Bwrdd yn cydnabod bod gan yr holl drigolion y potensial, waeth beth yw eu sefyllfa  
bersonol, i wneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal y maent yn byw ynddi a’r gymdeithas ar y cyfan.

Cyfrannu at yr Amcanion Llesiant Cenedlaethol

Cymru lewyrchus Bydd iechyd da a gwydnwch personol yn sicrhau bod trigolion yn gallu 
ymgysylltu’n llawn â’r farchnad lafur a helpu i gyfrannu at fwrdeistref sirol 
lewyrchus. Bydd poblogaeth ag addysg a sgiliau da yn galluogi trigolion 
i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth sydd yn yr ardal leol a’r rhanbarth 
ehangach.

Cymru gydnerth Bydd addysg dda a set sgiliau ddatblygedig yn galluogi trigolion i 
ymateb yn gadarnhaol i’r byd rydym yn byw ynddo sy’n newid yn  
barhaus, a’u galluogi nhw a’u teuluoedd i ddod yn fwy gwydn a hyblyg 
wrth wynebu newid yn y dyfodol. Bydd unigolion â iechyd gwell yn cael 
eu grymuso i gyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas.
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Cymru iachach Mae rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ein trigolion iddynt 
er mwyn gwella a rheoli eu hiechyd a’u lles eu hunain yn rhan bwysig o 
atal iechyd gwael. Mae gan ddiweithdra effaith enfawr ar les corfforol a 
meddyliol unigolyn. Mae cyflogaeth yn gwella teimladau o hunan-werth, 
hunan hyder, yn annog rhyngweithio cymdeithasol ac yn helpu  
unigolion i deimlo bod ganddynt le a gwerth mewn cymdeithas. Gellir 
lleihau’r galw ar wasanaethau sydd eisoes o dan bwysau drwy gefnogi 
trigolion i gael bywyd iach ac annibynnol am mor hir â phosibl.

Cymru sy’n fwy 
cyfartal

Mae pob unigolyn yn haeddu’r cyfle i gyflawni eu potensial, waeth beth 
yw eu nodweddion economaidd-gymdeithasol, eu cefndir neu eu  
hamgylchiadau. Bydd yr addysg gywir wedi’i hategu â’r sgiliau priodol yn 
eu darparu â’r adnoddau sydd eu hangen i gyrraedd cyflogaeth ac aros 
ynddo, a chymryd mantais o ddatblygiad parhaus a chyfleoedd  
hyfforddiant a all fod ar gael. Mae’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd o 
amddifadedd mewn perygl o ddioddef o iechyd gwael, ac felly dylai 
mabwysiadu ymddygiadau iach a lleihau’r bwlch mewn disgwyliad oes 
hyrwyddo cydraddoldeb.

Cymru o  
gymunedau 
cydlynus

Yn anffodus, mae diffyg cymwysterau addysgol, lefelau llythrennedd a 
rhifedd gwael, lefel uchel o ddiweithdra, salwch hirdymor a diffyg  
uchelgais wedi ymwreiddio yn nifer o’n cymunedau difreintiedig a  
phocedi llai ar draws y fwrdeistref sirol. Gall hyn deimlo fel  
proffwydoliaeth hunangyflawnol, gan fod unigolion yn methu â thorri’n 
rhydd o’r amgylchiadau hyn. Gall hyn arwain at ddiffyg rhyngweithio yn 
y gymuned, a lefelau troseddu uwch ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
ynghyd â lefelau uwch o ddefnydd o alcohol a chyffuriau. Bydd grymuso 
a galluogi unigolion i dorri’r cylchoedd hyn a’u hannog i ddod yn fwy o 
ran o’u cymunedau lleol yn helpu i sicrhau bod ein holl gymunedau’n 
dod yn leoedd gwell i fyw ac i weithio ynddynt yn y dyfodol.

Cymru â  
diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Bydd diffyg rhyngweithio â’r gymuned leol yn golygu nad yw unigolion 
a theuluoedd yn manteisio ar y cyfleoedd cymdeithasol sy’n bodoli. Yn 
ogystal, bydd incwm cartref is yn cyfyngu ar y cyfleoedd sydd gan  
oedolion a phlant i gymryd rhan mewn gweithgareddau megis  
chwaraeon, gweithgareddau hamdden a’r celfyddydau. Mae gwella  
iechyd yn grymuso unigolion i ddod yn aelodau gweithgar o’u cymuned.

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang

Bydd economi leol gref gyda lefelau cyflogaeth uchel yn helpu i gyfrannu 
at yr economi yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, ac felly’n cyfrannu at 
economi fyd-eang gref. Bydd gwella iechyd trigolion yn atal costau gofal 
iechyd uwch.
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Amcan 4:

Lleoedd 
Cadarnhaol
Galluogi ein cymunedau  
i fod yn wydn ac yn  
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LLEOEDD
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Beth sydd gan ein cymunedau a’n rhanddeiliaid i’w ddweud
“Mae angen hybiau cymunedol - gall rhai grwpiau fod yn ‘blwyfol’ iawn, eu gofod nhw ydyw 
ac nid gofod i’w rannu, does gan ardaloedd eraill ddim byd. Mae pobl yn allweddol i  
gydlyniad cymunedol, ond nid oes gan bob cymuned yr unigolyn cyswllt allweddol hynny. 
Mae angen i ni ddod o hyd iddynt.”  
(Cyfranogwr yng nghyfarfod Ymgysylltu â’r Gymuned Rhymni Uchaf, 3 Hydref 2017)

“Mae’r cynnydd mewn tai yn llenwi ein cefn gwlad. Mae hefyd yn meddiannu gwasanaethau 
megis addysg, cludiant ac ati, sydd â sgil-effaith ar yr ardal, sy’n effeithio ar les pobl.  
(Cyfranogwr yng nghyfarfod Ymgysylltu â’r Gymuned Islwyn Isaf, 10 Hydref 2017)

Pam ddewison ni’r amcan hwn
Mae gan yr amgylchedd rydym yn byw ynddo ran mawr i’w chwarae yng nghanfyddiad  
personol unigolyn o lesiant. Bydd cael cymunedau atyniadol, cysylltiedig y’u defnyddir yn dda, 
sydd â mynediad hawdd at amgylchedd naturiol, tai fforddiadwy a chynaliadwy, a lefelau  
troseddu isel yn cefnogi gwydnwch cymuned. Bydd aelodau’r Bwrdd yn cydweithio yn y dull 
hwn mewn ffordd fwy cynaliadwy, gan gymryd camau ar y cyd i hyrwyddo lleoedd cadarnhaol 
sy’n darparu ar gyfer lles cymunedol a phersonol.

Fel y trafodwyd yn flaenorol, o ran rhai o’n cymunedau mwy difreintiedig, mae anweithgarwch 
economaidd wedi’i normaleiddio ac mae tlodi ac anfantais wedi ymwreiddio. Bydd y dull ‘Deep 
Place’ 1 sy’n cael ei ddefnyddio ym Mharc Lansbury yng Nghaerffili (fel ffordd o fynd i’r afael  
â’r materion a brofwyd gan drigolion lleol) yn fodel o sut gallwn o bosibl ailadrodd gwelliannau 
o ran llesiant mewn cymunedau llai breintiedig ar draws y fwrdeistref sirol. Bydd hyn yn helpu’r 
cymunedau hyn i fod yn llawer mwy gwydn yn wyneb newidiadau anochel y dyfodol, ac yn rhoi’r 
adnoddau a’r gefnogaeth iddynt i’w galluogi i helpu eu hunain.

O’r Asesiad a’n gweithgarwch ymgysylltu, rydym yn gwybod bod trigolion yn gwerthfawrogi’r 
amgylchedd gwyrdd anhygoel maent yn byw ynddo, sy’n darparu buddiannau uniongyrchol a 
gofod ar gyfer ymlacio, gweithgarwch corfforol, dysgu a chysylltu â natur. Mae hefyd cyfoeth o 
fuddiannau eraill i’r amgylchedd naturiol y mae ein bodolaeth ac ansawdd bywyd yn  
dibynnu arno – o reoleiddio’r hinsawdd, i gynhyrchu bwyd, cynhyrchu ynni, lleihau risg llifogydd 
a lleihau’r effeithiau ar yr aer a llygredd eraill. Mae rhwydwaith o ofodau iach a chysylltiedig sy’n 
fioamrywiol gydag ecosystemau iach sy’n gweithio yn hanfodol ar gyfer llesiant, ac mae angen 
i ni sicrhau bod cymunedau lleol yn gallu helpu i’w diogelu a gofalu amdanynt, nawr ac yn y 
dyfodol.

O gymharu ag ardaloedd awdurdodau lleol eraill sydd â nodweddion tebyg, nid oes gan y  
fwrdeistref sirol nifer uchel o achosion o droseddu. Fodd bynnag, mae pocedi o droseddu yn 
bodoli, un ai’n dymhorol neu’n ofodol. Amlygodd ein gwaith ymgysylltu â’r gymuned bod  
pryderon ynghylch trosedd ac anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn benodol, er bod 
lefelau troseddu’n weddol isel. Mae teimlo’n anniogel yn y gymuned leol yn cael effaith  
sylweddol ar les personol, yn enwedig mewn unigolion sy’n fwy agored i niwed, ond gall hefyd 
effeithio ar ganfyddiad o’r gymuned ar y cyfan. 

Gall effeithiau gweledol troseddau amgylcheddol lefel isel (e.e. sbwriela, tipio anghyfreithlon a 
beicio modur oddi ar y ffordd) ddifetha ardal, ac mae’r effeithiau’n aml yn fwy difrifol mewn  
ardaloedd mwy difreintiedig, lle gall diffyg ystyriaeth gan rai effeithio ar y gymuned gyfan.
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1 Mae’r dull Deep Place yn ddull arloesol o adnewyddu cymunedol ac economaidd cynaliadwy, sy’n ceisio uno datblygiad  
economaidd lleol â strategaeth gyflogaeth leol, ac mae’n cyfuno’r ystod bresennol o ymyriadau gyda dull uniongyrchol o greu  
cyflogaeth i boblogaethau ymylol.
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Un o’r materion a fynegwyd gan drigolion yn ystod y gweithgarwch ymgysylltu â’r gymuned 
oedd yr angen i deithio i gael mynediad at wasanaethau iechyd, yn enwedig ysbytai mwy y tu 
allan i’r fwrdeistref sirol.  Roedd hyn yn arbennig yn broblem i unigolion â phroblemau  
hygyrchedd, o achos trafnidiaeth gyhoeddus a iechyd gwael presennol. Mae angen dull mwy 
ataliol wrth ddarparu gofal iechyd, drwy sicrhau bod gan weithwyr gofal iechyd y sgiliau cywir 
yn y lleoedd cywir ar yr adegau cywir.

Mae’r Bwrdd yn cydnabod y cysylltiadau cryf sydd gan drigolion â’u cymunedau, sy’n cynyddu 
eu hunaniaeth ddiwylliannol a chymdeithasol ac yn helpu i gefnogi etifeddiaeth hanesyddol 
yr ardal. Mae gan y fwrdeistref sirol ddiwylliant celfyddydol cyfoethog sydd wedi datblygu o 
draddodiadau diwylliannol Cymru, gyda nifer o gyfleoedd i unigolion fwynhau gweithgareddau 
megis celfyddyd gweledol, dawns, cerddoriaeth a chwaraeon. Gall y gweithgareddau hyn hefyd 
helpu i leihau teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd a galluogi trigolion i ddod yn aelodau 
mwy gweithgar yn eu cymuned. Roedd cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr  
ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd yn neges bwysig iawn o’r Asesiad, a bydd yn helpu i 
gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn  20502.

Cyfrannu at yr Amcanion Llesiant Cenedlaethol

Cymru lewyrchus Mae’r modd rydym yn rheoli ein hamgylchedd a’n hisadeiledd gwyrdd yn 
rhan hanfodol o gymdeithas garbon isel, gan ddarparu’r adnoddau  
naturiol y byddwn ni i gyd yn dibynnu arnynt ar gyfer ein ansawdd 
bywyd. Gallant hefyd ddarparu cyflogaeth a buddiannau eraill megis 
buddsoddiad mewnol a thwristiaeth. Bydd cymunedau cysylltiedig sydd 
â lefelau troseddu isel yn annog unigolion i fagu eu teuluoedd yn ein  
cymunedau, ac yn annog busnesau i ddechrau, datblygu a thyfu, ac  
felly’n darparu cyflogaeth i bobl leol ac yn cefnogi’r economi sylfaenol.

Cymru gydnerth Bydd creu cymunedau iach, gwyrdd, cysylltiedig a chynaliadwy ac sy’n 
gweithredu’n dda yn ein helpu i addasu ac ymateb i heriau y byddwn yn 
eu hwynebu yn y dyfodol. 

Gall rhwydwaith o ofodau a chynefinoedd gwyrdd sydd wedi’u cysylltu 
gynnig sawl budd ar gyfer lles amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd 
a diwylliannol i unigolion a natur.

Cymru iachach Mae cymunedau sydd â gofodau agored cyhoeddus gwell yn helpu 
trigolion i ddod yn fwy gweithgar ac i ymgysylltu, gyda iechyd meddyliol 
a chorfforol gwell, ac mae amgylchedd lleol atyniadol yn rhan bwysig o 
hyn. Bydd byw mewn ardal â lefel droseddu isel yn effeithio’n gadarnhaol 
ar deimladau lles cyffredinol, ac mae gallu cael mynediad at wasanaethau 
gofal iechyd priodol yn agos i lle mae trigolion yn byw hefyd yn helpu i 
wella lles. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau  
diwylliannol a chwaraeon yn helpu i leihau teimladau o arwahanrwydd 
ac unigrwydd.
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Cymru sy’n fwy 
cyfartal

Ni ddylai amgylchiadau economaidd-gymdeithasol fod yn rhwystr rhag 
mwynhau’r cyfleusterau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn y fwrdeistref 
sirol, yn enwedig gan ystyried y buddiannau posibl i’w lles. At hynny, 
dylai fod tegwch o ran darpariaeth gwasanaethau gofal iechyd priodol 
sy’n agos i lle mae trigolion yn byw ar draws ein holl gymunedau.

Cymru o  
gymunedau 
cydlynus

Bydd parch at ofodau cyhoeddus a rennir, ac anoddefgarwch o  
ymddygiad gwrthgymdeithasol a all eu difetha, yn creu teimladau o 
falchder, ac yn helpu trigolion i’w gwerthfawrogi. Mae gofodau gwyrdd 
o ansawdd da yn hanfodol er mwyn hyrwyddo canfyddiadau cadarnhaol 
o’r fwrdeistref sirol, ynghyd â sicrhau bod trigolion yn teimlo eu bod 
wedi’u cysylltu â’r gofodau sydd o’u hamgylch. Mae gweithgareddau  
diwylliannol a chwaraeon yn cynnig cyfle delfrydol i wella lles  
unigolion ac yn helpu i ddod â chymunedau ynghyd i rannu a chefnogi’r 
gweithgareddau hyn ar y cyd.

Cymru â  
diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Mae’r amgylchedd naturiol yn rhan bwysig o’r cysylltiad mae pobl yn ei 
deimlo gyda’r lle maen nhw’n byw ynddo a’u hunaniaeth bersonol eu 
hunain, yn enwedig o ran etifeddiaeth hanesyddol gyfoethog sy’n amlwg 
yn llawer o’r ardal amgylchynol. Bydd defnyddio ein gofodau gwyrdd ar 
gyfer chwaraeon a gweithgareddau hamdden, p’un ai’n ffurfiol neu’n  
anffurfiol, yn gwella lles corfforol a meddyliol ein trigolion. Bydd  
cyfleoedd i drigolion fwynhau gweithgareddau diwylliannol a chwaraeon 
yn helpu i sicrhau y caiff eu hunaniaeth cymdeithasol a diwylliannol ei 
ddiogelu a’i gynyddu. Bydd darparu cyfleoedd i drigolion ddefnyddio’r 
Gymraeg yn eu bywydau bob dydd hefyd yn helpu i sicrhau bod defnydd 
o’r iaith yn ffynnu yn y fwrdeistref sirol.

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang

Drwy ddiogelu a gofalu am ein hamgylchedd leol a’n hadnoddau  
naturiol, rydym yn deall ac yn parchu’r effaith mae ein gweithredoedd 
lleol yn ei gael ar yr amgylchedd byd-eang ac rydym yn ymdrechu i  
ddiwallu ein rhwymedigaethau byd-eang.
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Gweithgarwch Ymgynghori ac Ymgysylltu ar gyfer y Cynllun Llesiant 

Mae Pennod 4 (Cynnwys) Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol (SPSF 3) y canllawiau statudol ar 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn amlinellu bod gofyn i’r Bwrdd  
ymgynghori’n llawn â’r ymgynghoreion statudol canlynol:

• Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
• Y cyfranogwyr a wahoddwyd gan y Bwrdd
• Ei bartneriaid eraill
• Pa rai bynnag o’r personau a gafodd ond na wnaeth dderbyn gwahoddiad gan y Bwrdd o 

dan Adran 30 fe yr ystyria’r bwrdd yn briodol
• Pwyllgor trosolwg a chraffu’r awdurdod lleol
• Sefydliadau gwirfoddol perthnasol fel y mae’r Bwrdd yn ystyried yn briodol
• Cynrychiolwyr pobl sy’n byw yn yr ardal
• Cynrychiolwyr pobl sy’n cynnal busnes yn yr ardal
• Undebau llafur sy’n cynrychioli gweithwyr yn yr ardal
• Pobl gyda diddordeb mewn cynnal a gwella adnoddau naturiol yn ardal y bwrdd, fel yr 

ystyria’r bwrdd yn briodol
• Unrhyw bersonau eraill sydd ym marn y Bwrdd, â diddordeb yn y gwaith o wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal

Cytunodd y Bwrdd y byddai’r cyfnod ymgynghori statudol 12 wythnos ar y Cynllun Llesiant 
Drafft yn digwydd rhwng 25 Medi ac 18 Rhagfyr 2017. Anfonwyd e-byst unigol i’r canlynol,  
ynghyd â chopi o’r Cynllun Drafft a’r Cynllun Cyflawni Drafft:

• Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
• Llywodraeth Cymru
• Aelodau Seneddol yr ardal
• Aelodau Cynulliad yr ardal
• Aelodau Etholedig a Chynghorwyr Tref/Cymuned yr ardal
• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (ar ran sefydliadau gwirfoddol yn yr ardal)
• Unison, GMB ac Unite
• Fforwm Busnes Caerffili

Adroddwyd ar y Cynllun Llesiant Drafft wrth y Pwyllgor Craffu Partneriaethau ar 14 Medi 2017. 
Yn ogystal, cyhoeddwyd y Cynllun Drafft a dogfennau atodol ar wefan y Bwrdd ar 25 Medi 2017, 
ynghyd ag arolwg ar-lein a ellid ei ddefnyddio i gofnodi ymatebion i’r Cynllun Drafft.  
Cyhoeddwyd yr arolwg ar-lein ar sianeli cyfryngau cymdeithasol hefyd gan gynnwys Facebook a 
Twitter. Mae crynodeb o ganlyniadau’r arolwg ar-lein yn Atodiad 4.

Derbyniwyd nifer o ymatebion ysgrifenedig, a darperir crynodeb o brif bwyntiau pob un yn  
Atodiad 5.

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb, gan gynnwys pum gweithdy 
ymgysylltu â’r gymuned, un ym mhob un o’r pump ardal gymunedol; gweithdy Senarios y  
Dyfodol (yr holl bartneriaid sy’n rhan o’r gwaith gyda’r Ddeddf); Interact (rhwydwaith o  
sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc); cyfres o gyfarfodydd â’r rhwydwaith  
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Lleisiau’r Cymoedd; a gweithdy i’r Bwrdd er mwyn ystyried y meysydd gweithredu (neu’r  
camau i’w cymryd), ynghyd â ffocws ehangach ar fonitro ac atebolrwydd ar gyfer y Cynllun. Mae 
crynodeb ysgrifenedig o bob un o’r digwyddiadau ymgysylltu hyn ar gael yn Atodiad 8.

Dylid nodi bod yr ymatebion ysgrifenedig a’r cyfarfodydd wyneb yn wyneb wedi darparu ystod 
eang o sylwadau ac awgrymiadau o ran y Meysydd Gweithredu, a byddant yn cael eu datblygu 
drwy’r Cynllun Cyflawni Llesiant. Mae’r holl sylwadau wedi’u rhannu â’r Arweinydd Gweithredu 
Maes priodol, er mwyn eu defnyddio i lywio’r camau manwl o dan pob un Maes Gweithredu.

Sut Byddwn ni’n Cyflawni - Egwyddorion Allweddol 

Mae’r Cynllun Cyflawni Llesiant (gweler Atodiad 2) yn amlinellu’r camau i’w cymryd ar y cyd, pwy 
fydd yn rhan ohonynt a’r amserlen ddisgwyliedig ar gyfer pob cam unigol. 

Bydd y Bwrdd yn rheoli ei gyfrifoldeb ar gyfer cyflawni’r Cynllun Llesiant drwy’r Fframwaith  
Atebolrwydd Perfformiad (gweler Atodiad 9), sy’n darparu ar gyfer:

• System gynllunio integredig sy’n cysylltu Amcanion a Blaenoriaethau Llesiant lefel uchel yn 
y Cynllun Llesiant â chamau gweithredu a chyflawni.

• Strwythur sy’n cysylltu gwaith ar y cyd â phartneriaethau strategol eraill a chynlluniau 
statudol, i osgoi dyblygu ac i ddarparu llinell olwg glir o ran sut caiff camau gweithredu eu 
cyfarwyddo a’u cyflawni.

• Strwythur sy’n monitro perfformiad a chyflawniad.
• Fframwaith i nodi meysydd i’w gwella. 
• Fframwaith i nodi a rhannu arferion da.
• Cyfle i adolygu rhaglenni, prosiectau, mentrau a chamau gweithredu, gan sicrhau bod  

ffocws ar gyflawni Amcanion a Blaenoriaethau’r Cynllun.
• Eglurdeb o rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd priodol o ran perfformiad, cyflawniad a 

monitro.

Caiff y Cynllun Cyflawni Llesiant ei seilio ar bedwar Galluogwr a phump Maes Gweithredu. Bydd 
pob Galluogwr neu Faes Gweithredu yn gosod ei fesurau ei hun yn unol â’r gyfres ganlynol o 
egwyddorion y cytunwyd arnynt: 

• Rhaid i ddiben yr adrodd fod yn glir. 
• Mae’r mecanwaith adrodd yn llai pwysig nag ansawdd y drafodaeth y mae’r gwaith o 

adrodd yn ei alluogi.
• Gall y mesurau a ddewiswyd fod o unrhyw fath, cyhyd â’u bod yn ystyrlon ac yn dangos a 

yw cynnydd yn cael ei wneud. 
• Dylai nifer a math y mesurau fod yn briodol ar gyfer y camau gweithredu a’r canlyniadau, 

ac ni ddylent fod wedi’u cyfyngu i ddata a mesuryddion. Mae ansawdd y drafodaeth a  
dealltwriaeth o’r sefyllfa yr un mor bwysig â data. 

• Mae cyfathrebu effeithiol yn allweddol. Dylid ategu adroddiadau ysgrifenedig â  
chyflwyniadau ar lafar lle bo’n briodol. Dylai’r Bwrdd ddarparu adborth i bob Galluogwr 
neu Faes Gweithredu ar yr adroddiadau a’r cyflwyniadau a dderbyniwyd. 

• Dylai Meysydd Gweithredu ystyried setiau data sy’n rhyngberthyn fel bod modd cael 
dadansoddiad gwell o achos ac effaith ac i leihau gweithio mewn seilos.
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• Rhaid bod gonestrwydd ac aeddfedrwydd ynghylch beth sy’n gweithio a beth nad yw’n 
gweithio.

• Bydd y Pencampwr Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyflwyno’r adroddiad i’r Bwrdd.

Sut fyddwn ni’n atebol?
Bydd gan bob Maes Gweithredu Bencampwr Bwrdd a fydd yn uniongyrchol gyfrifol am gyflwyno 
adroddiadau bob chwe mis ac adroddiadau eithrio i’r Bwrdd. Yn ogystal, bydd gan bob Maes 
Gweithredu (a Galluogwr) Swyddog(ion) Arweiniol Maes Gweithredu, a fydd yn gweithio’n agos 
â’u Pencampwr Bwrdd i yrru cynnydd ac i lunio adroddiadau i’r Bwrdd.

Bydd adrodd am berfformiad yn digwydd bob chwe mis, ond bydd cyfle i adrodd rhwng hynny 
ar ffurf adroddiadau eithrio chwarterol os oes angen penderfyniad neu os yw materion yn dod i’r 
amlwg. Rhaid bod hyblygrwydd yn yr holl broses.

Bydd y berthynas waith agos rhwng y Pencampwyr Bwrdd a’r Swyddogion Arweiniol yn  
galluogi pontio anghenion sy’n gwrthdaro, sef cael adroddiadau rheolaidd ond gan ganiatáu 
adrodd mwy hyblyg. Bydd hyn yn gymorth wrth benderfynu pa faterion sydd angen eu codi, os 
oes angen penderfyniad na all aros tan y cyfnod adrodd nesaf, er enghraifft. Bydd hyn yn ffordd 
newydd o gysylltu adrodd gyda naratif, adrodd am eithriadau ac adborth. Bydd hyn hefyd yn 
darparu pwynt atebolrwydd canolog os nad oes gwybodaeth wedi’i darparu.  

Bydd adroddiadau perfformio’n cael eu gosod ar adran fonitro gwefan y Bwrdd  
(https://your.caerphilly.gov.uk/publicservicesboard/cy/content/cardiau-sgorio-ar-gyfer-
monitro) ac maent yn ffurfio rhan o bapurau cyfarfod pob cyfarfod chwarterol y Bwrdd.

Mae Pwyllgor Craffu Partneriaethau’r awdurdod lleol yn cael adroddiad eithrio cryno ym mhob 
un o’i gyfarfodydd, ac mae ganddo’r gallu i ddal aelodau’r Bwrdd i gyfrif am gynnydd cyflawniad.

Bydd y set Ddangosyddion Cenedlaethol (lle gellir ei allosod ar gyfer bwrdeistref sirol Caerffili) 
yn cael ei defnyddio lle bo’n briodol. Ni fydd y Dangosyddion Cenedlaethol yn cyfateb yn agos i’r 
camau gweithredu, ond bydd y mesuriad lefel cenedlaethol hwn yn dangos cynnydd dros amser 
yn yr ardal. 

Mae’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngwent wedi  
comisiynu Happy City (http://www.happycity.org.uk/) i ddatblygu:

1. Mynegai Lleoedd sy’n Ffynnu, a fydd yn adrodd ar amodau  
lleol o ran llesiant ar draws Gwent. Bydd yn helpu’r Bwrdd i  
ddeall ac i asesu penderfynyddion llesiant ac yn sefydlu’r sylfeini ar gyfer proses benderfynu 
a defnydd gwell o adnoddau, a fydd yn helpu i wella lles ein trigolion.

2. Pwls Hapusrwydd i Went, sef dull hygyrch ac addysgiadol a fydd yn mesur tri maes allweddol 
o les personol – sut mae pobl yn teimlo, sut maent yn ymddwyn a sut maent yn cysylltu ag 
eraill, ynghyd ag archwilio sut mae trigolion yn ymgysylltu â bywyd yn eu cymunedau. Bydd 
wedi’i lunio i fod yn ymgysylltiol ac yn addysgiadol i unigolion, gan ddarparu data hanfodol 
i’r Byrddau ar sut gallant gefnogi trigolion yn well i wella eu lles.

Gyda’i gilydd, bydd cyfuno allbwn, astudiaethau achos, canlyniadau poblogaeth, Dangosyddion 
Cenedlaethol, Mynegai Lleoedd sy’n Ffynnu a’r data Pwls Hapusrwydd yn helpu i dracio cynnydd 
dros amser.

32
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Amcanion Llesiant Sefydliadau Partner (Ebrill 2018) 

Mae gofyn i sefydliadau sy’n aelod o’r Bwrdd, ac sy’n ddarostyngedig i Deddf Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn eu rhinwedd eu hunain, bennu a diwallu eu Hamcanion Llesiant corff 
cyhoeddus eu hunain. Mae gofyn i bob corff cyhoeddus ystyried Amcanion Llesiant sefydliadau 
eraill, a rhai’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, wrth ystyried sut y byddant yn gwneud y  
cyfraniad mwyaf posibl i Amcanion Llesiant Cenedlaethol Cymru.

Gwahoddir Heddlu Gwent a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent fel partneriaid  
aelodaeth lawn i’r Bwrdd. Yn sgil deddfwriaeth y llywodraeth ganolog, mae gofyn i’r  
Comisiynydd Heddlu a Throseddu bennu’r Cynllun Heddlu a Throseddu lleol ar gyfer ardal y 
gweithlu. O ganlyniad i Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae  
gofyniad i gydweithredu ar Heddlu Gwent, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yr awdurdod 
lleol, y Bwrdd Iechyd lleol, y Gwasanaeth Tân ac Achub lleol a’r Gwasanaethau Prawf, i ystyried 
blaenoriaethau ei gilydd ac i gydweithredu.

Mae blaenoriaethau Cynlluniau Heddlu a Throseddu yn para hyd cyfnod swydd y Comisiynydd, 
ond mae Amcanion Llesiant partneriaid y Bwrdd yn para cyfnodau amrywiol. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
• Cefnogi pob rhiant sy’n disgwyl plentyn a rhoi cefnogaeth i bob  

plentyn yng Ngwent i sicrhau’r dechrau gorau mewn bywyd.
• Cefnogi oedolion a phlant yng Ngwent i fyw’n iach ac i heneiddio’n dda, fel bod modd cadw 

annibyniaeth a mwynhau bywyd o ansawdd uchel hyd at oedran hen.
• Hyrwyddo lles meddyliol fel sylfaen i iechyd, gan adeiladu gwydnwch personol a  

chymunedol.
• Annog cyfranogiad pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau a’r rheini y maent yn eu cefnogi 

mewn penderfyniadau ar y cyd o ran eu cynlluniau iechyd a gofal, ac o ran cynllunio a  
gwerthuso gwasanaethau ehangach fel ein bod ni, gyda’n partneriaid, yn cyflawni amcanion 
sydd fwyaf o bwys i’n pobl.

• Sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau’r GIG wrth gyflawni 
canlyniadau a gynlluniwyd ar gyfer gwasanaethau a chleifion, drwy gyfathrebu ardderchog, 
monitro a thracio systemau ym mhob maes clinigol.

• Hyrwyddo gweithlu amrywiol sy’n gallu mynegi eu treftadaeth ddiwylliannol, gyda  
chyfleoedd i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

• Datblygu ein staff i fod y gorau gallant fod gyda lefelau uchel o lesiant ymhlith cyflogeion a, 
fel y cyflogwr mwyaf yng Ngwent, hyrwyddo gyrfaoedd y GIG a darparu cyfleoedd i  
wirfoddoli a phrofiad gwaith.

• Lleihau ein heffaith negyddol ar yr amgylchedd drwy raglen adeiladu cyfalaf gyfrifol a dull 
cynaliadwy o ddarparu gwasanaethau i adeiladau gan gynnwys rheoli carbon a gwastraff, 
cynnal proses gaffael ar sail cost oes cyfan a chefnogi cyrchu’n lleol, hyrwyddo teithio  
cynaliadwy a heini, a gwella iechyd yr amgylchedd.

• Cynllunio a diogelu gwasanaethau gofal iechyd cynaliadwy a hygyrch, sy’n amrywio o atal 
hyd at driniaeth, adsefydlu ac adfer sy’n diwallu anghenion cyfredol a rhai’r dyfodol ac yn 
mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a lefelau amrywiol o angen yn ein cymunedau.

• Parhau i integreiddio ein camau gweithredu â’r cyhoedd ehangach, partneriaid annibynnol a’r 
sector gwirfoddol, gyda’r nod o ddatblygu gwasanaethau system wedi’u lliflinio ar gyfer pobl 
sy’n defnyddio ein gwasanaethau a’r rheini maent yn eu cefnogi.
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
• Gwella cyfleoedd addysg i bawb.
• Galluogi cyflogaeth.
• Mynd i’r afael ag argaeledd, cyflyrau a chynalawyedd tai ar draws y fwrdeistref sirol a darparu 

cyngor, cymorth neu gefnogaeth i helpu gwella lles pobl. 
• Hyrwyddo system gludiant modern, integredig a chynaliadwy sy’n cynyddu’r cyfleoedd,  

hyrwyddo ffyniant a lleihau’r effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd. 
• Creu bwrdeistref sirol sy’n cefnogi dull byw iachus
• Cefnogi dinasyddion i aros yn annibynnol a gwella eu lles.

Heddlu Gwent a Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu
• Cymryd camau i atal a lleihau troseddu drwy weithio â sefydliadau partner  

a chymunedau i fynd i’r afael â throseddau sy’n peri’r bygythiad, y niwed a’r  
risg mwyaf, ac yn arbennig y troseddau hynny a gyflawnir yn erbyn y rhai  
sydd fwyaf agored i niwed. 

• Darparu cefnogaeth ardderchog i holl ddioddefwyr troseddau, gan  
ganolbwyntio’n benodol ar atal niwed difrifol pellach. 

• Sicrhau bod yr heddlu, partneriaid a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu  
a Throseddu yn ymgysylltu â chymunedau i annog, i helpu ac i’w cefnogi  
i gydweithio er mwyn aros yn ddiogel.

• Sicrhau bod yr heddlu’n gweithio’n agos â sefydliadau partner i fynd i’r  
afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithiol.

• •Sicrhau bod Heddlu Gwent a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sefydliadau 
sy’n perfformio’n dda ac sy’n gwerthfawrogi ac yn buddsoddi yn ein staff i gyflawni gwerth 
am arian wrth ddarparu gwasanaethau nodedig sy’n diwallu anghenion pob un o’n  
cymunedau. 

Cyfoeth Naturiol Cymru
• Hyrwyddo amgylchedd Cymru a gwaith o reoli  

adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy.
• Sicrhau y caiff tir a dŵr yng Nghymru eu rheoli’n gynaliadwy ac mewn modd integredig.
• Gwella gwydnwch ac ansawdd ein ecosystemau.
• Lleihau’r risg i bobl a chymunedau o beryglon amgylcheddol megis llifogydd a llygredd.
• Cynorthwyo pobl i fyw bywydau iach a mwy cyflawn.
• Hyrwyddo busnes llwyddiannus a chyfrifol, sy’n defnyddio adnoddau naturiol heb eu difrodi.
• Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru i fod yn sefydliad ardderchog, sy’n darparu gwasanaeth o’r 

ansawdd orau i gwsmeriaid.

Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Adeiladu capasiti a chefnogi newid mewn systemau,  

i ddiogelu a gwella iechyd a lleihau anghydraddoldeb.
• Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i’n plant, gan gynnwys  

cyfleoedd i dyfu, i chwarae ac i ddysgu mewn amgylchedd iach a diogel.
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• Cefnogi’r GIG i ddarparu gwasanaethau teg, cynaliadwy o ansawdd uchel sy’n diwallu  
anghenion trigolion ar bob cam yn eu bywydau.

• Lleihau risgiau i iechyd y cyhoedd gan glefydau, peryglon amgylcheddol ac achosion brys 
cyfredol a rhai sy’n dod i’r amlwg.

• Dylanwadu ar bolisi, cynllunio a dylunio i greu cymunedau cynaliadwy, cydlynol, sy’n ffynnu’n 
ddiwylliannol er mwyn mynd i’r afael â phenderfynyddion iechyd a thorri’r cylch tlodi ac  
anfantais.

• Manteisio ar ein hadnoddau naturiol a diwylliannol er mwyn hyrwyddo iechyd corfforol a 
meddyliol a lles, a chreu Cymru garbon isel sy’n wydn yn amgylcheddol.

• Cryfhau ein rôl yn natblygiad iechyd a chynaliadwyedd byd-eang, gan wireddu buddiannau 
ymgysylltu’n rhyngwladol.

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
• Byddwn yn lleihau perygl - drwy weithio gydag  

eraill i ddiogelu ein cymunedau rhag niwed neu’r perygl o niwed.
• Parhau i ymgysylltu a chyfathrebu drwy ddatblygu ffyrdd mwy effeithlon ac effeithiol o  

ymgysylltu a chyfathrebu â’n cymunedau am ein gwasanaethau.
• Meithrin adnoddau cynaliadwy drwy sicrhau ein bod yn denu, datblygu a chadw gweithlu 

sy’n adlewyrchu ein cymunedau ac yn gallu darparu gwasanaethau effeithiol heddiw ac yn y 
dyfodol. Byddwn hefyd yn lleihau effaith ein gwasanaethau ar yr amgylchedd i sicrhau  
cynaladwyedd yn y dyfodol.

• Defnyddio a chynnal technoleg i sicrhau ein bod yn galluogi darparu gwasanaethau effeithlon 
a gwell.

• Byddwn yn cryfhau partneriaethau drwy weithio gyda’n Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i 
gefnogi cymunedau lleol.

Llywodraeth Cymru
Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol
http://gov.wales/docs/strategies/170919-prosperity-for-all-cy.pdf

• Ffyniannus a Diogel
• Cefnogi pobl a busnesau i yrru ffyniant
• Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhanbarthol a hyrwyddo gwaith teg
• Gyrru twf cynaliadwy a brwydro newid hinsawdd

• Iach ac Egnïol
• Darparu gwasanaeth iechyd a gofal o ansawdd da sy’n addas ar gyfer y dyfodol
• Hyrwyddo iechyd a lles da i bawb
• Adeiladu cymunedau iach ac amgylcheddau gwell

• Uchelgeisiol ac yn Dysgu 
• Cefnogi pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial
• Adeiladu uchelgais ac annog dysgu gydol oes
• Darparu’r sgiliau cywir i bawb mewn byd sy’n newid

• Unedig ac yn Gysylltiedig
• Adeiladu cymunedau, diwylliant a iaith gwydn
• Darparu isadeiledd modern a chysylltiedig
• Hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd
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