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TROSOLWG - BLAENAFON

Tref Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yw'r fwyaf gogleddol yn y 

fwrdeistref ac mae poblogaeth o ryw 6057.

Mae Blaenafon yn cynnwys un Ardal Gynnyrch Ehangach Ganolig 

(AGEHG), Torfaen 001, gyda phedair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 

Isaf (AGEHI) o fewn ei ffiniau, Blaenafon 1 i Flaenafon 4.  

Wedi ei sefydlu i gloddio adnoddau anadewyddadwy glo a haearn yn 

yr ardal, wrth i'r diwydiannau hynny ddirywio dros y 100 mlynedd 

ddiwethaf, felly hefyd ffyniant y dref. 

Mae'r dref bellach yn enwog am amgueddfa lo y Pwll Mawr a 

gweithfeydd haearn 18fed ganrif gorau Ewrop. Mae Safle Treftadaeth 

y Byd yn denu rhyw 488200 o ymwelwyr y flwyddyn. [1]

Mae'r ardal hefyd yn enwog am ei hamgylchedd naturiol sydd wedi ei 

ddylanwadu'n fawr gan y dreftadaeth ddiwydiannol. Mae'r tomenni 

glo a'r pyllau nawr yn adnoddau ecolegol arwyddocaol sy'n gartref i 

nifer o rywogaethau nodedig.

Ffigwr 2: Diwrnod Treftadaeth y 
Byd.

Ffigwr 3: Keepers Pond. Ffigwr 4: Canolfan Dreftadaeth y Byd.

Ffigwr 1: AGEHG ac 
AGEHI Blaenafon. [3]

Tabl 1: 1 AGEHG a 4 AGEHI 
Blaenafon. [2]
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BETH SY'N DDA YNGLYN A BLAENAFON

Tri chwarter o drigolion mewn iechyd da neu dda iawn.

Tai yn fwy fforddiadwy.

Dwy rhan o dair o aelwydydd wedi eu perchnogi yn llwyr neu 

gyda morgais. Two thirds of households are owned outright or 

with a mortgage

Safle Treftadaeth y Byd yn denu bron i hanner miliwn o 

ymwelwyr bob blwyddyn.

Lefelau uwch o drigolion mewn gwaith llawn-amser.

Bron i un rhan o bump o drigolion yn gweithio mewn 

gweithgynhyrchu.

499 o bobl sy'n byw ym Mlaenafon hefyd yn gweithio yno.

Tirwedd sy'n nodedig fel adnawdd ecolegol arwyddocaol gyda 

nifer o rywogaethau nodedig.

Cydnabyddir mawndir Blaenafon fel Ardal gyda dynodiad 

Tirwedd Arbennig.

Heritage Site attracting nearly half a million visitors a year

Lefelau is o grynodiadau ac allyriant aer.

Mae'r potensial ar gyfer cynhyrchu ynni o ddwr 

mwyngloddiau a hydro.

Mae gan y cynefinoedd yn y gogledd rol bwysig i'w chwarae o 

ran rheoli cyflymder a symudiad dwr i lawr y cwm ac yn y 

pen draw gall leihau perygl llifogydd - mae Cors  Waun Afon 

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn crynhoi beth sy'n dda ynglyn a lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Blaenafon.

Cynhwysir gwybodaeth fanylach yng ngweddill y ddogfen hon.

Tudalen 3



Cipolwg - mae'r dudalen hon yn crynhoi'r hyn nad yw cystal ynglyn a lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol 

ym          Blaenafon.

Cynhwysir gwybodaeth fanylach yng ngweddill y ddogfen hon.

BETH NAD YW CYSTAL YNGLYN A BLAENAFON

Disgwyliad einioes is. Lower life expectancy

Cyfan uwch o fabanod pwysau geni isel.Higher proportion of 

low birth-weight babies

Cyfran uwch o drigolion gyda salwch hirdymor sy'n 

cyfyngu.Higher proportion of residents with limiting long-

term illness

Cyfradd farwolaeth pob achos yn arwyddocaol uwch. All 

cause death rate significantly higher

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn arwyddocaol uwch. Anti-

social behaviour significantly higher

Bron i hanner aelwydydd mewn tlodi. half of households in 

poverty

Un rhan o bump o drigolion yn hawlio rhyw fath o fudd-dal 

lles. A fifth of residents claiming some form of welfare 

benefit

Dros hanner aelwydydd yn byw ar incwm aelwyd is (0k -

20k). Over half of households live on lower household 

income (0k - 20k)

Un rhan o bump o drigolion yn amddifad o ran incwm. A fifth 

of residents are income deprived

85% o aelwydydd yn y bandiau treth gyngor isaf A a B. 85% 

of households are in the lowest council tax bands A and B

Dros chwarter aelwydydd yn rhentu gan landlordiaid 

cymdeithasol. Ove

r a quartare rented from social landlords

Cyfran uwch o aelwydydd un person. A higher proportion of 

one person households

Cyfran uwch o aelwydydd yn cael eu cyfrif fel rhai 'mewn 

Mae'r seilwaith ynni ar gapasiti a byddai angen buddsoddiad 

arwyddocaol er mwyn gwella. Energy infrastructure is at 

capacity and would require significant pr

Lefelau uwch o drigolion di-waith 16-24 oed neu ddi-waith 

hirdymor. of unemployed residents aged 16-24 or long-term 

unemployed

Lefelau uwch o swyddi cymdeithasol-economaidd is (swyddi 

goruchwylio is a swyddi arferol). Higher levels of lower socio-

economic jobs (lower supervisory and roations)

Cyrhaeddiad addysgol is a nifer llai o rai 18-19 oed yn mynd i 

addysg uwch. Lower educational attainment and 18-19 year 

olds entering higher education

Lefelau uwch o rai a hawl i brydau ysgol am ddim. Higher 

levels of free school meal eligibility

Lefelau uwch o drigolion heb gar neu fan at eu defnydd. Higher 

levels of residents with no access to a car or van

Cymharol bellennig o gymharu ag aneddiadau eraill Torfaen.

Relatively isolated compared to other Torfaen settlementd 

Dibynnu ar aneddiadau cyfagos am amrywiaeth a chyflenwad o 

lawer o nwyddau a gwasanaethau. tructure is at capacity and 

would 

Corsydd mawn yn cael eu diraddio. Peat bogs are being degraded

Nifer porwyr actif yn dirywio.

Number of active graziers declining

Tanau ucheldiroedd a gweithgareddau anghyfreithlon oddi ar y 

ffordd. Upland fires and illegal off-road activity
Lefelau is o siaradwyr Cymraeg.
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POBLOGAETH

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y nifer o bobl sy'n byw ym Mlaenafon, dwysedd a phroffil oedran.

Ffigwr 6: Amcangyfrifon poblogaeth yn ol carfan 
oedran, Dynion v Menywod, Blaenafon. [6]

Mae ganddi'r gyfran fwyaf o blant 0 i 10 oed

(13.9%) o gymharu a Phont-y-pwl (13.1%)

neu Gwmbran (12.7%). Mae ganddi hefyd y gyfran

uchaf o rai 20 i 25 oed a 26 i 39 oed, gyda 8.6% a 17.1% yn eu tro.

Mae gan Flaenafon ddwysedd poblogaeth o 3.4 person fesul hectar, sy'n llai dwys na 

Thorfaen (7.25) ond dwysach na Chymru (1.48).  

Blaenafon 1 a Blaenafon 3 yw'r teneuaf eu poblogaeth (yn debyg i gyfartaledd Cymru). 

Mae poblogaeth Blaenafon 2 a Blaenafon 4 yn llawer dwysach, gyda mwy na 63 person 

fesul hectar ym Mlaenafon 4.

Mae gan anheddiad Blaenafon boblogaeth gyfan fras o 6057. 

Mae gan Dorfaen 39,052 o aelwydydd; 2592 (6.9%) ohonynt ym 

Mlaenafon. [18]

Mae poblogaeth fras gyfan Blaenafon wedi cynyddu rhyw 300 o drigolion 

o 5,760 yn 2001 i 6,060 yn 2014 (+3.6%), o gymharu a Chymru 

(+6.2%). Bu'r mewnlif net mwyaf ym Mlaenafon 1 (+143), tra bu'r 

unig all-lif net ym Mlaenafon 4 (-67).

Ffigwr 5: Canran newid cyfanswm y boblogaeth o 2001 - 2014,
Blaenafon v Cymru. [4] [5]

Ffigwr 7: Park Street, Blaenafon.
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CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 1

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y ffactorau sy'n cyfrannu at ffordd o fyw iach ym Mlaenafon.

Ffigwr 8 : Canrannau dangosyddion asedau iechyd ar gyfer Blaenafon (Torfaen 
001) a Chymru. [12]

Mae dulliau seiliedig ar asedau (ABA) yn ymwneud fwy a diwylliannol 
a chymdeithasol na systemau a phrosesau. Mae gwella iechyd                 

poblogaeth yn gofyn am newidiadau yn amgylchiadau corfforol, 
cymdeithasol ac economaidd pobl, nid newid ymddygiad unigolion yn 

unig. Yn yr un modd, mae ABA yn canolbwyntio ar yr adnoddau y mae 
pobl a chymunedau yn eu defnyddio i aros yn iach a dod yn ol o  

adfyd. 

Mae'r fframwaith ar gyfer adrodd am asedau iechyd cymunedol a ddatblygwyd gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn trin 3 maes bras o 13 dosbarth. 

Pobl: Boddhad Cyffredinol gyda Bywyd; Statws Iechyd a Lles; Addysg, Lles Materol ac 
Ariannol. 

Cymuned: Cydlyniant Teuluol a Pherthnasau; Rhwydweithiau Cymdeithasol; 

Gwasanaethau Effeithiol, Boddhad Cymdogaeth. 

Strwythur: Economi Ffyniannus; Amgylchedd Agored; Amgylchedd Adeiledig; Cludiant 
a Hygyrchedd; Iechyd Corfforaethol. . [10]

Mae dangosyddion asedau iechyd yng nghymuned Blaenafon bron i gyd yn is na 

chyfartaledd Cymru, ac yn enwedig felly ar gyfer dangosyddion addysg. Mae lle digonol i 

fyw, aelwydydd dau riant a boddhad gyda'r meddygon teulu yn asedau cymharol 

gryfach. O gymharu a chymunedau mwy difreintiedig ym Mhont-y-pwl a Chwmbran, 

mae iechyd yn well a gweithgareddau bob dydd yn cael eu cyfyngu lai. Mae lefelau 

addysg a chymwysterau ym Mlaenafon, tra'n is na chyfartaleddau Cymru, hefyd yn fwy 

niferus nag yn ardaloedd mwyaf difreintiedig aneddiadau Pont-y-pwl a Chwmbran. [10]

Mae Blaenafon yn elwa o Ganolfan Adnoddau aml-asiantaeth newydd, sy'n cynnwys 

fferyllfa, meddygfa meddyg teulu a lle mae cydweithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd 

hefyd yn gweithio, sy'n helpu hyrwyddo mwy o gydweithio ar draws y sectorau gwaith, i 

gyflwyno gwasanaethau mwy cyfannol i'r gymuned leol. [11]
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CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 2

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gyfraddau genedigaeth, pwysau adeg geni a chyfraddau imiwneiddio.

Babanod pwysau isel adeg geni (2011-15)

Mae gan Flaenafon gyfradd o fabanod sengl pwysau isel fesul 1,000 o'r boblogaeth o

65.4, yn debyg i Dorfaen (65.7), ond is na Chymru (68.2) yn seiliedig ar gyfartaledd

dreigl 5 mlynedd. Diffinnir hyn fel genedigaeth sengl fyw lle mae'r pwysau dan 2500

gram (2.5 kg).

Ffigwr 10: Imiwneiddiadau plant ym Mlaenafon (2013/14), Blaenafon 
v Cymru. [14]

Cyfraddau imiwneiddio (2013/14)

Mae nifer y plant sy'n cael eu himiwneiddio ym Mlaenafon yn uwch na 

Chymru ar gyfer pob math o imiwneiddiad.

Genedigaethau byw (2012-14)

Mae'r gyfradd enedigaeth fyw (fesul 1,000 o'r boblogaeth) ar gyfer

Blaenafon (12.4) yn uwch na Chymru (11.1) ac felly er 2010-12.

Ffigwr 9: Cyfradd enedigaethau byw (cyfartaledd dreigl 3 blynedd), Blaenafon v Cymru. 
[13]
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CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 3

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am iechyd pobl sy'n byw ym Mlaenafon, salwch hirdymor sy'n cyfyngu a chyfradd farwolaeth.

Ffigwr 11: Cyfradd farwolaeth pob achos (cyfartaledd dreigl 3 blynedd), 

Blaenafon v Cymru. [15]

Ffigwr 12: Iechyd cyffredinol / gofal nas telir amdano, Blaenafon v 

Mae Ffigwr 12 yn dangos bod cyfran uwch o drigolion Blaenafon yn cael eu cyfyngu 

lawer iawn mewn gweithgareddau bob dydd (13.6%) o gymharu a Chymru (11.9%). 

Atgyfnerthir hyn gan hunan-adrodd am iechyd gwael neu wael iawn, sef 8.9% o 

gymharu a Chymru, sy'n 7.6%. Mae Blaenafon yn debyg i gyfartaledd Cymru o ran 

cyfrannau o drigolion sy'n darparu gofal nas telir amdano (11.9% a 12.1% yn eu tro).

Salwch hirdymor sy'n cyfyngu (2014)

Mae gan gyfran uchel o'r boblogaeth salwch hirdymor sy'n cyfyngu -

cyfradd o 24946 fesul 100,000 o'r boblogaeth. Mae hyn ychydig yn uwch 

na Thorfaen (24580), ac yn sylweddol uwch na Chymru (22715). O fewn 

Blaenafon, Blaenafon 2 (ardal Cymunedau yn Gyntaf) yw'r uchaf (28281) a 

Blaenafon 4 yw'r isaf (21309).

Cyfradd farwolaeth pob achos (2012-14)

Mae Ffigwr 11 yn dangos y gyfradd farwolaeth pob achos ar gyfer Blaenafon (1143 fesul 

100,000 o'r boblogaeth) sy'n uwch na Thorfaen (1079) a Chymru (1037).  Blaenafon 2 

(ardal Cymunedau yn Gyntaf) yw'r uchaf yn yr AGEHG gyda chyfradd o 1629, sef un o'r 

5 uchaf yn Nhorfaen. Fodd bynnag, mae gan AGEHI eraill Blaenafon 1, 2 a 4 gyfraddau 

is, sef 979, 976 a 993 yn eu tro.
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CYMDEITHASOL - DIOGELWCH CYMUNEDOL

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ddiogelwch cymunedol ym Mlaenafon.

Ffigwr 13: Diogelwch cymunedol, Blaenafon v Cymru. [2]

Diogelwch cymunedol (2014)

WIMD (2014) Mae AGEHI Blaenafon 3 yn 176 allan o 1909 AGEHI yng   

Nghymru, sy'n ei rhoi yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng  

Nghymru ra gyfer diogelwch cymunedol.

Trosedd dreisgar (2014)

Mae'r heddlu wedi cofnodi trosedd dreisgar ym Mlaenafon o 1.37 fesul 

100, sydd fymryn yn is na Thorfaen (1.39), ond sy'n uwch na Chymru (1.28).  Fodd 

bynnag, mae AGEHI Blaenafon 3 yn sylweddol uwch, sef 1.99, ond mae Blaenafon 1 a 4 yn 

is, sef 1.02 a 1.00 yn eu tro.

Lladrad (2014)

Mae'r heddlu wedi cofnodi lladrad ym Mlaenafon o 0.67 fesul 100, sy'n is na Thorfaen 

(0.73), ond sy'n uwch na Chymru (0.64).  Mae AGEHI Blaenafon 3 yn sylweddol uwch, sef 

1.11, tra bo Blaenafon 4 yn is, sef 0.59.

Difrod troseddol (2014)

Mae'r heddlu wedi cofnodi difrod troseddol ym Mlaenafon o 1.29 fesul 100, sy'n uwch na 

Thorfaen (1.20) a Chymru (1.03).  Mae Blaenafon 3 yn sylweddol uwch, sef 1.78, tra bo 

Blaenafon 1 yn is, sef 0.87.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol (2014)

Y gyfradd o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mlaenafon yw 5.68 fesul 100, uwch na 

Thorfaen (4.83) a Chymru (3.25).  AGEHI Blaenafon 3 yw prif ardal y digwyddiadau gyda 

chyfradd o 9.19.

Byrgleriaeth (2014)

Mae'r heddlu wedi cofnodi cyfradd fyrgleriaeth ym Mlaenafon o 1.37 fesul 100, sy'n is na 

Thorfaen (2.06) a Chymru (1.43).  Fodd bynnag, mae gan AGEHI Blaenafon 3 gyfradd uwch 

o 2.29, tra bo Blaenafon 1 yn is, sef 0.73.
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CYMDEITHASOL - INCWM AELWYDYDD

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am aelwydydd mewn tlodi, hawlio budd-daliadau ac incwm aelwydydd.

Ffigwr 14: Hawlio budd-daliadau, Blaenafon v Cymru. [17]

Incwm aelwydydd (2015)

Mae gan Flaenafon ganran uwch (53.0%) o aelwydydd mewn bandiau incwm is (£0 -

£20,000) o gymharu a rhannau eraill Torfaen, ond llai o aelwydydd  (12.6%) yn y 

bandiau incwm uwch (£35,000 – 50,000). 

Amddifadedd incwm (2015)

Cyfrifir cyfran uchel o'r boblogaeth ym Mlaenafon fel rhai sy'n dioddef Amddifadedd 

Incwm (21%), sy'n uwch na Thorfaen (18%) a Chymru (16%).  

AGEHI Blaenafon 2 yw'r uchaf gyda 28% o'r trigolion yn y categori hwnnw, gyda'r prif 

grynodiadau o amddifadedd incwm gyda thrigolion 19 i 24 oed (34%) a 45 i 54 

(29%).

Hawlio budd-daliadau (2011)

Mae mwy nag un rhan o bump o drigolion Blaenafon yn hawlio rhyw fath o fudd-dal lles 

(21.2%), sy'n uwch na Thorfaen (17.1%) a Chymru (15.2%).  Mae pob un AGEHI ym 

Mlaenafon yn uwch na Chymru; AGEHI Blaenafon 2 yw'r uchaf gyda thros chwarter y 

trigolion yn hawlio (27.0%); mae hwn hefyd yn un o'r 5 AGEHI uchaf yn Nhorfaen.

Ffigwr 15: Canran aelwydydd yn ol band incwm, Blaenafon v Cymru. [18]

Aelwydydd mewn tlodi (2015)

Cyfrifir bod 45.1% o aelwydydd fel rhai 'mewn tlodi'’, llawer uwch na 

Thorfaen 36.8% a Chymru 34.5%. Diffinnir aelwydydd 'mewn tlodi' fel    

rhai lle mae incwm yr aelwyd yn llai na 60% o incwm PF ar gyfartaledd.
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD

Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o amddifadedd cymharol, ac mewn 

anheddiad fel mewn anheddiad fel Blaenafon, mae amrywiad yn yr amddifadedd.

Blaenafon 2 yw un o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, tra mai 

Blaenafon 4 yw un o'r cymunedau lleiaf difreintiedig yng Nghymru.

Amddifadedd cyffredinol (2014) – Blaenafon 2 yw'r AGEHI mwyaf difreintiedig

ym Mlaenafon, 196 allan o 1909, tra mai Blaenafon 4 yw'r lleiaf difreintiedig 

(yn dod yn 1336).

Cyflogaeth (2014) – Mae Blaenafon 2 yn 177, yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Iechyd (2014) - Mae Blaenafon 2 yn 78, sy'n ei roi yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng 

Nghymru.

Mynediad at wasanaethau (2014) - Byddai sgoriau cymharol uchaf yn y parth hwn yn awgrymu y gall

trigolion gael mynediad at wasanaethau yn hawdd ac yn gyflym; yr AGEHI isaf yw Blaenafon 1 (560).

Serch hynny, nid yw hyn yn cymryd i ystyriaeth topograffi cymharol bellennig a lleoliad Blaenafon

o gymharu ag aneddiadau mwy canolog Torfaen, sef Pont-y-pwl a Chwmbran. Gan fod WIMD yn fesur

amddifadedd cymharol Cymru gyfan, mae mynediad at wasanaethau i drigolion Blaenafon yn gymharol

dda o gymharu a thrigolion sy'n byw mewn ardaloedd gwledig mwy pellennig Cymru. 

Diogelwch cymunedol (2104) - Mae Blaenafon 3 yn dod yn 17, sef yn y 10% o ardaloedd mwyaf

difreintiedig yng Nghymru.

Tai (2014) – Byddai sgoriau cymharol uchel yn y parth tai ar gyfer AGEHI Blaenafon yn awgrymu bod problemau amddifadedd isel o ran tai. Gan fod dim ond dau ddangosydd yn y parth 

hwn (gordyrru ac a oes gan gartref wres canolog ai peidio), ni ddylid cymryd hyn ar werth enwol. Nid yw'r data yn cymryd i ystyriaeth allu teulu i dalu am wresogi eu cartref, ac nid yw 

chwaith yn cynnwys unrhyw ystadegau ar safonau tai e.e. graddau SAP. Adlewyrchir y 'cyffyrddiad ysgafn' ar ddangosyddion a ddefnyddir ar gyfer y parth hwn ym mhwysedd isel y parth 

fel 5% o fynegrif cyfan WIMD. Dengys ystadegau bod unedau tai digonol ar gyfer anghenion trigolion Blaenafon nawr ac i'r dyfodol, ond mewn gwirionedd nid dyma'r achos, gan fod galw 

gormodol am unedau un llofft a galw annigonol am yr unedau dwy a thair llofft sydd ar gael.

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd ym Mlaenafon.

Ffigwr 16: Agoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,

Blaenafon 1 - 4. [19]

Tabl 2: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Torfaen 001. [19]
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CYMDEITHASOL - TAI RHAN 1

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am fandiau'r dreth gyngor a daliadaeth.

Ffigwr 17: Eiddo yn ol band y dreth gyngor, Blaenafon v Cymru. [20]

Ffigwr 18: Aelwydydd yn ol daliadaeth, Blaenafon v Cymru. [21]

Band y dreth gyngor (2011)

Mae dros hanner y tai ym Mlaenafon (51.2%) yn dod o fewn band A y 

dreth gyngor, y categori tai gwerth isaf. Mae hyn mewn 

gwrthgyferbyniad llwyr i gyfartaledd Torfaen, 14.7%, a Chymru, 14.8%.  

Mae hyn uchaf yn AGEHI Blaenafon 3 lle mae mwy na dwy rhan o dair o'r 

tai yn y categori hwn (69.7%). 

Daliadaeth (2011)

Mae traean y tai ym Mlaenafon wedi eu perchnogi yn llwyr (34.4%), yn cyfateb i

Gymru, ond mae cyfran is o dai gyda morgeisi (27.9%) o gymharu a Chymru (32.0%).

Caiff chwarter y tai eu rhentu gan Awdurdod Lleol neu LCC (26.4%), sy'n sylweddol

uwch na Chymru (16.1%). Mae hyn yn 44.2% ym Mlaenafon 2.
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CYMDEITHASOL - TAI RHAN 2

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gyfansoddiad aelwydydd a deiliadaeth.

Ffigwr 20: Cyfansoddiad aelwydydd, Blaenafon v Cymru. [23]

Cyfansoddiad aelwydydd (2011)

Dengys Ffigwr 20 bod cyfran uchaf yr aelwydydd yn aelwydydd un person, gyda'r sawl 

sy'n 65 oed a throsodd (15.6%), sy'n arwyddocaol uwch na Chymru (13.7%), a rhai dan 

65 oed (17.8%) o gymharu a Chymru (17.1%); ym Mlaenafon 2 mae'r gyfran uchaf o 

aelwydydd un person dan 65 oed (20.1%).

Ffigwr 19: Cyfradd ddeiliadaeth (llofft) -1 neu lai, Blaenafon v Cymru.
[22]

Deiliadaeth (2011)

Dengys Ffigwr 19 uchod y gyfran o aelwydydd ym mhob math o ddaliadaeth lle mae 

gordyrru h.y. llai o lofftydd nag sydd eu hangen ar gyfer y deiliaid. Mae cyfran ychydig yn 

uwch o'r holl aelwydydd ym Mlaenafon lle mae gordyrru (3.2%) nag yng Nghymru (2.9%).   

Mae bron i ddwbl y gyfradd o aelwydydd lle mae gordyrru gyda pherchnogaeth neu rannol 

berchnogaeth (2.7% vs 1.7%). Fodd bynnag, mae llai o aelwydydd  rhentu cymdeithasol 

gyda gordyrru (4.3%) o gymharu a Chymru (5.9%).
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CYMDEITHASOL - MYNEDIAD AT WASANAETHAU

Mynediad at wasanaethau – WIMD (2014)

Mae AGEHI Blaenafon 4 yn dod 1611 allan o 1909 AGEHI Cymru, sy'n ei 

rhoi yn y 50% o ardaloedd yng Nghymru o ran mynediad at 

wasanaethau.

Amser teithio cyhoeddus i siop fwyd (2014)

Gall trigolion Blaenafon deithio i siop fwyd gyda chludiant cyhoeddus 

mewn 7 munud ar gyfartaledd, sy'n llai o amser na Thorfaen (9 munud) a Chymru (19 

munud). AGEHI Blaenafon 1 yw'r amser hiraf, sef 10 munud, sy'n llawer cyflymach na 

Chymru o hyd. Fodd bynnag, gall trigolion Blaenafon 4 deithio i siop fwyd mewn 3 munud 

yn unig.

Amser teithio cyhoeddus i ysgol gynradd (2014)

Ar gyfartaledd, gall person ym Mlaenafon deithio i ysgol gynradd ar gludiant cyhoeddus 

mewn 10 munud, sy'n llai o amser na Thorfaen (11 munud) a Chymru (16 munud). Fodd 

bynnag bydd trigolion AGEHI Blaenafon 3 yn cymryd rhyw 17 munud, sef un o'r amserau 

hiraf yn Nhorfaen.

Amser teithio cyhoeddus i swyddfa bost (2014)

Bydd trigolion Blaenafon yn cymryd ar gyfartaledd 13 munud i gyrraedd swyddfa bost ar 

gludiant cyhoeddus, sef y cyfartaledd ar gyfer Torfaen, a llai o amser na Chymru (20 

munud). AGEHI Blaenafon 1 yw'r amser hiraf, sef 19 munud, tra mai Blaenafon 3 yw'r 

byrraf, sef 10 munud.

Amser teithio cyhoeddus i lyfrgell gyhoeddus (2014)

Bydd trigolion Blaenafon yn cymryd ar gyfartaledd 17 munud i gyrraedd llyfrgell 

gyhoeddus ar gludiant cyhoeddus, llawer llai na Thorfaen (27 munud) a Chymru (35 

munud). AGEHI Blaenafon 1 yw'r hiraf, sef 24 munud, a'r amser byrraf yw Blaenafon 2 (13 

munud).

Amser teithio cyhoeddus i fferyllfa (2014)

Byddai un o drigolion Blaenafon yn cymryd ar gyfartaledd 15 munud i deithio i fferyllfa ar 

gludiant cyhoeddus, ychydig yn hirach na Thorfaen (14 munud) ond sylweddol lai na 

Chymru (27 munud). AGEHI Blaenafon 1 yw'r amser hiraf, sef 19 munud, a Blaenafon 4 

yw'r byrraf, sef 12 munud.

Amser teithio preifat i orsaf betrol (2014)

Dim ond 3 munud sydd angen i drigolion Blaenafon, ar gyfartaledd, deithio i orsaf betrol, 

llai na Thorfaen a Chymru (5 munud). Fodd bynnag, dim ond un gorsaf betrol sydd ym 

Mlaenafon felly pe byddai'n cau, mae'r orsaf agosaf nesaf ym Mhont-y-pwl (6 milltir i 

ffwrdd) neu yng Nglyn Ebwy (9 milltir).

Fel rhan o Arolwg Anghenion Tai Blaenafon (2012) gofynnwyd i drigolion am y gwelliannau 

yr hoffent eu gweld ym Mlaenafon. Y 5 ymateb uchaf oedd:

 Mannau chwarae

 Siopau

 Gwelliannau i'r ffyrdd

 Gwell strwythurau ffyrdd

 Parcio

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am fynediad at wasanaethau ym Mlaenafon.

Ffigwr 21: Lleoliad gwasanaethau lleol ym Mlaenafon.
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CYMDEITHASOL - ASEDAU CYMUNEDOL

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn rhoi crynodeb i ni o'r asedau ffisegol allweddol ym Mlaenafon.

Mae'r tabl yn dangos asedau ffisegol Blaenafon, yn cynnwys y seilwaith gwyrdd, 

cyfleusterau adloniant a gwasanaethau megis canolfannau meddygol, swyddfeydd 

post, llyfrgelloedd a siopau lleol. 

Tra nad yw'r gwaith mapio a wnaed yn dangos popeth, ac efallai nad yw wedi 

cynnwys yr holl asedau, mae yn rhoi man cychwyn defnyddiol i ni i ystyried sut 

maent yn cyfrannu tuag at les ein cymunedau. 

Medrwch weld nad oes banciau na chymdeithasau adeiladu ym Mlaenafon, felly rhaid i drigolion deithio i'r 

Fenni, Pont-y-pwl neu fan arall i gael mynediad at y gwasanaethau hynny.

Tabl 3: Asedau ffisegol allweddol Blaenafon.

Theme

2 x Chemist Local Services

1 x Community Centre Local Services

1 x Medical Practice Local Services

1 x Library Local Services

1 x Optician Local Services

1 x Petrol Station Local Services

1 x Post Office Local Services

1 x Private Day Nursery Local Services

1 x School (Primary) Local Services

1 x Dentist Local Services

1 x Supermarket (small) Local Services

4 x Allotments Vegetation

27 x SINCs Greenspace

1 x SSSI Greenspace

2 x Local Nature Reserves Greenspace

46 x Listed Buildings Heritage

5 x Children's Play Areas Recreation

1 x Cycle Route Cycle Routes

1 x Bowls Recreation Pitches

3 x Football Recreation Pitches

1 x Multi Use Games Area Recreation Pitches

2 x Rugby Recreation Pitches

1 x Tennis Recreation Pitches

Type of Asset
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Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas yw prif ardal cyflogaeth y dref ac 

fe'i lleolir ar  lwyfandir ar ochr ogleddol y dref. Mae'n rhyw 30 hectar. 

Mae unedau ar y stad yn amrywio o ran oedran a maint - unedau g

wreiddiol o'r 1960au ac adeiladau mwy modern gan gynnwys llys 

treftadaeth [4]. Mae mwyafrif y busnesau ar y stad yn rhai 

gweithgynhyrchu. Mae nifer o fusnesau hefyd sy'n gysylltiedig a'r sector 

bwyd. 

Mae Stad Ddiwydiannol Kays and Kears yn cyffinio Gilchrist Thomas  ar safle uwch. Mae'r 

dyraniad cyflogaeth strategol 6 hectar hwn, sydd wedi ei werthu yn ddiweddar, yn darparu 

safle strategol mawr yng nghoridor Blaenau'r Cymoedd. Mae deualu'r A465 yn gwneud yr 

ardal yn fwy hygyrch ac mae'r safle yn cynnig y potensial i gyfleoedd cyflogaeth newydd 

ym Mlaenafon. Ystyriaeth fawr ar gyfer y safle hwn yw ei leoliad o fewn Safle Treftadaeth y 

Byd; bydd angen ystyried dylunio, lleoliad a sefyllfa datblygiad newydd yn ofalus, yn unol 

a Chanllawiau Cynllunio Ategol Blaenafon (CCA).

Ffigwr 22: Stadd ddiwydiannol Gilchrist Thomas .

Seilwaith ynni

Mae capasiti'r grid cyflenwi trydan presennol yn cyfyngu datblygiad pellach yn yr ardal. 

Mae Gweithredwr y Rhwydwaith Ddosbarthu, Western Power Distribution, wedi dweud y 

byddai cynnydd pellach mewn capasiti yn gofyn am astudiaeth seilwaith arwyddocaol a 

dadansoddiad o'r effaith ar y rhwydwaith foltedd uchel yn uwch i fyny. Mae unrhyw 

gynnydd pellach mewn capasiti hefyd yn debygol o ofyn am fuddsoddiad arwyddocaol [4].

Mae cyflenwad nwy digonol i'r dref ar hyn o bryd ac nid oes ardaloedd arwyddocaol heb 

nwy.

ECONOMI - CYFFREDINOL

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ardaloedd cyflogaeth a seilwaith ynni ym Mlaenafon.

Gwres ffynhonnell daear

Mae gwaith monitro gan Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol Prifysgol Caerdydd trwy

Brosiect Seren wedi adnabod y potensial ar gyfer cynhyrchu ynni o ddwr mwynglawdd ym 

Mlaenafon. Mae data tymheredd a llif a gasglwyd dros 12 mis o safle ym Mlaenafon ac 

mae'n adnabod y potensial o 350 – 440 kW bwer gwres. Mae gwres ffynhonnell daear yn 

ffynhonnell carbon isel o ynni y gellir ei defnyddio i wresogi cartrefi neu fusnesau lleol. [24] 

Pwer dwr 

Mae astudiaethau wedi dangos hefyd y potensial o gynhyrchu ynni gan ddefnyddio pwer 

hydro ym Mlaenafon.

Mae cynllun micro-hydro ‘Dragon’s Teeth’ 25kW yn darparu llif refeniw hirdymor - arian 

sydd wedi ei glustnodi ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig a 

Safle Treftadaeth y Byd. [25]

Ffigwr 23: Dragon's Teeth, Blaenafon.

Ffigwr 24: Micro-Hydro, Blaenafon.
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ECONOMI - GWEITHGAREDD ECONOMAIDD

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am weithgaredd economaidd trigolion Blaenafon.

Ffigwr 25: Gweithgaredd economaidd trigolion Blaenafon, 

Blaenafon v Cymru. [26]

Gweithgaredd economaidd (2011)

Mae'r siart isod yn dangos bod cyfran uwch o drigolion mewn gwaith 

llawn-amser (37.6%) na Chymru (35.6%).  Mae cyfran uwch hefyd yn 

gofalu am gartref neu deulu (5.7%) o gymharu a Chymru (3.9%).

Mae cyfran 50% uwch o drigolion di-waith 16-24 oed ym Mlaenafon 

(2.1%) o gymharu a Chymru (1.4%).  Mae cyfradd rhai di-waith hirdymor 

yn gyfradd uwch debyg (2.6%) o gymharu a Chymru (1.7%).

Mae cyfran sylweddol is o drigolion sy'n gweithio'n rhan-amser yn 75 oed a throsodd

(10.9%) o gymharu a Chymru (21.5%).

Ffigwr 26: Gweithgaredd economaidd trigolion Blaenafon 75 oed 
a throsodd, Blaenafon v Cymru. [27]
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ECONOMI - MATHAU O GYFLOGAETH

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y diwydiannau y cyflogir trigolion ynddynt a'r mathau o gyflogaeth.

Ffigwr 27: Diwydiant cyflogaeth trigolion, Blaenafon v 

Cymru. [28]

Diwydiant cyflogaeth trigolion (2011)

Dengys Ffigwr 27 bod 18.6% o drigolion 16-74 oed ym Mlaenafon yn 

gweithio mewn gweithgynhyrchu sydd bron ddwywaith ffigwr Cymru 

(10.5%).  Nid yw'r safleoedd cyflogaeth hyn wedi eu cyfyngu i 

Flaenafon.

Dosbarthiad cymdeithasol-economaidd (2011)

Dengys Ffigwr 28 bod cyfrannau uwch o drigolion Blaenafon gyda statws cymdeithasol-

economiaidd is h.y. swyddi goruchwylio is, lled-arferol ac arferol (48.4%) o gymharu a 

Chymru (36.9%). 

Ffigwr 28: Dosbarthiad cymdeithasol-economaidd trigolion 

Blaenafon, Blaenafon v Cymru. [29]

Tudalen 18



ECONOMI - DIWYDIANT CYFLOGAETH

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y diwydiannau cyflogaeth ym Mlaenafon a'r cymwysterau uchaf sydd gan y gweithlu.

Ffigwr 29: Cyflogaeth yn ol diwydiant, Blaenafon v Cymru. [30]

Ffigwr 30: Cymhwyster uchaf yn ol diwydiant, Blaenafon v Cymru. [31]

Diwydiant cyflogaeth (2011)

Y diwydiant cyflogaeth mwyaf ym Mlaenafon yw gweithgynhyrchu gyda bron i 
4 gwaith cyfran ei weithlu, 38.2% o gymharu a Chymru, 10.9%. Fodd 

bynnag, dim ond 18.6% o'r trigolion a gyflogir mewn gweithgynhyrchu. Mae 
rhyw 660 o bobl yn gweithio mewn gweithgynhyrchu ym Mlaenafon, ond dim 

ond 460 o drigolion yn gweithio yn y diwydiant hwnnw.

Cymhwyster uchaf yn ol diwydiant (2011)

Mae 15.4% o'r bobl sy'n gweithio ym Mlaenafon heb gymwysterau, sy'n uwch na chyfartaledd 

Cymru o 12.2%. I'r gwrthwyneb, mae cyfran is o weithwyr gyda chymhwyster lefel 4 neu 

uwch (24.3%) o gymharu a Chymru (31.7%). Yn ddiddorol, mae cyfran is o weithwyr heb 

gymwysterau ym Mlaenafon (13.6%) yn gweithio yn y diwydiant hwn o gymharu a Chymru 

(16.1%) a tua'r un gyfran o weithwyr gyda lefel 4 ac uwch (22.2% a 22.5% yn eu tro).
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ECONOMI - CYMWYSTERAU

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gymwysterau a sgiliau pobl sy'n byw ym Mlaenafon.

Ffigwr 32: Lefel uchaf cymhwyster, Blaenafon v Cymru. [32]

Absenoldeb ailadroddus o'r ysgol (2015)

Mae absenoldeb ailadroddus o'r ysgol ym Mlaenafon yn 9.7%, sy'n uwch        

na Thorfaen (7.7%) a Chymru (8.2%).  Yn AGEHI Blaenafon 1 mae'r 

lefel uchaf gyda 12.0%.  Yr isaf yw Blaenafon 4 gyda 6.9%.

Disgyblion nad ydynt yn mynd i addysg uwch yn 18-19 oed

(2014)

Mae 77% o ddisgyblion Blaenafon nad ydynt yn mynd i addysg uwch yn 18 i 19 oed, sy'n 

uwch na Thorfaen (74%) a Chymru (69%).  AGEHI Blaenafon 2 (Cymunedau yn Gyntaf) 

yw'r uchaf gydag 84%.

Dim cymwysterau (2014)

Mae 24.3% o drigolion Blaenafon 25 i 64 oed heb gymwysterau, sy'n uwch 

na Thorfaen (21.7%) a Chymru (19.4%).  AGEHI Blaenafon 2 (Cymunedau 

yn Gyntaf) yw'r uchaf gyda 30.6%, tra bo Blaenafon 4 yr isaf gydag 16.0%.

Lefel uchaf cymhwyster Lefel 4 neu uwch (2011)

Dim ond 16.9% o drigolion Blaenafon sydd a chymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch, sy'n is 

na Thorfaen (20.3%) a Chymru (24.5%).  Mae pob un AGEHI ym Mlaenafon yn is na 

chyfartaledd Cymru, a'r isaf yw Blaenafon 2 (Cymunedau yn Gyntaf) (13.8%).

Ffigwr 31: Cyrhaeddiad addysgol, absenoldeb a pheidio a mynd 

ymlaen i addysg uwch, Blaenafon v Cymru. [2]
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ECONOMI - CLUDIANT RHAN 1

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym ymhle a sut mae pobl sy'n byw ym Mlaenafon yn teithio i'r gwaith a'r cysylltiadau cludiant a'r 

Ffordd A4043 Cwmafon (i'r de i Abersychan a Phont-y-pwl)

Ffordd ddosbarthu wledig rhyng-drefol yn bennaf yn crwydro  hyd y 

cymoedd trwy bentrefi megis Cwmafon, mae Ffordd Cwmafon o safon 

gyffredinol dda ac yn destun cymysgedd o gyfyngiadau 60mya 

(gwledig) a 40mya (pentrefi). Dyma'r prif lwybr ar gyfer nwyddau, 

gwasanaethau a phobl rhwng Blaenafon, trwy Bont-y-pwl a Chwmbran i 

goridor yr M4 a thu hwnt. Dyma'r llwybr a 

ddefnyddir gan y rhan fwyaf o ymwelwyr ag 

atyniadau Treftadaeth y Byd, megis gweithfeydd 

haearn Blaenafon, a'r Amgueddfa Lofaol 

Genedlaethol a elwir y Pwll Mawr yn lleol, sy'n 

denu 140,000 o ymwelwyr mewn blwyddyn 

nodweddiadol. Cyflogwr allweddol yw Doncasters 

gyda rhyw 350 aelod staff, yn gwneud gwaith gefail 

aloi metel a gwaith peiriannu. Mae'r busnes hwn a'r 

busnesau ar Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas yn 

dibynnu ar logisteg priffyrdd.

Mae'r traffig ar ei anterth yn gyffredinol yn rhedeg yn rhydd ar hyd mwyafrif y llwybr, ond 

mae unrhyw amrywiad mewn amser teithio neu dagfeydd lleol - a ystyrir yn aml 

fel rhwystr i dwf, buddsoddi o'r tu allan a ffyniant yng ngogledd y Fwrdeistref 

Sirol - yn debygol o fod yng ngogledd a chanol Pont-y-pwl. Yn nodweddiadol, mae'r ffordd 

yn cludo rhyw 5.200 o gerbydau bob dydd.

B4248 Blaenafon – Brynmawr

Ffordd wledig rhyng-drefol yn bennaf, 40mya a 

60mya. Mae'n uchel, yn agored i'r elfennau gydag 

ymylon meddal ac yn gwasanaethu cyfres o 

ffermydd yn yr ucheldir. Dyma'r brif fynediad i 

reilffordd hanesyddol Pont-y-pwl a Blaenafon, ac 

mae pentref Garn-Yr-Erw yn enwog am Lynnoedd 

Garn. Mae o ddyluniad a safon adeiladwaith hyn, 

a dyma'r prif gysylltiad, yn enwedig ar gyfer 

nwyddau, pobl a gwasanaethau sy'n mynd i'r 

Coridor A465 Blaenau'r Cymoedd a ffin y sir gyda Blaenau Gwent ym mhentref Llanelli Hill, 

ac ymlaen i Abertawe, Merthyr Tudful, gorllewin a chanolbarth Cymru. 

Mae'r traffig yn llifo'n rhydd yn gyffredinol oherwydd nifer llai o gerbydau, tua 2,600 

cerbyd ar gyfartaledd y dydd. Fe'i defnyddir gan wasanaeth bws lleol sy'n cysylltu 

Blaenafon a Brynmawr sy'n rhedeg bob awr.

B4246 Ffordd Varteg i Varteg a Garndiffaith

Gan adael Blaenafon, mae Ffordd Varteg yn ffordd uchel, agored rhyng-drefol arall o 

ddyluniad  a safon adeiladwaith hyn, gyda 

chyfyngiad 60mya ac yn cludo rhyw 1,800 cerbyd 

y dydd ar gyfartaledd. Mae'n gwasanaethau nifer 

o ffermydd ucheldirol ac fe'i defnyddir gan y prif 

weithredwr bws, Stagecoach, ar gyfer ei wasanaeth

X24 Gold yn rhedeg trwy Varteg a Phont-y-pwl i 

Gasnewydd bob 10-15 munud trwy gydol y dydd. 

B4246 Blaenafon-Y Fenni

Ffordd safon hyn rhyng-drefol arall, i ddechrau yn uchel ac yn agored i'r elfennau ar y 

copa lle mae'n croesi i mewn i Sir Fynwy. Fodd bynnag, mae'n nodedig am ei graddiant 

sy'n syrthio dros 500m dros nifer o gilometrau i bentrefi Govilon a Llanfoist.

Ers diwedd y 1980au mae'n destun cyfyngiad 

gwaharddiad Cerbydau Nwyddau Trwm oherwydd 

achosion o frecs yn methu neu gerbydau'n gadael 

y ffordd wrth fynd i lawr.

Mewn blynyddoedd diweddar, mae'r graddiant hefyd 

wedi denu beicwyr yn eu niferoedd, fel yr 

hyrwyddwyd gan Gyngor Sir Fynwy, ac mae hefyd 

wedi ffurfio rhan o lwybr Velothon Cymru rai blynyddoedd. 

Mae'n daith 'olygfaol' boblogaidd gyda Keepers Pond  ar y copa. 

Mae mewn cyflwr da yn gyffredinol, yn destun cyfyngiad 60mya ac mae'n crwydro rhyw 

gymaint, yn enwedig ar y lefelau is. Mae'n cludo rhyw 1,200 o gerbydau ar ddiwrnod 

arferol, a dyma'r prif lwybr i drigolion y dref i fynd i Ysbyty Neville Hall, a'r Fenni a'i 

marchnad. Mae cyflwr y traffig yn amrywio, nad yw'n syndod o ystyried yr amodau.

Ffigwr 33: A4043.

Ffigwr 34: B4248. 

Ffigwr 35: B4246. 

Ffigwr 36: B4246. 
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ECONOMI - CLUDIANT RHAN 2

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym ymhle a sut y mae pobl sy'n byw ym Mlaenafon yn teithio i'r gwaith .

Cyrchfan gweithle trigolion (2011)

Mae 499 (23.2%) o'r bobl sy'n byw ym Mlaenaofn hefyd yn gweithio yno, mae 370 

(17.2%) yn byw ym Mhont-y-pwl, 382 (17.8%) yng Nghwmbran, 172 (8.0%) yng 

Nghasnewydd, 48 (2.2%) yng Nghaerdydd a 680 (31.6%) mewn mannau eraill. Mae 

223 o bobl o Bont-y-pwl yn teithio i Flaenafon i weithio ac 80 o Gwmbran.

Ffigwr 37: Cyrchfan gweithle trigolion Torfaen . [33]

Dull o deithio i'r gwaith - gyrru car neu fan (2011)

Mae 41.8% o'r boblogaeth sy'n gweithio ym Mlaenafon yn defnyddio 

car neu fan i fynd i'w gwaith. Mae hyn yn is na Thorfaen (44.2%) ond

yn uwch na Chymru (40.9%).  AGEHI Blaenafon 4 yw'r uchaf 

(48.7%), o gymharu a Blaenafon 2 (Cymunedau yn Gyntaf) sydd yr 

isaf (36.0%).

Dull teithio i'r gwaith - dim car na fan at eu defnydd (2011)

Mae cyfran uwch o drigolion Blaenafon mewn gwaith heb gar neu fan at eu defnydd i 

fynd i'r gwaith (18.2%), na Thorfaen (16.9%) a Chymru (16.7%).  Mae Blaenafon 2 

(Cymunedau yn Gyntaf) yn sylweddol uwch (25.3%), tra'r isaf yw Blaenafon 4 (13.8%).

Ffigwr 38: Dull teithio i'r gwaith. [33]

Cludiant cyhoeddus

Mae gan Ogledd Torfaen wasanaeth bws rheolaidd ac mae Pont-y-pwl yn gweithredu fel 

hwb cludiant cyhoeddus ar gyfer y Gogledd, gyda llawer o ddefnyddwyr bws yn teithio i 

Gwmbran neu Bont-y-pwl i gael gwell cyfleusterau manwerthu. Fodd bynnag, mae 

prisiau presennol yn gwneud cludiant cyhoeddus yn ddrud i rai sy'n dibynnu arno, gyda'r 

rhwydwaith rheilffordd agosaf wedi ei leoli yn Y Fenni. [11] 
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YR AMGYLCHEDD - MANNAU GWYRDD AGORED

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am yr amgylchedd ym Mlaenafon a'i dirwedd unigryw.

Mae amgylchedd naturiol Blaenafon wedi ei dylanwadu'n gryf gan ei dreftadaeth ddiwydiannol. Mae tirwedd nodedig lleol o domenni glo a phyllau bellach yn adnawdd 

ecolegol arwyddocaol gyda nifer o rywogaethau pwysig. Caiff y gwerth hwn ei adlewyrchu gan nifer o ddynodiadau cadwraeth natur o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig Blorenge i Warchodfa Natur Leol Llynoedd Garn. 

Mae Ffigwr 40 yn dangos hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad agored Blaenafon.

Ffigwr 39: Y Blorenge.

Ffigwr 40: Adloniant, mynediad a thwristiaeth ym 

Mlaenafon [34]
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YR AMGYLCHEDD - GWASANAETHAU ECOSYSTEM RHAN 1

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am yr amgylchedd ym Mlaenafon a'r gwasanaethau ecosystem.

Ffigwr 41: Storio carbon yn y pridd. [35]

Cors Waun Afon i ogledd y dref yw ffynhonnell Afon Lwyd, sy'n crwydro ei 

ffordd drwy Dorfaen i ble mae'n cyfarfod Ardal Arbennig o Gadwraeth Afon 

Wysg. Mae'r gors ei hun yn darparu amrywiol wasanaethau ecosystem, ac yn 

arbennig o bwysig o ran amsugno dwr a storio carbon. Er nad yw ardal 

arwyddocaol o fawndir Waun Afon wedi ei gofnodi ar y map mawn, mae serch 

hynny wedi ei arolygu gan raglen Arolygu Mawndir Cyfoeth Naturiol Cymru ac 

fe'i cydnabyddir yn y dynodiad Ardal Tirwedd Arbennig. Mae CNC hefyd wedi 

nodi nad yw manteision naturiol tiroedd mawn Torfaen yn cael eu gwireddu a bod angen 

rheolaeth briodol i adfer/cynnal y cynefin pwysig hwn [34].

Mae ardaloedd o bridd mawn a'r llystyfiant ffurfio corsydd sy'n mynd gyda nhw yn cymryd 

cannoedd o flynyddoedd i sefydlu ac nid oes modd eu hadfer yn llwyr os cant eu niweidio. Mae 

peth awgrym bod y corsydd mawn ym Mlaenafon yn cael eu diraddio sy'n fater o bryder gan y 

bydd hyn yn effeithio eu gallu i gyflawni gwasanaethau sy'n cyfrannu tuag at les ein cymunedau. 

Mae Ffigwr 33 yn dangos yr ardaloedd sydd a'r potensial o gyfrannu'r mwyaf (brown tywyll) o ran 

storio carbon, sydd yng ngogledd y fwrdeistref.

Ar y bryniau, mae rhedyn, glaswelltir corsiog a gweundir yn gartref i rywogaethau pwysig megis 

coch y grug a'r cornicyll. Yn hanesyddol, mae llawer o'r ucheldir o gwmpas Blaenafon wedi cael ei 

reoli ar gyfer coch y grug ac i bwrpas hela. Heddiw caiff y tir ei reoli nid yn unig ar gyfer coch y 

grug ond ar gyfer adloniant, rheoli tanau a chominwyr hefyd. 
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YR AMGYLCHEDD - GWASANAETHAU ECOSYSTEM RHAN 2

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am yr amgylchedd ym Mlaenafon a'r gwasanaethau ecosystem.

Mae tir comin yn dir sydd ym meddiant un person neu gorff ond lle 

all pobl eraill ymarfer hawliau traddodiadol a deddfwriaethol arno, 

megis caniatau i dda byw bori arno. Yn draddodiadol mae defaid a  

gwartheg yn pori ar y comin yn yr haf, gan ganiatau defnyddio tir 

gwell wedi ei amgau i dyfu cnydau gaeaf. [36]

Mae'r WHS yn cynnwys ardaloedd mawr o dir comin yn cynnwys 

rhosydd, rhedyn a glaswellt yn bennaf. Mae nifer y porwyr actif wedi gostwng ac yn y 10 

mlynedd ddiwethaf mae lefelau stoc wedi gostwng hefyd.Tra bo 

gor-bori yn dal i fedru achosi problemau, mae llai 

o bori mewn mannau eraill wedi arwain at 

fanteision o ran bioamrywiaeth. Mae pryder nawr, 

fodd bynnag, y gall diffyg pori achosi i brysgoed 

ordyfu, gan arwain at goedlan yn y pen draw a 

cholli'r dirwedd agored nodweddiadol [36]..

Disgwylir y bydd nifer y porwyr yn parhau i leihau 

i'r genhedlaeth nesaf a allai arwain at golli'r dull 

rheoli traddodiadol a'r sgiliau cysylltiedig, a'r effaith 

ar y dirwedd naturiol wahanol.

Yn ddaearegol, mae'r rhan hon o Flaenafon ar ben eithaf dwyreiniol Maes Glo de Cymru; 

lle mae'r maes glo yn dod i ben mae'r ymyl carbonifferaidd carreg galch yn dechrau. Y 

toreth hwn o adnoddau naturiol a ddarparodd rai o'r defnyddiau amrwd ar gyfer 

datblygu 6 gweithgaredd diwydiannol yn yr ardal. 

Gan adael Blaenafon, mae'r dirwedd yn cael ei llywodraethu gan goedlannau 

hynafol a phlanhigfeydd coniffer sydd wedi eu torri yn 

ddiweddar. Mae coedlannau ar ochrau'r cymoedd yn 

gweithio'n effeithiol i gymedroli dwr ffo.

Yn ychwanegol at broblemau pori a rheoli sy'n 

gysylltiedig a'r gors fawn, mae materion amgylcheddol 

eraill yn cynnwys tanau ar yr ucheldir a gweithgareddau

anghyfreithlon oddi ar y ffordd.

Ffigwr 42: Mynydd Garnclochdy.

Gan weithio mewn partneriaeth a Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru, datblygodd 

Cyngor Torfaen a Heddlu Gwent Gynllun Tanau Gwyllt Rhanbarth Blaenafon fel rhan o 

fenter gymunedol i leihau tanau gwyllt yn yr ardal, ynghyd a chysylltu a chominwyr a'r 

gymuned ehangach ar effaith a chost economaidd tanau gwyllt. Crewyd rhyw 15km o 

rwystrau tan grugog o fewn SDdGA Blorenge i gyfyngu lledaeniad tanau gwyllt yn y 

dyfodol, cynorthwyo mynediad i griwiau tan a gwella amrywiaeth cynefinoedd ar gyfer 

coch y grug a rhywogaethau eraill. 

Ffigwr 43: Rhwystr tan.

Ffigwr 44: Tan ar yr ucheldir.
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YR AMGYLCHEDD - PERYGL LLIFOGYDD AC ALLYRIANT I'R AER

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am beryglon llifogydd ac allyriant i'r aer.

Ffigwr 46: Dangosyddion amgylchedd ffisegol, Blaenafon v Cymru. [2]

Crynodiadau aer ac allyriant i'r aer (2014)

Mae gan Flaenafon sgoriau cyffredinol is na'r cyfartaledd ar gyfer crynodiadau aer 

ac allyriant i'r aer. Mae'r allyriannau aer uchaf ym Mlaenafon 4 (sgor o 55) sy'n 

uwch na chyfartaledd Cymru.  

Perygl llifogydd risk (2014)

Mae'r perygl llifogydd afonol ychydig yn uwch na Chymru (sgor o 44 o gymharu a 

42) ond mae amrywiaeth mawr o fewn AGEHI Blaenafon, gyda Blaenafon 1 a 3 yn 

sgorio 67 a 69 yn eu tro, tra nad oes perygl llifogydd ym Mlaenafon 2 .

Mae'r parthau llifogydd yn Ffigwr 45 yn dangos y tebygolrwydd o gael llifogydd 
afonol ym Mlaenafon. Mae ardaloedd Parth Llifogydd 3 yn las ac mae 

tebygolrwydd uchel o lifogydd (tebygolrwydd mwy nag 1% o lifogydd mewn 
unrhyw flwyddyn). Mae ardaloedd gwyrddlas ym Mharth Llifogydd 2 ac mae 

tebygolrwydd canolraddol o lifogydd (tebygolrwydd 1% - 0.1% o lifogydd mewn 
unrhyw flwyddyn) [34]. 

Dangosir hefyd y cymunedau mewn mwyaf o berygl o lifogydd os bydd 
digwyddiad llifogydd afonol yn Ffigwr 45.

Ffigwr 45: Perygl Llifogydd ym Mlaenafon. [34]
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DIWYLLIANT - RHAN 1

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym ble ganwyd pobl sy'n byw ym Mlaenafon, eu hethnigrwydd a'u crefydd.

Gwlad genedigaeth (2011)

Ganwyd 88.6% o drigolion Blaenafon yng Nghymru, sy'n uwch na 

Thorfaen (85.1%) a Chymru (72.7%).  Mae hyn yn gyson uchel yn y 4

AGEHI. Ganwyd mwyafrif y gweddill yn y DU y tu allan i Gymru. Ganwyd 

56 o drigolion mewn gwledydd eraill yn yr UE a ganwyd 64 y tu allan i'r 

UE.

Crefydd (2011)

Mae gan ychydig dros hanner trigolion Blaenafon (51.58%) ffydd grefyddol seiliedig ar 

Gristnogaeth, sy'n is na Thorfaen (55.4%) a Chymru (57.56%). Dim ond 60 sydd gan 

ffydd anghristnogol. Mae 40.26% o'r trigolion nad oes ganddynt ffydd grefyddol.

Tabl 4: Canran poblogaeth - gwlad yn ol genedigaeth, Blaenafon v Cymru. [7]

Ffigwr 47: Crefydd  - anghristnogol, Blaenafon v Cymru. [8]

Ethnigrwydd (2011)

Mae 98.63% o'r trigolion o ethnigrwydd Gwyn, gyda 97.46% yn Wyn

Brydeinig. Mae llai na 100 o bobl o ethnigrwydd nad yw'n Wyn, o'r rhain y

mae rhyw 30 o bobl o ethnigrwydd Indiaidd neu Tsieineaidd ym Mlaenafon

3.

Ffigwr 48: Ethnigrwydd trigolion nad ydynt yn Wyn Brydeinig, Blaenafon v 
Cymru. [9]

Born in Wales

Born in UK outside 

Wales

Born in other EU 

countries

Born outside 

EU

Blaenavon 88.6 9.4 0.9 1.1

Wales 72.7 21.9 2.2 3.3
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DIWYLLIANT - RHAN 2

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ddiwylliant ac iaith ym Mlaenafon.

Mae lles diwylliannol yn cynnwys meysydd megis arferion, credoau a 
rennir, ymddygiad a hunaniaeth. Gwybodaeth a all fod yn ddefnyddiol 

wrth asesu lles diwylliannol ardal yw mesurau yn ymwneud a
threftadaeth, iaith a thraddodiadau, a chymryd rhan mewn 

gweithgareddau adloniadol, creadigol a diwylliannol.

Yr iaith Gymraeg (2011)

Gall 10% o drigolion Blaenafon siarad Cymraeg, sy'n cyfateb i hanner

cyfartaledd Cymru (19%). Yr uchaf yw Blaenafon 1 (12.1%) a'r isaf yw 

Blaenafon 3 (8.5%). Gall 7.4% o drigolion Blaenafon siarad, darllen ac 

ysgrifennu Cymraeg, unwaith eto rhyw hanner ffigwr Cymru (14.6%).

Ffigwr 49: Sgiliau iaith Gymraeg, Blaenafon. [37]

Twristiaeth

Mae Blaenafon yn lle deniadol i bobl ymweld ag o fel Safle Treftadaeth y Byd. Yn 2015, 

ymwelodd 488200 [36] o dwristiaid a Blaenafon o'r rhain yr oedd 475000 [38] yn ymwelwyr 

dydd. Mae nifer o atyniadau sefydledig i dwristiaid:

 Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon;

 Y Pwll Mawr: Amgueddfa Lofal Genedlaethol;

 Bragdy Rhymni;

 Gweithfeydd Haearn Blaenafon;

 Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon;

 Amgueddfa Treftadaeth Gymunedol a Cordell Blaenafon;

 Tref Dreftadaeth Blaenafon;

 Llynnoedd Garn;

 Keepers Pond;

 Neuadd y Gweithwyr.

Ffigwr 50: Diwrnod Treftadaeth 
y Byd.
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CYFRANOGIAD CYMUNEDOL

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn rhoi crynodeb i ni o'r hyn y mae'r bobl sy'n byw ym Mlaenafon yn ei feddwl am les yn eu cymuned.

Mae pobl Blaenafon wedi dweud wrthym sut ddyfodol 

hoffent ei gael i'w cymuned. Maent eisiau byw mewn 

cymunedau sy'n ffyniannus gyda busnesau lleol sy'n 

cael eu cefnogi'n dda; maent eisiau i'w hardal fod yn lan 

a thaclus er mwyn iddynt fedru ymfalchio mewn byw 

yno ac maent eisiau i'w plant fedru tyfu i fyny mewn 

amgylchedd diogel gyda chyfraddau trosedd isel. 

Dosbarthwyd Holiadur Lles Torfaen ddiwedd yr haf/ddechrau'r hydref  yn 2016 ac fe gafwyd  66 yn ol gan drigolion Blaenafon. Gofynnodd yr 
arolwg am farn trigolion Torfaen ar 4 cwestiwn i'n helpu ni i ddeall beth y mae pobl yn ei ystyried sy'n dda yn eu cymunedau a sut hoffent 

weld y dyfodol. Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb o'r prif sylwadau. Y 4 cwestiwn oedd:
Beth sy'n dda ynglyn a'ch cymuned?

Beth nad yw cystal ynglyn a'ch cymuned?
Beth fyddai'r un peth y buasech yn ei newid yn eich cymuned i'w gwneud yn lle gwell?

Sut hoffech chi weld dyfodol eich cymuned?

Ffigwr 51: Crynodeb o'r hyn y mae trigolion yn ei ddweud sy'n dda neu ddim cystal 

MSOA 

What’s good 

about your 

community? 

What’s not so 

good about 

your 

community? 

What one 

thing would 

you change 

about your 

community 

to make it a 

better place? 

What do you 

want the 

future of your 

community to 

be? 

Blaenavon 
Community spirit 

(23) 
ASB (20) 

Leisure 

Facilities (13) 

Community 

Spirit (14) 

 
Neighbourliness 

(18) 

Social Activities 

(12) 

Public 

amenities (9) 

Better 

maintenance of 

public areas 

(8) 

 
Social Activities 

(10) 

Maintenance of 

public areas 

(11) 

Policing (7) Prosperous (8) 

 
Tabl 5: Y tri ymateb uchaf fesul cwestiwn gan bobl yn byw 
ym Mlaenafon.

25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30

Anti-Social Behaviour

Community safety

Cycle Routes/Pathways

Drug abuse

Employment

Heritage

Leisure Facilities

Local School

Neighbourliness

Parking

Public amenities

Quiet

Social Activities

Support for the elderly

Traffic Management

Youth Club

What residents say is good or not so good about Blaenavon

What's not so good What's good
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