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Tudalen 1

TROSOLWG - PONT-Y-PWL

Adeiladwyd Pont-y-pwl o amgylch cyfoeth diwydiannol ac mae
ganddi hawl gref i alw ei hun y 'dref ddiwydiannol' gyntaf yng
Nghymru. Roedd ffwrneisi haearn a gefeiliau yn gweithredu mor
gynnar a'r 1400au. Rhwng y 1700au a'r 1900au roedd Pont-y-pwl yn
ffynnu fel prif ganolfan ar gyfer haearn a nwyddau "Japanware"
platio tun ac ymddangosodd tref brysur.
Roedd gan y dref gysylltiadau cryfion gyda'r teulu Hanbury lleol
(cysylltiadau sy'n bodoli hyd heddiw). Y teulu hwn oedd yn gyfrifol,
yn y 19eg ganrif, am greu'r rhan fwyaf o adeiladau dinesig a
chrefyddol pwysig y dref, ynghyd a Pharc Pont-y-pwl.
Unwaith yn rhan o Sir Fynwy, mae Pont-y-pwl bellach yn ardal
weinyddol Torfaen. Mae dalgylch o ryw 40,000 o bobl. Mae Pont-ypwl wedi colli llawer o'r diwydiant trwm, ac mae'n wynebu her
gynyddol gan y "dref newydd" gerllaw, sef Cwmbran. Heddiw mae'r
dref yn enwog am ei threftadaeth bensaerniol nodedig, ei pharc
hyfryd, sydd wedi ei restru, y farchnad Fictoraidd a theimlad cryf o
ysbryd cymunedol.
Ffigwr 1: AGEHG Pont-y-pwl.
Mae Pont-y-pwl yn cynnwys 5 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen
Ganolig (AGEHG), Torfaen 002 -006, gyda 24 Ardal Gynnyrch
Ehangach Haen Isel (AGEHI) o fewn ei ffiniau.

Tabl 1: 5 AGEHG a 24 AGEHI
Pont-y-pwl
Ffigwr 2: Marchnad awyr agored Pont-y-pwl.

Ffigwr 3: Twr Ffoledd, Parc Pont-y-pwl.

Tudalen 2

YSTADEGAU ALLWEDDOL - BETH SY'N DDA YNGLYN A PHONT-Y-PWL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn crynhoi'r hyn sy'n dda ynglyn a lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ym Mhont-y-pwl.
Cynhwysir gwybodaeth fanylach yng ngweddill y ddogfen hon.

Cyfran is o fabanod pwysau isel adeg geni.
Nifer uwch o blant yn cael eu himiwneiddio yn Nwyrain a De Pont-y-pwl.
Cyfran is o fabanod pwysau isel adeg geni.
Nifer uwch o blant yn cael eu himiwneiddio yn Nwyrain a De Pont-y-pwl .

Cyfradd farwolaeth pob achos arwyddocaol is yn Nwyrain Pont-y-pwl.
Cyfraddau is yn gyffredinol o drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn
Nwyrain a De Pont-y-pwl ac eithrio byrgleriaeth.
Cyfradd farwolaeth pob achos arwyddocaol is yn Nwyrain Pont-y-pwl.

Cyfradd uwch o weithwyr llawn-amser 16 i 74 oed.
Pumed rhan o'r holl swyddi mewn iechyd a gwaith cymdeithasol.

Parc Pont-y-pwl yw'r ardal fwyaf o le gwyrdd cyhoeddus yn
Nhorfaen ac mae'n gartref i rywogaethau a warchodir megis y
dyfrgi a'r cimwch crafanc wen.

Mae nifer o atyniadau da i dwristiaid ym Mhont-y-pwl gan
gynnwys y Twr Ffoledd, basn Camlas Pont-y-moel,
Amgueddfa Pont-y-pwl a'r Groto Cregyn.

Mynediad da at Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

Tudalen 3

YSTADEGAU ALLWEDDOL - BETH NAD YW CYSTAL YNGLYN A PHONT-Y-PWL

Cipolwg - mae'r dudalen hon yn crynhoi'r hyn nad yw cystal ynglyn a lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Pont-y-pwl.
Cynhwysir gwybodaeth fanylach yng ngweddill y ddogfen hon.

Mae bron i hanner yr aelwydydd yn byw ar incwm is (0k - 20k).
Mae un rhan o bump o drigolion yn dioddef amddifadedd incwm.
Swyddi sgiliau is mewn iechyd a gwaith cymdeithasol.
than Wales (22715).

Cyrhaeddiad addysgol CA4 is.
Lefelau uwch o bobl ddim yn mynd i addysg uwch yn 18-19 oed.
Lefelau uwch o bobl heb gymwysterau.

Nifer is o blant yn cael eu himiwneiddio yng Ngorllewin Pont-y-pwl.
Cyfradd farwolaeth pob achos arwyddocaol uwch yng Nghanol Pont-y-pwl.
Lefelau uwch o drigolion yn methu ag ymgymryd a gweithgareddau bob dydd.
Lefelau uwch o fyrgleriaeth a difrod troseddol yng Nghanol Pont-y-pwl.
Cyfraddau uwch o drosedd dreisgar, lladrad ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng
Ngorllewin Pont-y-pwl.
Lefelau uwch yn hawlio budd-daliadau lles.
Un rhan o bump o aelwydydd yn rhentu gan landlordiaid cymdeithasol.

Lefelau uwch o grynodiadau aer ac allyriant, yn enwedig yn
Ne Pont-y-pwl.

Lefelau is o siaradwyr Cymraeg.

Tudalen 4

POBLOGAETH
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y nifer o bobl sy'n byw yn Nhorfaen, dwysedd a phroffil oedran.
Mae gan Dorfaen 39,052 o aelwydydd; 15759 (40.4%) ym Mhont-ypwl. [15]
Mae poblogaeth gyfan fras Pont-y-pwl wedi cynyddu rhyw 1,000 o
drigolion o 36,000 yn 2001 i 37,070 yn 2014 (+3.0%), o gymharu a
Chymru (+6.2%). Mae'r mewnlifiad net mwyaf wedi bod ym
Mhanteg 4 (+1,059), tra bod y llif allan net mwyaf wedi bod yn New
Inn 3 (-209).

Ffigwr 5: Amcangyfrifon poblogaeth yn ol carfan

Ffigwr 4: Canran newid yn y boblogaeth gyfan o 2001 - 2014, Ponty-pwl v Cymru. [2] [3]
Mae gan Bont-y-pwl ddwysedd poblogaeth o 5.64 person fesul hectar, sy'n llai dwys na
Thorfaen (7.25) ond yn ddwysach na Chymru (1.48).
Abersychan 1 ac Abersychan 4 yw'r cymunedau teneuaf eu poblogaeth, sef 1.05 a 1.35
yn eu tro (is na chyfartaledd Cymru). Yr ardal mwyaf cyfoethog ei phoblogaeth yw
Trefethin gyda 60 person fesul hectar.

Gan Bont-y-pwl y mae nifer fwyaf y rhai 40 i 49 oed
(14.0%) o gymharu a Blaenafon (13.7%) neu Gwmbran
(13.3%). Yma hefyd mae'r gyfran uchaf o rai 65 i 74 oed
gydag 11.1%. Mae 1 ym mhob 5 o bobl Trefethin yn 0 i
10 oed, tra bod 1 ym mhob 5 o bobl yn New Inn 3 yn 65
i 74. Mae cyfran uchaf rhai 26 i 39 oed ym Mhanteg 4
(23.0%) a fyddai'n cyfrif am deuluoedd iau yn symud i
ddatblygiadau tai newydd yn yr ardal honno a'r
mewnlifiad net uchaf.
Ffigwr 6: Sunnybank Road, Griffithstown.

Mae gan anheddiad Pont-y-pwl boblogaeth gyfan o ryw 37,072.

Tudalen 5

CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ffactorau sy'n cyfrannu at ffordd o fyw iach ym Mhont-y-pwl.
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.

[40]

Mae asedau cymunedol ar draws y dangosyddion parth strwythurol a ddefnyddir yma yn gyffredin ar draws gogledd y Fwrdeistref ynghyd a dangosyddion cymunedol i raddau llai.
Fodd bynnag, mae'r dangosyddion asedau pobl yn ymwneud ag amodau cymdeithasol-economaidd mewn rhai ardaloedd yn yr anheddiad yn gymharol wael fel y dengys y siartiau
isod ar gyfer Gogledd a Chanol Pont-y-pwl.
Ffigwr 7: Canrannau dangosydd
ased iechyd ar gyfer Gogledd Ponty-pwl (Torfaen 002) a Chymru. [8]

Ffigwr 8: Canrannau dangosydd
ased iechyd ar gyfer Canol Pont-ypwl (Torfaen 003) a Chymru. [8]

Tudalen 6

CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 2
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gyfraddau genedigaeth, pwysau adeg geni a chyfraddau imiwneiddio.
Cyfraddau imiwneiddio (2013/14)
Mae'r gyfradd imiwneiddio plant yng Ngogledd, Dwyraina De Pont-y-pwl
yn uwch na Chymru ar gyfer pob math o imiwneiddio ac oedran. Fodd
bynnag, mae Canol a Gorllewin Pont-y-pwl yn is na Chymru ar gyfer
plant 5 oed.
Genedigaethau byw (2012-14)
Mae'r cyfraddau genedigaethau byw ar gyfer Canol, Gorllewin a Gogledd
Pont-y-pwl (14.4, 13.1 a 12.8 yn eu tro) yn uwch na Chymru
(11.1). Mae Dwyrain Pont-y-pwl yn arwyddocaol is, sef 6.2. Mae De
Pont-y-pwl yn dilyn y duedd yng Nghymru.

Ffigwr 9: Cyfradd genedigaethau byw (cyfartaledd dreigl 3 blynedd), AGEHG Pont-y-pwl v Cymru.

Babanod pwysau isel adeg geni (2011-15)
Gan Ogledd Pont-y-pwl y mae'r gyfradd isaf a gyhoeddwyd o fabanod sengl pwysau
isel fesul 1,000 o'r boblogaeth (63.5); is na Thorfaen (65.7) a Chymru (68.2) yn
seiliedig ar gyfartaledd treigl 5 mlynedd. Diffinnir hyn fel genedigaethau sengl byw lle
mae'r pwysau dan 2500 gram (2.5 kg). Mae'n debyg mai Dwyrain Pont-y-pwl yw'r
isaf ond ni ddatgelir y ffigurau oherwydd niferoedd bach. Mae Canol Pont-y-pwl yn
sylweddol uwch (99.4).

[10]

Ffigwr 10: Nifer yn imiwneiddio eu plant ym Mhont-y-pwl (2013/14), Pont-ypwl v Cymru. [9]
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CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 3
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am iechyd pobl sy'n byw ym Mhont-y-pwl, salwch hirdymor sy'n cyfyngu a'r gyfradd
Salwch hirdymor sy'n cyfyngu (2014)
Mae gan ganran uchel o drigolion salwch hirdymor sy'n cyfyngu –
cyfradd o 25,010 fesul 100,000 o'r boblogaeth. Mae hyn yn uwch na
Thorfaen (24,580), ac yn sylweddol uwch na Chymru (22,715). Ym
Mhont-y-pwl, Trefethin 1 yw'r uchaf (35,688) a New Inn 4 yw'r isaf
(17,315).
Cyfradd farwolaeth pob achos (2012-14)
Mae'r gyfradd farwolaeth pob achos ym Mhont-y-pwl (1090 fesul 100,000 o'r
boblogaeth) yn uwch na Thorfaen (1079) a Chymru (1037). Trefethin 1 yw'r AGEHI
uchaf gyda chyfradd o 1672, sef un o'r 5 uchaf yn Nhorfaen. Mae New Inn 3 yn gwbl
wahanol gyda chyfradd AGEHI isaf o 680.

Ffigwr 12: Iechyd cyffredinol / gofal nas telir amdano, Pont-y-pwl v Cymru.
Ffigwr 11: Cyfradd farwolaeth pob achos (cyfartaledd treigl 3 blynedd), Pont-y-pwl v
Cymru. [11]

Mae cyfran uwch o drigolion Pont-y-pwl yn cael eu cyfyngu o ran gweithgareddau bob
dydd (13.8%) o gymharu a Chymru (11.9%). Yr AGEHI uchaf yw Abersychan
(21.1%). Atgyfnerthir hyn gan hunan-adrodd uwch o iechyd gwael neu wael iawn, sef
9.0% o gymharu a Chymru 7.6%; St Cadocs a Phenygarn yw'r AGEHI uchaf
(13.2%). Mae Pont-y-pwl yn uwch na chyfartaledd Cymru o ran cyfran o drigolion sy'n
darparu gofal nas telir amdano (13.1% a 12.1% yn eu tro); New Inn 3 yw'r uchaf
(16.2%).

Tudalen 8

CYMDEITHASOL - DIOGELWCH CYMUNEDOL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ddiogelwch cymunedol ym Mhont-y-pwl.
Diogelwch cymunedol(2014)
Mae AGEHI Pont-y-pwl yn dod 30 allan o 1909 AGEHI yng Nghymru, sy'n
ei rhoi yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru o ran
diogelwch cymunedol, gyda Brynwern (146) a Threfethin 1 (148).
Troseddau treisgar (2014)
Cofnododd yr Heddlu drosedddau treisgar yng Ngorllewin Pont-y-pwl o
1.95 fesul 100, sy'n sylweddol uwch na Thorfaen (1.39) a Chymru (1.28); mae AGEHI
Pont-y-pwl yn llawer uwch eto, sef 4.44. Dwyrain Pont-y-pwl yw'r AGEHG isaf, sef
0.56. Abersychan 3 yw'r AGEHI isaf (0.49).
Lladrad (2014)
Cofnododd yr Heddlu ladrad yng Ngorllewin Pont-y-pwl o 0.97 fesul 100, sy'n uwch na
Thorfaen (0.73) a Chymru (0.64). Mae AGEHI Pont-y-pwl yn sylweddol uwch, 1.47, tra bod
Panteg 4 yn is, 0.38.
Difrod troseddol (2014)
Cofnododd yr Heddlu ddifrod troseddol yng Nghanol Pont-y-pwl o 1.71 fesul 100, uwch na
Thorfaen (1.20) a Chymru (1.03). Mae AGEHI Pont-y-pwl yn sylweddol uwch, sef 2.94, tra
bod Abersychan 3 yn is, sef 0.44.
Ymddygiad gwrthgymdeithasol (2014)
Roedd y gyfradd o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Ngorllewin Pont-y-pwl yn 7.53 fesul
100, uwch na Thorfaen (4.83) a Chymru (3.25). AGEHI Pont-y-pwl yw prif ardal
digwyddiadau o'r fath gyda chyfradd o 14.92.
Byrgleriaeth (2014)
Cofnododd yr Heddlu gyfradd fyrgleriaeth yng Nghanol Pont-y-pwl o 2.49 fesul 100, sy'n
uwch na Thorfaen (2.06) a Chymru (1.43). Fodd bynnag, mae gan AGEHI Abersychan 5
gyfradd uwch, sef 3.72, tra bod Abersychan 1 yn is, 1.05.

Ffigwr 13: Diogelwch Cymunedol, Pont-y-pwl v Cymru.

[13]

Tudalen 9

CYMDEITHASOL - INCWM AELWYDYDD
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am aelwydydd mewn tlodi, hawlio budd-daliadau ac incwm aelwydydd.
Aelwydydd mewn tlodi (2015)
Cyfrifir 37.6% o aelwydydd fel rhai 'mewn tlodi', yn uwch na Thorfaen
36.8% a Chymru 34.5%. Diffinnir aelwydydd 'mewn tlodi' fel rhai y
mae eu hincwm yn llai na 60% o incwm PF ar gyfartaledd.

Incwm aelwydydd (2015)
Mae gan Bont-y-pwl ganran uwch (45.0%) o aelwydydd mewn bandiau incwm is (£0 £20,000) o gymharu ag ardaloedd eraill Torfaen, ond llai o aelwydydd (14.9%) yn y
bandiau incwm uwch (£35,000 – 50,000). AGEHG Canol Pont-y-pwl sydd a'r gyfran
uchaf o aelwydydd incwm isel (54.7%), ac o fewn yr ardal honno, mae AGEHI Trefethin
1 yn 61.9%.

Ffigwr 15: Canran aelwydydd yn ol band incwm, Pont-y-pwl v Cymru.

Ffigwr 14: Hawlio budd-daliadau, Pont-y-pwl v Cymru.

[14]

Hawlio budd-daliadau - cyfanswm hawlwyr (2011)
Mae bron i un rhan o bump o drigolion Pont-y-pwl yn hawlio rhyw fath o fudd-dal lles
(17.9%), sy'n uwch na Thorfaen (17.1%) a Chymru (15.2%). Canol Pont-y-pwl yw'r
AGEHG uchaf (25.9%), tra mai Dwyrain Pont-y-pwl yw'r isaf (10.8%). Mae
anghydraddoldeb arwyddocaol pellach ar lefel AGEHI lle mae Trefethin 1 yr uchaf yn
Nhorfaen ar 35.5%, a'r isaf yw New Inn 3 ar 5.4.

[15]

Amddifadedd incwm (2015)
Mae cyfran uchel o'r boblogaeth ym Mhont-y-pwl yn cael eu cyfrif fel rhai ag
Amddifadedd Incwm (18%), sy'n cyfateb i Dorfaen (18%), ond yn uwch na Chymru
(16%).
AGEHI Trefethin 1 yw'r uchaf ym Mhont-y-pwl a Thorfaen gyda 42% o'r trigolion yn y
categori hwnnw, gyda'r prif grynodiadau yn cynnwys trigolion 0 i 4 oed (74%) a 5 i 9
oed (71%).

Tudalen 10

CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD GOGLEDD PONT-Y-PWL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd yng Ngogledd Pont-y-pwl.

Amddifadedd cyffredinol (2014)
Abersychan 2 yw'r AGEHI mwyaf difreintiedig yng Ngogledd Pont-y-pwl, yn 199, tra bo
Abersychan 3 yn y 50% lleiaf difreintiedig yng Nghymru, ar 1304.
Incwm (2014)
Mae Abersychan 2 yn 135 sy'n ei roi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.
Cyflogaeth (2014)
Mae Abersychan 1, 2 a 4 yn y 10-20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Iechyd (2014)
Mae Abersychan 1 a 2 yn y 10-20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Ffigwr 16: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD),
Gogledd Pont-y-pwl. [16]

Addysg (2014)
Mae Abersychan 1, 2 a 4 yn y 10-20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Diogelwch cymunedol (2014)
Mae Abersychan 2 a 5 yn y 10-20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - PONTYPOOL
MSOA-Name
Torfaen002
Torfaen002
Torfaen002
Torfaen002
Torfaen002

LSOA-Name
Abersychan 1
Abersychan 2
Abersychan 3
Abersychan 4
Abersychan 5

WIMD
282
199
1304
413
853

Income
335
135
1111
434
804

Employment
200
220
970
276
736

Health
237
208
875
592
664

Tabl 2: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD, Gogledd Pont-y-pwl.

Education
345
225
1205
314
747

Access to
Services
450
1083
1282
962
1519

Community
Safety
1002
342
1432
530
332

Physical
Environment
1632
718
1474
1230
1215

Housing
523
965
1349
743
1506

[17]
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD CANOL PONT-Y-PWL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd Canol Pont-y-pwl.
Amddifadedd cyffredinol (2014)
Trefethin 1 yw'r AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghanol Pont-y-pwl a
Thorfaen, y 35ed mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Incwm (2014)
Mae Trefethin 1 yn rhif 31 sy'n ei roi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf
difreintiedig yng Nghymru.
Cyflogaeth (2014)
Mae Trefethin 1 a Snatchwood yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru,
yn sgorio 38 a 172 yn eu tro.
Iechyd (2014)
Mae Trefethin 1 yn rhif 22 sy'n ei roi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.
Addysg (2014)
Mae Trefethin 1 yn rhif 39 sy'n ei roi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.
Diogelwch cymunedol (2014)
Mae Trefethin 1 yn rhif 148 sy'n ei roi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.

Ffigwr 17: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD),
Canol Pont-y-pwl. [16]

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - PONTYPOOL
MSOA-Name
Torfaen003
Torfaen003
Torfaen003
Torfaen003

LSOA-Name
St. Cadocs and Penygarn
Snatchwood
Trevethin 1
Trevethin 2

WIMD
314
364
35
402

Income
228
390
31
384

Employment
293
172
38
376

Health
414
360
22
351

Tabl 3: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Canol Pont-y-pwl.

Education
277
640
39
440

Access to
Services
770
1477
1324
1212

Community
Safety
560
405
148
288

Physical
Environment
1812
543
1771
1006

Housing
575
826
665
465

[17]
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD GORLLEWIN PONT-Y-PWL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd Gorllewin Pont-y-pwl.

Amddifadedd cyffredinol (2014)
Waunfelin yw'r AGEHI lleiaf difreintiedig yng Ngorllewin Pont-y-pwl, yn dod yn 1377.
Addysg (2014)
Cwmynysgou sy'n dod 182, sy'n ei roi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.
Diogelwch cymunedol (2014)
Mae Pont-y-pwl a Brynwern yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymur, yn
dod yn 30 a 146 yn eu tro.
Tai (2014)
Mae Cwmynysgou yn dod 190 sy'n ei roi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru. Mae'r sgor cymharol uchel hwn yn y parth tai yn awgrymu bod problemau
amddifadedd tai isel. Gan mai dim ond dau ddangosydd sydd yn y parth hwn (gordyrru ac
a oes gan y cartref wres canolog ai peidio) ni ddylid cymryd yr wybodaeth hon ar ei gwerth
enwol. Nid yw'r data yn cymryd i ystyriaeth allu teulu i dalu amw resogi 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 hwn fel 5% o fynegrif cyffredinol WIMD.

Ffigwr 18: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Gorllewin Pont-ypwl. [16]

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - PONTYPOOL
MSOA-Name
Torfaen004
Torfaen004
Torfaen004
Torfaen004
Torfaen004
Torfaen004

LSOA-Name
Brynwern
Cwmynyscoy
Pontnewynydd
Pontypool
Wainfelin 1
Wainfelin 2

WIMD
441
242
753
641
1377
665

Income
520
323
752
719
1263
940

Employment
424
235
792
509
1124
673

Health
422
512
458
899
1036
501

Education
361
182
752
712
1003
713

Tabl 4: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Gorllewin Pont-y-pwl.

Access to
Services
1568
406
809
1531
1736
407

Community
Safety
146
468
626
30
751
1070

Physical
Environment
1419
905
1441
551
1341
1447

Housing
313
190
819
960
1288
232

[17]
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD DWYRAIN PONT-Y-PWL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd Dwyrain Pont-y-pwl.

Amddifadedd cyffredinol (2014)
Mae gan bob AGEHI yn Nwyrain Pont-y-pwl amddifadedd cymharol
cyffredinol isel, gyda'r un uchaf yn New Inn 2 gyda sgor o 950, sydd ond
y dim o fewn y 30-50% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Mae pob AGEHI arall o fewn yr 50% o ardaloedd lleiaf difreintiedig yng
Nghymru gyda New Inn 3 yn dod 1836 allan o 1909 AGEHI yng
Nghymru.

Ffigwr 19: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Dwyrain Pont-y-pwl.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - PONTYPOOL
MSOA-Name
Torfaen005
Torfaen005
Torfaen005
Torfaen005

LSOA-Name
New Inn 1
New Inn 2
New Inn 3
New Inn 4

WIMD
1008
1006
1836
1754

Income
975
950
1827
1784

Employment
1004
857
1682
1544

Tabl 5: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), dwyrain Pont-y-pwl.

Health
1070
867
1801
1747

Education
950
934
1757
1570

Access to
Services
696
1170
1099
1092

Community
Safety
745
940
1791
1583

Physical
Environment
738
687
911
672

Housing
839
1119
1818
1879

[17]
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD DE PONT-Y-PWL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd De Pont-y-pwl.
Amddifadedd cyffredinol (2014)
Panteg 3 yw'r AGEHI mwyaf difreintiedig yn Ne Pont-y-pwl, yn dod 399,
gan ei roi yn y 20-30% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Mae pob AGEHI arall yn Ne Pont-y-pwl yn y categori 50% lleiaf
difreintiedig, gyda Phanteg 5 yn y categori hwnnw ar gyfer pob parth
WIMD.
Cyflogaeth (2014)
Mae Panteg 3 yn dod 327 sy'n ei roi yn y 10-20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.

Overall deprivation
Housing

Most
deprived
in Wales

Income

Physical Environment

Employment
Least
deprived
in Wales

Iechyd (2014)
Mae Panteg 3 yn 305 sy'n ei roi yn y 10-20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.

Community Safety

Mynediad at wasnaethau (2014)
Mae Panteg 3 yn dod 316 sy'n ei roi yn y 10-20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.

Health

Access to Services

Panteg 1

Panteg 2

Education

Panteg 3

Panteg 4

Panteg 5

Ffigwr 20: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), De Pont-y-pwl.

[16]

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - PONTYPOOL
MSOA-Name
Torfaen006
Torfaen006
Torfaen006
Torfaen006
Torfaen006

LSOA-Name
Panteg 1
Panteg 2
Panteg 3
Panteg 4
Panteg 5

WIMD
1529
1223
399
1467
1604

Income
1515
1098
397
1507
1505

Employment
1172
1111
327
1377
1324

Tabl 6: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), De Pont-y-pwl.

Health
906
1060
305
991
1261

Education
1450
1139
673
1554
1347

Access to
Services
1755
1711
316
961
1018

Community
Safety
994
716
1197
1179
1172

Physical
Environment
794
563
722
384
1642

Housing
1653
624
1443
1329
1718

[17]
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CYMDEITHASOL - TAI RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am fandiau'r dreth gyngor a daliadaeth.
Band y dreth gyngor (2011)
Mae ychydig dan hanner y tai ym Mlaenafon (48.5%) yn dod o fewn bandiau'r
dreth gyngor A neu B, y categori tai gwerth isaf. Gall hyn guddio
anghydraddoldeb sy'n bodoli gydag ardaloedd llai Pont-y-pwl lle mae dwy rhan
o dair (65.3%) yng Nghanol Pont-y-pwl yn y categori hwn. Mae Dwyrain Ponty-pwl yn wahanol iawn lle mae rhai o'r eiddo gwerth uwch yn Nhorfaen wedi

Ffigwr 22: Aelwydydd yn ol daliadaeth, Pont-y-pwl v Cymru.

[19]

daliadaeth (2011)

Ffigwr 21: Eiddo yn ol band y dreth gyngor, Pont-y-pwl v Cymru.

[18]

Mae traean eiddo ym Mhont-y-pwl wedi eu perchnogi yn llwyr (33.5%), yn cyfateb i
Gymru. Mae hyn yn arbennig o uchel yn Nwyrain Pont-y-pwl (43.4%). Caiff un rhan o
bump eu rhentu gan yr Awdurdod Lleol neu LCC (21.8%), sylweddol uwch na Chymru
(16.1%). Mae hyn yn 38.3% yng Nghanol Pont-y-pwl, a 60.4% yn Nhrefethin 1 yn yr

Tudalen 16

CYMDEITHASOL - TAI RHAN 2
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gyfansoddiad aelwydydd a deiliadaeth.
Cyfansoddiad aelwydydd (2011)
Mae gan Bont-y-pwl gyfran uwch o aelwydydd teulu sengl gyda neu heb blant
dibynnol (35.2%). Mae'r gyfran uchaf o deuluoedd heb blant yn Nwyrain
Pont-y-pwl (15.8%), tra bo'r rhai gyda phlant dibynnol uchaf yn Ne Pont-y-pwl
(16.1%).

Ffigwr 23: Cyfradd ddeiliadaeth (llofft) -1 neu is, Pont-y-pwl v Cymru.
[20]

Deiliadaeth (2011)
Mae gordyrru ym Mhont-y-pwl yn debyg i Gymru, ond mae cyfran
arwyddocaol uwch ar aelwydydd sy'n rhentu'n breifat neu'n byw'n ddi-rent
yng Nghanol Pont-y-pwl (7.2%), yn enwedig Brynwern (12.2%).

Ffigwr 24: Cyfansoddiad aelwydydd, Pont-y-pwl v Cymru.

[21]
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CYMDEITHASOL - MYNEDIAD AT WASANAETHAU
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am fynediad at wasanaethau ym Mhont-y-pwl.

Mynediad ar wasanaethau – WIMD (2014)
AGEHI Panteg 1 yw'r lleiaf difreintiedig ym Mhont-y-pwl mewn perthynas
a mynediad at wasanaethau, yn dod 1755 allan o 1909 AGEHI yng
Nghymru, sy'n ei roi yn y 50% o ardaloedd lleiaf difreintiedig yng
Nghymru.

Private travel time to petrol station (2014)
Residents of Pontypool take on average 5 minutes to drive to a petrol station the
same time as Torfaen and Wales. The longest journey time across Pontypool is 10
minutes for the Abersychan 1 LSOA.

Amser teithio cyhoeddus i siop fwyd (2014)
Gall trigolion Pont-y-pwl deithio i siop fwyd ar gludiant cyhoeddus mewn 9 munud ar
gyfartaledd, yn gyfartal a Thorfaen, ond is na Chymru (19 munud). Gan Abersychan 1 a
New Inn 3 mae'r amserau teithio hiraf o'r AGEHI ym Mhont-y-pwl, sef 16 munud, tra bod yr
amser byrraf ym Mrynwern lle mae'n 2 funud.
Amser teithio cyhoeddus i ysgol gynradd (2014)
Ar gyfartaledd, gall pobl sy'n byw ym Mhont-y-pwl deithio i ysgol gynradd ar gludiant
cyhoeddus mewn 12 munud, sy'n fwy na Thorfaen (11 munud) a llai na Chymru (16
munud). Fodd bynnag mae trigolion Waunfelin 2 yn cymryd 21 munud ar gyfartaledd, sef
yr amser teithio hiraf yn Nhorfaen.
Amser teithio cyhoeddus i swyddfa bost (2014)
Bydd trigolion Cwmbran yn cymryd 14 munud ar gyfartaledd i gyrraedd swyddfa bost ar
gludiant cyhoeddus, sy'n uwch na Thorfaen (13 munud) a llai na Chymru (20 munud). Fodd
bynnag mae trigolion Waunfelin 2 a Phanteg 3 yn cymryd 25 munud ar gyfartaledd, sy'n un
o'r amserau teithio uchaf yn Nhorfaen ar gyfer y gwasanaeth hwn.
Amser teithio cyhoeddus i lyfrgell gyhoeddus (2014)
Bydd trigolion Cwmbran yn cymryd 28 munud ar gyfartaledd i gyrraedd llyfrgell gyhoeddus
ar gludiant cyhoeddus, hirach na Thorfaen (27 munud) ond llai na Chymru (35 munud).
Trigolion Abersychan 1 fydd yn cymryd yr amser hiraf yn Nhorfaen, sef 39 munud ar
gyfartaledd.
Amser teithio cyhoeddus i fferyllfa (2014)
Bydd trigolion Cwmbran yn cymryd 13 munud ar gyfartaledd i deithio i fferyllfa ar gludiant
cyhoeddus, llai na Thorfaen (14 munud) a sylweddol llai na Chymru (27 munud). Ar draws
AGEHI Cwmbran mae hyn yn amrywio o 6 munud yn Nhrefethin i 26 munud yn AGEHI
Panteg 3.

Ffigwr 25: Lleoliad gwasanaethau lleol ym Mhont-y-pwl.
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ECONOMI - CYFFREDINOL RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ardaloedd cyflogaeth a seiliwaith ynni Pont-y-pwl
Mae nifer o safleoedd cyflogaeth allweddol ym Mhont-y-pwl gan gynnwys:

Seilwaith ynni

Parc Diwydiannol Gogledd Pont-y-pwl
Wedi ei leoli ychydig i'r gogledd o Bont-y-pwl, stad ddiwydiannol ganolig ei maint wedi ei hadeiladu ganol y
1970au yn cynnwys unedau diwydiant ysgafn.

Ffynhonnell gwres daear

Stad Ddiwydiannol Pavilion
Datblygiad bach o unedau un a dau lawr wedi ei adeiladu dechrau'r 1990au yn cynnig unedau diwydiant
ysgafn. Ym Mhontnewynydd, filltir i'r gogledd o ganol tref Pont-y-pwl.
Canolfan Busnesau Bach Pontnewynydd
Stad ddiwydiannol ganolig ei maint wedi ei hadeiladu ddiwedd y 1980au gyda lle gwaith diwydiannol o
safon uchel. Mae'r stad ychydig i'r gogledd o Bont-y-pwl ym Mhontnewynydd.
Stad Ddiwydiannol Mamhilad
Safle datblygu 9.3 hectar, yn barod ar gyfer datblygiad diwydiannol a swyddfa. Mewn lleoliad gwledig braf
i'r gogledd-ddwyrain o Bont-y-pwl i gyfeiriad Y Fenni, mae rhyw 15 munud i'r gogledd o'r M4 ar yr A4042.

Mae gwaith monitro gan Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol
Prifysgol Caerydd trwy Brosiect Seren wedi adnabod y potensial ar
gyfer cynhyrchu ynni o ddwr mwynglawdd yn Absersychan.
Casglwyd data tymheredd a llif dros gyfnod 12 mis o safle yn
Abersychan ac mae'n adnabod pwer gwres potensial o 1.6-2.04
MW. Mae gwres ffynhonnell daear yn ffynhonnell carbon isel y
gellir ei defnyddio i wresogi cartrefi neu fusnesau lleol [42].
Pwer dwr
Mae astudiaeth wedi dangos hefyd y posibilrwydd o gynhyrchu
ynni gyda phwer dwr yn ardal Pont-y-pwl.

Parc Busnes Uskvale
Wedi ei leoli gyferbyn a Stad Ddiwydiannol Mamhilad a chyda mynediad hawdd o'r A4042, mae'r safle
datblygu rhagorol hwn yn 8.9 hectar (22 erw) ac yn cynnig lleoliad amlwg yn barod ar gyfer datblygu gan
ddefnyddwyr diwydiannol neu fasnachol o'r radd flaenaf.
Lower Mill
Safle gwastad wedi ei dirweddu, filltir i'r de o ganol tref Pont-y-pwl, mae Lower Mill wedi ei leoli ar gyffordd
yr A472 a'r A4042 .
De Pont-y-pwl
Stad o unedau diwydiannol modern bach a chanolig, mae De Pont-y-pwl yn gartref i nifer o gwmniau
gweithgynhyrchu a dosbarthu ysgafn a chanolig. Leolir y staf ger Stad Ddiwydiannol Polo Grounds gydag
Afon Lwyd yn gwahanu'r ddwy stad.

Polo Grounds
Stad wedi ei lleoli yn New Inn i'r de-ddwyrain o Bont-y-pwl; mae'r M4 o fewn 12-15 munud i ffwrdd ar yr
A4042. Mae Afon Lwyd yn rhedeg ger y stad gyda choridor llystyfiant coedlan ar y ddwy ochr.
Stad Ddiwydianol Panteg
Safle diwydiant ysgafn modern bach gyda 15 uned. Fe'i lleolir i'r gorllewin o'r A4042 gyferbyn a Pontyfelin
Avenue a rhyw 15 munud o'r draffordd.
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ECONOMI - GWEITHGAREDD ECONOMAIDD
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am weithgaredd economaidd trigolion Pont-y-pwl.
Gweithgaredd economaidd (2011)
Mae'r siart isod yn dangos bod cyfran uwch o drigolion mewn cyflogaeth lawnamser ym Mhont-y-pwl (37.9%), o gymharu a Chymru, gyda'r lefel uchaf yng
Nghanolfan Pont-y-pwl (43.8%). Mae cyfraddau mewn gwaith yn isel yng
Nghanol Pont-y-pwl (51.9%) a Threfethin 1 yn arbennig (45.5%).
Mae 3.4% o drigolion Trefethin 1 16-24 oed yn ddi-waith, yn sylweddol uwch
na Chymru.

Ffigwr 27: Gweithgaredd economaidd trigolion Pont-y-pwl 75
oed a throsodd, Pont-y-pwl v Cymru. [23]

Mae cyfran sylweddol is o drigolion sy'n gweithio rhan-amser yn 75 oed a throsodd
(15.0%) o gymharu a Chymru (21.5%). Ond mae 5.9% mewn gwaith llawn-amser o
hyd, sy'n uwch na Chymru (3.7%).

Ffigwr 26: Gweithgaredd economaidd trigolion Pont-y-pwl, Ponty-pwl v Cymru. [22]
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ECONOMI - MATHAU O GYFLOGAETH
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y diwydiannau lle cyflogir trigolion a'r mathau o waith.
Diwydiant cyflogaeth trigolion (2011)
Mae'r siart isod yn dangos bod 14.1% o bobl 16-74 oed Pont-y-pwl
yn gweithio mewn gweithgynhyrchu, sy'n uwch na Chymru. Nid yw'r
safleoedd hyn wedi eu cyfyngu i Bont-y-pwl.

Ffigwr 29: Dosbarthiad cymdeithasol-economaidd trigolion Ponty-pwl, Pont-y-pwl v Cymru. [25]

Ffigwr 28: Diwydiant cyflogaeth trigolion, Pont-y-pwl v Cymru.

[24]

Dosbarthiad cymdeithasol-economaidd (2011)
Mae cyfrannau uwch o drigolion ym Mhont-y-pwl gyda statws cymdeithasol-economaidd is
h.y. goruchwylio is, swyddi lled-arferol ac arferol (44.7%) o gymharu a Chymru (36.9%).
Fodd bynnag, mae gan gyfrannau uwch o drigolion Dwyrain Pont-y-pwl swyddi statws uwch.
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ECONOMI - DIWYDIANT CYFLOGAETH
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y diwydiannau cyflogaeth ym Mhont-y-pwl a'r cymwysterau uchaf sydd gan y trigolion.
Diwydiant cyflogaeth (2011)
Y diwydiant cyflogaeth mwyaf ym Mhont-y-pwl yw iechyd dynol a gwaith
cymdeithasol (18.6%), ac mae De Pont-y-pwl o fewn hynny (29.6%) ddwywaith
maint Cymru. Fodd bynnag, mae gan Ogledd Pont-y-pwl weithlu gwahanol gyda'r
prif fath o gyflogaeth yn y maes Addysg (23.6%).
Cymwysterau uchaf yn ol diwydiant (2011)
Mae lefelau uwch o drigolion a sgiliau ym Mhont-y-pwl gyda chymwysterau Lefel 4+
(46.3%) yn gweithio mewn gweinyddiaeth gyhoeddus, na Chymru.

Ffigwr 30: Cyflogaeth gweithlu yn ol diwydiant, Pont-y-pwl v Cymru.

[26]

Ffigwr 31: Cymwysterau uchaf yn ol diwydiant - gweithlu, Pont-ypwl v Cymru. [27]
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ECONOMI - CYMWYSTERAU
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gymwysterau a sgiliau pobl sy'n byw ym Mhont-y-pwl.
Absenoldeb ailadroddus o'r ysgol (2015)
Mae absenoldeb ailadroddus o'r ysgol ym Mhont-y-pwl yn 8.0%, sy'n
uwch na Thorfaen (7.7%) ond is na Chymru. Mae gan Ganol Pont-y-pwl
absenoldeb ailadroddus o 12.4% ac mae Chwmynysgou yn llawer uwch,
sef 22.1%. Yr AGEHI isaf ym Mhont-y-pwl yw Panteg 4, sef 1.9%.
Disgyblion nad ydynt yn mynd i Addysg Uwch yn 18-19 oed
(2014)
Mae 75.2% o ddisgyblion ym Mhont-y-pwl nad ydynt yn mynd i addysg uwch yn 18 i 19
oed, sy'n uwch na Thorfaen (74%) a Chymru (69%). Mae hyn yn 87.0% yng Nghanol
Pont-y-pwl, gan godi i anterth o 92% yn Abersychan 4.

Ffigwr 33: Lefel uchaf cymwysterau, Pont-y-pwl v Cymru.

[29]

Dim cymwysterau (2014)
Mae 29.8% o drigolion Pont-y-pwl 25 i 64 oed heb gymwysterau, sy'n
uwch na Thorfaen (21.7%) a Chymru (19.4%). Mae Canol Pont-y-pwl
yn uwch ar 38.0%, gyda St. Cadocs a Phenygarn ar yr anterth gyda
43.2%.
Ffigwr 32: Cyrhaeddiad addysgol, absenoldeb a pheidio a mynd i
addysg uwch, Pont-y-pwl v Cymru. [28]

Lefel uchaf cymwysterau lefel 4 neu drosodd (2011)
Mae gan 20.4% o drigolion Pont-y-pwl eu cymwysterau uchaf ar lefel 4 neu drosodd, sy'n
uwch na Chymru (24.5%). Mae Dwyrain Pont-y-pwl yn uwch, 28.6%, tra bo Canol Ponty-pwl yn is, 13.3%. New Inn 4 yw'r AGEHI uchaf ar 34.2%, a'r isaf yw Trefethin 1 ar
8.9%.
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ECONOMI - CLUDIANT RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gysylltiadau cludiant a'r dref.
A4043 Snatchwood Road i Bont-y-pwl
Parhad o'r A4043 o Flaenafon, mae cyfyngiad trefol 30mya
gyda'r gyfres ddisgwyledig o gyffyrdd ochr bach,
rhai meysydd parcio a chroesfannau i
gerddwyr. Gall gael ei heffeithio gan
barcio o bryd i'w gilydd ar ymyl y ffordd,
ond mae o safon dda gyda thraffig yn
teithio'n rhydd dan amodau arferol. Gyda 25,000 o gerbydau
y dydd, fodd bynnag, mae problemau capasiti yn ystod yr
adegau prysuraf, ac mae hyn yn amlwg iawn wrth deithio
Ffigwr 34: A4043.
trwy Bontnewynydd.

A472 Pont-y-pwl i Crumlin
Clirffordd rhyng-drefol wedi ei hadeiladu i safonau da
gyda goleuadau stryd da; felly mae'n lefel a gydag
ambell dro yn rhoi gwelededd da, amserau teithio a
chapasiti i ffin Bwrdeistref Sirol Caerffili, cymoedd
gorllewinol a thu hwnt.
Mae'n cysylltu i'r dwyrain gyda chefnffordd yr A4042T.
Mae'n brif ffordd ddosbarthu ranbarthol ac yn un o'r
cysylltiadau prin o safon rhwng y Dwyrain-Gorllewin yng
nghanol Torfaen ac fe'i defnyddir gan ryw 19,000 ar gyfartaledd
fesul dydd.

B4246 Varteg i Abersychan
Mae'r B4246 yn parhau trwy bentrefi Garndiffaith, Varteg a Thalywain. Mae'n destun
cyfyngiad 30mya, mae'n drefol o ran cymeriad a bydd yn ffurfio'r prif lwybr cysyolltu
ar gyfer unrhyw ddatblygiad yn The British. Mae ei rhannau
isaf, yn mynd i mewn i Abersychan yn cael eu cyfyngu i
raddau gan dopograffeg gan fod y ffordd rhwng muriau
cynnal ger Devon Place. Bydd maint y strwythurau hyn
yn amlwg mewn unrhyw welliannau mynediad any British
Development. Yn nodweddiadol, mae 5,900 o gerbydau
yn teithio arni bob dydd.
Ffigwr 35: B4246.

A4042T Cefnffordd Casnewydd-Amwythig
Prif ffordd ddeuol ddosbarthu ranbarthol. Mae'n mynd
o gwmpas de-ddwyrain Pont-y-pwl gan roi mynediad
da i nwyddau, gwasanaethau a phobl, yn cysylltu'n
gyflym gyda Chwmbran, Casnewydd a choridor yr
M4 a safle Canolfan bosibl Gofal Difrifol a Chritigol
yn Llanfrechfa yn y de, ac i'r gogledd tuag at y Fenni.
Blaenau'r Cymoedd, canolbarth Cymru a'r Gororau a thu hwnt.
Amcangyfrifir bod cymaint a 35,000 o gerbydau y dydd yn teithio
arni. Mae'r cyfyngiad cyflymder cenedlaethol o 70mya yn bodoli

B4246 Abersychan i Bont-y-pwl
Yn rhedeg yn gyfochrog a'r A4043 Snatchwood Road uchod, mae'r ffordd yn fan goridor
preswyl dosbarthu o ddyluniad ac adeiladwaith hyn gyda pheth parcio ar ymyl y ffordd.
Nid oes data niferoedd ar gael, ond mae'r traffig yn gymharol ysgafn.

De-ddwyrain Pont-y-pwl – Griffithstown a Sebastopol
Yn destun cyfyngiad cyflymder 30mya, gyda pheth parcio ar y stryd a chymysgedd arferol
o gyffyrdd ffordd, parciau manwerthu a chyfleusterau eraill. Maestref breswyl
nodweddiadol yn cael ei gwasanaethu gan fws Stagecoach X24, gyda chysylltiadau hawdd
i Gwmbran a Phont-y-pwl.

A4043 ym Mhont-y-pwl
Mae'r cyfyngiad cyflymder yn amrywio rhwng 30 a
40mya, gan fod rhyw 28,000 o gerbydau yn teithio
arni mewn diwrnod nodweddiadol trwy'r dref ac i'r A472,
a'r A4042T i Gasnewydd a'r Fenni. Gall cyflyrau traffig
a chiwio fod yn eithaf amlwg ar adegau prysuraf y dydd,
er gan ei bod yn fwy modern o ran dyluniad, mae llai o
bwysau ar y darn hon na darn Pontnewydd lai na hanner
cilomedr i ffwrdd i'r gogledd.

De-orllewin Pont-y-pwl – New Inn
Mae'r ffordd 30mya hon yn torri trwy New Inn, ac mae
parcio ar y stryd o bryd i'w gilydd a gwaharddiad ar
gyfyngiadau parcio. Mae'r cyngor yn gweithio gyda
'Rhanbarth Prif Ddinas' Caerdydd newydd i ystyried
ehangu'r orsaf; fodd bynnag mae rhai cyfyngiadau ar
y safle o gefnffordd yr A4042 T. Mae camlas Sir Fynwy
ac Aberhonddu a'i llwybr gerllaw yn darparu peth
cysylltedd i gerddwyr a beicwyr, yn nodedig i Fasn
Pontymoel a'r lanfa.

Ffigwr 36: A472.

Ffigwr 37: A472.

Ffigwr 38: A4042T.

Ffigwr: Y briffordd,
New Inn.

Tudalen 24

ECONOMI - CLUDIANT
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym ymhle a sut mae pobl sy'n byw ym Mhont-y-pwl yn teithio i'r gwaith a'r cysylltiadau cludiant
Dull o deithio i'r gwaith - Gyrru car neu fan (2011)
Mae 44.8% o'r boblogaeth sy'n gweithio ym Mhont-y-pwl yn gyrru car neu fan
fel modd o deithio i'r gwaith, sy'n uwch na Chymru (40.9%). Mae De Pont-ypwl yn uwch, sef 50.3%, a Phanteg 4 yn 58.3%. Canol Pont-y-pwl yw'r AHEGI
isaf, sef 37.6%, gyda Threfethin 1 yn 27.6%,
Dull o deithio i'r gwaith - dim car neu fan ar gael (2011)
Mae gan gyfran uwch o drigolion Pont-y-pwl gar neu fan at eu defnydd i deithio i'r gwaith (84.3%),
na Thorfaen (83.1%) a Chymru (83.3%). Mae Dwyrain Pont-y-pwl yn uwch, 91.4%, ac o fewn
hwnnw mae 95.7% yn New Inn 4. Mae 34.2% o drigolion Trefethin 1 heb gar neu fan at eu
defnydd.

Ffigwr 41: Dull teithio i'r gwaith.
Ffigwr 40: Cyrchfan gwaith trigolion Torfaen .

[30]

Cyrchfan gwaith trigolion (2011)
Mae 4177 (30.2%) o bobl sy'n byw ym Mhont-y-pwl hefyd yn gweithio ym Mhont-y-pwl,
mae 223 (1.6%) yn gweithio ym Mlaenafon, 3541 (25.6%) yng Nghwmbran, 1964
(14.2%) yng Nghasnewydd, 708 (5.1%) yng Nghaerdydd a 3204 (23.2%) yn rhywle
arall. Mae 370 o bobl o Flaenafon yn teithio i Bont-y-pwl i weithio a 1876 o Gwmbran.

[30]

Cludiant cyhoeddus
Yr orsaf reilffordd agosaf yw New Inn a Phont-y-pwl, rhyw 30 munud ar droed o
ganol y dref. Dylid nodi nad yw pob tren yn stopio yn yr orsaf hon ac felly
efallai bod yn rhaid i drigolion deithio i Gwmbran neu'r Fenni i gael trenau
penodol. Mae Pont-y-pwl yn gweithredu fel hwb cludiant bws ar gyfer y
gogledd, gyda chysylltiadau da gyda Chwmbran a Chasnewydd.
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YR AMGYLCHEDD - MANNAU AGORED GWYRDD
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am yr amgylchedd ym Mhont-y-pwl a'r dirwedd nodedig
Mae tref ganolog Torfaen, Pont-y-pwl, wedi ei lleoli ar gyffordd ecolegol
rhwng cynefinoedd ucheldirol yr amgylchedd naturiol i'r gogledd a'r
dirwedd amaethyddol yn bennaf i'r de a'r dwyrain. Unwaith eto mae
Afon Lwyd yn cynrychioli un o nodweddion naturiol Pont-y-pwl. Lle
mae'r afon yn rhedeg ger parc Pont-y-pwl, mae'n ffurfio'r darn mwyaf o
fan gwyrdd sy'n hygyrch i'r cyhoedd yn y dref. Yma, mae'r parc yn cael
ei werthfawrogi gan bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd
oherwydd yr hen goed a'r llwybrau drwy'r goedlan. Mae'r parc hefyd yn
gartref i rywigaethau a warchodir megis y dyfrgi, cimwch crafanc wen
ynghyd a chlwyd ystlum trwyn pedol leiaf, sy'n rhanbarthol bwysig. Ar
ymyl ddeheuol y dref mae hen chwarel galch Cwmynysgou bellach yn
Warchodfa Natur Leol a reolir gan yr awdurdod lleol er budd pobl a
bywyd gwyllt. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yma hefyd, ac
mae hon yn mynd o gwmpas ymylon Pont-y-pwl cyn mynd yn ei blaen
i gefn gwlad Sir Fynyw a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae
nifer o gynefinoedd wedi eu lled-wella o laswelltir wedi ei gyfoethogi yn a
rhwng cymunedau trefol Pont-y-pwl.

Ffigwr 44: Adloniant, mynediad a thwristiaeth ym
Mhont-y-pwl. [31]

Mae Ffigwr 44 yn dangos hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad agored
Blaenafon.
Ffigwr 42: Parc Pont-y-pwl.

Ffigwr 43: Y Groto,
Parc Pont-y-pwl.
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YR AMGYLCHEDD - PERYGLON LLIFOGYDD AC ALLYRIANT I'R AER
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am beryglon llifogydd ac allyriant i'r aer.
Mae'r parthau llifogydd yn Ffigwr 46 yn dangos tebygolrwydd llifogydd afonol ym
Mlaenafon. Mae ardaloedd Parth Lifogydd 3 yn las ac mae tebygolrwydd uchel o
lifogydd (tebygolrwydd mwy nag 1% o lifogydd mewn unrhyw flynedd). Mae
ardaloedd glaswyrdd ym Mharth Llifogydd 2 gyda thebygolrwydd canolradd o
lifogydd (tebygolrwydd blynyddol o 1% – 0.1% mewn unrhyw flwyddyn) [34].
Hefyd, dangosir y cymunedau mewn mwyaf o berygol o ddioddef llifogydd pe
byddai digwyddiad afonol yn Ffigwr 46.

Ffigwr 47: Dangosyddion amgylchedd ffisegol, Pont-y-pwl v Cymru.

[34]

Crynodiadau aer ac allyriant i'r aer (2014)
Mae gan Bont-y-pwl sgoriau is na'r cyfartaledd o ben i ben ar gyfer
crynodiadau aer ac allyriant i'r aer.
Perygl Llifogydd (2014)
Mae perygl afonol yr un fath a chyfartaledd Cymru (sgor o 44).

Ffigwr 46: Perygl llifogydd ym Mhont-y-pwl.

[31]
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DIWYLLIANT - RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym lle mae pobl sy'n byw ym Mhont-y-pwl wedi eu geni, eu hethnigrwydd a'u crefydd.
Gwlad geni (2011)
Ganwyd 87.2% o drigolion Pont-y-pwl yng Nghymru, sy'n uwch na
Thorfaen (85.1%) a Chymru (72.7%). Mae hyn yn gyson uwch ar
draws AGEHI ym Mhont-y-pwl. Ganwyd mwyafrif y gweddill yn y DU y tu
allan i Gymru. Dim ond 1.9% o drigolion a anwyd y tu allan i'r DU.

Pontypool
Wales

Born in Wales

Born in UK outside
Wales

Born in other EU
countries

Born outside
EU

87.2
72.7

10.9
21.9

0.8
2.2

1.1
3.3

Tabl 2: Canran o'r boblogaeth - gwlad yn ol genedigaeth, Pont-y-pwl v Cymru.

[5]

Crefydd (2011)
Mae gan ychydig dros hanner o drigolion Pont-y-pwl ffydd grefyddol seiliedig ar
Gristnogaeth (55.4%), yn gyfartal a Thorfaen, ond yn llai na Chymru. Dim ond 0.8% sydd
a chrefydd anghristnogol. Mae 36.0% o'r trigolion heb ffydd grefyddol.

Ffigwr 49: Ethnigrwydd trigolion Prydeinig nad ydynt yn Wyn, Pont-y-pwl v Cymru.

Ffigwr 48: Crefydd - anghristnogol, Pont-y-pwl v Cymru.

[6]

[7]

Ethnigrwydd (2011)
Mae 98.72% o'r trigolion o ethnigrwydd Gwyn, gyda 97.76% yn Wyn
Prydeinig. Mae gan Bont-y-pwl gymuned sipsiwn/teithwyr yng
Ngwmynysgou. Yn ol Cyfrifiad 2011, mae ychydig dros 100 o drigolion
ym Mhont-y-pwl o ethnigrwydd sipsiwn neu deithiwr Gwyddelig, ond
mae'n debygol mai tanamcangyfrif yw hyn. Mae llai na 500 o bobl sydd
o ethnigrwydd nad yw'n Wyn.
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DIWYLLIANT - RHAN 2
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ddiwylliant a'r iaith Gymreg ym Mhont-y-pwl.
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 9.3% o drigolion Blaenafon siarad Cymraeg, yn cyfateb i hanner y
cyfartaledd yng Nghymru (19%). Yr uchaf yw Gogledd Pont-y-pwl
(11.4%), yn enwedig Abersychan 2 (13.2%). Yr isaf yw Dwyrain Ponty-pwl (8.6%) yn enwedig yn New Inn 3 (7.1%). Mae 6.7% o drigolion
Blaenafon yn medru siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg, unwaith eto
rhyw hanner cyfartaledd Cymru (14.6%).

Twristiaeth
Mae nifer o atyniadau sefydliedig i dwristiaid:
 Twr Ffoledd,
 Cronfa Llandegfedd,
 Basn Camlas Pont-y-moel,
 Canolfan Byw'n egniol Pont-y-pwl,
 Clwb Golff Pont-y-pwl,
 Marchnad Pont-y-pwl,
 Pontypool Amgueddfa Pont-y-pwl,
 Parc Pont-y-pwl,
 Clwb Rygbi Pont-y-pwl,
 Canolfan Sgio Pont-y-pwl,
 Groto Cregyn.

Ffigwr 51: Twr Ffoledd, Parc Pont-y-pwl.

Ffigwr 50: Sgiliau iaith Gymraeg, Pont-y-pwl.

[35]
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CRYNODEB O'R PRIF FATERION
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn rhoi crynodeb i ni o'r hyn y mae pobl Pont-y-pwl yn ei feddwl o les yn eu cymuned.
Dosbarthwyd Holiadur Lles Torfaen ddiweddf yr haf/ddechrau'r hydref yn 2016 ac fe gafwyd 570 yn ol gan drigolion Pont-y-pwl. 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?
Pont-y-pwl – Yn llethol, mae pobl sy'n byw ym
Mhont-y-pwl yn ystyried diogelwch fel rhywbeth
pwysig i ddyfodol eu cymuned. Maent hefyd
eisiau cymunedau glan a thaclus lle mae pobl
yn ymfalchio yn eu hardal. Hoffai pobl hefyd weld
cymunedau mwy cydlynus lle mae pawb yn
tynnu ymlaen a lle mae parch rhwng y
cenedlaethau a mwy o gymryd rhan mewn

What residents say is good or not so good about Pontypool
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Drug abuse
Ease of access to services
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Lack of investment
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Littering
Local School
Location
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Neighbourliness
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Noise Levels
Parenting
Parking
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Policing
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Public Transport
Quiet
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100
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Pontypool
(Whole)

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?

Green Spaces
(107)

ASB (107)

Better
maintenance of
public areas
(88)

Community
Spirit (121)

Neighbourliness
(104)

Maintenance of
public areas
(104)

Social Activities
(54)

Community
Safety (94)

Littering (101)

Waste
Management
(46)

Better
maintenance of
public areas
(75)

What’s good
about your
community?

Public amenities
(102)

Tabl 7: Tri ymateb uchaf fesul cwestiwn gan bobl sy'n byw
ym Mhont-y-pwl.
What's not so good

What's good

Figure 51: Summary of what residents say is good or not good about Pontypool.
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