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ATODIAD
ATODIAD 1: CANLYNIADAU AROLWG HOLIADUR LLES
Cyflwyniad
Dosbarthwyd Holiadur Lles Torfaen ddiwedd yr haf/ddechrau’r hydref yn
2016 ac fe dderbyniwyd 1042 yn ôl – mae rhai a dderbyniwyd yn hwyr yn
cael eu dadansoddi ar gyfer eu cynnwys yn yr asesiad terfynol. Roedd yr
arolwg yn gofyn am farn trigolion Torfaen ar bedwar cwestiwn i’n helpu i i
ddeall beth mae pobl yn ei gredu sy’n dda yn Nhorfaen a sut ddyfodol
hoffent ei weld. Mae’r adran hon yn rhoi crynodeb o’r prif sylwadau ar:
 Beth sy’n dda ynglŷn â’ch cymuned?
 Beth nad yw gystal ynglŷn â’ch cymuned?
 Pa un peth fyddech chi’n ei newid ynglŷn â’ch cymuned i’w gwneud
yn well lle?
 Sut ddyfodol hoffech ei weld ar gyfer eich cymuned?
Cyflwynir yr wybodaeth yn ôl tri prif anheddiad Blaenafon, Pont-y-pŵl a
Chwmbrân a’u his AGEHG (fel yr esbonir yn Rhan 1, pennod 1, adran 1.3)
ac mae’n delio â’r tri prif beth a ddaeth alla yn yr arolwg ar gyfer pob ardal.
Mae Tabl 18 (ar ôl y naratif) yn rhoi nifer, mewn cromfachau, y sylwadau
ar gyfer y prif 3 pwnc ar gyfer pob ardal.

Blaenafon – un AGEHG
Beth sy’n dda ynglŷn â’ch cymuned?
Ysbryd Cymunedol / Natur Gymdogol / Gweithgareddau
Cymdeithasol - Ym Mlaenafon mae teimlad cryf o ysbryd cymunedol,
gyda’r trigolion yn dweud ei bod yn gymuned agos gyda theimlad o berthyn
i’r dref. Mae cymdogion yn gyfeillgar iawn ac mae pawb yn gofalu am ei
gilydd. Mae nifer o weithgareddau cymdeithasol yn digwydd yn y gymuned
i bobl hŷn.
Beth nad yw cystal ynglŷn â’ch cymuned?
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Ymddygiad Gwrthgymdeithasol / Gweithgareddau Cymdeithasol /
Cynnal mannau cyhoeddus - teimlad y trigolion yw (a) bod gormod o
geir yn rasio trwy’r dref, (b) mae diffyg o ran gorfodi ymddygiad
gwrthgymdeithasol mewn perthynas ag yfed alcohol yn gyhoeddus ac mae
diffyg presenoldeb yr heddlu i ddelio â’r materion hyn, (c) mae diffyg
gweithgareddau cymdeithasol i bobl ifanc leol, gyda thrigolion hŷn yn teimlo
y dylai fod mwy o gyfleusterau yn yr ardal fel nad yw pobl ifanc yn crwydro
o gwmpas y strydoedd. Mae diffyg lle parcio i drigolion hefyd yn thema
gyffredin, gyda rhai trigolion yn nodi bod cerbydau masnachol yn cael eu
parcio ar strydoedd preswyl. Mae cynnal a chadw mannau gwryd, , ffyrdd,
llwybrau yn thema gyffredin gyda phobl yn dweud bod angen clirio sbwriel
a chwyn oddi ar y stryd; ymddengys hefyd bod problem gyda baw cŵn yn
yr ardal. Roedd sylwadau gan y trigolion hefyd yn cynnwys diffyg goleuadau
stryd gan adael mannau heb olau digonol gyda’r nos.
Pa un peth fyddech chi’n ei newid ynglŷn â’ch cymuned i’w gwneud
yn well lle?
Cyfleusterau Hamdden / Mwynderau Cyhoeddus / Plismona - Mae
llawer o bobl o bob oedran wedi dweud yr hoffent fwy o gyfleusterau
hamdden lleol. Mae trigolion hefyd yn teimlo bod diffyg siopau yn y dref
sy’n gwasanaethu pawb ac y dylai fod mwy o gyfleusterau i bobl ifanc. Mae
diffyg banc a siopau eraill yn anghyfleus, sy’n gorfodi pobl leol i deithio i
rywle arall. Galwyd am bresenoldeb mwy amlwg gan yr heddlu yn enwedig
gyda’r nos. Mae consensws cyffredinol bod angen mwy o weithgareddau yn
yr ardal i bobl leol.
Sut ddyfodol hoffech ei weld ar gyfer eich cymuned?
Ysbryd Cymunedol / Cynnal a chadw ardaloedd cyhoeddus yn well
/ Ffyniant - Mae trigolion Blaenafon yn teimlo’n gryf am eu tref, gyda
llawer o bobl ddim eisiau i bethau newid llawer o sut y mae nawr, ond dod
yn fwy ffyniannus; lle mae busnesau’n cael eu cefnogi’n dda ac i’r trigolion
deimlo balchder ynglŷn â lle maent yn byw - parhau i symud ymlaen a bod
yn falch a byw gyda’r un ysbryd cymunedol lle mae pobl yn cynorthwyo ei
gilydd. Maent eisiau i ddyfodol eu cymuned fod yn lân a thwt ac i bobl
gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel a’u baw cŵn eu hunain.
Pont-y-pŵl – Beth sy’n dda ynglŷn â’ch cymuned?
Mannau Gwyrdd / Natur Gymdogol / Mwynderau cyhoeddus - Mae
llawer o bobl ym Mhont-y-pŵl yn teimlo bod y mannau gwyrdd yn hynod,
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yn enwedig Parc Pont-y-pŵl. Roedd mwy na dwy ran o dair a atebodd yr
arolwg yn bobl ifanc ac maent oll yn dweud bod y parciau / parciau sglefrio
yn dda iawn. Mae trigolion 50+ Pont-y-pŵl hefyd yn dweud bod Parc Ponty-pŵl yn ased gyda’i olygfeydd a’r ardal arall o gwmpas. Mae ystod eang o
oedrannau yn dweud bod Pont-y-pŵl yn dda iawn o ran llawer o siopau a
chyfleusterau eraill. Mae’r parcio am ddim yn y dref hefyd yn ei gwneud yn
dref ddelfrydol i siopwyr gydag archfarchnad leol, marchnad dan do a
gwasanaethau eraill eraill yn gymharol agos i’w gilydd, megis meddygfa’r
meddyg teulu a’r deintydd.
Y 3 prif beth sy’n dda ar gyfer pob un o’r AGEHG ym Mhont-y-pŵl
Canol – Natur Gymdogol / Mwynderau cyhoeddus / Ysbryd
Cymunedol – Pobl gyfeillgar sy’n gwneud yr ardal yn un da i fyw ynddi.
Mae cymdogion yn gyfeillgar ac mae teulu a ffrindiau yn byw yn agos. Mae
teimlad o gydlyniant cymdeithasol ac mae pobl yn tueddu i efnogi ei gilydd.
Mae amrywiaeth eang o fwynderau ar gyfer yr holl drigolion, o’r
archfarchnad i’r siopau llai a’r farchnad dan do. Mae digon o gyfleusterau
sy’n cael e defnyddio’n dda gan bobl ifanc y dref,
Dwyrain – Mannau Gwyrdd / Ysbryd Cymunedol / Cynnal a chadw
mannau cyhoeddus – mae pobl yn teimlo bod yr ardal yn lân ac yn wyrdd
iawn. Mae Parc Pont-y-pŵl yn hyfryd ynghyd â’r ardaloedd o gwmpas. Mae
llawer o gaeau agored eraill i’r plant chwarae ynddynt. Mae ysbryd
cymunedol cryf yn yr ardal gyda meddyg teulu a fferyllydd lleol. Yn
gyffredinol, mae pobl yn fodlon gyda glendid yr ardal ac yn teimlo ei fod yn
lle braf a thaclus.
Y Gogledd - Natur Gymdogol / Mannau Gwyrdd / Mwynderau
cyhoeddus - mae pobl yn teimlo bod cymuned braf iawn yma lle mae pobl
yn parchu ei gilydd ac mae natur gymdogol iawn lle mae pawb yn helpu ei
gilydd. Llawer o gyfleusterau a gwasanaethau megis y llyfrgell leol a
neuaddau cymunedol ar gael i bawb gyda chysylltiadau cludiant da sy’n
gwneud pethau’n llawer mwy hygyrch.
Y De - Mannau Gwyrdd / Mwynderau cyhoeddus / Ysbryd
Cymunedol - Parc sy’n cael ei gynnal yn dda iawn, gydag ardaloedd agored
hyfryd o gwmpas gyda llwybrau braf a chaeau adloniant ar gyfer llawer o
chwaraeon. Mae teimlad braf o gymdogaeth i’r ardal lle mae pobl yn gofalu
am ei gilydd. Mae gan yr ardal gyfleusterau hamdden gwych, siopau gerllaw
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ac eglwysi sy’n darparu llawer o weithgareddau cymunedol. Mae yna hefyd
ysgolion lleol a choleg chweched dosbarth gerllaw.
Y gorllewin - Mannau Gwyrdd / Natur Gymdogol / Ysbryd
Cymunedol - mannau gwyrdd i’w mwynhau, ardal heddychlon braf gyda
llawer o lwybrau cerdded a Pharc Pont-y-pŵl. Mae teimlad gwledig braf i’r
ardal ac mae cymdogion yn gyfeillgar iawn, fel y gymuned ehangach, lle
mae pobl yn siarad â’i gilydd ac yn gofalu am ei gilydd.
Pont-y-pŵl – Beth nad yw gystal ynglŷn â’ch cymuned?
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol / Cynnal mannau cyhoeddus /
Sbwriel - Roedd rhai sylwadau yn sôn am y ffaith nad oedd eiddo rhent
cymdeithasol y cael ei gynnal yn dda. Nid yw ymylon ffordd a gwrychoedd
y cael eu cadw’n daclus; mae llawer o dyllau yn y ffyrdd ac mae chwyn yn
tyfu trwodd. Roedd sylwadau o amgylch yr ardal yn dweud bod llawer o
sbwriel, gyda glendid cyffredinol y strydoedd ac ardaloedd cyhoeddus eraill
o safon wael. Mae pobl yn teimlo bod y broblem sbwriel yn waeth ar y
dyddiau ar ôl dyddiau casglu gwastraff/ailgylchu; maent hefyd yn teimlo
bod gwair ac ati’n cael ei adael pan wneid gwaith cynnal a chadw. Teimlad
y trigolion yw bod problem gyda sbwriel yn yr ardal ac nad yw ymwelwyr
â’r ardal yn parchu'r lle ac yn gadael sbwriel. Mae sylwadau hefyd yn
cynnwys plant yn gadael sbwriel wrth adael yr ysgol. Mae llawer o bobl wedi
sôn am yr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal ac mae adroddiadau
o yfed alcohol a chymryd cyffuriau yn yr awyr agored. Mae lawer o sylwadau
gan bobl ifanc yn honni bod llawer o ddelio cyffuriau yn yr ardal ac ymladd
rhwng gangiau gwahanol.
Y 3 prif beth nad ydynt cystal ar gyfer pob un o’r AGEHG ym Pont-y-pŵl
Canol - Ymddygiad gwrthgymdeithasol / Sbwriel / Gweithgareddau
Cymdeithasol - Nifer o sylwadau ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
mewn perthynas â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol yn gyhoeddus,
plant yn ymladd, beicio modur oddi ar y ffordd a cheir yn gyrru. Llawer o
sylwadau gan bobl yn dweud eu bod yn teimlo bod gormod o sbwriel yn y
strydoedd ac nad oes unrhyw un yn cymryd cyfrifoldeb. Sylwadau bod
llawer o sbwriel yn y strydoedd ar ôl dyddiau casglu gwastraff. Mae rhaniad
cyfartal rhwng trigolion hŷn yn dweud nad oes digon o weithgareddau
ieuenctid i gadw pobl ifanc oddi ar y stryd, a’r bobl ifanc eu hunain yn
dweud nad oes digon o weithgareddau iddynt.
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Y Dwyrain - Sbwriel / Cynnal mannau cyhoeddus / Ymddygiad
gwrthgymdeithasol - Y rhan fwyaf o sylwadau yn ymwneud â phroblem
sbwriel yn dod gan bobl ifanc gan nad ydynt yn teimlo bod digon o finiau
yn yr ardal. Dywedodd trigolion bod yr ardal yn edrych yn siabi mewn
mannau, gyda’r ymylon gwair ddim yn cael eu cynnal a bod y ffyrdd angen
eu trwsio. Nododd pobl ifanc bod eu parc lleol yn rhydlyd ac yn adfeiliedig.
Roedd rhai sylwadau yn cynnwys byrgleriaethau diweddar a cheir yn gyrru,
gan wneud yn lle yn anniogel.
Y
Gogledd
Cynnal mannau cyhoeddus
/
Ymddygiad
gwrthgymdeithasol / Sbwriel - Roedd cwpl o sylwadau yn ymwneud â
chyflwr gwael Parc Abersychan, ac yn sôn am gyflwr y strydoedd ar ôl i’r
dynion bin fynd o gwmpas. Llawer o sylwadau ynglŷn â’r diwylliant cyffuriau
a phobl ifanc ar y strydoedd. Mae llawer o sbwriel yn cael ei adael yn y
strydoedd gan wneud i’r lle edrych yn hyll.
Y De - Ymddygiad gwrthgymdeithasol / Sbwriel / Cynnal mannau
cyhoeddus - Mae’r rhan fwyaf o’r sylwadau ar sbwriel wedi dod gan bobl
ifanc mewn ysgol leol. Teimla trigolion nad yw gwelyau blodau yn cael eu
cynnal yn dda a bod yn dref yn flêr ac anniben. Mae angen trwsio ffyrdd a
llwybrau ynghyd â chael gwared â’r chwyn sy’n tyfu trwodd. Mae rhai
sylwadau yn ymwneud â gangiau ac eraill â cheir yn gyrru, gan wneud y
strydoedd yn anniogel.
Y Gorllewin - Ymddygiad gwrthgymdeithasol / Cynnal mannau
cyhoeddus / Sbwriel - Mae’r ffyrdd mewn cyflwr gwael, chwyn yn tyfu
trwy’r palmentydd gan greu perygl baglu; mae rhai pobl yn teimlo bod y
dref yn edrych yn adfeiliedig gyda siopau wedi eu byrddio i fyny; ddim yn
ei gwneud yn atyniadol i ymwelwyr. Mae nifer o sylwadau hefyd nad yw
perchnogion cŵn yn cymryd cyfrifoldeb am glirio baw cŵn. Nid yw’r dref yn
teimlo’n arbennig o ddiogel gan fod pobl fwy agored i niwed yn teimlo bod
gormod o bobl ifanc ar y strydoedd yn gwneud niwsans ohonynt eu hunain.
Bu nifer o fyrgleriaethau yn yr ardal yn ddiweddar sy’n gwneud i bobl
deimlo’n anniogel yn eu cartrefi eu hunain. Llawer o sbwriel yn yr ardal a
rhai adroddiadau o dipio slei bach.
Pont-y-pŵl – Beth fyddai’r un peth fyddech chi’n ei newid ynglŷn
â’ch cymuned i’w gwneud yn well lle?
Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Gweithgareddau Cymdeithasol
/ Gwell Rheoli Gwastraff - Hoffai pobl weld gwell cynnal a chadw yn yr
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ardal, o’r ffyrdd, palmentydd, ymylon gwair i wneud y lle yn lanach a
thaclusach yn gyffredinol. Mae nifer o sylwadau yn dweud bod angen ailwynebu rhai o’r ffyrdd a llawer o sylwadau yn dweud yr hoffent weld llai o
siopau a thai wedi eu byrddio i fyny, gyda’r rhain yn cael eu defnyddio yn
lle gwneud i’r ardal edrych yn flêr. Hoffai pobl ifanc weld gwell cynnal a
chadw o’r cyfleusterau hamdden a diweddaru rhai o’u mannau chwarae,
gyda’r sbwriel yn cael ei symud ymaith. Roedd nifer o sylwadau yn dweud
pe byddai mwy o finiau, yna byddai llai o sbwriel ar y strydoedd; barn pobl
yw bod y biniau yn rhy fach, ac nad yw’r biniau yn cael eu gwagio yn ddigon
aml, gan ychwanegu at y broblem a gwneud yr ardal yn hyll. Mae
cymysgedd dda o oedrannau yn dweud yr hoffent weld gwell darpariaeth
(clybiau ieuenctid) ar gyfer pobl ifanc i’w cadw’n ddiddan neu agor y clybiau
ieuenctid yn amlach; mae pobl ifanc yn ystyried eu bod yn cael eu labelu’n
anghywir fel rhai sy’n creu trafferth am eu bod ar y strydoedd, ond y gwir
yw nad oes ganddynt unrhyw beth i’w wneud. Mae ychydig o sylwadau gan
bobl hŷn yn dweud y gellid cael gwell darpariaeth ar gyfer dosbarthiadau i
oedolion - ond dosbarthiadau neu weithgareddau sy’n fforddiadwy i rai ar
incwm is.
Y 3 prif beth y mae pobl eisiau eu newid ar gyfer pob un o’r AGEHG ym
Mhont-y-pŵl
Canol - Gweithgareddau Cymdeithasol / Cynnal mannau cyhoeddus
yn well / Cyfleusterau Hamdden - Hoffai pobl weld mwy o
weithgareddau i bobl ifanc - daeth yr ymatebion gan ystod eang o
oedrannau bod angen mwy i bobl ifanc, hyd yn oed agor y clwb ieuenctid
am ddiwrnod neu ddau ychwanegol yn ystod yr wythnos, neu oriau agor
hirach. Mae cwpl o sylwadau gan bobl hŷn yn dweud y byddai dod at ei
gilydd yn gymdeithasol ar gyfer pob oedran yn dda i’r ardal. Roedd
ardaloedd lle mae angen cynnal a chadw cyffredinol megis clirio chwyn ac
ati ar lonydd lleol. Mae canlyniadau’r arolwg hefyd yn dangos yr hoffai pobl
weld cartrefi’n cael eu gwella a’u peintio i wneud i’r ardal edrych yn well;
defnyddio’r tai sydd wedi eu byrddio i fyny a lleihau faint sbwriel sydd ar y
strydoedd. Mae canlyniadau’r arolwg yn dangos yr hoffai nifer o bobl
gyflwyno mwy o gyfleusterau i bobl ifanc megis parciau, parciau sglefrio ac
ati neu ail-fuddsoddi yn y cyfleusterau sydd ar gael a’u gwneud yn brafiach
i edrych arnynt.
Y Dwyrain - Mwynderau Cymdeithasol / Cynnal mannau cyhoeddus
yn well / Rheoli Gwastraff yn well - -Creu tasglu ar gyfer casglu sbwriel

|7

oedd un awgrym gan drigolyn, tra’r roedd sylwadau eraill gan bobl ifanc yn
dweud eu bod eisiau dyfodol glanach; maent yn credu y byddai ychwanegu
mwy o finiau yn lliniaru’r broblem hon. Mae sylwadau eraill gan bobl ifanc
oll yn dweud yr hoffent gael mwy o gyfleusterau hamdden yn yr ardal.
Y Gogledd - Cynnal ardaloedd cyhoeddus yn well / Gweithgareddau
Cymdeithasol / Mwynderau cyhoeddus - Awgrymiadau yn cynnwys
gwneud trigolion yn gyfrifol am sbwriel a’r gwaith cynnal yn union y tu allan
i’w heiddo. Hoffent weld gwêl gwaith cynnal o’r ffyrdd, llwybrau,
gwrychoedd a mannau gwryd eraill Mae rhai galwadau hefyd i ddymchwel
rhai o’r modurdai blêr lle mae pobl ifanc yn tueddu i ymgasglu. Mwy o
ddarpariaeth a chanolfannau ieuenctid i’r bobl ifanc a gwella gwasanaethau
megis llyfrgelloedd yn lle eu cau.
Y De - Cynnal ardaloedd cyhoeddus yn well / Gweithgareddau
Cymdeithasol / Gwella Parcio - mae’r canlyniadau yn dangos yr hoffai
pobl weld gwella glendid a gwaith cynnal yr ardal. Mae angen ail-wynebu
strydoedd lleol ac mae angen clirio chwyn a sbwriel hyll. Mae’r trigolion yn
teimlo bod siopau wedi eu byrddio i fyny yn hyll ac y gellid cael gwell
defnydd iddynt. Mae rhaniad ar bwy a hoffai gael mwy o weithgareddau ar
gyfer yr hen a’r ifanc ac awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau a allai
gynnwys y ddau. Hoffai trigolion weld gwelliant yn y cyfleusterau parcio,
ynghyd â gwell plismona o’r sefyllfa bresennol yn enwedig y tu allan i
ysgolion.
Y Gorllewin - Cynnal ardaloedd cyhoeddus yn well / Rheoli
gwastraff yn well / Rheoli Traffig - Cynnal a chadw’r ardal yw un o’r
prif flaenoriaethau yma; fel mewn ardaloedd eraill mae pobl yn teimlo nad
yw’r ffyrdd a’r palmentydd yn cael eu cynnal yn dda a bod yr holl sbwriel
ar y strydoedd yn hyll iawn. Mae mannau gwyrdd yn yr ardal sydd wedi
gordyfu cymaint, felly hoffai pobl weld mwy o atebolrwydd yn y maes hwn.
Mae nifer o sylwadau gan blant ysgol a goffai weld mwy o finiau ar y
strydoedd fel ffordd o leihau’r broblem sbwriel. Mae angen gwell mesurau
tawelu traffig, gwell arwyddion ac awgrymir cyfyngiadau cyflymder is
hefyd.
Pont-y pwl – Sut ddyfodol hoffech ei weld ar gyfer eich cymuned?
Ysbryd Cymunedol / Diogelwch Cymunedol / Cynnal mannau
cyhoeddus yn well Roedd nifer llethol o bobl oll yn dweud eu bod yn gweld
diogelwch cymunedol fel dyfodol eu cymuned. Hoffent weld amgylchedd
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diogelwch i blant dyfu i fyny ynddo ac amgylchedd diogelach lle mae pobl
hŷn a rhai agored i niwed yn teimlo’n ddiogel yn cerdded trwyddo. Maent
hefyd yn gweld dyfodol glanach, disgleiriach lle mae ffyrdd, llwybrau,
mannau gwyrdd ac ati yn cael eu cadw’n lân a thaclus, ac yn braf i
ymwelwyr â’r ardal. Hoffai pobl weld cymuned fwy cydlynol lle mae pawb
yn tynnu ymlaen ac yn cefnogi ei gilydd; hoffent deimlo eu bod yn cael
cymorth yn eu cartrefi ac maent eisiau i bobl gymryd balchder yn yr ardal,
hen ac ifanc fel ei gilydd, gyda pharch a chwrteisi tuag at ei gilydd a mwy
o gyfranogiad yn yr holl weithgareddau yn yr ardal.
Y 3 prif beth y mae pobl eisiau ei weld yn y dyfodol yn y 5 AGEHG ym Ponty-pŵl
Canol - Diogelwch Cymunedol / Ysbryd Cymunedol /
Gweithgareddau Cymdeithasol - Lle diogelach a brafiach i bobl o bob
oedran gyda llai o droseddu a gwell presenoldeb gan yr heddlu, lle mae
mannau chwarae plant yn ddiogel, a chartrefi trigolion yr un modd. Bydd
yn lle hwyliog i fyw ynddo a bydd yr ysbryd cymunedol yn gwneud i bobl
fod eisiau symud i’r ardal. Mae’r arolwg yn awgrymu yr hoffai pobl weld
mwy o weithgareddau sy’n addas i anghenion pawb, hen ac ifanc.
Y Dwyrain - Ysbryd Cymunedol / Cynnal mannau cyhoeddus yn well
/ Diogelwch Cymunedol - Bydd y ffyrdd yn llawer gwell a bydd y lle yn
edrych yn llai blêr ac yn fwy atyniadol i ymwelwyr â’r ardal. Mae’r sylwadau
yn awgrymu bod pobl eisiau gweld amgylchedd disgleiriach heb sbwriel
gyda gwell rheoli gwastraff. Mae pobl eisiau cael eu cynorthwyo yn eu
cartrefi eu hunain a bod yn ddiogel, a theimlo ysbryd cymunedol cryf lle
mae pobl yn teimlo’n hapus. Maent eisiau i’w cymunedau eu cydnabod, a
stopio i siarad yn lle pasio heibio.
Y Gogledd - Ysbryd Cymunedol / Diogelwch Cymunedol /
Gweithgareddau Cymdeithasol - Bydd y dyfodol yn lle diogel a hapus lle
gall plant chwarae’n ddiogel yn yr awyr agored a bydd y ffyrdd yn fwy
diogel. Bydd pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi heb boeni ynglŷn â
byrgleriaeth. Mae pobl eisiau i’r gymuned ffynnu a theimlo cefnogaeth gyda
pharch rhwng yr ifanc a’r hen. Hoffent weld mwy o ddigwyddiadau
cymunedol s’n dod â phobl at ei gilydd; cymuned gynhwysol lle mae pawb
yn cael ei drin yn gyfartal.
Y De - Ysbryd Cymunedol / Diogelwch Cymunedol / Cynnal mannau
cyhoeddus yn well - Bydd y dyfodol yn ddiogel gyda throsedd isel,
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amgylchedd diogel i blant dyfu i fyny ynddo. Bydd yr ardal yn cael ei
chynnal yn dda ym mhob agwedd, o’r ffyrdd i’r mannau gwyrdd, a bydd
pobl yn byw gyda’i gilydd gydag ysbryd cymunedol sy’n gynhwysol ac yn
barchus.
Y Gorllewin - Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Diogelwch
Cymunedol / Ysbryd Cymunedol - Mae canlyniadau’r arolwg yn dangos
bod pobl eisiau lle llawer glanach, disgleiriach i fyw ynddo. Maent eisiau lle
glân sy’n rhydd rhag sbwriel., a rhywle y medrent ei alw’n gymuned gyda
balchder, mae cymysgedd o sylwadau gan bob oedran yn dweud eu bod
eisiau cymuned ddiogel, sy’n rhydd rhag poeni am fyrgleriaeth, a lle cedwir
cyffuriau oddi ar y stryd fel bod plant yn ddiogel i chwarae yn y strydoedd
a’r parciau. Mae pobl eisiau i’r dref ffynnu, gyda’r farchnad yn cael ei
defnyddio’n dda, a rhoi bywyd newydd i’r siopau sydd wedi cau; ardal sy’n
ganolfan ffyniannus ar gyfer busnesau a lle y mae pobl yn falch i’w alw’n
gartref, gyda theimlad cryf gwirioneddol o gymuned.
Cwmbrân – Beth sy’n dda ynglŷn â’ch cymuned?
Mwynderau Cyhoeddus / Natur Gymdogol / Mannau Gwrydd - Yn
gyffredinol mae trigolion ledled Cwmbrân yn hapus iawn gyda’r holl
fwynderau sydd ganddynt of fewn cyrraedd; mae hyn yn cynnwys y
canolfannau siopa, mannau bwyd, yr oraf reilffordd a chysylltiadau cludiant
cyhoeddus eraill, parcio am ddim ac atyniadau megis Fferm Gymunedol
Greenmeadow a'r llyfrgell leol. Mae trigolion hŷn yn dweud bod cael siopau
lleol a fferyllydd yn angenrheidiol iawn. Roedd canran uchel iawn o’r sawl a
oedd yn rhoi eu barn yn bobl ifanc a oedd hefyd yn honni bod gan Gwmbrân
lawer o siopau a mannau bwyd ynghyd ag atyniadau eraill megis y llyn
cychod a’r fferm gymunedol. Roedd natur gymdogol yn sgorio’n uchel iawn
pan ofynnwyd beth oedd yn dda ynglŷn â’r gymuned, gydag amrywiol
oedrannau yn dweud bod ganddynt gymdogion da y medrent ddibynnu
arnynt, beth bynnag fo’u hoedran. Mae mannau gwyrdd yn sgorio’n uchel
iawn a gellir priodoli hyn i’r nifer o bobl ifanc sy’n dweud bod llawer o gaeau
agored iddynt chwarae ynddynt, ynghyd â’u parciau lleol. Mae cymysgedd
o drigolion yn canmol cefn gwlad hyfryd fel rheswm y maent yn caru eu
cymuned.
Y 3 prif beth sy’n dda ar gyfer pob un o’r AGEHG yng Nghwmbrân
Canol - Mwynderau Cyhoeddus / Cyfleusterau Hamdden / Natur
Gymdogol - Fel y gellid disgwyl, mae mwynderau ar frig y rhestr yng
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Nghwmbrân, lle’r roedd canran mwyaf yr ymatebwyr yn bobl ifanc, gan
ddweud bod gan y dref lawer o siopau a mannau bwyd. Mae’r cyfleusterau
hamdden yn dda iawn yng Nghanol Cwmbrân. Mae trigolion o bob oedran
yn credu bod natur gymdogol yn dda iawn gydag awyrgylch cyfeillgar.
Y Dwyrain - Natur Gymdogol / Mannau Gwyrdd / Heddwch - Mae
trigolion Dwyrain Cwmbrân yn teimlo bod ganddynt gymdogaeth gyfeillgar
dawel gyda chymdogion sy’n cadw llygad ar ei gilydd trwy’r cynllun
gwarchod cymdogaeth. Mae digon o gaeau agored i chwarae a cherdded.
Y Gogledd - Natur Gymdogol / Mannau Gwyrdd / Mwynderau
Cyhoeddus - mae pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu hardal gyda chymdogion
cyfeillgar, cymwynasgar. Mae llawer o fannau gleision i’w mwynhau ynghyd
â’r mynydd. Mae pobl o ogledd Cwmbrân yn credu bod yr ardal yn
gyffredinol yn dawel iawn ac yn rhydd rhag trybini; mae digon o glybiau a
mannau cyfarfod i bobl ifanc.
Gogledd-orllewin - Mwynderau Cyhoeddus / Ysbryd Cymunedol /
Natur Gymdogol - Cymdogion da iawn sy’ gofalu am ei gilydd a chanolfan
gymunedol dda sy’n cael defnydd da, sydd hefyd yn ychwanegu at yr
ysbryd cymunedol. Llawer o siopau yn yr ardal leol ynghyd â chanol y dref
gyda digon o fannau bwyd.
De-ddwyrain – Mwynderau Cyhoeddus / Natur Gymdogol /
Heddwch – Mwynderau gwych gyda mynediad hawdd at y ganolfan
hamdden (a sesiynau nofio am ddim i rai dros 60 oed) a chyfleusterau siopa
da. Ardal braf, dawel i fyw ynddi sy’n gyfeillgar a chroesawgar.
De-orllewin - Mwynderau Cyhoeddus / Mannau gwyrdd / Natur
Gymdogol - Llawer o gaeau, parciau a mannau agored i bobl ifanc
chwarae. Canolfan siopa gyda pharcio am ddim, yn ei wneud yn lle braf
fyw. Mae awyrgylch pentref cyfeillgar a dim llawer o broblemau ymddygiad
yn yr ardal.
Y Gorllewin – Mwynderau cyhoeddus / Mannau gwyrdd / Cynnal
mannau cyhoeddus – Digon o siopau a mannau bwyd, milfeddyg gerllaw.
Golygfeydd gwych, caeau agored a pharciau i chwarae a cherdded. Mannau
gwyrdd hyfryd sy’n cael eu cynnal yn dda iawn, a’u cadw’n lân ac yn rhydd
rhag sbwriel.
Cwmbrân – Beth nad yw cystal ynglŷn â’ch cymuned?
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Ymddygiad gwrthgymdeithasol / Cynnal mannau cyhoeddus /
Sbwriel - Dyma oedd y tri phrif faes o bryder i Gwmbrân gyfan. Mae
trigolion 50 oed+ yn teimlo bod rhai mannau gwyrdd yn cael eu gadael yn
flêr, a hefyd yn teimlo bod angen trwsio ffyrdd a llwybrau sy’n ei gwneud y
anodd i gadeiriau olwyn a sgwteri symudedd symud ar eu hyd. Mae llawer
o ffyrdd gyda thyllau nad ydynt yn cael eu trin. Mae rhai ardaloedd lle mae’r
trigolion yn teimlo bod y siopau lleol mewn cyflwr gwael gyda llawer o
sbwriel ac mae tu blaen y siopau yn flêr e.e. Fairwater. Mae pobl o’r farn
bod y mannau chwarae yn hen a blêr ac y gellid eu diweddaru; nad ydynt
yn ddiogel yn eu cyflwr presennol, a’r sbwriel sy’n cael ei daflu o gwmpas.
Mae sylwadau eraill yn ymwneud â chyflwr gerddi cymdogion a phobl nad
ydynt yn gofalu am du blaen eu cartrefu. Mae llawer o sylwadau gan bobl
o bob oedran sy’n dweud nad yw’r ardal yn cael ei chynnal fel y buasent yn
disgwyl. Mae rhai yn teimlo nad yw’r Mannau Grydd n cael eu cynnal yn
dda, bod parciau yn flêr a hen-ffasiwn a bod llawer o graffiti mewn rhai
ardaloedd. Mae nifer o sylwadau gan bobl, hen ac ifanc, sy’n teimlo bod
llawer o gamddefnyddio cyffuriau yng Nghwmbrân, ac mae pobl hefyd yn
teimlo bod nifer o bobl yn yfed alcohol yn gyhoeddus ac yn achosi niwsans
cyhoeddus. Mae llawer o sylwadau ar ddiwylliant gangiau a phobl ifanc yn
ymgasglu o gwmpas y siopau, gan wneud i drigolion deimlo’n agored i
niwed gyda’r nos mewn rhai ardaloedd yng Nghwmbrân. Mae nifer o
sylwadau hefyd gan bobl sydd wedi gweld delio cyffuriau yn ac o gwmpas
yr ardal. Cafwyd nifer o fyrgleriaethau yn ddiweddar sydd unwaith eto yn
gwneud i bobl deimlo’n anniogel yn e cartrefi eu hunain. Mae nifer o’r
sylwadau ynglŷn â’ sbwriel yn dod yn bennaf gan bobl ifanc 11-15 oed sy’n
teimlo bod y strydoedd preswyl y flier; rhennir y farn hon gyda thrigolion
hŷn sy’n dweud bod y broblem yn waeth ar ôl dyddiau casglu gwastraff.
Mae consensws cyffredin nad oes digon o finiau sbwriel ac nad yw’r biniau
sydd yno yn cael eu gwagio’n ddigon aml.
Y 3 prif beth nad ydynt cystal ar gyfer pob un o’r 7 AGEHG yng Nghwmbrân
Canol - Sbwriel / Cynnal mannau cyhoeddus / Ymddygiad
gwrthgymdeithasol - Y sbwriel sydd o gwmpas y strydoedd yw’r pwnc
sy’n cael y nifer fwyaf o sylwadau yng Nghanol Cwmbrân. O’r 11 sylw ar y
pwnc hwn mae 9 gan fyfyrwyr Ysgol Uwchradd Cwmbrân. Mae gwaith ffordd
a chyflwr llwybrau yn bryder, ynghyd â chynnal a chadw mannau gwyrdd,
gyda chwyn a mieri yn achos pryder. Mae nifer o sylwadau yn ymwneud â
chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol yn yr ardal.
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Y dwyrain – Cynnal mannau cyhoeddus / Sbwriel / Parcio – Mae
angen diweddaru’r parc lleol, mae angen trwsio tyllau yn y ffyrdd ac mae’r
gwrychoedd wedi gordyfu, gyda sbwriel yn cael ei daflu ar ymyl y ffyrdd.
Mae prinder lle parcio yn yr ardal ac mae trigolion yn dweud bod rhieni sy’n
mynd â’u plant i’r ysgol yn parcio’n beryglus a blocio palmentydd.
Y
Gogledd
Cynnal mannau cyhoeddus
/
Ymddygiad
gwrthgymdeithasol / Sbwriel - Gellid gwella o ran cynnal a chadw ffyrdd
a phalmentydd, mae sgwteri symudedd yn ei chael yn anodd symud ar hyd
y palmentydd a’r cyrbau isel. Mae adeiladau gwag yn cael eu gadael i
ddirywio, ac maent yn cael eu byrddio i fynnu. Mae mannau agored yn aml
yn flêr gyda gwair a chwyn yn tyfu trwodd. Mae gwastraff/sbwriel ar ôl
casglu gwastraff/ailgylchu yn broblem i rai trigolion; mae nifer hefyd yn sôn
bod trolis siopa yn cael eu gadael o gwmpas yr ardal. Mae tagfeydd yn y
stryd yn aml gan nad oes digon o le i drigolion barcio ac mae rhieni yn
mynd â’u plant i’r ysgol yn aml yn parcio ar y palmant sy’n achosi niwsans
i drigolion sy’n ceisio mynd heibio. Mae sylw neu ddau ynglŷn â phlant yn
taflu cerrig at ffenestri a rhai cymdogion gwrthgymdeithasol sy’n medru
achosi niwsans.
Y Gogledd-orllewin - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol / Cynnal
mannau cyhoeddus / Sbwriel - Mae problem gyda bechgyn ifanc yn
rasio a beiciau oddi ar y ffordd yn yr ardal, hefyd glaslanciau yn ymgasglu
o gwmpas siopau lleol yn achosi problem i rai trigolion. Nid yw trigolion yn
teimlo bod digon o waith trwsio’n cael ei wneud, ac mae sbwriel yn gwneud
i’r ardal edrych yn flêr. Mae diffyg ymddangosiadol o weithgareddau i bobl
ifanc gyda sylwadau yn dweud nad oes digon i’w wneud ar ddyddiau
gwyliau. Mae pobl ifanc yn teimlo eu bod yn cael enw drwg am fod ar y
stryd pan nad oes ganddynt unrhyw beth i’w wneud, boed yn ddieuog ai
peidio.
Y De-ddwyrain - Cynnal mannau cyhoeddus / Rheoli Traffig /
Ymddygiad gwrthgymdeithasol - Mae angen gwella cyflwr y ffyrdd a’r
palmentydd. Llawer o graffiti yn yr ardal sy’n gwneud i bethau edrych yn
flêr. Nid yw parciau a chyfleusterau lleol yn cael eu cynnal yn dda. Y teimlad
yw nad yw pobl yn cymryd sylw o gyfyngiadau parcio ac mae trigolion yn
teimlo bod pobl yn gyrru’n anghyfrifol ar ffyrdd lleol. Mae cymysgedd o
sylwadau yn ymwneud â gweithgareddau, gyda phobl ifanc a hŷn yn dweud
bod angen mwy o weithgareddau, ond am bris fforddiadwy a fydd yn lleihau
faint o ymddygiad gwrthgymdeithasol a geir yn yr ardal.
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Y De-orllewin - Ymddygiad gwrthgymdeithasol / Goleuadau stryd /
Cynnal mannau cyhoeddus - Cymysgedd o grwpiau oedran yn dweud
bod y goleuadau stryd yn wael yn eu hardal. Mae’r mannau coediog gyda
llwybrau achosi pryderon. Mae cwpl o sylwadau gan bobl ifanc yn dweud
bod gangiau yn ymgasglu o gwmpas y siopau sy’n gwneud niwsans ohonynt
eu hunain ac yn dychryn trigolion lleol. Unwaith eto mae ffyrdd yn achosi
pryderon, gyda thyllau, ac mae’r trigolion yn siarad yn angerddol ynglŷn â
chyflwr eu strydoedd, gydag un yn dweud nad yw erioed wedi gweld
Torfaen yn edrych mor fudr.
Y Gorllewin - Cynnal mannau cyhoeddus / Ymddygiad
gwrthgymdeithasol / Sbwriel - Difrod i adeiladau yn gwneud i’r ardal
edrych yn flêr, llawer o sbwriel o gwmpas. Gwrychoedd a mannau glaswellt
yn dangos diffyg cynnal a chadw. Ymddygiad gwrthgymdeithasol o gwmpas
siopau lleol, gyda phant yn aml yn achosi trafferth a rhai plant yn bod yn
amharchus. Mae nifer o fyrgleriaethau wedi dychryn pobl. Mae problem
sbwriel yn yr ardal gyda llawer o’r sylwadau hyn yn cael eu gwneud gan
bobl ifanc a thrigolion hŷn yn dweud bod llawer o faw cŵn yn yr ardal.
Cwmbrân – Beth fyddai’r un peth y buasech chi’n ei newid ynglŷn
â’ch cymuned i’w gwneud yn well lle?
Cynnal ardaloedd cyhoeddus yn well / Mwynderau cyhoeddus /
Gwell rheoli gwastraff – Mae nifer fawr o bobl yn teimlo bod sbwriel yn
broblem fawr ledled Cwmbrân a phe byddai un peth y medrent ei wneud,
dyma fyddai ar frig yr agenda. Ynghyd â chlirio sbwriel o’r ardal, hoffai pobl
weld y siopau gwag yn derbyn gofal a gwneud i’r ardal edrych yn lân a
thaclus. Mae tocio gwrychoedd a thorri gwair ar ymyl y ffordd ynghyd â
chynnal y ffyrdd yn brif bethau yr hoffai trigolion eu gweld. Mae nifer fawr
o sylwadau gan bobl ifanc yn dweud yr hoffent weld mwy o fannau bwyta
yng Nghwmbrân ynghyd â chyfleusterau eraill megis canolfannau
cymunedol, pyllau pysgota a parchiau sglefrio. Mae rhai sylwadau hefyd
gan bobl hŷn yn dweud bod eu neuadd gymunedol angen ei thrwsio ac yr
hoffent weld peth buddsoddiad yn hyn o beth.
Y prif 3 peth y mae pobl eisiau eu newid ar gyfer pob un o’r 7 AGEHG yng
Nghwmbrân
Canol - Mwynderau cyhoeddus / Cynnal mannau cyhoeddus yn well
/ Goleuadau stryd - Mae cwpl o sylwadau yn dweud bod y neuadd
gymunedol yn rhy fach ac yr hoffent gael neuadd fwy/newydd. Hoffai’r bobl
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ifanc gael mwy o gyfleusterau ieuenctid yn yr ardal i roddi rhywbeth iddynt
ei wneud gyda’r nosau. Mae un sylw yn gofyn am fwy o byllau pysgota. Mae
nifer o sylwadau yn dweud y dylai fod gwell ymateb i’r sbwriel a’r gwydr
sydd wedi torri yn yr ardal, a hoffent hefyd gael ailwampio parc chwarae’r
plant a thrwsio’r ffyrdd. Mae nifer o sylwadau ynglŷn â goleuadau stryd yr
ardal.
Y Dwyrain - Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Gwell
cydweithredu rhwng y gymuned a gwasanaethau cyhoeddus /
Gwell Rheoli Gwastraff - Mae angen gwella ffyrdd a phalmentydd; hoffai
pobl weld mwy o goed yn lle’r rhai sydd wedi mynd. Cwpl o sylwadau yn
dweud yr hoffent weld mwy o finiau yn yr ardal a dull mwy cyfunol a
chymorth gan yr Awdurdod Lleol a gwasanaethau erial, gyda thrigolion yn
cael lleisio barn ar yr hyn sy’n eu heffeithio nhw.
Y Gogledd – Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Llai o Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol / Parcio - Sylwadau ynglŷn â glendid cyffredinol yr
ardal a chynnal a chadw llwybrau. Mwy o reolaeth a chyfyngiadau parcio o
gwmpas ysgolion lleol neu greu cyfleusterau parcio gwell i drigolion. Sylw
neu ddau ynglŷn â gweithgareddau ar gyfer pobl hŷn a’u gwneud yn fwy
fforddiadwy.
Mae
ambell
sylw
ynglŷn
â
lleihau
ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn yr ardal.
Y Gogledd-orllewin - Mannau Gwyrdd / Gwell rheoli gwastraff /
Cynnal mannau agored yn well - Mae sylwadau o’r ardal hon yn cynnwys
cael mwy o barciau lleol i bobl ifanc / caeau pêl droed a sylw yn gofyn am
leiniau llysiau cymunedol. Roedd nifer o sylwadau o’r ardal hon yn dweud
yr hoffent weld diweddaru’r tai gyda’r ardal yn cael ei glanhau gyda gwêl
dulliau o ddelio â phroblemau sbwriel. Mae mwyafrif y sylwadau yn dod gan
bobl ifanc yn gofyn am fwy o weithgareddau ar eu cyfer gyda’r nos.
Y De-ddwyrain - Cyfleusterau Hamdden / Cynnal mannau
cyhoeddus yn well / Adfywio - Nifer o sylwadau yn dweud yr hoffent
weld mwy o barciau a chyfleusterau hamdden yn yr ardal. Glanhau
cyffredinol o chwyn o’r palmentydd, sbwriel o’r strydoedd a thacluso’r
tanlwybr lleol. Mae galwad hefyd am gael diweddaru ac yna cynnal a chadw
man chwarae’r plant lleol a buddsoddi arian yn yr ardaloedd cyhoeddus,
dymchwel hen adeiladau ac adeiladu rhai newydd.
Y De-orllewin - Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Plismona /
Gweithgareddau cymdeithasol - Sylwadau’n cynnwys mwy o bethau i’w
wneud sy’n rhad ac am ddim a mwy o bethau ar gyfer pobl ifanc. Hoffi

| 15

gweld y lle yn lanach a chynnal a chadw ffyrdd a mannau gwyrdd yn
amlach. Hoffi gweld yr heddlu yn cerdded o gwmpas yr ardal yn amlach.
Y Gorllewin - Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Plismona /
Sbwriel - Gwneud yr ardal yn lanach ac yn daclusach, ailwampio lle parcio
a siopau lleol i wneud i’r ardal edrych yn well. Mae’r trigolion eisiau gweld
yr heddlu yn cerdded o gwmpas y strydoedd a hoffent weld gwell plismona
o safbwynt y parcio o gwmpas Ysgol yr Eglwys yng Nghymru. Mae
goleuadau stryd yn achosi pryder ac mae nifer o sylwadau ar y goleuadau
ar yr “Incline”.
Cwmbrân – Sut hoffech weld dyfodol eich cymuned?
Ysbryd Cymunedol / Diogelwch Cymunedol / Cynnal manau
cyhoeddus yn well – Mae nifer fawr o bobl yn dweud eu bod yn dymuno
i’w hardal fod yn lle mwy diogel, lle nad oes ganddynt ofn cerdded trwyddo
gyda’r nos, a lle mae’r plant yn medru chwarae’n diogel yn y stryd; roedd
traean o’r ymatebion hyn gan bobl ifanc. Mae trigolion eisiau i ddyfodol eu
hardal fod yn lân ac yn daclus, rhywle y mae pobl yn teimlo balchder ynddo
– roedd bron i hanner y sylwadau ar gynnal a chadw’r ardal yn dod gan
bobl ifanc. Mae trigolion yn ystyried bod y dyfodol yn gymuned gyfeillgar a
gofalgar lle mae cymdogion a’r gymuned yn gofalu am ei gilydd a lle mae
pawb yn falch o’u hardal.
Y 3 prif beth y mae pobl eu heisiau ar gyfer dyfodol pob un o’r 7 AGEHG
yng Nghwmbrân
Canol - Ysbryd Cymunedol / Diogelwch Cymunedol / Ffyniant Cymuned lle gall pobl ddod at ei gilydd, megis neuadd gymunedol, neu
rywle y gall pobl gerdded gyda’i gilydd a chyfarfod yn y dafarn leol (dim
tafarn leol yn yr ardal hon). Mae pobl yn gweld y dyfodol fel lle cyfeillgar
gyda mwy o ymwneud â thrigolion eraill ac aelodau eu cymuned leol. Lle
diogel i fyw, cymuned ddiogel i blant dyfu i fyny a bod yn ddiogel wrth
chwarae yn y stryd. Mae trigolion yn gweld dyfodol disgleiriach mwy
ffyniannus gyda gwell cyfleoedd.
Y Dwyrain - Ysbryd Cymunedol / Diogelwch Cymunedol / Cynnal
mannau cyhoeddus yn well - Lle diogelach, glanach, hapusach i fyw,
sy’n gyfeillgar gyda rhyngweithio da a lle maent yn teimlo’n ddiogel yn eu
cartrefi. Cymuned sy’n hapus ac yn ymfalchïo ynddo’i hun, lle bydd pawb
yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, a lle mae’r ifanc a’r hen yn cael eu
hannog i ymuno.
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Y Gogledd - Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Diogelwch
Cymunedol / Ysbryd Cymunedol - Cymuned lanach wyrddach lle mae
gwair yn cael ei dorri a gwaith cynnal yn cael ei wneud yn rheolaidd, ynghyd
â chasglu sbwriel. Cymuned sy’n hapus, lle mae trigolion yn cefnogi ei
gilydd gyda theimlad cryf o ysbryd cymunedol a lle maent yn teimlo’n
ddiogel yn eu cymdogaethau.
Y Gogledd-orllewin - Cynnal mannau cyhoeddus yn well / Ysbryd
Cymunedol / Diogelwch Cymunedol - Ardal lanach sy'n cael ei chynnal
yn dda, yn fwy disglair a brafiach, lle mae’r ysbryd cymunedol yn uchel, ac
mae pobl yn fwy cyfeillgar a chymdeithasol. Mae sylwadau hefyd yn
cynnwys bod yn fwy aml-ddiwylliant, derbyn pobl fel y maent, cymdogion
sy’n gweithio ar ran ei gilydd ac yn cynorthwyo beth bynnag. Gydag ysbryd
cymunedol daw diogelwch i’r ardal, lle mae’n ddiogel i blant ac oedolion
agored i niwed fedru mentro allan a pheidio â phoeni am eu diogelwch.
Y De-ddwyrain – Cynnal mannau cymunedol yn well / Diogelwch
Cymunedol / Ysbryd Cymunedol – Ardal wedi ei chynnal yn dda le mae
sbwriel yn cael ei hel, a ddim yn cael ei adael, boed gan ddynion bin neu
drigolion, lle mae’r ffyrdd yn cael eu cynnal ac yn ddiogel i yrru arnynt. Lle
mwy diogel i fyw ynddo i bawb, yn rhydd rhag cyfffuriau, a lle mae’r cartrefi
yn ddiogel a sicr, lle medrwch fynd i’r siopau lleol a pheidio â gorfod wynebu
camdriniaeth. Mae’r sylwadau hefyd yn cynnwys cariad tuag at yr ardal fel
y mae, gan eu bod yn cred bod lefelau trosedd yn isel ac nid ydynt eisiau i
bethau newid gormod.
Y De-orllewin – Diogelwch Cymunedol / Ysbryd Cymuedol / Cynnal
mannau cyhoeddus yn well – Ardal lanach sy’n cael ei chynnal yn dda,
lle maent ddiogel cerdded o gwmpas gyda’r nos, lle mae’n rhydd rhag
cyffuriau a lle gall trigolion fod yn ddiogelach ac yn hapusach. Mae ysbryd
cymunedol da yn gwneud yr ardal yn un gyfeillgar ac mae pobl yn siarad
â’i gilydd ac yn hoffi byw yn yr ardal.
Y Gorllewin – Diogelwch Cymunedol / Cynnal mannau cymunedol
yn well / Ysbryd Cymunedol – Ardal ddiogel lle gall plant chwarae ar y
stryd, lle mae’n ddiogel cerdded o gmpas gyda’r nos. Bydd yr ardal yn lân
ac yn daclus, bydd y ffyrdd yn cael eu cynnal yn dda gyda llai o dyllau.
Mae’r bobl ifanc yn dweud yr hoffent gael mwy o gaeau pêl droed sydd wedi
eu cynnal yn well, a byddai’r ardal yn wyrddach.
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AGEHG

Beth sy’n dda ynglŷn
â’ch cymuned?

Beth nad yw cystal
ynglŷn â’ch cymuned?

Pa un peth fyddech
chi’n ei newid am eich
cymuned i’w wneud yn
well lle?

Blaenafon

Ysbryd cymunedol (23)

YGG (20)

Cyfleusterau Hamdden
(13)

Ysbryd Cymunedol (14)

Natur Gymdogodol (18)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (12)

Mwynderau cyhoeddus
(9)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (8)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (10)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (11)

Plismona (7)

Ffyniant (8)

Mannau gwyrdd (107)

YGG (107)

Cynnal ardaledd
cyhoeddus yn well (88)

Ysbryd Cymunedol (121)

Natur Gymdogol (104)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (104)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (54)

Diogelwch Cymunedol
(94)

Mwynderau cyhoeddus
(102)

Sbwriel (101)

Rheoli Gwastraff (46)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (75)

Natur Gymdogol (34)

YGG (27)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (17)

Diogelwch Cymunedol
(26)

Mwynderau cyhoeddus
(27)

Sbwriel (26)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (13)

Ysbryd Cymunedol (20)

Ysbryd Cymunedol (19)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (21)

Cyfleusterau hamdden
(13)

Gweithgareddau
Cmdeithasol (14)

Pont-y-pŵl (gyfan)

Canol

Sut ydych chi’n gweld
dyfodol eich cymuned?
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AGEHG

Beth sy’n dda ynglŷn
â’ch cymuned?

Beth nad yw cystal
ynglŷn â’ch cymuned?

Pa un peth fyddech
chi’n ei newid am eich
cymuned i’w wneud yn
well lle?

Dwyrain

Mannau Gwyrdd (18)

Sbwriel (20)

Mwynderau Cyhoeddus
(10)

Ysbryd Cymunedol (21)

Ysbryd Cymunedol (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (15)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (9)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (11)

YGG (10)

Rheoli gwastraff (8)

Diogelwch Cymunedol (6)

Natur Gymdogol (18)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (17)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (10)

Ysbryd Cymunedol (18)

Mannau Gwyrdd (28)

YGG (12)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (7)

Diogelwch Cymunedol
(13)

Mwynderau cyhoeddus
(13)

Sbwriel (10)

Mwynderau cyhoeddus
(6)

Gweithgareddau
cymdeithasol (9)

Mannau Gwyrdd (28)

YGG (24)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (26)

Ysbryd Cymunedol (35)

Mwynderau Cyhoeddus
(27)

Sbwriel (22)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (15)

Diogelwch Cymunedol
(21)

Ysbryd Cymunedol (24)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus (22)

Gwella parcio (10)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (19)

Gogledd

De

Sut ydych chi’n gweld
dyfodol eich cymuned?
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AGEHG

Beth sy’n dda ynglŷn
â’ch cymuned?

Beth nad yw cystal
ynglŷn â’ch cymuned?

Pa un peth fyddech
chi’n ei newid am eich
cymuned i’w wneud yn
well lle?

Gorllewin

Mannau Gwyrdd (30)

YGG (34)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (30)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (28)

Natur Gymdogol (29)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus (30)

Rheoli Gwastraff (15)

Diogelwch Cymunedol
(28)

Natur Gymdogol (25)

Sbwriel (23)

Rheoli Traffig (13)

Natur Gymdogol (27)

Mwynderau Cyhoeddus
(101)

YGG (78)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (53)

Ysbryd Cymunedol (67)

Natur Gymdogol (71)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (78)

Mwynderau Cyhoeddus
(38)

Diogelwch Cymunedol
(64)

Mannau Gwyrdd (64)

Sbwriel (57)

Rheoli gwastraff (33)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (62)

Mwynderau Cyhoeddus
(20)

Sbwriel (11)

Mwynderau Cyhoeddus
(12)

Ysbryd Cymunedol (10)

Cyfleusterau Hamdden
(10)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (10)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (7)

Diogelwch Cymunedol (8)

Natur Gymdogol (8)

YGG (7)

Goleuadau Stryd (5)

Ffyniant (5)

Natur Gymdogol (12)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (6)

Ysbryd Cymunedol (10)

Cwmbrân
(cyfan)

Canol

Dwyrain

Sut ydych chi’n gweld
dyfodol eich cymuned?
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AGEHG

Gogledd

Gogledd-orllewin

De-ddwyrain

Beth nad yw cystal
ynglŷn â’ch cymuned?

Pa un peth fyddech
chi’n ei newid am eich
cymuned i’w wneud yn
well lle?

Sut ydych chi’n gweld
dyfodol eich cymuned?

Mannau Gwyrdd (9)

Sbwriel (6)

Gwell cydweithrediad
rhwng y gymuned a
gwasanaethau cyhoeddus
(4)

Diogelwch Cymunedol (9)

Heddwch (9)

Parcio (6)

Rheoli gwastraff (4)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (4)

Natur Gymdogol (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (10)

Mannau Gwrydd (9)

YGG (10)

Llai YGG (6)

Diogelwch Cymunedol (8)

Mwynderau Cyhoeddus
(8)

Sbwriel (9)

Gwella Parcio (5)

Ysbryd Cymunedol (7)

Mwynderau Cyhoeddus
(9)

YGG (25)

Mannau Gwyrdd (10)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (18)

Ysbryd Cymunedol (14)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (12)

Rheoli gwastraff (10)

Ysbryd Cymunedol (14)

Natur Gymdogol (12)

Sbwriel (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (9)

Diogelwch Cymunedol (7)

Mwynderau Cyhoeddus
(14)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (10)

Cyfleusterau Hamdden
(6)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (8)

Beth sy’n dda ynglŷn
â’ch cymuned?
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AGEHG

De-orllewin

Gorllewin

Beth sy’n dda ynglŷn
â’ch cymuned?

Beth nad yw cystal
ynglŷn â’ch cymuned?

Pa un peth fyddech
chi’n ei newid am eich
cymuned i’w wneud yn
well lle?

Natur Gymdogol (12)

Rheoli Traffig (8)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (5)

Diogelwch Cymunedol (8)

Tawelwch (11)

YGG (6)

Adfywio (4)

Ysbryd Cymunedol (8)

Mwynderau Cyhoeddus
(13)

YGB (12)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (5)

Diogelwch Cymunedol
(12)

Mannau Gwyrdd (11)

Goleuadau Stryd (11)

Plismona (5)

Ysbryd Cymunedol (9)

Natur Gymdogol (9)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (10)

Gweithgareddau
Cymdeithasol (5)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (7)

Mwynderau Cyhoeddus
(26)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (14)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (10)

Diogelwch Cymunedol
(12)

Mannau Gwyrdd (10)

YGG (13)

Plismona (8)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (11)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well (7)

Sbwriel (9)

Sbwriel (6)

Ysbryd Cymunedol (9)

Tabl 1: Prif Dri Phwnc fesul Ardal dan Sylw.

Sut ydych chi’n gweld
dyfodol eich cymuned?
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BLAENAFON – pob ymateb. Rhai gyda’r rhan fwyaf o sylwadau ar frig pob rhestr,
rhai gyda’r lleiaf o sylwadau ar waelod pob rhestr.
Beth sy’n dda?

Beth nad yw cystal?

Beth fuasech chi’n ei
newid?

Sut ydych chi’n gweld
y dyfodol?

Ysbryd Cymunedol

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Cyfleusterau hamdden

Ffyniannus

Natur gymdogol

Gweithgareddau

Plismona

Cynnal yn well

Gweithgareddau

Cynnal a chadw

Gweithgareddau

Diogelach

Mannau gwyrdd

Baw cŵn

Cyfleusterau

Ysbryd Cymunedol

Treftadaeth

Cyfleusterau hamdden

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Hapus

Mwynderau

Parcio

Cynnal

Mwy o weithgareddau

Hygyrchedd

Mwynderau

Mwynderau

Fel y mae

Ysgol leol

Cymorth

Cyflogaeth

Cyflogaeth

Diogelwch

Cyfleusterau

Ysbryd Cymunedol

Cyfleusterau hamdden

Cymorth

Plismona

Baw cŵn

Mwynderau

Atyniadau

Adfywio

Ysgol leol

Cyfleusterau

Llwybrau beicio

Rheoli gwastraff

Parcio

Mannau gwyrdd

Cyfleusterau

Tipio slei bach

Adfywio

Cludiant cyhoeddus

Cyfleusterau hamdden

Mannau gwyrdd

Biniau

Atyniadau

Parcio

Parfch

Eglwys

Adfywio

Pobl

Hygyrchedd

Clowns

Parch

Cludiant cyhoeddus

Biniau

Iechyd

Cefnogol

Tawel

Clowns

Cludiant cyhoeddus

Cydweithredu

Adfywio

Ysbryd Cymunedol

Cymorth

Dim baw cŵn

Clwb ieuenctid

Cyffuriau

Bywiog

Eco-gyfeillgar

Cyflogaeth

Addysg

Cartrefi

Treftadaeth

Sbwriel

Bywiog

Lleoliad
Cronfeydd cyhoeddus
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Cludiant cyhoeddus
Tafarndai
Diogelwch
Goleuadau stryd
Rheoli traffig
Plant gwyllt

PONT-Y-PŴL– pob ymateb. Rhai gyda’r rhan fwyaf o sylwadau ar frig pob rhestr,
rhai gyda’r l o sylwadau ar waelod pob rhestr.
Beth sy’n dda?

Beth nad yw cystal?

Beth fuasech chi’n ei
newid?

Sut ydych chi’n gweld
y dyfodol?

Mannau gwyrdd

Cynnal

Cynnal

Diogelach

Natur gymdogol

Sbwriel

Gweithgareddau

Cynnal yn well

Ysbryd Cymunedol

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Rheoli traffig

Ysbryd Cymunedol

Mwynderau

Gweithgareddau

Cyfleusterau

Gweithgareddau

Tawelwch

Parcio

Plismona

Ffyniannus

Cyfleusterau hamdden

Rheoli gwastraff

Rheoli gwastraff

Hapus

Cynnal

Cyffuriau

Parcio

Cefnogol

Diogelwch

Baw cŵn

Adfywio

Bywiog

Gweithgareddau

Rheoli traffig

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Mannau gwyrdd

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Cyfleusterau hamdden

Rheoli gwastraff

Cludiant cyhoeddus

Clowns

Goleuadau stryd

Tawl

Lleoliad

Goleuadau stryd

Biniau

Cyflogaeth

Ffrindiau

Cymorth

Mannau gwyrdd

Iachach

Cymorth

Plismon

Ysbryd Cymunedol

Cyfleusterau hamdden

Llwybrau beicio

Adfywio

Baw cŵn

Fel y mae

Parciau

Ysbryd Cymunedol

Cludiant cyhoeddus

Rheoli traffig

Cartrefi

Biniau

Mwynderau

Llai
o
Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Ysgol leol

Cludiant cyhoeddus

Cyffuriau

Plismona
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Hygyrchedd

Tipio slei bach

Cydweithredu

Cyfleusterau

Atyniadau

Natur gymdogol

Iechyd

Cartrefi

Treftadaeth

Diogelwch

Sbwriel

Mwynderau

Cleb ieuenctid

Mwynderau

Fel y mae

Buddsoddiad

Tafarndai

Cyfleusterau hamdden

Clowns

Natur gymdogol

Addysg

Bwlio

Tagfeydd

Rhydd rhag cyffuriau

Gwylio’r gymdogaeth

Tagfeydd

Tipio slei bach

Addysg

Parcio

Lefelau sŵn

Parciau

Goleuadau stryd

Rheoli gwastraff

Mannau gwyrdd

Pobl

Mwy o finiau

Plant yn ymddwyn yn dda

Pobl

Smygwyr

Cydlyniant

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Rheoli pla

Llwybrau beicio

Cydweithredu

Cartrefi gofal

Addysg

Cartrefi

Llai o sbwriel

Prosiectau cymunedol

Gangiau

Rheoli pla

Parcio

Cyffuriau

Cartrefi

Cau ysgol

Cludiant cyhoeddus

Eco-gyfeillgar

Cronfeydd cyhoeddus

Cydlyniant

Parch

Hapus

Tawel

Addysg

Hygyrchedd

Plismona

Byrgleriaethau

Cyflogaeth

Atyniadau

Adfywio

Llwybrau beicio

Natur gymdogol

Dim baw cŵn

Cyfryngau cymdeithasol

Cyflogaeth

Cronfeydd cyhoeddus

Eco-gyfeillgar

Goleuadau stryd

Iechyd

Diogelwch

Ysgol leol

Iaith Gymraeg

Cau ysgol

Cymorth

Gwell rheoli pla

Hygyrchedd

Bywiog

Adfywio

Amddifadedd

Bywyd gwyllt

Llai o smygwyr

Ysgol leol

Prosiectau cymunedol

Llwybrau beicio

Tafarndai

Clwb ieuenctid

Dim amddifadedd

Smygwyr

Atyniadau

Rhadbost ar gyfer arolygon

Smygu dan oed

Bwlio

Lefelau sŵn is

Plant gwyllt

Byrgleriaethau

Cronfeydd cyhoeddus

Atyniadau

Amddifadedd

Tafarndai

Baw cath

Mannau bwyd

Pobl ifanc a chrefydd
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Ffrindiau

Iechyd

Cyfryngau cymdeithasol

Lleoliad

Lleoliad

Aros fel y mae

Signal ffôn symudol

Tawel

Gwylio’r gymdogaeth

Parch

Gordyrru
Heddlu
Ffyniant

CWMBRAN – pob ymateb. Rhai gyda’r rhan fwyaf o sylwadau ar frig pob rhestr, rhai
gyda’r lleiaf o sylwadau ar waelod pob rhestr.
Beth sy’n dda?

Beth nad yw cystal?

Beth fuasech chi’n ei
newid?

Sut ydych chi’n gweld
y dyfodol?

Mwynderau

Cynnal

Cynnal

Diogelach

Natur gymdogol

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Mannau gwyrdd

Cynnal yn well

Mannau gwyrdd

Sbwriel

Plismona

Ysbryd Cymunedol

Tawel

Rheoli gwastraff

Goleuadau stryd

Ffyniannus

Ysbryd Cymunedol

Parcio

Gweithgareddau

Tawel

Cynnal

Cyffuriau

Parcio

Fel y mae

Gweithgareddau

Goleuadau stryd

Cyfleusterau hamdden

Hapus

Cyfeusterau hamdden

Gweithgareddau

Cyfleusterau

Gweithgareddau

Lleoliad

Clowns

Binau

Mannau gwyrdd

Diogelwch

Rheoli traffig

Rheoli gwastraff

Cefnogol

Cludiant cyhoeddus

Cyfleusterau hamdden

Sbwriel

Cyfleusterau hamdden

Mannau bwyd

Smygwyr

Mwynderau

Cludiant cyhoeddus

Ffrindiau

Cludiant cyhoeddus

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Cyflogaeth

Ysgol leol

Baw cŵn

Ysbryd Cymunedol

Goleuadau stryd

Parcio

Tipio slei bach

Rheoli traffig

Llai
o
Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Atyniadau

Cyfleusterau

Cludiant cyhoeddus

Natur gymdogol

Cymorth

Natur gymdogol

Baw cŵn

Cyfleusterau
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Hygyrchedd

Ysbryd Cymunedol

Mannau bwyd

Iachach

Parciau

Mannau gwyrdd

Cronfeydd cyhoeddus

Cartrefi

Pobl

Lefelau swn

Cronfeydd cyhoeddus

Llai o sbwriel

Llwybrau beicio

Diogelwch

Adfywio

Plismona

Cartrefi

Cymorth

Cyffuriau

Dim clowns

Cyfryngau cymdeithasol

Mwynderau

Cartrefi

Dim cyffuriau

Rheoli gwastraff

Plismona

Clowns

Rheoli traffig

Eglwys

Pobl

Cydweithredu

Cydlyniant

Prosiectau cymunedol

Tagfeydd

Llwybrau beicio

Llwybrau beicio

Cyflogaeth

Addysg

Amddifaddedd

Addysg

Hapus

Ysgol leol

Diogelwch

Parcio

Treftadaeth

Gordyrru

Smygwyr

Adfywio

Rhyngrwyd

Cau ysgol

Cymorth

Bywiog

Plismona

Bwlio

Cydlyniant

Hygyrch

Tafarndai

Byrgleriaethau

Eco-gyfeillgar

Mwynderau

Adfywio

Amddifadedd

Addysg

Cydweithredu

Goleuadau stryd

Gangiau

Tipio slei bach

Dim amddifadedd

Bywiog

Cronfeydd cyhoeddus

Ysgol leol

Eco-gyfeillgar

Trywanu

Parciau

Mannau bwyd

Hygyrchedd

Pobl

Cronfeydd cyhoeddus

Biniau

Tawel

Rheoli gwastraff

Cydlyniant

Parch

Atyniadau

Llwybrau beicio

Cau ysgol

Mwy o finiau

Baw cathod

Clwb ieuenctid

Dim / llai o gangiau

Eco-gyfeillgar

Fel y mae

Treftadaeth

Mannau bwyd

Atyniadau

Rhyngrwyd

Treftadaeth

Cyflogaeth

Dim gordyrru

Cartrefi

Hapus

Gwell rheoli pla

Buddsoddiad

Iach

Rhianta

Rhyngrwyd

Rheoli pla

Buddsoddiad
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Tafarndai

Natur gymdogol

Tawel

Gordyrru
Rheoli pla
Tafarndai
Trwyanu
Plant yn ymddwyn yn dda

Tabl 2: Holl ymatebion yn y drefn Mwyaf o Sylwadau i Leiaf o Sylwadau, ar gyfer y 3 brif anheddiad.

Canlyniadau arolwg Holiadur Lles Busnes
Cyflwyniad
Dosbarthwyd Holiadur Lles Torfaen ddiwedd yr haf/ddechrau’r hydref 2016
ac fe gafwyd 31 yn ôl gan fusnesau yn Nhorfaen – bydd urhyw holiaduron
hwyr yn cael eu dadansoddi a’u cynnwys yn yr asesiad terfynol. Roedd yr
arolwg yn gofyn am farn busnes yn Nhorfaen ar bedwar cwestiwn i’n helpu
ni i ddeall yr hyn y maen nhw yn ei gredu sy’n dda ynglŷn â bod yn fusnes
yn Nhorfaen a sut maent yn gweld busnesau yn datblygu yn y dyfodol.
Mae’r adran hon yn rhoi crynodeb o’r sylwadau o:
 Beth sy’n dda ynglŷn â bod yn fusnes yn Nhorfaen?
 Beth nad yw cystal ynglŷn â bod yn fusnes yn Nhorfaen?
 Pa un peth fuasech yn ei newid am y gymuned lle mae eich busnes
wedi ei leoli i’w wneud yn lle gwell?
 Sut ydych chi’n gweld eich busnes yn datblygu yn y dyfodol?
Blaenafon – Beth sy’n dda ynglŷn â bod yn fusnes yn Nhorfaen?
Ychydig iawn o ymateb a gafwyd gan fusnesau ym Mlaenafon, ond
dywedodd yr ymatebion a ddaeth i mewn fod y trethi busnes yn isel, bod
cefnogaeth dda gan aelodau’r gymuned leol gyda sylfaen cwsmeriaid
teyrngar a bod masnachwyr lleol yn ffurfio cysylltiadau da.
Blaenafon – Beth nad yw cystal ynglŷn â bod yn fusnes yn
Nhorfaen?
Yr ymateb ar gyfer hyn oedd bod teimlad o ddiffyg cefnogaeth gan y
gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys ychydig iawn o bresenoldeb gan yr
heddlu gyda’r nosau.
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Blaenafon – Pa un peth fuasech chi’n ei newid am y gymuned lle
mae eich busnes wedi ei leoli i’w wneud yn lle gwell?
Hoffai busnesau weld cau ‘Boot Lane’ gyda’r nos gan ei bod yn ymddangos
bod niwed yn cael ei wneud gan unigolion sydd angen ei lanhau gan
fasnachwyr. Newidiadau buddiol eraill fyddai staffio’n llawn a rhoi offer
digonol yn y ganolfan ieuenctid leol ar gyfer diddanu pobl ifanc.
Blaenafon – Sut ydych chi’n gweld eich busnes yn datblygu yn y
dyfodol?
Cynnal y busnes yn y dyfodol fydd yn allweddol. Efallai y bydd hyn yn
golygu cael lleoliadau mwy priodol mewn rhan arall o’r fwrdeistref, ond yn
y pen draw twf ac ehangu yw’r weledigaeth.
Pont-y-pŵl – Beth sy’n dda ynglŷn â bod yn fusnes yn Nhorfaen?
Mae nifer o’r sylwadau yn dod gan fusnesau yng ngorllewin Pont-y-pŵl sy’n
dweud bod costau rhent yn cael eu cadw’n isel ar gyfer perchnogion busnes.
Mae cefnogaeth y gymuned a theyrngarwch cwsmeriaid yn dda iawn,
ynghyd â chefnogaeth i ofal plant yn yr ardal. Mae sylwadau eraill yn
awgrymu twf ac economi cyson sydd hefyd yn beth da i’r gymuned leol.
Mae’r lleoliad a’r cysylltiadau cludiant yn dda iawn, ynghyd â mynediad at
sgiliau lleol yn y gweithlu. Mae sylw sy’n nodi pa mor dda y mae’r Awdurdod
Lleol wedi bod yn y gorffennol trwy roddi grantiau a chymorth arall gan
asiantaethau eraill.
Pont-y-pŵl – Beth nad yw cystal ynglŷn â bod yn fusnes yn
Nhorfaen?
Mae teimlad bod diffyg cefnogaeth gan gyfundrefnau eraill yn yr ardal, a
bod trethi busnes yn rhy uchel. Mae masnachwyr yn teimlo bod problem
gyda pharcio yn yr ardal sy’n cadw cwsmeriaid i ffwrdd a phroblem gyda
digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol – er na chrybwyllwyd
unrhyw ddigwyddiadau penodol.
Pont-y-pŵl – Pa un peth fuasech chi’n ei newid am y gymuned lle
mae eich busnes wedi ei leoli i’w wneud yn lle gwell?
Cred masnachwyr y dylai fod presenoldeb yr heddlu yn fwy amlwg i gadw
gangiau i ffwrdd ac allan o’r dref, gan hyrwyddo diogelwch cyhoeddus. Dylai
fod cefnogaeth barhaus rhwng busnesau lleol lle mae rhwydweithiau
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busnes yn cael eu gwella, a bydd hyn yn hybu hyder ynghyd â chefnogi twf
busnes yn yr ardal. Pe gellid gwella parcio byddai hyn hefyd yn helpu i
ddenu mwy o gwsmeriaid i’r ardal.
Pont-y-pŵl – Sut ydych chi’n gweld eich busnes yn datblygu yn y
dyfodol?
Mae’r rhan fwyaf o’r sylwadau ar gyfer y cwestiwn yn cynnwys twf ac
ehangu eu busnesau, gyda rhai yn dweud eu bod yn gweld eiddo mwy a’r
gallu i gyflogi mwy o sgiliau lleol. Mae sylw sy’n dweud, os nad yw parcio
yn gwella yna bydd yn anodd i fusnesau ehangu.
Cwmbrân – Beth sy’n dda ynglŷn â bod yn fusnes yn Nhorfaen?
Cysylltiadau cludiant a mynediad hawdd at y draffordd, cysylltiadau
cludiant da i gwsmeriaid a gweithwyr. Mae cwsmeriaid teyrngar da yn yr
ardal ac mae mynediad da at sgiliau lleol a chyflenwyr lleol ar gyfer y rhan
fwyaf o gynhyrchion. Mae cymorth rhagorol hefyd gan gyfundrefnau eraill
yn yr ardal megis Cymunedau yn Gyntaf, sydd wedi helpu gyda chyngor ar
ddechrau busnes. Yng Nghwmbrân mae mwynderau rhagorol yng nghanol
y dref, boed ar gyfer siopa neu adlonaint. Mae costau rhent yn gwneud
Torfaen yn lle braf i gael busnes, ac mae cymorth ar gael gan yr Awdurdod
Lleol.
Cwmbrân – beth nad yw cystal ynglŷn â bod yn fusnes yn
Nhorfaen?
Tra bo rhai busnesau wedi dweud bod costau rhent yn Nhorfaen yn
gymharol isel, mae eraill sy’n honni bod eu trethi yn rhy uchel. Mae
sylwadau sy’n dweud bod diffyg cefnogaeth gan gyd-fusesnau yn yr ardal
ac mae cyflogwyr yn ei chael yn anodd cael hyd i sgiliau da lleol ar gyfer
eu busnesau, gyda sylw penodol at y Ganolfan Byd Gwaith yn anfon
ymgeiswyr amhriodol i gyfweliadau am swyddi. Mae trosedd o bryd i’w
gilydd ac mae nifer o fyrgleriaethau wedi bod yn ddiweddar. Teimla rhai
busnesau bod diffyg pendant o gefnogaeth o gymharu â’r trethi maent yn
eu talu mewn perthynas â goleuadau stryd, glanhau strydoedd a chynnal a
chadw draeniau ac ati, ynghyd â phresenoldeb prin yr heddlu. Gwnaed
sylwadau hefyd ar ddiffyg eiddo prydles fforddiadwy yn Nhorfaen. Mae un
cyflogwr wedi dweud bod diffyg llwybrau beicio yn y cyffiniau yn cael effaith
andwyol ar fusnes a chymudwyr. Mae sylwadau unigol ynglŷn â chynnal
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ardaloedd cyhoeddus yn wael, parcio gwael a rheolaeth draffig wael fel nad
yw popeth yn adio i fyny i fod cystal yn Nhorfaen.
Cwmbrân – Beth yw’r un peth fuasech chi’n ei newid am y
gymuned lle mae eich busnes wedi ei leol i’w wneud yn lle gwell?
Mae ymatebion busnesau i’r cwestiwn hwn yn cynnwys cefnogaeth gan
sefydliadau eraill, ymrwymiad parhaus i gefnogi ei gilydd wrth hyrwyddo a
datblygu eu sylfaen cwsmeriaid. Hoffent weld newid yn y dull y cânt eu
cefnogi gan y gwasanaethau cyhoeddus a hoffent weld cynnydd mewn
buddsoddiad lleol i ddod â mwy o fusnesau i’r ardal, a chynnal a chadw’r
ardaloedd cyhoeddus yn well, gan apelio mwy at gwsmeriaid. Hoffai
masnachwyr hefyd weld cyflogwyr yn gwneud y mwyaf allan o sgiliau lleol
a chefnogi pobl leol i mewn i swyddi lleol.
Cwmbrân – Sut ydych chi’n gweld eich busnes yn y datblygu yn y
dyfodol?
O’r sylwadau a wnaed, mae mwy na thri chwarter yn dweud yr hoffent weld
twf ac ehangiad yn eu busnesau. Mae busnesau yn teimlo bod angen am
eu gwasanaethau ac yn credu y medrent barhau i dyfu a chefnogi’r
gymuned leol trwy gyflogi mwy o bobl a dod ag arian i mewn i’r economi
trwy ddenu mwy o gwsmeriaid. Hoffai busnesau weld mentrau bychain
eraill yn cael eu cefnogi a mwy o fuddsoddiad lleol i annog hyn.

AGEHG

Beth sy’n dda
ynglŷn a bod yn
fusnes yn
Nhorfaen?

Beth nad yw
cystal ynglŷn â
bod yn fusnes yn
Nhorfaen?

Blaenafon

Rhwydweithiau
busnes (1)

Cymorth gan
gyfundrefnau (2)

Pont-y-pŵl
(cyfan)

Cwmbrân
(gyfan)

Cymorth cymunedol
(1)
Costau rhent isel
(1)
Rhwydweithiau
busnes (3)
Cymorth cymunedol
(3)
Cymorth gan yr
Awdurdod Lleol (2)
Cysylltiadau
cludiant (2)
Mynediad at sgiliau
lleol (1)
Costau rhent is (1)

Diffyg eiddo (1)

Cysylltiadau
cludiant (6)
Rhwydweithiau
busnes (5)
Mynediad at sgiliau
lleol (2)
Cymrth cymunedol
(2)
Mwynderau lleol (2)
Lleoliad canolog (1)

Beth yw’r un peth
fuasech chi’n ei
newid am y
gymuned lle mae
eich busnes wedi
ei leoli i’w wneud
yn lle gwell?
Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well
(1)
Buddsoddiad lleol (1)

Sut ydych chi’n
gweld eich busnes
yn datblygu yn y
dyfodol?
Cynnal ardaloedd
cyhoeddus yn well
(1)
Uwchraddio eiddo
(1)

Cymorth gan
gyfundrefnau (3)

Cymorth gan
gyfundrefnau (5)

Tyfu ac ehangu (7)

Parcio (2)

Buddsoddi lleol (2)

Gwella parcio (2)

YGG (1)

Gwell mynediad at
gymorth (1)

Amddifadedd (1)

Gwella parcio (1)

Uwchraddio eiddo
(2)
Mynediad at sgiliau
lleol (1)

Costau rhent uchel
(1)

Costau rhent is (1)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus (1)
Cymorth gan
gyfundrefnau (6)

Cymorth gan
gyfndrefnau (5)

Tyfu ac ehangu (11)

Sgiliau lleol (3)

Buddsoddi lleol (3)

Buddsoddi lleol (2)

YGG (2)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus (2)

Uwchradd eiddo (2)

Costau rhent uchel
(2)
Diffyg mwynderau
(1)
Diffyg llwybrau
beicio (1)

Mannau gwyrdd (1)

Diffyg eiddo (1)

Costau rhent isel
(1)
Cymorth gan yr
Awdurdod Lleol (1)

Cynnal ardaloedd
cyhoeddus (1)
Parcio (1)
Rheoli traffig (1)
Cysylltiadau
cludiant (1)

Sgiliau lleol (1)
Costau rhent is (1)
Plismona (1)

Mynediad at sgiliau
lleol (1)
Parhau fel y mae
(1)

