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ATODIAD 4: Crynodeb o'r heriau lles allweddol byrdymor, tymor canol a hirdymor.

Sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cymunedau.

Galluogi i bob rhan o'r gymuned gymryd rhan mewn llunio lle a
chymryd penderfyniadau lleol a fydd yn helpu i gefnogi mwy o
gydraddoldeb.
Cefnogi
grwpiau amrywiol o bobl i dynnu ymlaen yn dda.

Cyfrannu tuag at yr amcanion
Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Cymru sy'n
gyfrifol yn fydeang

Tai

Fforddiadwyedd tai (ac amrywiadau daearyddol mewn
fforddiadwyedd).
Trechu digartrefedd.
Argaeledd a fforddiadwyedd cludiant.
Diwallu'r galw am dai (gan gynnwys cymdeithasol).
Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Amddifadedd a
blynyddoedd
cynnar

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Sicrhau bod plant a phobl ifanc yn Nhorfaen yn cael y cychwyn
gorau mewn bywyd e.e. Trechu tlodi plant a chefnogaeth o ran
cyflawni cerrig milltir datblygiadol.
Disgwyliad einioes, marwolaeth gynamserol a disgwyliad einioes
iach (amrywiadau daearyddol).
Amddifadedd incwm, mynediad at wasanaethau, tai ac ati.
Torri patrymau tlodi rhwng y cenedlaethau.
Effaith diwygio lles.

Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Iechyd

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Datblyg agwedd system-gyfan tuag at helpu pobl gydag anghenion
iechyd a gofal cymdeithasol uwch i fyw'n hapus, yn ddiogel ac yn
annibynnol mor agos at eu cartrefi ag y bo modd.
Delio ag achosion arweiniol marwolaeth gynamserol a salwch,
gohirio musgrellni a helpu oedolion mewn oed gwaith i fyw
bywydau iachach hirach trwy rwystro ymddygiad sy'n niweidio
iechyd a hyrwyddo lles meddyliol.
Rhoi'r cychwyn gorau mewn bywyd i bob plentyn - yn enwedig y
1000 diwrnod cyntaf - lleihau ymddygiad sy'n niweidio iechyd a
thorri'r cylch ACE.

Cymru gydnerth

Cymru sy'n
gyfrifol yn fydeang

Cymru gyda
diwyllliant
bywiog ac iaith
Gymraeg sy'n

Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Cynnal twf economaidd / cynhyrchu cyfoeth trwy sicrhau gwaith
da.

Economi

Amddifadedd incwm, diweithdra a bod heb waith.
Seilwaith teithio i'r gwaith a rhwydwaith cludiant digonol.

Mynediad at ofal plant.
Argaeledd tir cyflogaeth a chyflwr safleoedd cyflogaeth.
Ssgiliau a chymwysterau.

Cyfraniad tuag at yr amcanion:
Cymru mwy
cyfartal

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Cymru gyda
diwyllliant
bywiog ac iaith
Gymraeg sy'n

Cymru sy'n
gyfrifol yn fydeang

Cymru gyda
diwyllliant
bywiog ac iaith
Gymraeg sy'n

Yr Amgylchedd

Cynnal a gwella ecosystemau iach.
Gwella ansawdd dwr.
Gwella ansawdd aer.
Cynnal pridd iach.
Cynnal cysylltedd ecolegol.
Rheoli llifogydd.
Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Diwylliant

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei thargedau o ran yr iaith
Gymraeg.
Cael gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae lles diwylliannol yn ei olygu i
bobl sy'n byw yn Nhorfaen.
Delio a'r rhwystrau sy'n stopio pobl rhag cymryd rhan mewn
gweithgareddau diwylliannol e.e. Chwaraeon neu'r celfyddydau neu
ddefnyddio mannau gwyrdd.

Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru gydnerth

Cymru gyda
diwyllliant
bywiog ac iaith
Gymraeg sy'n
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Heriau a chyfleoedd

Mae newid demograffig a newidiadau cymdeithasol yn cael eu
hystyried wrth gynllunio gwasanaethau h.y. Mae nifer pobl hyn yn
Nhorfaen yn mynd i barhau i gynyddu yn y 20-25 mlynedd nesaf.
Diwallu'r cynnydd yn y galw am wasnaethau.

Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Rhagolyg
on iechyd

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Cymru sy'n
gyfrifol yn fydeang

Pwysau cynyddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio.

Datblygu a mabwysiadu dulliau rhwystrol yn eang - agenda a
rennir gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cynllun Lles
Rhanbarthol.
Cyfrannu tuag at yr amcanion:
Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Adnabod a chyflawni cyfleoedd busnes newydd e.e. O
ddatblygiadau technolegol gan gynnwys roboteg, argraffu 3D a
gofal iechyd.

Rhagolygon economaidd

Rhagweld anghenion addysg a sgiliau i'r dyfodol a gweithio gyda
darparwyr i sicrhau bod y rhain yn cael eu cyfathrebu a'u diwallu.
Ymateb i lymder economaidd parhaus a'r effaith ar gyflawni
gwasanaethau sector cyhoeddus.
Gadael yr Undeb Ewropeaidd e.e. Taliadau amaethyddol, mynediad
at lafur, cyfyngiadau masnachu, colli cymorth grant.

?

Diogelwch deunyddiau amrwd a chydnerthedd o ran prisiau'n codi.

?
Gwneud y mwyaf o fanteision Bargen Ranbarthol Dinas Caerdydd a
Thasglu'r Cymoedd.
Gwneud y mwyaf o'r manteision o ddatblygiadau strategol e.e.
SCCC, Circuit of Wales, Lagwn Llanw ac ati.
Datblygu'r economi sylfaen h.y. Nwyddau a gwasanaethau rydym
yn eu defnyddio yn ein bywydau bob dydd yn lleol e.e. Bwyd, ynni,
gofal cymdeithasol ac ati.
Cymryd seibr ddiogelwch nawr ac i'r dyfodol i ystyriaeth.
Sicrhau cynhwysiant digidol a mynediad at y dechnoleg
ddiweddaraf.
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Newid
demograffig

Heriau a chyfleoedd

Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru sy'n
gyfrifol yn fydeang
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Heriau a chyfleoedd

Newid yn yr hinsawdd

Cydnerthedd seilwaith allweddol: cludiant, ynni, TG, gwastraff a'r
amgylchedd adeiledig.
Cydnerthedd cyflawniad gwsanaeth - mae risg hinsawdd union- ac
anuniongyrchol wedi ei ystyried wrth gynllunio busnes a chyflawni
gwasanaethau.
Cydnerthedd cyflenwad bwyd - cnydau yn methu oherwydd
sychder, anwadalwch y farchnad oherwydd newid yn yr hinsawdd
Cydnerthedd cyflenwad dwr - adnabod a delio a risgiau i
ddiogelwch cyflenwad dwr i wasanaethau a swyddogaethau
blaenoriaeth ac maent yn cael eu trin.

Effeithiau uniongyrchol ar fusnesau lleol a chynhyrchedd e.e. Difrod
llifogydd i adeiladau, cysur thermol gweithlu ac acti.
Effeithiau anuniongyrchol ar fusnesau lleol a chynhyrchedd e.e.
Torri cadwyni cyflenwi ac amhariad ar seilwaith allweddol.
Risgiau iechyd i gymunedau yn cynyddu, yn enwedig ymhlith yr
henoed a grwpiau eraill sy'n agored i niwed e.e. Eithafion
tymheredd.
Cydnerthedd ein hadnoddau naturiol yr ydym yn dibynnu arnynt,
oherwydd newid yn yr hinsawdd.
Adnabod a gweithredu ar gyfleoedd busnes newydd sy'n
gysylltiedig a newid yn yr hisanwdd e.e. Ynni adnewyddadwy,
twristiaeth, adloniant ac amaethyddiaeth.

Gall rol seilwaith gwyrdd helpu i gefnogi cydnerthedd cymdeithasol
ac economaidd a'r gallu i addasu i'r newid yn yr hinsawdd e.e.
rheoli dwr yn y dirwedd a lleihau effaith y tymheredd yn codi, yn
enwedig mewn ardaloedd trefol ac o amgylch seilwaith allweddol ac
ati.
Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

A globally
responsible
Wales

Cymru gydnerth

Cymru sy'n
gyfrifol yn fydeang

Ynni

Cydnerthedd cyflenwad ynni - pegwn ynni, anwadalwch y farchnad
ac ati.
Cydnerthedd i gostau ynni a chludiant yn codi trwy well
effeithlonrwydd, delio a thlodi tanwydd, annog teithio llesol a
defnyddio cludiant cyhoeddus ac ati.
Adnabod a datblygu cyfleoedd cynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru iachach

Cymru ffyniannus
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Heriau a chyfleoedd
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Defnyddio tir

Heriau a chyfleoedd

Cydbwyso pwysau defnydd tir ar ein hadnoddau naturiol e.e.
datblygu (tai a seilwaith), diwydiant, hamdden ac adloniant.
Ynghyd a chefnogi ein hanghenion sylfaenol, gan gynnwys bwyd,
pren, tanwydd a darpariaeth adloniant, mae gwasanaethau llai
gweladwy yn cael eu darparu gan ein hadnoddau naturiol; mae'r
rhain yn cynnwys cadw dwr, cefnogi trychfilod peillio a storio
carbon. Pan fo adnoddau naturiol dan bwysau mae hyn yn
cynrychioli risg i les hirdymor.
Mae patrymau defnydd presennol yn dangos ein bod yn defnyddio
mwy na'n cyfran deg o adnoddau'r ddaear.

Cyfrannu tuag at yr amcanion:

Cymru mwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

A healCymru
iachach
thier Wales

Cymru ffyniannus

Cymru gydnerth

Cymru sy'n
gyfrifol yn fydeang

Cymru gyda
diwyllliant
bywiog ac iaith
Gymraeg sy'n

