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Pwy sydd wedi ysgrifennu’r 
Siarter? 
Aelodau Pobl yn Gyntaf. 

Y Siarter yw beth mae aelodau Pobl yn 
Gyntaf yn ei gredu. 

Rydym angen y Siarter oherwydd: 

• Mae pawb angen tegwch 

• Mae pawb angen dewisiadau 

• Mae angen i bawb ddweud NA 

• Mae angen llais i bawb 

• Mae angen i bawb gael y cymorth priodol 
pan fyddan nhw ei angen. 



 

 
 

 

Beth yw’r Siarter? 
Mae’r Siarter yn dangos sut medrwn weithio gyda’n gilydd. 

Mae’r Siarter yn dweud beth 
fyddwch yn ei wneud. 

Llofnodwch dim ond os 
ydych yn cytuno 
gwneud beth mae’r 
Siarter yn ei ddweud. 



 

 

  

Pwy sy’n llofnodi’r Siarter? 
You may sign the Charter if: 

• rydych yn cytuno gyda phopeth ac rydych: 

✔yn gofalu am wasanaeth ar gyfer pobl ag anabledd dysgu 

✔yn gofalu am wasanaeth cyhoeddus 

✔yn gofalu am grŵp cymunedol 

• Neu unrhyw un arall gan gynnwys aelodau teulu, 
gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr iechyd. 

✔yn gofalu am elusen, grŵp gwirfoddol neu fenter gymdeithasol 



 
 

 

 

  

  

  
 

  
 

“Fy mywyd i yw e... 
Gadewch i mi ei fyw fel rwyf eisiau.” 
• Gadewch i mi reoli fy mywyd 

• Gadewch i mi wneud fy mhenderfyniadau fy hun 

• Parchwch fy newisiadau 

• Peidiwch â rhoi 
rhwystrau o fy mlaen 

• Gadewch i mi fyw 
bywyd da, fy fordd i 

• Gadewch i mi fyw 
bywyd da gwerth 
ei fyw 

• Cydnabyddwch fy 
nhalentau er mwyn 
i mi fod o fudd i eraill. 



 

 

  

  
 

  

  

“Gadewch i ni weithio gyda’n 
gilydd.” 
• Cymryd penderfyniadau gyda’n gilydd 

• Ni sy’n penderfynu sut cawn ein cynorthwyo 

• Rydym yn llunio gwybodaeth sy’n hawdd ei deall 
gyda’n gilydd 

• Rydym yn newid 
gwasanaethau gyda’n 
gilydd 

• Rydym yn gwrando ar 
ein gilydd 

• Rydym yn cymell 
ein gilydd. 



 
 

 

 

  

 

  

  

 

 

“Rwyf eisiau’r swydd iawn, 
rwyf eisiau cael fy nhalu.” 
• Cyfogwch bobl gydag anableddau 

• Rhowch gyfe i mi hyforddi a gweithio 

• Peidiwch â’m barnu, a fy nhrin yn deg 

• Helpwch f i gychwyn fy musnes fy hun os 
yn bosib 

• Rhowch gyfeoedd cyfartal 

• Rhowch gymorth yn 
y gweithle 

• Rhowch i mi sicrwydd 
yn fy swydd 

• Deallwch fy anabledd 

• Helpwch f i gyrraedd fy mhotensial. 



 

 

 

  
 

  
 

“Fy arian i yw e, Medraf ei 
ddefnyddio fel rwyf eisiau.” 
• Gwrandewch arnaf a deall fy anabledd 

• Rwyf eisiau dysgu i reoli fy arian 

fy hun 

• Rwyf eisiau cymorth i 
ddefnyddio fy nghyfrif a’m 
cerdyn banc 

• Rwyf eisiau cyngor da ar 
arian, cynilion a 
budd-daliadau. 

• Rwyf eisiau arian yn fy mhoced, cyfrif cynilo a’r cyfe i gael fy ngherdyn banc 



  

  

 

 

  
 

  
 

“Rwyf eisiau mynd allan gyda 
ffrindiau.” 
• Rwyf eisiau cadw mewn 

cysylltiad â frindiau 

• Rwyf eisiau gwneud 
frindiau newydd 

• Rwyf eisiau perthynas 

• Rwyf angen cymorth hyblyg 

• Weithiau rwyf 
eisiau bod ar fy 
mhen fy hun 

• Rwyf eisiau 
cymdeithasu lle 
rwyf i’n dewis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rwyf eisiau i chi barchu fy hawliau.” 

• i bleidleisio 

• i deimlo’n ddiogel gartref a’r tu allan 

• i ddewis lle rwy’n byw a gyda phwy 

• i gael yr un hawliau â holl oedolion 

• i gyfathrebu gyda chymorth 

• i iechyd da 

• i’r cludiant priodol 

• i garu a chael teimladau 

• i breifatrwydd 

• i fod yn rhan o ‘nghymuned 

• i gael cymorth i leisio barn os bydd angen 

• i fod yn rhan o grŵp hunan-adfocatiaeth neu gael gwybod bod un yno. 



 

 

 

Ar gyfer cyfundrefnau 

Byddwn yn gadael i bawb wybod Ydych chi’n gofalu am gyfundrefn? 
eich bod yn cefnogi’r Siarter. 

Llofnodwch y Siarter dim ond os 
Bydd ein Gwirwyr Siarter yn holi i byddwch yn: weld os ydych yn cadw at y Siarter. 

• Gweithio gyda chyfundrefnau eraill 

• Rhannu gwybodaeth gyda 
Os ydych chi’n llofnodi ar eich 

chyfundrefnau eraill rhan eich hun 

• Siarad gyda chyfundrefnau eraill a’n 
Byddwn yn gadael i bawb wybod cyfogi ni eich bod yn cefnogi’r Siarter os hofech i ni wneud hynny. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y Siarter. 

Llofnodwch 

I lofnodi’r Siarter cysylltwch â 

E-bost: GwentCharter@torfaen.gov.uk 

Neu foniwch: 01495 742987 



 
 
 

 
 

I gael copi o Siarter lawn Gwent ar Weithio gyda’n Gilydd, cysylltwch â: 
GwentCharter@torfaen.gov.uk 

Cynhyrchwyd y Siarter gyda help: 
Pobl yn Gyntaf Blaenau Gwent 

Pobl yn Gyntaf Caerfli 
Pobl yn Gyntaf Sir Fynwy 

Pobl yn Gyntaf Casnewydd 
Pobl yn Gyntaf Torfaen a 

Barod CIC gyda diolch arbennig i Alan Armstrong 

Darluniau gan 
Carrie Francis 

Dylunio gan 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
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