Adroddiad Blynyddol 2020/21 Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerffili
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Cynllun Lles 'Y Gaerffili a Garem'
Mae'r Cynllun Lles yn pennu pedwar Amcan cyffredinol (y Pedwar Peth Cadarnhaol) - Newid
Cadarnhaol, Dechrau Cadarnhaol, Pobl Gadarnhaol a Lleoedd Cadarnhaol. Mae'r fframwaith
hwn yn nodi sut y cafodd y gwaith i gyflawni'r Amcanion hyn (y Cynllun) ei strwythuro, ei reoli
a'i fonitro. Caiff y rhain eu cefnogi a'u hategu gan bedwar Hwylusydd a dangosir hyn yn y
diagram isod:
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Roedd y Cynllun yn cynnwys chwe Maes Gweithredu’n wreiddiol, ond wrth i ni weithredu'r
Cynllun, daethom i'r casgliad bod angen ychwanegu Ardal Weithredu newydd, ac felly mae
Maes Gweithredu "Gofalu am Gaerffili" wedi'i chynnwys eleni. Mae'r Adroddiad Blynyddol
hwn wedi'i strwythuro i adlewyrchu'r Meysydd Gweithredu a Hwyluswyr hyn fel y nodir isod gallwch glicio ar y pennawd perthnasol a mynd yn syth i adran unigol yr adroddiad yn fanwl os
byddwch am wneud hynny.

Prif Gynnwys
Cyflwyniad gan Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili

Meysydd Gweithredu
Maes Gweithredu 1 - Y dechrau gorau mewn bywyd
Maes Gweithredu 2a - Gwirfoddoli
Maes Gweithredu 2b - Twf swyddi a chymorth cyflogadwyedd (a elwid gynt yn faes
Prentisiaethau)
Maes Gweithredu 3 - Iechyd a Lles Da
Maes Gweithredu 4a - Cymunedau mwy diogel
Maes Gweithredu 4b - Cymunedau cydnerth
Maes Gweithredu 5 - Gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol lleol
Maes Gweithredu 6 - Gofalu am Gaerffili - Maes Gweithredu newydd a ychwanegwyd yn
2021

Hwyluswyr
Hwylusydd 1 - Cyfathrebu ac ymgysylltu
Hwylusydd 2 - Caffael
Hwylusydd 3 - Rheoli asedau

Rydym hefyd wedi rhoi diweddariadau ar wahân ar y ddau faes canlynol, sy'n trawsdorri nifer
o'r prif Feysydd Gweithredu:
Gwasanaethau ieuenctid
Iaith a diwylliant Cymru
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Ac yn olaf
Edrych tua’r dyfodol
Mesur ein cynnydd
Cysylltwch â Ni
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Cyflwyniad gan Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, y
Cynghorydd Philippa Marsden
Croeso i'r Adroddiad Blynyddol gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili (BGC) ar gyfer
2020/21, gan dynnu sylw at y cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a
Garem' 2018-2023. Mae'r adroddiad eleni yn cwmpasu'r cyfnod o’r 1af Hydref 2020 i’r 30ain
Medi 2021 wrth i adroddiad y llynedd gael ei ohirio oherwydd ymateb i’r pandemig Covid-19.
Mae'r adroddiad yn rhoi enghreifftiau gwych o sut mae holl bartneriaid BGC Caerffili wedi
parhau i ymateb i'r heriau rydym wedi’u hwynebu, yn yr hyn a fu'n flwyddyn anodd iawn i bob
un ohonom.
Diddymwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili eleni, o blaid uno â'n partneriaid i
ffurfio BGC Gwent. Roedd hyn yn dilyn adroddiad gan Archwilio Cymru ar effeithiolrwydd
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, a argymhellodd (ymhlith pethau eraill) fod Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus yn datblygu modelau gweithio hyblyg, megis uno. Roedd y pum
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar wahân yng Ngwent eisoes wedi cydweithio ar nifer o
brosiectau rhanbarthol, er enghraifft, darparu pwyntiau gwefru cerbydau trydan ac adolygiad o
asedau adeiladu'r sector cyhoeddus. Mae uno yn darparu model mwy syml a llyfn ac yn cydfynd yn agosach â byrddau rhanbarthol eraill sy'n bodoli eisoes, megis y Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol a'r Byrddau Diogelu.
Er bod BGC Caerffili wedi diddymu fel rhan o'r broses o greu BGC Gwent, mae'r Cynllun
Llesiant presennol yn dal â bron i ddwy flynedd ar ôl i'w weithredu. Mae Grwpiau Cyflenwi
Lleol ym mhob ardal awdurdod lleol yng Ngwent yn cael eu sefydlu i sicrhau bod y Cynlluniau
Llesiant presennol yn parhau, ac i gyfrannu at yr amcanion llesiant ar gyfer Gwent. Mae
Hyrwyddwyr Bwrdd Caerffili o'r hen BGC wedi ymrwymo i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r
Meysydd Gweithredu yn y Cynllun Llesiant presennol, er mwyn cefnogi gweithgarwch
cydweithredol, i gytuno ar adroddiadau perfformiad ac i gefnogi proses graffu awdurdodau
lleol tan 2023. Bydd diweddariadau perfformiad yn parhau i gael eu hychwanegu at wefan
BGC Caerffili tan ddiwedd y Cynllun Llesiant presennol.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gosod dyletswydd ar Fyrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus i lunio Asesiad Llesiant lleol bob pum mlynedd. Oherwydd y cynlluniau i uno,
mae'r pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhanbarth Gwent wedi bod yn cynnal y
broses asesu nesaf ar y cyd, gan gynhyrchu un asesiad ar gyfer Gwent gyfan, gydag
asesiadau lleol ar gyfer cymunedau ym mhob ardal awdurdod lleol. Bydd y Cynllun nesaf ar
draws Gwent, gyda chynlluniau ar gyfer yr ardaloedd lleol yn cael eu cynnwys, a byddant yn
cael eu cyhoeddi erbyn 5ed Mai 2023.
Mae'n fraint i mi fod wedi cadeirio BGC Caerffili, gan weithio gyda phobl fedrus ac
ymroddedig iawn o wasanaethau cyhoeddus a gwirfoddol ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Hoffwn ddiolch i'r Bwrdd am y cymorth a'r gefnogaeth dros y cyfnod hwnnw, ac edrychaf
ymlaen at barhau fel Cadeirydd BGC Gwent am y ddwy flynedd nesaf, gyda chymorth staff
CBS Caerffili, sydd hefyd wedi ymgymryd â'r rôl o gydlynu gweithgareddau BGC Gwent am y
ddwy flynedd gyntaf.
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Maes Gweithredu 1 - Y dechrau gorau mewn bywyd
Yn ystod y 18 mis diwethaf rydym wedi ymateb i’r pandemig Covid-19 sydd, wrth gyflwyno
heriau amrywiol, hefyd wedi creu nifer o gyfleoedd.
Mae gwaith Rhaglen Trawsnewid Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar – datblygu a phrofi ein
model cynenedigol i 7 mlynedd y blynyddoedd cynnar – wedi cymryd cam enfawr ymlaen ym
Mwrdeistref Sirol Caerffili ac mae wedi cael ei groesawu fel ffordd newydd o weithio gan bob
partner.
Yn ystod haf 2020, roedd Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg i fod i ail-gomisiynu’r holl
brosiectau i'w cyflawni o fis Ebrill 2021. Rhoddodd y rhaglen Dechrau Gorau mewn Bywyd
bersbectif gwahanol i ni ar ba wasanaethau y dylid eu comisiynu a'n gwthio tuag at ddatblygu
un model darparu system. Dyfarnwyd prosiectau a ariennir ar y cyd ar gyfer cynlluniau
datblygu iaith cyffredinol i Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (CMGG), a dyfarnwyd
cyllid cymorth fforwm cymunedol a grwpiau cymheiriaid i'r Rhwydwaith Rhieni.
Dywedodd teuluoedd wrthym eu bod eisiau system symlach lle mai dim ond unwaith yr oedd
yn rhaid iddynt ddweud eu stori, gyda phobl yn ymateb i'w hanghenion yn hytrach na chynnig
bwydlen o atebion posibl oddi wrth wahanol ddarparwyr. Mae Hwb y Blynyddoedd Cynnar
wedi'i ddatblygu gyda'r tîm, sydd â sgyrsiau "Beth sy'n Bwysig" i helpu i ddeall anghenion y
teuluoedd a'r achosion sylfaenol y mae angen mynd i'r afael â hwy. Yna maent yn cydlynu'r
ceisiadau am gymorth ac yn trefnu i'r gweithiwr gysylltu â'r teulu i gynnig cymorth pwrpasol.
Ym mis Medi 2021, edrychwyd ar sut y gallwn gydleoli Timau Dechrau'n Deg ac ymweliadau
iechyd generig gyda thimau awdurdodau lleol mewn canolfannau integredig ar draws y
Fwrdeistref Sirol. Er bod hyn dal yn gynnar yn ei ddatblygiad, mae'n ffordd gadarnhaol
ymlaen o wella cyfathrebu, rhannu gwybodaeth a sgiliau, helpu i feithrin perthnasoedd a
symud tuag at y nod o ddarparu gwell cymorth i deuluoedd.
Mae'r teuluoedd wedi ymateb yn dda ac er mai dim ond 6 mis oed yw model y Bwrdeistref
Sirol, mae'r adborth eisoes yn gadarnhaol iawn. Mae llawer o geisiadau am gymorth gan
deuluoedd, gyda'r tîm ar hyn o bryd yn gweithio gyda 920 o blant o ran ymyrraeth gynnar,
ynghyd â'r holl blant sy'n cael gofal plant neu gymorth arall a ariennir yn gynhwysol.
Dyfyniadau adborth gan deuluoedd
"Rydym wedi dysgu cymaint o strategaethau nawr ar ddeall anghenion ein plentyn a sut i ddelio â'i
ymddygiad. Mae'r gefnogaeth a gawsom wedi bod yn amhrisiadwy wrth wneud ein bywyd cartref yn
llawer gwell ac erbyn hyn mae llai o ddrwgdeimlad gan ein bod i gyd yn defnyddio'r un strategaethau a
dulliau rhianta. Mae bywyd yn llawer hapusach, ac mae ein mab yn gwneud cynnydd yn yr ysgol gan
fod yr ysgol hefyd yn deall ei anghenion" - Rhiant plentyn a drosglwyddodd i'r ysgol. Cynghorydd
Anghenion Cyfathrebu Cymdeithasol
"Nid oedd gan Mam drefn ar bethau, felly fe wnaethon ni weithio ar drefn a fyddai’n ei helpu i fynd i
mewn i drefn feunyddiol. Ar ôl deuddydd fe ffoniodd fi i ddweud ei fod yn mynd yn dda ac wedi
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gwneud ei bywyd yn haws, ac roedd y plant yn gwrando mwy ac yn mynd i'r gwely’n gynharach" Cymorth i Deuluoedd
"Hoffwn ddweud diolch am y gefnogaeth rydych chi wedi'i rhoi i mi. Dwi ddim yn meddwl y byddwn i le
ydw i heddiw hebddo. Rwy'n teimlo'n fwy fel fi unwaith eto" - Cymorth i Deuluoedd
"Diolch am bopeth rydych chi'n ei wneud, ydych chi'n gwybod eich bod yn fy helpu i gyrraedd un cam
yn nes at y plant, ac mae hynny'n golygu'r byd i mi. Rydych chi wedi rhoi cymaint i fi feddwl amdano, a
chymryd i mewn, wrth iddyn nhw dyfu. Pan fyddaf wedi gwneud y cwrs olaf nawr, gallaf wneud yr
asesiad hwnnw a gwybod yn iawn ble es i o'i le a gobeithio’u cael yn ôl rhyw ddydd" - Cymorth
pwrpasol yn y sefyllfa Diogelu
"Dyma'r peth gorau i mi ei wneud erioed. Diolch yn fawr am gynnig hyn i mi. Mae wedi gwneud i mi
grio, gwneud i mi chwerthin ond hefyd wedi gwneud i mi sylweddoli fy mod i'n rhiant da ac mae gen i
berthynas ardderchog gyda fy mhlentyn" - Canllawiau Rhyngweithiol Fideo
"Mae X wedi bod wrth ei fodd yn derbyn pecynnau hwiangerddi. Mae'n canu drwy'r amser, hyd yn oed
pan fydd yn y gwely, gallaf ei glywed ar y monitor babanod. Mae S wrth ei bodd yn canu ac yn canu
drwy'r amser. Mae hi wedi dechrau canu mwy o hwiangerddi ers cael y pecynnau" - Cymorth Iaith
Gynnar
"Rwyf wedi gweld K a'i chydweithwyr yn amhrisiadwy wrth fy nghefnogi i a'm teulu. Mae K bob amser
wedi bod yn hawdd mynd ato ac nid yw’r beirniadu. Mae wedi ennill fy ymddiriedaeth ar ôl profiadau
blaenorol o bobl mewn 'awdurdod' yn barnu ac yn bygwth fy nheulu gydag atgyfeiriadau ar unwaith, pe
na fyddem yn gwneud yr hyn yr oeddent am i ni ei wneud. Roedd hyn wedi gwneud i fi fod yn
wyliadwrus o fod yn agored a cheisio'r cymorth yr oedd ei angen arnaf. Mae K wedi fy nghefnogi drwy
gyfnodau anodd ac wedi fy helpu i gael yr help yr oedd ei angen arnom heb ei orfodi arnaf".
"Mae'r cyrsiau Solihull a PNP sy'n cael eu cynnig yn wych o ran rhoi cyfle i ddysgu am sut mae plant
yn datblygu a sut i fod yn rhiant gwell. Fe wnaethant hefyd fy helpu i weld nad oeddwn ar fy mhen fy
hun, a'm helpu i ddod o hyd i rwydwaith cymorth o rieni eraill. Mae'r cwrs STEPS yn fy helpu i newid
fy meddwl sefydlog ac i gydnabod yr effaith y mae hunan-siarad negyddol yn ei gael arnaf i a'r rhai
o'm cwmpas."
"Er bod yn rhaid i'r gefnogaeth wyneb yn wyneb a grwpiau ddod i ben ar ôl i'r pandemig daro,
parhaodd K i'n cefnogi gystal ag y gallai. Roeddwn bob amser yn gwybod mai dim ond neges tecst i
ffwrdd oedd hi, os oedd angen cyngor neu gymorth arnaf. Roedd y parti rhithwir a drefnodd ar gyfer ail
ben-blwydd y babanod yn ffordd wych o'n cael yn ôl at ein gilydd ac ail-ymgysylltu â'r gefnogaeth a
oedd ar gael."
"Mae'r gefnogaeth a gynigir gan y tîm hwn wedi bod yn wych a dydw i ddim yn credu y bydden ni'n
gwneud cystal ag yr ydym hebddo."
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01 - Mam a babi yn mwynhau cefnogaeth gan brosiect BSIL

Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys

Maes Gweithredu 2a - Gwirfoddoli
Mae'r Maes Gweithredu Gwirfoddoli yn parhau i fod yn ffocws allweddol yn ein hagenda
llesiant ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, gan ei bod yn cael effaith sylweddol ar bob un o'r pedwar
Amcan Llesiant. Mae gwirfoddoli cadarnhaol yn parhau i roi manteision i wirfoddolwyr yn
amrywio o ennill sgiliau newydd, hybu rhagolygon gyrfa, ymdeimlad o gyflawniad a mwynhau
gwell iechyd corfforol a meddyliol. Ac yn ystod pandemig Covid-19, mae cyfleoedd
gwirfoddoli wedi cynyddu’r cwmpas i gysylltu pobl â’u cymunedau yn fawr.
Mae'r Cynllun Gweithredu Gwirfoddoli bellach yn ymgorffori Model Gofal Caerffili ac yn
gysylltiedig â hyn, y bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chymdeithas
Mudiadau Gwirfoddol Gwent (CMGG). Mae CMGG wedi cyflogi Cydlynydd Gwirfoddolwyr ar y
cyd â'r Cyngor drwy'r fenter Cynllun Cyfeillio, gan edrych ar recriwtio gwirfoddolwyr o fewn
cronfa staff CBSC ac yn allanol, i roi cymorth i bobl agored i niwed ac ynysig yn y Fwrdeistref
Sirol.
Mae llwyfan digidol Gwirfoddoli Cymru hefyd wedi bod yn allweddol wrth gefnogi'r broses o
recriwtio gwirfoddolwyr drwy gydol y pandemig ar gyfer partneriaid y BGC, yn ogystal â
gweithgareddau sy'n gysylltiedig â Covid-19 gan gynnwys Ffrind i Mi, Beicwyr Presgripsiwn,
Ymddiriedolaeth The Parish a Risca CV19 (CVUK).

8/37

Un o'r prif flaenoriaethau oedd cyfleu'r ddealltwriaeth o newidiadau polisi allweddol, ac mae
CMGG wedi bod yn allweddol wrth gysylltu â Llywodraeth Cymru a Chyngor Mudiadau
Gwirfoddol Cymru (y WCVA) ar y newidiadau hyn, eu diweddaru a'u cyfleu i sefydliadau
gwirfoddol pan fo angen.
Yn dilyn uno'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngwent yn un BGC rhanbarthol, bydd
yr angerdd i barhau â'r mudiad gwirfoddoli gyda'r Ardal Weithredu yn parhau i fod ar flaen y
gad ym meddyliau partneriaid y BGC drwy gydol y flwyddyn nesaf.
Mae'r canlynol yn enghreifftiau o rai o'r mentrau sydd wedi digwydd drwy'r sector gwirfoddol
yn y Fwrdeistref Sirol dros y flwyddyn ddiwethaf.
Dyfyniadau gan wirfoddolwyr yng Ngerddi Addysgol Taraggan
"Stephen – Rwy'n 37 mlwydd oed ac wedi mynychu Gerddi Addysgol Taraggan dros y 7 mlynedd
diwethaf. Rwy'n mwynhau fy mhrofiadau ac yn cwrdd â phobl newydd ac yn rhyngweithio'n
gymdeithasol â nhw. Rwy'n cynnal y gwelyau uchel a heddiw dw’i wedi plannu moron. Rwy'n caru’r
gwaith."
Mae Phil yn 66 mlwydd oed ac wedi mynychu'r prosiect am y 4 blynedd diwethaf. "Ym mis Ionawr fe
ddes i'n bensiynwr, rwy'n diflasu yn y tŷ, felly rwy'n mynychu 3 diwrnod yr wythnos erbyn hyn. Mae
hyn yn ysgogi fy meddwl ac yn fy nghadw i’n symud."
Mae Julie yn 50 mlwydd oed – lleoliad drwy’r llwyfan. "Yn rhyfeddol sut mae fy mhrofiadau wedi codi fy
ysbryd yn bersonol, mae wedi newid fy mywyd yn llwyr, oherwydd cyn yr ymgysylltu hwn roeddwn i'n
teimlo'n isel a digalon. Rwy'n mwynhau rhoi a rhannu a dod yn arweinydd tîm, rwyf hefyd wedi
goresgyn fy ofn o wenyn ac yn awr yn rheoli'r cychod gwenyn."

02 - Gwirfoddolwyr yng Ngerddi Addysgol
Tarragon
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03 - Gwirfoddolwyr yng Ngerddi
Addysgol Tarragon

04 - Tîm Gwirfoddoli Caerffili
05 - Neuadd Eglwys Santes
Gwladys - Cynorthwywyr prosiect
Cwpwrdd Cymunedol

07 - Neuadd Eglwys Santes Gwladys
- Cynorthwywyr prosiect Cwpwrdd
Cymunedol

06 - Neuadd Eglwys Santes Gwladys Prosiect Cwpwrdd Cymunedol – dillad ar
werth

09 - Eva yng Ngŵyl Breakout RecRock
08 - Preswylydd Byw â Chymorth
Gofal Liberty

AA2a - Vol sec video
Cefn Forest eco park mural video.MP4

10 - Ieuenctid Coed Duon (Prosiect
Murlun Cash4U)/Cyfeillion Ecoparc
Cefn Fforest
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11 - Ieuenctid Coed Duon
(Prosiect Murlun
Cash4U)/Cyfeillion Ecoparc Cefn
Fforest

12- Fideo o furlun llawn Ecoparc Cefn
Fforest

13 - Groundwork Cymru - polydwnel
fel yr oedd wrth ddychwelyd o'r
cyfnod clo

14 – Groundwork Cymru polydwnel
ar ôl gwaith adfer

Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys
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15 – Groundwork Cymru - enghraifft o
sbwriel a dynnwyd o afon

Maes Gweithredu 2b - Twf swyddi a chymorth cyflogadwyedd (a elwid gynt
yn faes Prentisiaethau)
Cymorth cyflogadwyedd
Mae cymorth cyflogaeth wedi gweld adfywiad sylweddol, yn enwedig yn ystod y 6 mis
diwethaf, gan fod yr economi wedi parhau i ailagor ac mae cyfranogwyr wedi dechrau ailymgysylltu â mwy o niferoedd. Bu heriau parhaus, gan gynnwys cyfyngiadau parhaus ar
hyfforddiant wyneb yn wyneb a chyfyngiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag,
rydym wedi gweld cefnogaeth wyneb yn wyneb i'r cwsmeriaid mwyaf agored i niwed.
Mae'r pandemig wedi tynnu sylw ymhellach at y rhwystrau i gyflogaeth a wynebir gan
ddemograffeg benodol, yn fwyaf nodedig y rhai sydd ag anableddau neu gyflyrau iechyd sy'n
cyfyngu ar waith. Fodd bynnag, mae newid amodau gwaith megis mwy o weithio gartref hefyd
wedi arwain at fwy o botensial ar gyfer gwell hygyrchedd a hyblygrwydd ar draws llawer o
sectorau. O'r herwydd, mae'r rhaglenni cymorth cyflogaeth wedi rhoi mwy o ffocws ar gefnogi
cyfranogwyr ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith i gyflogaeth. Arweiniodd
hyn at gyflwyno hyrwyddwyr anabledd o fewn y timau, ynghyd â phwyslais ychwanegol ar
nodi cyfleoedd hygyrch gyda chyflogwyr fel rhan o'r broses cysylltu â busnesau barhaus.
Arhosodd ymgysylltu'n bennaf drwy ddulliau anghysbell, gan gynnwys cyfryngau
cymdeithasol a datblygu podlediad cyflogaeth. Er bod y dulliau hyn wedi parhau i sicrhau
llwyddiant, mae'n amlwg, serch hynny, fod adran anodd ei chyrraedd o hyd o'n cymunedau
lleol na ellir ond cymryd rhan ynddynt drwy weithgarwch cymunedol mwy dwys. Drwy fisoedd
yr haf, llwyddodd y timau i ddychwelyd yn araf i ddulliau mwy wyneb yn wyneb o ymgysylltu a
phresenoldeb mewn digwyddiadau penodol. Erbyn hyn, disgwylir i gynlluniau ymgysylltu sy'n
symud ymlaen gynnwys lefelau uwch pellach o waith wyneb yn wyneb mewn cymunedau.
O fewn y cyfnod adrodd, mae rhaglenni cymorth cyflogaeth yn y Fwrdeistref Sirol wedi
cefnogi cannoedd o bobl i gael gwaith a hyfforddiant.
Cyswllt busnes
Mae cyswllt busnes yn parhau i fod yn rhan annatod o lwyddiant y Maes Gweithredu hwn,
gan gynnwys datblygu nifer o berthnasoedd a llwybrau allweddol, wrth i gyflogwyr barhau i
ehangu yn dilyn cyfyngiadau'r flwyddyn flaenorol. Roedd y pandemig yn cyflwyno heriau
allweddol i gyflogwyr mewn rhai sectorau, megis prinder llafur yn y sector lletygarwch.
Rydym yn gweithio i fynd i'r afael â'r rhain drwy atebion arloesol, megis datblygu hyfforddiant
llwybr gwell neu annog cyflogwyr i ystyried opsiynau ar gyfer cludiant a rennir gan weithwyr lle
mae opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus wael oherwydd oriau anghymdeithasol yn rhwystr clir.
Mae'r pandemig wedi arwain at newid amlwg yn nisgwyliadau ceiswyr gwaith tuag at swyddi
sy'n cynnig mwy o hyblygrwydd o ran gofynion bywyd teuluol. Mae staff cyswllt busnes wedi
gweithio'n galed i gydbwyso hyn ag anghenion cyflogwyr. Er enghraifft, mae timau wedi
gweithio gyda Transcend Packaging i dreialu patrymau shifft amrywiol i alinio'n fwy effeithiol
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ag amserlenni teuluol, gan arwain at eu cefnogi i lenwi sawl sifft. Gellir gweld astudiaeth
achos ddigidol sy'n dangos peth o'r gwaith gyda Transcend Packaging ar y ddolen ganlynol:
https://www.youtube.com/watch?v=-obXn6Bv3Sk
Mae staff ar draws sefydliadau sy'n aelodau o'r BGC, gan gynnwys CBSC a Choleg y
Cymoedd, wedi bod yn gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu llwybrau hyfforddi penodol ar
gyfer ceiswyr gwaith lleol, gan eu galluogi i ddatblygu'r sgiliau i ddiwallu anghenion recriwtio.
Dros y 6 mis diwethaf, datblygwyd llwybrau ar gyfer y sectorau canolfannau cyswllt a
lletygarwch, gan arwain at lwyddiannau sylweddol yn y cyfranogwyr sy'n symud ymlaen i
gyflogaeth. Mae timau cyswllt busnes hefyd wedi bod yn gweithio'n agos gyda Thîm Caffael y
Cyngor, i adeiladu cymorth cyflogaeth ac ystyriaethau gwerth cymdeithasol i flaengynlluniau
gwaith caffael, gan gysylltu gwaith y ddau dîm i gynhyrchu'r canlyniadau gorau posibl i
gontractwyr, CBSC a cheiswyr gwaith lleol.
Twf yn y gweithlu
Ochr yn ochr â'r gwaith a amlinellir uchod i dyfu swyddi lleol, mae partneriaid y BGC wedi bod
yn gweithio i ddatblygu llwybrau mynediad gyrfa ychwanegol, megis lleoliadau â thâl a
phrentisiaethau. Nid yn unig y mae'r cyfleoedd hyn yn rhoi mynediad i unigolion at yrfaoedd
ar lefelau mynediad amrywiol, ond maent yn galluogi cyflogwyr i gynllunio ar gyfer anghenion
eu sefydliad yn y dyfodol drwy dyfu eu gweithlu'n fewnol. O fewn CBSC, mae Academi
Caerffili yn parhau i fod yn rhan allweddol o'r broses hon, gan ddarparu porth cydgysylltiedig
ar gyfer lleoliadau, gyda chymorth mentor ymroddedig sy'n gallu cefnogi unigolion ar leoliad i
wneud y mwyaf o lwyddiant pob cyfle. Mae'r Academi yn paratoi i gefnogi 9 prentis o fewn yr
awdurdod ac mae'n bwriadu cyflwyno lleoliadau â thâl yn ystod y misoedd nesaf.
Un o brif ffocysau eraill y BGC oedd cyflwyno cynllun Kickstart yr Adran Gwaith a Phensiynau
(DWP) yn barhaus, sy'n darparu lleoliadau cyflogaeth â thâl o 6 mis i bobl ifanc. Mae
amrywiaeth o sefydliadau wedi ymrwymo i gynnal lleoliadau, gan gynnwys CBSC, a fydd yn
cynnal 10 lleoliad. Mae'r awdurdod hefyd wedi ymrwymo £500 mil i ddatblygu prentisiaethau
mewnol, yn unol ag anghenion datblygu'r gweithlu.

16 - Timau Cymorth Cyflogaeth
Adfywio Cymunedol

17 - Digwyddiad ymgysylltu
Adfywio Cymunedol
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18 – Astudiaeth achos Transcend Packaging

Maes Gweithredu 3 - Iechyd a Lles Da
Mae pobl yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn byw mwy o flynyddoedd mewn iechyd
gwael o gymharu â'r rhai sy'n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig. Ym Mwrdeistref Sirol
Caerffili rhwng 2010 a 2014, roedd y disgwyliad oes iach dros 13 mlynedd yn hirach i ddynion
sy'n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig, o'i gymharu â'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd â
lefelau uwch o amddifadedd, a thros 14 mlynedd yn hirach i fenywod. Mae'r
anghydraddoldebau hyn yn cael effaith ddofn, gyda mwy o'r boblogaeth oedolion yn byw
mewn iechyd gwael, sy'n cael effaith uniongyrchol ar ansawdd eu bywyd. Mae'r pandemig
wedi tynnu sylw at yr effaith y mae'r anghydraddoldebau hyn yn ei chael ar iechyd ein
poblogaeth ac unwaith eto wedi pwysleisio'r angen am ffyrdd iach o fyw.
Gwyddom fod atal afiechyd ar draws y boblogaeth yn fwy effeithiol ar y cyfan o ran lleihau
anghydraddoldebau iechyd nag ymyriadau clinigol. Un o'r prif alluogwyr ar gyfer pob ymyriad
iechyd yw dull system gyfan o wella iechyd a lles y poblogaethau. Mae dull systemau cyfan
yn alinio gwasanaethau ac adnoddau ac yn annog cyflawni yn seiliedig ar ganlyniadau a
rennir, sy'n cael eu datblygu gyda gwasanaethau a phreswylwyr.
Bydd ein dull cydweithredol, gyda phwyslais ar atal ac iechyd y cyhoedd, yn helpu i fynd i'r
afael â heriau iechyd, cymdeithasol ac economaidd presennol trigolion ym Mwrdeistref Sirol
Caerffili. Rydym yn ymgorffori dulliau integredig sy'n creu'r amodau sy'n ei gwneud yn haws i
bobl fabwysiadu ffyrdd iachach o fyw. Bydd datblygu gwasanaethau integredig yn y gymuned
yn arwain at well lles i ddinasyddion y Fwrdeistref Sirol ac yn helpu i leihau'r galw am
wasanaethau iechyd gofal eilaidd costus.
Mae'r pandemig wedi cyflymu'r ffordd y mae'r holl bartneriaid yn cydweithio i ddiwallu
anghenion y boblogaeth leol. Mae lles ein gweithlu hefyd yn faes ffocws penodol, ac mae
gofynion parhaus ymateb i'r pandemig yn parhau i gael effaith, felly mae'r ffyrdd y gallwn
barhau i'w cefnogi yn flaenoriaeth uchel.
Mae effaith cyfyngiadau symud a gofynion cadw pellter cymdeithasol wedi golygu nad yw
gwasanaethau wedi gallu gweithredu yn y ffordd arferol ac mae gan wasanaethau arferol ôlgroniad llwyth gwaith y mae angen ei adfer. Rydym yn bwriadu dechrau gwella'r sefyllfa,
gyda buddsoddiad ychwanegol yn cael ei wneud a mentrau'n cael eu cynnal mewn meysydd
allweddol. Comisiynwyd gwasanaethau ychwanegol i ddarparu capasiti ychwanegol mewn
ymateb uniongyrchol i'r pandemig. Mae'r gwasanaethau ychwanegol yn rhoi cyfle i
ganolbwyntio ar economi sy'n canolbwyntio ar les sy'n adfywiol, yn gydweithredol, ac yn
cydnabod bod lles gwirioneddol yn dibynnu ar greu byd lle gall pawb ffynnu a datblygu.
Cyn y pandemig cydnabuwyd bod y galw am ofal iechyd yn cynyddu oherwydd llawer o
ffactorau, megis poblogaeth sy'n heneiddio a chleifion sy'n byw'n hirach gydag anghenion
mwy cymhleth, sy'n dwysáu'r heriau a wynebir gan wasanaethau. Bydd y ffeithiau hyn ac
effaith Covid-19 yn y tymor canolig a'r tymor hwy yn ei gwneud yn ofynnol i'r GIG, darparwyr
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gofal cymdeithasol, yr awdurdod lleol a'n partneriaid trydydd sector gydweithio'n fwy ar sail
leol.
Mae ein Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth a'n Rhwydwaith Llesiant Integredig yn darparu'r
cyfleoedd delfrydol i gyflawni hyn.
Mae'r enghreifftiau isod yn dangos rhai o uchafbwyntiau'r flwyddyn ddiwethaf:
•

Lansiwyd y prosiect MELO ym mis Ionawr 2021. Mae MELO yn wefan ledled Gwent i
gefnogi trigolion, a'u hanwyliaid, i wella eu lles. Dyma’r ddolen i'r wefan. Yn ogystal,
bydd rhaglen hyfforddi gweithlu Gwent gyfan, sy'n cynnig hyfforddiant am ddim ar
wahanol lefelau sgiliau, yn cael ei chyflwyno. Cynigir yr hyfforddiant ar dair lefel
wahanol yn seiliedig ar angen, a'i nod yw cynyddu hyder a chymhwysedd y
gweithluoedd i gael sgyrsiau bob dydd am iechyd meddwl a lles.

•

Ar hyn o bryd rydym yn cydweithio â Fforwm 50+ Caerffili ac yn trafod cynnydd o ran
datblygu Cymunedau sy'n Ystyriol o Oedran yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda
Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i ddatblygu cysylltiadau pellach ar draws y Fwrdeistref
Sirol.

•

Cyflwynodd y Rhwydweithiau Llesiant Integredig y cynllun peilot Llesiant Natur/Gwyrdd
gyda chymorthfeydd a darparwyr dros gyfnod o 12 wythnos. Mae hyn bellach yn cael
ei werthuso ar y cyd â Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, gyda'r canlyniadau'n cael eu
rhagweld erbyn diwedd mis Hydref. Gwnaethom hefyd gyflwyno gweminar drwy
Iechyd Cyhoeddus Cymru ac rydym wedi bod mewn trafodaethau gyda Llywodraeth
Cymru ar y peilot.

•

Rydym yn asesu rhwydwaith llesiant creadigol CWTSH, sy'n darparu'r cyfleuster ar
gyfer gweithgareddau rhithwir i helpu pobl yn y Fwrdeistref Sirol i fynd i'r afael ag
unigrwydd. Yn ogystal, rydym yn edrych ar y posibiliadau ar gyfer defnyddio dull tebyg
o ragnodi gweithgareddau creadigol yn gymdeithasol.

•

Mae'r nifer sy'n manteisio ar y brechlyn Covid-19, a'r gwaith a'r hyfforddiant sy'n
ymwneud phetruster brechu, yn awgrymu llwyddiant a chydweithio.

•

Cydnabuwyd Bargod fel cymuned sy'n ystyriol o ddementia, ac yn dilyn ei llwyddiant
rydym wedi dechrau gweithio ar wneud Rhisga yn gymuned sy'n ystyriol o ddementia.

•

Gall meddygon teulu bellach ddefnyddio "Mynychu Unrhyw Le" - gwasanaeth
galwadau fideo diogel gan y GIG ar gyfer cleifion, ag amseroedd apwyntiadau a
drefnwyd o flaen llaw, gan ganiatáu iddynt gael ymgynghoriadau wyneb yn wyneb â
chleifion. Mae'r cyfleuster hwn yn ategu'r gallu i gynnal apwyntiadau brysbennu dros y
ffôn, lle nad oes gan gleifion y gallu i gyfathrebu drwy ddulliau electronig.

Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys
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Maes Gweithredu 4a - Cymunedau mwy diogel
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae partneriaid Caerffili Saffach wedi cydweithio i gynnal
prosiectau presennol a datblygu mentrau newydd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili. Drwy gydol pandemig Covid-19, mae
partneriaid wedi rhagori wrth addasu i ffyrdd newydd o weithio mewn amgylchedd sy'n newid
yn gyflym, wrth sicrhau bod ein cymunedau'n parhau i gael eu cefnogi drwy gydol y cyfnod
digynsail hwn.
Yn ogystal â'r gwasanaethau a'r prosesau partneriaeth presennol, mae gwaith wedi'i wella
drwy nifer o ddatblygiadau newydd, sy'n cynnwys y prosiectau canlynol:
•

Mae'r Heddlu wedi ffurfio Tîm Datrys Problemau newydd, a fydd yn canolbwyntio ar
leihau troseddu a’r pethau’n sy’n gyrru ymddygiad gwrthgymdeithasol, a bydd hefyd yn
canolbwyntio ar atal ac ymgysylltu â throseddu yn y cymunedau. Byddant yn
gweithio'n agos gyda Thimau Cymdogaeth yr Heddlu, Hwb Partneriaeth a Thîm
Diogelwch Cymunedol y Cyngor.

•

Rydym wedi gwneud cais llwyddiannus am £300,000 i ariannu ein prosiect Strydoedd
Diogelach yn ardal Rhymni. Mae'r prosiect ar y gweill - rydym wedi prynu offer
colofnau teledu cylch cyfyng y dylid eu gosod erbyn diwedd mis Hydref. Rydym hefyd
wedi cynnal arolygon cartref ac wedi buddsoddi wedyn mewn mesurau diogelwch
priodol, megis cloeon drysau a ffenestri ac unedau teledu cylch cyfyng cloch y drws.
Cynhelir patrolau traed ar y cyd â'r Tîm Heddlu Cymdogaeth lleol ac Wardeiniaid
Diogelwch Cymunedol, ac mae gweithgareddau ymgysylltu ychwanegol yn cael eu
cynllunio ar gyfer rhan olaf yr Hydref gydag asiantaethau allweddol eraill yn yr
ardaloedd yr effeithir arnynt.

•

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus i adnewyddu ac amrywio'r Gorchmynion
Amddiffyn Mannau Cyhoeddus ar draws y Fwrdeistref Sirol sy'n ymwneud ag
ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yfed alcohol mewn mannau cyhoeddus.

•

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach wedi cynnal ymgynghoriad 6
wythnos ar barhad, amrywio a chyflwyno Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus
newydd. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad drwy Microsoft Forms ar-lein a rhoddwyd
cyhoeddusrwydd iddo ar draws y Fwrdeistref Sirol gan ddefnyddio cyfryngau
cymdeithasol, taflenni a phosteri. Mae adroddiad cynnig yn cael ei ysgrifennu a chaiff
ei gyflwyno i Bwyllgor Craffu'r Cyngor ac yna'r Cabinet i'w gymeradwyo, cyn ei
weithredu.

•

Mae hyfforddiant 'Prevent' yn parhau i gael ei gyflwyno i staff rheng flaen, gan gynnwys
nifer o sesiynau penodol ar gyfer staff yr ysgol. Mae'r Bwrdd Herio rhanbarthol a'r
Grŵp Hyfforddi a Darparu 'Prevent' yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd er mwyn sicrhau
bod yr holl ddyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni. Mae'r Grŵp 'Prevent' hefyd yn
parhau i oruchwylio cynllun gweithredu rhanbarthol 'Prevent' ac yn gweithio gyda
phartneriaid i sicrhau bod amcanion allweddol yn cael eu gweithredu. Mae Grŵp
Diogelwch Amddiffynnol a Pharodrwydd Caerffili bellach wedi hen sefydlu, ac mae'n
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parhau i gyfarfod yn rheolaidd a gweithio ar ddatblygu asesiad risg ar gyfer lleoliadau
hygyrch i'r cyhoedd yn y Fwrdeistref Sirol.

19 - Partneriaid Cymunedol Caerffili Saffach
yn yr orsaf drenau

20 – Swyddogion Diogelwch
Cymunedol y Cyngor mewn
Meddygfa

22 - Partneriaid Diogelwch
Cymunedol a Chomisiynydd
Heddlu a Throseddu Gwent mewn digwyddiad yng Nghoed
Duon
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21 – Swyddogion Diogelwch
Cymunedol yr Heddlu a
Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol
y Cyngor yn gweithio mewn
partneriaeth – allan yn y gymuned

Maes Gweithredu 4b - Cymunedau cydnerth
Mae gan y lle yr ydym yn byw ynddo ran enfawr i'w chwarae mewn canfyddiadau personol
unigol o les. Bydd cael cymunedau deniadol, wedi'u defnyddio'n dda ac wedi'u cysylltu â
mynediad hawdd i'r amgylchedd naturiol, tai fforddiadwy a chynaliadwy, cyfleoedd gwaith lleol
a lefelau troseddu isel, yn helpu i gefnogi cydnerthedd cymunedol.
Tai
Mae'r Cyngor yn gweithio gydag asiantaeth tai Pobl i ailddatblygu'r hen Swyddfeydd Dinesig
ym Mhontllanfraith i ddarparu cartrefi lleol y mae mawr eu hangen ar gyfer pobl leol. Cyfeirir
at y datblygiad fel Gerddi’r Siartwyr, cynigir bod y cynllun yn ddatblygiad maestrefol gardd
enghreifftiol sy'n cynnwys nodweddion gwneud lleoedd cadarn (gan gynnwys arfer gorau ar
gyfer systemau draenio cynaliadwy), mannau agored integredig wedi'u cynllunio'n dda a
chwarae ffurfiol i blant, tirlunio cynhwysfawr, teithio llesol a thai o ansawdd uchel mewn
lleoliad parcdir. Bydd y datblygiad yn darparu hyd at 125 o gartrefi newydd gyda deiliadaeth
gymysg. Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio gydag asiantaethau tai Pobl ac United Welsh i
ailddatblygu hen safle Glofa Windsor yn Abertridwr, tra bod Cartrefi Caerffili wrthi'n nodi tir
sy'n eiddo cyhoeddus ar gyfer datblygu tai yn y dyfodol ledled y Fwrdeistref Sirol, ac mae nifer
o safleoedd wrthi'n cael eu hasesu i benderfynu ar eu haddasrwydd.
Canol Trefi
Mae canol trefi ledled y DU yn wynebu cyfres o heriau sylweddol i'w hyfywedd economaidd ar
ôl Covid-19. Gwelodd y pandemig newid dros nos yn y ffordd yr oedd pobl yn defnyddio
canol trefi. Newidiodd arferion gwario a theithio siopwyr, ac er i'r galw am wasanaethau
cyhoeddus gynyddu, manteisiodd llawer o bobl ar lwyfannau ar-lein i gael mynediad i'r rhain.
Roedd y rhan fwyaf o ganol trefi eisoes yn gorfod addasu i gyfnod sylweddol o newid cyn y
pandemig, fel y gwnaethant yn y gorffennol, gan adlewyrchu newidiadau cymdeithasol dros
ddegawdau. Ond anaml y mae newid mor eithafol wedi digwydd mewn cyfnod byr, gan fod
cyfyngiadau wedi'u gosod ar symud a gweithrediadau busnes ledled y wlad.
Bu'n rhaid i'n cymuned fusnes addasu'n gyflym, a bu'n rhaid cyflwyno cymorth llywodraeth
leol a chenedlaethol yn gyflym a'i deilwra yn unol â hynny. Gweinyddodd Llywodraeth Cymru
a swyddogion y Cyngor dros £61m o gymorth grant yn y Fwrdeistref Sirol, i helpu busnesau i
oroesi'r argyfwng. Ar wahân i'r heriau niferus a wynebir, creodd y cyfyngiadau gyfleoedd
hefyd i lawer o fusnesau a addasodd eu model gweithredu i adlewyrchu arferion newidiol, ac
wrth i'r cyfyngiadau leddfu, mae busnesau a addasodd yn gyflym wedi elwa ar gynnydd yn
nifer yr ymwelwyr, wrth i bobl ddewis aros yn lleol ar gyfer siopa, gwaith a hamdden.
Addasiadau i'r stryd fawr – parciau pafin newydd
Gwnaed cyfres o addasiadau i lawer o ganol ein trefi i helpu busnesau yn ystod cyfyngiadau
Covid-19 (gan gynnwys cyflwyno parciau pafin), i helpu busnesau i fasnachu yn yr awyr
agored. Mae parciau pafin y tu allan i fannau eistedd ar gyfer caffis ac ati i alluogi lletygarwch
awyr agored i ailddechrau oherwydd y pandemig. Yn ogystal, mae grantiau busnes wedi
darparu cymorth ariannol y mae mawr ei angen i helpu i bontio i'r ffordd newydd o weithio.
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Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio gyda nifer o berchnogion eiddo i ddod ag eiddo canol trefi yn
ôl i ddefnydd buddiol, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.
Y ffocws nawr yw darparu cymorth a chamau gweithredu i alluogi ein trefi i wella, wrth barhau
i gefnogi'r Amcanion Llesiant a nodir yng Nghynllun Llesiant 2018-2023. Mae fframwaith
adfer economaidd wedi'i baratoi i gyflawni'r amcan strategol hwn.
Croeso Caerffili a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd
Mae gwaith yn parhau gyda phartneriaid i ddatblygu’r tri Pharc Rhanbarthol y Cymoedd sy'n
bwysig yn rhanbarthol: Pyrth Darganfod yng Nghastell Caerffili, Coedwig Cwmcarn a Pharc
Penallta. Nod Parc Rhanbarthol y Cymoedd yw datgloi a manteisio i'r eithaf ar botensial
treftadaeth ddiwylliannol a naturiol y Cymoedd, er mwyn creu manteision cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol.
Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC), ailagorodd Ffordd
Goedwig Cwmcarn ym mis Mehefin 2021, ar ôl iddo gau yn 2014 er mwyn caniatáu cwympo
150,000 o goed yr effeithiwyd arnynt gan y clefyd Phytophthora Ramorum. Mae'r Ffordd
Goedwig yn cynnwys saith maes parcio i alluogi ymwelwyr i fwynhau golygfeydd panoramig y
cefn gwlad cyfagos, tri maes chwarae antur newydd i blant eu mwynhau, ynghyd â thwneli
synhwyraidd, llwybr cerfluniau coetir a nifer o lwybrau pob gallu.
Yn ogystal â'r buddsoddiad sylweddol yng Nghwmcarn, mae'r Cyngor yn gweithio gyda
Chadw ar Raglen Fuddsoddi Castell Caerffili gwerth £5 miliwn, a fydd yn trawsnewid y castell
yn atyniad treftadaeth o'r radd flaenaf. Mae'r cynlluniau'n cynnwys gwell cyfleusterau i
ymwelwyr mewn adeilad derbynfa newydd wrth y fynedfa, adnewyddu'r siop bresennol, a
gwella llwybrau ledled y castell, er mwyn sicrhau y gall ymwelwyr o bob gallu fwynhau'r safle.
Yn ganolog i'r prosiect yw ailwampio dehongliad y safle, gwerth £1 miliwn, gan gynnwys
technegau digidol newydd o'r radd flaenaf, a fydd yn cyflwyno straeon y bobl a adeiladodd ac
a oedd yn byw yng Nghastell Caerffili. Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys cynigion i ailddodrefnu'r Neuadd Fawr, y mwyaf o'i chyfnod yn y wlad, i ail-greu awyrgylch a mawredd ei
huchafbwynt canoloesol.
Wedi'i gerfio o hen domen lo, y drydedd o Byrth Darganfod yr ardal yw Parc Penallta, sy'n
adnabyddus am fod yn gartref i un o'r cerfluniau pridd ffigurol mwyaf yn y wlad - Swltan y
Merlyn Pwll Glo. Mae Swltan yn denu ymwelwyr o bell ffordd, tra bod Arsyllfa'r Copa yn y
parc yn cynnig golygfeydd panoramig ar draws cymoedd De Cymru. I ychwanegu at y cynnig
ym Mharc Penallta, mae'r Cyngor wrthi'n archwilio'r posibilrwydd o ddarparu canolfan addysg
newydd hirddisgwyliedig, i ategu'r cyfleusterau presennol yn y parc.
Mae'r buddsoddiad hwn ym Mhorthfeydd Darganfod Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn
hanfodol er mwyn sicrhau bod gan y safleoedd hyn y gallu i ddarparu mannau diogel a
chroesawgar, y gall y gymuned leol eu mwynhau, yn ogystal ag ymwelwyr o ymhellach i
ffwrdd.
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Darparu cyfleoedd i gwmnïau newydd ddechrau a ffynnu
Mae Cwrt Whitebeam yn bartneriaeth fenter ar y cyd rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru, a
dyma gam diweddaraf datblygiad defnydd cymysg cynaliadwy uchelgeisiol ar gyfer Tŷ Du, ger
Nelson. Cwblhawyd cynllun mawr i ymgymryd â'r gwaith seilwaith priffyrdd galluogi, gan
gynnwys gosod cyfleusterau a ffyrdd ystadau, yn llwyddiannus yn 2019. Mae wedi paratoi'r
safle 18ha nodedig ar gyfer datblygiad preswyl a masnachol yn y dyfodol, a fydd yn cynnwys
tua 200 o gartrefi (gan gynnwys darpariaeth ar gyfer cartrefi fforddiadwy) gyda chyfanswm o
2.85ha wedi'i ddyrannu at ddefnydd cyflogaeth.
Ariennir y datblygiad yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth
Cymru a'i ariannu'n rhannol gan y Cyngor. Mae cam cyntaf yr ardal gyflogaeth wedi creu
parc busnes wedi'i reoli, gan gynnig pum teras hunangynhwysol o unedau cyflogaeth sydd ar
gael yn unigol neu gyda'i gilydd. Mae'r unedau o ansawdd uchel, gyda gwaith cynnal a
chadw isel, wedi'i osod mewn amgylchedd wedi'i dirlunio. Mae'r datblygiad wedi'i gynllunio i
ddefnyddio ffurfiau traddodiadol tebyg i ysguboriau a lliwiau naturiol, felly maent yn cysoni â'r
dirwedd o'i hamgylch.
Mae gwaith ar y safle hefyd ar y gweill ar ddatblygiad busnes newydd cyffrous yn Ystâd
Ddiwydiannol y Lawnt yn Rhymni, a leolir 2 filltir i'r de o ffordd Blaenau'r Cymoedd yr A465,
gyda chysylltiadau rhagorol â'r M4 a dim ond awr o'r M50. Mae gan y safle (sy'n cynnal nifer
o unedau sy'n bodoli eisoes ar hyn o bryd) dri adeilad newydd o 15 uned unigol. Bydd
unedau ar gael i'w prydlesu gan y Cyngor a byddant yn cynnwys wyth uned 50m2, pedair
uned 75m2 a thair uned 98m2. Rhagwelir y bydd yr unedau ar gael i'w meddiannu erbyn
diwedd 2021.
Comisiynwyd cwmni adeiladu a pheirianneg sifil Cymreig, EnCon Construction Ltd, i ymestyn
y tir presennol yn Rhymni yn unedau ffatri diwydiannol ysgafn o ansawdd uchel, fel rhan o'r
buddsoddiad mewn seilwaith yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Gwnaed y prosiect hwn yn
bosibl gyda chyllid gan y Cyngor a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth
Cymru, gan roi hwb mawr i'r economi leol a rhagolygon cyflogaeth i bobl leol.

23 - Ardal chwarae antur newydd yng
Nghoedwig Cwmcarn
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24 - Llety glampio newydd sbon yng
Nghoedwig Cwmcarn

25 - Cwrt Whitebeam, Tŷ Du, Nelson

27 - Addasiadau i'r stryd fawr – parciau
pafin newydd
26 - Addasiadau i'r stryd fawr –
parciau pafin newydd

Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys
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28 - Adnewyddu Rhodfa Coedwig Cwmcarn
– ailagor yn 2021

Maes Gweithredu 5 - Gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol lleol
Yn ogystal â rhoi tirwedd wych ac amrywiol i ni, mae ein hamgylchedd naturiol yn helpu i'n
cadw'n hapus, yn iach ac yn cefnogi ein heconomi. Fodd bynnag, mae llawer o'r
fioamrywiaeth a'r ecosystemau yn ein hamgylchedd naturiol yn dirywio. Mae angen dod o
hyd i ffyrdd mwy cynaliadwy o reoli, diogelu a gwella'r asedau naturiol hyn fel y gallwn ni, a
chenedlaethau'r dyfodol, barhau i fwynhau'r manteision pwysig a ddarperir. Dyna nod y Maes
Gweithredu 'Gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol lleol'.
Ffordd Goedwig Cwmcarn
Mae Ffordd Goedwig Cwmcarn yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yn Ne-ddwyrain Cymru.
Yn llawn hanes, gyda golygfeydd godidog o'r cefn gwlad cyfagos ac yn edrych dros aber afon
Hafren, mae Ffordd Goedwig Cwmcarn yn lle sy'n cael ei drysori gan bobl leol a thwristiaid fel
ei gilydd. Yn anffodus, yn 2014 caewyd y Ffordd Goedwig i gerbydau cyhoeddus er mwyn
gallu cwympo’n helaeth coed llarwydd heintiedig, y llawdriniaeth fwyaf o'i fath yng Nghymru.
Gan fod y gwaith cwympo wedi'i gwblhau erbyn hyn, ac yn dilyn ymgysylltu helaeth â'r
gymuned, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ailagor y Ffordd Goedwig i'r cyhoedd ers
hynny.
Comisiynodd CNC archwiliad hygyrchedd er mwyn llywio datblygiad nodweddion o fewn
Ffordd Goedwig Cwmcarn. Yn ogystal, daethpwyd â grŵp ffocws at ei gilydd (sy'n cynnwys
pobl leol â theulu/ffrindiau ag anghenion ychwanegol) i helpu i lywio datblygiad ardaloedd y
Ffordd Goedwig. O ganlyniad, mae nodweddion hygyrch amrywiol wedi'u rhoi ar waith, gan
gynnwys llwybrau a byrddau picnic hygyrch, toiledau hygyrch mewn pedwar o'r safleoedd,
dodrefn chwarae hygyrch, ac arwyneb chwarae hygyrch. Yn ogystal, mae CNC wedi cynnwys
arwyddion Braille sy'n ystyriol o ddementia ar gyfer pob toiled ar y safle. Mae CNC yn ceisio
sicrhau bod y Ffordd Goedwig yn lle a fydd yn cael ei drysori gan genedlaethau i ddod ac yn
galluogi pobl leol i fwynhau cefn gwlad ar garreg eu drws unwaith eto.
Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd
Mae Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd yn ddull cydweithredol o ddatblygu gweledigaeth a
rennir ar gyfer y rhanbarth mewn perthynas ag addasu/datgarboneiddio newid yn yr
hinsawdd. Mae'r weledigaeth hon yn ymwneud nid yn unig â darparu gwasanaethau sy'n
bodoli eisoes, ond hefyd sut y gall sector cyhoeddus mwy cydgysylltiedig gyflawni'n wahanol,
drwy gydweithio i lunio dyfodol mwy cynaliadwy i ardal Gwent.
Mae 2020-21 wedi bod yn flwyddyn o ehangu ar gyfer Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd.
Mae'r rhwydwaith wedi manteisio ar y ffyrdd newydd o weithio sydd wedi dod i'r amlwg fel
ymateb i gyfyngiadau'r cyfnod clo, drwy gyflymu cyfleoedd i hyfforddi a chydweithio ar lwyfan
rhithwir, addasu'r ddarpariaeth i fod yn 100% ar-lein a chynhyrchu cynnwys digidol y gellir ei
ailddefnyddio a'i ddefnyddio mewn ffordd hyblyg. Mae'r ffordd hon o weithio yn cyd-fynd â'r
rhanddeiliaid a'r partneriaid yr ydym yn eu targedu ac ethos hunaniaeth Gwent yn Barod ar
gyfer yr Hinsawdd.
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Mae Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd wedi magu hyder fel rhwydwaith. Er bod ein
hymestyn allan i staff ar draws y sector cyhoeddus wedi ehangu'n sylweddol, rydym hefyd
wedi gallu dyfnhau ein dealltwriaeth fel rhwydwaith craidd o ran sut y gall Gwent yn Barod ar
gyfer yr Hinsawdd ffitio a gweithredu yn yr hyn sydd eisoes yn ofod cydweithredol gorlawn
iawn (yn enwedig o'r persbectif lliniaru carbon). Mae'r rhwydwaith craidd wedi dechrau
cydweithio mewn ffordd agosach, gyda chyd-ddatblygiad y cwrs Llythrennedd Carbon Gwent
sy'n seiliedig ar le fel enghraifft dda.
Mae ymgynghori â'r rhwydwaith eu hunain, i'w galluogi i ddylanwadu ar agenda Gwent yn
Barod ar gyfer yr Hinsawdd a darparu llwyfan i brosiectau unigol estyn allan am arweiniad a
chymorth rhanbarthol, hefyd wedi cyfrannu at gryfhau'r rhwydwaith craidd a'i gyfeiriad. Gan
fod ymddiriedaeth a dealltwriaeth wedi tyfu ymhlith y rhwydwaith craidd, rydym hefyd wedi
bod yn fwy medrus wrth gyd-gyflwyno prosiectau'n gyflym gydag aelodau'r rhwydwaith yn fwy
cyfarwydd â sgiliau a dealltwriaeth y grŵp ehangach. Mae hyn wedi ein helpu i ail-bwrpasu'n
gyflym cyllidebau lleol sy'n cael eu tanwario ac mae wedi bod yn effeithiol iawn eleni.
Mae Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd hefyd wedi codi ei broffil y tu hwnt i ardal Gwent,
gan ennyn diddordeb gan sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol, a fydd, gobeithio, yn
cefnogi'r rhwydwaith yn y dyfodol i ddatblygu ein dealltwriaeth dechnegol, yn enwedig o ran
addasu oherwydd yr hinsawdd. Cafwyd nifer o gyflawniadau allweddol fel a ganlyn:
•

Dyfarnwyd cyfran o £422,000 i'r pum awdurdod lleol yng Ngwent gan y Swyddfa
Cerbydau Allyriadau Isel (sef yr OLEV) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym
ar draws hyd at 34 o safleoedd yn y rhanbarth.

•

Ystyriwyd adroddiad gan G10 (grŵp o Arweinwyr a Phrif Weithredwyr y pum awdurdod
lleol ynghyd â Chadeiryddion a/neu Brif Swyddogion y pum gwasanaeth cyhoeddus
mawr arall yng Ngwent). Mae'r adroddiad yn nodi'r materion, cyfleoedd a manteision
allweddol i gyrff cyhoeddus wrth greu 'llwybr' carbon isel a chynaliadwy ar gyfer
fflydoedd y sector cyhoeddus yng Ngwent. Mae cynllun gweithredu rhanbarthol yn
cael ei ddatblygu i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn. Mae'r Cyngor wedi defnyddio
canlyniadau'r adolygiad fflyd i ddatblygu eu rhaglen weithredu eu hunain, ac wedi creu
swydd Adolygiad Fflyd 'Buddsoddi er mwyn Arbed' i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn.

•

Er mwyn sicrhau bod gan ardal Gwent drosolwg cyflawn o gyfleoedd hydrogen
cwblhawyd astudiaeth ranbarthol, gan adeiladu ar y gwaith a wnaed gan Gyngor Sir
Fynwy. Archwiliodd hyn y potensial ar gyfer cerbydau a seilwaith sy'n cael eu pweru
gan hydrogen ar draws y rhanbarth, gan ganolbwyntio ar fflydoedd y BGC.

Cysylltu Ein Tirweddau
Mae Cysylltu Ein Tirweddau yn ymwneud â nodi cyfleoedd lleol ar gyfer ein safleoedd
gwarchodedig, amgylcheddau naturiol ac adeiledig, er mwyn cyfrannu at gadernid
rhwydweithiau cynefin â blaenoriaeth ehangach yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn ar gyfer
gwella cydnerthedd ecosystemau gefnogi cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws
ffiniau ac ar raddfa tirwedd. Mae gweithgarwch cydweithredol yng Ngwent yn parhau i
ganolbwyntio ar ychwanegu gwerth at ddarpariaeth leol. Mae gwahanol bartneriaid cyflawni
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wedi gallu cyfrannu at y weledigaeth ranbarthol, integreiddio gweithgarwch a chyflawni
allbynnau penodol gyda'i gilydd drwy nifer o wahanol ffrydiau gwaith fel a ganlyn:
•

partneriaid cyflawni yn cydweithio'n agos i ddod i gonsensws ynghylch yr hyn y gellir ei
wneud gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r 'argyfwng natur' yng Ngwent. Roedd hyn yn
cynnwys edrych ar ardal Gwent fel casgliad o dirweddau daearyddol nodedig a
chydgysylltiedig, ac o hyn cynhyrchwyd cyfres o Broffiliau Tirwedd.

•

Dyfarnwyd £1.3 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru i'r pum awdurdod lleol yng
Ngwent i ddatblygu prosiect rhanbarthol Cydnerthedd Gwent Fwyaf). Mae'r prosiect
yn cael ei arwain gan Flaenau Gwent ar ran yr awdurdodau lleol a phartneriaid eraill.
Nod y prosiect yw gwella bioamrywiaeth a rhwydweithiau ecolegol ar draws y
rhanbarth, drwy fynd i'r afael â phum prif sbardun colli bioamrywiaeth, gan roi
bioamrywiaeth wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau a chysylltu pobl â natur.
Un o'r prif ganlyniadau yw bod adroddiad Cyflwr Natur Gwent Fwyaf yn cael ei
gynhyrchu, yn dilyn dadansoddiad data â ffocws o ffynonellau gan gynnwys y Proffiliau
Tirwedd. Bydd yr adroddiad yn rhan o sylfaen dystiolaeth y Datganiad Ardal a'i nod yw
cynhyrchu dadansoddiad defnyddiadwy o rywogaethau a chynefinoedd sy'n adrodd
straeon ac sy'n gallu cyfeirio camau cadwraeth yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae'r
adroddiad yn darparu sylfaen dystiolaeth i lywio Cynllun Gweithredu Adfer Natur
Gwent (2021-30) a fydd yn cael ei gynhyrchu i nodi gweithredu cydweithredol ar draws
y rhanbarth.

Mae diweddariad blynyddol 2020/21 yn cynnwys camau a gymerwyd gan bartneriaid sy'n
gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r 'argyfwng natur' yng Ngwent. Mae'n cynnwys
crynodeb o'r gwaith a gwblhawyd hyd yma o Ddatganiad Ardal De-ddwyrain CNC, yn ogystal
â diweddariadau prosiect o raglen bartneriaeth Cydnerthedd Gwent Fwyaf. Bydd yr adroddiad
llawn ar gael ar wefan CNC yn gynnar yn 2022 a darperir uchafbwyntiau'r ddarpariaeth yn
2020/21 o dan y penawdau isod:
•
•
•

Gwell cydnerthedd o'n hecosystemau ledled Gwent
Gwell dealltwriaeth o'r angen i ddiogelu a gwella rhwydweithiau cynefinoedd craidd a
chefnogi cysylltedd ecolegol ar a rhwng ein 'safleoedd gorau' ledled Gwent
Mwy o gapasiti gan sefydliadau ac unigolion, gan sicrhau bod ganddynt yr offer, y
sgiliau a'r canllawiau angenrheidiol i ddiogelu a gwella ein rhwydweithiau cynefin
craidd ledled Gwent

Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent
Mae Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent yn brosiect arloesol newydd sy'n ceisio gwella a
datblygu seilwaith gwyrdd - term a ddefnyddir i ddisgrifio'r rhwydwaith o nodweddion naturiol a
lled-naturiol, mannau gwyrdd, afonydd a llynnoedd sy'n plethu ac yn cysylltu pentrefi, trefi a
dinasoedd - yn ogystal â darparu cyfleoedd gwaith gwyrdd o fewn yr ardal. Mae gan seilwaith
gwyrdd rôl hanfodol i'w chwarae o ran mynd i'r afael â natur, newid yn yr hinsawdd ac
argyfyngau iechyd.
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Mae Cyngor Sir Fynwy, gan weithio gyda chynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd a
Thorfaen yn ogystal â CNC, Forest Research ac Asiantaeth Ynni Hafren Gwy, yn arwain y
bartneriaeth. Bydd y sefydliadau'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod adnoddau naturiol yr
ardaloedd yn iach, yn gallu gwrthsefyll pwysau a bygythiadau ac felly'n gallu darparu
manteision iechyd a lles hanfodol i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol yn well.
Bydd Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent yn dod ag ymrwymiad Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus Gwent yn fyw i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Deddf
yr Amgylchedd (Cymru) drwy gydweithio'n well â phartneriaid, cynnwys dinasyddion lleol a
chyflawni pob un o'r saith nod llesiant.
Bydd y prosiect yn sicrhau amrywiaeth o fanteision llesiant i gymunedau lleol ac yn bwriadu
gwneud gwelliannau i fannau gwyrdd, parciau trefol a gwledig, llwybrau beicio a hawliau
tramwy cyhoeddus. Bydd yn hwyluso gwell rheoli a chreu coetiroedd, ac yn cymryd camau i
ddiogelu a gwella cynefinoedd hanfodol ar gyfer pryfed peillio. Bydd y bartneriaeth hefyd yn
archwilio gwell rheolaeth o fannau naturiol er mwyn darparu cyfleoedd sy'n darparu
gweithgarwch ataliol sy'n canolbwyntio ar iechyd.
Gellir gweld cysylltu ein tudalennau Tirweddau ar wefan CNC yma
Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys
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Maes Gweithredu 6 - Gofalu am Gaerffili (Ardal Weithredu newydd a
ychwanegwyd yn 2021)
Roedd pandemig Covid-19 yn gweld preswylwyr yn cyflwyno eu hunain i'r Cyngor am
gymorth, yn aml am y tro cyntaf erioed. Daeth yn amlwg bod yr unigolion hyn yn aml yn gofyn
am ymyriadau a chymorth lluosog oddi wrth nifer o wahanol adrannau'r Cyngor. Mae tîm
Gofalu am Gaerffili - tîm o staff sefydledig y Cyngor - yn cynnig gwasanaeth cydlynu ac
ymateb canolog newydd i'r trigolion Bwrdeistref Sirol hynny sydd angen cymorth ar gyfer
materion fel tlodi bwyd, dyledion neu ôl-ddyledion rhent, unigedd neu unigrwydd.
Nod Gofalu am Gaerffili yw cynnig un pwynt cyswllt i'r trigolion gyda'r tîm, a fydd yn helpu i
gyrraedd gwraidd eu problem, fel na fydd ond angen iddynt egluro eu sefyllfa unwaith. Yna,
mae'r tîm yn cysylltu â gwasanaethau sy'n bodoli eisoes, o fewn y Cyngor a gyda
phartneriaid, gan gynnwys y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol lleol, gan gefnogi'r
unigolyn hwnnw drwy eu taith gyda'r gwahanol wasanaethau hynny o'r dechrau i'r diwedd.
Mae'r fenter yn ymwneud â deall yr amrywiaeth o anghenion y gall unigolyn ddod ar eu traws,
a chanolbwyntio ar ymyrraeth gynnar i helpu'r unigolyn hwnnw i gael y cymorth sydd ei angen
arnynt mewn ffordd gyfannol, sensitif. Mae'n fodel hirdymor ar gyfer cynnig cymorth cyfannol
i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili, ond bydd timau Gofalu am Gaerffili yn canolbwyntio'n
gychwynnol ar gefnogi trigolion yn y meysydd canlynol:
•
•
•
•
•
•
•

Cymorth ariannol - cymorth ar ddyledion, budd-daliadau lles a chynyddu incwm i'r
eithaf
Mynd i'r afael â thlodi bwyd
Cefnogi unigolion i mewn i raglenni cymorth cyflogaeth
Mynd i'r afael ag unigedd ac unigrwydd
Cymorth ymarferol i unigolion sydd angen cymorth sy'n gysylltiedig â Covid-19 (fel y
rhai sy'n derbyn cymorth gan y cynllun cyfeillion)
Ymyrraeth gynnar - fel cymorth iechyd meddwl a rhagnodi cymdeithasol
Adeiladu ar bartneriaethau gyda grwpiau cymunedol

O fewn y 6 mis cyntaf o gyflwyno, derbyniodd y tîm fwy na 400 o alwadau ffôn, gwnaed 300 o
atgyfeiriadau a chefnogwyd dros 500 o drigolion i ddiwallu eu hanghenion unigol.
Mae'r cyfnod wedi bod yn heriol dros ben, ond mae'n rhoi boddhad mawr i staff a thrigolion y
Fwrdeistref Sirol. Wrth i'r galwadau ar y gwasanaeth dyfu, bydd ein gwaith presennol ar y
Gyllideb Gyfranogol yn nodi'r ffordd ymlaen i ni fel awdurdod lleol, ac yn ein galluogi i
ddarparu cymorth perthnasol i'n trigolion, o bell ac o fewn ein Hybiau Cymunedol. Rydym yn
parhau i ymgysylltu â grwpiau presennol a newydd yn ein cymunedau, ac rydym wedi gwneud
cynnydd mawr drwy gydol y pandemig mewn perthynas â'r heriau a wynebir.
Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys
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Hwylusydd 1 - Cyfathrebu ac ymgysylltu
Ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu, mae'r gwaith wedi bod yn canolbwyntio ar ddau faes:
•
•

Datblygu BGC rhanbarthol newydd Gwent
Yr Asesiad Lleol o Lesiant

Fel y nodwyd yn y cyflwyniad i'r adroddiad hwn, ffurfiwyd BGC newydd Gwent ym mis Medi
2021 a digwyddodd llawer o ymgysylltu o fewn y sefydliadau sy'n aelodau perthnasol, ac yn
enwedig gyda'r Cynghorwyr sy'n cynrychioli'r cymunedau ar draws y Fwrdeistref Sirol, i
esbonio'r trefniant newydd ac yn arbennig, sut y bydd y gwaith lleol o dan y Meysydd
Gweithredu a ddisgrifir yn yr adroddiad hwn yn parhau drwy gydol Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili
a Garem', sy'n parhau tan 2023. Bydd gwefan bresennol BGC Caerffili yn parhau a bydd yn
parhau i gynnal yr adroddiad blynyddol a diweddariadau rheolaidd ar y meysydd
gweithgarwch sy'n cael eu cynnal fel rhan o'r Cynllun Llesiant presennol. Bydd cyn-BGC
Caerffili yn cadw llygad barcud ar sicrhau bod ei ymrwymiadau'n cael eu dilyn.
Ochr yn ochr â hyn rydym wedi datblygu gwefan BGC Gwent newydd ar gyfer y rhanbarth fel
y gall bod yn agored, yn dryloyw a bod yr ymgysylltu’n parhau. Mae gan BGC newydd Gwent
ei dudalennau Facebook a Twitter ei hun ac os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr
hyn sy'n digwydd, dilynwch nhw ar y dolenni hyn:
Dolen i dudalen Twitter BGC Gwent

Dolen i dudalen Facebook BGC Gwent

Un o'r darnau mwyaf o waith a ddechreuwyd eleni yw'r Asesiad Llesiant lleol newydd, sy'n un
o ofynion deddfwriaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae partneriaid wedi bod yn gweithio dros
fisoedd yr haf i gasglu cymaint o safbwyntiau cymunedol â phosibl ar sut mae pobl yn teimlo
am les eu cymunedau - nawr ac yn y dyfodol. Mae'r darn pwysig hwn o waith yn digwydd
unwaith bob pum mlynedd, a chaiff barn cymunedau ei chyfuno â data sy'n dweud wrth y
BGC sut mae llesiant yn cael ei sicrhau mewn cymunedau, a'r hyn y bydd angen iddynt
gydweithio ar gyfer y Cynllun Llesiant nesaf. Bydd y Cynllun Llesiant newydd hwn yn rhedeg
o 2023-2028 a bydd yn arf allweddol i'r holl gyrff cyhoeddus yn y rhanbarth gynllunio eu
gwasanaethau.
Bydd yr Asesiad Llesiant lleol yn cael ei gyhoeddi ar wefan BGC Gwent ym mis Mai 2022, ac
mae'r BGC newydd yn awyddus i gynnal deialog agored gyda chymunedau ar y materion sy'n
effeithio arnynt ac sy'n peri pryder iddynt. Defnyddiwch y manylion cyswllt ar wefan BGC
Gwent os oes gennych unrhyw sylwadau i'w cynnig. Byddai BGC Gwent yn hapus iawn i
glywed oddi wrthych.
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29 - logo newydd BGC Gwent

30 – gwefan newydd BGC Gwent
31 – Gwefan BGC Caerffili

Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys
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Hwylusydd 2 - Caffael
Mae'r Grŵp Cyflawni Caffael wedi parhau i gymryd rhan weithredol ar sail ranbarthol Gwent
gyda'r prosiect caffael blaengar. Gan weithio gyda'r Ganolfan Strategaethau Economaidd
Lleol a Llywodraeth Cymru, bwriad y rhaglen yw ailosod economi lleoedd Cymru, a hyrwyddo
achos cyfiawnder cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i bobl Cymru. Wedi'i fframio fel
Adeiladu Cyfoeth Cymunedol, mae'r prosiect yn ymdrechu i gynrychioli blaenoriaethau llesiant
lleol ar gyfer sefydliadau angori lleol yng Ngwent.
Mae adeiladu cyfoeth cymunedol yn ddull sy'n canolbwyntio ar bobl o ran datblygu
economaidd lleol. Mae'n ad-drefnu economïau lleol i fod yn decach, ac mae'n ceisio atal
cyfoeth rhag llifo allan o'n cymunedau, ein trefi a'n dinasoedd. Yn hytrach, mae'n rhoi
rheolaeth dros y cyfoeth hwn yn nwylo pobl leol, cymunedau, busnesau a sefydliadau. Pum
egwyddor adeiladu cyfoeth cymunedol yw: perchnogaeth luosog o'r economi; gwneud i bŵer
ariannol weithio ar gyfer lleoedd lleol; cyflogaeth deg a marchnadoedd llafur cyfiawn; caffael
nwyddau a gwasanaethau blaengar; a defnydd cymdeithasol gynhyrchiol o dir ac eiddo.
Oherwydd Covid-19, mae'r gwaith hefyd yn cynnwys ffocws penodol ar gefnogi busnesau lleol
sydd mewn perygl neu sy'n agored i niwed oherwydd y pandemig, a chefnogi twf cyfleoedd
cyflogaeth lleol.
Dyma'r meysydd ffocws y cytunwyd arnynt gan ranbarth Gwent: Caffael Bwyd; Adeiladu a
Datgarboneiddio; Polisi Caffael; ac Archwiliad Dwfn o ran Gweithgynhyrchu. Sefydlwyd cyfres
o weithgorau ar gyfer pob maes ffocws, i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cyflawni sy'n
gysylltiedig ag egwyddorion adeiladu cyfoeth cymunedol. Dechreuodd y gweithgorau
ddiwedd 2020 ac mae wedi symud ymlaen drwy gydol 2021.
Dychwelyd i'r brif dudalen gynnwys
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Hwylusydd 3 - Rheoli asedau
Gyda'i gilydd, mae gan bartneriaid y BGC nifer enfawr o asedau gyda chyfleoedd i rannu
defnydd a chydweithio. Mae'r manteision posibl yn cynnwys llai o gostau, mwy o ddefnydd ac
effeithlonrwydd, llai o ddefnydd o ynni, ôl troed carbon cyfunol is, gwell cydweithrediad a
dealltwriaeth rhwng y partneriaid a gwell gwasanaeth i'r cyhoedd.
Tŷ Penallta a Hybiau Gweithio Ystwyth
Mae holl swyddfeydd corfforaethol y Cyngor wedi cael eu hadolygu ac mae ymarfer
datgysylltu wedi'i gyflwyno i baratoi ar gyfer pan fydd staff yn dychwelyd i'r swyddfa a
chyflwynir arferion gwaith ystwyth newydd. Mae adolygiadau corfforaethol y Cyngor ar y
gweill, a fydd yn llywio'r defnydd o'r swyddfeydd a gofynion gwaith ystwyth yn y dyfodol.
Mae Tŷ Penallta wedi dod yn safle allweddol ar gyfer cydweithredu, sy'n cael ei ddefnyddio fel
canolfan frechu ar ddechrau 2021. Roedd y safle'n darparu cyfleusterau i alluogi'r Bwrdd
Iechyd i gyflwyno’n effeithlon ei raglen frechu. Daeth y cydweithio hwn â manteision i'r
gymuned leol a thu hwnt.
Sicrhaodd y Cyngor gyllid gan raglen Tasglu'r Cymoedd Llywodraeth Cymru i greu dau hwb
cyd-weithredu yn y Fwrdeistref Sirol. Lleolir un hwb yn Nhŷ Penallta ac un yn y Tŷ Weindio yn
Nhredegar Newydd.
Yn Nhŷ Penallta, crëwyd amgylchedd gwaith ar ffurf caffi i gefnogi'r ffyrdd newydd o weithio
pan fydd staff yn gallu dychwelyd i amgylchedd y swyddfa. Bydd y gofod yn cefnogi gweithio
ystwyth, gyda lle gweithio hyblyg gyda mynediad i ofod desg a Wi-Fi. Mae hyn yn gysylltiedig
â pharatoi'r hwb cyd-weithredu yn ardal y Bwyty Gwydr, a fydd ar gael i weithwyr sefydliadau
partner y sector cyhoeddus. Nid yw dyddiad agor yr hwb wedi'i gwblhau eto ond mae'n
debygol o gyd-fynd ag agor y cyfleusterau caffi newydd. Pan fydd ar agor, bydd yr hwb ar
gael rhwng 09:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Mae'r hwb yn y Tŷ Weindio, Tredegar Newydd ar agor i'r cyhoedd. Cost llogi yw £10 y ddesg
y dydd, ond bydd hyn yn cael ei hepgor i ddechrau ar gyfer trigolion Cwm Rhymni Uchaf.
Mae'r hwb yn cynnig digon o le i barcio, cysylltiad rhyngrwyd cyflym pwrpasol ac amrywiaeth
o luniaeth o'r caffi mewnol. Lansiwyd yr hwb yn ystod mis Hydref 2021 ac mae ar agor rhwng
9.30 a 17.30 dydd Mawrth i ddydd Sadwrn.
Mae canolfan ddiogelu yn cael ei chreu yn Lôn y Llwynogod gyda staff y Cyngor, yr Heddlu a'r
Bwrdd Iechyd yn gallu cael mynediad i'r cyfleusterau. Mae'r ganolfan wedi bod yn weithredol
ers mis Ionawr 2021, gyda staff yr Heddlu eisoes yn gweithio o'r adeilad (yn unol â
chyfyngiadau Covid-19). Mae'r defnydd yn esblygu ac mae datblygiad yr hybiau yn parhau,
gydag asiantaethau eraill i gymryd rhan. Hefyd, rhoddwyd cymorth i alluogi Ymddiriedolaeth
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Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC) i ehangu a chynyddu ei phresenoldeb yn y
Fwrdeistref Sirol, gyda lle ar gael ar Gampws Tredomen.
Ar hyn o bryd mae gan YGAC ystafell orffwys i’r criw yng Nghanolfan Fusnes Tredomen.
Hoffent ehangu eu gweithrediadau yng nghyffiniau Ystrad Mynach/Nelson ac maent am
gynyddu eu darpariaeth lles ar gyfer criwiau ychwanegol. Ar hyn o bryd mae YGAC wrthi'n
trosglwyddo eu gweithrediadau o Ystafell 1 i Ystafell 3 yng Nghanolfan Fusnes Tredomen cam a fydd yn dyblu'r gofod sydd ar gael i'w criwiau. Mae angen rhai newidiadau i'r gofod ac
mae dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith hwn yn y broses o gael eu sicrhau, gyda gwaith yn cael ei
gomisiynu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny.
Mae hen adeilad Woolworths ar y Stryd Fawr, Bargod wedi'i ailddatblygu i hwyluso'r gwaith o
adleoli a datblygu gwasanaeth cydweithredol, amlasiantaethol. Mae'r adeilad wedi cael ei
ddefnyddio'n fuddiol ac mae bellach yn cefnogi prosiect MyST (Fy Nhîm Cefnogol). Mae
MyST yn wasanaeth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc a’r Glasoed Cymunedol dwys iawn sy'n
darparu pecyn gofal amgen ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn gofal, a fyddai fel arall mewn gofal
preswyl, gofal seiciatrig haen 4, gofal diogel neu ysgolion preswyl arbenigol. Mae prosiect
MyST Bargod, a gwblhawyd yn ddiweddar, wedi elwa o'r Cyllid Gofal Integredig, menter gan
Lywodraeth Cymru. Mae'r gronfa hon yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflawni 'Cymru
Iachach' Llywodraeth Cymru. Mae'r adeilad yn darparu:
•
•
•

Swyddfa a chanolfan therapiwtig wedi'u lleoli'n briodol, yn hygyrch ac yn eang ar gyfer
y tîm Hwb Adnoddau Amlddisgyblaethol newydd a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n
gysylltiedig â darparu'r gwasanaeth yn y Fwrdeistref Sirol
Safleoedd sy'n addas i deuluoedd, yn hygyrch ac sy'n galluogi darparu cymorth
therapiwtig a gweithgareddau cysylltiedig i blant a phobl ifanc sy'n defnyddio'r
gwasanaeth
Safleoedd sydd â digon o le a chyfleusterau i ddarparu hyfforddiant perthnasol o fewn
amgylchedd dymunol sy'n hwyluso dysgu, yn barhaus, sy'n agwedd hanfodol ar
ddarparu gwasanaethau

Mae datblygu prosiect Bargod wedi galluogi MyST i symud ymlaen i ddatblygu gwasanaeth
rhanbarthol. Mae datblygu'r ail gynllun yn y Fwrdeistref Sirol wedi hwyluso'r gallu i ddarparu
cyfleusterau enghreifftiol i gynnal y Timau Ardal a darparu'r rhaglen sefydlu ar y safle, rhedeg
y rhaglen hanfodion craidd, parhau i oruchwylio a datblygu'r arweinwyr ym mhob Tîm Ardal a
bod yn adnodd hanfodol ar gyfer yr holl wasanaethau.
Mae cyfleoedd gwych hefyd i rannu swyddfeydd gyda Heddlu Gwent. Fodd bynnag, mae'n
debyg y bydd angen Memorandwm Dealltwriaeth ar y cyd ar rannu a bydd angen i bartneriaid
sy'n defnyddio desgiau ystwyth yn adeiladau gorsafoedd yr Heddlu fynd drwy broses fetio
diogelwch. Dyma fanylion y prosiectau y mae Heddlu Gwent wedi bod yn brysur yn gweithio
arnynt:
•
•
•
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Adnewyddu Gorsaf Heddlu Rhymni a ffurfio gweithfannau ystwyth
Adnewyddu gofod swyddfa yng Ngorsaf Heddlu Coed Duon a ffurfio gweithfannau
ystwyth
Adnewyddu gofod swyddfa yn Rhisga a ffurfio gweithfannau ystwyth

•
•
•
•
•
•

Adnewyddu gofod swyddfa a dalfa Ystrad Mynach
Mae gwaith adnewyddu yng Ngorsafoedd Heddlu Bedwas a Bargod wedi'i gwblhau
Cyflwyno Cynllun Arbed Ynni/Lleihau Carbon gyda Goleuadau LED
Cyflwyno pwyntiau gwefru cerbydau trydan
Adnewyddu yn Nhredegar Newydd
Mae Timau Cymorth i Ddioddefwyr a phartneriaid yn adleoli o Goed Duon i Bont-y-pŵl
er mwyn lleddfu mater llety

Adolygiadau Fflyd a Cherbydau Trydan
Yn dilyn gwaith Gwent gyfan i adolygu fflydoedd pob un o'r 5 awdurdod lleol a phartneriaid
BGC (dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili) mae'r Cyngor wedi penodi Swyddog
Adolygu Fflyd i gynnal adolygiad o'i holl gerbydau, ac i ddatblygu strategaeth i leihau nifer y
cerbydau a throsglwyddo'r rhai sy'n weddill i gerbydau allyriadau isel iawn erbyn 2030. Mae'r
gwaith yn cynnwys cynnal adolygiadau penodol gyda phob gwasanaeth i ddeall yr heriau a
chytuno ar y ffordd ymlaen.
Mae'r cerbydau trydan cyntaf - faniau Pryd ar Glud a faniau glanhawyr - yn weithredol. Ochr
yn ochr â hyn, mae'r seilwaith angenrheidiol yn cael ei roi ar waith, gyda'r ddau hwb gwefru
cyntaf yn Nhŷ Penallta a storfa Tir-y-berth yn weithredol erbyn dechrau 2022. Bydd hyn yn
darparu'r seilwaith i ganiatáu i'r gyfran gyntaf o 100 o gerbydau trydan gael ei chyflwyno'n
ddiweddarach yn y flwyddyn.
Mae'r Cyngor hefyd yn arwain ar brosiect Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n edrych ar
sut y gallwn gefnogi trigolion, nad oes ganddynt barcio oddi ar y stryd, i symud i gerbydau
trydan.
Mae pwyntiau gwefru cerbydau trydan i'w defnyddio gan breswylwyr bellach wedi'u gosod
mewn 11 maes parcio ar draws y Fwrdeistref Sirol. Ariannwyd y 17 pwynt gwefru gan y
Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel gydag arian cyfatebol gan y Cyngor. Mae'r data defnydd yn
dangos cynnydd cyson yn nifer y preswylwyr sy'n dechrau defnyddio'r rhain i wefru eu
cerbydau trydan.

32 - Hybiau cyd-weithredu
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33 - Hybiau cyd-weithredu

34 - Hybiau cyd-weithredu

35 – Cerbyd trydan ger pwynt gwefru

36 – Gwefrydd pwynt pod
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37 – Gwefrydd pwynt pod

Gwasanaethau ieuenctid
Mae gwasanaethau ieuenctid, fel llawer o wasanaethau eraill, wedi bod yn arbennig o brysur
dros y flwyddyn ddiwethaf, gan feddwl am ffyrdd mwy a mwy arloesol o ryngweithio a helpu
pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae'r paragraffau isod yn nodi blas o'r hyn sydd wedi digwydd:
Sesiynau Senedd
Roedd 5 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn 2 sesiwn addysgol ar-lein am Senedd Cymru.
Roedd y sesiynau 'Y Senedd, Etholiadau a Fi' yn cynnwys gwybodaeth am bwerau'r Senedd,
gwaith Aelodau'r Senedd a sut i gael llais yng ngwaith beunyddiol y Senedd. Mae'r
wybodaeth a gafwyd gan y bobl ifanc o'r gweithdai yn berthnasol iawn i thema Dinasyddion
Moesegol, Gwybodus. Roedd pob person ifanc yn mwynhau'r sesiynau addysgiadol ac yn
ennill gwybodaeth werthfawr. Ymunodd pobl ifanc hefyd mewn sesiwn Holi ac Ateb gan
Hefin David (Aelod y Senedd ar gyfer Caerffili) ac roedd y bobl ifanc yn gallu cymryd rhan yn
y sesiwn Holi ac Ateb.
Sesiynau RecRock
Mae RecRock yn brosiect cerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc a ariennir gan Cash4U. Mae'r
prosiect yn ŵyl gerddoriaeth ar-lein, lle mae cerddorion proffesiynol yn mentora cyfranogwyr
i'w paratoi i ffilmio eu perfformiad mewn stiwdio gerddoriaeth, yn barod i'w darlledu mewn
ffrwd ar-lein. Gall perfformwyr berfformio eu caneuon eu hunain neu ddeunydd cyflenwi, p'un
a ydynt eisoes yn berfformiwr profiadol, neu'n rhywun sydd â gwir ddiddordeb mewn
cerddoriaeth ond sy'n fwy neilltuedig. Mae'n gyfle i bobl ifanc ddangos eu hochr greadigol a
phrofi meysydd eraill o'r byd perfformio megis technegol (sain, goleuo, camera, cyfryngau
cymdeithasol, dylunio ac ati), neu ddrama (cynnal y digwyddiad). Mae un person ifanc
newydd ddechrau ar y prosiect ac mae eisoes yn mwynhau bod yn greadigol gyda
cherddoriaeth ac ysgrifennu caneuon.
Gweithio mewn partneriaeth â Phrosiect Allgymorth wedi'i Dargedu gan Heddlu Gwent
Profodd Heddlu Gwent nifer o broblemau gyda phobl nad oedd yn dilyn y rheolau ynglŷn â'r
cyfyngiadau symud Covid-19. Roedd pryder penodol ynghylch pobl ifanc nad oeddent yn
cadw at reolau, ac felly cysylltodd yr Heddlu â'r Gwasanaeth Ieuenctid i ofyn am eu
cefnogaeth i ymgysylltu â phobl ifanc mewn ffordd gadarnhaol i sicrhau eu bod i gyd yn glir
ynglŷn â'r rheolau. Bu Heddlu Gwent a'r Uwch Weithiwr Ieuenctid Allgymorth wedi'i Dargedu
yn patrolio ardaloedd, i roi gwybod i unigolion a grwpiau am Covid-19 a rheolau'r cyfnod clo.
Roeddent hefyd yn gallu gwirio eu lles a chynnig cymorth ychwanegol os oedd angen.
Roedd gweithwyr ieuenctid prosiect Allgymorth wedi'i Dargedu allan ym mhob tywydd i
sicrhau y gallai pobl ifanc gael y cymorth y gallai fod ei angen arnynt. Fe wnaethant gysylltu a
chefnogi llawer o bobl ifanc trwy rai cyfnodau a phroblemau anodd fel Covid-19, materion
teuluol, ysgol / coleg, iechyd rhywiol, cyffuriau ac alcohol, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
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Gweithiodd y Gwasanaeth Ieuenctid mewn partneriaeth â gwasanaeth arlwyo'r Cyngor i helpu
i ddarparu prydau ysgol am ddim. Roedd y staff mewn cysylltiad â theuluoedd agored i
niwed, i'w harwain drwy'r broses ymgeisio, yn ogystal â helpu i ddarparu prydau bwyd i
deuluoedd yn y Fwrdeistref Sirol. Roedd y Gwasanaeth Ieuenctid hefyd yn helpu Tîm Adfywio
Cymunedol y Cyngor i ddarparu parseli banc bwyd i deuluoedd agored i niwed, yr oedd
angen cymorth hanfodol arnynt i dderbyn eitemau bwyd hanfodol.
Bu'r tîm hefyd yn gweithio gyda'r Ganolfan Llwybr Dysgu ym Margod ar nifer o brosiectau cloddio'r gwelyau plannu, plannu llysiau tymhorol, cynaeafu a pharatoi'r gwelyau plannu ar
gyfer twf y tymor nesaf yn y rhandiroedd; casglu rhoddion ar gyfer elusennau digartref a helpu
i gasglu basgedi bwyd; a gweithio mewn partneriaeth â Choleg Ystrad Mynach, gan gymryd
dau grŵp yn wythnosol i'r Ganolfan i hyfforddi ar Lefel 1 mewn trin gwallt ac adeiladu.
Gweithio mewn Partneriaeth - Prosiect Hyb (Etifeddiaeth) - Seicoleg Plant a Phobl Ifanc
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Mae gweithwyr ieuenctid yn delio â nifer fawr o deuluoedd a phobl ifanc i helpu i gefnogi eu
lles. Mae llawer o deuluoedd a phobl ifanc yn cael trafferth gyda materion cymhleth ac
weithiau mae angen cymorth dwys arnynt i'w helpu i ddatrys y rhain neu wella eu sefyllfa.
Mae gweithwyr cymorth ieuenctid wedi gweithio'n agos gyda therapydd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) yn yr hyn sydd wedi bod yn bartneriaeth hynod
lwyddiannus.
Un enghraifft yw lle'r oeddent yn gweithio gyda pherson ifanc â phroblemau iechyd meddwl
cyfansawdd hirsefydlog, gan roi sesiynau cymorth wythnosol iddynt hwy a'u mam drwy Zoom
dros y flwyddyn ddiwethaf. Roeddent yn gallu archwilio’u perthynas a chydnabod
ymddygiadau a oedd yn gweithredu fel rhwystrau yn eu perthynas. Mae'r gallu i adnabod a
newid yr ymddygiadau hyn wedi helpu i wella cysylltiadau teuluol. Wedi hynny, roeddent yn
gallu cael gafael ar wasanaethau iechyd meddwl ychwanegol, sydd i gyd wedi helpu'r person
ifanc i bontio rhwng gwasanaethau pan oeddent yn troi'n 18 oed.
Mae'r therapydd hefyd wedi rhoi cymorth i weithwyr Hyb ar gyfer eu lles meddyliol eu hunain,
gan eu galluogi i weithio'n fwy effeithiol a diogel.
Ysgolion
Mae'r Hyb wedi gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Bryn Awel ac Ysgol Uwchradd
Bedwas dros y flwyddyn ddiwethaf i gefnogi disgyblion, ac yn fwy diweddar i weithio gydag
Ysgol Gynradd Graig-y-rhaca. Nodwyd y disgyblion yr oedd angen cymorth arnynt fwyaf ac
roeddent yn cynnig dewis o alwadau wythnosol, sesiynau Zoom neu adnoddau copi caled
iddynt yn ystod y cyfnod clo. Roeddent hefyd yn mynd i'r afael â materion fel diffyg technoleg,
anhawster gydag addysg yn y cartref, ac yn annog pobl ifanc i fynychu hybiau'r ysgol. Mae'r
tîm yn parhau i gadw mewn cysylltiad â'r ysgolion i fonitro cynnydd.
Prosiect Celf - llyfrgelloedd
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Gall pobl ifanc wylio sesiynau ar-lein i greu darn o waith celf/crefft bob wythnos. Mae'r
prosiect hefyd am greu oriel ar-lein o'r darnau hyn o waith i'w harddangos ar sianeli cyfryngau
cymdeithasol. Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yn gobeithio gweithio yn y tymor hwy gyda'r
gwasanaeth Llyfrgell i greu arddangosfeydd ffisegol yn ogystal â mannau eraill o bosibl, fel
unedau siopau gwag.

38 - Datblygu gêm bwrdd gwasanaethau brys Siren
gan bobl ifanc a'r gwasanaethau brys
39 - Pecynnau gweithgareddau
gwaith a gwneud eich pecyn
cymorth cyntaf eich hun

41 - Heddlu Gwent a gweithwyr
ieuenctid yn trydar yn cynghori pobl
ifanc

42 – Gweithwyr ieuenctid allan mewn
pob math o dywydd!
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40 - Poster Deialu 55 ar
gyfryngau cymdeithasol y
Fforwm Ieuenctid a chysylltu
ag Ambiwlans Cymru nid 999

43 - Gweithwyr y Gwasanaeth
Ieuenctid yn darparu prydau bwyd

Iaith a diwylliant Cymru
Mae'r BGC yn parhau i fod yn awyddus iawn i gefnogi a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg o
fewn ardal y Fwrdeistref Sirol. Mae Menter Iaith Sir Caerffili wedi bod yn bartner allweddol
wrth ddatblygu Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem' 2018-2023 a'r Asesiad Llesiant, drwy
hwyluso llais siaradwyr Cymraeg yn eu datblygiad. Mae’r Fenter Iaith hefyd yn cynorthwyo
gyda gwaith cyfathrebu ac ymgysylltu'r BGC, yn cefnogi gwirfoddoli drwy gyfrwng y Gymraeg,
yn ogystal â chefnogi dysgwyr Cymraeg.
Mae sefydliadau Cymraeg y Trydydd Sector yn cynorthwyo aelodau'r BGC i gyflawni'r camau
gweithredu yn Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd y Cyngor, sy'n anelu at wella
gwasanaethau i deuluoedd, plant, cymunedau, yn y gweithle a helpu i wella seilwaith. Drwy
weithio gyda'r sector gwirfoddol, sicrheir y BGC fod ganddo'r arbenigedd a'r gallu gorau i
gynorthwyo gyda'r dasg bwysig o wneud y Gymraeg yn rhan bob dydd o ddiwylliant yr ardal.
Mae’r Fenter Iaith yn cydlynu Fforwm y Gymraeg ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, sy'n cynnwys
amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector, partneriaid statudol a sefydliadau addysgol. Mae'r
Fforwm yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflawni Strategaeth y Gymraeg, ac yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf mae ei aelodau wedi cydweithio'n llwyddiannus â'r broses o
ddatblygu Strategaeth newydd ar gyfer 2022-2027. Bydd y Strategaeth hon yn sicrhau bod
pob sefydliad partner yn cynllunio ac yn cytuno ar dargedau, a fydd yn sicrhau bod cyfleoedd i
ddefnyddio'r Gymraeg ar lefel gymunedol (ar gyfer pob oedran) yn parhau i ddatblygu a bod
iaith a diwylliant Cymraeg ffyniannus ar draws y Fwrdeistref Sirol.
Mae’r Fenter Iaith wedi ymateb i heriau Covid-19 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac wedi
addasu ei gwasanaethau i sicrhau bod siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn gallu cael gafael ar
gymorth a chyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg. Amlygwyd cysylltiad clir rhwng lles a
mynediad i wasanaethau cyfrwng Cymraeg gan y pandemig, ac mae’r Fenter Iaith wedi
ymateb drwy ddarparu ystod o gyfleoedd digidol yn ogystal â gweithgareddau awyr agored
pan fo hynny'n briodol ac yn ddiogel. Roedd y rhain yn cynnwys sesiynau trafod wythnosol,
gweithdai a gweithgareddau i blant a phobl ifanc, Ffiliffest Ar-lein (ein gŵyl Gymraeg a
diwylliant Cymreig flynyddol), gweithgareddau cerdded, cyfleoedd gwirfoddoli a chefnogaeth i
siaradwyr Cymraeg agored i niwed ar draws ein cymunedau.
Mae’r Fenter Iaith hefyd wedi diweddaru ei phroffil iaith ar gyfer y Fwrdeistref Sirol yn
ddiweddar, sy'n tynnu sylw at yr ymchwil diweddaraf o ran defnydd cymunedol o'r Gymraeg.
Os ydym am gefnogi'r miloedd o siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r iaith fel rhan o'u bywydau
bob dydd, mae'n hanfodol bod cyfleoedd a gwasanaethau hygyrch o safon uchel ar gael
iddynt. Drwy ddarparu digon o gyfleoedd, gallwn ddangos ei bod yn bosibl cymryd rhan
mewn bywyd cymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg, a bod defnyddio'r Gymraeg fel sgil yn eich
galluogi i wneud cyfraniad gwerthfawr i ddatblygiad eich cymuned leol.
Mae gan y Fenter Iaith rôl bwysig wrth ddatblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg newydd i
siaradwyr Cymraeg lleol. Drwy ddatblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg newydd, rydym yn
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creu galw lleol am weithwyr a gwirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith ac yn galluogi siaradwyr
Cymraeg i ddefnyddio eu sgiliau'n lleol a gweld gwerth sylweddol yn y sgiliau hynny.
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Edrych tua’r dyfodol
Mae Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem' 2018-2023 bellach ymhell dros hanner ffordd drwy
ei amserlen gyflawni. Gobeithiwn fod ein hadroddiadau blynyddol wedi dangos bod
gwasanaethau cyhoeddus (gan weithio gyda chymunedau, unigolion a'r sector gwirfoddol)
wedi ein helpu i wneud cynnydd sylweddol yn amcanion y cynllun. Bu'n rhaid i bob un o'n
phawb addasu'n sylweddol oherwydd pandemig Covid-19 ac ymgorffori amcanion newydd i
ateb yr heriau ychwanegol hyn.
Mae deddfwriaeth Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i chynllunio i sicrhau newidiadau
cenedlaethau mewn llesiant ac felly mae'r BGC bob amser yn ymwybodol o orwelion llawer
hirach na phum mlynedd. Fel yr ydym eisoes wedi tynnu sylw, rydym eisoes yn gweithio ar y
Cynllun Llesiant newydd gyda'n partneriaid yng Ngwent a chaiff hyn ei gyhoeddi ym mis Mai
2023. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn canolbwyntio ar les cymunedau lleol a byddwn yn
parhau i asesu anghenion ac ymateb, fel partneriaid, o fewn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Felly, byddwn yn parhau i adrodd ar y cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Llesiant 'Caerffili'
tan 2023.

Mesur ein cynnydd
Cefnogir cynnydd yn erbyn ein pedwar Amcan Llesiant (Newid Cadarnhaol, Dechrau
Cadarnhaol, Pobl Gadarnhaol a Lleoedd Cadarnhaol) gan y gweithgaredd o dan y Meysydd
Gweithredu a'r Hwyluswyr a drafodir uchod.
Darperir adroddiad bob chwe mis i'r BGC ar gynnydd pob un o'r Meysydd Gweithredu a
chraffu ar y rhain gan Gynghorwyr lleol sy'n dwyn y BGC i gyfrif. Os hoffech edrych ar
unrhyw un o'r adroddiadau perfformiad hyn gallwch ddod o hyd iddynt ar wefan BGC Caerffili.

Cysylltwch â Ni
Os oes gennych unrhyw sylwadau i'w gwneud ynghylch cynnwys yr adroddiad blynyddol hwn,
neu mewn perthynas â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili neu ardal Gwent yn
gyffredinol, cysylltwch â ni fel a ganlyn:
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, d/l y Tîm Polisi a Phartneriaethau, Tŷ Penallta,
Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG
E-bost: caerffiliagarem@caerffili.gov.uk Ffôn: 01495 235108
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