Promoting equality for all
Hyrwyddo cydraddoldeb i bawb

Eich Llesiant,
Eich Llywodraeth

Prosiect gan Diverse Cymru ac Cyngor Trydydd Sector
Caerdydd i gynnwys pobl o gymunedau amrywiol mewn
materion Llywodraeth a llesiant

Hoffech chi allu dylanwadu ar eich Cyngor lleol?
Hoffech chi wybod sut mae’r Llywodraeth yn gweithio?
Hoffech chi wybod sut mae cymryd rhan?
Dewch i gymryd rhan yn ein prosiect newydd:
Eich Llesiant, Eich Llywodraeth
Beth yw pwrpas y prosiect?
Nod y prosiect hwn yw dod â phobl ynghyd o
gymunedau amrywiol a’u cysylltu â Chynghorau lleol,
Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol.
Drwy gydol y prosiect, byddwn yn cynnal cyfres o
ddigwyddiadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
Yn y digwyddiadau hyn, cewch gyfle i ddysgu am:
• Sut mae Llywodraeth yn gweithio
• Beth yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
• Sut mae dyletswyddau datblygiad cynaliadwy a llesiant
yn gweithio
• Sut i gymryd rhan yn y sector cyhoeddus
• Sut y gallwch ddylanwadu ar y sector cyhoeddus
• Cyfleoedd i gymryd rhan
Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau i archwilio’r
rhwystrau i gymryd rhan i unigolion o gymunedau
amrywiol, eich profiadau o gymryd rhan (y da a’r drwg), a
sut gallwn ddylunio atebion gyda’n gilydd.

Ai hwn yw’r prosiect i mi?
Rydym yn dymuno cynnwys cymunedau amrywiol.
Rydym yn croesawu unrhyw un o unrhyw rai o’r grwpiau
canlynol:
• Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
• Sipsiwn, Roma a Theithwyr
• Pobl anabl (yn cynnwys anableddau corfforol, dysgu, synhwyrol, deallusol a salwch meddwl a chyflyrau
iechyd hirdymor)
• Pobl dros 50 mlwydd oed
• Pobl drawsrywiol
• Pobl o unrhyw grefydd neu ffydd
• Merched
• Pobl sy’n feichiog neu ar gyfnod mamolaeth
• Gofalwyr
Lle bydd y prosiect yn cael ei gynnal?
Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau ym Mro
Morgannwg ac yng Nghaerdydd.
Croesawn unrhyw un sy’n byw yn y lleoliadau canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caerdydd
Bro Morgannwg
Pen-y-bont
Castell-nedd Port Talbot
Abertawe
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tudful
Caerffili
Blaenau Gwent
Casnewydd

Beth am gostau?
Cynhelir yr holl ddigwyddiadau mewn lleoliadau hygyrch o
gwmpas Caerdydd a Bro Morgannwg.
Byddwn yn darparu lluniaeth ysgafn ym mhob un o’r
digwyddiadau a byddem yn hapus darparu ar gyfer unrhyw
alergeddau neu anghenion dietegol.
Gallwn drefnu cefnogaeth cyfieithu a chyfathrebu.
Gallwn ad-dalu costau:
• Teithio
• Hygyrchedd
• Gofal plant
• Gofal ysbeidiol neu ofal amgen
Sut mae darganfod mwy neu gymryd rhan?
Gallwch anfon ebost atom i gofrestru neu i gael rhagor o
wybodaeth: Shelagh.maher@diverse.cymru Neu
ffoniwch 029 2036 8888 a dewis opsiwn 5 (polisi ac
ymchwil).
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