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PENNOD 1 – AGWEDD NEWYDD 

TUAG AT WEITHIO GYDA’N GILYDD 
 

1.1 CYFLWYNIAD 

Mae deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015, yn nodi sut dylai gwasanaethau cyhoeddus 

datganoledig weithio fel cyrff corfforaethol unigol ac ar y cyd drwy’r 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), gyda’r nod o wella lles a 

chynaliadwyedd cymunedau ledled Cymru i’r dyfodol. 

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgymryd ag asesiad o les 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer ardal 

Torfaen a’i chymunedau, ynghyd ag edrych ar gyflwr lles pobl yn yr ardal. 

Mae’r dull integredig hwn o weithio yn wahanol i’r dull mwy traddodiadol 

seiliedig ar anghenion trwy ystyried asedau pob un o’n cymunedau a’u 

cyfalaf cymdeithasol. 

Mae’r ddeddfwriaeth yn pennu saith nod i wella lles ledled Cymru. Pennwyd 

y nodau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth eang o dystiolaeth yn ymwneud ag 

amrediad o heriau pwysig sy’n wynebu ein cymunedau ar draws Cymru. 

Mae hyn yn cynnwys sgwrs genedlaethol Llywodraeth Cymru gyda Chymru, 

gydag unigolion, cymunedau a rhanddeiliaid sector cyhoeddus, preifat a 

thrydydd sector ynglŷn â’r ‘Gymru a Garem’. Rhaid i BGC ddefnyddio’r 

asesiad lles i gynllunio sut byddant yn gwneud y mwyaf o’u cyfraniad tuag 

at saith nod lles. Mae’n bwysig bod y gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio 

gyda’i gilydd a chydag eraill, tuag at yr amcanion hyn er mwyn i ni fedru 

cyfrannu tuag at les cenedlaethau’r dyfodol ynghyd â’r genhedlaeth hon. 

Mae’r nodau yn darparu gweledigaeth a rennir i bob corff cyhoeddus weithio 

tuag ati, a rhaid i ni adrodd ar ein llwyddiannau ar bob un o’r saith nod 

mewn adroddiadau blynyddol; ni chawn ddewis gweithio tuag at un neu 

ddau nod yn unig. Gellir gweld y nodau lles isod, ond cânt eu crybwyll trwy’r 

asesiad.  

Gall deall y berthynas rhwng nodau lles ein helpu i ddeall bod angen y 

gymysgedd iawn o agweddau er mwyn gwella lles, a bod camau effeithiol 

mewn un maes yn arwain at fanteision pwysig o ran y nodau lles eraill.  
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Ffigwr 1: Nodau Llesiant Cenedlaethol. 

Mae’r ddeddfwriaeth hefyd yn gofyn am well dulliau o gymryd penderfyniad 

trwy bennu sut y mae’n rhaid i’r sector cyhoeddus weithio – gan ddefnyddio 

dulliau integredig, rhwystrol a chydweithredol, sy’n cymryd yr hirdymor i 

ystyriaeth a chynnwys ein cymunedau mewn modd ystyrlon. 

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr 
amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n 
datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn 
cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir 
drwy gael gafael ar waith addas. 

Cymru Gydnerth 

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau 
iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol 
ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd). 

Cymru iachach 

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir 
dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

Cymru sy'n fwy cyfartal 

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu 
hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-
economaidd). 

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da. 

Cymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n 
annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 

Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n 
gadarnhaol at lesiant byd-eang. 
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Bydd cynllunio ar gyfer lles yn y modd hwn yn ein helpu i ymateb i heriau, 

megis anghydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd, poblogaeth sy’n 

heneiddio, bylchau mewn cyrhaeddiad addysgol a newid yn yr hinsawdd, a 

bydd yn ein helpu i symud tuag at gael cymunedau lleol cydnerth a 

chynaliadwy, nawr ac yn y tymor hirach.  

Mae ystyried risgiau i’r dyfodol yn caniatáu i ni adnabod rhannau o’r 

gymuned sy’n agored i newid ac adnabod camau cost-effeithiol a fedr 

feithrin capasiti. Mae manteision clir o weithredu’n gynnar ac mae angen i 

ni sicrhau bod y risgiau hirdymor hyn yn cael eu hystyried pan fyddwn yn 

cynllunio, i sicrhau bod ein gwasanaethau yn fwy cydnerth a chynaliadwy. 

Roedd Arolwg Stern (2006) yn cynnwys dadansoddiad grymus o oblygiadau 

economaidd newid yn yr hinsawdd. Ei gasgliad allweddol oedd y gallai’r gost 

ariannol o weithredu’n gynnar i liniaru risgiau newid yn yr hinsawdd fod yn 

arwyddocaol is na chymryd agwedd adweithiol [1]. 

Rydym hefyd yn gwybod bod rhai o’r heriau hyn yn golygu y bydd mwy o 

alw am wasanaethau. Dengys amcanestyniadau y bydd canran y 

boblogaeth gyfan yn Nhorfaen sydd dros 65 oed erbyn 2039 yn codi o 

20.1% yn 2016 i 28.3% ac y bydd nifer trigolion Torfaen sy’n 85 a throsodd 

yn debygol o fwy na dyblu yn y 23 blynedd nesaf, o 2,372 yn 2016 i 5,595 

yn 2039; cynnydd o 136% [2]. 

Awgryma’r Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Cyhoeddus 2020, er mwyn creu 

gwasanaethau cyhoeddus cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar y bobl, bod 

angen datblygu dulliau sy’n cynnwys canolbwyntio ar yr amodau lle crëir 

gwerth cymdeithasol ac sy’n defnyddio set ehangach o adnoddau 

cymdeithasol ynghyd â rhai economaidd [3]. 

Bydd yr asesiad hwn yn adnabod cymunedau lle gellir gwella lles a lle mae 

angen i’r gwasanaethau cyhoeddus weithio gyda’i gilydd gyda’r bobl sy’n 

byw a gweithio yn ein cymunedau i gael gwelliannau o’r fath. Caiff yr 

asesiad hwn ei ddefnyddio hefyd i baratoi cynllun llesiant seiliedig ar 

dystiolaeth, i’w gyhoeddi erbyn 2018. Mae hwn yn ddull newydd sy’n 

cydnabod yn fwy sylweddol gryfderau ac asedau gwahanol ein cymunedau. 

Caiff y cylch o asesu llesiant a chynllun llesiant ei ail-adrodd bob 5 mlynedd. 

Mae hyn yn rhoi cyfle i ni ystyried rhai newidiadau o ran gweithredu, i liniaru 

risg a chynyddu cydnerthedd ein cymunedau. Caiff data a gwybodaeth eu 

casglu a’u monitro fel rhan o gyflawni’r cynlluniau ac i helpu i adnabod lle 

mae angen unrhyw newidiadau, neu ychwanegiadau, i’n gweithredoedd. 
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Byddwn yn cadw’r asesiad yn fyw trwy ychwanegu gwybodaeth a data wrth 

iddynt ddod ar gael. Bydd hyn yn osgoi ‘ymarfer ffres’ bob pum mlynedd. 

Byddwn hefyd yn adrodd bob blwyddyn ar ein cynnydd a bydd hyn hefyd 

yn bwydo gwybodaeth i’r asesiad parhaus. 

 

 

Ffigwr 2:Llinell Amser Asesiad a Chynllunio Lles 

 

1.2. YNGLŶN Â’R BWRDD GWASANAETHAU LLEOL 

Daeth byrddau gwasanaethau lleol i rym ledled Cymru ym mis Ebrill 2016 

gan gynyddu’r cyfle i gyfundrefnau weithio gyda’i gilydd, a chyda thrigolion 

a busnesau lleol, i wella lles cymunedol. Oni fo gwasanaethau cyhoeddus 

yn gweithio fel hyn i gael mwy o ganlyniadau am yr arian, byddwn yn cael 

trafferth i wneud y gwahaniaeth gwirioneddol sydd ei angen ledled Cymru. 

Mae byrddau gwasanaethau lleol yn dwyn ynghyd nifer o gyfundrefnau 

(Error! Reference source not found.) i gynllunio’r blaenoriaethau 

allweddol a gwella lles nawr ac i genedlaethau’r dyfodol; felly rhaid i ni 

edrych 20 i 25 blwyddyn i’r dyfodol wrth gynllunio a phennu ein 

gweithredoedd i wella lles yn ein cymunedau.  

 

Paratoi asesiad o 
les lleol - 2016/17

Cyhoeddi asesiad 
o les lleol - erbyn 

mis Mai 2017

Paratoi cynllun 
lles lleol - 2017/18

Cyhoeddi cynllun 
lles lleol - erbyn 

mis Mai 2018

Adrodd yn 
flynyddol ar 

gynnydd - Mai 
2019 hyd at 2023
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Ffigwr 3: Cyfranogwyr Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus 

Mae’r rhan fwyaf o aelodau BGC Torfaen wedi gweithio gyda’i gilydd ers 

2009 dan y bartneriaeth bwrdd gwasanaethau lleol (an-neddfwriaethol) ac 

felly maent wedi meithrin perthynas gref ac ymddiriedaeth ar lefelau 

gweithredol, uwch reolwyr a gweithrediadol. Croesawyd aelodau newydd 

am yr arbenigrwydd ychwanegol, ynghyd â barn newydd. Mae’r BGC yn 

ystyried sut gall weithio’n wahanol, gan ddod â chyrff cyhoeddus eraill i 

mewn a all helpu gyda’r gwaith yn Nhorfaen a sut allai busnesau preifat 

hefyd fod yn rhan o drafodaethau a chydweithredu lleol. Mae astudiaeth 

Deep Place Pont-y-pŵl hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd cael busnesau lleol 

yn rhan o’r BGC [4]. 

Mae cyfranogiad yn golygu llawer mwy a gall dinasyddion Torfaen helpu’r 

BGC i ganfod atebion hirdymor a deall yn well yr hyn mae cymunedau 

eisoes yn ei wneud drostynt eu hunain a beth mwy ellid ei wneud. 

Tra bo cysylltiadau ehangach yn cael eu meithrin a’u datblygu, mae’r Bwrdd 

yn cynnwys y rhai a nodir yn Error! Reference source not found. a bydd 

gwahoddiadau yn mynd i bartneriaid eraill yn y misoedd i ddod wrth i waith 

blaenoriaethu adnabod pa arbenigrwydd ychwanegol sydd ei angen. 
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Ffigwr 4: Aelodau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen. 

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn dod dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’r BGC fodloni’r ddyletswydd 

Cydraddoldeb, sy’n amlinellu rôl cyfundrefnau sector cyhoeddus i: 
 

 Ddileu gwahaniaethu, aflonyddiad ac erledigaeth anghyfreithlon ac ymddygiad 
arall a waherddir gan y Ddeddf. 

 Hybu cydraddoldeb cyfle rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a 
rhai nad ydynt. 

 Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a 
rhai nad ydynt. 
 
 

1.3 YNGLŶN Â’R ASESIAD 

Rydym wedi mabwysiadu dull seiliedig ar le ar gyfer ein hasesiad  - mae 

mwy i’w weld yn adran 1.5 ond, yn y bôn, mae’n golygu gweithio gyda’n 

gilydd i edrych ar les mewn lleoliad penodol o safbwynt y gymuned.  

Ynghyd ag edrych ar Dorfaen gyfan, rydym wedi ystyried ein tri prif 

anheddiad – Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân – a’r cymunedau ynddynt. 

Rydym wedi canolbwyntio ar gryfderau ac asedau’r cymunedau, ynghyd ag 

adnabod cyfleoedd i wella lles. Rydym hefyd wedi ystyried yr heriau a’r 

risgiau hirdymor sy’n wynebu ein cymunedau. 

Daw’r dull hwn o’r ddealltwriaeth y bydd gan bob cymuned agweddau 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol gwahanol sy’n cael 

dylanwad ar les y bobl sy’n byw a gweithio yno. Nid oes dwy gymuned sydd 

yr un fath yn union, a dyna pam y mae’r dull seiliedig ar le hwn yn 

hollbwysig. 

Defnyddiwyd amrediad eang o ystadegau, gwybodaeth a deallusrwydd am 

Dorfaen a’i chymunedau amrywiol i ymgymryd â’r asesiad hwn. 

Defnyddiwyd data swyddogol megis y WIMD (Mynegai Amddifadedd 
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Lluosog Cymru) a Chyfrifiad 2011, a data megis CACI Paycheck i lunio 

proffiliau lleol ar lefel y AGEHI (Ardal  Gynnyrch Ehangach Haen Isel), fel 

nad ydym yn colli unrhyw bocedi o amddifadedd. At hyn, rydym wedi 

defnyddio’r Dangosyddion Lles Cenedlaethol a'r Set Data Cyffredin ac wedi 

gweithio gydag Uned Data Cymru i helpu gyda’r asesiad. Defnyddiwyd 

graffiau, tablau a siartiau i gyflwyno’r data, tra bod y naratif yn rhoi 

dadansoddiad a gwybodaeth ychwanegol. Mae rhestr lawn o’r data a’r 

ffynonellau a ddefnyddiwyd i lunio’r asesiad i’w gweld ar ddiwedd y 

ddogfen.  

Rydym hefyd wedi gwneud ymdrech i fynd heibio’r data mesurol, i gael 

gwell dealltwriaeth a dealltwriaeth ddyfnach o ‘brofiad byw’ pob cymuned, 

ac mae mwy am hynny yn adran 1.6 [4]. 

I ddibenion dadansoddi data rydym wedi diffinio ardaloedd yr asesiad fel y 

nodir isod (Error! Reference source not found.). Mae Torfaen yn 

cynnwys 3 prif anheddiad – Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân, 13 AGEHG 

a 60 AGEHI. Cynhwysir gwybodaeth fanwl am bob un o’r aneddiadau hyn 

yn rhannau 2, 3 a 4 of yr asesiad lles. 

 

Ffigwr 5:Hierarchaeth daearyddiaeth a ddefnyddiwyd yn yr asesiad. 

 

 

Bwrdeistref - 1

Anheddiad - 3

Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganolig (AGEHG) - 13

Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 

Isel (AGEHI) - 60
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Tabl 1: Yr AGEHG sy’n llunio pob anheddiad.Mae’r asesiad hwn yn cynnwys nifer o ddogfennau: 

Anheddiad Côd AGEHG 

 

Enw EGEHG Ardal 

Blaenafon Torfaen 001 

 

Blaenafon Blaenafon 

Pont-y-pŵl  

Torfaen 002 

 

Gogledd Pont-y-pŵl  Abersychan 

Torfaen 003 

 

Canol Pont-y-pŵl 
Snatchwood, Trefethin, St. Cadocs 

a Phenygarn 

Torfaen 004 

 

Gorllewin Pont-y-pŵl 

Pontnewynydd, Wainfelin, 

Cwmynysgou, Brynwern, canol tref 

Pont-y-pŵl  

Torfaen 005 

 

Dwyrain Pont-y-pŵl  New Inn 

Torfaen 006 

 

De Pont-y-pŵl  Griffithstown, Sebastopol 

Cwmbrân 

Torfaen 007 

 

Gogledd Cwmbrân  
Pontnewydd, Cwmbrân Uchaf, 

Lowlands, Pontrhydyrun, Northville 

Torfaen 008 

 

Dwyrain Cwmbrân Croesyceiliog, Gogledd Llanyrafon  

Torfaen 009 

 
Gogledd-orllewin 

Cwmbrân  

Thornhill, Gorllewin Pontnewydd, 

Dwyrain Greenmeadow  

Torfaen 010 

 

Canol Cwmbrân St. Dials, Southville, Hen Gwmbrân 

Torfaen 011 

 

Gorllewin Cwmbrân Gorllewin Greenmeadow, Fairwater 

Torfaen 012 

 

De-orllewin Cwmbrân Two Locks, Henllys, Coed Efa 

Torfaen 013 

 
De-ddwyrain 

Cwmbrân 

Canol tref Cwmbrân, Llantarnam, 

Oakfield, De Llanyrafon (yn 

cynnwys Llanfrechfa a Phonthir) 
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 Crynodeb gweithredol gwerthusol, sydd ar gael yn y Gymraeg a’r 

Saesneg. 

 Rhan 1, dogfen dechnegol fanwl ar y cyfan o Dorfaen a thueddiadau 

i’r dyfodol a fydd, neu sy’n hynod debygol o gael effaith ar y 

fwrdeistref (y ddogfen hon). 

 Rhan 2, dogfen ffeithluniau dechnegol yn manylu lles ym Mlaenafon 

 Rhan 3, dogfen ffeithluniau dechnegol yn manylu lles ym Pont-y-pŵl  

 Rhan 4, dogfen ffeithluniau dechnegol yn manylu lles yng 

Nghwmbrân 

 Rhan 5, Asesiad Anghenion Poblogaeth ar gyfer Gwent, sy’n ofynnol 

dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

 Atodiadau (ar gyfer Rhan 1) 

 

1.4 LLES Y BOBL YN YR ARDAL 

Mae Asesiad Poblogaeth Gwent – gofyniad statudol dan Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – yn cael ei wneud 

ar yr un pryd â’r asesiad hwn o les Torfaen, gyda’r ddau adroddiad i’w 

cyhoeddi yn y gwanwyn, 2017. Mae’r asesiad anghenion poblogaeth yn 

ystyried 8 grŵp o bobl a’u hanghenion mewn perthynas â gwasanaethau 

iechyd a gofal cymdeithasol, gyda gweithgareddau rhwystro y gall holl 

bartneriaid y BGC eu cefnogi.  

Mae’r meysydd o ddiddordeb a’r blaenoriaethau ar lefel Torfaen a Gwent 

wedi eu bwydo i mewn i’r asesiad hwn o les. Mae mwy am hyn yn adran 

2.8. 
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1.5 GRŴP ASESU LLES STRATEGOL GWENT 

Mae Gweithredwyr Gwasanaeth Cyhoeddus G71 wedi cytuno ar 

haeddiannau datblygu dull cyffredin tuag at yr asesiad lles ac wedi sefydlu 

Grŵp Asesu Lles Strategol Gwent (GSWAG) i alluogi i hyn ddigwydd. Rhan 

o’r dull hwn yw cytundeb bod set data cyffredin yn cael ei sefydlu ar lefel 

Gwent i fwydo gwybodaeth i’r broses asesu. Tra na fydd asesiad Gwent, 

bydd adroddiad i G7 i ystyried y materion sy’n gyffredin ledled Gwent a’r 

defnydd gorau o ddyraniad adnoddau ar sail ranbarthol i drechu’r 

problemau. 

 

1.6 DEEP PLACE 

Mae Deep Place yn ddull a ddatblygwyd gan yr Athro Dave Adamson a Dr 

Mark Lang ac fe’i defnyddiwyd gyntaf mewn astudiaeth achos o Dredegar 

ym Mlaenau Gwent yn 2014 [5]. Mae’r dull Deep Place yn dechrau gydag un 

cwestiwn canolog: ‘pa fath o economi a chymdeithas sydd angen i ni ei 

chreu i gyflawni cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac 

amgylcheddol dros y genhedlaeth nesaf?’ Gan ddefnyddio dull lle cyfan, 

mae Deep Place yn ceisio dulliau o weithio i oresgyn anghydraddoldeb 

parhaus a pherfformiad economaidd gwael mewn cymunedau difreintiedig. 

Gwnaed Astudiaeth Deep Place o Bont-y-pŵl ar ran Sefydliad Ymchwil 

Mannau Cynaliadwy ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod yr haf, 2016, gan 

ddarparu cyfoeth o wybodaeth am gymunedau lleol [4]. Defnyddiwyd yr 

astudiaeth hon ar gyfer yr asesiad ac mae methodoleg Deep Place wedi ei 

defnyddio i fynd gyda’r asesiad lles craidd ar gyfer Cwmbrân a Blaenafon. 

Mae tîm astudiaeth Deep Place wedi gweithio fel “cyfaill beirniadol” i’r 

broses asesu ac, ar lefel strategol, wedi helpu i adnabod rhai cyfleoedd 

cychwynnol i wella lles lleol – a gyflawnir orau gan ddefnyddio dulliau 

integredig, rhwystrol a chydweithredol, sy’n cymryd yr hirdymor i 

ystyriaeth, ac sy’n cynnwys ein cymunedau. 

                                    

 

1 Mae G7 yn cynnwys 5 Prif Weithredwr awdurdodau lleol Gwent (Blaenau-Gwent; Caerffili; Sir Fynwy; 
Casnewydd; Torfaen), Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r Prif Gwnstabl. Mae’r Prif 
Swyddog Tân hefyd wedi ymuno â’r grŵp hwn. 
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1.7 CYNNWYS CYMUNEDAU  

I gael dealltwriaeth ddyfnach o gryfderau, heriau a chyfleoedd yn Nhorfaen, 

rydym wedi mabwysiadu amrywiol ddulliau i gynnwys pobl leol a 

rhanddeiliaid, gan gynnwys o’r sectorau preifat a’r trydydd sector, i gael 

darlun ar draws y tri prif anheddiad yn Nhorfaen.  

Mae gan bob partner gwasanaeth cyhoeddus swyddogion gyda rôl i gysylltu 

â chwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth. Daw’r swyddogion hyn at ei 

gilydd fel Grŵp Ymgysylltu Strategol Torfaen (SEG) ac maent yn medru 

cyrraedd pobl ar draws cymunedau yn y fwrdeistref; mae SEG wedi helpu 

cydgysylltu sut rydym wedi cynnwys pobl leol. 

Rydym yn gwybod bod gennym fwy i’w wneud i gynnwys ein cymunedau 

yn llawnach, gan ddysgu o a meithrin y dull a gymerwyd yn ystod yr asesiad 

hwn. Mae’n bwysig nodi bod hon yn broses barhaus ac y bydd cyfleoedd i 

gynnwys grŵp ehangach o ddinasyddion a rhanddeiliaid yn mynd rhagddynt 

yn gyson. 

 

1.7.1 HOLIADUR LLES 

Dechreuasom ein ‘sgwrs’ leol am les gyda holiadur byr, gyda ffocws, yn 

casglu data mesurol gan bobl ledled y Fwrdeistref. Aeth swyddogion SEG â 

hwn i’w cwsmeriaid a’u defnyddwyr gwasanaeth a’i ddefnyddio yn eu gwaith 

o ymgysylltu â’r gymuned. Roedd yr holiadur ar gael arlein ac ar ffurf copi 

caled. Mae’r gwaith o’i hyrwyddo wedi cynnwys erthyglau ar wefannau, y 

cyfryngau lleol a chylchlythyron staff; sesiynau mewn archfarchnadoedd 

lleol, parciau manwerthu, canolfannau cymunedol ac iechyd lle cafwyd 

sgyrsiau un-i-un gydag aelodau’r cyhoedd. 

I sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed, yn unol 

Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) rydym 

wedi cynnwys aelodau iau ein cymunedau gyda sesiynau a dargedwyd 

gydag ysgolion, cynlluniau chwarae, grwpiau ieuenctid a fforwm ieuenctid 

Torfaen. 

I gyd, derbyniwyd 1073 holiadur y ôl (31 gan fusnesau a 1042 gan 

drigolion). Rydym wedi defnyddio’r wybodaeth hon i helpu i lunio’r asesiad 

ac mae mwy o wybodaeth i’w gweld nes ymlaen yn yr asesiad (rhannau 2, 
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3 a 4). Gellir gweld dadansoddiad llawn o’r ymatebion i’r holiadur yn 

Atodiad 1. 

 

1.7.2 AROLWG TRIGOLION 

Defnyddiwyd gwybodaeth o arolwg trigolion Torfaen 2016 (cwblhawyd 

1025 holiadur) ar gyfer yr asesiad. 

Roedd yr arolwg yn cynnwys y cwestiynau: 

 Os ydych chi’n gwirfoddoli yn eich cymuned ar hyn o bryd, gadewch i ni 

wybod. 

 Pa weithgareddau neu brosiectau a fyddai’n dod â phobl at ei gilydd i 

wneud y gymuned yn well lle? 

 Os oes gennych unrhyw sylwadau ar wneud Torfaen yn lle diogel i fyw 

ynddo ac i wella ysbryd y gymuned, nodwch beth. 

Mwy am hyn yn adran 2.6 lle’r ydym yn ystyried asedau cymunedol. 

 

1.7.3 MANNAU MEDDWL 

Yn seiliedig ar ddull ‘Deep Place’, cynhaliwyd cyfres o ‘fannau meddwl’ gyda 

thema ledled y fwrdeistref i’n helpu ni i fynd ‘y tu hwnt’ i’r data a deall yn 

well yr heriau a’r cyfleoedd posibl. Mae’r rhain wedi cynnwys grŵp eithaf 

bychan, gyda ffocws, o bobl gan gynnwys cynrychiolwyr y gymuned, 

defnyddwyr gwasanaeth, busnesau lleol, swyddogion allweddol yn gweithio 

yn y maes a rhai arbenigwyr allanol. Roedd hyn yn elfen hollbwysig o’r 

broses ymchwil, wedi ei wneud dan Reolau Chatham House ac roedd yn 

bwysig ar gyfer cyd-gynhyrchu – helpu llunio’r asesiad yn hytrach na 

chyfeiriad uniongyrchol. 

Cafwyd sesiynau ledled Torfaen yn y mannau canlynol: Marchnad Dan Do 

Pont-y-pŵl, Canolfan Arloesi Busnes Springboard, Fferm Gymunedol 

Greenmeadow, Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon a Neuadd y 

Gweithwyr Blaenafon. 

Roedd y grwpiau ffocws yn delio ag amrywiol themâu gan gynnwys: Yr 

Economi; Addysg a Sgiliau; Trafnidiaeth; Diogelwch Cymunedol, Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol; yr Amgylchedd, ynghyd â Man Meddwl 

Cymunedol penodol. I gyd, roedd 114 yn mynychu ar draws y sesiynau. 
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1.7.4 SESIYNAU GWEITHDY  

Cynhaliwyd cyfres o weithdai ‘dilysu’ a sgyrsiau gyda swyddogion-

arbenigwyr o’r BGC a thu hwnt i drafod ein hymchwil; roedd hyn yn ein 

helpu i lenwi unrhyw fylchau yn y data ac adnabod problemau a chyfleoedd 

lleol. Mae rhestr lawn o’r swyddogion a fynychodd y sesiynau hyn i’w gweld 

yn Atodiad 2. 

 

1.7.5 CYNGHORAU CYMUNED 

Cynigiwyd cyfarfod i’r chwe cyngor tref a chymuned yn Nhorfaen i drafod 

lles a chyfrannu at yr asesiad. Ymunodd pump o’r cynghorau, gan roi cyfle 

i rannu barn cynghorwyr lleol a’r bobl maent yn eu cynrychioli. Roedd 

pryderon yn ymwneud yn bennaf â lles diwylliannol, swyddi a’r economi.   

 

1.7.6 YMGYNGHORI FFURFIOL 

Cafwyd cyfnod o ymgynghori ffurfiol ar yr asesiad drafft am 7 wythnos o’r 

4ydd Ionawr i’r 23ain Chwefror 2017. Anfonwyd copi at bawb a restrir yn y 

Ddeddf, gan gynnwys Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Gweinidogion 

Cymru a’r Archwiliwr Cyffredinol ar gyfer Cymru. Roedd copi ar gael arlein 

ar gyfer sylwadau’r cyhoedd; hyrwyddodd partneriaid hyn gyda’u 

cwsmeriaid, defnyddwyr gwasanaeth a staff (gan ddarparu copïau caled 

lle’r oedd angen) a chynhaliwyd tri diwrnod agored galw heibio, un ym 

mhob un o’r prif aneddiadau. Cafwyd adborth ffurfiol gan Gomisiwn 

Cenedlaethau’r Dyfodol a Llywodraeth Cymru ac fe wnaeth 170 aelod o’r 

cyhoedd sylwadau hefyd. Mae’r wybodaeth hon wedi ei derbyn a, thra bod 

peth ohoni wedi ei defnyddio i ddiweddaru’r fersiwn gyhoeddedig hon (1) 

o’r asesiad, mae sylwadau eraill yn golygu bod angen i ni wneud gwaith 

pellach cyn darparu fersiynau wedi eu diweddaru ar gyfer eu cyhoeddi yn 

ystod oes 5 mlynedd y cylch asesu hwn. 
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1.8 CRYNODEB O’R BENNOD 

Mae BGC Torfaen wedi ymgymryd ag asesiad lleol o les er mwyn i ni fedru: 

 Darparu tystiolaeth gadarn i wasanaethau cyhoeddus gymryd 

penderfyniadau gwell. 

 Cael gwell dealltwriaeth o’r gwahanol gryfderau a’r asedau yn ein 

cymunedau a photensial heb ei gyffwrdd y bobl sy’n byw yno. 

 Cynnwys cymunedau yn well mewn proses o gyd-gynhyrchu 

ystyrlon mewn perthynas â materion lles lleol sy’n hollbwysig i’w 

cymunedau. 

 Adnabod risgiau cymunedol er mwyn canolbwyntio ar y pethau iawn, 

i feithrin cymunedau cryf a chydnerth sy’n addas ar gyfer y dyfodol. 

 Deall pa weithgareddau partneriaeth, yn y sector cyhoeddus a thu 

hwnt, sydd eu hangen i gryfhau gwytnwch ein cymunedau. 

 Gadael etifeddiaeth i genedlaethau’r dyfodol adeiladu arni. 

 

1.8.1 DEFNYDDIO’R PUM FFORDD O WEITHIO 

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r pum ffordd o weithio sydd wrth graidd yr 

asesiad hwn: 

 

Ffordd o Weithio Sut caiff ei ddefnyddio yn yr Asesiad 

 Mae’r asesiad wedi ystyried amrywiaeth o ddata yn 

ymwneud â lles cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol yn Nhorfaen a’i 

chymunedau. Ar ddiwedd pob adran, mae tabl yn rhoi 

‘cipolwg’ ar sut y mae’r themâu a drafodwyd yn 

ymwneud â’r amcanion lles cenedlaethol.   
 
Gellir gweld y cyfraniad i’r amcanion yn fanylach yn 

Atodiad 3. Mae hwn hefyd yn dangos lle gellid gwneud y 

mwyaf o’r cyfraniad i les. 
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 Ystyriwyd heriau a chyfleoedd hirdymor sy’n debygol o 

effeithio Torfaen a’i chymunedau dros y 20 neu 25 

blwyddyn nesaf. Mae hyn yn cynnwys tueddiadau 

demograffig, newid yn yr hinsawdd, diogelwch materol, 

ynni, diogelwch dŵr ac iechyd. Gweler Pennod 3 am fwy 

o wybodaeth. Ar ddiwedd pob adran ym Mhennod 2 

(lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol), mae crynodeb o’r heriau allweddol tymor 

byr, canol a hir. Mae awgrymiadau hefyd o ran delio â 

nhw yn lleol, yn rhanbarthol, a/neu yn genedlaethol. 

Mae goblygiadau posibl y tueddiadau hirdymor ar les 

dros yr 20-25 mlynedd nesaf wedi eu nodi yn adran 

3.10.   
 
Gellir gweld crynodeb llawn o’r heriau lles allweddol yn 

Atodiad 4.  

 

 

 
Mae’r asesiad yn amlygu lle gellid defnyddio dulliau atal 

i rwystro problemau rhag digwydd neu waethygu. 

 
Mae ymgysylltiad wedi bod wrth wraidd ein dull o asesu 

lles ac rydym wedi defnyddio amrywiol ddulliau i 

gynnwys pobl leol a chael cipolwg ar y darlun o’r tair 

brif gymuned yn Nhorfaen, o grwpiau ffocws i 

holiaduron lles. Gweler Adran 1.6 am fwy o wybodaeth. 

 

 Rydym wedi gweithio’n agos ag amrywiol gyfundrefnau 

o’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector wrth 

ymgymryd â’r asesiad hwn. 

 

Tabl 2: Trosolwg o sut defnyddiwyd y pum ffordd o weithio yn yr asesiad. 
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PENNOD 2 - TORFAEN A’I HASEDAU  
 

Yn y bennod hon, rydym yn ystyried beth sy’n digwydd o ran lles 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn Nhorfaen. 

Rydym yn ystyried materion lles mewn perthynas â’r bobl sy’n byw yn ein 

cymunedau a hefyd materion les sy’n berthnasol i’r lle h.y. yr economi, yr 

amgylchedd a’n seilwaith. 

Yn nes ymlaen ym Mhennod 3, byddwn yn ystyried yr hyn sy’n debygol o 

ddigwydd i les h.y. heriau a chyfleoedd allweddol. 

 

2.1 YNGLŶN Â THORFAEN 

Lleolir bwrdeistref sirol Torfaen yn ne-ddwyrain Cymru ac mae’n cyffinio 

dinas Casnewydd i’r de, Sir Fynwy i’r dwyrain a bwrdeistrefi sirol Caerffili a 

Blaenau Gwent i’r gorllewin a’r gogledd-orllewin. Mae gan Dorfaen 

arwynebedd o 126km2 ac mae’r 3edd fwrdeistref leiaf yng Nghymru; mae 

ganddi boblogaeth o ryw 91,800. 

Yn ddaearyddol, mae’r ardal yn rhedeg o Flaenau’r Cymoedd yn y gogledd 

i goridor yr M4 yn y de ac mae tri prif anheddiad ar hyd y ffordd – Blaenafon, 

Pont-y-pŵl a Chwmbrân. Torfaen yw’r mwyaf dwyreiniol o gymoedd 

diwydiannol De Cymru gyda’r aneddiadau yn y gogledd a chanol y 

fwrdeistref yn wreiddiol wedi eu sefydlu i ecsbloetio’r adnoddau 

anadnewyddadwy toreithiog o siarcol, glo a haearn yn yr ardal. Wrth i’r 

diwydiannau trwm hyn ddirywio dros y 100 mlynedd ddiwethaf, felly hefyd 

ffyniant yr ardaloedd hynny.  

Heddiw mae gan dref Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon boblogaeth o ryw 

6,000 a dyma’r mwyaf gogleddol yn y fwrdeistref. Mae Blaenafon yn enwog 

am amgueddfa lo y Pwll Mawr a’r gweithfeydd haearn 18fed ganrif sydd 

wedi eu cadw orau yn Ewrop.  

Cyn dref ddiwydiannol Pont-y-pŵl gyda’i marchnad draddodiadol dan do a’r 

farchnad awyr agored yw’r anheddiad mwyaf nesaf, wedi ei leoli yng 

nghanol y fwrdeistref ac yn cynnwys yr amrywiol gymunedau sydd o’i 

chwmpas, ac mae poblogaeth o ryw 37,100.   
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Yn ne’r fwrdeistref, mae Cwmbrân yn unigryw fel yr unig Dref Newydd yng 

Nghymru, a ddynodwyd ym 1949 ac wedi ei dylunio fel tref wahanol, 

arloesol a modern yn cynnig cyfleoedd newydd i’w thrigolion. Mae llawer o 

ardaloedd deheuol y fwrdeistref sirol bellach wedi eu trefoli o amgylch 

Cwmbrân, sydd â’r boblogaeth fwyaf o’r tair ardal, gyda rhyw 48,700.  Mae 

Canolfan Siopa Cwmbrân yn denu’r nifer fwyaf o ymwelwyr siopa gyda 17 

miliwn o gwsmeriaid y flwyddyn o ardal ehangach Gwent a choridor yr M4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 6:Lleoliad daearyddol Torfaen. 

 

2.2 LLES CYMDEITHASOL 

Mae’r adran hon yn dweud wrthym am beth sy’n digwydd o ran lles 

cymdeithasol yn Nhorfaen – diogelwch cymunedol a chydlyniant, trosedd, 

diogelwch tân a ffordd, tai, amddifadedd ac iechyd. Yn adran 3 byddwn yn 

ystyried heriau megis newidiadau demograffig. 

2.2.1 DIOGELWCH CYMUNEDOL 

Mae diogelwch cymunedol a byw heb ofni trosedd yn fesur pwysig o les. 

Mae’r adran ganlynol yn ystyried pa mor ddiogel yw ein cymunedau yn 

Nhorfaen.  
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Mae Asesiad Strategol Gwent Ddiogelach i’w gwblhau erbyn diwedd mis 

Rhagfyr 2016. Unwaith caiff ei gwblhau, bydd yn rhoi cipolwg o ddata sy’n 

delio â materion sy’n effeithio diogelwch personol trigolion Gwent. I 

gydymffurfio â’r Model Deallusrwydd Cenedlaethol, nod yr Asesiad 

Strategol yw darparu asesiad manwl o fygythiad a risg i alluogi cymryd 

penderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth (ledled Gwent ac ar lefel 

awdurdod lleol) mewn perthynas â blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i 

ddod. Mae’r asesiad yn rhoi llinell sylfaen o wybodaeth sy’n galluogi i 

bartneriaid sicrhau cyflawniad cyfunol o ran cefnogi’r Cynllun Heddlu a 

Throseddu, y Gofyniad Plismona Strategol a gofynion gweithdrefnol unigol. 

Nes bydd hyn ar gael, rydym wedi defnyddio data a ddarperir yn 

uniongyrchol gan Heddlu Gwent. 

Mae Ffigwr 7 yn dangos y tueddiadau mewn cyfraddau trosedd ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol o 2011-12 hyd at 2015-16 o gymharu â 

chyfartaledd Cymru. Noder bod yr echel Y ar gyfer pob siart, ac eithrio 

ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn llai er mwyn medru adnabod y 

gwahaniaethau rhwng y llinellau ar bob siart. 
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Ffigwr 7: Ffigyrau Trosedd ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn ôl math y drosedd.  
Ffynhonnell: Heddlu Gwent [6]. 
 

 

Mae cyfraddau byrgleriaeth yn Nhorfaen wedi bod yn gostwng yn 

gyffredinol o 9.1 i 6.5 dros y cyfnod, ond yn parhau i fod yn uwch na 

Chymru, sydd wedi gostwng o 7.5 i 5.5. Mae cyfraddau niwed troseddol a 

thanau bwriadol wedi gostwng o 13.9 i 12.5, sydd hefyd yn uwch na 

chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng o 12.2 i 10.0. Mae cyfraddau 

lladrad yn Nhorfaen wedi amrywio dros y 5 mlynedd ac ychydig yn uwch 

nag ar dechrau’r cyfnod (21.1 yn 2011-12 i 21.4 yn 2015-16), tra bo 

ffigyrau Cymru wedi gostwng o 23.0 i 18.7.  Fodd bynnag, mae cyfraddau 

trais Torfaen a Chymru wedi bod yn cynyddu dros y cyfnod, gyda Thorfaen 

yn uwch na Chymru, gyda chynnydd o 91.8% o 9.7 i 18.6, tra bo Cymru 

wedi gweld cynnydd o 56.4% o 10.1 i 15.8.   

Arhosodd lefel trais heb anaf (a elwir yn ‘drais llai difrifol’) yn uchel o 

gymharu â’r 12 mis blaenorol. Gellir cyfrif am gyfran fawr o’r lefelau 

arwyddocaol hyn a gofnodwyd ers mis Mai 2015 gan droseddau sylfaenol 

‘aflonyddiad’ ac yna’r categori newydd a ychwanegwyd gan y Swyddfa 

Gartref o ‘gyfathrebu maleisus’ a gyflwynwyd i’w gofnodi yn ystod 2015/16. 

Hefyd, mae tystiolaeth glir yn awgrymu bod gwelliant mewn cofnodi 

troseddau yn fwy moesegol ac felly cyfraddau cydymffurfio, yn ffactor ar 

gyfer cynnydd o’r fath mewn nifer o gategorïau troseddau. 

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi bod yn gostwng ar gyfradd debyg 

yn Nhorfaen a Chymru ers 2011, ond mae Torfaen yn aros yn uwch na 

Chymru gyda chyfradd o 47.5 o gymharu â 31.9 yng Nghymru yn 2015-16. 

Ystyrir bod y gostyngiad mewn ASB yn gyfuniad o ffactorau: perthynas 

waith well rhwng partneriaid strategol allweddol, gwella defnydd o 

adnoddau gweithredol, defnydd da o becynnau deddfwriaethol newydd ac 

ailddosbarthiad rhai mathau o ASB i’r categori ‘trosedd’. 
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Dengys data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) bod yna, yn 2015-

16, 65.3 trosedd fesul 1,000 o’r boblogaeth yn Nhorfaen o gymharu gyda 

61.2 trosedd fesul 1,000 o’r boblogaeth yng Nghymru [7]. Mae hyn yn 

gyffredinol yn gymaradwy â Chymru ers 2011-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ffigwr 8: Nifer newydd-ddyfodiaid ifanc tro cyntaf i’r system cyfiawnder troseddol 
Ffynhonnell: Y Weinidogaeth Gyfiawnder [7]. 

 

Dengys Ffigwr 8 y newid yn y nifer o bobl ifanc yn y system cyfiawnder 

troseddol am y tro cyntaf ar gyfer y cyfnod 2011-12 i 2015-16. Dros y 

cyfnod, mae nifer y bobl ifanc yn mynd i’r system cyfiawnder troseddol am 

y tro cyntaf wedi gostwng 71%. Yn 2015-16, roedd 27 o bobl ifanc yn y 

system cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf [7]. 

Mae’r gostyngiad parhaus mewn FTE yn Nhorfaen yn dilyn y duedd 

genedlaethol. Mae hyn oherwydd agenda rwystro a dargedwyd yn 

ychwanegol at ffocws ar wyro plant a phobl ifanc i ffwrdd o’r system 

cyfiawnder troseddol trwy ddefnyddio dulliau adfer lle’n briodol a chymesur. 

Cyn cyflwyno’r Drefn Cyfiawnder Adferol yn Nhorfaen, byddai pobl ifanc yn 

cyflawni eu trosedd gyntaf wedi derbyn cerydd/rhybuddiad ac, felly, wedi 

dod yn Ddyfodiad Tro Cyntaf.   

Nid yw pobl ifanc sy’n derbyn Gwarediad Cyfiawnder Adferol (RJD) yn cael 

eu cyfrif fel FTE. Yn Nhorfaen mae pob person ifanc a atgyfeirir ar gyfer 

RJD yn cael eu sgrinio i weld os oes unrhyw risgiau/anghenion ac fe gynigir 

ymyriad iddynt gyda’r bwriad o leihau’r risg o droseddu pellach. Mae’r 

cyfraddau ail-droseddu is yn dystiolaeth o lwyddiant yr RJD yn Nhorfaen. 
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Mae’r YDS diweddaraf (ar ffurf drafft yn unig ar hyn o bryd) yn dangos 

tystiolaeth bod gostyngiad parhaus mewn FTE yn Nhorfaen, er ar raddfa 

arafach na blynyddoedd a aeth heibio. Mae’r raddfa arafach yn anochel o 

ystyried bod y niferoedd mor isel nawr. 

Mae canran y troseddwyr sydd wedi ail-droseddu dros y cyfnod 2010 i 2014 

wedi gostwng ychydig yn Nhorfaen dros y cyfnod o 24.0% i 22.7%. [7] 

Mae achosion o gam-drin domestig yn Nhorfaen wedi syrthio o 1,690 yn 

2012/13 i 1,511 yn 2013/14, newid o -11%.  Fodd bynnag, mae troseddau 

cam-drin domestig wedi codi o 574 yn 2012/13 i 648 yn 2013/14, newid o 

+13% [6].  Mae’r berthynas rhwng achosion o gam-drin domestig a 

throseddau cam-drin domestig yn dangos bod un ym mhob tri achos o gam-

drin domestig yn arwain at gofnodi trosedd gysylltiedig. 

Yn y bon, tra bo nifer yr adroddiadau i Heddlu Gwent o achosion o gam-

drin domestig yn syrthio yn Nhorfaen, mae nifer achosion cam-drin 

domestig ar ôl y digwyddiad yn cynyddu. 

Felly sut mae cam-drin domestig yn effeithio niferoedd holl droseddau? 

Mae’r gyfran gymharol y mae cam-drin domestig yn ôl math o drosedd yn 

ei chyfrannu i’r darlun holl droseddau yn sefydlog, 10% dros y cyfnod 

adrodd; h.y. mae rhyw 10% o’r holl droseddau ag elfen o gam-drin 

domestig iddynt. Fodd bynnag, mae cam-drin domestig (mathau o drosedd 

gydag elfen o gam-drin domestig) yn cyfrannu at gyfartaledd o 46% o’r 

holl ffigurau trais heb anaf. 

 

2.2.2 CYDLYNIANT CYMUNEDOL 

Mae cymunedau lle mae grwpiau amrywiol o bobl tynnu ymlaen yn dda yn 

bwysig ar gyfer lles. Po fwyaf y mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn derbyn 

parch a chyda theimlad o berthyn, po orau ar gyfer cydlyniant cymunedol. 

Mae gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gymunedau integredig a chydlynus 

yn seiliedig ar dair elfen: pobl o wahanol gefndiroedd yn cael cyfle bywyd 

tebyg; pobl yn gwybod am eu hawliau a’u cyfrifoldebau; pobl yn ymddiried 

yn ei gilydd ac yn ymddiried mewn sefydliadau lleol i weithredu'n deg [8].  

Teimla dwy ran o dair (65%) o drigolion Torfaen bod pobl yn yr ardal leol 

o wahanol gefndiroedd yn tynnu ymlaen yn dda. Mae hyn yn arwyddocaol 

is na Chymru (80%) [9]. 
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Ffigwr 9: Cydlyniant Cymunedol 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru (2014-15), Arolwg Cenedlaethol Cymru [9]. 

 

Diffinnir troseddau casineb gan Gymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu a 

Gwasanaeth Erlyn y Goron fel unrhyw drosedd neu ddigwyddiad arall a 

ystyrir, gan y dioddefwr neu unrhyw berson arall, ei bod wedi ei hysgogi 

gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar anabledd, hil, crefydd a chred, 

tueddfryd rhywiol a thrawsrywiaeth gwirioneddol neu ymddangosiadol [10]. 

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn rhoi cymorth i holl ddioddefwyr troseddau 

casineb ledled Cymru. Gall dioddefwyr adrodd yn uniongyrchol i’r Heddlu 

neu drwy Gymorth i Ddioddefwyr (a fedr wedyn gysylltu yn uniongyrchol 

â’r Heddlu). Mae cyfradd troseddau casineb a adroddir i Gymorth i 

Ddioddefwyr yn Nhorfaen wedi codi o 2.5 fesul 10,000 o’r boblogaeth yn 

2014-15 i 5.4 yn 2015-16.  Mae hyn yn is na Chymru, sydd wedi codi o 

3.9% i 7.0% dros yr un cyfnod [7]. Dengys ffigurau a ryddhawyd gan Gyngor 

Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu bod nifer y digwyddiadau wedi codi 

58% [11]. yn yr wythnos ar ôl y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae 

hyn yn awgrymu bod tensiwn cydlyniant sylfaenol mewn cymunedau ledled 

y Deyrnas Unedig. 

Unwaith y bydd Asesiad Strategol Gwent Ddiogelach wedi ei baratoi, 

byddwn yn ailystyried unrhyw ddata ar gyfer pryderon cydlyniant 

cymunedol sy’n dod i’r golwg. 
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Gall amrediad yr heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y mae 

pobl yn eu profi yn eu cymunedau helpu i danseilio teimladau o 

ymddiriedaeth a diogelwch ac arwain at chwalu cydlyniant cymunedol [12]. 

Mae gan gyrff cyhoeddus rôl bwysig i’w chwarae o ran monitro a chefnogi 

cymunedau i ddod yn fwy cydlynus, yn gymdeithasol ac yn economaidd. 

Mae datblygu cysylltiadau lefel sylfaenol gyda chymunedau a gweithredu i 

chwalu mythau a sicrhau bod y broses o gymryd penderfyniadau yn agored 

hefyd yn bwysig [8]. 

 

2.2.3 DIOGELWCH TÂN A FFORDD 

Mae cyfradd y tanau a fynychwyd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub yn 

Nhorfaen fesul 10,000 o bobl rhwng 2011-12 a 2015-16, wedi amrywio 

gyda rhyw 40 i 60 tân y cael eu mynychu fesul 10,000 o bobl. Yn 2015-16, 

y gyfradd oedd 47.8 fesul 10,000 o bobl. Roedd hyn yn gynnydd ar y 

flwyddyn flaenorol, pan fynychwyd 39.6 tân fesul 10,000 o bobl, ond yn 

ostyngiad cyffredinol o gymharu â 2011-12 [7]. 

I ddechrau syrhtiodd cyfradd gwrthdrawiadau traffig fford a fynychwyd gan 

y Gwasanaeth Tân ac Achub yn Nhorfaen fesul 10,000 o bobl rhwng 2011-

12 a 2015-16 o 7.8 fesul 10,000 o bobl yn 2014-15 i 6.8 fesul 10,000 o 

bobl yn 2015-16. Fodd bynnag, bu cynnydd cyffredinol o 1.9 fesul 10,000 

o bobl yng nghyfradd y gwrthdrawiadau traffig ffordd a fynychwyd fesul 

10,000 o bobl yn Nhorfaen dros y cyfnod cyfan 2011-12 i 2015-16 [7].  

Mae cyfradd y galwadau gwasanaeth arbennig eraill a fynychwyd gan y 

Gwasanaeth Tân ac Achub fesul 10,000 o bobl wedi gostwng dros y cyfnod 

2011-12 i 2015-16 yn Nhorfaen o 14.2 i 12.7 [7].  Mae’r galwadau hyn yn 

rhai am wasanaethau ac eithrio diffodd tanau, er enghraifft, cymorth 

meddygol mewn argyfwng. 

 

2.2.4 TAI 

Mae cael lle diogel a sicr i fyw ynddo yn sylfaenol i les. Her allweddol yw 

sicrhau bod cyflenwad digonol o dai o ansawdd da wedi eu lleoli yn y lle 

iawn, gan gynnwys tai fforddiadwy, i ddiwallu anghenion ein cymunedau. 

Cyflawnir hyn trwy fabwysiadu dull strategol wrth arolygu’r angen am dai. 

Dengys Asesiad Marchnad Dai Leol Torfaen (LHMA) bod amrywiad yn y 

marchnadoedd tai rhwng gogledd a de Torfaen.  
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Mae cael tŷ yn is-ardaloedd marchnad dai gogledd Torfaen a Phont-y-pŵl 

yn llawer haws a fforddiadwy gan fod llai o alw am dai fforddiadwy, a 

thaliadau rhent is yn y sector rhentu preifat. Mae cael tŷ fforddiadwy yn y 

de yn llawer anoddach oherwydd gwerthoedd marchnad uwch a thaliadau 

rhent uwch yn y sector rhentu preifat. Mae llawer o resymau pam fo’r 

ardaloedd yn wahanol; mae’r stoc dai yn ardaloedd is-farchnad Gogledd 

Torfaen a Phont-y-pŵl yn eiddo teras traddodiadol, hŷn nad ydynt yn ynni-

effeithiol. O gymharu, mae’r stoc dai yn ne’r fwrdeistref yn fwy 

anhraddodiadol o ran adeiladwaith, yn enwedig yn ‘nhref newydd’ 

Cwmbrân. Er, mae llawer o hwn yn aneffeithiol o ran ynni hefyd. Mae’r galw 

am dai yn uwch yn y de, oherwydd amrywiaeth o ffactorau, megis 

cyflogaeth, cysylltiadau cludiant, ysgolion a mwynderau yn gyffredinol. 

Mae prisiau tai yn Nhorfaen yn is na chyfartaledd Cymru gyfan. Pris tŷ yn 

Nhorfaen ar gyfartaledd (gwerthu’n unig) yw £143,368, o gymharu â 

chyfartaledd Cymru o £165,404 [12]. Dengys Ffigwr 10 brisiau tai ar 

gyfartaledd yn Nhorfaen yn ôl ardal is-farchnad (yn seiliedig ar werthiannau 

yn yr 8 mlynedd ddiwethaf). Mae prisiau’n mynd i fyny o symud i’r de trwy’r 

fwrdeistref. 

 

Ffigwr 10: Prisiau Tai ar gyfartaledd yn ôl ardal is-farchnad. 
Ffynhonnell: Hometrack [12]. 

Mae’r gymhareb pris tŷ i enillion ar hyn o bryd yn Nhorfaen yn 5:1, sy’n 

golygu y byddai angen i ymgeisydd sengl wario 5 gwaith ei gyflog er mwyn 
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medru prynu tŷ, sy’n golygu (ac eithrio dan amgylchiadau eithriadol) bod y 

rhan fwyaf o bobl sengl yn cael eu rhwystro rhag prynu heb help. Hyd yn 

oed os defnyddir prisiau tai chwartil is, mae’r gymhareb yn dal yn 5.2:1, 

sy’n golygu bod perchennog-ddeiliadaeth allan o gyrraedd llawer o drigolion 

yn Nhorfaen [12].  

Mae’r Asesiad Marchnad Dai Leol yn dangos y bydd Torfaen angen, yn 

seiliedig ar amcanestyniadau presennol, rhyw 200 uned fforddiadwy y 

flwyddyn am y pum mlynedd nesaf (2015-2020) i ddiwallu’r angen am dai. 

Mae cyflawni tai fforddiadwy yn digwydd trwy amrywiol ddulliau gan 

gynnwys trwy’r system gynllunio, datblygu cartrefi newydd gyda’r Grant 

Tai Cymdeithasol, a defnyddio eiddo gwag.  

Mae Torfaen yn cynllunio’n strategol ar gyfer cyflawni tai trwy’r Cynllun 

Datblygu Lleol sy’n rhedeg o 2006– 2021. Gwneir hyn trwy adnabod 

safleoedd tai strategol allweddol. Mae’r safleoedd canlynol yn cael eu 

datblygu ar hyn o bryd: Coleg yr Heddlu, Cwmbrân; Llantarnam, Cwmbrân, 

a South Sebastopol, Cwmbrân/Pont-y-pŵl. 

Dylid nodi bod mwyafrif y safleoedd tai strategol wedi eu lleoli yn ne’r 

Fwrdeistref; mae hyn oherwydd argaeledd tir a galw. Dywed llawer o’r 

adeiladwyr tai cenedlaethol na fedrent ddatblygu yng ngogledd Torfaen am 

resymau hyfywedd, er bod rhai datblygiadau bychan wedi eu hadeiladu ym 

Mlaenafon a Pont-y-pŵl. 

Dylid nodi hefyd bod buddsoddiad arwyddocaol mewn tai fforddiadwy wedi 

ei wneud yn y blynyddoedd diweddar, yn enwedig yng ngogledd Torfaen. 

At hyn, o ran diwallu angen mwy penodol am dai, ar gyfer grwpiau 

gwahanol, mae safle newydd Sipsiwn a Theithwyr (cyfnod cyntaf) wedi ei 

ddarparu yn Lower Shepherds Hill.  
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Ffigwr 11: Deiliadaeth Tai ledled Torfaen. 
Ffynhonnell: Hometrack [12]. 

 

Fel y dengys ffigwr 11, mae’r sector rhentu preifat yn Nhorfaen yn ganran 

bychan iawn (8.6%) o’r holl aelwydydd o gymharu â chyfartaledd Cymru 

(14.1%). Mae gan Dorfaen y canran 2il uchaf o aelwydydd rhentu 

cymdeithasol yng Nghymru (cyfartaledd Cymru yw 16.5%). 

Mae mynediad at y sector rhentu preifat yn amrywio ledled y fwrdeistref. 

Er enghraifft, yn y gogledd, mae llety rhentu preifat yn hygyrch iawn gan 

fod llai o alw a thaliadau rhent is. Yn y de mae llawer mwy o alw am y math 

hwn o dŷ a thaliadau rhent llawer uwch. I deuluoedd sydd ar incwm isel 

neu’n derbyn budd-daliadau, nid yw’r sector rhentu preifat yn y de yn 

fforddiadwy. Mae Gwasanaethau Tai Torfaen yn datblygu strategaeth sector 

rhentu preifat ac yn gweithio’n agos iawn â landlordiaid i alluogi gwell 

mynediad at y sector ar draws y fwrdeistref gyfan.   

O ran tai cymdeithasol, mae’r galw yn uwch na’r cyflenwad, gan fod 2600 

wedi eu cofrestru ar hyn o bryd ar y gofrestr dai gyffredin ac ar gyfartaledd 

mae 765 o deuluoedd yn cael eu cartrefu bob blwyddyn (cyfartaledd a 

gymerwyd o 2011 – 2016) [12].  Dim ond rhyw 50 eiddo gwag sydd gan y 

prif landlord cymdeithasol (Tai Cymunedol Bron Afon) ar unrhyw adeg 

benodol. Mae’r rhestr aros yn cynyddu bob blwyddyn gyda 900 o ymgeiswyr 

yn cofrestru ar gyfartaledd yn y pum mlynedd ddiwethaf (mae hyn yn 

cynnwys ail-gofrestru).  
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I sicrhau bod y rhai gyda’r angen mwyaf am dai yn cael eu lletya, rhoddir 

blaenoriaeth ar y gofrestr dai gyffredin yn unol â hynny trwy’r polisi 

Homeseeker. Mae enghreifftiau o fandiau blaenoriaeth yn cynnwys y band 

Aur, ar gyfer rhai ag anghenion meddygol a sefyllfaoedd o ordyrru, band 

Arian ar gyfer rhai sy’n rhannu cyfleusterau ac anghenion meddygol nad 

ydynt yn rhai brys. Defnyddir band Digartref ar gyfer y rhai y mae gan yr 

Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol i’w cartrefi, a defnyddir y band Efydd 

i adnabod y rhai â’r angen lleiaf am dŷ. 

 

Ffigwr 12: Canran Tai Rhentu Preifat ledled Cymru. 
Ffynhonell: Hometracker [12]. 

 

Ym mis Ebrill 2015 daeth Deddf Tai Cymru i rym, a newidiodd y 

dyletwsyddau i awdurdodau lleol mewn perthynas â digartrefedd. Mae 

bellach fwy o bwyslais ar rwystro digartrefedd a chanfod atebion tai priodol. 

Yn 2015/2016 rhwystrwyd 65% o bobl, yr oedd dyletswydd tuag atynt dan 

adran 66 y Ddeddf, rhag mynd yn ddigartref. Mae hyn yn unol â 

chyfartaledd Cymru (65%). 

Mae ansawdd tai yn cael effaith anferth ar iechyd, cydraddoldeb a lles, gyda 

thai o gyflwr gwael yn aml yn gwaethygu salwch cronig. Gall sicrhau bod 
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tai yn cael eu cadw’n drwsiadus a bod gwelliannau addas yn cael eu gwneud 

leihau’r nifer sy'n cael eu derbyn i ysbyty a chynyddu rhyddhau cyflym. 

Mae cyfle i gysylltu iechyd a thai mewn modd mwy strwythuredig, gan 

dargedu deiliaid sy’n agored i niwed i rwystro anghydraddoldeb mewn 

iechyd. I gyflawni hyn, bydd cynllunio hirdymor a gwelliannau tai wedi eu 

targedu tuag at drigolion mwyaf agored i niwed Torfaen yn helpu i sicrhau 

cymorth parhaus, annibyniaeth a lles.  

Mae cyflwr y stoc dai yn amrywio ledled y fwrdeistref. Dengys ffigurau 

Llywodraeth Cymru bod nifer y peryglon categori 1 System Graddio Iechyd 

a Diogelwch Tai a ganfuwyd yn Nhorfaen dros y cyfnod 2010-11 hyd at 

2014-15 wedi amrywio rhwng 28 a 72. Cafwyd 49 perygl categori 1 yn 

2014-15 [7]. 

O bryd i’w gilydd, mae’r awdurdod yn ymgymryd ag arolwg cyflwr stoc y 

sector preifat i ganfod ardaloedd lle mae angen gwelliannau. Defnyddir y 

dystiolaeth hon i gefnogi buddsoddi cyllid adnewyddu sector preifat a chyllid 

arbed ynni. 

Ar 1af Ebrill 2016 roedd 325 eiddo gwag yn Nhorfaen. Mae nifer o’r rhain yn 

cael eithriad rhag taliadau’r dreth gyngor am amrywiol resymau megis: dim 

digon o arian i adfer, perchnogion yn gorfod byw mewn cartrefi gofal 

preswyl am gyfnodau maith a phroblemau profeb. Serch hynny, mae gan 

yr Awdurdod Lleol Strategaeth Eiddo Gwag y mae’n ei defnyddio i 

gynorthwyo landlordiaid i ail-ddefnyddio’r cartrefi hyn. 

 

2.2.5 AMDDIFADEDD 

Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (y Mynegrif) yw mesur swyddogol 

Llywodraeth Cymru o dlodi cymharol. Mae’n adnabod y cymunedau hynny, 

ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel, lle mae’r crynodiad mwyaf o 

wahanol fathau o amddifadedd. Mae’r Mynegrif yn sgorio pob Ardal 
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Gynnyrch Ehangach Haen Isel yng Nghymru o 1 (y mwyaf difreintiedig) i 

1,909 (lleiaf difreintiedig)2.  

Mae pobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig yn cael llai o flynyddoedd 

o fywyd sy’n rhydd rhag salwch neu anabledd ac yn debygol o gael bywyd 

byrrach. At hyn, mae plant o aelwydydd incwm isel yn cael canlyniadau 

gwaeth yn yr ysgol, gan gynyddu’r perygl y bydd tlodi yn cael ei basio o un 

genhedlaeth i’r nesaf [13]. 

Mae crynodiadau uchel o amddifadedd yn cael effeithiau ychwanegol 

arwyddocaol ar unigolion a chymunedau. Mae Astudiaeth Deep Place Pont-

y-pŵl yn dangos bod yr ‘effaith lle’ hon i’w gweld mewn patrymau o allgáu 

cymdeithasol sy’n digwydd pan fydd anfanteision lluosog mewn iechyd, tai 

a chanlyniadau addysgol yn gosod poblogaethau mewn patrymau rhyng-

genedlaethol o dlodi ac anweithgaredd economaidd (Adamson, 2008) [4]. 

Ynghyd â’r effeithiau i’r sawl a effeithir yn uniongyrchol gan dlodi, mae 

effeithiau lles cymdeithasol ac economaidd ehangach. Cysylltir tlodi â 

gwario cyhoeddus ychwanegol arwyddocaol ar iechyd, addysg, gofal 

cymdeithasol a gwasanaethau’r heddlu a chyfiawnder troseddol yng 

Nghymru [13].  

Mae ffigwr 13 isod yn dangos dangosyddion Mynegrif Amddifadedd Lluosog 

Cymru 2014 ar gyfer y 60 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel yn yr ardal 

asesu ac mae’n rhoi crynodeb o raddfa’r amddifadedd cymharol ledled 

Torfaen a’i chymunedau. Mae amrywiaeth eang yn lefel yr amddifadedd ar 

draws Torfaen. Fel y dangosir, y tair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel 

mwyaf difreintiedig yn Nhorfaen yw Trefethin 1, sy’n rhif 35, Cwmbrân 

Uchaf 1 sy’n 78 a Phontnewydd 1, sy’n 138, allan o 1,909 Ardal Gynnyrch 

Ehangach Haen Isel yng Nghymru. 

                                    

 

2 Mae gan Dorfaen 60 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel sy’n ffitio’n gyffiniol o fewn ffiniau'r Awdurdod Lleol. 

Maent hefyd yn ffitio’n gyffiniol o fewn ardaloedd yr aneddiadau fel a ganlyn: Blaenafon - 4 Ardal Gynnyrch 

Ehangach Haen Isel, Pont-y-pŵl - 24 a Chwmbrân - 32. 
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Y tair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel lleiaf difreintiedig yw De 

Llanyrafon, sy’n 1841, New Inn 3 sy’n 1836 a New Inn 4 sy’n 1754, allan o 

1909 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel yng Nghymru. 

Yn Nhorfaen mae 57% o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Isel yn dod 

o fewn y 50% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae 5% o’r Ardaloedd 

Cynnyrch Ehangach Haen Isel yn dod o fewn y 10% mwyaf difreintiedig yng 

Nghymru a 3% o fewn y 10% lleiaf difreintiedig yng Nghymru. 

Mae lefelau is na’r cyfartaledd o amddifadedd yn y categori mwyaf 

difreintiedig (10% mwyaf difreintiedig), ond lefelau uwch na’r cyfartaledd 

o amddifadedd yn y categorïau 20%, 30% a 50% mwyaf difreintiedig. 

 

 

WIMD 1-1909
1-191: 10% Mwyaf Difreintiedig

192-382: 10%-20% Mwyaf Difreintiedig

383-573: 20%-30% Mwyaf Difreintiedig

574-955: 30%-50% Mwyaf Difreintiedig
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Ffigwr 13: MALlC Cyffredinol 2014 - Torfaen 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru (2014), Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru. 

 

Mae’r map wedi ei liwio o’r 60 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel yn 

Nhorfaen yn dangos lleoliad daearyddol y lefelau amddifadedd cymharol.  
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Ffigwr 14:Amddifadedd Cymharol yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel 

Ffynhonnell WIMD [14]. 

Yn Rhannau 2, 3 a 4 yr asesiad (Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân) 

byddwn yn edrych yn fanylach ar lefelau amddifadedd (mwyaf a lleiaf 

difreintiedig) o ran pob anheddiad a’r amrywiol barthau Mynegrif 

Amddifadedd Lluosog Cymru. 

Yn gyffredinol yn Nhorfaen, mae 1 ym mhob 5 aelwyd mewn amddifadedd 

materol (sy’n cynnwys eitemau megis bwyd, gwres, nwyddau para a biliau’r 
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cartref) sy’n uwch, ond yn nid yn ystadegol arwyddocaol uwch na Chymru 

(Arolwg Cenedlaethol Cymru Wales) [7]. 

 

2.2.6 BLYNYDDOEDD CYNNAR 

Dengys ffigwr 15 y canran o blant sy’n byw ar aelwydydd heb waith rhwng 

2010 a 2014. Roedd gostyngiad cyffredinol dros y cyfnod yn Nhorfaen ac 

yng Nghymru. Fodd bynnag, ar 15.9%, roedd canran plant yn byw ar 

aelwydydd heb waith yn Nhorfaen yn uwch na Chymru, sef 14.6% yn 2014 
[7]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ffigwr 15: Canran Plant yn byw ar Aelwydydd heb Waith. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 

Bu gostyngiad cyffredinol yn y canran o blant sy’n byw mewn teuluoedd 

incwm isel yn Nhorfaen a Chymru rhwng 2010 a 2013, ond, mae Torfaen 

wedi aros yn uwch na Chymru dros y cyfnod. Roedd canran uwch o blant 

yn byw mewn teuluoedd incwm isel yn Nhorfaen ar 31ain Awst 2013, sef 

22.4% o gymharu â Chymru, sef 20.5% [7]. 

Dengys ffigwr 16 bod 17.4% o ddisgyblion ysgol Torfaen yn gymwys i 

dderbyn prydau bwyd ysgol am ddim. Mae cyfran uwch o blant sy’n 
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mynychu ysgolion ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl sy’n gymwys (20.6% a 

18.0% yn eu tro) o gymharu â Chwmbrân (16.5%).  Dylid nodi mai dim 

ond un ysgol sydd ym Mlaenafon, ac nad yw lleoliad yr ysgol yn pennu 

preswyliaeth ei disgyblion; pennir hyn gan ddalgylchoedd ysgol yn wreiddiol 

ond mae rhieni yn cael dewis pa ysgol i anfon eu plant iddi. Felly, mae 

llawer o ddisgyblion ysgol allan o ddalgylch yr ysgol a’i chymuned 

gysylltiedig. 

 

Ffigwr 16: Disgyblion sy’n Gymwys i dderbyn Prydau Bwyd Ysgol am Ddim 

Ffynhonnell: StatsCymru (2016), Cyfrifiad Ysgol Blynyddol Lefel Disgyblion [15]. 

Mae Symud Cymru Ymlaen, Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, yn 

cynnwys pedair strategaeth ar gyfer cyflawni lles ledled Cymru. Mae’r 

School Settlement
Eligible for free 

school meals 
All pupils %

Blaenavon Heritage VC Primary School Blaenavon 110 533 20.6

Abersychan Comprehensive Pontypool 206 861 23.9

Brynteg Primary School Pontypool 96 305 31.5

Cwmffrwdoer Primary Pontypool 57 201 28.4

Garnteg Primary Pontypool 96 305 31.5

George Street Primary School Pontypool 106 416 25.5

Griffithstown Primary School Pontypool 66 419 15.8

New Inn Primary School Pontypool 41 577 7.1

Padre Pio RC Primary School Pontypool 26 225 11.6

Penygarn Community Primary School Pontypool 169 491 34.4

St. Albans R.C. High School Pontypool 68 1015 6.7

Victoria Primary Pontypool 47 211 22.3

West Monmouth School Pontypool 117 665 17.6

YSGOL BRYN ONNEN Pontypool 44 234 18.8

YSGOL GYFUN GWYNLLYW Pontypool 118 965 12.2

Ysgol Panteg Pontypool 30 277 10.8

Blenheim Road Community Primary School Cwmbran 56 215 26.0

Coed Eva Primary School Cwmbran 79 479 16.5

Croesyceiliog School Cwmbran 156 1547 10.1

Cwmbran High School Cwmbran 265 1206 22.0

Cwmbran R.C. Jnr. & Infts. Cwmbran 22 244 9.0

Greenmeadow Primary Cwmbran 35 201 17.4

Henllys Church in Wales Cwmbran 6 207 2.9

Llantarnam Community Primary School Cwmbran 28 245 11.4

Maendy Junior and Infants Cwmbran 64 231 27.7

Nant Celyn Primary School Cwmbran 105 457 23.0

Pontnewydd Primary & Nursery Cwmbran 88 430 20.5

St. Davids Cwmbran R.C. School Cwmbran 34 241 14.1

Woodlands Community Primary School Cwmbran 75 355 21.1

Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary Cwmbran 51 409 12.5

110 533 20.6

1287 7167 18.0

1064 6467 16.5

2461 14167 17.4

Blaenavon

Pontypool

Cwmbran

TOTAL
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‘Strategaeth Uchelgais a Dysgu’ yn cynnwys ffocws ar gael y ‘Dechrau 

Gorau i Blant’ trwy fentrau parhaus megis Dechrau’n Deg [16]. 

Dengys ffigwr 17 y canran o blant Dechrau’n Deg sy’n cyrraedd neu’n mynd 

y tu hwnt i’w cerrig milltir datblygiadol yn 3 oed dros y cyfnod 2013-13 hyd 

at 2015-16. Ar gyfer Cymru, mae’r canran wedi gostwng dros amser o 55% 

yn 2012-13 i 51% yn 2015-16. Mae’r data ar gyfer Torfaen yn dangos mwy 

o amrywiaeth o flwyddyn i flwyddyn; fodd bynnag, yn 2015-16, roedd 49% 

o blant Dechrau’n Deg yn cyrraedd neu’n rhagori ar eu cerrig milltir 

datblygiadol yn 3 oed, mae hwn yn ostyngiad 14 pwynt canran o gymharu 

â’r ganran yn 2012-13 (63%) [7]. 

 

 

 

 
 
 
 
Ffigwr 17: Canran plant Dechrau’n Deg yn cyrraedd neu’n rhagori ar eu cerrig milltir datblygiadol yn 
3 oed. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 

 

Mae ysgolion coedwig yn enghraifft dda arall o fenter blynyddoedd cynnar, 

a gyflawnir mewn partneriaeth leol sy’n annog dysgu trwy’n hamgylchedd 

naturiol - ‘An inspirational process that offers children, young people and 

adults regular opportunities to achieve, and develop confidence and self-

esteem through hands-on learning experiences in a woodland environment’ 

(Forest Education Initiative, 2005). Rhwng Ebrill 2015 a Hydref 2016 mae 

rhyw 720 o blant yn Nhorfaen wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau 

Ysgolion Coedwig. 
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2.2.7. IECHYD 

Mae byw bywydau iach yn caniatáu i ni gyflawni ein potensial, cyflawni ein 

dyheadau addysgol a chwarae rhan lawn yn economi a chymdeithas Cymru 
[16].  

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod lawer o’r salwch ac amgylchiadau gwael 

bywyd yn ein cymunedau yn rhywbeth y gellir ei leihau, wrth i’n cymunedau 

a’r gwasanaethau cyhoeddus weithio gyda’i gilydd. Bydd gwella iechyd ein 

cymunedau, ar draws cwrs bywyd, yn helpu i adeiladu sylfaen gref ar gyfer 

lles cenedlaethau’r dyfodol, a bydd y camau sy’n mynd â ni yno yn cael 

effaith lawer ehangach ar les na dim ond lleihau achosion o afiechyd, 

difrifoldeb a marwolaeth gynamserol.  

O dan y darlun hwn o wella, mae anghydraddoldeb mawr mewn iechyd ac 

afiechydon gyda mwy o bobl yn byw yn hirach gyda mwy o amrywiaeth a 

chymhlethdod o gyflyrau iechyd cronig. Mae hyn yn cael effaith 

arwyddocaol ar bobl, cymunedau a chynaliadwyedd gwasanaethau 

cyhoeddus, yn enwedig gwasanaethau iechyd a gofal, ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol. 

 

2.2.7.1 DISGWYLIAD EINIOES A MARWOLAETH GYNAMSEROL 

Mae disgwyliad einioes ar gyfartaledd, i fabanod a enir heddiw, yn Nhorfaen 

yn amrywio o 74.7 blwyddyn i 81.7 blwyddyn yn ôl AGEHG – yn cynrychioli 

saith mlynedd o wahaniaeth. Disgwyliad einioes i ddynion yn Nhorfaen yw 

77.9 blwyddyn (2010-14), ble mae disgwyliad i fenywod fyw bedair blynedd 

yn fwy (82 blwyddyn), mae’r ddau yn debyg, er ar gyfartaledd yn 1 i 2 

flynedd yn fyrach,  na chyfartaledd Cymru a Lloegr. 

Fel gyda disgwyliad einioes, mae cyfraddau marwolaeth gynamsaerol o bob 

achos yn gwella’n gyffredinol. Mae’r ffigwr 18 yn dangos y gyfradd o 

farwolaeth gynamserol flynyddol yn Nhorfaen o bob achos, wedi ei safoni 

ar gyfer oedran, sef 349 fesul 100,000 o’r boblogaeth, sy’n uwch nag ar 

gyfer Cymru gyfan (320/100,000).  

Mae gan ddynion gyfraddau uwch o farwolaeth gynamserol na menywod yn 

Nhorfaen, ond maent yn dangos cyfradd wella ychydig well dros y ddegawd 

ddiwethaf. 
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Ffigwr 18: Marwolaeth pob achos, cyfradd Ewropeaidd wedi ei safoni yn ôl oedran fesul 100,000, 

dan 75 oed, Torfaen, 2005-2014. 
Ffynhonnell: Arsyllfa ICC, gan ddefnyddio PHM a MYE (ONS), WHS a WIMD 2014 (LlC). 

Achosion arweiniol marwolaeth yn Nhorfaen yw canser a chlefydon 

cylchredol, ac yna clefydon anadlu (ffigwr 19). 

 

 

Ffigwr 19: Achosion blaenaf marwolaeth yn Nhorfaen, 2001 i 2011 
Ffynhonnell: StatsCymru. 
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2.2.7.2 IECHYD A SALWCH 

Mae gan bobl sy’n byw gyda mwy o flynyddoedd o iechyd da les llawer gwell 

am fwy o amser nid yn unig oherwydd eu bod yn rhydd rhag salwch sy’n 

cyfyngu ond hefyd oherwydd eu bod yn medru manteisio ar agweddau eraill 

lles megis ffyniant, cysylltedd cymdeithasol a theuluol, cyfleoedd 

diwylliannol a’r amgylchedd naturiol a threfol. Mae gyrru disgwyliad einioes 

i fyny, trwy rwystro’n llwyr, gohirio a lliniaru effaith salwch cronig, fel bod 

cenedlaethau’r dyfodol yn byw bywydau llawnach am gyfnod hirach ac yn 

cael perthynas gryfach gyda lles gwell, yn bwysig ledled Torfaen. 

Gall dynion Torfaen a enir heddiw ddisgwyl rhyw 63 o flynyddoedd o fywyd 

iach, a menywod rhyw 64 o flynyddoedd. Ar gyfer dynion a menywod yn 

Nhorfaen mae disgwyliad einioes iach arwyddocaol is na Chymru gyfan 

(dynion, 65.3 blynedd; menywod, 66.7 blwyddyn). Wrth i’r boblogaeth 

heneiddio bydd cael mwy o bobl yn byw yn hirach yn rhydd rhag salwch nid 

yn unig yn dda o safbwynt amcanion lles ond hefyd yn cael effaith bwysig 

ar gynaliadwyedd gwasanaethau iechyd a gofal. 

 

Ffigwr 20: Cymhariaeth o ddisgwyliad einioes a disgwyliad einioes iach adeg geni, gyda Mynegai 
Anghyfartaledd Slope (SII), Torfaen, 2005-09 a 2010-14. 
Ffynhonnell: Arsyllfa ICC, gan ddefnyddio PHM a MYE (ONS), WHS a WIMD 2014 (LlC).  

 

Roedd canran oedolion oedran gwaith (16 i 64 oed) yn Nhorfaen a oedd yn 

adrodd bod eu statws iechyd cyffredinol yn dda, da iawn neu’n rhagorol yn 

2014/15 yn 82.3%. Tra bod y gyfradd honno yn gwella, mae gan Dorfaen 

o hyd rhyw 3 yn llai allan o bob 100 o oedolion yn adrodd bod ganddynt 

iechyd rhagorol o gymharu â Chymru gyfan (85.2%). Gyda bron i 5ed o’r 
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boblogaeth yn adrodd bod eu hiechyd yn llai na da, mae Torfaen yn 5ed 

allan o’r 22 ardal awdurdod lleol yn y flwyddyn honno. 

Er bod lle i wella cyfradd y bobl sy’n teimlo bod ganddynt iechyd da neu 

well, yn ôl Arolwg Iechyd Cymru (2014/15) mae mwy na hanner (54%; 

95%CI 51 i 57%) o boblogaeth oedolion Torfaen yn adrodd am gael eu trin 

am salwch cronig meddwl neu gorfforol. 

Mae Tabl 3 yn dangos achosion blaenaf blynyddoedd o fywyd a gollir yn y 

DU; dyma’r morbidrwydd an-ymledol sy’n cyfyngu a byrhau bywyd ac yn 

effeithio lles ledled y DU. Canser, clefydau cylchredol (clefyd y galon a 

strôc) a chlefydau anadlu yw’r achosion blaenaf o flynyddoedd o fywyd a 

gollir. 
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Tabl 3: Trefn achosion blaenaf o flynyddoedd o fywyd a gollir yn y DU, pob oedran, menywod a 
dynion 2010. 

Ffynhonnell: Murray et al. (2013) UK Health Performance: Findings of the Global Burden of Disease 
Study 2010. The Lancet 381: 997-1020. 

 

Mae blynyddoedd o fywyd a gollir oherwydd salwch sy’n gysylltiedig ag 

oedran uwch yn codi rhwng 1990 a 2010; y rhai mwyaf nodedig yw clefyd 

Alzheimer a chwympo. Mae sirosis a defnyddio cyffuriau hefyd yn symud i 

fyny y rhestr. 
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Torfaen Cymru 

Yn cael eu trin ar 

hyn o bryd 
Canran 

Cyfnod hyder 

(95%) 
Canran 

Cyfnod hyder 

(95%) 

Salwch cronig 54 51 57 50 50 51 

Pwysedd gwaed 

uchel 
19 17 21 20 20 20 

Clefyd anadlol 18 15 20 14 13 14 

Cyflwr meddyliol 15 13 17 13 12 13 

Arthritis 14 12 16 12 12 12 

Cyflwr y galon 9 8 11 9 9 9 

Diabetes 8 6 10 7 7 8 

 
Tabl 4: Triniaeth bresennol ar gyfer salwch cronig, hunan-adrodd. 
Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru, 2014/15. 

 

Mae tabl 4uchod yn dangos bod gan Dorfaen gyfradd uwch o salwch cronig 

na Chymru’n gyffredinol,  ac ar gyfer y rhan fwyaf o gategorïau, yn fwyaf 

nodedig  salwch anadlol a lles meddwl gwael. 

Mae’r cyfraddau hunan-adrodd o’r Arolwg yn debyg i ddata o bractisau 

cyffredinol ledled Torfaen ar gyfer cleifion gyda chyflwr cronig wedi ei 

ddiagnosio a’i gofrestru (tabl 4) 

Mae cyfraddau ychydig yn is ar gofrestri clefydon meddygon teulu, sydd 

efallai oherwydd tybiaethau yn dod o hunan-adrodd yn Arolwg Iechyd 

Cymru, ond hefyd oherwydd nad yw pawb gyda chyflwr cronig ar y cofrestri. 

Mae gwahaniaethau rhwng cofrestri clefydon gan feddygon teulu yn y 

gogledd o gymharu â de’r Fwrdeistref, gyda’r gogledd â mwy o glefydon 

rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), clefyd coronaidd y galon (CHD) a 

diabetes o gymharu â’r de, ac mae’r gogledd ymhlith y chwarter o 

rwydweithiau uchaf yng Nghymru ar gyfer y clefydon hynny. 

Yn bwysig, nid yw’r Arolwg Iechyd na chofrestri meddygon teulu yn 

cynnwys trigolion Torfaen sy’n byw â chlefyd cronig heb ddiagnosis, felly 

mae’r data’n debygol o danamcangyfrif y niferodd gwirioneddol. 

Mae nifer o gyflyrau salwch cronig sy’n brif achos disgwyliad einioes is a 

marwolaeth gynamserol, ac sy’n cael yr effaith fwyaf ar iechyd a lles. Gellir 
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rhwystro, gohirio a rheoli’n well gyfran fawr o’r grŵp hwn o gyflyrau salwch 

difrifol a mynych, er mwyn lleihau’n arwyddocaol yr effaith ar les ehangach. 

 

i. DIABETES 

Mae diabetes yn ddangosydd pwysig iechyd a lles oherwydd y driniaeth 

gydol oes y mae’r rhan fwyaf o gleifion yn ei gael a’r cymhlethdodau difrifol 

sy’n deillio o ddiabetes nad yw’n cael ei reoli’n dda, yn enwedig yn y tymor 

hir gan gynnwys clefyd fasgwlaidd y galon, llygaid, arennau, ymennydd a 

chymalau. Ymhellach, mae rhwystro a rheoli diabetes yn effeithiol yn 

bethau y gellir eu cyflawni. Mae cofrestri meddygon teulu yn dangos bod 

bron i 6,000 o bobl sy’n byw yn Nhorfaen gyda diagnosis o ddiabetes, a 

allai godi i bron i 8,000 erbyn 2020 [58].  

Fel gyda chanlyniadau iechyd gwael eraill, mae perygl diabetes math I a 

pheryglon cymhlethdodau difrifol yn cynyddu’n arwyddocaol fel y mae 

amddifadedd yn gwaethygu, gyda Diabetes UK yn amcan bod pobl sy’n dod 

o ardaloedd difreintiedig 2.5 gwaith yn debycach o’i gael.  

O ystyried difrifoldeb y cyflwr, bod 8 ym mhob 100 o oedolion yn Nhorfaen 

yn adrodd eu bod yn cael triniaeth, bod llawer o bobl gyda diabetes heb 

ddiagnosis neu mewn cyflwr cyn-ddiabetes, a gyda’r cyfraddau uchaf yn ein 

hardaloedd mwyaf difreintiedig, yna dylai rhwystro a rheoli diabetes yn 

effeithiol ymhlith oedolion Torfaen fod yn flaenoriaeth i’r bartneriaeth. 

 

ii. CANSER 

Yn 2014, roedd 686.2 cofrestriad canser ymhlith dynion fesul 100,000 o’r 

boblogaeth yn Nhorfaen, ychydig yn is na Chymru gyfan (697/100,000, 

gweler ffigwr 56) ac ar gyfer merched, mae’r ffigwr yn 555 fesul 100,000, 

hefyd yn debyg ond ychydig is na Chymru gyfan (560/100,000). 

Mae cyfraddau marwolaeth o ganser wedi syrthio 21 y cant yn y DU ers y 

1990au, yn bennaf oherwydd datblygiadau mewn canfod yn gynnar a 

thriniaeth, ac yn Nhorfaen, mae’r gyfradd ar gyfer dynion yn y pum 

mlynedd ddiwethaf wedi syrthio’n gynt nag yng Nghymru gyfan, ac mae’r 

ffigwr ar gyfer menywod fwy neu lai yr un fath. 
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Tybir y gellid rhwystro 4 allan o bob 10 achos o ganser trwy leihau 

dinoethiad i ffactorau risg (Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru 

2015). Gall effaith gyfunol ymddygiad iechyd gwael fod yn sylweddol, gyda 

risg marwolaeth yn cynyddu wrth i ymddygiad iechyd gwael gynyddu. 

Os caiff ei ganfod yn ddigon cynnar, gellir trin canser yn llwyddiannus. Pe 

byddai cyfradd canser yn cael ei ganfod yn gynnar yn cynyddu 10 y cant – 

byddai rhwng 7000 a 9000 yn fwy o bobl yn goroesi canser am 5 mlynedd 

yn y DU [59].  

 

iii. GORDEWDRA 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (2012) yn ystyried gordewdra fel un o’r heriau 

byd-eang mwyaf difrifol ar gyfer yr 21ain ganrif. Ymhlith oedolion Torfaen 

mae bron i ddau o bob tri o bobl yn pwyso gormod neu’n ordew (62%, 

Arolwg Iechyd Cymru 2014/15), yn uwch na Chymru (59%). Mae cyfraddau 

Cymru hefyd yn uwch na’r rhanbarthau eraill yn y DU. 

Mae cyfraddau gordewdra yn uwch yn Nhorfaen (27%) na Chymru (23%) 

gyfan ac wedi bod yn codi’n raddol dros y degawd diwethaf. Yn seiliedig ar 

dueddiadau a welir, disgwylir y bydd cyfraddau yn codi ymhellach gyda 

chenedlaethau’r dyfodol, gan greu problem arwyddocaol ar gyfer iechyd a 

lles a chynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol. 

 

Mae gordewdra yn cael ei gyfrif fel afiechyd ynddo’i hunan ac yn cael ei 

gysylltu gyda marwolaeth gynamserol, canser, clefydon cylchredol a llawer 

o’n clefydon cronig mynychaf gan gynnwys diabetes. 

Mae gordewdra, diet wael a diffyg symud, gyda’r salwch maent yn ei achosi, 

yn arwain at les gwael trwy: llai o gyfraniad i deulu a chymuned; llai o 

gyfleoedd gwaith; llai o incwm; cynhyrchedd is ac absenoldeb, a 

pherfformiad gwael yn yr ysgol. Mae hyd at 80% o blant a phobl ifanc 

gordew yn aros felly fel oedolion. 

Mae costau economaidd arwyddocaol i gymdeithas yn deillio o ordewdra. 

Adroddwyd bod gordewdra yn costio oddeutu £4.3 biliwn y flwyddyn i 

gyflogwyr yn y DU gyda cyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol yn derbyn 

cyfran arwyddocaol o’r costau hyn trwy ddibyniaeth gynyddol, pecynnau 

gofal ac offer, er bod llawer o hyn yn rhywbeth y gellir ei osgoi a gellir ei 

ohirio, yn enwedig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, os byddwn yn cydlynu 

gweithredu effeithiol.  
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I’r blant a phobl ifanc mae diffyg data rheolaidd ar gael ar lefel Torfaen 

mewn perthynas â gordewdra. Gan ddefnyddio data lefel genedlaethol sydd 

ar gael, ynghyd â data awdurdod lleol cadarnach ar blant pedair a oed o’r 

Rhaglen Mesur Plant, tybir bod rhyw 6,000 o blant a phobl ifanc sy’n pwyso 

gormod neu’n ordew 0 i 18 oed yn Nhorfaen, gan gynnwys 3,000 a fyddai’n 

cael eu cyfrif fel rhai gordew.  

Mae’r data diweddaraf o’r Rhaglen Mesur Plant (CMP, 2016) yn dangos bod 

28.6% o blant blwyddyn dderbyn yn Nhorfaen eisoes yn pwyso gormod 

neu’n ordew.  Mae cyfraddau gordewdra mewn plant pedair a phump oed 

yn Nhorfaen yn uwch na Chymru nac unrhyw ranbarth yn Lloegr, ac nid oes 

llawer wedi newid ers pan ddechreuodd y Rhaglen Mesur Plant. 

Cyfran y plant yn Nhorfaen yn y dosbarth derbyn a ystyrir yn ordew yn y 

Rhaglen Fesur (2016) yw 11.9 y cant, sy’n debyg i gyfartaledd Cymru 

(11.6%) sy’n cyfateb i fwy na thri plentyn mewn dosbarth derbyn o 30. 

Ychydig o newid a fu yng nghyfraddau pwyso gormod a gordewdra ers pan 

dechreuodd yr arolwg ar lefelau Torfaen neu Gymru. 

Fel gyda disgwyliad einioes a salwch cronig, mae amrywiad arwyddocaol yn 

y cyfraddau o bwyso gormod neu ordewdra ymhlith oedolion a phlant yn 

dibynnu ar ble mae pobl yn byw. Erbyn i blant Torfaen gyrraedd y dosbarth 

derbyn yn yr ysgol, mae ffactorau sy’n gysylltiedig â lle maent yn byw 

eisoes yn effeithio eu pwysau, iechyd a lles. Mae hyn yn debyg ar gyfer 

oedolion, gyda phwyso gormod a gordewdra yn llawer mwy mynych yng 

ngogledd y Fwrdeistref. 

Mae dadansoddiad o ddata’r Rhaglen Mesur Plant gan WIMD yn dangos bod 

pwyso gormod a gordewdra ymhlith plant pedair a phump oed yn cynyddu 

wrth i amddifadedd gynyddu, sy’n awgrymu bod y patrwm daearyddol yn 

deillio o amddifadedd. Mae’r gyfradd flynyddol o dair blynedd o ddata 

cyfunol ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganolig yn dangos bod gan 

Ogledd Pont-y-pŵl, y Canol a’r Gorllewin gyfraddau o bwyso gormod a 

gordewdra ymhlith plant pedair a phump oed sydd dros 30 y cant. Fel 

gwrthgyferbyniad, mae gan Dde-orllewin Cwmbrân raddfa arwyddocaol is 

na Chymru o 19%, sef yr isaf yn Nhorfaen. 

Mae strategaeth gordewdra mewn plentyndod Gwent yn cyflwyno 

gweledigaeth o “healthier, fitter future generations – where obesity will not 

be harming children and limiting the well-being of future generations in 
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Gwent, as it is today” [60]. Mae’r strategaeth yn dangos y bydd lleihau 

gordewdra ymhlith plant ac oedolion yn arwain at lawer o fanteision i 

genedlaethau’r dyfodol: 

 Llai o wahaniaethu a bwlio yn arwain at well cyrhaeddiad addysgol 

 Llai o alw am wasanaethau iechyd a gofal, gwella cynaliadwyedd 

gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol 

 Gwell amgylchedd ffisegol a chymdeithasol 

 Gwell annibyniaeth yn gwrthbwyso effaith ein poblogaeth sy’n 

heneiddio 

 Llai o anghydraddoldeb iechyd 

 Mwy o gydlyniant cymdeithasol a chynhwysiant 

 Mwy o weithgarwch economaidd yn lleol gyda llai o salwch hirdymor 

sy’n cyfyngu 

 Gwell ansawdd bywyd. 

Bydd annog pobl i ddod yn fwy egnïol yn eu bywydau bob dydd e.e. trwy 

gerdded a beicio yn lle defnyddio cerbyd yn helpu i drechu gordewdra a 

bydd manteision ehangach e.e. strydoedd diogelach mwy croesawgar, mwy 

o ryngweithio cymdeithasol a gwell ansawdd aer.  

Mae rheoleiddio siopau prydau parod yn gam arall sydd â manteision 

ehangach nag annog bwyta’n iach yn unig e.e. llai o sbwriel ac amgylchedd 

brafiach, llai o sŵn a thagfeydd, gwella mynediad at fwydydd iachach a llai 

o anghydraddoldeb mewn iechyd. 

At hyn, mae lliniaru effaith newid yn yr hinsawdd yn gysylltiedig â 

gweithredu i leihau cyfraddau gordewdra a gwella gweithgaredd corfforol, 

sef gwell amgylchedd awyr agored i wneud teithio llesol a gweithgaredd 

corfforol y ‘norm’, gan adfer goruchafiaeth cerdded, beicio a chludiant 

cyhoeddus, yn hytrach na defnyddio’r car.  

 

2.2.7.3 LLES MEDDYLIOL  

Gellir ystyried ein lles meddyliol fel adnawdd ar gyfer bywyd, yn dylanwadu 

ar sut rydym yn meddwl a theimlo amdanom ein hunain ac eraill, sut rydym 

yn dehongli digwyddiadau ac wedyn sut rydym yn ymddwyn mewn bywyd 

bob dydd. 

Mae tystiolaeth cymhellol i awgrymu bod gweithredu i wella lles meddyliol 

a lleihau salwch meddwl ar draws y boblogaeth yn arwain at amrywiaeth 
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eang o ganlyniadau lles gan gynnwys: gwell cyrhaeddiad addysgol, llai o 

ddiweithdra a bod heb waith, llai o ddibynnu ar fudd-daliadau lles ac 

anabledd, gwell cynhyrchedd yn y gweithle, llai o drosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, gwell perthynas gymdeithasol a chyfranogiad 

cymunedol, a chostau is i’r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol [61]. Felly, 

mae lles meddyliol wedi ei gysylltu’n annatod gyda’r holl Amcanion Lles. 

Sgoriau Crynodeb Elfen Feddyliol (Arolwg Iechyd Cymru 2014/15) ar gyfer 

Torfaen yw 48.7, ychydig yn is na Chymru (49.4) sy’n golygu bod gan 

Dorfaen les meddyliol ychydig yn is ar gyfartaledd na Chymru gyfan. Mae 

nifer uwch o bobl yn adrodd eu bod yn cael eu trin am salwch meddwl yn 

Nhorfaen (15%), o gymharu â Cymru (13%). Mae Ein Dangosyddion 

Dyfodol Iach, (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2015) 69%yn dangos fod bron i 

draean (31%) o bobl Torfaen yn adrodd eu bod yn dioddef o anhwylder 

meddwl, sy’n uwch o lawer na’r nifer yn nodi eu bod derbyn triniaeth. Mae’r 

patrwm yn debyg i un Cymru ac yn gyson â darganfyddiadau arolygon 

morbidrwydd seiciatryddol yn Lloegr. Mae llawer o resymau am hyn gan 

gynnwys: stigma problemau iechyd meddwl, diffyg mynediad i / help 

derbyniol, disgwyliadau is o les a diffyg ymwybyddiaeth o’r angen i ofyn am 

help [62]. 

Mae Arolwg Ymddygiad Iechyd Plant Oed Ysgol o blant 11 i 15 oed 

(Llywodraeth Cymru, 2015) yn darparu data lefel genedlaethol sy’n 

berthnasol i Dorfaen. Mae’r Arolwg yn dangos bod bron i un rhan o bump 

(18%) o blant yn teimlo’n “nerfus” neu’n “isel” fwy nag unwaith yr wythnos, 

gyda dros un rhan o dair yn adrodd eu bod yn cael eu bwlio a rhwng 16% 

(bechgyn) a 26% (merched) yn sgorio eu boddhad gyda bywyd yn bump 

neu is allan o 10. 

Mae amcangyfrifon ar gyfer Gwent (System Cennin Pedr) yn dweud bod un 

o bob 10 o blant gydag anhwylder meddwl gyda diagnosis clinigol gyda 

chyfraddau uwch ymhlith bechgyn (11%) o gymharu â merched (8%) ac 

yn cynyddu gydag oedran. Yr anhwylderau mwyaf mynych yn cynwys: 

Pryder ac iselder: 4%, Anhwylder ymddygiad: 6% ac; Anhwylder 

hypercinetig: 2% (‘Mental Health of Children and Young People in Great 

Britain 2004, National Statistics, 2005). Rhagwelir bydd nifer o blant (5 i 

15 oed) yng Ngwent gydag unrhyw broblem iechyd meddwl yn codi fwy na 

10% erbyn 2020 (System Cennin Pedr, Gorffennaf 2016). 
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i. HUNANLADDIAD 

Er ei fod yn beth cymharol brin, mae hunanladdiad yn cael effaith anferth 

ar bawb sy’n gysylltiedig. Tybir bod o leiaf chwech arall yn cael eu 

heffeithio’n uniongyrchol ac yn arwyddocaol am bob un sy’n marw.  

Bob blwyddyn yng Nghymru mae rhwng 300 a 350 yn marw o 

hunanladdiad, tua tair gwaith y nifer sy’n marw mewn damweiniau ffordd. 

Hunanladdiad yw un o’r tri prif achos o farwolaeth yn y grŵp oedran 15-44 

a’r ail achos marwolaeth ymhlith pobl ifanc yn y grŵp oedran 15-19. Mae 

dynion rhyw dair gwaith yn fwy tebygol o farw oherwydd hunanladdiad na 

merched. [63] er gwaethaf y ffaith bod cyfraddau uwch o les meddyliol gwael 

ymhlith merched yn cael ei adrodd. 

Yn Nhorfaen, mae cyfradd hunanladdiad bob blwyddyn ymhlith pobl 10 a 

hŷn yn llai na 7 fesul 100,000 o bobl, sy’n ystadegol yn arwyddocaol is na 

chyfradd Cymru (12%). Yn seiliedig ar gyfartaleddau 3 blynedd, mae’n 

awgrymu bod y gyfradd yn Nhorfaen wedi bod yn gyson is na Chymru, ac 

wedi bod yn syrthio tra bo cyfradd Cymru wedi bod yn codi.  

Ymhlith dynion a menywod mae cysylltiad rhwng hunanladdiad ac 

amddifadedd. Mae cyfraddau yn uwch yn ein cymunedau mwy difreintiedig 

ac ymddengys bod y bwlch hwn yn ehangu yng Nghymru. Mae hyn yn gyson 

â’r lenyddiaeth bresennol ac yn amlygu y dylai rhwystro hunanladdiad 

ddelio â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli mewn cymdeithas [63].  

 

2.2.7.4 PLANT A PHOBL IFANC 

i. BEICHIOGI YN YR ARDDEGAU 

Mae’n ymddangos bod gan Dorfaen raddfa gyson uwch o feichiogi yn yr 

arddegau mewn merched 15 i 17 oed (28.8 fesul 1000) o gymharu â 

chyfartaledd Cymru (25.4/1000). Mae cyfradd Torfaen yn seiliedig ar 51 

beichiogiad yn 2014. Fel gyda’r rhan fwyaf o ardaloedd Cymru, mae 

gostyngiad wedi bod yn Nhorfaen dros y degawd diwethaf (o 35.4 fesul 

1000 yn 2010). Gwelodd Cymru ostyngiad o 11.5 i lai na 18 beichiogiad 

fesul 1,000 o fenywod 15 i 17 oed dros yr un cyfnod. 
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ii. PWYSAU IACH MEWN BEICHIOGRWYDD A’R BLYNYDDOEDD CYNNAR 

Mae gordewdra a chynyddu pwysau yn ormodol mewn beichiogrwydd yn 

cynrychioli perygl difrifol i’r fam a’r plentyn, gan gynnwys: diabetes 

beichiogrwydd neu fath II, geni cyn yr amser priodol, macrosomia, colli’r 

ffetws yn hwyr, marwenedigaeth, namau cynhwynol a chynnydd mewn 

gofal dwys newydd-enedigol. Mae rheoli pwysau mewn beichiogrwydd yn 

bwysig i leihau’r peryglon mewn beichiogrwydd ac esgor, i’r fam a’r baban. 

Mae cyfraddau gordewdra mamol yn Nhorfaen yn debygol o fod ychydig yn 

is na’r 27% o’r boblogaeth gyfan, ond bydd cyfraddau yn uwch mewn 

ardaloedd o amddifadedd uwch.   

 

iii. SMYGU MEWN BEICIOGRWYDD A’R BLYNYDDOL CYNNAR 

Ar hyn o bryd yng Nghymru, mae 1 ym mhob 5 o fenywod beichiog yn 

smygu, sy’n arwain at fwy o  berygl o gamesgoriad, geni’n rhy gynnar a 

phwysau isel adeg geni [81]. Mae’r gyfradd smygu mewn beichiogrwydd yn 

llawer uwch yn y grwpiau oedran is, sef 32% (dan 20) a 27% (20-24 oed) 

yn ôl ymchwil arall; fodd bynnag mae’r cyfraddau ym mhob grŵp oedran 

wedi gostwng dros y degawd diwethaf. 

Mae plant yn dod i gysylltiad â mwg tybaco o bryder penodol. Mae un ym 

mhob pump o blant 10-11 oed yn dod i gysylltiad â mwg ail law. Mae plant 

yn arbennig o fod yn agored i niwed o fwg ail law. Mae’r ysgyfaint yn llai, 

maent yn anadlu’n gyflymach ac nid yw’r system imiwnedd wedi datblygu 

cystal, sy’n eu gwneud yn fwy agored i heintiadau anadlu a chlust oherwydd 

ysmygu goddefol. 

Mae iechyd babanod sy’n cael eu geni ar aelwydydd incwm is yn cael ei 

effeithio’n anghyfartal gan fwg ail law. Gall hyn arwain at ddwbl y risg o 

farwolaeth sydyn babanod, 50 y cant yn fwy o risg o heintiadau anadlu ac 

asthma a 571 ymweliad â’r ysbyty i blant bob blwyddyn. 

 

iv. PWYSAU ISEL ADEG GENI 

Mae mwy o risg o broblemau i fabanod a enir gyda phwysau isel (llai na 

2500g), yn ystod ac ar ôl genedigaeth. Mae mwy o berygl hefyd o gael 

clefydon cronig pan yn oedolion gan roi mwy o faich ar iechyd a lles.  
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Y canran  o enedigaethau byw gyda phwysau geni isel yn Nhorfaen yn 2014 

oedd 5.9% (5.3% ar gyfer genedigaethau byw sengl) sy’n is ond ddim yn 

ystadegol wahanol i gyfradd Cymru (6.7%). Mae’r raddfa o fabanod yn cael 

eu geni gyda phwysau isel wedi gostwng dros y pum mlynedd ddiwethaf. 

Ar gyfartaledd mae rhyw 1,000 o enedigaethau byw y flwyddyn yn 

Nhorfaen, felly mae pwysau isel adeg geni yn berthnasol i ryw 65 

genedigaeth.  

Mae cyfradd genedigaethau byw sengl gyda phwysau isel yn amrywio ledled 

Torfaen gyda chyfraddau ardal bach yn amrywio o 4.1 i 7.2% fel y dangosir 

yn ffigwr 60. Mae cyfraddau yn uwch yng ngogledd y Fwrdeistref, gyda 

Blaenafon uchaf. 

 

AGEHG Canran 95% CI 

Blaenafon 7.2  (5.5 i 9.4) 

Gogledd Pont-y-pŵl  5.7  (4.3 i 7.3) 

Canol Pont-y-pŵl 6.9  (5.4 i 8.6) 

Gorllewin Pont-y-pŵl 5.0  (3.9 i 6.5) 

Dwyrain Pont-y-pŵl 4.1  (2.6 i 6.3) 

De Pont-y-pŵl  4.3  (3.1 i 5.9) 

Gogledd Cwmbrân 6.1  (4.6 i 7.9) 

Dwyrain Cwmbrân 4.3  (2.9 i 6.2) 

Gogledd-orllewin Cwmbrân 5.7  (4.5 i 7.3) 

Canol Cwmbrân 5.5  (4.1 i 7.2) 

Gorllewin Cwmbrân 5.1  (3.7 i 6.9) 

De-orllewin Cwmbrân 4.5  (3.2 i 6.3) 

De-ddwyrain Cwmbrân 4.5  (3.1 i 6.5) 

 

Ffigwr 21: Amrywiad yn y cyfraddau o fabanod pwysau isel adeg geni yn AGEHG Torfaen, 2006 i 
2015. 

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 

v. BWYDO AR Y FRON 

Mae bwydo babanod o’r fron yn rhoi amrywiaeth eang o fanteision iddynt 

sy’n dechrau ar unwaith ac yn para trwodd i les oedolion. Mae’r manteision 

i’r baban yn cynnwys llai o berygl o heintiad, dolur rhydd a chwydu, 

syndrôm marwolaeth sydyn, lewcemia plentyndod, diabetes math 2, 

gordewdra a chlefyd cardiofasgwlaidd pan yn oedolyn. Mae manteision i’r 

fam yn cynnwys llai o berygl o ganser y fron, canser yr ofari, osteoporosis, 

clefyd cardiofasgwlaidd a gordewdra. At hyn, mae’r bondio cysylltiedig yn 

medru hyrwyddo datblygiad gorau yr ymennydd a gwytnwch emosiynol 
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sy’n mynd trwodd i laslencyndod ac ymlaen i oedolaeth gan gael effaith 

gadarnhaol ar nifer o ffactorau lles. 

Yn Nhorfaen, mae cyfran y babanod sy’n cael eu bwydo o’r fron yn unig am y 

10 diwrnod cyntaf ar ôl eu geni yn rhyw 40.3 y cant sy’n ystadegol arwyddocaol 

is na chyfartaledd Cymru (44.4%). 

Mae cyfraddau bwydo o’r fron yn uwch ar y dechrau ac yn gostwng yn 

raddol tuag at 6 mis. Gwelir y cyfraddau bwydo o’r fron isaf yn y cymunedau 

mwyaf difreintiedig. 

 

 

vi. PROFIADAU ANDWYOL PLENTYNDOD 

Mae Profiadau Andwyol Plentyndod yn brofiadau dirdynnol mewn 

plentyndod a all niweidio plentyn yn uniongyrchol (fel camdriniaeth neu 

esgeulustra) neu eu heffeithio trwy’r amgylchedd maent yn byw ynddi 

(megis tyfu i fyny ar aelwyd gyda thrais domestig neu unigolion gyda 

phroblemau alcohol neu sylweddau eraill) [64]. 

Mae’n hysbys bod y Profiadau hyn yn cael effeithiau uniongyrchol ac ar 

unwaith ar iechyd plentyn a thrwy newidiadau cymdeithasol, ymddygiad a 

biolegol sy’n deillio o’r Profiadau Andwyol, ac yn cynyddu’r perygl o: 

 Salwch meddwl (e.e. sgitsoffrenia), lles meddyliol gwael, gan 

gynnwys ymlyniad a ffurfio perthynas 

 Ymddygiad sy’n niweidio iechyd, er enghraifft smygu, problem yfed, 

diet wael, lefelau isel o ymarfer corff ac ymddygiad rhywiol peryglus 

 Ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gynnwys ymddygiad treisgar, 

dioddef trosedd ac yn y pen draw problemau gyda’r gwasanaethau 

cyfiawnder troseddol 

 Diffyg ymgysylltiad mewn addysg, canlyniadau addysgol ac yn y pen 

draw eu cyfraniad i’r economi  

 Salwch corfforol cynamserol megis canser a chlefyd y galon 

 

Profiadau Andwyol 

Plentyndod 

Cymru % 

Rhieni yn gwahanu 21 

Camdriniaeth eiriol 23 

Camdriniaeth gorfforol 17 

Camdriniaeth rywiol 10 
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Salwch meddwl 14 

Trais domestig 16 

Cam-drin alcohol 14 

Carcharu 5 

Cam-drin cyffuriau 5 

 
Tabl 5: Categorïau o Brofiadau Andwyol Plentyndod a’u cyffredinrwydd yng Nghymru. 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru [64]. 

 

Mae cyfraddau’r profiadau hyn yng Nghymru yn cymharu ag ardaloedd 

eraill y DU ac yn dangos bod y rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy 

difreintiedig mewn mwy o berygl o brofi Profiadau Andwyol lluosog o 

gymharu ag ardaloedd llai difreintiedig. Er nad oes gennym ddata lleol, 

mae’n rhesymol tybio patrwm tebyg o Brofiadau Andwyol Plentyndod 

ymhlith trigolion Torfaen. Hynny yw, mae ychydig dan hanner (47%) o 

oedolion yng Nghymru wedi cael o leiaf un Profiad Andwyol yn eu 

plentyndod, ac, yn arwyddocaol, mae 14 y cant wedi dioddef 4 neu fwy. 

Mae cyffredinrwydd ymddygiad niweidiol yn cynyddu gyda’r nifer o 

Brofiadau Andwyol a gafwyd, ac mae oedolion gyda 4+ yn arwyddocaol 

mewn mwy o berygl o gael canlyniadau gwael gan gynnwys: pum gwaith 

mwy tebygol o fod â lles meddyliol gwael, chwe gwaith mwy tebygol o 

ysmygu ac 14 gwaith mwy tebygol o fod â chysylltiad â thrais o gymharu â 

rhai heb unrhyw Brofiad Andwyol [64]. 

Gallai rhwystro Profiadau Andwyol Plentyndod a gwella gwytnwch a 

ffactorau rhwystrol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol arwain at: 

 Mwy na 125,000 llai o ysmygwyr neu ddefnyddwyr e-sigarét ledled 

Cymru a 

 Mwy na 55,000 llai o bobl sydd wedi defnyddio heroin neu grac-cocain 

erioed 

 60 y cant o ostyngiad mewn gweithredoedd o drais mewn oedolion 

 Dwy ran o dair yn llai o ddefnyddio heroin/crac-cocain (am oes) 

 Bron i ddwy ran o dair yn llai o garcharu (am oes) 

 57 y cant o ostyngiad mewn fictimeiddio trais (blwyddyn ddiwethaf) 

 42 y cant llai o ddefnyddio canabis (am oes) 

 41 y cant yn llai o feichiogrwydd anfwriadol yn yr arddegau 

 Traean yn llai o yfed peryglus (presennol) 

 16 y cant yn llai o bobl yn bwyta diet wael 

 Ychydig mwy na chwarter yn llai o bobl gyda lles meddyliol gwael 
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Mae Profiadau Andwyol yn tueddu i gael eu pasio i lawr trwy’r teulu ac yn 

cloi cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth i mewn i iechyd gwael ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, Mae yna felly fanteision hirdymor, rhyng-genhedlaeth 

o dorri’r cylch, yn enwedig yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf. 

 

vii. IMIWNEIDDIO PLANT 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcan bod 3 miliwn o fywydau bob 

blwyddyn yn cael eu hachub trwy imiwneiddiad yn unig. Mae brechlynnau 

yn ymyriad iechyd cyhoeddus effeithiol sydd wedi sicrhau bod salwch a 

oedd unwaith yn gyffredin megis difftheria a tetanws bellach yn brin ac mae 

polio wedi ei ddileu yn Ewrop. Nid yw bygythiad clefydon eraill megis y frech 

goch a llid yr ymennydd wedi diflannu yn y DU heddiw – yn fyd-eang mae 

rhyw 400,000 o blant yn marw pob blwyddyn o’r frech goch yn unig. 

Yn Nhorfaen mae imiwneiddiad ar gyfer pob brechlyn erbyn un oed yn uwch 

na 95 y cant sy’n rhoi lefel o amddiffyniad cymunedol da yn erbyn 

amrywiaeth o glefydon ymledol (COVER, Ch2 2016/17). Fodd bynnag, 

canran y plant wedi cael pob brechiad erbyn pan roeddynt yn bedair oed 

yn Nhorfaen oedd 81.9 y cant (2014-15), is na ffigwr Cymru o 86.2 ac yn 

is na’r targed o 95 y cant sy’n rhoi imiwnedd cymunedol boddhaol.  

 

Yn 2015-16, roedd canran Torfaen (82.0%) yn debyg i’r flwyddyn flaenorol, 

yn aros islaw’r canran ar gyfer Cymru (85.3%) ac mae wedi aros fwy neu 

lai y ddigyfnewid dros y pum mlynedd ddiwethaf. 

 

viii. IECHYD Y GEG  

Mae pydredd dannedd mewn plant yn rhywbeth y gellir ei rwystro bron yn 

llwyr. 

Mae iechyd geneuol yn ddangosydd o amrywiol amgylchiadau bywyd 

andwyol mewn plant. Diet wael, yn aml ers eu geni, brwsio dannedd 

annigonol ac ymweliadau anaml gyda’r deintydd yw’r prif achosion o 

bydredd dannedd, dannedd coll neu ddannedd wedi eu tynnu yn bump oed. 

 

Mae Arolwg Deintyddol Cymru yn dangos bod gan blant pump oed yn 

Nhorfaen ar gyfartaledd 1.65 o ddannedd wedi pydru, eu colli neu eu llenwi, 
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sy’n uwch ond ddim yn ystadegol wahanol i gyfartaledd Cymru o 1.29. 

Ymddengys bod y cyfraddau yn gostwng dros y degawd diwethaf. 

Mae cyfran y plant pump oed sy’n yfed diodydd siwgr hefyd wedi gostwng 

rhwng arolygon, er bod chwarter y plant pump oed yn yfed diodydd siwgr 

yn Nhorfaen.  

 

2.2.7.5 POBL HŶN  

i. POBLOGAETH HŶN YN CYNYDDU 

Fel y trafodwyd yn adran 3.3 bydd nifer y bobl hŷn yn Nhorfaen yn parhau 

i godi yn yr ugain mlynedd nesaf.  

Mae llawer o fanteision posibl i’r teulu a’r gymuned o gael pobl yn byw yn 

hirach o ran y sgiliau a’r cyfraniadau y medrent eu gwneud i gymdeithas. 

Mae lles pobl hŷn, disgwyliad einioes iach ac annibyniaeth yn ffactorau 

hollbwysig o ran galluogi eu hasedau sylweddol i gymdeithas a medru 

lliniaru’r galw ychwanegol am wasanaethau iechyd a gofal gan fwy o bobl 

sy’n byw gydag amrediad mwy o salwch cronig cymhleth. 

Hyd yn oed o gymharu â darlun o well iechyd a datblygiadau o ran rheoli 

clefydon, mae’r dystiolaeth yn awgrymu y bydd cynnydd yn y galw am 

becynnau Gofal Cymdeithasol, Gofal Nyrsio a Ariennir a Gofal Iechyd 

Parhaus  mewn poblogaeth sy’n heneiddio fel un Torfaen. Bydd y galw 

cynyddol yn rhoi pwysau ar gynaliadwyedd cyllidebau’r Awdurdod Lleol a’r 

GIG ynghyd ag asedau cymunedol eraill.  

Ychydig iawn o wahaniaeth sydd mewn boddhad bywyd ymhlith pobl hŷn 

ar draws ardaloedd Awdurdod Lleol yng Nghymru, gyda mwy nag 80 y cant 

o bobl yn Nhorfaen yn graddio eu boddhad gyda’u bywyd fel 7 allan o 10 

neu uwch. 

 

ii. UNIGRWYDD AC UNIGEDD  

Gall unigrwydd fod yn ffactor bwysig o ran lleihau iechyd a lles pobl hŷn. 

Caiff ei gysylltu ag iechyd meddwl gwael a chyda chyflyrau megis clefyd 

cardiofasgwlaidd, pwysedd gwaed uchel a dementia. Mae’r risgiau yn debyg 

i ysmygu a gordewdra. (Holt-Lunstad, 2015 /Hawkley et al, 2010) [65]. 



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 68 

 

  
 

Mae aelwydydd un person ymhlith pobl hŷn yn cynyddu, yn rhannol 

oherwydd bod y cyfraddau ysgaru yn codi yn y rhai dros 60 oed (yn wahanol 

i’r duedd ar gyfer ysgaru yn gostwng yn y boblogaeth gyffredinol) a chan 

bobl sy’n dewis byw ar eu pennau eu hunain, ynghyd â marwolaeth partner 

neu gymar. Mae hyn yn golygu nad oes gan rai pobl gwmni o ddydd i ddydd, 

neu rywun i rannu’r sgiliau a’r gallu i redeg cartref. Mae llawer yn ymdopi’n 

dda ac yn medru gwneud y tasgau domestig, cynnal a chadw neu drwsio 

eu hunain, neu mae ganddynt ffrindiau neu deulu i helpu, neu’n medru 

fforddio talu i rywun wneud y gwaith. Ond nid yw hyn yn wir am bawb ac i 

eraill mae’r gallu yn dirywio wrth iddynt heneiddio [65]. 

Mae unigedd cysylltiedig ag oedran yn cynyddu gyda thlodi ac mae pobl 

dlawd yn fwy tebygol o fod yn unig ar oedran cynharach na’r rhai nad ydynt 

yn dlawd. 

Nid yw unigrwydd ac unigedd yn gysylltiedig â phobl hŷn yn unig; gall 

ddigwydd beth bynnag yw’r cefndir cymdeithasol,  oedran, hil, rhyw, 

tueddfryd rhywiol, statws ariannol neu ddaearyddiaeth [66] a gall effeithio 

cydlyniant cymunedol ehangach. 

 

iii. DEMENTIA 

Ynghyd â’r cynnydd a ddisgwylir yn nifer y bobl hŷn yn Nhorfaen mae 

cynnydd yn y sawl â dementia. Yn Nhorfaen, rhagwelir y bydd pobl gyda 

dementia 65 oed a throsodd yn dyblu bron o 1,232 yn 2015 i 2,096 yn 

2035. 

 

iv. TORRI’R GLUN 

Mae torri’r glun, a achosir gan osteoporosis a/neu gwympo mewn pobl hŷn 

yn cael canlyniadau difrifol yn enwedig mewn pobl mwy oedrannus a gyda 

chyflwr bregus arall.  

Mae’r gyfradd o bobl yn mynd i’r ysbyty mewn argyfwng gyda chlun wedi 

torri mewn pobl 65 oed + fesul 100,000 yn 2013 yn Nhorfaen yn 667 sy’n 

uwch ond ddim yn ystadegol wahanol na chyfradd Cymru (611/100,000). 

Mae’r gyfradd o dderbyniadau argyfwng ar gyfer torri’r glun wedi codi 

rhwng 2010 a 2013 yn Nhorfaen. Yn 2014/15 mae’r gyfradd yn Nhorfaen 

yn agosach i 600 fesul 100,000, yn debyg i gyfartaledd Cymru [67].  
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2.2.7.6  YMDDYGIAD IECHYD  

Gellir naill ai rhwystro canlyniadau iechyd gwael, neu eu rhwystro rhag 

mynd yn waeth, a allai arwain at yr angen am ymyrraeth iechyd a gofal 

dwys.  

Mae perthynas gref hefyd rhwng ymddygiad sy’n niweidio iechyd ac 

amddifadedd a’r amgylchiadau bywyd sy’n mynd gyda hynny, sy’n golygu 

bod cyfraddau yn uwch mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog uwch. 

Mae tystiolaeth o lawer o astudiaethau, gan gynnwys Astudiaeth Carfan 

Caerffili, yn dangos bod mwynhau pedwar ymddygiad iechyd iach neu fwy 

(peidio ag ysmygu, cynnal pwysau iach, bwyta llawer o ffrwythau a llysiau, 

bod yn gorfforol actif, yfed alcohol yn gymedrol) yn medru lleihau risg 

clefydon fel diabetes gan 72%, clefydon fasgwlaidd 67%, dementia 64% a 

chanser 35% o gymharu â phobl sydd ag ond un ymddygiad iach. Mae’r 

ffactorau risg hyn hefyd y effeithio clefydon eraill fel y dangosir yn ffigwr 

22 isod.  
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Ffigwr 22: Achosion Ymddygiad Iechyd – Morbidrwydd a Marwolaeth Gynamserol. 

Ffynhonnell: Trawsnewid Gwella Iechyd yng Nghymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2014. 

 

Gall effaith gyfunol ymddygiad iechyd gwael fod yn sylweddol, gyda’r perygl 

o farwolaeth yn cynyddu wrth i nifer yr ymddygiadau iechyd gwael 

gynyddu; serch hynny, dim ond dau y cant o boblogaeth Cymru sy’n 

ymgymryd â phob un o’r 5 ymddygiad iechyd gwael (Arsyllfa Iechyd 

Cyhoeddus, gan ddefnyddio Arolwg Iechyd Cymru). Mae ymddygiad iechyd, 

yn ychwanegol at effeithio a chael ei effeithio gan amrediad o amcanion 

lles, yn cael ei gynnal gan les meddyliol. Tra bydd lles meddyliol cadarnhaol 

yn cael ei gefnogi trwy weithredu ar ymddygiad sy’n niweidio iechyd, mae 

angen gwaith mwy penodol i hyrwyddo lles meddyliol a rhwystro salwch 

meddwl.  

Mae mabwysiadu dull cwrs bywyd yn hanfodol i les hirdymor ein 

cymunedau. Gweithredu i roddi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant trwy 

gyfrwng ymddygiad iach y teulu, yn enwedig yn y 1000 diwrnod cyntaf a 

thorri cylch profiadau andwyol plentyndod, annog ymddygiad iach mewn 
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oedolion mewn oedran gweithio a fydd y genhedlaeth nesaf o bobl hŷn, a 

galluogi i bobl heneiddio yn dda yn eu hymddeoliad trwy rwystro neu ohirio 

effaith ddifrifol salwch cronig cyn hired ag y bo modd.  

 

i. YSMYGU 

Smygu yw’r achos sengl mwyaf, rhwystradwy o salwch, anghydraddoldeb 

iechyd a marwolaeth yng Nghymru gyda chostau uchel i’r GIG, cymdeithas 

a’r economi.  

Mae cost tybaco yn cynrychioli cyfran uwch o incwm aelwyd ymhlith 

ysmygwyr tlotach, sy’n golygu bod eu defnydd o dybaco nid yn unig yn 

niweidio eu hiechyd ond hefyd yn cyfrannu at gadw pobl mewn tlodi [68].  

Mae dau o bob tri ysmygwr yng Nghymru yn dechrau cyn iddynt fod yn 18 

oed ac mae un ym mhob pump o blant 10-11 oed yn dod ar draws mwg ail 

law. Mae data Ymddygiad Iechyd Mewn Plant Oedran Ysgol (HBSC) 2013/14 

yn dangos bod canran y plant yng Nghymru a ystyrir fel ysmygwyr reolaidd 

wedi syrthio ers 1998. Yn 2009/10,  roedd 3% o fechgyn a 6% o ferched 

13-14, ac 11 y cant o fechgyn ac 16 y cant o ferched 15 - 16 oed yn ysmygu 

o leiaf unwaith yr wythnos. Fodd bynnag, mae adroddiad 2015, yn seiliedig 

ar ffigurau 2013/14 yn dangos bod ysmygu ar ei isaf ymhlith pobl ifanc 15 

ac 16 oed yng Nghymru, gydag wyth y cant o fechgyn a naw y cant o 

ferched yn ysmygu’n rheolaidd. Tybir bod cyfraddau Gwent o ysmygu 

ymhlith rhai 11 i 16 oed wedi syrthio dau y cant i bump y cant yn y cyfnod 

2009-10 i 2013-14. 

Mynychedd ysmygu mewn oedolion yn Nhorfaen yw 19.3% sy’n is ond ddim 

yn ystadegol wahanol i weddill Cymru (20.0%).  Mae targed Rheng 1 

Llywodraeth Cymru ar gyfer Byrddau Iechyd yn bodoli i drin 5 y cant o’r 

boblogaeth sy’n smygu. 

Mae’r canran o bobl sy’n ysmygu yng Nghymru yn gostwng. Yn 2004/5, 

roedd 29 y cant y ddynion a 26 o fenywod yn ysmygu, yn gostwng i 21 y 

cant a 18 y cant yn eu tro erbyn 2015. Mae cyfradd Torfaen yn adlewyrchu’r 

gostyngiad cenedlaethol dros y degawd diwethaf gyda’r data diweddaraf 

(Arolwg Iechyd Cymru 2014/15) yn syrthio ychydig yn is na chyfartaledd 

Cymru. 
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Ffigwr 23: Canran o oedolion sy’n adrodd eu bod yn ysmygwr ar hyn o bryd, canran wedi ei safoni 
yn ôl oedran, Torfaen a Chymru, 2003/04-2014. 
Ffynhonnell: Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan ddefnyddio Arolwg Iechyd Cymru (LlC) 

 

Daroganir y bydd cyfraddau ysmygu, gyda’r ymdrechion presennol, yn 

parhau i ostwng yn Nhorfaen a Chymru. Fodd bynnag, mae cymariaethau 

rhyngwladol gydag Awstralia a rhannau o’r UDA, neu hyd yn oed Loegr, yn 

dangos yr hoffai 68% o bobl sy’n ysmygu roi’r gorau iddi (AIC, 2015) a 

cheisiodd 41% o ysmygwyr roi’r gorau iddi yn y flwyddyn ddiwethaf. 

 

ii. DIET IACH 

Fel gyda gordewdra ac ysmygu, mae diet afiach yn gysylltiedig â mwyafrif 

yr achosion o salwch a marwolaeth gynamserol yn yr asesiad hwn, gan 

gynnwys diabetes, pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, clefyd y galon, 

strôc a chanser y coluddyn. Diet wael yw’r cyfrannwr mwyaf tuag at 

raddfeydd gordewdra sy’n codi ac mae’n gysylltiedig â nifer o gyflyrau 

heneiddio afiach megis osteoporosis a dementia.  

Mae cyfradd y bobl sy’n bwyta pum dogn o ffrwyth a llysiau bob dydd (pump 

y dydd) yn ddangosydd da o ddiet iach gan ei fod yn annibynnol gysylltiedig 

ag iechyd da ei hun ac, mae ymchwil yn dangos ei fod yn gysylltiedig â 

bwyta’n iachach yn gyffredinol. 



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 73 

 

  
 

Canran yr oedolion yn Nhorfaen a adroddodd eu bod yn bwyta pump y dydd 

(AIC, 2014-15) yw 29.8 y cant, sy’n is ond ddim yn ystadegol wahanol i’r 

cyfartaledd ar gyfer Cymru (32.2%).  

Mae canran yr oedolion sy’n adrodd eu bod wedi bwyta pum dogn neu fwy 

o ffrwythau a llysiau y diwrnod blaenorol yn Nhorfaen wedi aros yn weddol 

sefydlog dros y degawd diwethaf ac ni ragwelir y bydd yn gwella hyd at 

2025 yn y sefyllfa bresennol. 

Mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog uchel gyda’r 

amgylchiadau a gysylltir â hynny mewn perygl arwyddocaol uwch  o fwyta 

llai o ffrwythau a llysiau a gorfwyta diet sy’n uchel mewn braster, siwgr a 

halen, sy’n arbennig o ddrwg i’r iechyd. 

 

iii. GWEITHGAREDD AC ANWEITHGAREDD CORFFOROL 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn ei alw yn “best buy in public health”; 

dangoswyd bod cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol yn cael canlyniadau 

buddiol o ran cynyddu disgwyliad einioes iach pobl a lleihau yn arwyddocaol 

berygl rhai o’n clefydon cyffredin mwyaf cronig, gan gynnwys clefyd 

cardiofasgwlaidd, rhai canserau, diabetes math 2 ac osteoporosis [32].  

Mae llawer o weithgareddau adloniant awyr agored ar gael yn rhad ac am 

ddim, gan alluogi cyfraniad ar draws a rhwng cymunedau. Gall yr awyr 

agored gynnig cyfle i bawb; a gall hyrwyddo priodol, cynnig cyfleusterau a 

chyfleoedd mynediad wella cynhwysiant cymdeithasol.  

Er gwaethaf manteision bod yn actif, dim ond ychydig dan draean (30.8%) 

o drigolion Torfaen sy’n adrodd eu bod yn cyflawni’r canllawiau (AIC 

2014/15) ar gyfer ymarfer er mwyn iechyd, sydd yr un fath â Chymru 

(30.6%). Mae cyfran y bobl sy’n cael digon o weithgaredd corfforol i fod o 

fudd i’w hiechyd yn Nhorfaen a Chymru dros y degawd diwethaf wedi aros 

yn ystyfnig o wastad. 

Mae dros draean poblogaeth Torfaen yn gorfforol anweithgar; mae hyn yn 

uwch na chyfartaledd Cymru ac, fel gyda lefelau iach o weithgaredd 

corfforol, nid yw’r cyfraddau wedi newid mewn gwirionedd mewn degawd o 

gymharu â darlun tebyg ar gyfer Cymru. Unwaith eto, mae anweithgarwch 

corfforol yn gysylltiedig ag amddifadedd; mae pobl ddwywaith mor debygol 

o fod yn anweithgar mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog uchel na’u 

cymdogion llai difreintiedig. 
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Mae delio â rhwystrau i weithgaredd corfforol, megis mynediad teg i fannau 

gleision, yn dda nid yn unig i iechyd, ond hefyd yr amgylchedd. 

Dangosodd astudiaeth gan Parry (2008) bod ffactorau megis darpariaeth a 

chyflwr cyfleusterau, diffyg cludiant a chostau uchel oll yn rhwystrau i 

adloniant awyr agored i bobl anabl, rhai’n byw mewn tlodi a rhai â 

chyrhaeddiad addysgol isel. Roedd cyfyngiadau eraill yn cynnwys iechyd 

neu ffitrwydd gwael, diffyg hyder a phryder ynglŷn ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol [4]. 

Mae llawer o weithgareddau awyr agored yn rhad ac am ddim ar y pwynt 

defnyddio, gan alluogi cyfranogiad ar draws a rhwng cymunedau. Yn 

Nhorfaen mae 329 cilomedr o hawliau tramwy cyhoeddus, y rhan fwyaf yn 

llwybrau cerdded. At hyn mae 3,567 hectar o dir mynediad agored (lle gall 

pobl gerdded mewn unrhyw gyfeiriad yn hytrach na chadw at y llwybrau); 

mae 306 hectar o hwn yn goedlannau a reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 

Golyga hyn bod 29% o ardal Torfaen yn dir mynediad agored [32]. 

Bydd cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol yn y boblogaeth yn gofyn am 

ddwyn at ei gilydd nifer o bartneriaid gan gynnwys iechyd, addysg, 

rheolwyr adnoddau naturiol, cynllunio, cludiant, darparwyr hamdden, 

busnesau a’r gymuned, gyda’r ymdrech yn canolbwyntio ar ardaloedd o 

amddifadedd lluosog uchel lle mae’r cyfraddau anweithgarwch uchaf. 

 

iv. CAMDDEFNYDDIO ALCOHOL A CHYFFURIAU 

Mae yfed niweidiol yn cael effeithiau pellgyrhaeddol ar les gan gynnwys y 

perygl o salwch a marwolaeth gynamserol. Mae alcohol yn gysylltiedig â 

risgiau megis anaf damweiniol, hunanladdiad a thrais a chyflyrau cronig 

gan gynnwys sirosis yr afu. Cyflyrau cronig eraill lle gall camddefnyddio 

alcohol fod yn ffactor gyfrannol arwyddocaol yw gordewdra, pwysedd 

gwaed uchel, clefyd coronaidd y galon, pancreatitis a phroblemau iechyd 

meddwl megis iselder, pryder a dibyniaeth ar alcohol. Mae alcohol hefyd yn 

cynyddu risg datblygu rhai canserau gan gynnwys yr afu, y geg, esoffagws, 

ffaryncs, canser y fron a cholorefrol (Sefydliad Iechyd Cyhoeddus, 2008). 

Mae alcohol hefyd yn cael effaith negyddol arwyddocaol ar brofiadau 

andwyol plentyndod, teuluoedd a’r gymuned mewn perthynas â’r amcanion 

lles. Mae’r adroddiad Gwneud gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Lles 

Cynaliadwy i Bobl Cymru (2016) yn nodi [69]:  



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 75 

 

  
 

 Bod alcohol yn gysylltiedig â mwy na 6,000 achos o drais domestig a 

mwy na £1 biliwn o niwed i gymdeithas bob blwyddyn.  

 Mae yfed yn drwm yn cynyddu perygl diweithdra a gall gyfrif am fwy 

nag 800,000 o ddyddiau gwaith a gollir oherwydd absenoldeb o’r 

gwaith a bron i 1 filiwn o ddyddiau a gollir oherwydd colli swyddi a 

llai o gyfleoedd gwaith yng Nghymru. 

 Mae marwolaethau cysylltiedig ag alcohol yn uwch yn ardaloedd 

difreintiedig Cymru. 

 Tybir bod rhwng hanner a dwy ran o dair o ddigwyddiadau treisgar 

yn digwydd oherwydd alcohol. 

 Yng Ngwent mae rhyw 1 ym mhob 10 restiad yn uniongyrchol 

gysylltiedig ag alcohol. 

 

Canran oedolion yn Nhorfaen a adroddodd eu bod y yfed mwy na’r 

canllawiau yn 2014-15 yw 35%, sy’n arwyddocaol is na’r canran ar gyfer 

Cymru (40.1%). Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod data arolygon ar 

yfed alcohol yn danamcagyfrifon ac yn debygol o ddal dim ond 60% o’r yfed 

mewn gwirionedd.   

Gostyngodd canran yr oedolion a oedd yn yfed mwy na’r canllawiau yn 

Nhorfaen rhwng 2008-2009 a 2013-2014 ar gyfradd debyg i gyfradd 

Cymru. 

Mae canran yr oedolion a adroddodd eu bod yn yfed yn wyllt (mwy nag 8 

uned i ddynion a 6 uned i fenywod) ar o leiaf un diwrnod yn yr wythnos 

flaenorol yn 20% (AIC 2014/15), sy’n is ond ddim yn ystadegol wahanol i 

Gymru (24%). Mae cyfraddau yfed yn wyllt yn Nhorfaen wedi bod yn syrthio 

er 2008, fwy neu lai yr un fath â Chymru gyfan ond ychydig yn well. 

Mae cyfradd derbyniadau alcohol benodol i’r ysbyty yn Nhorfaen 

(358/100,000) yn debyg i gyfradd Cymru tra bod cyfradd marwolaethau y 

gellir eu priodoli i alcohol rhyw bedair gwaith y nifer hwnnw. 

Mae yfed niweidiol yn achosi llawer mwy o niwed mewn cymunedau 

difreintiedig. Mae yfwyr trwm sy’n byw mewn cymunedau incwm isel bron 

11 gwaith yn fwy tebygol o gyfuno yfed yn drwm gydag ymddygiad 

niweidiol arall na rhai sy’n byw mewn ardaloedd llai difreintiedig. Credir bod 

y ‘clystyru ymddygiad niweidiol’ hwn dros amser yn cael effaith anferth ar 

allu pobl i gyfyngu’r niwed i iechyd a achosir gan alcohol. 
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Mae nifer yr unigolion a asesir ar gyfer camddefnyddio alcohol yn Nhorfaen 

wedi gostwng ers 2011/12 i 195 o bobl yn 2014-15.  

Aseswyd nifer debyg o bobl (207) ar gyfer camddefnyddio cyffuriau yn 

Nhorfaen yn 2014/15. Mae niferoedd bychan yn golygu ei bod yn anodd 

dadansoddi tueddiadau, er enghraifft, roedd gostyngiad mewn asesiadau 

ar gyfer defnyddio cyffuriau o 28% rhwng 2013/14 a 2014/15 ond dim ond 

5% oedd y gostyngiad pedair blynedd mewn asesiad. 

 

 2.2.7.7 ANGHYDRADDOLDEB IECHYD  

Me gan bobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig lai o flynyddoedd sy’n 

rhydd rhag salwch neu anabledd ac maent yn debycach o gael bywydau 

byrrach. 

Mae Ffigwr 13 yn adran 2.2.5 (Amddifadedd) yn rhoi trosolwg o lefelau 

amddifadedd iechyd ym mhob AGEHI yn Nhorfaen. Dengys y data mai ein 

cymunedau mwyaf difreintiedig o ran iechyd yw Trefethin 1 (rhif 22), 

Cwmbran Uchaf 1 (39), Blaenafon 2 (78) a Phontnewydd 1 (97) allan o 

1909 AGEHI ledled Cymru. Gellir cyfateb hyn oll gyda lefelau cyffredinol 

amddifadedd (WIMD 2014 Cyffredinol) [14].  

Mae disgwyliad einioes, marwolaeth gynamserol, a disgwyliad einioes iach, 

oll yn gysylltiedig ag amddifadedd. Mae Ffigwr 24 isod yn dangos y gall pobl 

a enir heddiw yn yr un rhan o bump o ardaloedd mwyaf difreintiedig 

ddisgwyl byw rhyw 15 mlynedd yn llai mewn iechyd da (dynion, 14.8; 

menywod, 16.5) o gymharu â’r un rhan o bump lleiaf difreintiedig yn y 

Fwrdeistref.  
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Ffigwr 24:  Cymhariaeth o ddisgwyliad einioes a disgwyliad einioes iach adeg geni, gyda Mynegrif 

Anghyfartaledd Slope (SII), Torfaen, 2005-09 a 2010-14. 
Ffynhonnell: Arsyllfa ICC, gan ddefnyddio PHM a MYE (ONS), WHS a WIMD 2014 (WG).  

 

Mae hefyd ~7 o flynyddoedd o wahaniaeth rhwng disgwyliad einioes 

trigolion sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig yn Nhorfaen, 

boed yn ddynion neu fenywod – ar gyfer dynion, o 74.7 i fyny i 81.7 o 

flynyddoedd, ac i fenywod o 79.4 i fyny i 86 o flynyddoedd.  

Mae Tabl 6 isod yn dangos yr ardaloedd yn Nhorfaen lle rydym sicraf bod 

gwahaniaeth gwirioneddol rhwng y disgwyliad einioes isaf ac uchaf i 

ddynion a menywod.  

AGEHI Dynion Menywod 

Blaenafon 74.7 (72.4 i 76.9) 81.8 (79.4 i 84.3) 

Gogledd Pont-y-pŵl 75.6 (73.4 i 77.9) 81.0 (78.8 i 83.1) 

Canol Pont-y-pŵl 75.7 (73.8 i 77.7) 79.4 (77.6 i 81.2) 

Gorllewin Pont-y-pŵl 77.5 (75.7 i 79.3) 79.9 (78.1 i 81.6) 

Dwyrain Pont-y-pŵl 81.7 (80.0 i 83.5) 86.0 (84.6 i 87.5) 

De Pont-y-pŵl 78.1 (76.1 i 80.1) 81.2 (79.7 i 82.7) 

Gogledd Cwmbrân 76.1 (74.1 i 78.0) 81.9 (80.0 i 83.8) 

Dwyrain Cwmbrân 81.0 (79.2 i 82.7) 83.5 (81.7 i 85.4) 

Gogledd-orllewin Cwmbrân 74.8 (72.8 i 76.8) 80.3 (78.5 i 82.1) 

Canol Cwmbrân 75.8 (74.0 i 77.6) 80.6 (79.0 i 82.3) 

Gorllewin Cwmbrân 79.5 (77.4 i 81.6) 83.4 (81.8 i 85.0) 

De-orllewin Cwmbrân 81.6 (79.3 i 83.8) 84.5 (81.8 i 87.1) 

De-ddwyrain Cwmbrân 81.7 (80.0 i 83.5) 84.1 (82.5 i 85.8) 

 

Tabl 6: Ardaloedd o Dorfaen gyda disgwyliad einioes uwch ac is. 

Ffynhonnell: WIMD, Llywodraeth Cymru [14]. 
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Mae ymchwil hefyd yn dweud wrthym y bydd cyfran uwch o salwch cronig 

ymhlith pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog uwch. Mae 

hefyd yn debygol bod cyfran uwch o bobl o ardaloedd mwy difreintiedig yn 

y grŵp o bobl sy’n byw gydag afiechyd heb ddiagnosis sy’n medru arwain 

at afiechyd gwaeth heb ei drin sy’n arwain at fwy o gymhlethdodau, mwy 

o ddefnyddio gwasanaethau iechyd a gofal a chyfradd uwch o dderbyn i 

ysbyty mewn argyfwng, na’r lleiaf difreintiedig. 

Mae mynychedd a goroesi canser hefyd yn gysylltiedig ag amddifadedd a’r 

amgylchiadau sy’n mynd gyda hynny. Mae rhai gyda mwy o amddifadedd 

cymdeithasol-economaidd nid yn unig yn fwy tebygol o gyflwyno gyda 

chanser newydd, maent yn llai tebygol o oroesi na’r sawl sy’n llai 

difreintiedig. 

Mae amrywiad arwyddocaol hefyd yn y cyfraddau o bobl rhy drwm neu’n 

ordew ymhlith oedolion a phlant yn dibynnu ar ble maent yn byw. Erbyn yr 

adeg y mae plant Torfaen yn cyrraedd y dosbarth derbyn yn yr ysgol, mae 

ffactorau sy’n gysylltiedig â lle maent yn byw eisoes yn effeithio eu pwysau, 

iechyd a lles. Mae hyn yn debyg i oedolion, gyda bod yn rhy drwm a 

gordewdra yn llawer mwy mynych yng ngogledd y fwrdeistref.  

Mae cyfraddau blynyddol o dair blynedd o ddata cyfun ar lefel AGEHG yn 

dangos bod gan Ogledd Pont-y-pwl, y Canol a’r Gorllewin gyfraddau o blant 

pedair a phump oed sy’n pwyso gormod neu sy’n ordew sy’n fwy na thri 

deg y cant (Ffigwr 25). Fel gwrthgyferbyniad, mae gan Dde-orllewin 

Cwmbrân gyfradd arwyddocaol is na Chymru, 19%, sef yr isaf yn Nhorfaen. 
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Ffigwr 25: Cyfraddau pwyso gormod a gordewdra yn ôl AGEHG yn Nhorfaen. 
Ffynhonnell: BIPAB o WIND. 

 

Mae cysylltiad cryf hefyd rhwng pobl sy’n byw mewn ardaloedd o 

amddifadedd lluosog uchel a lles meddyliol gwael – gydag 8% o’r bobl yn 

y cwintel lleiaf difreintiedig yn adrodd am gyflwr iechyd meddwl, o gymharu 

ag 20% yn y cwintel mwyaf difreintiedig (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2016. 

At hyn, ledled Cymru mae 24% o’r sawl sydd wedi bod yn ddi-waith am 

gyfnod maith neu erioed wedi gweithio, yn adrodd am gyflwr iechyd 

meddwl, o gymharu â 9% o oedolion mewn grwpiau rheoli a phroffesiynol 

(Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy i 

Bobl Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 2016). 

Mae cyfraddau hunan-laddiad yng Nghymru hefyd yn uwch mewn 

cymunedau mwy difreintiedig ac mae’n ymddangos bod y bwlch hwn yn 

mynd yn fwy. Mae hyn yn gyson â’r lenyddiaeth gyfredol ac yn tanlinellu y 

dylai rhwystro hunan-laddiad ddelio â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli mewn 

cymdeithas [63]. Tran nad oes data ar lefel is-Dorfaen i ddangos yn union 

ble mae’r problemau hyn yn codi yn y fwrdeistref, maent yn debygol o fod 

yn gysylltiedig ag anfantais gymdeithasol-economaidd – fel gyda salwch 

corfforol, mae data lefel genedlaethol yn awgrymu cysylltiad cryf rhwng 

amddifadedd lluosog a lles meddyliol gwael.  
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Mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog uchel hefyd yn 

fwy tebygol o fabwysiadu ymddygiad sy’n niweidio iechyd: 

 Yng Nghymru, mae bron i draean o bobl yn yr un rhan o bump mwyaf 
difreintiedig o’r boblogaeth yn ysmygu (29%), o gymharu ag 11% yn yr 

un rhan o bump lleiaf difreintiedig ac mae cyfraddau rhyw bedair gwaith 
yn uwch ymhlith pobl sy’n ddi-waith yn y tymor hir [69]. 

 Mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog uchel yn 
arwyddocaol mwy tebygol o fwyta llai o ffrwythau a llysiau a bwyta 

gormod o fwydydd sy’n uchel mewn braster, siwgr a halen, sy’n arbennig 

o ddrwg i’r iechyd. 
 Mae pobl ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn anweithgar yn gorfforol 

mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog uchel o gymharu â’u cymdogion 
llai difreintiedig. 

Yn ychwanegol at weithredu cyffredin cyd-gysylltiedig ar draws y tri maes 

bywyd i rwystro salwch rhag niweidio lles, mae angen arwyddocaol i wneud 

gwaith cyfrannol mwy a gwaith gwahanol gyda phobl o gefndiroedd 

cymdeithasol-economaidd difreintiedig os ydym i greu Cymru deg ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol.  

 

2.2.8 AMCANION LLES CENEDLAETHOL A’R HERIAU ALLWEDDOL 

Mae Tabl 7 yn rhoi crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd allweddol byrdymor, 

tymor canol a thymor hir ar gyfer yr adran lles cymdeithasol ac yn awgrymu 

os oes angen delio â nhw yn lleol, yn rhanbarthol a/neu’n genedlaethol. 

Mae goblygiadau posibl y tueddiadau hirdymor ar les dros yr 20-25 blynedd 

nesaf wedi eu nodi yn adran 3.10.  Mae Atodiad 4 yn rhoi crynodeb o’r holl 

heriau allweddol ar gyfer yr asesiad lles cyfan. 

Mae’r tabl hefyd yn nodi sut mae’r themâu yn gysylltiedig â’r amcanion lles 

cenedlaethol. Gellir gweld y cyfraniad i’r amcanion yn fanylach yn Atodiad 

3, yn gwneud y cysylltiad rhwng y data a sut  allai effeithio lles ac mae’n 

dangos lle gellid gwneud y mwyaf o’r cyfraniad tuag at les.  
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Tabl 7: Crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd lles cymdeithasol allweddol. 

2.3 LLES ECONOMAIDD 

Mae rhan nesaf yr asesiad yn ystyried economi Torfaen – y mathau o 

fusnesau, faint o bobl sy’n gweithio, beth maent yn ei wneud, eu haddysg 

a’u sgiliau, a faint maent yn ei ennill. 

Mae sicrhau gwaith a galluogi i bobl gyfrannu’n gadarnhaol i’r economi lleol 

yn fwy na dim ond cynyddu addysg a sgiliau. Mae hefyd yn bwysig bod gan 

bobl iechyd da yn ystod eu bywyd gwaith. Ym mhennod 3 byddwn yn 

ystyried yr heriau economaidd ac iechyd sy’n wynebu ein cymunedau, ac 

sy’n debygol o effeithio lles. 

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.
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2.3.1 MENTRAU GWEITHREDOL 

Mae 2055 o fentrau gweithredol yn Nhorfaen, 95.5% ohonynt yn ficro-

fentrau a mentrau bach a chanolig (SME) [17]. Diffinnir mentrau gweithredol 

fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y 

flwyddyn berthnasol (2016). Mae Torfaen wedi gweld gostyngiad yn nifer y 

mentrau gweithredol ers 2008, ond bellach wedi adfer i sefyllfa ychydig is 

na lefel 2008 yn 2014 (newid o 2160 i 2140).  Dros yr un cyfnod, mae 

Cymru wedi dilyn yr un duedd ond wedi adfer ychydig yn well yn gyffredinol 

gyda chynnydd 1% mewn mentrau gweithredol [18]. 

 
Tabl 8: Mentrau yn ôl band maint - Torfaen v Cymru. 
Ffynhonnell: Mentrau yn ôl Diwydiant (SIC2007), band maint ac ardal, StatsCymru, Rhag 2015 [18]. 

    

2.3.2 MATHAU O GYFLOGAETH  

Dengys ffigwr 26 bod llawer o bobl sy’n gweithio yn Nhorfaen (cyflogaeth 

gweithle) mewn swyddi sector cyhoeddus, O+P+Q (33.7%) o gymharu â 

Chymru (32.5%) [19].  Y sectorau cyflogaeth nesaf wedyn yw 

gweithgynhyrchu (16.1%), sy’n arwyddocaol uwch na Chymru (10.9%), 

yna’r fasnach manwerthu/moduron (14.9%) ychydig yn is na Chymru 

(15.7%).  Nid yw’r gweithwyr hyn yn byw yn Nhorfaen yn unig fel rheol. 

O edrych arni fel arall, dengys ffigwr 27 bod cyfran fawr o drigolion Torfaen 

yn gweithio mewn swyddi cysylltiedig â’r sector cyhoeddus, O+P+Q 

(32.1%) sy’n cymharu  gyda Chymru (32.5%) [20].  Y sectorau cyflogaeth 

uchaf wedyn yw’r fasnach fanwerthu/moduron (15.9%), yn cyfateb i Gymru 

(15.6%), yna gweithgynhyrchu (14.5%) sy’n arwyddocaol uwch na Chymru 

(10.5%).  Nid yw’r swyddi hyn wedi eu lleoli yn Nhorfaen yn unig. 

Y prif bwynt i’w nodi yn y gwahaniaethau rhwng y ddau graff isod yw bod 

mwy o swyddi gweithgynhyrchu wedi eu lleoli yn Nhorfaen, na thrigolion 

Torfaen sy’n gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu. A thybio bod swyddi 

 
Micro  

(0 - 9 o 

weithwyr) 

Bach  

(10 - 49 o 

weithwyr) 

Canolig 
(50 - 249 o 

weithwyr) 

Mawr  

(250 + o 

weithwyr) 

Torfaen  88.1 5.8 1.8 4.5 

Cymru 93.9 4.1 0.9 1.1 
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gweithgynhyrchu yn rhai â sgiliau, byddai’r gwahaniaeth net yn awgrymu 

bod angen dod â sgiliau o’r tu allan i’r fwrdeistref i helpu llenwi’r swyddi 

hyn. 

 

Ffigwr 26: Cyflogaeth gweithlu yn ôl diwydiant. 
Ffynhonnell: KS605EW, Cyfrifiad 2011 [19]. 



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 85 

 

  
 

 

Ffigwr 27: Cyflogaeth trigolion yn ôl diwydiant. 
Ffynhonnell: WP605EW, Cyfrifiad 2011 [20]. 

 

Mae nifer o gyflogwyr sector cyhoeddus wedi eu lleoli yn Nhorfaen. Ynghyd 

â’r Awdurdod Lleol a’r chwe chyngor tref neu gymuned a Choleg Gwent, 

mae gan y Bwrdd Iechyd nifer o ganolfannau iechyd ar hyn o bryd, ysbyty 

lleol yn y fwrdeistref a chynlluniau ar gyfer Canolfan Gofal Critigol 

Arbenigol. Mae gan nifer o gyfundrefnau bencadlys yn Nhorfaen – Heddlu 

Gwent a Swyddfa’r Comisiwn Heddlu a Throseddu, Cyngor Iechyd Cymuned 

Aneurin Bevan, Tai Cymunedol Bron Afon, Cartrefi Melin, Ymddiriedolaeth 

Hamdden Torfaen a Chynghrair Wirfoddol Torfaen – ynghyd â chanolfan 

ranbarthol Gwasanaeth Ambiwlans De Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn 

rhoi amrywiaeth o gyflogaeth i bobl leol ac yn cyfrannu tuag at yr economi 

leol trwy gyfrwng tai, cyflogau, caffael lleol a gweithwyr yn defnyddio 

busnesau lleol. Gallai’r ‘sefydliadau angor’ hyn efallai wneud cyfraniad mwy 

fyth i’r economi lleol a lles cymunedau lleol. 
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Nid yw’r Awdurdod Lleol yn darparu tai, gwasanaethau hamdden na gofal 

preswyl yn uniongyrchol gan eu bod yn cael eu darparu gan gyd-gwmnïau, 

ymddiriedolaethau neu fusnesau preifat. Fodd bynnag, gan yr Awdurdod 

Lleol y mae’r cynllunio strategol mewn perthynas â’r gwasanaethau hyn. 

 

2.3.3 LLE MAE POBL YN GWEITHIO  

Mae ffigwr 28 yn dangos bod 12,435 o drigolion Torfaen yn gweithio yng 

Nghwmbrân allan o 34,959; mae hyn yn cyfateb i ychydig dros un rhan o 

dair o drigolion sy’n gweithio (35.6%). Nid yw’r swm hwn yn cynnwys 

trigolion sy’n gweithio o’u cartref neu nad oes ganddynt le gwaith sefydlog. 

Mae niferoedd tebyg o drigolion Torfaen yn gweithio yn Mhont-y-pŵl i’r rhai 

sy’n teithio i’r de i weithio yng Nghasnewydd. Yn wir, mae nifer arwyddocaol 

o bobl yn teithio i Gasnewydd o Gwmbrân, Pont-y-pŵl a Blaenafon. Mae 

hyn yn atgyfnerthu’r angen am gysylltiadau cludiant da rhwng y tair ardal 

a lleoliadau cyflogaeth mawr eraill gan gynnwys Casnewydd, Caerdydd, 

Caerffili a Bryste.  

Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio efallai na fydd economi cenedlaethau’r 

dyfodol angen cysylltiadau cludiant o’r fath. At hyn, efallai na fydd lleoliad 

y gwaith yn aros yr un fath. Mwy am hyn yn adran 3.5. 

 

 

Ffigwr 28: Gweithle trigolion Torfaen. 
Ffynhonnell: Llif Gwaith Tarddiad-Cyrchfan, Cyfrifiad [21]. 
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2.3.4 CYMWYSTERAU 

Mae cael addysg dda yn medru chwarae rôl hollbwysig o ran galluogi i bobl 

ifanc wneud y mwyaf o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, cyflawni eu 

potensial a gwneud cyfraniad i’r economi [7]. 

Mae pobl gyda mwy o gymwysterau fel rheol wedi cael cychwyn da mewn 

bywyd, maent yn mynd ymlaen i gael swyddi gwell gyda chyflogau uwch, 

yn medru defnyddio gwasanaethau yn well a bod ag iechyd gwell. 

Dengys ffigwr 29 ganran disgyblion 15 oed sydd wedi cyflawni trothwy lefel 

2 (5 gradd TGAU A*-C neu fwy) dros y cyfnod 2010/11 i 2014/15 

(blynyddoedd academaidd). Gwelodd Torfaen gynnydd o 21.7 y cant dros 

y cyfnod i 83.1%. Mae hyn yn cymharu ag 16.8 pwynt canrannol ar gyfer 

Cymru i 84.1% o’r disgyblion 15 oed sydd wedi cyflawni trothwy lefel 2 (5 

gradd A*-C TGAU neu fwy) [7]. 

 

 

 
 
 
Ffigwr 29: Canran disgyblion 15 oed sydd wedi cyflawni trothwy lefel 2. 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7). 

 

Mae Ffigwr 30 yn dangos canran y disgyblion 15 oed sydd wedi cyflawni’r 

trothwy lefel 2 (cynhwysol) (L2+) (5 TGAU neu fwy gradd A*-C gan 

gynnwys Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf a Mathemateg) dros y 

cyfnod 2010/11 i 2014/15 (blynyddoedd academaidd). Gwelodd Torfaen 

gynnydd o 13.7% dros y cyfnod i 56.7%. Mae hyn yn cymharu â chynnydd 

o 7.8%  i Gymru i 57.9% o ddisgybion 15 oed a gyflawnodd trothwy lefel 2 
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(L2+) (5 TGAU neu fwy gradd A*-C gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg fel 

iaith gyntaf a Mathemateg) [7]. 

 

 

 
 
Ffigwr 30: Canran disgyblion 15 oed a gyflawnodd trothwy lefel 2 gan gynnwys TGAU gradd A*-C 
mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf a Mathemateg. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 

Dengys Ffigwr 31 ganran holl blant 7 oed yn cyflawni’r lefel ddisgwyliedig 

ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen dros y cyfnod 2011/12 a 2014/15 

(blynyddoedd academaidd). Cynyddodd y gyfradd yn Nhorfaen dros y 

cyfnod, yn adlewyrchu’r duedd yng Nghymru. Yn 2014-15, cyflawnodd 

86.0% o blant 7 oed yn Nhorfaen y lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod 

Sylfaen, sy’n cymharu â 86.8% ar gyfer Cymru [7]. 

 

 

 
 

 
 
 
Ffigwr 31: Canran holl blant 7 oed yn cyflawni’r lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd  Cyfnod Sylfaen. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 
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Dengys Ffigwr 32 ganran y bobl oedran gwaith heb gymwysterau dros y 

cyfnod 2011 i 2015. Yn 2015, roedd 9.7% o’r boblogaeth oedran gwaith yn 

Nhorfaen heb gymwysterau. Mae hyn yn cymharu â 9.5% ar gyfer Cymru 
[7]. 

 

 

 
 
 
Ffigwr 32:Canran pobl oedran gwaith heb gymwysterau. 
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol [7]. 

 

Mae Ffigwr 33 yn dangos canran y bobl oedran gwaith sydd â cymwsterau  

lefel 3 neu uwch y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF) dros y 

cyfnod 2011 i 2015. Gwelodd Torfaen gynnydd o 8.9 pwynt canran dros y 

cyfnod 5 mlynedd i 53.2% yn 2015. Mae hyn yn cymharu â chynnydd o 5.1 

pwynt canran dros yr un cyfnod i 57.5% yn 2015 ar gyfer Cymru [7]. 
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Ffigwr 33: Canran pobl oedran gwaith gyda chymwysterau i lefel 3 NQF neu uwch. 
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol [7]. 

 

O ran cymwysterau lefel uwch, dengys Ffigwr 34  ganran y bobl oedran 

gwaith gyda chymwysterau i lefel 4 NQF neu uwch dros y cyfnod 2011 i 

2015. Gwelodd Torfaen gynnydd o 4.4. pwynt canran dros y cyfnod i 28.8% 

yn 2015. Mae hyn yn cymharu â chynnydd o 4.6% ar gyfer Cymru i 36.1% 
[7]. 

 

 

 
 
 

 
 
Ffigwr 34: Canran pobl oedran gwaith gyda chymwysterau i lefel 4 NQF neu uwch. 
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol [7]. 
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Mae 11% o boblogaeth oedran gwaith Torfaen (18 i 64 oed) heb 

gymwysterau, o gymharu â 10% yng Nghymru. I’r rhai â chymwysterau 

islaw lefel 2, mae 16% yn Nhorfaen, sy’n uwch na Chymru (14%) [7]. 

I grynhoi, mae cymwysterau a sgiliau yn Nhorfaen a Chymru yn cynyddu 

dros amser, ond erys Torfaen yn is na Chymru.  

 

2.3.5 CYFLOG AR GYFARTALEDD 

Ledled Torfaen, Cymru a Phrydain Fawr, mae bwlch arwyddocaol mewn 

cyflog i ddynion a menywod mewn gwaith llawn-amser, lle mae menywod 

yn ennill swm sylweddol is. At hyn, mae cyflog wythnosol ar gyfartaledd ar 

gyfer dynion a menywod yn Nhorfaen na Chymru yn is, sydd yn ei dro yn 

is na chyfartaledd Prydain [22]. 

 

 

 

Ffigwr 35: Cyflog wythnosol gros dynion v menywod 
Ffynhonnell: Arolwg blynyddol yr ONS o oriau ac enillion, dadansoddiad gweithle, 2015, trwy law 

NOMIS [22]. 

 

Mae Adroddiad Bwlch rhwng y Rhywiau Byd-eang Fforwm Economaidd y 

Byd 2016 yn mesur anghyfartaledd rhwng menywod a dynion mewn 
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pedwar maes allweddol: iechyd, addysg, economi a gwleidyddiaeth ar gyfer 

144 o wledydd dros amser [23]. Mae hwn yn dangos y gall pob gwlad wneud 

mwy i gau’r bwlch rhwng y rhywiau. Mae gan y DU sgôr cyffredinol o 20 

(allan o 144), lle mae’r sgôr uchaf yn 1 (cydraddoldeb) a’r sgôr isaf yn 0 

(anghydraddoldeb). Mae’r DU hefyd yn sgorio 20 yn ôl grŵp incwm ac er ei 

fod yn y grŵp incwm uchaf sy’n perfformio orau o’r gwledydd, mae lle i 

wella o hyd. 

Mae’r adroddiad hefyd yn amlygu corff cynyddol o ymchwil a thystiolaeth 

sy’n awgrymu y gall cydraddoldeb rhwng y rhywiau ddod yn hwb allweddol 

o ffyniant a thwf incwm [23]. 

 

2.3.6 AMDDIFADEDD INCWM 

Ystyrir yn gyffredinol mai cael gwaith yw’r llwybr gorau allan o dlodi, ond 

lle mae cyflog isel, oriau gwaith isel neu’r ddau, yna nid yw hyn bob amser 

yn wir. Yng Nghymru, mae mwyafrif y rhai sy’n byw ar incwm isel nawr yn 

byw ar aelwyd sy’n gweithio [13]. Mae Torfaen yn ardal a effeithir yn 

gynyddol gan raglen diwygio lles Llywodraeth y DU, oherwydd nifer y 

contractau cyflog isel, oriau isel ac mae hyn yn gweld mwy o bobl yn symud 

i dlodi.  

Dengys Ffigwr 36 ganran y boblogaeth mewn amddifadedd incwm ledled 

Torfaen ar gyfer 2013-2015. Mae rhannau tywyllach y map yn cynrychioli’r 

ardaloedd hynny gyda’r canran uwch o’r boblogaeth mewn amddifadedd 

incwm. Ystyrir bod y rhai mewn amddifadedd incwm yn bobl sy’n hawlio 

budd-daliadau cysylltiedig ag incwm, rhai sy’n derbyn credyd treth neu rai 

sy’n geiswyr lloches a gefnogir [7]. 
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Ffigwr 36: Canran y boblogaeth mewn  amddifadedd incwm, 2013-2015. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [14]. 

 

Mae Tabl 9 yn rhoi trosolwg o gyfraddau tlodi ar draws yr Ardal Gynnyrch 

Ehangach Haen Isel yn Nhorfaen. 
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Tabl 9: Trosolwg o gyfraddau tlodi ar draws Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel yn Nhorfaen.  
Ffynhonnell: CACI Paycheck [24]. 
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Mae Tabl 10 yn nodi sut mae’r profiad o dlodi yn amrywio’n arwyddocaol 

rhwng grwpiau oedran, ynghyd â lleoliad. Rydym ond wedi cynnwys data 

ar gyfer y gorau a’r gwaethaf, ond ar draws pob Ardal Gynnyrch Ehangach 

Haen Isel mae amrywiaeth arwyddocaol. Werth ei amlygu yw Cwmbrân 

Uchaf 1 lle mae 78% o blant 0-4 oed yn byw ar aelwyd gydag amddifadedd 

incwm. Hefyd Trefethin 1 lle mae 74% o blant 0-4 oed a 71% o rai 5-9 oed 

yn byw ar aelwyd lle mae amddifadedd incwm. O ran y cymunedau llai 

difreintiedig, werth ei nodi yw New Inn 3, lle mae 0% o blant 0-4 oed a 0% 

o rai 19-24 yn byw ar aelwyd lle mae amddifadedd incwm a De Llanyrafon 

2 a Phanteg 1, lle mae 3% o blant 0-4 oed yn byw ar aelwyd lle mae 

amddifadedd incwm. 

 

Tabl 10: Lefelau Tlodi yn ôl Grŵp Oedran a Lleoliad. 
Ffynhonnell: WIMD [14]. 

 

Dengys Ffigwr 37 ganran y bobl mewn oedran gwaith a oedd yn hawlio 

budd-daliadau dros y cyfnod Chwefror 2013 i Chwefror 2016. Gwelodd 

Torfaen ostyngiad cyson dros y cyfnod sy’n adlewyrchu’r duedd ar gyfer 

Cymru. Ym mis Chwefror 2016, roedd cyfradd y bobl oedran gwaith yn 

hawlio budd-daliadau yn uwch yn Nghorfaen na Chymru,  17.0% a 15.2% 

yn eu tro [7]. 
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Ffigwr 37: Canran pobl oedran gwaith sy’n hawlio budd-daliadau. 

Ffynhonnell: Adran Gwaith a Phensiynau [7]. 

 

2.3.7 DIWEITHDRA A BOD HEB WAITH 

Dengys Ffigwr 38 nad oes gwahaniaerh arwyddocaol rhwng ffigurau 

diweithdra yn Nhorfaen (5.1%) a chyfartaledd Cymru (5.0%).  

 

 

Ffigwr 38: Cyfradd Ddiweithdra 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Blynyddol, 2004-2016, ONS, trwy law NOMIS [24]. 

Dengys data gan yr ONS y canran o bobl mewn oedran gwaith sy’n weithgar 

yn economaidd dros y cyfnod Mawrth 2013 i Fawrth 2016. Mae’r duedd yn 

Nhorfaen yn debyg i un Cymru gydag ond newidiadau bychain dros amser. 

Ym mis Mawrth 2016 roedd canran uwch o bobl oedran gwaith sy’n 
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economaidd weithgar yn Nhorfaen nac yng Nghymru 76.8% a 75.3% yn eu 

tro [7].  

Mae data’r ONS hefyd yn dangos canran pobl mewn oedran gwaith sydd 

wedi eu cyflogi yn y cyfnod Mawrth 2013 i Fawrth 2016. Unwaith eto, dim 

ond newidiadau bach dros amser a fu yn Nhorfaen a Chymru. Ym mis 

Mawrth 2016 roedd canran uwch o bobl oedran gwaith yn cael eu cyflogi 

yn Nhorfaen - 72.1% - o gymharu â 71.1% ar gyfer Cymru [7].  

Dengys Ffigwr 39 y canran o aelwydydd heb waith dros y cyfnod 2010 i 

2014. Gwelodd Torfaen ostyngiad o 1.1 pwynt canran dros y cyfnod o 

gymharu â gostyngiad o 3.2 pwynt canran ar gyfer Cymru [7]. 

 

 

Ffigwr 39: Canran aelwydydd heb waith. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 

 

Mae nifer y gweithwyr dros 50 oed yn dod yn gynyddol bwysig i les 

economaidd wrth i’r boblogaeth newid a chyda phobl yn byw yn hirach. 

Dengys Ffigwr 40 ganran y bobl oedran gwaith 50 oed a throsodd sydd wedi 

eu cyflogi yn y cyfnod 2011-12 i 2015-16. Dros y cyfnod roedd cynnydd o 

4.6 pwynt canran yn Nhorfaen i 37.8% yn 2015-16. Gwelodd Cymru hefyd 

gynnydd o 2.7 pwynt canran dros y cyfnod i 37.7% [7]. 
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Ffigwr 40: Canran pobl oedran gwaith 50+ oed sydd wedi eu cyflogi. 
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol [7]. 

 

2.3.8 DDIM MEWN ADDYSG LAWN-AMSER, CYFLOGAETH NEU 

HYFFORDDIANT 

Dengys Ffigwr 41 ganran ymadawyr ysgol Blwyddyn 11 nad ydynt mewn 

cyflogaeth, addysg lawn-amser neu hyfforddiant seiliedig ar waith ar gyfer 

pobl ifanc (NEET). Bu gostyniad cyffredinol yn y canran o rai NEET dros y 

cyfnod pum mlynedd, gyda gostyngiad o 4.8 pwynt canran yn Nhorfaen i 

1.9% yn 2015, ac mae wedi bod yn gyson is na Chymru ers 2013.  Mae 

hyn yn cymharu â gostyngiad o 1.6 pwynt canran i 2.8% ar gyfer Cymru. 

Mae’r stori ar gyfer ymadawyr ysgol Blwyddyn 13 i’r gwrthwyneb, gan fod 

Torfaen yn uwch na Chymru, gyda gostyngiad cyffredinol bach dros y 

cyfnod o 0.8% i 4.7% yn 2015, tra bo Cymru wedi syrthio 2.6% i 3.8%, ac 

wedi bod yn is na Thorfaen ers 2012. 
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Ffigwr 41: Nifer Ymadawyr Ysgol Blwyddyn 11 nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg lawn-amser neu 

hyfforddiant seiliedig ar waith ar gyfer pobl ifanc. 
Ffynhonnell: Gyrfa Cymru (2016), Cyrchfannau – Yn ôl AALl - Blwyddyn 11. 

 

Mae Ffigwr 42 yn dangos canran ymadawyr ysgol Blwyddyn 13 nad ydynt 

mewn cyflogaeth, addysg lawn-amser neu hyfforddiant seiliedig ar waith ar 

gyfer pobl ifanc (NEET). Bu gostyngiad cyffredinol yn y canran o rai NEET 

dros y cyfnod pum mlynedd, gyda gostyngiad o 0.8 pwynt canran yn 

Nhorfaen i 4.7% yn 2015. Mae hyn yn cymharu â gostyngiad o 2.6 pwynt 

canran i 3.8% ar gyfer Cymru [7]. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Ffigwr 42: Canran ymadawyr ysgol Blwyddyn 13 sy’n NEET. 
Ffynhonnell: Gyrfa Cymru. 
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2.3.9 GOFAL PLANT 

Dan y Ddeddf Gofal Plant 2006, mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd 

statudol i sicrhau gofal plant digonol i ddiwallu anghenion rhieni a gofalwyr 

yn eu hardaloedd sy’n gweithio, ar gyfer plant hyd at 1 Medi ar ôl iddynt 

gyrraedd 14 oed, neu nes byddant yn cyrraedd 18 oed yn achos plant ag 

anabledd. Ymgymerwyd â’r asesiad digonolrwydd gofal plant diweddaraf yn 

2014 [25]. Roedd yn cynnwys dadansoddiad bwlch yn seiliedig ar wybodaeth 

a ddarparwyd gan ymatebwyr i arolwg rhieni/gofalwyr a oedd yn adnabod 

y canlynol: 

 Mae mwyafrif teuluoedd Torfaen yn defnyddio gofal plant (82.5% o’r 

953 o ymatebwyr). 

 Fforddiadwyedd yw’r rhwystr mwyaf i gael gofal plant. 

 Mae oriau agor a hyblygrwydd gofal plant yn rhwystrau i gael gofal 

plant i rai teuluoedd.  

 Mae anfodlonrwydd gyda gofal plant ymhlith rhieni/gofalwyr sy’n 

defnyddio gofal plant yn fwy yn ystod gwyliau’r ysgol nac yn ystod y 

tymor. 

 Mae bylchau yn y mathau o ddarpariaeth gofal plant yn effeithio 

teuluoedd yn Nhorfaen, ond ni ystyrir bod hyn mor bwysig â 

fforddiadwyedd. 

 Mae bylchau yn y ddarpariaeth yn amrywio yn ôl oedran ac amser y 

flwyddyn. Mae’n awgrymu bod bylchau mewn gofal plant yn ystod 

gwyliau’r ysgol ac i blant hŷn. 

Dangosodd arolwg a gyhoeddwyd gan Siambr Fasnach Prydain, mewn 

partneriaeth â Phrifysgol Middlesex, o 1600 o fusnesau’r DU ym mis Awst 

2016 ar gost ac argaeledd gofal plant a’i effaith ar y gweithlu, bod 28% o 

fusnesau wedi gweld gostyngiad mewn oriau gwaith gan staff oherwydd 

cost gofal plant; mae 9% wedi gweld gweithwyr yn gadael eu busnes ac 

mae 33% o fusnesau yn ystyried bod argaeledd gofal plant yn fater 

allweddol o ran recriwtio a chadw staff [26].  

 

2.3.10 SAFLEOEDD DATBLYGU STRATEGOL  

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn pennu strategaeth ddatblygu, polisïau 

manwl a chynigion ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn y dyfodol y 
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Nhorfaen. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn adnabod 7 ardal gweithredu 

strategol ar gyfer datblygiad yn Nhorfaen (a ddangosir yn nhabl 11) [27]. 

Mae’r cynllun presennol yn adnabod pwysigrwydd cael tir cyflogaeth heb 

gyfyngiad ac sydd ar gael yn hawdd, a bod llawer o’r eiddo cyflogaeth 

presennol angen eu hadnewyddu neu eu diweddaru er mwyn cael economi 

mwy amrywiol. 

Mae’r cynllun hefyd yn amlygu bod Torfaen yn dioddef gwahaniad gogledd-

de o ran buddsoddiad a diddordeb y sector preifat. Tra bo’r de yn denu’r 

buddsoddiad a’r gweithgaredd economaidd mwyaf, nid yw gogledd Torfaen 

yn denu diddordeb o’r fath.  

Ystyrir bod y seilwaith cludiant i’r gogledd a hygyrchedd cyffredinol yn 

rhwystr arwyddocaol i gynhyrchu datblygiad economaidd. Mae problemau 

topograffi a mynediad yng nghanol a gogledd y fwrdeistref hefyd yn 

cyfyngu cyfleoedd datblygu.  

 

Safle Disgrifiad / Cynnydd 

SAA1 Stribed 

ddwyreiniol, 

canol 

Cwmbrân 

Cafodd y safle defnydd cymysg tir llwyd hwn ganiatâd cynllunio 

yn 2014; mae siop Morrisons bellach wedi ei hadeiladu; mae 

ffatri 5.6ha B2 Meritor wedi ei lleihau o ran maint a’i chadw, ac 

mae’r safle 2.7ha B1 / gwesty gweddillol nawr yn debygol o gael 

ei dddefnyddio ar gyfer Campws Addysg Bellach 16+ Torfaen. 

Yn hyn o beth, disgwyl am ganlyniad y campws 16+, efallai y 

bydd angen newid yr dangosyddion/targedau ar gyfer yr 

elfennau B1/gwesty. 

SAA2 Ochr y 

Gamlas, 

Cwmbrân 

Dyrennir y safle defnydd cymysg tir llwyd hwn yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar gyfer 150 tŷ annedd. Nid oes cais cynllunio 

wedi ei gyflwyno hyd yma ac felly ar ei hôl hi. 

SAA3 Llantarnam, 

Cwmbrân 

Mae’r safle tir glas hwn wedi cael caniatâd cynllunio amlinell 

(Gorffennaf 2015) ar gyfer hyd at 450 tŷ annedd, defnydd 

cyflogaeth B1, canolfan gymdogaeth. 

SAA4 Mamhilad, 

Pont-y-pŵl  

Nid yw’r safle tir llwyd/tir glas hwn, yn Ardal Is-farchnad Tai 

Pont-y-pŵl, wedi cael caniatâd cynllunio eto. Mae Fframwaith 

Datblygu drafft yn ymddangos, ond mae cyflawni’r safle hwn yn 

arwyddocaol ar ei hôl hi. Mae diffyg cyflawni hyn yn achosi 

pryder, gan mai dyma’r safle strategol allweddol a oedd i 

gyflawni 690 o dai annedd yng nghyfnod y cynllun i wasanaethu 
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Ardal Marchnad Dai Pont-y-pŵl ac felly yn gyfrannwr allweddol 

o ran cyrraedd targed tai y Cynllun Datblygu Lleol. Mae 

tirfeddianwyr wedi awgrymu eu bod yn rhagweld cyflwyno cais 

cynllunio ar gyfer y safle yn yr hydref 2016. 

SAA5 The British, 

Talywain, 

Pont-y-pŵl  

Nid yw’r safle adfer tir llwyd hwn, yn  Ardal Is-farchnad Dai Pont-

y-pŵl, yn debygol o weld datblygiad o’r newydd yn ystod cyfnod 

y Cynllun. Mae’r Cyngor wedi ystyried a chymeradwyo adroddiad 

sy’n argymell bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn prynu’r 

safle. 

SAA6 De 

Sebastopol, 

Cwmbrân 

Cafodd y safle strategol tir glas hwn ganiatâd cynllunio amlinell 

ym mis Ionawr 2014 ac eto ym mis Hydref 2014; ac mae cais 

materion neilltuedig ar gyfer Cyfnod 1af o 210 o dai annedd 

bellach wedi ei gymeradwyo ac mae’r gwaith wedi dechrau ar y 

safle. 

SAA7 Llanfrechfa 

Grange, 

Cwmbrân 

Mae gan Ysbyty SCCC ganiatâd cynllunio ac mae peth rhag-waith 

wedi ei gwblhau; cymeradwywyd yr achos busnes ond mae data 

cwblhau wedi ei roi’n ôl i 2022. 

Nid yw’r Ymddiriedolaeth Iechyd yn symud ymlaen â’r safle tai 

a’r ffordd gyswllt newydd bosibl gan ei bod yn canolbwyntio ar 

yr SCCC. 

Nid yw Llywodraeth Cymru yn symud ymlaen â’r safle cyflogaeth 

ac mae pryderon y  bydd mynediad a chostau lefelu yn gwneud 

yr elfen gyflogaeth yn aneconomaidd. 

 

Tabl 11: Diweddarwyd (gan Gynllunio i’r Dyfodol CBST, Tach 2016) o’r Cynllun Datblygu Lleol. 
Ffynhonnell: Adroddiad Monitro Blynyddol 2016 [28]. 

 

2.3.11 MANWERTHU A HAMDDEN 

Mae Tabl 12 yn dangos cyfraddau unedau gwag ers dechrau cyfnod y 

Cynllun Datblygu Lleol yn 2013 (noder: ymgymerwyd ag arolygon 2006 a 

2010 gan GVA ac arolygon 2015 / 2016 gan y Cyngor, a defnyddiwyd 

gwahanol ardaloedd yng nghanol y dref, yn enwedig yng Nghwmbrân) [28].  

Mae’r canlyniadau yn gymysg, ond yn gyffredinol yn adlewyrchu tueddiadau 

cenedlaethol. Mae Pont-y-pŵl wedi gweld gostyngiad mewn unedau gwag 

ac mae cyfradd Cwmbrân yn parhau i fod islaw’r cyfartaledd cenedlaethol. 
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Canol y Dref 
Arolwg 
2006 

Arolwg 
2010 

Arolwg 
2015 

Arolwg 
2016 

Cwmbrân 2.0% 4.3% 5.4% 7.4% 

Pont-y-pŵl  16.2% 24.0% 13.8% 11% 

Blaenadon 26.0% 12.0% 18.0%* 25% 

Cyfartaledd 

Cenedlaethol 
8.0% 11.1% 10.4% 12.4% 

 
Tabl 12: Cyfraddau Unedau Gwag Canol y Dref yn Nhorfaen. Noder * wedi ei adrodd yn anghywir fel 
13% yn 2015. 
Ffynhonnell: Adroddiad Monitro Blynyddol 2016 [28]. 

 

2.3.12 TWRISTIAETH 

Mae Torfaen yn lle deniadol i bobl ymweld ag o, o Safle Treftadaeth y Byd 

yng ngogledd y fwrdeistref; tref marchnad Fictoraidd Pont-y-pŵl yn y canol, 

a thref newydd Cwmbrân yn y de. Mae atyniadau lleol i dwristiaid yn 

cynnwys Amgueddfa Lo Genedlaethol y Pwll Mawr, Llethr Sgïo Pont-y-pŵl, 

Fferm Gymunedol Greenmeadow, a Maenor Llanyrafon [29]. Mae nifer  o 

safleoedd ledled y fwrdeistref yn cynnig digwyddiadau celfyddydol a 

diwylliannol, gan gynnwys Neuadd y Gweithwyr Blaenafon, Amgueddfa 

Pont-y-pŵl, Theatr Congress a Chanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange. 

Mae hefyd amrywiaeth o fannau gwyrdd agored, hygyrch o’r dirwedd 

ddiwydiannol a Llynnoedd Garn yn y gogledd, cefn gwlad agored o gwmpas 

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu a Pharc Pont-y-pŵl, ac yn y de Llyn 

Cychod Cwmbrân a Chronfa Llandegfedd. Mae Afon Lwyd hefyd yn rhedeg 

trwy’r fwrdeistref. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn chwarae rhan yn ymchwil 

blynyddol STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor) [30].  Yn 

2015 dangosodd hwn: 

 Daeth oddeutu 1.3 miliwn o ymwelwyr i Dorfaen, gan gynhyrchu 

gwariant o £69.8 miliwn. Tra bo nifer ymwelwyr wedi aros yn gyson 

ers 2010, y cynnydd rhwng 2014 a 2015 oedd 5.4%. 

 Roedd 64% o’r ymwelwyr yn ymwelwyr dydd a gyfrannodd 42% i 

wariant ymwelwyr yn y fwrdeistref. 

 Roedd bron i 26% yn aros gyda Ffrindiau neu Berthnasau, a 

gynhyrchodd 30% tuag at wariant ymwelwyr. 
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 Roedd 10% yn aros gyda gweithredwyr llety masnachol, sy’n 

gynnydd o 3.6% o 2014 i 2015, yn cynhyrchu 28% o’r gwariant 

cyffredinol. 

 Yn ystod 2015, tybir bod 906 o swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi 

eu priodoli’n uniongyrchol i dwristiaeth, cynnydd o 7.8% ers 2014. 

Amlygodd astudiaeth Deep Place Pont-y-pŵl y potensial roedd gan 

dwristiaeth i gynyddu ei gyfraniad i’r economi lleol [4]. Nododd gyfleoedd yn 

ymwneud â gwella Pont-y-pŵl – yr hyn a gynigir a phrofiadau ymwelwyr -  

a hefyd cyfle ehangach sy’n gysylltiedig â’r cynigion i adfer Camlas Sir 

Fynwy ac Aberhonddu a allai “ledaenu twristiaeth yn fwy eang ar draws 

Torfaen”. 

 

2.3.13 CYFRANOGIAD BUSNES 

Ymatebodd 31 o fusnesau i’r holiadur lles ac rydym wedi adnabod 

ymgysylltu â mwy o fusnesau fel maes lle medrwn wella yn y dyfodol. 

Roedd busnesau hefyd yn cymryd rhan yn y sesiynau mannau meddwl.  

Cafwyd amrywiol ymatebion ac roedd problemau cyffredin yn cynnwys: 

pryder ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd a chanfod staff 

gyda’r sgiliau iawn yn lleol (er nad oedd hyn yn broblem i rai busnesau). 

Teimlai rhai ymatebwyr y gallai busnesau weithio’n well gyda’i gilydd i 

gefnogi ei gilydd, a hoffent hefyd weld mwy o gymorth gan wasanaethau 

cyhoeddus. 

 

2.3.14 AMCANION LLES CENEDLAETHOL A HERIAU ALLWEDDOL 

Mae Tabl 13 yn rhoi crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd byrdymor, tymor 

canol a hirdymor allweddol ar gyfer yr adran lles economaidd ac yn 

awgrymu os oes angen delio â nhw yn lleol, yn rhanbarthol a/neu’n 

genedlaethol. Mae goblygiadau posibl tueddiadau hirdymor ar les dros yr 

20-25 blynedd nesaf wedi eu nodi yn adran 3.10. Mae Atodiad 4 yn rhoi 

crynodeb o’r holl heriau allweddol ar gyfer yr asesiad lles cyfan. 

Mae’r tabl hefyd yn rhoi ‘cipolwg’ o sut mae’r themâu yn cysylltu â’r 

amcanion cenedlaethol. Gellir gweld y cyfraniad i’r amcanion yn fanylach 

yn Atodiad 3, gan wneud y cysylltiad rhwng y data a sut allai effeithio lles 

ac mae’n dangos lle gellid gwneud y mwyaf o’r cyfraniad i les. 
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Tabl 13:Crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd economaidd allweddol. 

 

2.4 LLES AMGYLCHEDDOL 
Wales’ natural resources and ecosystems are at the heart of everything we do. Natural 

Mae adnoddau naturiol - yr aer, tir, dŵr, bywyd gwyllt, planhigion a phridd 

- yn cyflenwi ein hanghenion sylfaenol, gan gynnwys bwyd, egni a 

diogelwch. Maent yn helpu i’n cadw’n iach [31]. Lle mae adnoddau naturiol 

dan bwysau, mae hyn yn risg i les hirdymor cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol. 

Mae gwella rheolaeth ein hadnoddau naturiol yn golygu y bydd yn haws i 

ni ddelio â heriau megis newid yn yr hinsawdd, trechu tlodi ac 

anghydraddoldeb, a gwella iechyd pobl. 

 

  

T
h

e
m

a

Heriau a chyfleoedd

B
y
rd

y
m

o
r 

(
0

-

5
 m

ly
n

e
d

d
)

T
y
m

o
r 

c
a
n

o
l 

(
5

-1
0

 

m
ly

n
e
d

d
)

H
ir

d
y
m

o
r 

(
1

0
-

2
5

 m
ly

n
e
d

d
)

?

L
le

o
l

R
h

a
n

b
a
rt

h
o
l

C
e
n

e
d

la
e
th

o
l 

(
L
lC

 a
 D

U
)

Cynnal twf economaidd / cynhyrchu cyfoeth trwy sicrhau 

gwaith da.

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.

E
c
o
n

o
m

i

Cyfraniad tuag at yr amcanion:

Cymru mwy 
cyfartal Cymru iachach

Cymru 
ffyniannus

Cymru gydnerth

Cymru gyda 
diwyllliant 

bywiog ac iaith 
Gymraeg sy'n 



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 106 

 

  
 

2.4.1 ASEDAU NATURIOL 

Mae amgylchedd naturiol Torfaen yn ased gwerthfawr, yn rhan o’n 

treftadaeth a’n dyfodol, o gorsydd mawn i weundiroedd grugog, o 

goedlannau hynafol i ddolydd blodau gwyllt. Yn Nhorfaen mae 4 Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, 7 Cronfa Natur Leol, 213 Safle o 

Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur, 1 Safle Treftadaeth y Byd (Tirwedd 

Ddiwydiannol Blaenafon), 8 Ardal Tirwedd Arbennig ac 1 Tirwedd o 

Bwysigrwydd Hanesyddol Eithriadol [32]. 

Ynghyd â’r manteision lles amlycaf y mae’r amgylchedd naturiol yn eu rhoi 

i ni, gan gynnwys bwyd, coed, tanwydd ac adloniant, mae gwasanaethau 

llai gweladwy hefyd yn cael eu darparu gan ein tir, sy’n cynnwys cadw dŵr, 

cefnogi pryfetach peillio a storio carbon. 

Mae’n bwysig ein bod yn deall y gwasanaethau hyn (a elwir yn wasanaethau 

ecosystem) er mwyn medru cymryd penderfyniadau gwybodus o ran sut 

orau i reoli tir a’r galwadau cystadleuol a roddir ar ein hadnoddau naturiol. 

Mae Strategaeth Seilwaith Werdd ar gyfer Torfaen yn cael ei pharatoi ar 

hyn o bryd, a fydd yn darparu mecanwaith ar gyfer asesu’r gwasanaethau 

ecosystem a ddarperir gan asedau seilwaith gwyrdd Torfaen. Bydd yr 

asesiad yn adnabod meysydd o angen am bob gwasanaeth a lle’n briodol, 

ymyriadau a fyddai’n rhoi’r manteision mwyaf i bobl ac i natur.  

Mae amcan Cymru Gydnerth yn benodol yn pwysleisio’r angen i gynnal a 

gwella amgylchedd naturiol amrywiol gydag ecosystemau swyddogaethol 

iach, gan ei bod yn hollbwysig i les ein cymunedau. Mae Cyfoeth Naturiol 

Cymru yn ddiweddar wedi cyhoedd Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol 

sy’n ystyried cyflwr adnoddau naturiol Cymru a’u gwytnwch neu wendid i 

ffactorau megis hinsawdd sy’n newid. Mae’r adroddiad yn nodi rhai o’r 

manteision lles lluosog a ddarperir gan adnoddau naturiol Cymru, gan 

gynnwys [31]: 

 951 miliwn litr o ddŵr yfed bob dydd. 

 14 miliwn tunnell o raean y flwyddyn, ar gyfer adeiladu a defnyddiau 

eraill. 

 8,919 awr gigawat o ynni o ffynonellau adnewyddadwy, ac yn codi, 

gan greu diwydiant ynni adnewyddadwy sy’n cyflogi 2,000 o bobl. 

 410 miliwn tunnell o garbon yn cael ei storio yn y pridd i ddelio ag 

allyriannau a gwarchod yn erbyn newid yn yr hinsawdd. 

 28% o oedolion yn cyrraedd lefel a argymhellir o weithgaredd 

corfforol mewn gweithgareddau awyr agored. 
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 Cynnwys cymunedau wrth reoli eu parciau a’u coedlannau lleol, y 

dangoswyd ei fod yn gwella cydlyniant cymunedol ac yn lleihau 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi helpu mapio rhai o’r gwasanaethau a 

ddarperir gan ein seilwaith gwyrdd ar gyfer Torfaen, y medrwn ei 

ddefnyddio i gynllunio at y dyfodol [33]. Mae’r gwaith hwn yn pwysleisio pa 

mor bwysig yw mannau gleision ar gyfer ein lles. Byddwn yn cyfeirio at yr 

wybodaeth hon a sut mae’n ymwneud â lles ein cymunedau yn nes ymlaen 

yn yr asesiad. 

Yn y dyfodol, cyhoeddir Datganiadau Ardal gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn 

cynnwys gwybodaeth ar adnoddau naturiol. Unwaith y byddant ar gael 

byddwn yn defnyddio’r datganiadau hyn i lunio ein hagwedd tuag at 

gynllunio ar gyfer lles. Yn y cyfamser, paratowyd pecynnau gwybodaeth 

amgylcheddol i helpu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i feddwl am ein 

hadnoddau naturiol a’r manteision neu’r gwasanaethau ychwanegol y 

medrent eu darparu [32]. 

Yn ddiweddar, comisiynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

ymgynghorwyr i baratoi Fframwaith Cyflin Rheoli Adoddau Naturiol. Mae 

hwn yn darparu dull clir, ymarferol i alinio gwasanaethau rheoli adnoddau 

naturiol a gweithgareddau yn Nhorfaen sy’n gysylltiedig â’r seilwaith 

gwyrdd, llifogydd, gwastraff ac ynni [34]. Mae’r fframwaith yn annog dull 

integredig sy’n gwneud y mwyaf o’r cyfraniad i amcanion les ac yn 

defnyddio’r dulliau o weithio a bennir yn y Ddeddf. Tra bo’r fframwaith wedi 

ei baratoi ar gyfer asedau’r cyngor, gellid yn hawdd ei fabwysiadu gan gyrff 

cyhoeddus eraill a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn Nhorfaen. 

Paratowyd map llwybr ar gyfer datblygiad graddol angenrheidiol y 

fframwaith i ymgorffori’r dull. 

Mae Astudiaeth Deep Place Pont-y-pŵl yn amlygu’r cysylltiadau rhwng 

anghydraddoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol, gan 

ddefnyddio gwaith modelu a wnaed gan Oxfam (model Donut, 2015)  [4]. 

Mae model Oxfam yn adnabod ‘nenfwd amgylcheddol’ uwchben yr hwn y 

dodir yr amgylchedd dan bwysau arwyddocaol, a ‘llawr cymdeithasol’ 

islaw’r hwn y mae amddifadedd dynol yn digwydd. Mae Oxfam yn adnabod 

bod Cymru wedi mynd trwy ei nenfwd amgylcheddol yn y rhan fwyaf o 

barthau, er enghraifft: 

 55% o ran colli bioamrywiaeth (a fesurir mewn adar tir fferm); 

 250% o ran newid mewn defnydd tir; 
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 410% o ran newid yn yr hinsawdd (a fesurir trwy allyriant o MtCO2/y 

flwyddyn). 

Ac y gallai Cymru syrthio islaw’r llawr cymdeithasol ym mhob parth e.e. 

 26% o’r boblogaeth o oedolion heb unrhyw gymhwyster ffurfiol; 

 40% o aelwydydd mewn tlodi tanwydd; 

 16% o bobl yn defnyddio’r amgylchedd naturiol lai nag unwaith yr 

wythnos. 

 

2.4.2 ANSAWDD YR AER 

Mae Rhan IV o’r Ddeddf Amgylchedd (1995) yn gofyn i Awdurdodau Lleol 

gynhyrchu adroddiadau blynyddol fel rhan o ‘Strategaeth Ansawdd Aer ar 

gyfer Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon’. Daeth yr adroddiadau 

hyn i’r casgliad bod perygl bod amcanion ansawdd aer mewn perthynas â: 

monocsid carbon, benzene, 1-3 butadiene, plwm, diocsid nitrogen, diocsid 

swlffwr a gronynnau mân (PM10), heb fod yn cael eu cyflawni o fewn 

amserlenni a bennwyd, yn ddibwys [35]. Ers hynny mae’r Cyngor wedi 

cyhoeddu 5 diweddariad asesu a sgrinio ac 8 adroddiad cynnydd. 

Mae gwaith monitro a wnaed yn Nhorfaen yn dangos bod ansawdd yr aer 

yn dal i fodloni holl safonau cenedlaethol, gyda chrynodiadau o lygrwyr a 

fesurir o fewn cyfyngiadau ansawdd aer a bennwyd [35]. Er gwaethaf y 

newyddion da hwn, mae monitro yn dangos bod rhai ardaloedd yn y 

Fwrdeistref yn gweld cynnydd mewn llygredd o gerbydau, yn enwedig yr 

ardal o gwmpas Cwmbran Drive sy’n gysylltiedig â datblygiad De 

Sebastopol. Byddai’n deg dweud y gallai’r traffig ychwanegol a gysylltir â’r 

datblygiad godi lefelau llygredd yn y pwynt monitro hwn uwchben y safon 

genedlaethol. Bydd hefyd yn bwysig ystyried ansawdd yr aer a goblygiadau 

sŵn unrhyw ddatblygiad ffyrdd a seilwaith yn y dyfodol yn y fwrdeistref. 
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Ffigwr 43: Mynegai Crynswth Traffig: 2000 = 100. Torfaen v Cymru 2000 - 2015. Holl gerbydau 
modur. 
Ffynhonnell: Adran Drafnidiaeth [26]. 

 

Mae Ffigwr 43 yn dangos cynnydd arwyddocaol mewn traffig o 2000 i 2015 

ar gyfer Torfaen a Chymru gyfan; ond mae Torfaen wedi bod yn gyson 

uwch na Chymru ers 2003 [36]. Mae hyn yn cyfrannu at lefelau llygredd yn 

cynyddu. 

Gall monitro aer yn unig ond ddangos lefelau llygrwyr yn yr atmosffer ac 

nid yr effaith mae’n ei gael ar unigolion neu gymunedau. Bydd hyn yn 

dibynnu ar ffactorau eraill ar wahân i lefelau llygredd, megis: amddifadedd, 

oedran y boblogaeth a ffordd o fyw, er enghraifft. 

Mae astudiaeth gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn 2014; ‘Estimating Local 

Mortality Burdens Associated with Particulate Air Pollution’ yn rhoi lefel mân 

ronynnau yn Nhorfaen sy’n deillio o weithgareddau dynol (anthropogenig), 

o’u pwyso yn erbyn oedran y boblogaeth, fel y 3ydd uchaf yng Nghymru, 

gyda marwolaethau cysylltiedig priodoladwy pobl dros 25 yn 46 yn 2010 

gan golli 473 o flynyddoedd bywyd cysylltiedig [37]. 

Felly, er bod ein gwaith monitro yn dangos bod lefel llygrwyr a fesurir islaw 

canllawiau cenedlaethol, pan gaiff ei fodelu a’i gyd-fesur yn erbyn 

ystadegau poblogaeth, gwelir bod gan rai llygrwyr faich iechyd yn Nhorfaen 

sy’n uwch na chyfartaledd Cymru. 
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Pan fyddwn yn gyrru ceir a cherbydau eraill rydym yn achosi llygredd aer. 

Gellir torri i lawr ar ddefnyddio ceir trwy fynd ar y bws neu drên, neu’n well 

fyth trwy gerdded neu feicio,  sydd â’r faintais ychwanegol o’n gwneud yn 

fwy actif. Mae Pwyllgor y DU ar Newid yn yr Hinsawdd yn argymell bod 

potensial arwyddocaol i leihau allyriant trwy welliannau parhaus mewn 

effeithlonrwydd tanwydd mewn cerbydau confensiynol, newid i gerbydau 

gyda thanwydd amgen a newid ymddygiad. 

Mae gan goed hefyd y gallu i dynnu llygredd trefol aer a dŵr wyneb a 

achosir yn bennaf gan draffig modur [38]. Amcangyfrifir bod coed sy’n 

amsugno llygredd aer yng Nghymru yn darparu manteision o £124,998 ar 

gyfer pob marwolaeth a osgoir gan un flwyddyn (o ganlyniad i amsugno 

PM10 a deuocsid sylffwr) Willis et al (2003) (o ganlyniad i amsugno PM10 

a deuocsid sylffwr) Willis et al (2003) [39]. 

Mae prosiect ‘TreeBristol’ Cyngor Dinas Bryste yn annog noddi neu 

fabwysiadu coed trefol – plannu coed ar safleoedd newydd ac adnewyddu 

coed stryd gyda’r amcan o gynyddu’r canopi coed yn y ddinas o 14% i 30% 
[40].  

O ben i ben, collodd Torfaen 37 hectar o ganopi coed rhwng 2009 a 2013, 

gyda’r tair tref yn cyfrannu at hyn. Amcangyfrifwyd bod canopi trefol 

Torfaen yn 23.2% yn 2013, i lawr o 24.4% yn 2009. Roedd y tair ardal 

drefol yn fwy na chyfartaledd Cymru (16.3% ar gyfer 2013) - Cwmbrân 

(23.9%), Pont-y-pŵl (23%) a Blaenafon (19.8%) [38]. 

Mae coed hefyd yn bwysig mewn ardaloedd trefol oherwydd medrent liniaru 

eithafoedd newid yn yr hinasawdd, gan helpu gyda rhediad dŵr storm a’r 

effaith ynys wres drefol [38]. 

 

2.4.3 SŴN  

Gall effeithiau sŵn, y gellir ei ddiffinio fel sŵn nad oes ei eisiau neu sŵn 

niweidiol, achosi aflonyddiad cwsg a blinder. Mae bod yn agored i sŵn yn 

gyson yn medru arwain at bwysedd gwaed uchel  a chynnydd mewn risg o 

glefyd y galon. Gall lefelau sŵn uchel a geir mewn gweithleoedd a 

chanolfannau cerddoriaeth achosi niwed dros dro a pharhaol i’r clyw. Mae 

rhai astudiaethau wedi dangos y gall lefelau penodol o sŵn achosi amhariad 

yng ngallu gwybyddol plant [41]. 
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Mae gan gynghorau ddyletswydd statudol i archwilio cwynion am sŵn a lle 

mae’n gyfiawn, cymryd y camau priodol. Yn Nhorfaen, mae’r nifer fwyaf o 

gwynion am gŵn yn cyfarth a cherddoriaeth uchel (yn 2015/16 roedd 129 

a 59 yn eu tro).   

Mae tabl 14 yn rhoi dadansoddiad syml o ardaloedd lle cafwyd cwynion am 

sŵn, a gellir gweld bod y mwyafrif yn dod o dde’r Fwrdeistref lle mae 

dwysedd y boblogaeth yn uwch. 

 

 

 

Tabl 14: Tarddiad cwynion sŵn yn Nhorfaen. 
Ffynhonnell: CBST 

 

Sŵn traffig ffordd yw’r sŵn mwyaf cyffredin, sy’n effeithio pobl sy’n byw 

ger ffyrdd prysur. Mae Cyfarwyddyd Sŵn Amgylcheddol 2002 yn gofyn i 

aelod-wladwriaethau ganolbwyntio ar: 

 benderfynu os yw pobl yn agored i sŵn amgylcheddol 

 sicrhau bod yr wybodaeth ar sŵn amgylcheddol a’i effeithiau ar gael 

i’r cyhoedd  

 rhwystro a lleihau sŵn amgylcheddol pan fo angen a gwarchod 

ansawdd sŵn amgylcheddol lle mae’n dda. 

Ardal 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Cwmbrân a Phonthir 181 191 185 151 

Pont-y-pŵl,  

 

 

 

New Inn, Pontnewynydd a Threfethin 

120 126 126 104 

Abersychan, Garndiffaith a Thalywain 23 36 19 20 

Blaenafon 19 18 24 18 

Cyfanswm 343 371 354 293 
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Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am weithredu’r cyfarwyddyd ac mae wedi 

gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu ‘Cynllun Gweithredu ar Sŵn ar gyfer 

Cymru’. Fel rhan o’r cynllun hwn, gwnaed gwaith mapio sŵn ac mae dau 

ddarn o ffordd yn Nhorfaen wedi eu hadnabod fel ‘Ardaloedd Cynllunio 

Gweithredu Blaenoriaeth ar Sŵn’ [42] Mae un yn ffordd ym meddiant yr 

Awdurdod Lleol sy’n mynd o Snatchwood Road o Bontnewynydd i Stryd 

Fawr Abersychan. Mae’r llall yn ddarn o’r gefnffordd genedlaethol i fyny at 

yr A4042, Usk Road o Wain Y Clare i hen weithfeydd British Nylon. Mae 

cartrefi ar hyd y darnau hyn wedi eu modelu fel rhai sy’n profi lefelau 

arbennig o uchel o sŵn traffig. 

 

2.4.4 GWASTRAFF A GLENDID 

Lansiwyd Strategaeth Cymru ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ ym mis Mehefin 

2010. Pwrpas y strategaeth oedd gwyro gwastraff o’r gwaredu ac i fyny’r 

hierarchaeth gwastraff tuag at fentrau ailgylchu ac ailddefnyddio. 

At hyn, cyflwynodd Llywodraeth Cymru nifer o dargedau heriol i 

Awdurdodau Lleol eu cyflawni fel rhan o’r strategaeth. Mae’r targedau 

allweddol y mae angen i ni eu cyrraedd wedi eu hamlygu yn y tabl 15 isod:- 

Blwyddyn Darged 10/11 12/13 15/16 19/20 24/25 

Targed ar gyfer 

ailddefnyddio ac 

ailgylchu/compostio 

40% 52% 58% 64% 70% 

 

Tabl 15: Targedau ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu/compostio 2010-2015 

 

I gyrraedd y targedau hyn mae’r Cyngor wedi cyflwyno nifer o fentrau a 

diwygiadau i’r gwasanaeth, gan gynnwys cyflwyno’r cynllun dau fin. At hyn, 

darperir casgliadau wythnosol ar gyfer papur, cardbord, gwydr, tuniau, 

bwyd a phlastig. Rydym hefyd yn casglu cardbord a gwastraff gardd bob 

pythefnos. 

Rhwng Medi a Thachwedd 2015 cyflwynwyd y system Bin Tenau a oedd yn 

lleihau maint y bin gwastraff gweddillol o 240 litr i 140 litr bob pythefnos. 
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At hyn, mae’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ wedi ei hail-ddylunio ac mae 

llawer mwy o fathau o ddeunyddiau yn cael eu hailgylchu yno nawr. 

Mae Ffigwr 44 yn dangos canran y gwastraff dinesig a anfonir ar gyfer ei 

ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yn y cyfnod 2012-13 hyd at 2015-

16. Parhaodd y canran i fod yn is nac ar gyfer Cymru yn 2015-16, yn 57.4% 

a 60.2% yn eu tro. Dros y cyfnod o bedair blynedd, roedd cynnydd o 10.3 

y cant yn Nhorfaen o gymharu â chynnydd o 7.9 y cant yng Nghymru fel 

canran o’r gwastraff dinesig a anfonir i’w 

ailddefnyddio/ailgylchu/gompostio.  

 

 

 
 
 
Ffigwr 44: Canrannau o wastraff dinesig a anfonir i’w ailddefnyddio/ailgylchu/gompostio 
Ffyhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 

 

Mae tabl 16 isod yn dangos y cyfraniad y mae gwastraff bwyd, a gwastraff 

arall yn ei wneud i berfformiad ailgylchu cyffredinol yn Nhorfaen o gymharu 

â chyfartaledd Cymru. 
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Blwyddyn 

Ariannol 

Bwyd 

yn unig 

Compostio 

(bwyd a 

gwyrdd) 

Ailgylchu Ailddefnyddio Cyfanswm 

Torfaen 

Cyfartaledd 

Cymru 

2012-13 Dim 

ffigurau 

ar 

wahân 

ar gael 

16.49% 29.97% 0.66% 47.12% 52.3% 

2013-14 4.84% 14.93% 36.83% 0.52% 52.28% 54.3% 

2014-15 4.91% 15.64% 36.58% 0.47% 52.69% 56.2% 

2015-16 5.65% 15.84% 40.86% 0.70% 57.40% 60.2% 

 
Tabl 16: Cyfraniad mathau gwastraff i berfformiad ailgylchu cyffredinol yn Nhorfaen.  

Ffynhonnell: CBST. 

Fodd bynnag, mae effaith lawn y Bin Tenau nawr yn cael ei theimlo yn 

2016-17. Mae cyfradd ailgylchu Torfaen wedi cynyddu o 57% yn y ddau 

chwarter cyntaf yn 2015-16 i 66% yn 2016-17. Rhagwelir y bydd cyfradd 

ailgylchu’r flwyddyn lawn ar gyfer 2016-17 dros 63%. 

Dengys Ffigwr 45 bod rhyw 56% o bobl leol yn Nhorfaen yn cytuno bod yr 

ardal leol yn rhydd rhag sbwrieal a gwastraff yn 2014-15, o gymharu â 

62% ar gyfer Cymru. 

 

 

Ffigwr 45: Canran sy’n cytuno bod yr ardal leol yn rhydd rhag sbwriel a gwastraff - 2014-2015. 

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru [7]. 

Torfaen Cymru

Gwerth 56 62

Terfyn is 51 61

Terfyn uwch 61 63

Cadernid Mae’r amcangyfrif yn fanwl gywir Mae’r amcangyfrif yn fanwl gywir
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Ym mis Hydref 2016, cyflwynodd CBST 5 tîm ardal i ddelio â sbwriel a 

glanhau ledled y sir. Mae’r dull hwn wedi bod yn effeithiol iawn a disgwylir 

gweld cynnydd mewn perfformiad o ran delio â sbwriel sydd wedi ei ollwng 

a chynnydd mewn cyfraddau boddhad.  

 

2.4.5 ANSAWDD Y DŴR  

Mae cynefinoedd acwatig yn cynnwys afonydd, nentydd, llynnoedd, dŵr 

daear a moroedd. Yn Nhorfaen, mae’r rhain yn cynnwys Cronfa 

Llandegfedd, Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ac Afon Lwyd sy’n rhedeg 

trwy’r fwrdeistref gan fynd trwy’r 3 brif anheddiad. 

Ynghyd â bod yn bwysig ar gyfer bioamrywiaeth, mae'r rhain yn darparu 

lawer o fanteision pwysig gan gynnwys: dŵr yfed, mannau ar gyfer 

adloniant ac ymlacio, pysgota, cyfleoedd i gynhyrchu ynni a chyfleoedd 

twristiaeth. Mae’n bwysig ein bod yn cynnal a gwella cynefinoedd acwatig 

sy’n parhau i gyflawni’r manteision lles hyn. 

Mae’r Cyfarwyddyd Fframwaith Dŵr yn ei gwneud yn ofynnol bod ansawdd 

dŵr/ansawdd afonydd, llynnoedd, dŵr daear, morydau a’r arfordir yn cael 

eu hasesu gan ddefnyddio gwaith monitro ecolegol (pysgod, infertebratau, 

planhigion ac ati a chemegol (maetholion, plaleiddiad ac ati)  [32]. 

Defnyddir system iechyd ar gyfer cyrff dŵr. Mae’r rhai a ddosberthir yn 

‘Ddrwg’, ‘Gwael’ neu ‘Gymedrol’ yn methu safonau Cyfarwyddyd 

Fframwaith Dŵr yr UE a bydd angen iddynt wella i statws ecolegol ‘Da’ o 

leiaf erbyn 2027. Dosbarthir Cronfa Llandegfedd fel cymedrol ac angen 

gwella [32]. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adnabod yr effaith y mae coredau dynol 

a strwythurau eraill ar Afon Lwyd a’i rhagnentydd yn eu cael, gan greu 

rhwystr i bysgod sy’n mudo i fyny’r afon i’r tiroedd silio. At hyn, adnabuwyd 

hefyd gynefin wedi ei diraddio a phroblemau ansawdd dŵr a achoswyd gan 

gamgysylltiadau carthffosiaeth, stadau diwydiannol a gorlifoedd 

carthffosiaeth cyfunol sy’n cael effaith ar yr ecoleg ehangach. 

Mae ansawdd dŵr daear hefyd â’r potensial i effeithio ar ddyfroedd arwyneb 

trwy allyriant dŵr mwyngloddiau. Ar ôl i chwareli lleol gau, mae gwaith 

pwmpio dŵr dan y ddaear yn dod i ben ac mae’r mwyngloddiau yn dechrau 

gorlifo. Wrth i’r dŵr godi yn y gweithfeydd tanddaearol, roedd yn toddi 
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metelau a sylweddau eraill, gan lygru afonydd a nentydd pan ddaeth i’r 

wyneb [43]. Allan o’r rhestr o 100 o allyriannau llygru ledled y DU, mae, 

Cwm Sychan, Trosnant a Nant Froed Oer yn 12 (gyda 3.5 km o effaith), 49 

(gyda 2km o effaith) a 56 (gyda 1.5km o effaith) yn asesiad cenedlaethol 

yr Awdurdod Glo o ddŵr mwyngloddiau [43]. Po uchaf y sgôr, po waethaf yr 

effaith. Yr uchaf y mae i frig y rhestr, yna’r mwyaf tebygol y mae o gael ei 

ariannu ar gyfer adfer - er bod hyn hefyd yn seiliedig ar ddadansoddiad 

cost-budd ac ystyriaethau megis tir ar gael ar gyfer gwaith adfer. 

 

Ffigwr 46: Adnoddau Dŵr ac Ansawdd Dŵr yn Nhorfaen. 
Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru [32]. 

 

2.4.6 LLIFOGYDD 

Mae llifogydd yn digwydd pan fydd dŵr yn cyrraedd rhywle yn gyflymach 

nag y medr ddraenio i ffwrdd. Dŵr glaw yw hwn fel rheol, ond gall ddod o 

ffynonellau eraill. Mae hyn yn achosi i forydau, afonydd, ffosydd, draeniau 

neu garthffosydd i orlifo gan ganiatáu i dŵr orlifo tai, busnesau, tir fferm a 

seilwaith o gwmpas [32]. 
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Mae coedlannau a llystyfiant arall megis gerddi a choed trefol yn chwarae 

rôl bwysig o ran rheoli dŵr ffo, gan ddal dŵr glaw a helpu i rwystro erydiad 

y pridd (sy’n medru gwneud llifogydd yn waeth).  

Mae datblygiad hanesyddol, yn enwedig mewn ardaloedd trefol, a diffyg 

rheolaeth yn cael effaith ar y systemau naturiol hyn sy’n helpu i reoli dŵr 

yn y dirwedd.  

Mae CBST yn hybu defnyddio systemau draenio sy’n adlewyrchu’r 

amgylchedd naturiol, fel bod unrhyw ddatblygiad newydd, ac yn y dyfodol 

pan fo cyfle’n codi, datblygiadau presennol yn cael eu hannog i adeiladu eu 

systemau dŵr wyneb i gyfyngu cyflymder a chyfaint y dŵr, gan leihau’r 

perygl o achosi llifogydd yn is i lawr. 

Yn ychwanegol at systemau rheoli llifogydd ‘adeiledig’, mae dulliau rheoli 

eraill a dulliau seiliedig ar risg yn cael eu hystyried sy’n cynnwys dyluniad 

trefol sensitif i lifogydd a rheolaeth gynaliadwy ein hadnoddau naturiol. 

Yn y tymor hirach, bydd effaith newid yn yr hinsawdd yn cynrychioli heriau 

mwy fyth i’n systemau draenio a sut rydym yn rheoli tir. Mae 

amcanestyniadau yn dangos y bydd glaw yn y gaeaf yng Nghymru yn 

cynyddu rhyw 14% erbyn y 2050au [32]. Medrwn hefyd ddisgwyl 

digwyddiadau tywydd mwy eithafol sy’n cynnwys glaw trwm iawn. Bydd 

llifogydd felly yn parhau i fod yn bryder cudd allweddol i lawer o drigolion 

a chymunedau. 

Am rai blynyddoedd, mae’r Cyngor wedi bod yn cynghori ar ac yn hyrwyddo 

cynlluniau Draenio Trefol Cynaliadwy (SUD) i ddatblygwyr tai mawr a bach 

ac ar ei dir ei hun a bydd yn parhau i fabwysiadu dull rhagweithiol trwy 

gyfrwng y broses gynllunio. 

Mae adroddiad tystiolaeth Asesiad Risg Newid yn yr Hinsawdd (CCRA) 2017 

yn adnabod bod angen i fwy ddefnyddio cynlluniau SUD ar ddatblygiadau 

newydd ac ôl-osod cynlluniau SUD ar ddatblygiadau presennol, a seilwaith 

gwyrdd yn yr amgylchedd adeiledig i helpu lliniaru’r pwysau ar y system 

garthffosiaeth. Mae’r adroddiad hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd lleihau 

dŵr arwyneb rhag mynd i’r system garthffosiaeth i reoli peryglon llifogydd 

o garthffosydd [44]. 

Mae'r Cyngor wedi arwain ar baratoi cynllun rheoli adnoddau naturiol ar 

gyfer yr ucheldiroedd ledled Torfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili. Mae’r 

cynllun, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, CADW, 

Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Cominwyr, 



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 118 

 

  
 

yr Heddlu, Gwasanaeth Tân ac Achub ac eraill, yn ffurfio elfen hollbwysig 

yn ein dull ehangach o ddelio â newid yn yr hinsawdd. Yn arbennig o 

berthnasol yw rheolaeth gynaliadwy tir i deneuo dŵr mewn cyfnodau o law 

trwm a gwella cynefin mawn sy’n dal carbon. 

Ar lefel aelwyd, gellir cymryd camau ymarferol hefyd, er enghraifft 

defnyddio deunydd hydraidd ar gyfer dreif a phatios sy’n medru helpu gyda 

dŵr ffo a gosod casgen dŵr dan y gwter to i gyfyngu cyflymder dŵr glaw 

yn mynd i’r system. 

Rhennir y cyfrifoldeb am asesu risg llifogydd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru 

(prif afon – Afon Lwyd a rhannau isaf Ffos Dowlais), CBST (cyrsiau dŵr a 

draenio dŵr wyneb arall) a Dŵr Cymru (system garthffosiaeth gyhoeddus).  

 

i. PRIF AFON 

Mae’r parthau llifogydd yn Ffigwr 47 yn amcan maint y risg llifogydd sy’n 

gysylltiedig â’r brif afon, ond nid yw’r mapiau hyn yn cymryd i ystyriaeth 

urhyw gwlfertydd neu systemau draenio presennol, ac ystyrir mai senarios 

achos gwaethaf ydynt ar gyfer unrhyw ddigwyddiad glaw. Yn 2017, 

disgwylir i Cyfoeth Naturiol Cymru gwblhau model risg llifogydd newydd ar 

gyfer Afon Lwyd, a disgwylir i hyn newid maint llifogydd oherwydd gwell 

gwybodaeth a phrosesu data.  

Ar y map presennol, mae ardaloedd Parth Llifogydd 3 yn las ac mae mwy 

o risg iddynt ddioddef llifogydd (risg mwy na 1% mewn unrhyw flwyddyn) 
[32]. 

Mae’r ardaloedd gwyrddlas ym Mharth Llifogydd 2 ac mae risg is (1% - 

0.1% o risg blynyddol llifogydd mewn unrhyw flwyddyn) [32]. 

Ystyrir nad oes risg neu risg bychan iawn o lifogydd o brif afon yn yr 

ardaloedd heb eu lliwio ym Mharth Llifogydd 1 (risg llai na 0.1% o lifogydd 

mewn unrhyw flwyddyn). Mae’r rhan fwyaf o Gymru yn syrthio o fewn yr 

ardal hon.  

Y wardiau gyda risg uwch i lifogydd o brif afon yw Blaenafon, Abersychan, 

Pont-y-pŵl, Croesyceiliog, Pontnewydd, Llanyrafon, a Llantarnam ac fe’u 

dangosir yn Ffigwr 47. 
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Ffigwr 47: Perygl Llifogydd yn Nhorfaen. 
Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru [32]. 

Mae’r sgôr risg llifogydd (rhwng 0 a 100) yn ystyried y gyfran o aelwydydd 

mewn perygl o lifogydd o afonydd a’r môr (ond nid llifogydd dŵr wyneb). 

Mae’r risg yn seiliedig ar amlder a ragwelir, yn hytrach na lefel y difrod a 

achosir gan lifogydd. Sgôr risg llifogydd Torfaen yn 2014 oedd 33.3 [7]. 

Mae Ffigwr 48 yn dangos canran eiddo gyda risg uwch o lifogydd o 

ffynhonnell prif afon yn 2014, gan adnabod bod 0.2% eiddo yn Nhorfaen 

yn dod o fewn y categori hwn, o gymharu ag 1.1% ar gyfer Cymru [7]. 

 

 

Ffigwr 48: Canran eiddo gyda risg uchel o lifogydd – 2014. 
Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru [7]. 
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Mae Asesiad Risg Newid yn yr Hinsawdd y DU yn amlygu bod 

amcanestyniadau yn awgrymu cynnydd yn y nifer o feddygfeydd, cartrefi 

gofal, gorsafoedd gwasanaethau argyfwng ac ysbytai yn y parth risg 

llifogydd [44]. Mae’r bwysig bod y BGC yn deall beth yw’r risgiau hyn yn lleol 

er mwyn medru cynllunio yn unol â hynny. 

 

ii. DŴR WYNEB A DRAENIO TIR 

Ar gyfer y Cynllun Rheoli Risg Llifogydd, mae CBST wedi defnyddio modelau 

cyfrifiadurol i adnabod eiddo sydd mewn risg o ddioddef llifogydd i ddyfnder 

o 150mm a 300mm ar gyfer amrywiol ddigwyddiadau glaw ac fe 

atgynhyrchir y rhain isod. Ar yr adeg hon, mae’r wybodaeth ar gael ar lefel 

ward yn unig yn hytrach na’r ddaearyddiaeth a ffafrir, sef AGEHG. Mae 

sgyrsiau’n mynd rhagddynt i weld os gellir newid hyn ar gyfer fersiynau o’r 

asesiad yn y dyfodol. 

Rhaid nodi nad yw’r nifer o eiddo ym mhob ward yn cymryd i ystyriaeth 

unrhyw systemau draenio a allai leihau’r risg llifogydd yn lleol. 

Nid yw’r ffigurau hyn yn derfynol a dylid eu defnyddio ar y cyd â’r 

wybodaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer prif afon i asesu unrhyw 

gynnydd mewn risg llifogydd i unrhyw gymuned neu ward. 

Nodir bod nifer o wardiau â nifer uchel o eiddo gyda risg uwch o ddioddef 

llifogydd, yn bennaf Blaenafon, Cwmynysgou, Pontnewydd, Llantarnam a 

De Llanyrafon. Nid yw’r model cyfrifiadurol yn cyfrif am bresenoldeb cwlferi 

ac mae gan bob un o’r wardiau hyn gyrsiau dŵr mawr, hir mewn cwlfer yn 

rhedeg trwyddynt. Nid yw capasiti’r cwlferi hyn wedi ei asesu eto, ond 

mewn cydnabyddiaeth o’u manteision fel amddiffyniad yn erbyn llifogydd, 

mae CBST wedi bod yn eu cynnal a lle bo angen yn gwella galluoedd y 

cwlferi hyn. Ar hyn o bryd, mae data’n awgrymu nad oes cwlferi hanfodol 

sydd â chapasiti i ddelio gyda llai na digwyddiad storm 1 mewn 100 

mlynedd (risg ailadrodd blynyddol 1%). 
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Cymuned Ward 
Cyfnod dychwelyd 1 
mewn 30 blynedd 
(risg ailadrodd 
blynyddol 3.3%) 

Cyfnod dychwelyd 
1 mewn 100 
mlynedd (risg 
ailadrodd blynyddol 
1%) 

Cyfnod 
dychwelyd 1 
mewn 1000 o 
flynyddoedd 
(risg ailadrodd 
blynyddol 0.1%) 

Blaenafon Blaenafon 13 31 136 

Pont-y-pŵl  

Abersychan 5 12 57 

Snatchwood 2 8 131 

Pontnewynydd 1 6 6 

Trefethin 4 5 26 

Wainfelin 0 2 5 

St Cadocs a 
Phenygarn 0 0 1 

Pont-y-pŵl  2 10 67 

Cwmynysgou 21 25 62 

Panteg 0 9 71 

New Inn 2 13 84 

Cwmbrân 

Pontnewydd 36 63 202 

Cwmbrân Uchaf  8 9 29 

Greenmeadow 5 16 42 

Fairwater 2 6 52 

St Dials 1 10 69 

Two Locks 0 13 72 

Coed Efa 4 9 41 
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Tabl 17: Niferoedd eiddo yr amcangyfrifir sydd â risg llifogydd i ddyfnder o 150mm lle nad yw 
manteision unrhyw gwlferi neu garthffosydd wedi eu cyfrif. Noder: Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys 
eiddo gyda risg o’r brif afon. 
Noder: Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys eiddo mewn perygl o’r brif afon. 

Llantarnam 12 34 255 

De Croesyceiliog 0 1 12 

Gogledd 
Croesyceiliog 3 11 66 

De Llanyrafon  18 43 138 

Gogledd 
Llanyrafon  0 7 40 

 Cyfanswm 139 343 1664 
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Cymuned Ward Cyfnod dychwelyd 1 
mewn 30 blynedd 
(risg ailadrodd 
blynyddol 3.3%) 

Cyfnod dychwelyd 
1 mewn 100 
mlynedd (risg 
ailadrodd 
blynyddol 1%) 

Cyfnod 
dychwelyd 1 
mewn 1000 o 
flynyddoedd 
(risg ailadrodd 
blynyddol 
0.1%) 

Blaenafon Blaenafon 1 4 50 

Pont-y-pŵl  

Abersychan 3 5 22 

Snatchwood 1 1 85 

Pontnewynydd 0 0 6 

Trefethin 0 0 11 

Wainfelin 0 1 2 

St Cadocs a Phenygarn 0 0 0 

Pontypool 2 2 32 

Cwmynyscoy 19 19 28 

Panteg 0 0 11 

New Inn 0 2 8 

Cwmbrân 

Pontnewydd 19 25 104 

Cwmbrân Uchaf 2 8 9 

Greenmeadow 0 1 15 

Fairwater 0 1 15 

St Dials 1 1 16 

Two Locks 0 3 20 

Coed Efa 0 4 14 
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Tabl 18: Niferoedd eiddo yr amcangyfrifir sydd â risg llifogydd i ddyfnder o 300 lle nad yw manteision 
unrhyw gwlfeti neu garthffosydd wedi eu cyfrif. Noder: Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys eiddo gyda 

risg o’r brif afon. 
Noder: Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys eiddo mewn perygl o’r brif afon. 

 

iii. SYSTEM CARTHFFOS GYHOEDDUS 

Am y 50 mlynedd diwethaf, mae’r meini prawf dylunio ar gyfer llif mwyaf y 

mae’n rhaid i garthffos dŵr wyneb gyhoeddus gael ei dylunio iddynt wedi 

ei osod ar gyfnod dychwelyd digwyddiad storm 1 mewn 30 blwyddyn (risg 

ailadrodd blynyddol 3.3%). Ni ddisgwylir i hyn newid yn y dyfodol felly mae 

gan Ddŵr Cymru nifer o fentrau a chynlluniau peilot i ddefnyddio’r 

amgylchedd naturiol a ‘seilwaith gwyrdd’ i wella gallu’r systemau. Mae 

adroddiadau cynnar wedi adnabod manteision arwyddocaol ac er gwaethaf 

costau adeiladu a dylunio uchel ar hyn o bryd, bydd hwn yn faes y bydd 

CBST, ar y cyd â Dŵr Cymru, yn gweithio arno’n rhagweithiol. 

 

2.4.7 COEDWIGOEDD, COEDLANNAU A CHOED 

Mae coedlannau yn cyfrif am 15.8% o’r sir sydd ychydig yn fwy na 

chyfartaledd Cymru o 14%  [32]. Mae’r dirwedd yn cynnwys ardaloedd 

bychan o goedlannau hynafol iseldirol gyda choedlannau mwy parhaus ar 

ochr y cymoedd tuag at y gogledd, yn aml yn cynnwys coed cymysg deilgoll 

a chonifferaidd sy’n agos at gymunedau. Mae coed unigol aeddfed a hen yn 

ffurfio rhan o dirweddau parciau hanesyddol Abaty Llantarnam a Pharc 

Pont-y-pŵl. Mae’r peryglon allweddol i’n coedlannau yn cynnwys diffyg 

rheoli a phlannu dilynol (gan gynnwys coed trefol), pwysau o ddatblygiad, 

rheoli ymddygiad gwrthgymdeithasol a newidiadau posibl yng 

Llantarnam 0 9 47 

De Croesyceiliog 0 0 0 

Gogledd Croesyceiliog  0 0 15 

De Llanyrafon  3 6 38 

Gogledd Llanyrafon  0 0 3 

 Grand total 51 92 551 
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nghyfansoddiad y rhywogaethau oherwydd newid yn yr hinsawdd. Mae nifer 

o goed llarwydd wedi eu symud ymaith yn Nhorfaen fel rhan o waith rheoli’r 

pathogen Phytopthora ramorum (clefyd llarwydd). Mae hyn wedi cael 

effaith weladwy ar y dirwedd mewn mannau – yn enwedig Cwmbrân Uchaf 

a Blaenafon. Mae cyflwr gwael, diffyg rheolaeth a darnio coedlannau oll yn 

broblemau yn Nhorfaen.   

Mae coed a llystyfiant arall yn chwarae rôl bwysig y rheoli faint o CO2 sydd 

yn yr atmosffer trwy gadw dan glo symiau mwar o garbon wrth iddynt dyfu. 

Mae coedwigoedd a choedlannau yn bwysig i storio carbon a medrent 

chwarae rôl bwysig o ran lliniaru’r newid yn yr hinsawdd. Mwy yn Adran 3.6 

– Newid yn yr Hinsawdd. Mae’r mapiau isod yn dangos asedau coedlan 

presennol a’r ardaloedd mwyaf arwyddocaol o storio carbon gan lystyfiant 

yn Nhorfaen [33]. 

 

 

Ffigwr 49: Storio Carbon mewn Llystyfiant. 

Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru  [33].  
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Ffigwr 50: Asedau coedlan yn Nhorfaen. 

Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru [33]. 

 

2.4.8 CYSYLLTEDD ECOLEGOL 

Mae cysylltedd ecolegol yn golygu i ba raddau y mae rhywogaethau 

(planhigion ac anifeiliaid) yn medru symud yn y dirwedd, sy’n hanfodol i’w 

goroesiad [32]. Mae cysylltedd yn bwysig oherwydd ei fod yn helpu sicrhau 

gwytnwch i newid - er enghraifft digwyddiadau tywydd eithafol a 

thresmasiad rhywogaethau ymledol. Mae hefyd yn medru helpu gyda 

gwarchod amrywiaeth genetig. 

Mae cysylltedd yn seiliedig ar y berthynas rhwng blociau o gynefinoedd 

gyda’i gilydd ac mae maint y blociau cynefin unigol yn allweddol i 

fioamrywiaeth a gwytnwch. Blociau mawr crwn o gynefinoedd yw’r mwyaf 

cadarn, tra mai ardaloedd afreolaidd bach i ffwrdd o gynefinoedd eraill yw’r 

mwyaf bregus [33]. 

Yn Nhorfaen mae cysylltedd ar gyfer amrywiaeth o gynefinoedd, yn fwyaf 

nodedig coedlannau a glaswelltir lled-naturiol. Mae coridorau llinellol craidd 
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yn y rhwydwaith yn cynnwys Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, Afon Lwyd 

a’r Llwybr Beicio Cenedlaethol 49/492 [32]. 

 

2.4.9 PRIDDOEDD 

Mae priddoedd yn adnawdd naturiol digymar, yn helpu i lunio’r dirwedd, 

darparu llwyfan ar gyfer datblygiad adeiledig, gweithredu fel cyfrwng tyfu 

ar gyfer ein bwyd, coed a chnydau eraill. Mae priddoedd yn storio llawer 

iawn o ddŵr a charbon a medrent glustogi a thrawsnewid cemegau a fyddai 

fel arall yn achosi llygredd dŵr neu aer a/neu halogi ein bwyd. Mae 

priddoedd hefyd yn cynnwys elfen hanfodol o’n bioamrywiaeth ac yn 

cynorthwyo a/neu ddylanwadau ar ein hecosystemau i gyd [45]. 

Rydym yn trafod swyddogaeth storio carbon pridd yn fanylach yn Rhan 2 

yr asesiad – Blaenafon. 

 

2.4.10 TIR HALOGEDIG 

Diffinnir tir yn gyfreithiol fel ‘tir halogedig’ lle mae sylweddau yn achosi neu 

a allai achosi [46]: 

 Niwed arwyddocaol i bobl, eiddo neu rywogaethau gwarchodedig. 

 Llygredd arwyddocaol dŵr wyneb (er enghraifft llynnoedd ac 

afonydd) neu ddŵr wyneb. 

 Niwed i bobl o ganlyniad i ymbelydredd. 

Mae Rhan IIA y Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd (EPA) 1990, yn rhoi 

dyletswydd statudol i awdurdodau lleol i “cause its areas to be inspected 

from time to time for the purpose of identifying Contaminated Land” [46]. 

Yn 2006 cyhoeddodd y Cyngor Strategaeth Archwilio Tir Halogedig ac ers 

hynny mae llawer iawn o waith wedi ei wneud. Gan ddefnyddio data 

defnydd tir hanesyddol, mae ardaloedd o halogiad posibl wedi eu sgorio yn 

ôl lefel y risg. Mae adnoddau annigonol wedi golygu nad yw’r Cyngor wedi 

ymgymryd ag archwiliad tir rhagweithiol; yn hytrach mae wedi delio â thir 

a allai fod yn halogedig pan gaiff ei gyflwyno ar gyfer datblygu neu trwy 

annog gwaith adfer gwirfoddol gan dirfeddianwyr. Enghraifft o hyn yw’r hen 

weithfeydd dur a oedd wedi eu lleoli ar Station Road, Griffithstown, lle mae’r 

Cyngor wedi gweithio’n agos â datblygwyr ac ymgynghorwyr halogiad dros 

y 9 mlynedd ddiwethaf, i greu tir llwyd sy’n addas ar gyfer nifer 

arwyddocaol o dai newydd, ynghyd ag ysgol gynradd newydd. Mae nifer 
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fawr o safleoedd llai eraill wedi elwa o waith adfer ac ailddatblygu dros y 

cyfnod hwn. Er gwaethaf y gwaith hwn, mae ardaloedd mawr yn y 

fwrdeistref a oedd yn flaenorol yn safleoedd peirianneg gweithgynhyrchu, 

mwyngloddio a chwarela yn aros heb eu harchwilio ac nid oes llawer o 

obaith y bydd hyn yn digwydd oni fyddant yn cael eu cyflwyno ar gyfer 

datblygiad. 

 

2.4.12  AMCANION LLES CENEDLAETHOL A HERIAU ALLWEDDOL 

Mae Tabl 19 yn rhoi crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd byrdymor, tymor 

canol a hirdymor allweddol ar gyfer yr adran lles amgylcheddol ac yn 

awgrymu os oes angen delio â nhw yn lleol, yn rhanbarthol a/neu’n 

genedlaethol. Mae goblygiadau posibl tueddiadau hirdymor ar les dros yr 

20-25 blynedd nesaf wedi eu nodi yn adran 3.10. Mae Atodiad 4 yn rhoi 

crynodeb o’r holl heriau allweddol ar gyfer yr asesiad lles cyfan. 

Mae’r tabl (19) hefyd yn rhoi ‘cipolwg’ o sut mae’r themâu yn cysylltu â’r 

amcanion cenedlaethol. Gellir gweld y cyfraniad i’r amcanion yn fanylach 

yn Atodiad 3, gan wneud y cysylltiad rhwng y data a sut allai effeithio lles 

ac mae’n dangos lle gellid gwneud y mwyaf o’r cyfraniad i les. 

 

 

 

Tabl 19: Crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd amgylcheddol allweddol. 
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2.5 LLES DIWYLLIANNOL 

Ychydig o fesurau sydd ar gael ar lefel leol a chenedlaethol i gefnogi asesiad 

o les diwylliannol. Mae lles diwylliannol yn cynnwys meysydd megis 

arferion, credoau a rennir, ymddygiad a hunaniaeth [7]. 

 

2.5.1 YR IAITH GYMRAEG 

Canran y bobl 3 oed neu drosodd a allai siarad Cymraeg adeg y Cyfrifiad 

diwethaf (2011) yn Nhorfaen oedd 9.8% (8,641), o gymharu â 19.0% ar 

gyfer Cymru. Rhwng Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011 roedd gostyngiad o 

1.3 y cant yn y bobl 3 oed neu drosodd a allai siarad Cymraeg yn Nhorfaen, 

sy’n cymharu ag 1.8 y cant o ostyngiad ar gyfer Cymru [7]. 

Dengys Ffigwr 43 bod 35% o oedolion yn Nhorfaen yn siarad mwy nag 

ychydig o eiriau o Gymraeg ac yn siarad Cymraeg yn ddyddiol yn 2014-

2015. Mae hyn yn cymharu â 51% ar gyfer Cymru, ond oherwydd lwfans 

gwallau’r samplo, nid oes gwahaniaeth arwyddocaol rhyngddynt. 

 

 

Ffigwr 51: Canran o oedolion sy’n siarad mwy nag ychydig o eiriau o Gymraeg ac sy’n siarad Cymraeg 
yn ddyddiol 2014-2015 

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru Wales [7]. 

 

Torfaen Cymru

Gwerth 35 51

Terfyn is 18 48

Terfyn uwch 53 53

Cadernid Mae’r amcangyfrif yn fanwl gywir Mae’r amcangyfrif yn fanwl gywir
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Mae nifer y bobl sy’n ystyried eu bod yn ddi-Gymraeg yn Nhorfaen wedi 

cynyddu 1,600 (6.9%) dros y pum mlynedd o 23,300 yn 2011 i 24,900 yn 

2015 [7].  

 

Mae Menter Iaith, yr Urdd, Mudiad Meithrin a Chymdeithas yr Iaith oll yn 

gweithio yn y fwrdeistref i annog defnydd o’r Gymraeg ac i hyrwyddo 

treftadaeth a diwylliant bywyd Cymraeg. Bydd Mesur yr iaith Gymraeg 

(Cymru) 2011 yn sicrhau bod gwasanaethau a gwybodaeth a ddarperir gan 

wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar gael i drigolion sy’n dewis 

defnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd. Mae’r galw am addysg trwy 

gyfrwng y Gymraeg yn cynyddu flwyddyn ar ôl flwyddyn, gyda thair ysgol 

gynradd ac un ysgol uwchradd ranbarthol bron yn llawn.   

Mae tabl 20 isod yn dangos demograffeg bwrdeistref Torfaen: 

 

Ward 
Poblogaeth 

(3+) 

Medru Siarad 

Cymraeg 

(Nifer) 

Medru Siarad 

Cymraeg (%) 

Blaenafon 5,823 581 9.98 

Pont-y-pŵl  35,124 3,275 9.32 

Cwmbrân 46,897 4,785 10.20 

 Torfaen 87,844 8,641 9.84 

 

Tabl 20: Siaradwyr Cymraeg, yn ddaearyddol. 

Ffynhonnell: CBST 

 

Nod Llywodraeth Cymru yw cynyddu’r nifer o bobl yng Nghymru sy’n 

defnyddio’r Gymraeg i filiwn erbyn 2050. Bydd amddiffyn ein treftadaeth, 

diwylliant a’n hiaith yn helpu i lunio Cymru yn y dyfodol; mae gennym 

hunaniaeth, a all fod yn fanteisiol i’r economi a chymdeithas drwyddi draw, 

a rhaid meithrin hyn i fod yn fantais i Dorfaen ac i Gymru. 
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2.5.2 MAN GENI, ETHNIGRWYDD A DIWYLLIANT 

Mae gwybodaeth am ble ganwyd pobl sy’n byw yn Nhorfaen, eu 

hethnigrwydd a’u crefydd wedi ei ddadansoddi yn ôl anheddiad ac mae i’w 

gweld yn Rhannau 2, 3 a 4 yr asesiad.  

 

2.5.3 Y CELFYDDYDAU, AMGUEDDFEYDD A MANNAU HANESYDDOL 

Yn ystod 2001-15, mae ychydig mwy na thraean o drigolion Torfaen wedi 

ymweld ag amueddfa yng Nghymru (38%), yn cyfateb i Gymru 

(37%).  Mae hanner trigolion Torfaen wedi ymweld â lle hanesyddol yng 

Nghymru (52%), sy’n arwyddocaol is na Chymru (58%).  Hefyd, mae rhyw 

hanner o drigolion Torfaen wedi bod i ddigwyddiad celfyddydol yng 

Nghymru (53%), yn cyfateb i Gymru (57%)  [47]. 

 

Ffigwr 52: Ymweliadau â Chelfyddydau, Amgueddfeydd a Mannau Hanesyddol. 
Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru (2001-15), Celfyddydau, Amgueddfeydd a Mannau 

Hanesyddol [47]. 

 

Mae gan Dorfaen y fraint o gael nifer o gyfleusterau celfyddydau a 

diwylliannol sy’n rhoi cyfle i bobl brofi a mwynhau’r celfyddydau. Mae’r 

cyfleusterau hyn hefyd yn rhoi cyfle i bobl fynegi eu hunain trwy gyfrwng 

celfyddyd, arddangos eu gwaith a’u talentau a datblygu gyrfaoedd a 

busnesau yn y celfyddydau. Yng ngogledd y fwrdeistref mae’r Pwll Mawr 

(sy’n rhan o Amgueddfa Genedlaethol Cymru), Gweithfeydd Haearn 

Blaenafon, Amgueddfa Gymunedol Blaenafon a Neuadd y Gweithwyr 
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Blaenafon, sy’n cynnwys theatr a sinema. Mae gan ganol y fwrdeistref 

Amgueddfa Pont-y-pŵl, ac mae’r de yn gartref i Theatr y Congress, Maenor 

Llanyrafon a Chanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.  

Mae llawer o neuaddau cymunedol a ffydd, ynghyd â rhai canolfannau 

addysg oedolion ledled y fwrdeistref lle mae grwpiau lleol yn cyfarfod ar 

gyfer amrywiol weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r celfyddydau a diwylliant. 

Mae’r rhain yn cael eu rhedeg yn bennaf gan y gymuned, yn grwpiau hobi 

a diddordebau, gan gynnwys dawns, cerddoriaeth, canu, crefftau, 

ffotograffiaeth a gwneud ffilmiau, peintio, celfyddyd blodau, gwnïo, gwau 

ac ati. Ledled y fwrdeistref mae oedolion a phlant yn cymryd rhan mewn 

grwpiau lleol, yn elwa o’r ochr gymdeithasol ynghyd â’r gelfyddyd ei hun. 

Mae llawer yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a chystadleuaeth lleol, 

rhabarthol a chenedlaethol, tra bo eraill yn hapus i gymryd rhan er eu pleser 

eu hunain.  

Mae grwpiau mewn lifrai (megis y Beavers, Cybiau, Sgowtiaid, Brownies, 

Geidiau, Cadetiaid Awyr a Môr a Brigâd y Bechgyn) hefyd yn cymryd rhan 

mewn llawer o weithgareddau sy’n ymwneud â diwylliant a chelf. 

Mae’r celfyddydau yn eithaf bywiog yn Nhorfaen ac yn rhoi cyfle i bobl fynd 

ymlaen i ddatblygu gyrfa ar y llwyfan celfyddydol ehangach. Mae 

manteision cymryd rhan yn y celfyddydau yn helpu i ddod â chymunedau 

at ei gilydd ac yn medru ennyn ysbryd cymunedol a theimlad o falchder. 

Mae manteision economaidd hefyd, o ddenu ymwelwyr i’r ardal ac ysgogi 

twf twristiaeth a busnesau eraill yn y fwrdeistref. Mae manteision 

cymdeithasol y digwyddiadau hyn yn llai gweladwy, ond hyd yn oed yn 

bwysicach mewn cyd-destun diwylliannol e.e. meithrin balchder yn y 

gymuned, dysgu sgiliau newydd i bobl a chryfhau perthnasau. Yn 

ychwanegol at y manteision go iawn uchod, mae manteision eraill nad 

ydynt mor hawdd i’w diffinio, megis gwell lles meddyliol, dysgu creadigol 

trwy chwarae a mwynhau, dysgu anffurfiol a chodi lefelau hyder a hunan-

barch. Mae datblygiadau yn y maes o ddefnyddio celfyddyd i wella iechyd, 

gweithgareddau canu sy’n cynnwys Côr Pobl Ifanc gyda Dementia a Strike 

a Chord (Côr Cymdeithas Strôc), Byw gyda Dementia (gweithdy wythnosol 

i bobl gyda dementia a’u cyfeillion), Porth Ymgysylltu (i oedolion â 

phroblemau iechyd meddwl) a darparu celfyddyd mewn ysbytai a 

chanolfannau iechyd. Mae mwy am y Rhaglen Celfyddydau ac Iechyd yn y 

paragraffau isod, am Ganolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange. 
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Mae’r lleoliadau yn y gogledd yn darparu hwb diwylliannol y mae pobl leol 

yn dechrau ei adnabod; maent yn rhoi cyfle i bobl mewn cymuned cymharol 

unig gael profiad o gelfyddydau a gwybodaeth newydd o wneud rhywbeth 

creadigol. Mae Diwrnod Treftadaeth Blaenafon yn ddigwyddiad blynyddol 

sy’n dwyn y gymuned ynghyd a denu llawer o ymwelwyr i fwynhau 

atyniadau diwylliannol ac artistig.  

Tra nad oes llawer o leoliadau celfyddyd ffurfiol ym Pont-y-pŵl ei hun, mae 

lleoliadau cymunedol lleol yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at a chymryd 

rhan yn y celfyddydau fel y nodir yn y paragraffau uchod. Mae pobl yn 

teithio i rannau eraill y fwrdeistref i gymryd rhan mewn, neu fynychu 

perfformiadau a digwyddiadau; mae hyn yn wir ar draws y fwrdeistref gyfan 

lle mae cludiant a chost yn caniatáu i bobl deithio yn bellach o’u cymuned 

eu hunain. Mae digwyddiadau megis Carnifal Pont-y-pŵl yn yr haf ac Arty 

Parky yn yr hydref (digwyddiad teuluol ar gyfer pobl i weithio gydag artist 

amgylcheddol i greu darlun tir mawr o ddail cwymp a deunyddiau naturiol 

a gasglwyd ynghyd) yn rhoi ffocws i bobl fod yn greadigol, cael ymarfer 

corff a chael gwerthfawrogiad o fod yn yr awyr agored; oll yn cael effaith 

bositif ar les.  

Mae lleoliadau yn y de yn darparu cyfleusterau da i bobl fynychu 

perfformiadau, cymryd rhan mewn celfyddydau creadigol a chyfle i 

ddatblygu busnes a gyrfa. Mae gan Theatr y Congress ryw 70,000 o 

ddefnyddwyr y flwyddyn, a chaiff ei gwerthfawrogi’n fawr gan bobl leol, 

gyda nifer fawr o wirfoddolwyr. Mae Ymddiriedolaeth Theatr Ieuenctid y 

Congress yn anelu at herio pobl ifanc i greu hyder, creadigrwydd ac 

ystyriaeth o eraill, yng nghyd-destun theatr broffesiynol. Mae’r 

Ymddiriedolaeth yn helpu ei haelodau i ddod yn hyderus ynglŷn â siarad a 

chymryd rhan mewn grwpiau ar ac oddi ar y llwyfan; canfod a chydio yn y 

mwynhad o chwarae a defnyddio eu dychymyg; cynorthwyo gyda chymryd 

penderfyniadau yn eu bywydau personol; a lle bo modd, elwa o Actio, 

Drama Theatr Gerdd a hyfforddiant Dawns (trwy Arholiadau Trinity 

Guildhall a Gwobrau Celfyddydol), gan roddi mynediad iddynt i nifer o 

Brifysgolion ac Ysgolion Drama.   

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cynnig rhaglen gelfyddyd 

eang; mae’r Ganolfan yn rhoi cyfle i artistiaid a gwneuthurwyr sy’n byw a 

gweithio yng Nghymru i ddatblygu gyrfa artistig gynaliadwy trwy eu practis 

creadigol. Mae’r Ganolfan y cyflogi artistiaid ar eu liwt eu hunain i 

gynorthwyo gyda ac arwain prosiectau ymgysylltiad a chyfranogiad. Mae’r 

prosiectau hyn yn amrywio o sesiynau dysgu anffurfiol i gyfnodau preswyl 
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a chomisiynau. Mae gan y Ganolfan hefyd ardal manwerthu crefftau sy’n 

gwerthu a hyrwyddo gwaith y gwneuthurwyr. 

Mae’r Ganolfan wedi denu cyllid o amrywiol ffynonellau ac mae’n gweithio 

ag amrywiol bartneriaid ac artistiaid. Mae rhaglenni yn cynnwys arddangos 

mewn lleoliadau ledled Cymru a’r DU, cymryd rhan mewn symposiwm 

cenedlaethol a chysylltu â Gildiau gwneuthurwyr ledled Cymru a Gorllewin 

Lloegr; darparu cyhoeddiadau ar-lein gan wneud gwybodaeth am gelfyddyd 

ar gael i gynulleidfa ehangach, mentora i feithrin a chyflwyno gwaith 

gwneuthurwyr lleol; darparu llwybrau a chysylltiadau â Phrifysgolion a 

Cholegau Celfyddyd; cyflwyno prosiectau celfyddyd ac iechyd - mae Byw 

gyda Dementia yn weithdy cyfranogol wythnosol i bobl gyda dementia a’u 

cyfeillion sydd wedi bod yn rhedeg am y 6 mlynedd ddiwethaf, ac mae 

gwaith o’r prosiect wedi ei arddangos mewn lleoliadau ar draws rhanbarth 

y Bwrdd Iechyd lleol; y prosiect Porth Ymgysylltu, i oedolion sy’n dod i 

gysylltiad â’r system iechyd meddwl, yn canolbwyntio ar ddysgu sgiliau a 

hyder i gael hyfforddiant pellach neu fynd ar raglenni gwaith; Garth 

(Celfyddydau Gwent mewn Iechyd - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan), prosiect 

sydd wedi bod y rhedeg am nifer o flynyddoedd i gynhyrchu ac arddangos 

celfyddyd mewn ysbytai a chanolfannau iechyd yn cynnwys trigolion, 

defnyddwyr a staff. Mae prosiectau eraill yn cynnwys lliniaru tlodi trwy 

ddiwylliant, gan weithio mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf lle mae 

pobl fwyaf agored i ddod ar draws gweithwyr iechyd proffesiynol trwy’r 

rhaglen Fusion a helpu pobl ifanc i gynyddu eu gwybodaeth greadigol a 

gwella hyder personol trwy’r prosiect Arts Forward. 

Mae’r rhaglen Celfyddydau a Phobl Ifanc yn cyflwyno pobl ifanc i’r 

celfyddydau cymhwysol a gweledol, gan geisio creu a datblygu artistiaid y 

dyfodol. Gan weithio yn y sector addysg ffurfiol, mae’r Ganolfan yn cynnig 

sesiynau ychwanegol ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol ac 

mae’n rhan o raglen Criw Celf Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Mae’r Ganolfan yn parhau i gyflwyno a datblygu rhaglen o sgyrsiau, 

gweithdai anachrededig a chyrsiau, sesiynau galw heibio a gweithgareddau 

cymunedol. Mae’r rhain yn rhoi cyfle i bobl ddod i gysylltiad â’r celfyddydau 

mewn cyd-destun anffurfiol sy’n adlewyrchu bod dysgu yn broses o’r crud 

i’r bedd. 
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 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Addysgol 8460 4524 5099 5985 6361 5477 6385 6669 7520 

Arddangosfe
ydd 

26741 36915 37445 38136 43295 50343 57161 62161 66406 

Cyfanswm 35201 41439 42544 44121 49656 55820 63546 68830 73926 

% Amrywiad  18%+ 3%+ 4%+ 12.5%+ 12.5%+ 14%+ 8%+ 7%+ 

 

Tabl 21: Niferoedd ymwelwyr a chyfranogiad ar gyfer Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange. 
Ffynhonnell: Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Rhagfyr 2016 

 

Mae tabl 21 yn dangos y niferoedd o ymwelwyr wedi cynyddu, i’r 

arddangosfeydd a’r rhaglenni addysgiadol, dros y 9 mlynedd ddiwethaf a 

bydd y Ganolfan yn parhau i ddatblygu a thyfu i sicrhau bod pobl Torfaen 

yn cael mynediad at y celfyddydau a’r holl fanteision lles cysylltiedig.  

Y Digwyddiad Mawr yw digwyddiad haf blynyddol Cwmbrân sy’n dwyn 

cymunedau ynghyd ac yn denu cynulleidfa ehangach, gyda chymysgedd o 

garnifal, perfformiadau theatr a chwaraeon. 

Mae cynllun Noson Allan Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynorthwyo 

cymunedau lleol i lwyfannu perfformiadau proffesiynol mewn neuaddau 

cymunedol lleol. Ynghyd â manteision a mwynhad y profiad, mae Noson 

Allan yn helpu i ddatblygu cymunedau, yn cefnogi gwirfoddoli a’r economi 

lleol ac yn cyfrannu at ddefnyddio neuaddau cymunedol a phentref fel 

canolfannau hyfyw ar gyfer cyrff lleol. Yn aml, mae’r gynulleidfa yn bobl na 

fyddai’n mynd i leoliad celfyddyd ffurfiol ac felly mae’n dod â 

pherfformiadau i grŵp newydd o bobl. 

Mae’r cynllun hwn hefyd yn cynnwys perfformiadau Cymraeg a dwyieithog 

i roi cyfle i bobl weld y Gymraeg fel iaith fyw yn cael ei defnyddio y tu allan 

i'r ysgol gyda’r posibilrwydd o arwain at yrfa. 

Hyd yma yn 2016/17, mae 12 digwyddiad wedi eu trefnu gan 9 grŵp 

hyrwyddo gwahanol yn Nhorfaen.  

Mae Cerddoriaeth Gwent yn rhoi mynediad at ‘Addysg drwy Gerddoriaeth’ 

gan arbenigo mewn cymorth a chyngor ar y cwricwlwm cerddoriaeth a 

thechnoleg cerddoriaeth mewn ysgolion, yn delio â holl agweddau addysg 

gerddorol. Mae’r gwasanaeth wedi integreiddio gyda chynllun Dysgu 

Creadigol  Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i greu 

rhaglenni cymorth penodol sy’n diwallu anghenion ysgolion a chymunedau 

lleol. Mae Cerddoriaeth Gwent yn cefnogi arholiadau’r Trinity Guildhall, 
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Bwrdd Ysgolion Brenhinol Cerddoriaeth, ac Ysgol Roc i alluogi i bobl ifanc 

gael achrediad cerddorol ffurfiol fel rhan o ddatblygu eu gyrfa. Mae’r 

arholiadau yn cysylltu gyda’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol a 

medrent yn eu tro gefnogi ceisiadau UCAS ac addysg bellach arall, o ran 

sgôr gweladwy ond hefyd o ran profiadau allgyrsiol cyffredinol. 

Mae llawer o gysylltiadau rhwng sgiliau cerddorol a chyrhaeddiad 

academaidd; ond mae manteision mwy cuddiedig hefyd sydd weithiau’n 

rymus iawn. Mae pobl ifanc yn ymuno â grwpiau yn ifanc iawn weithiau, 

maent yn dysgu gweithio gyda phlant o wahanol gefndiroedd ac oedrannau, 

cael cymorth unigol gan oedolion, profiad o deithio i a pherfformio mewn 

lleoliadau ledled y DU a thu hwnt. Mae’r hyder a’r cyfoethogiad a ddaw yn 

sgil hyn yn golygu bod llawer o fyfyrwyr Cerddoriaeth Gwent yn mynd 

ymlaen i yrfa lwyddiannus iawn, weithiau mewn cerddoriaeth ond yn aml 

mewn meysydd gwahanol iawn. Maent oll yn adrodd am fanteision bod yn 

rhan o deulu cerddorol mawr. Mae hyn wedi bod yn llwyddiant allweddol i 

yrfaoedd mewn dysgu, y lluoedd arfog, peirianneg a meysydd eraill. Mae 

cyfleoedd lleol yn Nhorfaen ac ar draws rhanbarth ehangach De-ddwyrain 

Cymru.  

Rhoddir cymorth gyda chyfeiriad gyrfa a chyflogaeth gan diwtoriaid wrth i 

fyfyrwyr fynd i astudio cerddoriaeth mewn conservatoires, prifysgolion a 

lleoliadau profiad ar gyfer myfyrwyr mewn ysgolion a myfyrwyr Coleg 

Brenhinol Cerddoriaeth a Drama Cymru; mae llawer o’r tiwtoriaid presennol 

wedi dod trwy Gerddoriaeth Gwent ac wedi dychwelyd i’r rhaglen. Mae un 

o’r cyrff partner, ‘ev-entz’, hefyd yn rhoi llwybr gyrfa gwerthfawr i fyfyrwyr 

mewn peirianneg sain, rheoli llwyfan a chynhyrchu. Unwaith eto, mae 

llawer o fyfyrwyr yn canfod eu ffordd yn ôl i weithio oherwydd profiad a 

gafwyd gyda Cherddoriaeth Gwent sy’n arwain at waith llawn- neu ran-

amser. 

I’r bobl ifanc hynny nad ydynt yn dewis llwybr academaidd, mae manteision 

cerddoriaeth yn dal yn anferth gan gynnwys mwy o hunan-hyder, hyder 

gydag eraill a’r wobr o fedru perfformiad cerddoriaeth er eu mwyn eu 

hunain ac adloniant cyhoeddus.  

Mae gan raglen Heads4Arts nifer o fentrau, rhai wedi eu crybwyll eisoes 

(Arty Parky, corau Dementia a Strôc, prosiectau celf Cymunedau yn Gyntaf) 

ac eraill sy’n annog a datblygu celfyddydau creadigol. Mae rhai yn 

canolbwyntio ar gelfyddyd Cymru megis y Caffi Celtaidd ym Mlaenafon 

(sesiwn gerdd draddodiadol rhyng-genhedlaeth a gweithdy lle gall pobl 
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ifanc ddysgu chwarae offerynnau gyda’u rhieni a’u neiniau a’u teidiau. Mae 

hyn yn hybu dysgu fel teulu, yn annog gweithgareddau hamdden positif, 

yn gwella hyder ac yn cysylltu gyda diwylliant Cymru, yr iaith a 

threftadaeth) a Chôr Afon Lwyd (côr ym Mhont-y-pŵl yn cynnig cyfle i 

ddysgu’r iaith trwy gymryd rhan mewn celfddydau fel rhan o raglen 

“Cymraeg Creadigol” Head4Arts’). Mae eraill yn defnyddio celfyddydau 

creadigol megis ‘A Valleys View’ (pobl hŷn ac iau yn gweithio gyda’i gilydd 

i gasglu ac animeiddio straeon o’r rhyfel byd cyntaf), Hafan Cymru 

(gweithdai crefft ar gyfer merched sy’n dioddef trais domestig, a’u helpodd 

i feithrin hyder a hunan-barch) a Dawnsio i rai dan 5 (yn rhoi cymorth 

blynyddoedd cynnar o ran meithrin llythrennedd gorfforol a chyd-drefniant 

yn rhai o’n hardaloedd difreintiedig.  

Mae rhai o’r rhaglenni hyn yn cael cyllid byrdymor ac mae’n anodd mynd 

yn hunan-gynhaliol yn yr hinsawdd prsennol o aniscrwydd gyda chyllid 

Llywodraeth Cymru ac Ewropeaidd.  

Mae busnesau a mentrau celfyddyd greadigol ledled Torfaen, rhai yn 

gwasanaethu pobogaeth leol ac eraill gyda sylfaen cwsmeriaid ehangach. 

Mae’r rhain yn rhoi cyfle gwaith i bobl leol ac yn cyfrannu tuag at yr 

economi.  

Dwy fenter o’r fath yw Randomz Ltd (yn defnyddio dylunio, 

gweithgynhyrchu, ailgylchu ac uwchgylchu nwyddau ar hap, a chyflwyno 

gwasanaethau a rhaglenni cymdeithasol ac amgylcheddol mewn dulliau 

unigryw i helpu pobl ifanc i symud tuag at, chwilio am neu gael gwaith, neu 

greu eu mentrau eu hunain) a Changing Gearz (gweithdy trwsio beics sy’n 

rhoi llwybr dysgu amgen i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn NEET. 

Mae’r prosect celf sy’n rhedeg gyda’r fenter beics yn gwneud gwaith 

celf/arteffactau gwerthadwy allan o hen ddarnau beics).  

 

2.5.4 CYMRYD RHAN MEWN CHWARAEON 

Mae’r adran hon yn ystyried gweithgareddau corfforol mewn perthynas â 

phlant ysgol a’r amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a lleoliadau yn y 

fwrdeistref. Mae gwybodaeth bellach am weithgareddau corfforol a’r 

manteision iechyd i’w gweld yn adran 2.2.7.8 

Mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol (2013) yn adrodd bod 37% o ddisgyblion 

ym mlynyddoedd 3 i 11 (holl ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd) yn 
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cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol a/neu glybiau ar dri achlysur neu 

fwy yr wythnos, sy’n llai na Chymru (40%). 

Adroddodd 45% o ddisgyblion Torfaen bod gwersi addysg gorfforol a 

chwaraeon ysgol yn eu helpu i gael ffordd iach o fyw, o gymharu â 52% ar 

gyfer Cymru. 

Mae ychydig dros hanner o ddisgyblion Torfaen (54%) yn mwynhau gwersi 

addysg gorfforol, sy’n llai na Chymru (60%). 

Cymerodd 71% o ddisgyblion ran mewn chwaraeon allgyrsiol ym mlwyddyn 

academaidd 2012-13, llai na Chymru, sef 76%. Mae 44% o ddisgyblion 

Torfaen yn mwynhau hyn yn fawr, llai na Chymru, sef 50%. 

Fodd bynnag, mynychodd 43% o ddisgyblion ganolfan chwaraeon neu 

hamdden ym mlwyddyn academaidd 2012-13, ychydig yn uwch na 

Chymru, 42%. Gallai hyn awgrymu nad yw gweithgareddau canolfan 

hamdden ar gyfer plant yn Nhorfaen yn ymgysylltu â phlant gystal ag 

ardaloedd eraill. 

Mae ychydig llai na hanner disgyblion Torfaen (49%) yn awyddus iawn i 

ymarfer a gwneud yn well mewn gwersi addysg gorfforol a chwaraeon, llai 

na Chymru, 55%. 

Ar gyfartaledd, mae ysgolion Torfaen yn cynnig ychydig yn fwy o 

weithgaredd chwaraeon a chorfforol fesul wythnos na chyfartaledd Cymru, 

sef 107 munud ar gyfer disgyblion cynradd (Cymru, 106 munud) a 101 

munud ar gyfer disgyblion uwchradd (Cymru, 95 munud). 

 

Ffigwr 53:Cyfranogiad mewn chwaraeon allgyrsiol yn Nhorfaen. 

Ffynhonnell: Arolwg Chwaraeon Ysgol 2013 
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Dengys Ffigwr 53, ar draws holl flynyddoedd ysgol, bod mwy o fechgyn na 

merched yn cymryd rhan mewn unrhyw sbort allgyrsiol, o gymharu â 

merched. Ar gyfer bechgyn a merched, mae hyn ar ei anterth rhwng 

blynyddoedd 5 a 7, ond yn gostwng wedi hynny tan ddiwedd blwyddyn 11. 

Mae patrwm tebyg i’w weld ar gyfer y disgyblion hynny sy’n cymryd rhan 

yn aml, ond mae mwy o fechgyn yn parhau i gymryd rhan ar y lefel hon yn 

y blynyddoedd diweddarach, 9 i 11. 

Mae gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched o ran teimlo’n gyfforddus yn 

cymryd rhan mewn gwersi addysg gorfforol a chwaraeon ysgol, gyda 58% 

o fechgyn bob amser yn teimlo’n gyfforddus yn yr ysgol gynradd, o 

gymharu â 50% o ferched, a 58% o fechgyn ysgolion uwchradd o gymharu 

â 37% o ferched. 

Mae mwynhau addysg gorfforol mewn ysgolion cynradd yn debyg rhwng 

bechgyn a merched, 69% a 68% yn eu tro yn ei fwynhau’n fawr, ond mae 

bwlch yn ymddangos ar gyfer disgyblion uwchradd, sef 53% a 37% yn eu 

tro. 

Y tu allan i’r ysgol, mae mwy o fechgyn yn blaenoriaethu cymryd rhan 

mewn chwaraeon, gyda 57% o fechgyn a 40% o ferched ysgol gynradd, a 

51% a 30% yn eu tro ar gyfer disgyblion uwchradd. 

Mae rhai ysgolion cynradd yn rhedeg y fenter Milltir y Dydd, lle mae’r holl 

ddisgyblion a rhai aelodau staff yn rhedeg, loncio neu gerdded milltir bob 

dydd. Mae’r manteision yn cynnwys gwell ffitrwydd, hyrwyddo lles, meithrin 

hunan-barch ac mae’n ymddangos ei fod yn helpu disgyblion i wella eu 

cyrhaeddiad addysgol, er mai dyddiau cynnar yw hi o ran tystiolaeth 

bendant ar yr agwedd hon. Anogir pob ysgol i gynnwys milltir ddyddiol yn 

eu cwricwlwm.  

Ynghyd â chwaraeon mewn ysgolion, mae nifer o glybiau a chyfleoedd 

ymarfer i bobl o bob oedran ledled Torfaen. Gyda mwy na 150 o leoliadau 

yn cynnwys gweithgareddau o bêl droed, rygbi, criced, athletau, 

gymnasteg, aerobics, Sumba, pêl rwyd, bocsio, celfyddydau milwrol, 

dawnsio a mwy, mae digon yn digwydd.  

Ynghyd â’r ddwy brif ganolfan hamdden a redir gan Ymddiriedolaeth 

Hamdden Torfaen a champfeydd /cyfleusterau ymarfer preifat, mae llawer 

o glybiau’n cael eu rhedeg yn lleol ac yn dibynnu ar wirfoddolwyr. Mae’r 

darlun hirdymor i rai clybiau yn wael oherwydd llai o arian, weithiau’n mynd 
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yn rhy fawr i’r lleoliad a methu â chael lle mwy. Mae eraill yn ffynnu ac yn 

denu nifer cynyddol o gyfranogwyr. 

Mae llawer o gyfleoedd chwaraeon awyr agored/antur yn y fwrdeistref gan 

gynnwys cerdded, rhedeg, beicio, dringo, chwaraeon dŵr, paragleidio, 

marchogaeth ac ati, sy’n gwneud y mwyaf o’r mannau gwyrdd lleol.  

Mae gweithgareddau grŵp megis rhedeg yn y parc a chrwydro hefyd yn 

boblogaidd ac mae’r prosiect diweddar ‘If You Go I Go’ yn annog merched 

ledled Torfaen i ddod yn fwy actif.  

 

2.5.5 AMCANION LLES CENEDLAETHOL A HERIAU ALLWEDDOL 

Mae Tabl 22 yn rhoi crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd byrdymor, tymor 

canol a hirdymor allweddol ar gyfer yr adran lles diwylliannol ac yn 

awgrymu os oes angen delio â nhw yn lleol, yn rhanbarthol a/neu’n 

genedlaethol. Mae goblygiadau posibl tueddiadau hirdymor ar les dros yr 

20-25 blynedd nesaf wedi eu nodi yn adran 3.10. Mae Atodiad 4 yn rhoi 

crynodeb o’r holl heriau allweddol ar gyfer yr asesiad lles cyfan. 

Mae’r tabl hefyd yn rhoi ‘cipolwg’ o sut mae’r themâu yn cysylltu â’r 

amcanion cenedlaethol. Mae Atodiad 3 yn dangos y cyfraniad i’r amcanion 

yn fanylach, gan wneud y cysylltiad rhwng y data a sut allai effeithio lles ac 

mae’n dangos lle gellid gwneud y mwyaf o’r cyfraniad i les. 

 

 

 
 
Tabl 22: Crynodeb o’r heriau a’r cyfleoedd lles diwylliannol allweddol. 
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2.6 ASEDAU CYMUNEDOL 

Fel rhan o’r asesiad hwn, rydym wedi mapio asedau ffisegol pob cymuned, 

er enghraifft, seilwaith gwyrdd, mynediad i gyfleusterau adloniant a 

gwasanaethau megis canolfannau meddygol, swyddfeydd post, 

llyfrgelloedd a siopau lleol.  

Mae ein dull yn cydnabod bod gwasanaethau un gymuned yn aml yn cael 

eu defnyddio gan gymunedau eraill ac ymwelwyr â’r fwrdeistref. Rydym 

hefyd wedi gweithio ar y dybiaeth gyffredinol mai po gyfoethocaf y darlun 

o ran asedau ffisegol, economaidd a chymdeithasol, y gorau ydyw ar gyfer 

lles. I raddau, mae hyn hefyd yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth 

gyfoethocach o’r rhyngddibyniaeth rhwng lleoedd sy’n bodoli rhwng 

cymunedau Torfaen, ynghyd â gwytnwch. 

Yn ddiddorol, yng Nghwmbrân, dywedodd ymatebwyr i’r holiadur lles 

wrthym mai un o’r pethau da ynglŷn â byw yng Nghwmbrân oedd yr 

amrywiaeth o fwynderau lleol gan gynnwys siopau, mannau bwyd, yr orsaf 

reilffordd a chysylltiadau cludiant cyhoeddus eraill, parcio am ddim ac 

atyniadau i ymwelwyr. Roedd mannau gwyrdd hefyd yn dod yn uchel, o 

ardaloedd i chwarae, cefn gwlad hyfryd a mannau agored. Dywedodd 

ymatebwyr ym Mhont-y-pŵl wrthym hefyd bod mannau gwyrdd, yn 

enwedig Parc Pont-y-pŵl a’r ardal o gwmpas, yn rhan o’r hyn a oedd yn 

dda ynglŷn â byw yn y gymuned honno. 

Tra nad yw’r gwaith mapio a wnaed yn cynnwys popeth, ac efallai nad ydym 

wedi casglu pob ased, mae yn rhoi man cychwyn defnyddiol er mwyn 

ystyried sut maent yn cyfrannu tuag at les ein cymunedau. Isod mae’r 

asedau ar gyfer Blaenafon a rhai Pont-y-pŵl a Chwmbrân sy’n cael eu 

datblygu. 

 

Math o Ased  AGEHG Thema 

2 x Fferyllydd Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Canolfan Gymunedol Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Practis Meddygol Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Llyfrgell  Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Optegydd Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Gorsaf Betrol Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Swyddfa Bost Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 142 

 

  
 

1 x Meithrinfa Ddydd Breifat Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Ysgol (Gynradd) Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Deintydd Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

1 x Archfarchnad (fach) Torfaen 001 Gwasanaethau Lleol 

4 x Rhandir Torfaen 001 Llystyfiant 

27 x SINC Torfaen 001 Man Gwyrdd 

1 x SDdGA Torfaen 001 Man Gwyrdd 

2 x Gwarchodfa Natur Leol Torfaen 001 Man Gwyrdd 

46 x Adeilad Rhestredig Torfaen 001 Treftadaeth 

5 x Man Chwarae i Blant Torfaen 001 Adloniant 

1 x Llwybr Beicio Torfaen 001 Llwybrau Beicio 

1 x Bowls Torfaen 001 Caeau Adloniant  

3 x Pêl Droed Torfaen 001 Caeau Adloniant  

1 x Ardal Gemau Defnydd 

Modern  

Torfaen 001 Caeau Adloniant 

2 x Rygbi Torfaen 001 Caeau Adloniant 

1 x Tennis Torfaen 001 Caeau Adloniant  

 

Tabl 23: Mapio asedau AGEHG Blaenafon. 
Ffynhonnell: CBST 

 

2.6.1 BANCIAU BWYD, CYDWEITHFEYDD BWYD A THYFU CYMUNEDOL 

I’r sawl sy’n byw mewn tlodi, y flaenoriaeth yw darparu digon o fwyd i osgoi 

newyn [4]. Mae’r tabl isod yn dangos y nifer o ymweliadau â banciau Bwyd 

Eastern Valley ledled Torfaen, dros y 12 mis rhwng Hydref 15 a Medi 16. 

Darparwyd cyfanswm o 5213 o brydau bwyd i drigolion Torfaen dros y 

cyfnod hwnnw, sy’n cyfateb i 14 pryd bwyd bob dydd o’r flwyddyn. Mae hyn 

yn rhoi awgrym pwysig o faint y tlodi a’r anghydraddoldeb economaidd sy’n 

bodoli yn Nhorfaen. 

 

 

Tabl 24: Nifer y prydau bwyd a ddarperir i oedolion a phlant gan fanciau bwyd Hydref 15 i Medi 16 
Ffynhonnell: Banc Bwyd Eastern Valley. 
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Mae graff 54 isod yn dangos cyfradd y prydau bwyd a ddarperir gan Fanciau 

Bwyd yn Nhorfaen fesul 1,000 o’r boblogaeth, o fis Hydref 2015 i fis Medi 

2016. O ben i ben, mae trigolion Pont-y-pŵl yn gyson wedi defnyddio’r 

gwasanaeth banciau bwyd fwy na rhai Cwmbrân dros y cyfnod 12 mis. Mae 

trigolion Blaenafon wedi defnyddio banciau bwyd yn llai aml, gyda chynnydd 

mewn angen ym mis Ebrill 2016, ac yna’n cwympo eto yn y misoedd 

canlynol nes aeth islaw lefelau Cwmbrân ym mis Gorffennaf 2016, ond 

wedyn aeth yn ôl i fyny. 

 

Ffigwr 54: Cyfradd prydau bwyd Banciau Bwyd fesul 1,000 o’r boblogaeth, Hydref 2015 i Fedi 2016. 

Ffynhonnell: Banciau Bwyd Eastern Valley Foodbank / ONS amcangyfrifon poblogaeth canol 2014. 

 

Nid oes gan bawb ardd addas neu le i dyfu ffrwyth a llysiau. Gall rhandir 

ddarparu ffynhonnell fforddiadwy o fwy o ansawdd da, sy’n hanfodol ar 

gyfer diet iach. At hyn, mae’r gweithgaredd corfforol sy’n gysylltiedig â 

chadw rhandir yn golygu manteision iechyd ehangach. Mae 43 safle rhandir 

yn Nhorfaen, gydag arwynebedd cyfan o ryw 208,395 m2. Caiff y mwyafrif 

eu rheoli dan gytundeb rheoli datganoledig gan ddwy gymdeithas 

rhandiroedd – Cymdeithas Easter Valley yn y gogledd gydag 20 safle, a 

Chymdeithas Cwmbrân yn y de gyda 21 safle. Mae dau safle arall yn 

Thornhill. Mae’r rhandiroedd wedi eu cymryd i gyd, gyda rhestr aros, yn y 

de ond mae rhai ar gael yn y gogledd. I roddi i bobl ifanc yn eu harddegau 

y cyfle i gymryd rhan mewn tyfu ar randir, mae gan y prosiect Aspire to 

Achieve rhwng y cyngor a Chymdeithas Rhandiroedd Trefethin boly-dwnnel 

a rhai gwelyau uchel sy’n targedu pobl ifanc i dreulio un diwrnod yr wythnos 

yno. 
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Mae cydweithfeydd bwyd hefyd yn ffordd dda o sicrhau bod bwyd 

fforddiadwy, o ansawdd da, ar gael. Mae gan ysgol gynradd Penygarn 

gydweithfa fwyd.  

Nod cynllun Bocs Llysiau partneriaeth Garnsychan yng ngogledd Torfaen yw 

gwella mynediad at gynnyrch cost isel, iach ac addysgu’r cyhoedd ar 

fanteision amgylcheddol ehangach tyfu eich bwyd eich hun. Fodd bynnag, 

daeth y cynllun i ben yn yr haf 2016.  

O ran dull defnyddiol i ryddhau mwy o dir ar gyfer tyfu cymunedol, mae 

Cyngor Sir Fynwy wedi cyflwyno trwyddedu tyfu cymunedol gyda’r nod o 

ryddhau tir nad yw’n cael ei ddefnyddio’n llawn, yn ei feddiant, i’r gymuned 

dyfu bwyd arno. Mae’r trwyddedau yn cyfeirio’n benodol at Incredible 

Edibles fel model yr hoffent ei annog. Ar hyn o bryd mae ganddynt 7 

trwydded ar dir CSF ac 8 llain ar dir preifat.  

Mae peillio yn hanfodol ar gyfer hyfywedd llawer o’n cnydau – y rhai a dyfir 

yn fasnachol, ynghyd â llawer o’r ffrwythau a’r llysiau rydym yn eu tyfu yn 

ein gerddi neu’r rhandiroedd. Mae sicrhau bod gennym ddigon o blanhigion 

yn Nhorfaen sy’n cynhyrchu paill i bryfetach peillio fwydo arnynt, yn bwysig 

o ran gwytnwch bwyd. 

Bwyd a Ffitrwydd yw un o’r pynciau mwyaf poblogaidd a drafodir gan 

Gynllun Ysgolion Iach Rhwydwaith Cymru. Ar hyn o bryd mae 24 o ysgolion 

yn Nhorfaen yn gweithio i wella’r ddarpariaeth yn y maes hwn. I gael 

achrediad, rhaid i ysgolion gyflwyno tystiolaeth bod amrywiol ofynion yn 

cael eu cyflawni, gan gynnwys polisi bwyd a ffitrwydd ac ymgorffori bwyd 

a ffitrwydd ar draws pob cyfnod allweddol fel sy’n ofynnol gan Fframwaith 

y Cyfnod Sylfaen a Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru. At hyn, rhaid i’r holl 

fwyd a diodydd a gynigir trwy gydol y diwrnod ysgol fod yn gyson gyda 

Rheoliadau Bwyta'n Iach Mewn Ysgolion (Safonau a Gofynion Maeth) 

(Cymru) 2013 (Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion’). 

Anogir ysgolion hefyd i gymryd rhan mewn mentrau lleol/cenedlaethol 

megis y Rhaglen Ddeintyddol Designed to Smile, darparu Clybiau Brecwast 

am ddim (ysgolion cynradd) a darparu dyddiau a digwyddiadau darpariaeth 

bwyd iach. Er enghraifft, mae Ysgol Gynradd Garnteg, mewn partneriaeth 

â Chymunedau yn Gyntaf, yn rhedeg cwrs 4 wythnos i roi syniadau 

ymarferol i rieni i gael eu plant i fwyta diet mwy amrywiol. 
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2.6.2 TEITHIO LLESOL, CLUDIANT, AMSER TEITHIO A CHOSTAU TEITHIO 

Mae Strategaeth Economi a Menter Torfaen yn pwysleisio’r cysylltiadau 

cludiant da gyda gweddill y DU – 2 awr o Lundain ar y draffordd, 30 munud 

o Fryste a Chaerdydd ar yr M4 a 90 munud o Birmingham ar yr M50/M5. 

Mae’r rhain yn lleoliadau gyda meysydd awyr cenedlaethol, lleol neu 

ranbarthol [48].  

Mae dwy orsaf reilffordd yn y fwrdeistref – Cwmbrân (wedi ei lleoli yng 

nghanol y dref) a Pont-y-pŵl a New Inn (a leolir taith 30 munud o leiaf ar 

droed o ganol y dref). Mae lle i barcio am ddim ar y safle ond mae lle yn 

brin ac yng Nghwmbrân mae’n anodd iawn cael hyd i le parcio oherwydd ei 

phoblogrwydd gyda theithwyr dyddiol. Mae tocyn dychwelyd safonol o 

Gwmbrân i Gaerdydd yn costio £8.60 ac o Bont-y-pŵl i Gaerdydd £8.80.3 

Fodd bynnag, mae opsiynau wythnosol a misol eraill a all ostwng costau 

teithio i ddefnyddwyr rheolaidd, er enghraifft mae ‘megarider plus’ 

wythnosol ar gyfer ardal Torfaen sy’n £16.50. Mae’r opsiwn hwn yn gwneud 

teithio, yn enwedig i’r waith, yn llawer mwy cost-effeithiol. 

                                    

 

3 www.nationalrail.co.uk, Tachwedd 2016 
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Ffigwr 55: Cysylltiadau Cludiant Torfaen. 

FFynhonnell: CBST [48]. 

Mae gan Ogledd Torfaen wasanaeth bws rheolaidd ac mae Pont-y-pŵl yn 

gweithredu fel canolfan gludiant gyhoeddus ar gyfer y gogledd, gyda llawer 

o defnyddwyr bws yn teithio i Gwmbrân neu Bont-y-pŵl ar gyfer gwell 

cyfleusterau manwerthu. Fodd bynnag, mae prisiau presennol yn gwneud 

cludiant cyhoeddus yn opsiwn drud i’r sawl sy’n ddibynno arno, gyda’r 

rhwydwaith rheilffordd agosaf ar gyfer y gogledd wedi ei leoli yn Y Fenni. 

Siwrnai 

Pris (Tocyn 

Dychwelyd 

Dydd) 

Siwrnai 

Pris (Tocyn 

Dychwelyd 

Dydd) 

Blaenafon i Pont-y-pŵl £7.80 
Pont-y-pŵl i 

Gasnewydd 
£7.70 

Blaenafon i Gwmbrân £8.00 Pont-y-pŵl i Gaerdydd £11.60 
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Tabl 25: Prisiau bws ar gyfer teithiau yn ac o gwmpas Torfaen. 
Ffynhonnell: Stagecoach 28ain Medi 2016 (https://www.stagecoachbus.com/tickets) 

 

Gall cludiant a pha mor hygyrch ydyw gael effaith arwyddocaol ar 

aelwydydd incwm isel neu bobl sy’n derbyn budd-daliadau. Mae’r rhai sy’n 

byw yng ngogledd y fwrdeistref dan anfantais arbennig – mae tocyn 

dychwelyd diwrnod o Flaenafon i Bont-y-pŵl, neu gerdyn teithio wythnosol, 

yn mynd â chyfran arwyddocaol o fudd-dal person neu enillion i rai ar 

gyflogau isel. 

Heb wasanaeth uniongyrchol o Drefethin i Gasnewydd, mae cyrraedd 

Casnewydd erbyn 8.36am o ddydd Llun i ddydd Gwener yn cymryd 1.26 

awr ac i rai ar incwm lleiaf byddai angen gweithio mwy na’r awr gyntaf bob 

dydd dim ond i fedru talu i fynd i’r gwaith a mynd adref [4]. 

Gall cerdded a beicio wneud cyfraniad pwysig i anghenion cludiant lleol, tra 

hefyd yn helpu i ddelio â phroblemau tagfeydd, llygredd a newid yn yr 

hinsawdd sy’n gysylltiedig â dibyniaeth ar y car. Mae teithio i’r gwaith neu’r 

ysgol ar droed neu feic yn costio llai ac yn helpu pobl i aros yn ffit, a hefyd 

yn rhywbeth i’w fwynhau. Gelwir hyn weithiau yn ‘deithio llesol’ [32]. Mae’r 

Ddeddf Teithio Llesol 2013 yn rhoi dyletswydd ar Gynghorau i fapio llwybrau 

presennol a gweithredu map rhwydwaith integredig i greu a gwella 

cysylltiadau cerdded a beicio. Mae gan Dorfaen rhyw 22 milltir o lwybrau 

beicio, ynghyd â rhwydwaith eang o lwybrau cerdded yn cynnwys llwybrau 

troed cyheoddus a llwybrau priffordd. Mae’r llwybr sy’n dilyn camlas Sir 

Fynwy ac Aberhonddu hefyd yn darparu dolen sir-eang ar gyfer teithio llesol 

posibl. 

Mae’r ddarpariaeth beicio oddi ar y ffordd yn cynnwys llwybrau’r 

Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RhBC) yn bennaf ac yn gyffredinol maent 

mewn cyflwr da. Cwblhawyd nifer o gynlluniau mawr mewn blynyddoedd 

diweddar, megis Ffordd Werdd Afon Llwyd, llwybr golygfaol ar hyd yr afon 

o Lanyrafon trwy Groesyceiliog, ac estyniad Brynmawr. Mae’r cyngor yn 

torri llystyfiant ar y Rhwydwaith ddwy waith y flwyddyn gyda gwaith cynnal 

a chadw arall yn cael ei wneud ad-hoc. Mae’r ddarpariaeth ‘ar y ffordd’ yn 

Blaenafon i Gasnewydd £12.10 Cwmbrân i Gasnewydd £6.00 

Blaenafon i Gaerdydd £18.90 Cwmbrân i Gaerdydd £10.90 

Pont-y-pŵl i Gwmbrân £7.00   

https://www.stagecoachbus.com/tickets
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gyffredinol yn llwybrau troed a/neu ffyrdd, ac felly mae wyneb eithaf i dda 

ar lwybrau sydd wedi eu bwriadu o’r dechrau ar gyfer beics. Serch hynny, 

gallant fod yn gul wrth ‘ôl-osod’ llwybr newydd ar ffordd o hen safon lle 

mae’r lle yn brin. Caiff y rhain eu cynnal a’u cadw yr un modd â gweddill y 

rhwydwaith priffyrdd, er bod rheoli llystyfiant yn medru bod yn her yn ystod 

misoedd yr haf a bydd wastad rhai darnau sydd angen eu trwsio.   

Aeth y Map Llwybrau Presennol a gyflwynwyd i Llywodraeth Cymru ym mis 

Ionawr 2016 trwy arolygiadau llwybrau i weld oes oedd y llwybrau a 

ychwanegwyd i’r map yn rhai lle’r oedd angen mân welliannau. Roedd y 

problemau a adnabuwyd yn ymwneud â mân welliannau i’r wyneb a 

materion lled a fydd, gobeitio, yn cael eu trin yn y Map Rhwudwath 

Integredig – mae hwn yn pennu sut mae’r Awdurdod Lleol yn bwriadu 

gwella a hyrwyddo teithio llesol yn Nhorfaen yn y 15 mlynedd nesaf. Bydd 

y cynlluniau i wella’r rhwydwaith yn amrywio o gynlluniau “barod am y 

rhaw” i’w cyflawni yn y flwyddyn neu ddwy nesaf, i gynlluniau mwy 

hirdymor i’w cyflawni yn y cyfnod 15 mlynedd. Y flaenoriaeth fydd cysyllltu 

ardaloedd penodol yn Nhorfaen gan gynnwys sefydliadau addysgol, bothau 

cludiant cyhoeddus a chyfleusterau hamdden. Rhagwelir mai’r prif rwystr i 

ddarparu seilwaith teithio llesol newydd fydd argaeledd cyllid.  

 

 

2.6.3 ARDOLL SEILWAITH CYMUNEDOL  

Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol newydd yn ardoll y gall y Cyngor ddewis 

ei chyflwyno i godi arian gan ddatblygwyr sy’n ymgymryd â phrosiectau 

adeiladu newydd yn eu hardaloedd. Os caiff ei ddefnyddio, bydd yr ardoll 

yn dâl gorfodol ar fathau penodol o ddabtlygiad mewn ardaloedd penodol 

lle mae’n hyfyw gwneud hynny.  Defnyddir unrhyw arian a godir o’r ardoll 

i ariannu seilwaith sydd ei angen i gefnogi twf yn y Cynllun Datblygu Lleol. 

Gallai seilwaith gynnwys ysgolion newydd, gwelliannau i gludiant, mannau 

agored cyhoeddus / cyfleusterau adloniant / seilwaith gwyrdd ac ati. Gallai’r 

gronfa hon fod yn fecanwaith pwysig i wella lles ein cymunedau, yn enwedig 

lle nad oes unrhyw fecanwaith ariannu arall. Mae yna, fodd bynnag, 

weithiau broblemau hyfywedd datblygiad sy’n medru ei gwneud yn anodd 

defnyddio ardoll. Felly, mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn debygol o fod 

fwyaf defnyddiol mewn mannau lle mae’r elw mwyaf i’w wneud. 
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2.6.4 TROSGLWYDDO ASEDAU CYMUNEDOL 

Gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol roddi cyfle i’r gymuned reoli a rhedeg 

cyfleusterau lle nad oes gan gyrff cyhoeddus yr adnoddau bellach i’w 

gweithredu. Mae Cynllun Gweithredu Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn 

cydnabod manteision trosglwyddo rhai cyfleusterau i fudiadau cymunedol 

sydd mewn gwell sefyllfa i reoli’r eiddo a/neu redeg y gwasanaeth a 

ddarperir yno [49]. 

Gall trosglwyddiadau asedau cymunedol gynnwys tir ynghyd ag adeiladau. 

Gall hyn alluogi grwpiau cymunedol â diddordeb gymryd y gwaith o reoli 

darnau bychan o dir gyda gwerth lleol, gan gynnwys coedlannau, o ddydd 

i ddydd, trwy gyfrwng trefniadau prydles neu femoranda o ddealltwriaeth. 

Gall cytundebau o’r fath wedyn fod yn ddefnyddiol i grwpiau cymunedol 

wneud cais am gyllid na fyddai fel arall ar gael i awdurdodau lleol neu gyrff 

cyhoeddus, a gellir cyfateb hyn gydag oriau gwirfoddolwyr. Un enghraifft o 

hyn yw coedlan gymunedol Blaen Bran yng Nghwmbrân, sydd nawr yn 

rheoli’r goedlan ar brydles dilynydd 937 o flynyddoedd. Mae radio Able, 

clwb chwaraeon a chymdeithasol Woodland a chanolfannau hamdden 

Torfaen hefyd yn enghreifftiau o asedau cymunedol a drosglwyddwyd yn 

ddiweddar. Mae’n bwysig nodi nad yw trosglwyddo ased cymunedol bob 

amser yn briodol a rhaid iddo gael ei gefnogi. 

 

2.7 ASEDAU CYMDEITHASOL 

Mae cyfalaf cymdeithasol yn cyfeirio at y cysylltiadau cymdeithasol yn ein 

cymunedau a’r manteision a gynhyrchir ganddynt. Mae pobl yn elwa o’r 

cysylltiadau cymdeithasol hyn naill ai ar lefel unigol (e.e. cefnogaeth 

deuluol) neu ar lefel gymunedol ehangach (e.e. trwy wirfoddoli) [50]. Mae 

hefyd manteision lles ehangach, er enghraifft, cynnwys cymunedau yn y 

gwaith o reoli eu parciau a’u coedlannau lleol, a dangoswyd bod hyn yn 

gwella cydlyniant cymunedol a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol [31]. 

Mae manteision eraill gwirfoddoli yn cynnwys ffordd o fyw iachach (mae 

gwirfoddolwyr yn tueddu i leihau smygu ac yfed llai o alcohol), llai o iselder 

ac unigedd cymdeithasol, gwell perthynas deuluol, gwell hunan-barch a 

hyder [51]. Mae cael digon o gyfalaf cymdeithasol “da” yn medru helpu pobl 

a chymunedau i ddod yn gryfach a mwy hunan-ddibynnol [52]. 

Cynghrair Wirfoddol Torfaen yw cyngor gwirfoddol y cyngor, neu fudiad 

ambarél, ar gyfer y trydydd sector yn y fwrdeistref. Mae ganddynt dîm 
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bychan o staff cyflogedig ac maent yn cefnogi nifer o brosiectau yn 

uniongyrchol ynghyd â darparu gwasanaeth cyfateb gwirfoddolwyr. Gyda 

databas o fwy na 100 o fudiadau, rhai lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, 

medrent leoli gwirfoddolwyr i gael profiad neu wirfoddoli mwy hirdymor, ac 

maent yn medru cynnig lleoliadau ar amrywiaeth eang o ddiddordebau a 

rolau. Ar gyfer y cyfnod Ebrill 2015 i Hydref 2016, lleolwyd 181 o 

wirfoddolwyr – 132 dan 25 a 49 dros 25: 

 Blaenafon, 21 dan 25 a 3 dros 25 

 Pont-y-pŵl, 54 dan 25s a 31 dros 25 

 Cwmbrân, 57 dan 25s a 15 dros 25 

Mae llawer mwy o bobl yn gwirfoddoli yn Nhorfaen nad ydynt yn mynd 

trwy’r Gynghrair ond yn cysylltu’n uniongyrchol ag elusennau neu’n rhedeg 

a chefnogi grwpiau cymunedol lleol – ar gyfer mudiadau i bobl ifanc 

(Sgowtiaid, Geidiau ac ati), grwpiau ffydd, gweithgareddau hamdden a 

chwaraeon, corau a grwpiau drama, cyflyrau iechyd a llawer mwy. 

Gpfynnodd arolwg trigolion Torfaen 2016 (cwblhawyd 1025 o holiaduron) i 

bobl os oeddynt yn gwneud unrhyw weithgareddau gwirfoddol yn eu 

cymunedau ac atebodd 107 o bobl ledled Torfaen eu bod – 8 ym Mlaenafon, 

43 ym Mhont-y-pŵl a 56 yng Nghwmbrân. 

Mae gweithgareddau gwirfoddoli ymatebwyr ym Mlaenafon yn cynnwys 

cynorthwyo’r ysgol, gwaith elusennol a darparu cwmni.  

Dywedodd pobl ym Mhont-y-pŵl wrthym eu bod yn gweithio gyda grwpiau 

cymunedol lleol yn cynnwys gweithgareddau yn y parciau lleol a garddio 

cymunedol. Dywedasant hefyd eu bod yn cefnogi clybiau crefftau a hobis, 

gweithio gyda grwpiau ieuenctid, gwirfoddoli gydag elusennau ac mewn 

ysgolion. 

Mae gweithgareddau gwirfoddoli pobl sy’n byw yng Nghwmbrân yn 

cynnwys gweithio gyda mudiadau ieuenctid megis y Sgowtiaid, Geidiau a 

Chadetiaid, Gwasanaeth Chwarae Torfaen, gweithio gyda grwpiau 

cymunedol a chlybiau hobis a gwirfoddoli gydag ysgolion. 
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2.8 ASESIAD ANGHENION POBLOGAETH 

 

Mae Asesiad Anghenion Poblogaeth Gwent - (AAP) – (fel y cyfeirir ato yn 

adran 1.4 y ddogfen hon) wedi ei wneud ar yr un pryd â’r asesiad hwn o 

les, gyda’r ddau adroddiad i’w cyhoeddi yn y gwanwyn 2017.  

Mae’r AAP yn ystyried 8 grŵp o bobl, fel sy’n ofynnol dan y Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, a’u hanghenion mewn perthynas â 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol: 

 Plant a phobl ifanc  
 Pobl hŷn 
 Pobl gydag iechyd corfforol gwael 
 Pobl gydag iechyd meddyliol gwael 
 Pobl ag anableddau dysgu 
 Pobl ag anallu synhwyraidd 
 Gofalwyr 
 Pobl sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 

Mae’r AAP hefyd yn nodi’r materion a all effeithio rhai grwpiau penodol 

(Cyn-filwyr, Teithwyr Sipsiwn, Ethnig Lleiafrifol Du, Ceiswyr am Loches a 

Ffoaduriaid, Lesbiaid Hoyw Deurywiol a Thrawsrywiol, Pobl yn yr ystadau 

diogeledd (carchardai) a’u teuluoedd). Mae’r AAP yn nodi gwaith sydd 

eisoes yn digwydd ledled Gwent i gynorthwyo pobl ym mhob un o’r grwpiau 

hyn. 

Fodd bynnag, mae llawer o’r data yn y ddogfen AAP ar lefel bwrdeistref 

Torfaen eang ac felly nid yw’n caniatáu i ni weld y nifer o bobl a effeithir ac 

ymhle maent yn byw o safbwynt ward; serch hynny bydd yr wybodaeth yn 

yr asesiad lles hwn yn cefnogi’r AAP yn ei gamau nesaf. Bydd yr AAP yn 

arwain at ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Ardal Rhanbarthol erbyn y 

gwanwyn 2018. Ymgymerir â’r gwaith hwn gan Bartneriaeth Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Lles Gwent - Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol (BPR) - a bydd 

cysylltiadau gyda datblygu’r Cynlluniau Lles ledled Gwent. 

Mae rhai ystadegau o’r gwaith cefndir i’r AAP – a gynhyrchwyd gan Uned 

Data Cymru – yn rhoi ychydig o awgrymiadau o ran ble bydd angen 

canolbwyntio’r gweithredu.  

Yn yr adran sy’n ystyried nodweddion gwarchodedig a grwpiau lleiafrifol, 

mae’r AAP yn darparu datganiadau cyffredinol ar y materion sy’n effeithio’r 
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grwpiau hyn yn hytrach na data Torfaen-benodol i ychwanegu at yr asesiad 

hwn (gweler adran 1 yr AAP).  

 Bydd cynnydd bychan yn y nifer o blant yn Nhorfaen 0-17 oed gydag 

anabledd (yn ôl diffiniadau’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd) 

rhwng 2016 a 2022 yna cynnydd o 4.4% dros y cyfnod i 2035. 

 Mae’r nifer o blant mewn gofal yn Nhorfaen yn uwch nag ardaloedd eraill 

er bod pob ardal wedi gweld amrywiad yn y cyfnod 2011 i 2015. 

 Canran pobl ifanc 16 oed sy’n gadael gofal gydag o leiaf un A*-G TGAU 

neu GNVQ yn 2016 yn 84% yn Nhorfaen o gymharu â 64% yng 

Nghymru. 

 Rhagwelir y bydd nifer y plant 5-15 oed gyda phroblem iechyd meddwl 

dros y cyfnod 2013 i 2035 yn codi 0.4% yn Nhorfaen. 

 Gwelodd nifer y lleoliadau ar gyfer pobl 16 oed a throsodd gydag 

anabledd dysgu dros y cyfnod 31 Mawrth 2011 i 31 Mawrth 2015 

ostyngiad o 12.2% yn Nhorfaen yn y cyfnod.  

 Roedd achosion o oedi trosglwyddiad gofal yn 2015-16 yn 7.61 fesul 

1,000 o’r boblogaeth 75 oed a throsodd yn Nhorfaen. Mae hyn yn 

cymharu â 4.87 achos o oedi trosglwyddiad gofal fesul 1,000 o’r 

boblogaeth 75 oed a throsodd yn 2015/16 ar gyfer Cymru. 

Mae’r staff iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio ar yr AAP wedi bod 

mewn cysylltiad rheolaidd â’r tîm cymorth BGC wrth ddrafftio’r asesiad. Yn 

adran 1 yr AAP mae rhai datganiadau cyffedinol ar faterion sy’n wynebu 

grwpiau lleiafrifol; nid yw’r data yn benodol i Dorfaen i’w ychwanegu i’r 

asesiad hwn ond mae’n rhywbeth i’w gadw mewn cof wrth edrych ar 

gymunedau lleol.  

Yma, rydym yn ailadrodd y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd ar gyfer 

yr 8 grŵp poblogaeth yn Rhan 1 yr AAP. Mae’r AAP cyfan i’w weld fel Rhan 

5 o’r asesiad hwn, ar gael ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyheoddus 

Torfaen.  

Plant a phobl ifanc – I ddibenion yr AAP, diffinnir plant a phobl ifanc fel 

pobl hyd at 18 oed sy’n derbyn gofal a gwasanaethau cymorth.  

Y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy gysylltu â dinasyddion, 

partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r AAP, ac a gadarnhawyd 
wedyn trwy ymgynghori, yw:  

(1) Gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc gydag anghenion cymhleth trwy 
ymyrryd yn gynt, cymorth yn y gymuned a lleoliadau yn nes at adref.  

(2) Sicrhau iechyd meddyliol a lles emosiynol da i blant a phobl ifanc trwy 

waith partneriaeth effeithiol. 
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Mae gan Dorfaen y nifer uchaf o Blant sy’n Derbyn Gofal (PDG) yng 

Ngwent. Mae Profiadau Andwyol Plentyndod (PAP) yn faes o bryder hefyd.  

Pobl Hŷn – I ddibenion yr AAP hwn, mae Pobl Hŷn yn cael eu categoreiddio 

fel rhai dros 55 oed ac maent yn ddemograffig sy’n cynyddu ym mhob un 

o 5 ardal Gwent.  

Y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy gysylltu â dinasyddion, 
partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r AAP, ac a gadarnhawyd 

wedyn trwy ymgynghori, yw:  
 (1) Gwella lles emosiynol pobl hŷn trwy leihau unigrwydd ac unigedd 

cymdeithasol trwy ymyrryd yn gynt a gwytnwch cymunedol 

(2) Gwella canlyniadau i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr 

(3) Tai a llety priodol i bobl hŷn  

Mae cysylltiadau cryfion gyda’r Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 

2013/23, refresh, Henediddio’n Dda yng Nghymru a chynlluniau ymateb 

Torfaen i’r cyfarwyddebau polisi cenedlaethol hyn. 

Iechyd Corfforol – Mae’r AAP yn ystyried anghenion iechyd pobl sydd 

angen gofal a chymorth AC anghenion Pobl Anabl yng nghyd-destun y 

‘model anabledd cymdeithasol’. 

Y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy gysylltu â dinasyddion, 

partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r AAP, ac a gadarnhawyd 
wedyn trwy ymgynghori, yw:  

 (1) Cefnogi pobl anabl trwy gyfrwng dull pob oedran i fyw’n annibynnol 

mewn llety priodol a chael mynediad at wasanaethau cymunedol, gan 

gynnwys trafnidiaeth. 

(2) Helpu pobl i leihau perygl iechyd a lles gwael trwy ymyrryd yn gynt a 

chymorth cymunedol 

Bydd ffocws cryf ar rwystro ac ymyrraeth gynnar i wella iechyd corfforol 

neu i gefnogi pobl i reoli byw gyda’u hanabledd.   

Iechyd Meddwl - Y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy gysylltu â 
dinasyddion, partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r AAP, ac a 

gadarnhawyd wedyn trwy ymgynghori, yw:  

 (1) Cynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ymhlith y 

cyhoedd i leihau stigma a helpu pobl i ofyn am gymorth yn gynt. 

(2) Gwella lles emosiynol ac iechyd meddwl i oedolion a phlant trwy 

ymyrryd yn gynt a chymorth cymunedol. 
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Gyda chydnabyddiaeth gynyddol bod materion ehangach iechyd meddwl yn 

effeithio tai, addysg a chyflogaeth, mae gan yr holl wasanaethau cyhoeddus 

rôl i’w chwarae o ran datblygu a chyflawni gwasanaethau a chymorth lleol.  

Anableddau Dysgu – Y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy 
gysylltu â dinasyddion, partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r 

AAP, ac a gadarnhawyd wedyn trwy ymgynghori, yw:  

 (1) Cynorthwyo pobl ag anableddau dysgu i fyw’n annbynnol gyda 

mynediad at wasanaethau ymyrryd cynnar yn y gymuned, ac 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyhoeddus fwy o bobl ag anghenion 

anabledd dysgu 

(2) Darparu diagnosis mwy amserol o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth a 

mynediad at wasanaethau cymorth a gwybodaeth a chyngor 

Bydd y Cynllun Ardal yn ceiso rhoi i bobl ag anabledd dysgu mwy o ddewis 

a rheolaeth dros eu bwydau a chanlyniadau gwell ymlith amcanion eraill.   

Amhariad Synhwyraidd – I ddibenion yr AAP hwn mae amhariad 

synhwyraidd yn cyfeirio at bobl ag un ai amhariad gweld neu glywed neu’r 

ddau – bydd maint yr amhariad yn amrywio o berson i berson.   

Y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy gysylltu â dinasyddion, 
partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r AAP, ac a gadarnhawyd 

wedyn trwy ymgynghori, yw:  

 (1) Sicrhau bod pobl yn cael eu cynorthwyo trwy gael mynediad at yr 

wybodaeth gywir, cymorth ac ‘adsefydliad’ lle mae ei angen 

(2) Gwella lles emosiynol yn enwedig gyda chymorth cymar i gymar 

Gan effeithio pobl o bob oedran, gall amhariad synhwyraidd fod yn erchyll 

yn y camau cynnar ac oni fo help ar gael, gall bywyd ddod yn unig iawn i 

rai ag amhariad.  

Gofalwyr – diffinnir gofalwr fel person sy’n darparu neu’n bwriadu darparu 

gofal i oedolyn neu blentyn anabl (ond heb gyfrif rhai sy’n derbyn tâl). 

Diffinnir Gofalwr Ifanc fel person dan 18 oed sy’n darparu neu’n bwriadu 

darparu gofal i berson arall.  

Y canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy gysylltu â dinasyddion, 

partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r AAP, ac a gadarnhawyd 
wedyn trwy ymgynghori, yw:  
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 (1) Cynorthwyo gofalwyr i ofalu trwy seibiant hyblyg, mynediad at 

wybodaeth gywir, cymorth cymar i gymar a chynllunio gofal effeithiol 

(2) Gwella lles gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu trwy gyfrwng 

mwy o ddealltwriaeth gyhoeddus 

Mae’n debygol y bydd cynnydd yn nifer y gofalwyr o ganlyniad i gynnydd 

tebygol yn y boblogaeth, ac mae nifer yr oriau y mae pobl yn eu treulio yn 

gofal bob wythnos yn cynyddu hefyd.  

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - Y 
canlyniadau blaenoriaeth a adnabuwyd trwy gysylltu â dinasyddion, 

partneriaeth a defnyddio matrics blaenoriaethu’r AAP, ac a gadarnhawyd 

wedyn trwy ymgynghori, yw:  

 (1) Darparu ymyrraeth a threfniadau diogelu cynharach i ddarpar 

ddioddefwyr trwy gyfrwng “Holwch a Gweithredwch” 

(2) Diogelu dioddefwyr, gan gynnwys dynion, gyda chymorth partneriaeth 

effeithiol 

Gweithredwyd Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol (Cymru) 2015 ym mis Ebrill 2015 a’r nod yw gwella ymateb y 

Sector Cyhoeddus trwy ddarpru ffocws strategol i wella’r trefniadau ar gyfer 

rhwystro, amddiffyn a chynorthwyo unigolion a effeithir gan drais a 

chamdriniaeth o’r fath. Mae’r Ddeddf newydd hon wedi ei gosod yng nghyd-

destun deddfwriaethol ehangach Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014, ac mae’n darparu cyfle unigryw i ymgorffori VAWDASV fel 

blaenoriaeth o ran pennu lles Cymru.  

Mae’r AAP yn darparu tabl o weithredoedd lefel uchel i’w cyflawni trwy’r 

Cynllun Ardal a gaiff ei ddatblygu yn ystod 2017. 
 

THEMA 
GRAIDD 

Camau i’w cyflawni trwy’r Cynllun Ardal rhanbarthol 

Plant a 
phobl ifanc 

 

 Cefnogi arolwg Bwrdd Partneriaeth Plant a Theuloedd o 
drefniadau lleol ar gyfer plant ag anghenion cymhleth a 
chyflawni rhaglen waith gyda ffocws ar Blant sy’n 

Derbyn Gofal. 
 Modelau cyson o ymarfer ac alinio â rhaglenni ymyriad 

a rhwystro cynnar Llywodraeth Cymru  
 Datblygu a chyflawni cynllun gweithredu PAP 

rhanbarthol gyda ffocws ar ymyriad cynharach a 
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chymorth iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc 
trwy asedau cymunedol. 

Pobl Hŷn  

 

 Datblygu dull seiliedig ar le ‘Gofal yn Agosach at Adref’ 

gan gynnwys cyflawniad cyson cysylltiadau cymunedol 
ar draws y rhanbarth i leihau unigedd cymdeithasol 

 Datblygu ymhellach ‘Gymunedau Deall Dementia’ 
 Datblygu proses comisiynu gofal yn y cartref gyda’r 

Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol ac yn gysylltiedig ag 
Adroddiad Safonau Gofal Gwella Cymdeithasol Cymru 

‘Above and  Beyond’ a’r Cynllun Strategol ‘Gofal a 
Chymorth yn y Cartref’ sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o 

bryd gan Gyngor Gofal Cymru. 

Anabledd 

Iechyd/Corf
forol 

 Gweithredu Strategaeth ‘Agosach at Adref’ 

 Alinio â’r 5 Asesiad Lles lleol sydd eu hangen dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac ystyried 

cynllunio gweithredu ar y cyd ar gyfer niweidiau 
ehangach i iechyd. 

 

Anabledd 

Dysgu/Awti
stiaeth 

 Cefnogi arolwg Bwrdd Parteriaeth Iechyd Meddwl ac 

Anabledd Dysgu o Strategaeth Gwent ar gyfer Oedolion 
ag Anabledd Dysgu 2012/17 a phennu camau allweddol 

rhanbarthol ar gomisiynu ac integreiddio  

 Gweithredu’n lleol Gynllun Gweithredu Strategol Cymru 
gan gynnwys datblygu Gwasanaeth Awtistiaeth 

Interedig newydd. 
 

Iechyd 
Meddwl  

 Arolygu ac alinio strategaethau rhanbarthol gyda 
chynllun gweithredu Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd 

Meddwl  
 Cydgysylltu gwasanaethau cymunedol cyson megis 

cysylltwyr cymunedol/rhagnodwyr cymdeithasol 
 Modelau aml-asiantaeth seiliedig ar le sy’n cynnwys 

partneriaid ehangach megis Cymdeithasau Tai, 
cymorth cyflogaeth a rhaglenni cymunedol 

 Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Cywir trwy DEWIS a 
Phum Ffordd i Les. 

 

Amhariad 

Synhwyraid
d 

 Defnyddio ymarfer da a llwybrau effeithiol i ddatblygu 

egwyddorion comisiynu rhanbarthol 
 Sicrhau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth cywir, 

hygyrch ac amserol trwy DEWIS a dulliau eraill 
 Gweithio mewn partneriaeth â’r trydydd sector i 

gefnogi’r broses adsefydlu a chyflenwi arfau helpu gyda 

diffyg golwg. 
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Gofalwyr  Cydgysylltu gwasanaethau cymunedol cyson megis 
cysylltwyr cymunedol/rhagnodwyr cymdeithasol i 

adnabod a chynorthwyo gofalwyr 
 Arolygu atgoffa meddygol i gynorthwyo gofalwyr yn 

well 
 Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Cywir trwy DEWIS a 

Phum Ffordd i Les 
 Arolygu ac alinio egwyddorion comisiynu’r trydydd 

sector i gefnogi cynlluniau cyfeillio ar gyfer gofalwyr 
sydd angen cymorth 

 Sicrhau bod gweithredu’r srategaeth ‘Gofal yn Agosach 
at Adref’ yn cynyddu cymorth lefel gymunedol i ofalwyr 

 Comisiynu cyson ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i 
sicrhau modelau cymorth gofalwyr teg, ar gael ledled y 

rhanbarth a modelau effeithiol o gymorth i ofalwyr, gan 

gynnwys seibiant hyblyg. 
 

Trais yn 

erbyn 

menywod, 
cam-drin 

domestig a 
thrais 

rhywiol 

 Gweithredu ‘Holi a Gweithredu’ fel rhan o beilot 

Llywodraeth Cymru. 

 Alinio’n strategol â Bwrdd VAWDASV, asesiad 
anghenion a chynllun strategol. 

 
Tabl 26: Camau gweithredu lefel uchel AAP i’w datblygu trwy’r cynllun ardal. 
Ffynhonnell: Asesiad Anghenion Poblogaeth Gwent 
 

Mae Rhan 2 yr AAP yn pennu nifer o ddatblygaiiadau proses i’w gweithredu 

trwy’r Cynllun Ardal. Mae’r tabl canlynol o’r AAP yn dangos y camau 

datblygu proses lefel uchel i’w cyflawni trwy’r Cynllun Ardal Rhanbarthol. 

Mapio 

Gwasanaeth  

 Parhau i adeiladu ar fapio gwasanaeth presennol 

trwy’r strategaeth ‘Agosach at Adref’, ffrwd waith 
Cyd-gomisiynu Rhanbarthol a chysylltiad penodol 

gyda’r blaenoriaethau ynddynt  

 Datblygu ymhellach a gwella gwefan DEWIS i’w 
wneud yn brif gyfeirlyfr adnoddau ar gyfer y 

rhanbarth 

 Gweithio gyda BGC i sicrhau bod mapio gwasanaeth 

ehangach yn cael ei integreiddio gyda mapio iechyd 

a gofal cymdeithasol fel cam pwysig tuag at greu 
ymateb gwasanaeth cyhoeddus ar lefel y gymuned 

Integreiddio 
Iechyd a 

 Integreiddio gofal a chymorth i grwpiau cleient 
allweddol fel y nodir yn Rhan 9 y Ddeddf ac a 

bwysleisir trwy Ddatganiadau Bwriad Strategol y 
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Gofal 
Cymdeithasol 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer pobl hŷn, 
plant ag anghenion cymhleth a gofalwyr, ynghyd â 

datganiadau strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl ac 
Anabledd Dysgu (gan gynnwys Awtistiaeth) 

 Mabwysiadu dull seiliedig ar le trwy’r strategaeth 

‘Gofal yn Agosach at y Cartref’ fel carreg sylfaen ar 
gyfer integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol 

Cyd-

gomisiynu a 
Chyllidebau 

Cyfunol 

 Gweithredu cynllun gweithredu Grŵp Cyd-gomsiynu 

Rhanbarthol i gyflawni trefniadau cyd-gomisiynu ar 
gyfer blaenoriaethau a adnabuwyd ar gyfer gofynion 

Rhan 9 y Ddeddf 

 Parhau i gysylltu â’r Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol 
i symud ymlaen ar flaenoriaethau gwaith 

cenedlaethol a chynigion ar draws y rhanbarth 

Gwasanaetha

u Rhwystro 

 Ystyred un agenda rwystro ar draws y rhanbarth 

gyda BGC ac yn gysylltiedig â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant sydd hefyd yn cynnwys 

Cymdeithasau Tai 

 Alinio rhaglenni gwrth-dlodi ar draws y rhanbarth i 

gyflwyno model rhwystro sengl yn seiliedig ar 
egwyddorion asesu cyson, cyd-weithlu a chyd-

gomisiynu 

 Trwy weithredu strategaeth ‘Gofal yn Agosach at y 
Cartref’ sicrhau bod rhwystro ac ymyrraeth gynnar 

yn cael eu cefnogi a’u galluogi mewn modd cyson 
ledled y rhanbarth 

 Cyflawni cynllun gwaith y Grŵp Cyd-gomisiynu 
Rhanbarthol i wneud y mwyaf o ac alinio 

gweithgaredd i rwystro cynnydd mewn angen a 
meithrin modelau presennol  ymarfer da megis 

cyfeillio, rhagnodi cymdeithasol ac ati, ac i ledaenu 

datblygiad mentrau cymdeithasol a chydweithfeydd 
lle bo modd 

 Cefnogi peilot Pathfinder Blynyddoedd Cynnar a 
defnyddio negeseuon allweddol i lunio modelau 

ymyrryd yn gynnar 

Gwybodaeth, 
Cyngor a 

Chymorth 

 Cefnogi a datblygu gwefan DEWIS ymhellach er 
mwyn ei wneud yn lle ‘i fynd iddo’ am wybodaeth ar 

gymorth a chyngor 

 Parhau i gefnogi lledaeniad gwybodaeth gyson a 

chyfranogiad rhanddeiliaid trwy grŵp cyfathrebu 
rhanbarthol 
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 Defnyddio data rheoli perfformiad IAA er mwyn 
dylunio gwasanaethau  

 Cefnogi blaengareddau pellach ar draws y rhanbarth 

sy’n cefnogi cysondeb dull tuag at IAA e.e. 
ymarferion hunan-asesu, arolygiadau cymheiriaid 

 Gweithio gyda rheolwyr gweithlu rhanbarthol a 
Gofal Cymdeithasol Cymru i sicrhau bod rhaglenni 

newid diwylliannol yn cael eu hymgorffori ac yn 
parhau 

Mentrau 

Cymdeithasol 

 Gweithio gyda Chanolfan Gydweithredol Cymru i 

gynyddu a chefnogi nifer o wasanaethau gwirfoddol 
mewn cymunedau lleol trwy ‘Care to Co-operate’ 

Adfocatiaeth  Alinio darpariaeth adfocatiaeth i ddarpariaethau a 
adnabuwyd ar draws asiantaethau partner 

 Gweithio gyda Rhaglen Adfocatiaeth Golden Thread 

ledled y rhanbarth trwy fforwm darparwr 
rhanbarthol 

 Cefnogi Gwasanaethau Plant i gyd-gomisiynu un 
gwasanaeth adfocatiaeth 

 Cyd-agwedd tuag at ddarpariaeth adfocatiaeth gyda 

phartneriaid trydydd sector yn enwedig o ran 
hyrwyddo adfocatiaeth annibynnol 

 
Tabl 27: Camau gweithedu datblygu proses lefel uchel AAP i’w datblygu trwy’r cynllun ardal. 
Ffynhonnell: Asesiad Anghenion Poblogaeth Gwent 
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PENNOD 3 – TUEDDIADAU A HERIAU 

I’R DYFODOL 
 

3.1 TROSOLWG O DUEDDIADAU I’R DYFODOL 

Wrth asesu lles ein cymunedau, rydym wedi ystyried amrywiaeth o heriau 

a chyfleoedd hirdymor sy’n debygol o gael effaith ar Dorfaen dros y 20 i 25 

blynedd nesaf. Mae’r rhain yn cynnwys newidiadau demograffig, materion 

iechyd, newid yn yr hinsawdd, diogelwch materol, diogelwch ynni a 

chostau, diogelwch dŵr, anghenion y gweithlu i’r dyfodol ac effeithiau 

cymdeithasol - gan gynnwys tlodi tanwydd a bwyd [53]. 

Mae llawer o’r rhain yn faterion byd-eang a fydd yn effeithio’r byd cyfan 

ynghyd ag ar lefel leol. Mae’n bwysig ein bod yn gweithredu dros y tymor 

hirach i ymateb i’w heffeithiau ar lefel leol, a sicrhau bod ein cymunedau 

ac economïau lleol yn fwy cadarn yn erbyn newid. Dyma pam y mae 

mabwysiadu dull seiliedig ar le yn hollbwysig. 

Mae gan y ffactorau hyn y potensial i gael effaith uniongyrchol ac 

anuniongyrchol ar y gwasanaethau rydym yn eu cyflawni ac ar ein 

cymunedau. Rydym hefyd yn cydnabod y gall rhai o’r rhain achosi mwy o 

anghydraddoldeb yn rhai o’n cymunedau ynghyd â chynrychioli cyfle i eraill. 

Bydd rhai pethau yn mynd ar draws ffiniau – ffiniau BGC/Awdurdod Lleol, 

effeithio mwy nag un bwrdd iechyd neu heddlu, pontio ffiniau Cymru/Lloegr 

ac ati. Felly bydd gweithio ar y cyd a chydweithredu yn ehangach na BGC 

Torfaen i ddeall pethau, gwneud gwell defnydd o waith ymchwil a datblygu 

ymatebion yn rhan o gynllunio i’r dyfodol.  

Bydd Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Tueddiadau i’r Dyfodol 

yn cynnwys daroganau o dueddiadau tebygol i’r dyfodol ar les 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Unwaith y 

bydd ar gael byddwn yn defnyddio’r adroddiad i fwydo gwybodaeth i’r 

asesadau lles yn y dyfodol. Yn y cyfamser, rydym wedi defyddio amrywiol 

adnoddau a data i’n helpu ni i ystyried sut y gallai’r tueddiadau hyn effeithio 

lles ein cymunedau yn Nhorfaen. 
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3.2 DEMOGRAFFEG - PLANT 

Mae’n bwysig ein bod yn gwybod am ddemograffeg presennol ac i’r dyfodol 

er mwyn i ni fedru cynllunio’n well ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus y 

bydd ein cymunedau eu hangen. Gall hefyd ein helpu i ddatblygu dulliau 

rhwystrol. 

 

3.2.1 PLANT A PHOBL IFANC 

Mae’r amcanestyniadau diweddaraf yn dangos gostyngiad disgwyledig o 

9.6% mewn plant a phobl ifanc o i 25 oed dros y 23 mlynedd nesaf, o 

28,010 i 25,330 [2]. Mae hyn yn debyg i’r amcanestyniadau ar gyfer Cymru. 

Mae hyn yn bennaf oherwydd y gostyngiad mewn rhai 0 i 10, o 12,050 i 

10,550. Bydd y gyfran o’r boblogaeth gyfan 0 i 10 oed yn Nhorfaen a 

Chymru yn eithaf tebyg, o edrych ymlaen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 56: Nifer tebygol o blant a phobl ifanc 0 i 25 oed (% o bob oedran) Torfaen v Cymru - 2016 
i 2039. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [2]. 

 
Bydd nifer y plant 11 i 14 a 15 i 19 yn aros yn eithaf sefydlog yn Nhorfaen, 

o 3,940 i 4,110 a 5,340 i 5,180 yn eu tro, unwaith eto’n debyg i gyfran y 
rhain yng Nghymru. 
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Disgwylir i rai 20 i 25 syrthio dros yr 8 mlynedd i ddod, yna lefelu allan. 

Mae cyfran y boblogaeth 20 i 25 oed yn dilyn patrwn Cymru, ond mae’n 

gyfran lai o’r boblogaeth gyfan nag yng Nghymru.   

 

 

 

 

3.2.2 AMDDIFFYN PLANT 

Dros y blynyddoedd diweddar, mae Torfaen wedi gweld nifer cynyddol o 

blant sydd angen eu hamddiffyn trwy gael rhoi eu henw ar y gofrestr 

amddiffyn plant, neu sydd angen gofal gan y Cyngor. Mae nifer presennol 

plant sy’n derbyn gofal yn agos i 300. 

 

Ffigwr 57: Cyfanswm nifer plant sy’n derbyn gofal a chyfanswm plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
Ffynhonnell: StatsCymru, Llywodraeth Cymru. 

 

Mae Ffigwr 58 yn dangos canran plant sy’n derbyn gofal gyda 3 lleoliad neu 

fwy dros y cyfnod 2011-2012 i 2015-2016. Mae’r data ar gyfer Torfaen wedi 

amrywio o gymharu â data Cymru dros amser. Yn 2015-16, roedd 9.9% o 

blant sy’n derbyn gofal yn Nhorfaen wedi cael 3 lleoliad neu fwy o gymharu 

â 9.8% ar gyfer Cymru [7]. 

0

100

200

300

400

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

Torfaen Wales average



 ASESIAD LLES TORFAEN   | 163 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
Ffigwr 58: SCC/004 – % o blant sy’n derbyn gofal gyda 3 lleoliad neu fwy. 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 

 

Bu galw cynyddol hefyd am gymorth aml-asiantaeth i deuluoedd sy’n 

agored i niwed trwy fentrau fel Teuluoedd yn Gyntaf – mae nifer o 

deuluoedd gyda phroblemau cymleth a lluosog, sy’n gofyn am gymorth gan 

amrywiol wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol, tai a gwasanaethau 

eraill. Disgwylir i’r galw hwn gynyddu ar gyfer teuluoedd gyda phlant iau a 

theuluoedd mwy [54]. Rhagwelir hefyd galw cynyddol am wasanaeth 

seibiant, lleoliadau arbenigol gofalwyr maeth a llety priodol [54]. 

Disgwylir hefyd y bydd y galw am gymorth gan deuluoedd gydag anghenion 

cymhleth neu barhaus yn codi yn ystod y 5 mlynedd nesaf gyda’r farchnad 

yn tyfu o ran plant iau a theuluoedd mwy [54]. 

 

3.2.3 YSGOLION YR 21AIN GANRIFF 

Mae ad-drefnu ysgolion a’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Nhorfaen yn 

cynnwys cynigion ar gyfer cymysgedd o gau ysgolion, ailwampio 

arwyddocaol ac adnewyddu adeiladau ysgolion, rhai ohonynt eisoes wedi 

eu cyflawni. Y nod yw darparu gwell adeiladau a chyfleusterau i gefnogi 

dulliau dysgu modern sydd o fudd i ddisgyblion a chymunedau, nawr ac yn 

y dyfodol. Wrth symud ymlaen, bydd buddsoddiad sylweddol dros gyfnod o 

15 mlynedd gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor yn darparu ysgolion ac 

addysg ôl-16 o’r math iawn yn y lle iawn ac o ansawdd da. Mae delio â 
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lleoedd dros ben yn rhan o’r rhaglen, ynghyd â rheoli’r newid hirdymor yn 

y boblogaeth ledled y fwrdeistref. 

Mewn perthynas ag addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ac addysg seiliedig ar 

ffydd – arolygir amcanestyniadau bob blwyddyn a’u diweddaru, gan 

arolygu’r galw tebygol gan rieni plant cyn oedran ysgol bob 2 flynedd (er 

bod ffydd ond wedi ei gynnwys yn yr arolwg eleni am y tro cyntaf). Byddwn 

yn addasu’r rhaglen yn unol â hynny os ymddengys bod y sefyllfa’n newid. 

Mae’r ysgol newydd 420 lle yn lle Ysgol Panteg, a fydd yn agor yn 2017, yn 

cyflawni capasiti ychwanegol ar gyfer addysg Gymraeg ei chyfrwng i’r 

dyfodol. Ar wahân i hyn, mae esgobaethau Pabyddol a’r Egwlys yng 

Nghymru yn cadw eu darpariaeth dan arolygaeth, ac mae’r awdurdod 

addysg lleol yn cadw mewn cysylltiad agos â nhw i asesu effeithiau tebygol 

unrhyw newidiadau maent yn eu hystyried.  

Mae Blaenafon eisoes wedi elwa o’r ysgol gynradd newydd a chysylltiadau 

cryfion a wnaed gyda’r ganolfan adnoddau iechyd gyffiniol i ddarparu 

gwasanaethau cyfannol i deuluoedd yn yr ardal. Mae Pont-y-pŵl yn gweld 

buddsoddiad mewn ysgolion cynradd presennol a rhai newydd ar 8 safle 

ledled yr ardal, gyda chynigion i ail-gyflunio’r ddarpariaeth 6ed dosbarth ar 

gyfer y fwrdeistref gyfan. Bydd Cwmbrân yn elwa o fuddsoddiad mewn 

ysgolion uwchradd a chynradd presennol a newydd ar 9 safle yn yr ardal. 

Bydd darparu cyfleusterau newydd a rhai wedi eu hailwampio yn cefnogi’r 

economi lleol trwy gydol y cyfnod adeiladu, a chyflawni manteision 

cymunedol ar ffurf mwy o gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth. Cymerir gofal 

yn ystod y broses adeiladu i ddefnyddio adnoddau yn effeithiol a dylunio ac 

adeiladu sy’n sympathetig i’r ecoleg leol bresennol. Yn fwyaf arwyddocaol, 

bydd y newidiadau a gyflwynir yn gwella’r amgylchedd dysgu ac addysgu, 

ac wrth wneud hynny yn cefnogi gwell canlyniadau addysgol yn y Gymraeg 

a’r Saesneg, rhagolygon bywyd yn y tymor hirach ac, yn y pen draw, yr 

economi ehangach. 

 

3.3. DEMOGRAFFEG – POBLOGAETH SY’N HENEIDDIO 

Mae pobl heddiw yn byw bywydau hirach ac iachach na’u hynafiaid, mae 

oed pensiwn y wlad yn cael ei ohirio i 68 a throsodd dros y blynyddoedd i 

ddod, a chyfeiriad polisi cenedlaethol yw cefnogi pobl i heneiddo’n dda a 

chael cyfle i fod yn annibynnol cyn hired ag y bo modd. 
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Priodolwyd y ffaith bod y boblogaeth yn heneiddio i ffactorau megis gwell 

tai, iechyd yr amgylchedd a datblygiadau meddygol. Mae manteision amlwg 

o gael poblogaeth sy’n heneiddio, gan gynnwys y cyfraniad pwysig y mae 

pobl hŷn yn ei wneud i fywyd y teulu a bywyd cyhoeddus – fel gofalwyr i 

aelodau’r teulu a chyfranwyr gweithgar yn y gymuned. Ond, medrwn hefyd 

ddisgwyl gweld mwy o alw ar wasanaethau cyhoeddus sy’n gysylltiedig â 

phoblogaeth sy’n heneiddio [55]:  

 Nifer cynyddol o bobl gyda dementia cysylltiedig ag oedran a phobl 

hŷn sydd angen gwasanaethau gofal.  

 Darpariaeth cartrefi gofal yn fregus wrth i ariannu a safonau ansawdd 

gofal roi mwy o bwysau ar berchnogion cartrefi gofal. 

 Niferoedd staff annigonol i ddelio â’r amrywiaeth a nifer yr anghenion 

gofal yn y cartref. 

 Nid yw ysbytai yn medru cynnal pobl yn aros ar wardiau unwaith y 

mae eu triniaeth wedi ei gwblhau oherwydd diffyg cartrefi gofal neu 

ddarpariaeth gofal yn y  cartref. 

Oni fo gwasanaethau cyhoeddus yn dechrau gwneud pethau’n wahanol, a 

phobl yn paratoi’n well ar gyfer ymddeoliad a henoed, mae perygl y bydd 

y galw yn y dyfodol yn fwy na’r cyflenwad [56]. 

Gyda disgwyliad einioes yn cynyddu, mae amcanestyniadau yn awgrymu 

cynnydd mewn cyflyrau sy’n gysylltiedig ag oedran, megis dementia, 

diabetes cysylltiedig â gordewdra, clefyd cronig yr arennau, salwch 

meddwl, alcoholiaeth a chanser [57]. Bydd hyn yn cael effaith ar y 

gwasanaeth iechyd. Mae’n bwysig ein bod yn dechrau delio â’r materion 

hyn nawr ar gyfer plant, er mwyn iddynt fedru osgoi’r problemau yn 

ddiweddarach yn eu bywydau. 

Dangoswyd bod modelau fel Care and Share Associates (CASA) Sunderland 

– darparwr ym meddiant y gweithwyr o gymorth iechyd a gofal 

cymdeithasol yn y cartref i bobl hŷn ac anabl -  yn effeithiol [4]. 

Mae caffael y contract ar gyfer rheoli gwasanaeth gofal dydd y Cyngor wedi 

helpu i drawsnewid y gwasanaeth yn un mwy cynaliadwy gyda phwyslais 

ar fenter cymdeithasol. O fewn y flwyddyn gyntaf o ddefnyddio’r dull 

newydd hwn, crëwyd dwy ficro-fenter newydd: busnes bwyd newydd a 

busnes ailgylchu gwisgoedd ysgol, y ddau yn recriwtio pobl ag anabledd a 

chyflyrau sy’n cyfyngu bywyd. Mae’r Cyngor hefyd yn ddiweddar wedi 

penodi Rheolwr Arloesi a Datblygu i weithio gyda’r trydydd sector i hwyluso 

eu gwaith meddwl o gwmpas modelau gofal amgen.  
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3.3.1 AMCANESTYNIADAU POBLOGAETH OEDOLION 

Mae amcanestyniadau poblogaeth seiliedig ar 2014 Llywodraeth Cymru ar 

gyfer Torfaen yn awgrymu cynnydd o 8.2% yn y boblogaeth 65 a throsodd 

yn y 5 mlynedd rhwng 2016 a 2021, gan godi i gynnydd tebygol o 39.7% 

rhwng 2016 a 2039. Mae cynnydd cyfrannol pellach yn y garfan 75 oed a 

throsodd o 14.3% dros y 5 mlynedd nesaf, i 78.1% yn 2039,  ac ar gyfer y 

boblogaeth 85 a throsodd, tybir bod hyn yn 17.1% a 135.9% yn eu tro 

(2,370 i 5,600).  

 

Ffigwr 59: Amcanestyniad o nifer bobl hŷn 65 oed a throsodd (% o bob oedran) Torfaen v Cymru - 
2016 i 2039. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [2]. 
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Ffigwr 60: Amcanestyniad o nifer oedolion 26 i 64 (% o bob oedran) Torfaen v Cymru - 2016 i 2039. 

Ffynonnell: Llywodraeth Cymru [2]. 

 

Yn Ffigwr 60 rhagwelir y bydd y boblogaeth o oedolion (26 oed i 64) yn 

Nhorfaen yn syrthio 8.8% dros y 23 blwyddyn nesaf, o 45,330 i 40,120, o 

gymharu â gostyngiad o 5.6% ar gyfer Cymru. Dangosir y gostyngiad hwn 

yn bennaf yn y garfan 50 i 64 oed, lle disgwylir i’r boblogaeth syrthio o 

18,390 i 15,490.   

Mae Gwasanaethau Oedolion wedi bod yn peilotio ffordd newydd o ymateb 

i bobl yn y gymuned. Ar ôl dadansoddiad manwl o arferion gofal 

cydmeithasol oedolion a wnaed yn 2015, gyda gwybodaeth o adborth gan 

ddinasyddion a gweithwyr proffesiynol, sefydlwyd Tîm Lles Gogledd Torfaen 

seiliedig ar le ym mis Mawrth 2016. Wedi ei leoli ym Mlaenafon, ac yn 

gwasanaethu trigolion Blaenafon ac Abersychan, mae’r tîm aml-asiantaeth 

yn canolbwyntio ar ‘yr hyn sy’n bwysig’ i’r person ac yn adnabod atebion 

gan ddefnyddio cryfderau’r unigolion ynghyd â chryfderau’r gymuned. 

Mae’r canlyniadau i unigolion wedi gwella ac mae’r adborth gan 

ddinasyddion a staff wedi bod yn llethol gadarnhaol. Y bwriad nawr yw 

cyflwyno’r dull hwn o weithio i weddill dinasyddion Torfaen. 

Yn ychwanegol at hyn, nod y prosiect Rhagnodwr Cymdeithasol, yng 

ngogledd y fwrdeistref (ac yn fuan yn y de) yw delio ag achosion sylfaenol 

salwch a hyrwyddo agweddau ‘hunan-gymorth’, tra hefyd yn lleihau’r galw 
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ar y gwasanaeth iechyd. Mae’r prosiect yn cynnwys presenoldeb wythnosol 

rhywun (rhagnodwr cymdeithasol) mewn meddygfeydd i wneud 

cysylltiadau rhwystrol rhwng cleifion a’r amrywiaeth o gymorth sydd ar gael 

iddynt yn eu cymuned. Mae cleifion a gyfeirir i’r gwasanaeth hwn yn aml 

yn dioddef amrywiaeth o benderfynyddion cymdeithasol sy’n effeithio eu 

lles gan gynnwys pryderon ariannol a thai, perthynas deuluol ac unigedd, 

cyfrifoldebau gofalu, diffyg hyder ac anghenion iechyd hirdymor. Mae’r 

gwasanaeth wedi cael derbyniad da gan ofal sylfaenol, sydd wedi sylwi ar 

ostyngiad yn y nifer a/neu briodoldeb ymgynghoriad ar ôl ymyriad gan 

ragnodwr cymdeithasol. Mae’r cymorth a roddir yn fwy na chyfeirio syml, 

gyda’r rhagnodwr cymdeithasol yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau 

cymunedol presennol gan gynnwys: Swyddogion Lles Cymunedau yn 

Gyntaf, Cynhwysiant Ariannol, Cefnogi Pobl a Chysylltwyr Cymunedol, 

llawer ohonynt yn darparu ‘cam nesaf’ cadarnhaol ar daith y claf tuag at 

well iechyd. 

 

3.4 RHAGOLYGON IECHYD 

Yn dangos y medrwn ddisgwyl i nifer y bobl hŷn yn Nhorfaen barhau i godi 

yn y 20-25 mlynedd nesaf. Mae hyn yn debygol o roi mwy o bwysau ar ofal 

cymdeithasol a gwasanaethau iechyd.  

Awgryma’r dystiolaeth y bydd cynnydd yn y gofyniad am fynediad at 

becynnau gofal cymdeithasol, gofal nyrsio a gofal iechyd parhaus. Bydd y 

galw mwy yn rhoi pwysau ar gynaliadwyedd cyllidebau awdurdod lleol a’r 

GIG ynghyd ag asedau cymunedol eraill.  

Mae’r tueddiadau demograffig hyn, ynghyd â mesurau llymder sector 

cyhoeddus parhaus, yn peintio darlun o bwysau cynyddol am y 

gwasanaethau hyn. Mae darpariaeth gofal iechyd a gofal cymdeithasol 

cynhwysfawr o ansawdd yn cael effeithiau positif clir ar iechyd a lles y 

cyhoedd.  

I fod yn gynaliadwy yn y tymor hir, rhaid i fodelau iechyd a gofal 

cymdeithasol fedru ymateb i’r heriau hyn a newidiadau eraill a ragwelir i 

driniaethau, technoleg, cyflwyniad gofal ac anghenion a dymuniadau 

cleifion. Mae ‘Five Year Forward View’ y GIG yn nodi bod cynaliadwyedd y 

system iechyd yn dibynnu ar uwchraddiad radical mewn rhwystro ac iechyd 

cyhoeddus.  
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3.5 Y RHAGOLYGON ECONOMAIDD 

Ym Mhennodd 2, trafodwyd sut roedd yr economi ar hyn o bryd yn 

Nhorfaen. Dangosodd hyn bod gan Dorfaen, o gymharu â chyfartaledd 

Cymru gyfran uwch o’n trigolion sy’n cael eu cyflogi yn y sector cyhoeddus 

a gweithgynhyrchu. Rydym hefyd yn gwybod bod mwyafrif trigolion Torfaen 

yn gweithio yng Nghwmbrân, yna Pont-y-pŵl, yna Casnewydd, a bod y 

cyflog wythnosol ar gyfartaledd yn is na Chymru, ac yn arwyddocaol is na 

chyfartaledd y DU. At hyn, o gymharu â chyfartaledd Cymru, mae gan bobl 

sy’n byw yn Nhorfaen lefelau is o gymwysterau a sgiliau. 

Yn yr adran hon, rydym yn ystyried beth y bydd pobl sy’n byw a gweithio 

yn Nhorfaen yn ei wneud o ran gwaith dros y 25 mlynedd nesaf a thu hwnt. 

Yn y Ddeddf, diffinnir amcan Cymru ffyniannus fel ‘cymdeithas arloesol, 

gynhyrchiol a charbon isel sy’n cydnabod cyfygiadau’r amgylchedd byd-

eang ac felly’n defnyddio adnoddau’n effeithlon a chyfrannol (gan gynnwys 

gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth gyda 

sgiliau ac addysg dda mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth a chyfleoedd 

cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir trwy 

sicrhau gwaith da’. 

 

I gynllunio ar gyfer lles ein cymunedau yn y dyfodol mae angen i ni hefyd 

ystyried ffactorau eraill a allai gael dylanwad ar yr economi yn lleol. Mae’r 

ffactorau hyn hefyd yn effeithio gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol yn 

Nhorfaen ac fe gânt eu hystyried isod. 

 

3.5.1 LLYMDER ECONONOMAIDD 

Gyda’r disgwyliad y bydd mesurau llymder yn parhau, bydd rhagor o 

doriadau i’r sector cyhoeddus – bydd yn cyflwyno set benodol o heriau i 

Dorfaen gan fod nifer uwch na’r cyfartaledd yn cael eu cyflogi yn y sector 

hwn. Ar yr un pryd, rydym yn disgwyl i’r galw am rai gwasanaethau 

gynyddu, ac felly bydd hyn yn golygu y bydd mwy o angen am arloesi gan 

y sector cyhoeddus, mwy o fentrau cymdeithasol i gyflwyno gwasanaethau 

a mwy o gyfranogiad gan y gymuned. Bydd gan y sector cyhoeddus rôl 

bwysig i’w chwarae o ran galluogi hyn.  
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Mae adroddiad Mark Jeffs ar gfer Llywodraeth Cymru ar ‘Future Pressures 

on Welsh Public services to 2025’ yn canolbwyntio ar risgiau amlwg cyllid, 

cyflenwad a phwysau cost eraill. Dywed mai’r pwynt hollbwysig yw nad oes 

opsiwn ’dim risg, gwneud dim’. Mae gwneud dim yn golygu toriadau 

adweithiol, gan frigdorri gwasanaethau. Mae hyn yn golygu mwy o bwysau 

ar staff rheng flaen, gan leisteirio’r newidiadau sydd eu hangen i alluogi 

iddynt ymdopi ac o bosib gwneud niwed arwyddocaol i ganlyniadau i bobl 

a chymunedau. Awgryma’r adroddiad bod mabwysiadu dull rhagweithiol a 

datblygu modelau cyflwyno gwasanaeth newydd yn arwain at gael gwell 

canlyniadau am lai [70].  

Fel gydag unrhyw agenda newid, bydd risgiau (y bydd angen eu rheoli) ond 

mae risgiau gwneud dim mwy na thebyg yn fwy.  

 

3.5.2 DATBLYGIADAU TECHNOLEGOL 

Mae datblygiadau technolegol yn y dyfodol e.e. roboteg ac argraffu 3D, yn 

debygol o gefnogi prosesau a gwasanaethau cynhyrchu llawer mwy 

arwyddocaol ac sydd wedi eu hawtomeiddo fwy, a bydd pŵer darogan data 

mawr yn galluogi cynhyrchion a gwasanaethau sy’n cael eu targedu fwy. 

Hefyd gall fod twf mewn gweithio o’r cartref, gan osgoi’r angen i deithio i’r 

swyddfa bob dydd. Gofyniad arferol gweithio o’r cartref yw mynediad i’r 

rhyngrwyd. Canran yr aelwydydd yn Nhorfaen gyda mynediad i’r rhyngrwyd 

yn 2014-15 oedd rhyw 79%, yn cyfateb i Gymru (78%) [7].  

Yn ôl papur polisi Strategaeth Cynhwysiant Digidol y Llywodraeth, 2014, 

gan Swyddfa’r Cabinet, mae allgáu digidol yn effeithio rhai o’r grwpiau 

mwyaf agored i niwed a difreintiedig mewn cymdeithas. Mae’r rhain yn 

cynnwys rhai mewn tai cymdeithasol, ar gyflogau is neu’n ddi-waith, rhai 

ag anableddau, pobl hŷn a phobl ifanc. Ar gyfer pob un o’r grwpiau hyn, 

mae sgiliau digidol a llythrennedd yn eithaf her. Medru gwella sgiliau digidol 

a llythrennedd mewn oedolion sydd wrth graidd lleihau allgáu digidol a 

helpu pobl i fynd arlein. Gyda dibyniaeth gynyddol ar dechnolegau digidol 

yn y cartref a’r gwaith, medrwn ddisgwyl i ddiogelwch seibr ddod yn 

bwysicach peth. 

Dros y 25 mlynedd nesaf, bydd angen i fusnesau gyfrif am y datblygiadau 

tecnolegol hyn a’r cyfleoedd busnes newydd sy’n gysylltiedig â nhw. Gyda 

dibyniaeth gynyddol ar dechnoleg ddigidol yn y cartref ac yn y man gwaith, 

medrwn ddisgwyl i seibr-ddiogelwch ddod yn fwy o broblem. 
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Bydd angen i ni hefyd sicrhau bod cynhwysiant digidol y mwyaf posibl a 

bod busnesau a thrigolion yn ‘seibr ddiogel’. Rhaid cymryd i ystyried 

gweithlu’r dyfodol a gofynion sgiliau bunesau i feithrin economi lleol mwy 

cydnerth.  

 

3.5.3 GADAEL YR UNDEB EWROPEAIDD 

Mae ansicrwydd sylweddol o ran yr hyn y mae’r dyfodol yn ei olygu yn sgil 

y DU yn adael yr Undeb Ewropeaudd. Rydym yn gwybod y bydd effeithiau 

tebygol yn lleol gan fod Torfaen wedi elwa’n arwyddocaol o arian 

Ewropeaidd, ond bydd llawer yn dibynnu ar benderfyniadau llywodraethau’r 

LlC a’r DU. Efallai y bydd effaith ar economi Cymru gan gynnwys rhwystrau 

i allforio a mynediad at lafur.   
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3.5.4 SYMUD CYMRU YMLAEN 

Gan edrych i’r dyfodol, mae rhaglen Symud Cymru Ymlaen Llywodraeth 

Cymru 2016-2021 yn nodi agwedd i ‘feithrin yr amodau sydd eu hangen i 

ganiatáu i fusnesau ffynnu a chreu a chadw swyddi ansawdd uchel yng 

Nghymru’ [16]. Mae gan y strategaeth hon ffocws ar hyrwyddo 

gweithgynhyrchu fel un o’r sectorau allweddol ar gyfer twf yn economi 

Cymru. Fel y trafodwyd uchod, gan fod nifer arwyddocaol o bobl sy’n 

gweithio yn Nhorfaen yn cael eu cyflogi yn y sector hwn(16.1%), mae’r 

agwedd hon i’w chroesawu. Bydd Symud Cymru Ymlaen hefyd yn ceisio 

lleihau’r baich ar fusnesau ac ysgogi arloesi a thwf, gan weithio â 

phrifysgolion a cholegau [16]. 

Mae’r rhaglen hon hefyd yn sefydlu Tasglu Gweinidogol ar gyfer y cymoedd 

ac mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol De-ddwyrain 

Cymru, yn anelu at gyflawni Bargen Rhanbarth Dinas Caerdydd. Dros 

gyfnod o 10-15, bydd Bargen Rhanbarth Dinas Caerdydd yn ceisio cyflawni 

set o dargedau, gan gynnwys 25,000 o swyddi newydd erbyn 2036, denu 

£4bn mewn buddsoddiad secctor preifat a sicrhau twf economaidd. Bydd 

hefyd yn buddsoddi mewn gwella cysylltedd trwy greu system gludiant 

Metro i Dde Cymru, gyda’r ffocws ar ddod â phobl a swyddi yn nes at ei 

gilydd. I Dorfaen gallai hyn olygu gwell cysylltiadau trafnidiaeth gyda 

Chaerdydd. Tra disgwylir y bydd mwyafrif y prosiectau yn rhai seilwaith, 

bydd y fargen yn cynnwys prosiectau sy’n gwella lefelau sgiliau a 

chystadleuogrwydd economaidd a allai, eto, elwa’r economi lleol. Disgwylir 

cyflwyno’r cynigion manwl sydd ym Margen Dinas Rhanbarth Caerdydd a’u 

cytuno erbyn dechrau 2018.  

Bydd Bargen y Ddinas yn cael effaith nid yn unig ar les economaidd ond 

hefyd ar les cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol a bydd mwy o 

wybodaeth mewn fersiynau o’r asesiad hwn i’r dyfodol wrth i gynlluniau 

ddod yn gliriach.  

Er mwyn symud tuag at gymuned mwy cynaliadwy erbyn 2035, mae 

astudiaeth Deep Place Pont-y-pŵl yn argymell datblygu yn lleol yr ystod o 

sectorau sy’n syrthio o fewn yr economi sylfaenol h.y. bwyd, ynni a 

chadwraeth ynni, gofal, yr amgylchedd ac ati. [4]. Mae’r astudiaeth hefyd 

yn tanlinellu perygl anwybyddu gweithgaredd economaidd presennol ac 

efallai colli’r cyfle i gefnogi ei ddatblygiad. Mae hyn yn bwysig oherwydd 

bydd yn helpu sicrhau bod ein cymunedau ac economi leol yn fwy gwydn 
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yn erbyn sioc o’r tu allan, ynghyd â diogelu ein hamgylchedd ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol. 

 

3.5.5 DATBLYGIADAU STRATEGOL 

Yn adran 2.5.3 edrychwyd ar ddatblygiadau strategol wedi eu cynllunio yn 

y fwrdeistref sydd wedi eu nodi yn y Cynllun Datblygu Unedol cyfredol e.e. 

y Ganolfan Gofal Critigol Strategol. Mae potensial i ddatblygiadau o’r fath 

gynnig cyfleoedd i fusnesau lleol. Mae yna hefyd nifer o ddatblygiadau 

strategol rhanbarthol a chenedlaethol a all gyflwyno cyfle i’r economi lleol, 

yn enwedig o ystyried y sylfaen gweithgynhyrchu cryf yn Nhorfaen e.e. 

cynhyrchu ynni ar y môr, Circuit of Wales a’r cynigion Lagwn Llanw ac yn y 

blaen.  

 

3.5.6 YR ECONOMI, SEILWAITH A NEWID YN YR HINSAWDD 

Mae Adroddiad Tystiolaeth Asesiad Risg Newid yn yr Hinsawdd 2017 y DU 

– Crynodeb ar gyfer Cymru, yn nodi’r risgiau i fusnesau a diwydiant yng 

Nghymru. Mae’r adroddiad yn defnyddio system o bedwar categori sgorio 

brys (angen mwy o weithredu, blaenoriaeth ymchwil, cynnal gweithredu 

presennol a brîff gwylio) i helpu crynhoi dadasoddiad yn yr asesiad [44]. Mae 

Ffigwr 61 yn nodi’r risgiau allweddol yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd 

i fusnes a diwydiant yng Nghymru. I sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol o 

bobl sy’n byw a gweithio yn Nhorfaen ac i helpu meithrin gwytnwch ar lefel 

leol, dyma’r risgiau y bydd angen i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu 

hystyried wrth baratoi’r cynllun lles. 
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Ffigwr 61: Sgoriau brys ar gyfer busnes a diwydiant (risg o newid yn yr hinsawdd) 
Ffynhonnell: Addaswyd o Adroddiad Tystiolaeth 17 Asesiad Newid yn yr Hinsawdd y DU [44]. 
 

Mae Adroddiad Tystiolaeth ASNH 2017 [44] – Crynodeb ar gyfer Cymru hefyd 

yn adnabod y risgiau allweddol i seilwaith yng Nghymru, ac fe gryhoir y 

rhain yn Ffigwr 64.  
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Ffigwr 62: Sgoriau brys ar gyfer seilwaith (risg newid yn yr hinsawdd). 
Ffynhonnell: Addaswyd o Adroddiad Tystiolaeth 17 Asesiad Newid yn yr Hinsawdd y DU [44]. 
 

 

3.5.7 DULL YR ECONOMI GWYRDD 

Nododd gwaith a gyd-gynhyrchwyd gan Bill Kirkup o CAG Consulting a CBST 

fathau o weithgaredd strategol sydd ei angen i symud Torfaen tuag at 

economi lleol gwyrddach, mwy gwydn sy’n seiliedig ar 5 dimensiwn carbon 

isel, effeithlon o ran adnoddau, adnoddau naturiol yn cael eu rheoli, 

gwytnwch a chydbwysedd cymdeithasol [71]. Mae pob un o‘r 5 dimensiwn 

yn cael eu dadansoddi fel cyfres o nodweddion allweddol sy’n disgrifio, yn 

fras, y mathau o weithgaredd strategol y gellid disgwyl iddo gyfrannu tuag 

at les. Mae’r enghraifft isod yn ystyried y math o weithgaredd a fyddai’n 

cyfrannu tuag at leihau allyriant carbon yn Nhorfaen ac yn dangos bod 

pethau y gellir eu gwneud i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd ar lefel 

leol a fyddai hefyd yn cyfrannu tuag at ymdrechion byd-eang. 
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Ffigwr 63: Mathau o weithgaredd a fyddai’n cyfrannu tuag at ddyfodol carbon isel. 

 

3.6 NEWID YN YR HINSAWDD 

Mae ein hinsawdd eisoes yn newid a bydd yn parhau i wneud hynny yn y 

dyfodol. Bydd hyn yn effeithio ein cymunedau, y gwasanaethau rydym yn 

eu cyflwyno, ein hasedau a’n seilwaith. Mae newidiadau yn yr hinsawdd yn 

ddiweddar yn deillio o gynnydd mewn allyriant dynol o ddeuocsid carbon a 

nwyon eraill. Mae nwyon tŷ gwydr yn dal gwres o’r haul o fewn awyrgylch 

y ddaear ac yn achosi i’r hinsawdd gynhesu. 

Mae newid yn yr hinsawdd wrth graidd y Ddeddf ac yn annatod i bob un o’r 

Amcanion Lles, ac mae sicrhau ein bod wedi cynllunio ar gyfer effeithiau 

newid yn yr hinsawdd yn bwysig ar gyfer lles hirdymor ein cymunedau. 
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Mae Rhaglen Effeithiau Hinsawdd y DU (UKCIP) wedi datblygu modelau i 

ddarogan sut y bydd cynhesu byd-eang yn effeithio’r hinsawdd yn y DU. 

Erbyn 2040 mae amcanestyniadau hinsawdd UKCOP09 yn awgrymu (yn 

seiliedig ar gyfartaleddau) bod Torfaen yn debygol o wynebu [72]:  

 

 

Ffigwr 64: Amcanestyniadau newid yn yr hinsawdd ar gyfer Torfaen. 

 

Mae’r Swyddfa Meteorolegol wedi cnhyrchu dadansoddiad sy’n amlygu’r 

angen i baratoi ar gyfer hafau gwlyb a gaeafau oer trwy gydol y garif hon 
[73]. 

I sicrhau lles hirdymor ein cymunedau mae angen i ni baratoi yn lleol ar 

gyfer heriau newid yn yr hinsawdd. Mae BGC Torfaen eisoes yn meddu ar 

fframwaith addasu i newid yn yr hinsawdd sy’n cydnabd pwysigrwydd 

cynnwys hinsawdd sy’n newid yn y modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus 

eu cynllunio i’r dyfodol [74]. Mae ein dull wedi cynnwys ystyried sut mae 

digwyddiadau tywydd eithafol yn effeithio’r fwrdeistref nawr. Mae’r 

wybodaeth a gynhyrchwyd wedi ei defnyddio i greu GIS penodol (System 

Gwybodaeth Ddaearyddol) sy’n cynnwys data ar lifogydd a digwyddiadau 

tywydd eithafol, achosion o danau glaswellt, llwybrau graeanu a data arall 

gan bartneriaid y BGC. Gellir wedyn defnyddio’r wybodaeth hon i gymryd 

penderfyniadau gwell o ran effaith debygol tywydd eithafol, er enghraifft, 

pan yn cynllunio gwasanaethau i gefnogi pobl sy’n agored i niwed. 
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3.6.1 RISG NEWID YN YR HINSAWDD 

Mae Adroddiad Tystiolaeth Asesiad Risg Newid yn yr Hinsawdd 17 y DU yn 

adnabod 56 risg ar draws pum maes allweddol [44]: 

 Amgylchfyd naturiol ac asedau naturiol 

 Seilwaith 

 Pobl a’r amgylchedd adeiledig 

 Busnes a diwydiant 

 Dimensiwn rhyngwladol 

Rydym eisoes wedi trafod y risgiau i fusnes a diwydiant a seilwaith yn adran 

3.5.6. Mae Ffigwr 65 isod yn nodi’r risgiau a’r cyfleoedd a adnabuwyd ar 

gyfer adnoddau naturiol a phobl a’r amgylchedd adeiledig. 

 

Ffigwr 65: Sgoriau brys ar gyfer yr amgylchedd naturiol ac asedau naturiol (risg newid yn yr 
hinsawdd). 

Ffynhonnell: Addaswyd o Adroddiad Tystiolaeth 17 Asesiad Newid yn yr Hinsawdd y DU [44]. 
 

Mae Ffigwr 67 yn amlygu manteision iechyd posibl gaeafau cynhesach yng 

Nghymru a bod angen cymryd camau pellach i reoli risgiau presennol i bobl 

o dymheredd oer trwy drechu tlodi tanwydd [44]. 
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Ffigwr 66: Sgoriau Brys ar gyfer pobl a’r amgylchedd adeiledig (risg hinsawdd)  

Ffynhonnell: Addaswyd o Adroddiad Tystiolaeth 17 Asesiad Newid yn yr Hinsawdd y DU [44]. 
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Ffigwr 67: Sgorio brys ar gyfer dimensiynau risg rhyngwladol. 
Ffynhonnell: Addaswyd o Adroddiad Tystiolaeth 17 Asesiad Newid yn yr Hinsawdd y DU [44 

 

Mae Ffigwr 67 yn nodi y bydd newid yn yr hinsawdd, yn rhyngwladol, yn 

effeithio ar ddiogelwch dŵr, cynhyrchu amaethyddol ac adnoddau 

economaidd o gwmpas y byd ac y gall y ffactorau hyn, yn eu tro, gynyddu 

risgiau anghydfod, mudo ac argyfyngau dyngarol. Mae adroddiad 

tystiolaeth CCCRA y DU yn amlygu y bydd risgiau i’r DU yn gysylltiedig â’r 

effeithiau ar y system fwyd – gan gynnwys argaeledd a phrisiau; 

buddiannau economaidd dramor; galw cynyddol am gymorth dyngarol a’r 

dystiolaeth y gall newid yn yr hinsawdd fod yn ffactor sy’n gwaethyfu mudo 

[44]. 
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3.6.2 ALLYRIANT CO2  

Rydym yn defnyddio ynni mewn llawer o wahanol ffyrdd – i gynhesu ein 

cartrefi a’n mannau gwaith, coginio ein bwyd, goleuo ein hadeiladau, gyrru 

ein cerbydau. 

Pan losgir tanwydd ffosil mae deuocsid carbin yn cael ei ryddhau – mae 

hwn yn nwy tŷ gwydr. Mae’r nwyon hyn yn dal gwres yn atmosffer y ddaear 

ac yn achosi i’n hinsawdd newid. 

Mae Ffigwr 68 yn dangos bod allyriant, yn gyffredinol, wedi gostwng yn 

Nhorfaen rhwng 2005 a 2013, gyda ddau ostyngiad mwyaf mewn trydan 

diwydiant/masnachol (i lawr o 157.7 i 133.2) a nwy (i lawr o.9 i 81.1). 

Mae allyriant per capita hefyd wedi syrthio dros yr un cyfnod, o 7.3 i 6.0, 

yn arwyddocaol is na chyfartaledd Cymru o 11.1 i lwar i 9.6. 
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Ffigwr 68: Allyriant CO2 2005-2013 (ktCO2/yr) yn ôl gwahanol sectorau a thanwyd o fewn cwmpas 
dylanwad awdurdod lleol Torfaen (uchaf) a CO2 per capita (ktCO2/yr) Torfaen vs Cymru (gwaelod). 
Ffynhonnell: DECC (Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd) (2015), ystadegau allyriant deuocsid carbon 
awdurdodau lleol a rhanbarthol y DU: 2005-2013 [75]. 
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Ffigwr 69: Cyfanswm tunelli allyriant CO2 2005-2013 yn Nhorfaen (ktCO2/yr) 
Ffynhonnell: Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd (2015), ystadegau allyriant deuocsid carbon 
awdurdodau lleol a rhanbarthol y DU: 2005-2013 . 

 

Mae Ffigwr 69 yn dangos y newid yn lefel yr allyriant CO2 mewn kilodunelli 

(kt) dros y cyfnod 2005 i 2013. Dros y cyfnod, gwelodd Torfaen ostyngiad 

o 18.1% (120.3kt) mewn kilodunelli o allyriant CO2 i 544.3kt yn 2013 [7]. 

Mae Ffigwr 70 yn dangos bod peth amrywiad yn nhunelli allyriant CO2 fesul 

trigolyn rhwng 2010 a 2014. Dros y cyfnod, mae Torfaen wedi gweld 

gostyngiad o 1.1 tunnell i 5.6 tunnell fesul trigolyn. Mae hyn yn cymharu 

gyda gostyngiad o 0.9 tunell i 9.3 tunnell fesul trigolyn yng Nghymru [7]. 

 

 

 

 
 
 
Ffigwr 70:Tunelli allyriant CO2 fesul trigolyn. 
Ffynhonnell: Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd. 
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Mae faint o ddeuocsid carbon a ddefnyddir fesul person wedi bod yn syrthio 

a thybir y bydd yn parhau i syrthio. Mae ffactorau sy’n dylanwadu ar hyn 

yn cynnwys aelwydydd yn defnyddio mesurau arbed ynni a gefnogir gan 

sefydliadau megis yr Awdurdod Lleol a landlordiaid cymdeithasol 

cofrestredig, gwell ymwybyddiaeth o ddefnyddio ynni a defnyddio ynni 

adnewyddadwy. Fodd bynnag, rydym yn amau hefyd bod y gostyngiad yn 

cael ei effeithio gan dlodi tanwydd lle na fedr pobl fforddio cynhesu eu 

cartrefi yn ddigonol. 

Mae adran 3.5.7 yn nodi’r hyn a ellir ei wneud i helpu i leihau allyriant 

carbon yn lleol. 

 

3.7 YNNI  

3.7.1 PENLLANW OLEW 

Mae’r rhan fwyaf o’r ynni rydym yn ei ddefnyddio yn dod o danwydd ffosil 

megis nwy naturiol, glo neu olew. Mae’r rhain yn adnoddau na ellir eu 

hadnewyddu … unwaith y maent wedi mynd, maent wedi mynd. Wrth i 

gyflenwadau tanwydd ffosil ostwng medrwn ddisgwyl i brisiau godi a fydd 

yn effeithio busnesau – costau cynhyrchu a chludo uwch – ac aelwydydd 

(mwy mewn tlodi tanwydd). Mae ein system gludiant hefyd yn dibynnu ar 

danwydd ffosil a fydd yn effeithio’r economi a’n cymunedau.   

 

3.7.2 YNNI ADNEWYDDADWY 

Fel rhan o broses y Cynllun Datblygu Lleol ymgymerwyd ag Asesiad Ynni 

Adnewyddadwy yn 2013 gan Verco i ddarparu sylfaen tystiolaeth ar y 

potensial i ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy a charbon isel yn y 

fwrdeistref [76]. Ynghyd ag asesu potensial cynhyrchu cyffredinol, 

canolbwyntiwyd ar safleoedd datblygu strategol, gyda dadansoddiad o sut 

gallai datblygiadau ymgorffori cynhyrchu ynni adnewyddadwy a defnyddio 

technolegau carbon isel. 

Adnabu’r astudiaeth botensial cynhyrchu ynni trydanol adnewyddadwy yn 

Nhorfaen  o 283GWh/yr, yn cyfateb i 67% o ddefnydd trydan tebygol ardal 

yr awdurdod yn 2012 o 420GWh/yr. Nododd yr astudiaeth hefyd bod y 

potensial gwres adnewyddadwy yn 116 GWh/flwyddyn, yn cyfateb i 11% 

o’r galw tebygol am wres ar gyfer ardal yr awdurdod yn 2021. Adnabuwyd 
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mai pŵer y gwynt oedd yr adnodd cynhyrchu trydan mwyaf, ac yna 

ffotfoltäig solar (PV). Adnabuwyd mai’r adnodd cynhyrchu gwres mwyaf 

oedd ynni o wastraff, gyda’r potensial o 77 GWh/fl, ac yna cnydau ynni a 

thanwydd pren [76]. 

 

Ffigwr 71: Cyfleoedd cynhyrchu ynni allweddol Torfaen [76]. 
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Rydym yn cydnabod bod angen gwneud llawer iawn o waith gan y 

gwasanaethau cyhoeddus o ran lliniaru newid yn yr hinsawdd ac addasu. 

Mae cynlluniau megis cynllun REFIT Llywodraeth Cymru yn fecanwaith y 

gellir ei ddefnyddio i gyflawni arbedion ynni ar draws cyfundrefnau partner 

y BGC.  

 

3.8 DEFNYDD TIR 

Ynghyd â chefnogi ein hanghenion sylfaenol, gan gynnwys darparu bwyd, 

pren, tanwydd ac adloniant, mae gwasanaethau llai gweladwy hefyd yn cael 

eu darparu gan ein hadnoddau naturiol; mae’r rhain yn cynnwys cadw dŵr, 

cefnogi pryfetach peillio a storio carbon. Mae datblygiad (tai a seilwaith), 

amaethyddiaeth, diwydiant, hamdden ac adloniant a chynhyrchu ynni oll 

yn rhoi pwysau ar ein hadnoddau naturiol. Pan fo adnoddau naturiol dan 

bwysau, mae hyn yn cynrychioli risg i les hirdymor.  

3.8.1 ÔL TROED ECOLEGOL 

Ôl-troed ecolegol yw’r term sy’n cyfeirio at faint o dir a môr cynhyrchiol 

sydd ei angen i gefnogi’r holl adnoddau rydym yn eu defnyddio yn ein 

bwydau bob dydd. Mae hyn yn cynnwys dŵr, bwyd, ynni a deunydd amrwd. 

Mae hefyd yn cynnwys yr allyriant o gynhyrchu’r ffynonellau ynni a losgwn 

ac ardal y tir sydd ei angen i storio’r gwastraff a gynhyrchwn. Mesurir ôl 

troed ecolegol mewn hectarau byd-eang (gHa). 

Dengys Ffigwr 73 mai’r ôl-troed ecolegol yn Nhorfaen yn 2011 oedd 3.13 

hectar byd-eang fesul person, sy’n cymharu â  3.30 hectar byd-eang ar 

gyfer pob person yng Nghymru [7]. 

 

Ffigwr 72: Ôl troed ecolegol fesul person (hectarau byd-eang) -2011. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru [7]. 
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Pe bai pawb yn y byd yn byw fel yr ydym ni yn ei wneud yn Nhorfaen, 

byddai angen 2.13 planed i’n cefnogi. Mae angen i ni ddod i sefyllfa o fyw-

un-blaned fel nad ydym yn defnyddio adnoddau y bydd cenedlaethau’r 

dyfodol eu hangen i’w cefnogi eu hunain. Bydd defnyddio ein cyfran deg o 

adnoddau hefyd yn cyfrannu tuag at amcan lles Cymru gyfrifol fyd-eang. 

Mae gwella dealltwriaeth o werth gwirioneddol ein hadnoddau naturiol, gan 
arwain at well amddiffyniad a rheolaeth, yn golygu y medrwn yn well 

sicrhau bod anghenion mwyaf sylfaenol cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu 
diwallu. Medrwn ddelio’n well gyda heriau megis newid yn yr hinsawdd, a 

chymryd camau lleol positif i helpu i ddelio gyda’r niwed y mae ein 
penderfyniadau wedi eu cael ar ein hamgylchedd a lles y genhedlaeth a 

chenedlaethau’r dyfodol.  

 

3.9 Y GALW AM DAI YN Y DYFODOL 

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn dyrannu ar gyfer darparu 4700 o dai 

annedd ychwanegol yn Nhorfaen rhwng 2006-2021 [27]. Ym mis Ebrill 2016 

roedd 1888 wedi eu cyflawni gan adael gofyniad o 2865 o dai hyd at 2021 

(yn ystyried dymchweliadau cronnus) [28]. 

Mae’r Asesiad Marchnad Dai Leol hefyd yn dangos, yn seiliedig ar 

amcanestyniadau presennol, y bydd Torfaen angen rhyw 200 o unedau tai 

fforddiadwy bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf (2015– 2020) i 

ddiwallu'r angen am dai.  

At hyn, gellir gwella llawer o’r stoc dai yn Nhorfaen o safbwynt arbed ynni, 

i greu cartrefi cynhesach, sy’n rhatach eu rhedeg ac sy’n cynhrychu llai o 

allyriant carbon.  

 

3.10 AMCANION LLES CENEDLAETHOL A HERIAU 

ALLWEDDOL 

Mae Tabl 28 yn crynhoi goblygiadau posibl (heriau a chyfleoedd) 

tueddiadau i’r dyfodol i les dros yr 20-25 blynedd nesaf – yn awgrymu os 

oes angen delio â nhw yn lleol, yn rhanbarthol a/neu yn genedlaethol. Mae 

Atodiad 4 yn rhoi crynodeb o’r holl heriau allweddol ar gyfer yr asesiad lles 

cyfan. 
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Mae’r tabl hefyd yn rhoi ‘cipolwg’ ar sut mae’r themâu yn cysylltu â’r 

amcanion lles cenedlaethol. Mae Atodiad 3 yn nodi’r cyfraniad i’r amcanion 

lles yn fanylach, gan wneud y cysylltiad rhwng y data a sut allai effeithio 

lles, ac mae’n dangos lle gellid gwneud y myaf o’r cyfraniad i les. 
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Adnabod a chyflawni cyfleoedd busnes newydd e.e. O 

ddatblygiadau technolegol gan gynnwys roboteg, argraffu 3D a 

gofal iechyd.

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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tymheredd.
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arnynt, oherwydd newid yn yr hinsawdd.

Adnabod a gweithredu ar gyfleoedd busnes newydd sy'n 
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Tabl 28: Crynodeb o heriau a chyfleoedd allweddol lles tueddiadau i’r dyfodol. 

 

3.11 COFRESTR RISG GYMUNEDOL TORFAEN  

Yn yr adran hon rydym yn ystyried y risgiau presennol a hirdymor i’n 

cymunedau. Er bod y tueddiadau yn amrywio, y neges allweddol i’r 

gwasanaethau cyhoeddus yw y bydd cynnydd yn y galw am wasanaethau 

ac er mwyn paratoi ar gyfer heriau’r dyfodol rhaid i ni symud i gynllunio 

hirdymor. 

Rydym eisiau cynyddu gwytnwch ein cymunedau i’r amrywiol heriau a 

risgiau sydd â’r potensial o gael effaith ar les cenedlaethau’r cyfodol. Rydym 

hefyd eisiau mecanweithiau i ddal gafael ar unrhyw gyfleoedd o ran sut 

rydym yn cynllunio a gweithio gyda’n gilydd i gyflawni lles. Bydd datblygu 

cofrestr risgiau cymunedol ar y cyd yn cynorthwyo’r BGC a chymunedau 

Torfaen i ddeall beth yw'r rhain, y mesurau y gellir eu cymryd a phwy all 

chwarae rôl i leihau’r risiau. 
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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.
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3.12 BYLCHAU 

Mae’r asesiad hwn yn adroddiad cymhleth yn cynnwys 5 rhan sydd gyda’i 

gilydd yn rhoi darlun o les i ni yn Nhorfaen a’i chymunedau. Mae llawer o 

bobl wedi cyfrannu at yr asesiad, yn darparu ystadegau a naratif, barn 

mewn arolygon a sesiynau cymunedol, beirniadaeth a chyngor. Mae 

swyddogion yn gweithio ar yr asesiad wedi bod yn ymwybodol o fylchau 

mewn data a dadansoddiad wrth iddynt weithio i ddatblygu’r asesiad yn 

ystod 2016 a 2017. Trwy wirio’r asesiad drafft gyda chydweithwyr ac 

ymgynghorai statudol (pob un yn arbenigwr yn ei faes) a chyda’r cyhoedd, 

mae bylchau pellach wedi dod i’r amlwg.  

Medrwn gywiro rhai bylchau yn y tymor byr wrth i ddadansoddiad parhaus 

ddarparu gwybodaeth bellach. Bydd bylchau eraill yn gofyn am fwy o waith 

dros y blynyddoedd i ddod gyda thrafodaethau i adnabod pwy a fedr 

ddarparu data coll, y posibiliadau i fonitro, casglu ac adrodd ar ddata o’r 

fath. Beth peth ohono ar lefel genedlaethol a pheth ar lefel ranbarthol neu 

leol. 

Mae’r agenda datblygu data, yn y cyd-destun cenedlaethol, yn mynd yn llai 

gyda pheth cyfuno arolygiadau ac ymchwil cymdeithasol, yn eu gwneud 

gyda llai o bobl ac yn llai aml. Mae hyn ar adeg pan rydym eisiau gwybod 

mwy am ein poblogaeth, ar lefel ardal lai, mewn dull amserol ac yn cefnogi 

lles. Mae angen sgwrs ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol i sicrhau ein 

bod yn cadw i fyny gyda’r materion hyn.  

Bydd angen i’r BGC ystyried sgiliau a gwybodaeth i’r dyfodol i ymgymryd 

ag asesiadau cymhleth. Mae sicrhau arbenigrwydd a chapasiti digonol - i 

dderbyn a dadansoddi data, croesgyfeirio a chadarnhau’r casgliadau - yn 

faes i’w arolygu er mwyn deall y cyfyngiadau, capasiti a’r galluoedd ar 

draws y BGC cyfan ar gyfer gwaith o’r natur hwn yn y dyfodol. 

 Bylchau i’w hystyried yn y tymor byr (2017/18): 

 Dadansoddiad Gwent Ddiogelach – sydd wedi ei ryddhau yn gynnar 

yn 2017 – yn rhoi gwybodaeth bellach a byddwn yn ailystyried y data 

dros y misoedd i ddod o ran pryderon cydlyniant cymunedol 

trosedddau seibr sy’n ymddangos. 

 Mae’r Asesiad Anghenion Poblogaeth (a gyhoeddwyd yn y gwanwyn 

2017, hefyd) yn darparu gwybodaeth yn bennaf o safbwynt iechyd a 

gofal cymdeithasol, ac mae angen gwaith pellach i sicrhau bod 
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Cynllun Ardal (Gwent) a’r Cynlluniau Lles yn cyd-fynd â’i gilydd wrth 

symud ymlaen.  

 

Bylchau y gellir eu hystyried yn y tymor canol, yn amodol ar y BGC yn 

cytuno pa bwyntiau sy’n cael eu hystyried a pha adnoddau a ddyrennir 

iddynt:  

 Wrth i Fargen Dinas Caerdydd ddatblygu a phan fyddwn yn gwybod 

mwy am beth fydd yn digwydd yn lleol ac yn rhanbarthol, bydd yr 

effeithiau ar Dorfaen yn bwydo i  mewn i fersiynau o’r asesiad hwn 

yn y dyfodol.  

 Mae angen mwy o waith ar ein proffiliau cymunedol. Rhestrir isod 

ddealltwriaeth ddyfnach o rai materion ac, yn bwysig, sut mae’r rhain 

yn cael effaith pan fyddant gyda’i gilydd mewn rhai cymunedau.  

 Nid ydym yn gwybod digon am ein cymunedau a thueddfryd rywiol, 

ail-bennu rhywedd a phriodas a phartneriaeth sifil, sydd angen ei 

ystyried ymhellach i gael data a dadansoddiad.  

 Mae angen i ni wneud mwy i ddeall beth y mae lles yn ei olygu i’r 

cymunedau lleiafrifol yn ein hardal, megis y gymuned sipsiwn a 

theithiwr ym Mhont-y-pŵl, a’r gymuned Nepalaidd yng Nghwmbrân.    

 Mae angen mwy o wybodaeth i ddeall cymunedau sy’n gwrthod 

gwybodaeth a negeseuon gwasanaethau cyhoeddus ac, yn eu ffyrdd 

eu hunain, yn lledaenu negeseuon o anoddefgarwch a chamsyniad 

megis triniaeth ffafriol o rai grwpiau. Mae angen i’r BGC ystyried sut 

orau i chwalu chwedlau a sicrhau bod cymryd penderfyniadau i’w 

gweld yn drefn agored.  

 Bydd angen mwy o wybodaeth yn y dyfodol ar themâu ymfudiad ac 

effaith pryderon cenedlaethol, megis Brexit a’i effaith ar elfennau 

economaidd a chymdeithasol lles.  

 Mae angen mwy o wybodaeth o ran a yw ein cymunedau yn agored i 

ddylanwad cynyddol grwpiau’r dde bell a daliadau eithafol fel sy’n 

digwydd mewn rhai ardaloedd yng Nghymru. Tra bod y rhesymau am 

hyn yn lluosog, efallai bod cydberthynas rhwng profiadau o dlodi a 

syniadau o annhegwch, yn enwedig mewn perthynas â 

chystadleuaeth am adnoddau (h.y. tai fforddiadwy, cyfleoedd gwaith, 

gwasanaethau sector cyhoeddus ac ati) o fewn cymunedau sydd wedi 

eu hen sefydlu.  

 Tra’n bod y gwybod bod y boblogaeth yn heneiddio (fel yng ngweddill 

Cymru, y DU a thu hwnt), mae angen i ni wneud mwy i ystyried sut 

gall hyn effeithio ein 3 prif anheddiad a’r cymunedau llai. Beth yw 
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potensial y newidiadau hyn ar gyfer 2030 / 2040 a thu hwnt? Bydd 

angen i unigedd cymdeithasol, mynediad at wasanaethau cyhoeddus 

a mannau/gweithgareddau awyr agored addasu o bosib i’r newid hwn 

yn y gymuned. Gallai’r dadansoddiad adlewyrchu’n well yr effaith ar 

genedlaethau’r dyfodol a beth y mae’r darganfyddiadau hyn yn ei 

feddwl yn y tymor hirach.  

 Tra rydym wedi casglu gwybodaeth ddiwylliannol ynghyd, mae angen 

gwneud mwy ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i ddeall pam 

nad yw rhai pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a 

digwyddiadau a beth ellir ei wneud i wella lles diwylliannol pobl. Bydd 

angen dadansoddiad dyfnach i helpu’r BGC i wneud unrhyw 

benderfyniadau ar weithgaredd partneriaeth yn y dyfodol.  

 Yn yr un modd, rydym wedi casglu gwybodaeth ar chwaraeon, ond 
nid ydym yn gwybod digon am pam nad yw rhai pobl yn cymryd rhan 

yn yr amrywiol weithgareddau sydd ar gael ledled Torfaen. Bydd 
angen gwybodaeth bellach i helpu’r BGC i wneud unrhyw 

benderfyniadau ar weithgaredd partneriaeth yn y dyfodol.  
 Nid oedd mewnbwn cyhoeddus yn rhoi iechyd fel maes amlwg ar 

gyfer pryder, yn uwch na lles, yn ein cymunedau, er gwaethaf 

cydweithwyr iechyd yn dweud bod pobl yn dweud wrthynt bod cael 

apwyntiadau a mnediad at wasanaethau yn broblem iddynt. Efallai y 

bydd y BGC yn gofyn am gael gwneud gwaith pellach gyda 

chymunedau i’r dyfodol. 

 Nid oedd problemau ynglŷn ag addysg, cyflog isel / oriau isel a 

phryderon gwaith eraill yn amlwg yn yr atebion i’r holiadur lles, er 

gwaethaf ein dealltwriaeth o’r economi lleol a'r effaith ar fywydau 

pobl. Efallai y bydd y BGC yn gofyn am gael gwneud gwaith pellach 

gyda chymunedau i’r dyfodol. 

 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei ddiwygio yn 2017 a bydd 

gwybodaeth bellach o’r gwaith hwn yn cael ei bwydo i mewn i’r 

asesiad hwn fel y bydd ar gael. 

 Nid oedd gwybodaeth ar Brofiadau Andwyol Plentyndod ar gael ar 

lefel leol. Mae trafodaethau pellach eisoes yn digwydd ar lefel 

ranbarthol a chenedlaethol i geisio dulliau o wella hyn mewn fersiynau 

o’r asesiad hwn yn y dyfodol. 

Bylchau y gellid eu hystyried yn y tymor hirach, yn amodol ar y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cytuno pa bwyntiau i’w hystyried a pha 

adnoddau i’w dyrannu i bob un: 
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 Rydym wedi mapio rhai asedau cymunedau ond mae mwy i’w wneud yn 

y maes hwn dros y 12 mis nesaf. 

 Mae angen i ni hefyd wneud mwy i ddeall yn llawn yr hyn y mae pobl yn 

ein cymunedau yn ei wneud eisoes a’r hyn y medrent ei wneud/maent 
yn barod i’w wneud i weithio gyda’r BGC i wella lles yn lleol. 

 

Efallai y daw bylchau eraill i’r golwg wrth baratoi’r cynllun lles. Bydd yr 

asesiad hwn yn ddarn ‘byw’ o waith ac ychwanegir data newydd wrth iddo 

ddod ar gael. Hysbysir y BGC o unrhyw wybodaeth newydd sy’n newid y 

darlun i’r gymuned neu Dorfaen gyfan a'r cyfeiriad y mae’r BGC yn ei 

gymryd ar gyfer ei raglen gyflawni.  
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