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Tudalen 1

TROSOLWG - CWMBRAN

Mae Cwmbran yn unigryw gan mai hi yw'r unig Dref Newydd yng Nghymru
ac mae ar ben deheuol y fwrdeistref. Cafodd ei dynodi yn Dref Newydd ym
1949 ac fe'i dyluniwyd fel tref fodern, wahanol, arloesol yn cynnig
cyfleoedd newydd i'w thrigolion.
Mae Cwmbran yn cynnwys 7 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganolig
(AGEHG), Torfaen 007 - 013 a 32 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Isel
(AGEHI) o fewn ei ffiniau.
Heddiw mae Cwmbran yn parhau i fod yn lle poblogaidd i fyw. Mae canol
tref lwyddiannus, cysylltiadau ffordd rhgaorol, amgylchedd o ansawdd da
a gweithlu ymroddedig wedi arwain at ddatblygu sylfaen economaidd cryf
a chyfleoedd gwaith amrywiol gyda phoblogaeth o ryw 48,500.
Mae Cwmbran yn dref fywiog yn seiliedig o gwmpas rhwydwaith o
gymdogaethau gwahanol gyda threftadaeth gyfoethog, amgylchedd
gwyrdd ac amrywiol gyfleusterau hamdden a diwylliant.

Ffigwr 1: Cwmbran a'i AGEHG.

[1]

Tabl 1: 6 AGEHG a 32 AGEHI
Cwmbran.
Ffigwr 2: Cwmbran o'r awyr.

Ffigwr 3: Cwmbran Shopping - canol y dref.

Tudalen 2

BETH SY'N DDA YNGLYN A CHWMBRAN

A Cipolwg - mae'r dudalen hon yn crynhoi'r hyn sy'n dda ynglyn a lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliant yng
Nghwmbran.
Cynhwysir gwybodaeth fanylach yng ngweddill y ddogfen hon.
Cyfraddau is o absenoldeb ailadroddus (ysgolion) na Chymru.
Cyfradd uwch o weithwyr llawn-amser 16 i 74 oed na Chymru.
Gall y rhan fwyaf o drigolion Cwmbran gael mynediad at
amrywiol wasanaethau mewn amser cymharol fyr ar gludiant

Mae gan lawer o ardaloedd cymunedol Cwmbran sgor perygl
llifogydd isel.

Cyfran is o fabanod pwysau isel adeg geni na ledled Cymru.
Cyfraddau marwolaeth pob achos is yn Nwyrain Cwmbran a Deddwyrain Cwmbran.
Mae gan Ddwyrain Cwmbran , De-ddwyrain Cwmbran a
Gorllewin Cwmbran grynodiadau cymharol isel o amddifadedd

Tudalen 3

BETH NAD YW CYSTAL YNGLYN A CHWMBRAN

yng

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

Cyrhaeddiad addysgol CA4 is na Chymru.
Lefelau uwch o ddisgyblion nad ydynt yn mynd ymlaen i addysg
uwch yn 18-19 oed na ffigwr Cymru.
Lefelau uwch o bobl heb gymwysterau na chyfartaledd Cymru.

Amrywiad arwyddocaol yn iechyd a lles trigolion mewn gwahanol
ardaloedd o Gwmbran.
Cyfradd farwolaeth pob achos uwch na chyfradd Cymru.
Mae Pontnewydd 1 a Chwmbran Uchaf 1 yn y 10% o AGEHI
mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Cyfraddau uwch o fyrgleriaeth a difrod troseddol, trais dreisgar
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghanol Cwmbran.

Lefelau uwch o grynodiadau aer ac allyriant.

Lefelau uwch o hawlwyr budd-daliadau lles na chyfartaledd
Cymru.
Mae canran yr aelwydydd a gyfrifir fel rhai 'mewn tlodi' yn uwch
na chyfartaledd Cymru.

Tudalen 4

POBLOGAETH
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y nifer o bobl sy'n byw yng Nghwmbran, y dwysedd a'r proffil oedran.
Mae gan Dorfaen 39,052 o aelwydydd; ac mae 20,701 (53.0%) o'r
rhain yng Nghwmbran. [15]
Mae poblogaeth gyffredinol Cwmbran wedi gostwng gan ryw 600 o
drigolion o 49,080 yn 2001 i 48,480 in 2014 (-1.2%), o gymharu a
Chymru (+6.2%). Mae'r mewnlif net mwyaf wedi bod yn AGEHI
Llantarnam 1 (+500), tra bod y llif allan mwyaf wedi bod yn
Greenmeadow 1 (-214).

Ffigwr 5: Amcangyfrifon poblogaeth yn ol carfan oedran, Dynion v Menywod,

Ffigwr 4: Newid canrannol y boblogaeth gyfan o 2001 - 2014,
Cwmbran v Cymru. [2] [3]

Mae gan Gwmbran y gyfran isaf o rai 0 i 10 oed (12.7%) o gymharu a Blaenafon
(13.9%) neu Bont-y-pwl (13.1%). Mewn gwrthgyferbyniad, mae yno'r gyfran uchaf o
rai 11 i 14 oed (4.5%) a rhai 15 i 19 oed (6.4%). Yn lleol, mae mwy nag un ym mhob 4
o bobl yn AGEHI De Llanyrafon 2 yn 50 i 64 oed, o gymharu ag 1 ym mhob 5 ledled
Torfaen. Yng Nghwmbran Uchaf a Fairwater 3 mae mwy
nag 1 ym mhob 10 o'r boblogaeth yn
20 i 25 oed.

Mae gan Gwmbran ddwysedd poblogaeth o 11.27 person fesul hectar, sy'n ddwysach na
Thorfaen (7.25) a Chymru (1.48).
Two Locks 2 yw'r teneuaf ei phoblogaeth (yn debyg i gyfartaledd Cymru). Two Locks 1 a
Greenmeadow 3 yw'r dwysaf eu poblogaeth, sef 61.08 a 67.49 person fesul hectar yn eu
tro.
Mae gan anheddiad Cwmbran gyfanswm poblogaeth o oddeutu 48,480.

Ffigwr 6: Seilwaith ffordd yn Henllys
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CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y ffactorau sy'n cyfrannu at ffordd iach o fyw yng Nghwmbran.
Mae dulliau seiliedig ar asedau (ABA) yn ymwneud mwy a diwylliant cymdeithasol na systemau a phrosesau. Mae gwella iechyd poblogaeth yn gofyn am newid
amgylchiadau ffisegol, cymdeithasol ac economaidd bywydau 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 ar ol adfyd.

Mae'r fframwaith ar gyfer adrodd ar asedau iechyd cymuned a ddatblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn delio a thri maes bras o 13 o ddosbarthiadau.
Pobl: Boddhad Bywyd Cyffredinol; Statws Iechyd a Lles; Addysg, Lles Materol ac Ariannol.
Cymuned: Cydlyniant a Pherthnasau Teuluol; Rhwydweithiau Cymdeithasol; Gwasanaathau Effeithiol, Boddhad Cymdogaeth.
Strwythur: Economi Ffyniannus; Amgylchedd Agored; Amgylchedd Adeiledig; Cludiant a Hygyrchedd; Iechyd Corfforaethol.
Mae anheddiad Cwmbran yn arddangos gwrthgyferbyniadau trefol nodweddiadol o ran asedau lles rhwng ardaloedd llai. O fewn ardal cymharol fach yn ddaearyddol gyda
dwysedd poblogaeth uchel yn aml, mae anghydraddoldebau arwyddocaol. Yn ychwanegol at y ffaith bod Torfaen 012 a 013 ymhlith y mwyaf cyfoethog (ac yn debyg i'w gilydd)
yn y fwrdeistref o ran asedau cymunedol, ac asedau iechyd a lles cysylltiedig eraill, sy'n uwch na chyfartaleddau Cymru, mae ardaloedd fel Torfaen 009 a 010 lle mae gan lawer
llai yn y boblogaeth asedau lles cymunedol na chyfartaledd Cymru. Mae gan ardaloedd Cwmbran a ddangosir isod asedau pobl mor isel a'r rhai ym Mhont-y-pwl a Blaenafon ond
hefyd llai o foddhad gyda'u hardal leol, llai o ddiogelwch cymunedol ymddangosiadol a llai o aelwydydd dau riant (Profiad Andwyol Plentyndod - ACE). [40]
Ffigwr 7 : Canrannau dangosyddion asedau
iechyd ar gyfer Torfaen 009 a Chymru.[8]

Ffigwr 8 : Canrannau dangosyddion asedau
iechyd ar gyfer Torfaen 010 a Chymru. [8]
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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.
Cyfraddau imiwneiddio (2013/14)
Mae canran imiwneiddio plant yn y rhan fwyaf o ardaloedd Cwmbran yn
uwch na chyfraddau Cymru. Ar gyfer pedwar o'r saith math o
imiwneiddiad, mae gan Ganol Cwmbran ganran is na Chymru.

Genedigaethau byw (2012-2014)
Mae'r cyfraddau genedigaethau byw (fesul 1,000 o'r boblogaeth) yng
Ngogledd-orllewin Cwmbran (15.6) a Chanol Cwmbran (12.6) yn uwch
na chyfradd Torfaen (11.5) a Chymru (11.1). Y gyfradd genedigaethau byw isaf ar draws
holl AGEHG Torfaen yw Dwyrain Cwmbran (8.6).

Ffigwr 10: Niferoedd imiwneiddio plant yng Nghwmbran (2013/14),
Cwmbran v Cymru. [9]

Ffigwr 9: Cyfradd genedigaethau byw (cyfartaledd 3 blynedd), Cwmbran v Cymru.

[10]

Babanod pwysau geni isel (2011-15)
Gan Dde-orllewin Cwmbran y mae'r gyfradd isaf a gyhoeddwyd o enedigaethau
sengl pwysau isel fel 1,000 o'r boblogaeth (57.4); is na Thorfaen (65.7) a Chymru
(68.2) yn seiliedig ar gyfartaledd dreigl 5 mlynedd. Diffinnir hyn fel genedigaethau
sengl lle mae'r pwysau yn is na 2500 gram (2.5 kg). Yn Nwyrain Cwmbran y
mae'r ffigwr isaf, mae'n debyg, ond nid ddatgelir y ffigurau oherwydd niferoedd
isel. Gogledd Cwmbran yw'r uchaf (69.0).

Tudalen 7

CYMDEITHASOL - IECHYD RHAN 3
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am iechyd pobl sy'n byw yng Nghwmbran, salwch sy'n cyfyngu bywyd a'r gyfradd farwolaeth.
Salwch hirdymor sy'n cyfyngu (2014)
Cyfradd trigolion Cwmbran sydd a salwch hirdymor sy'n cyfyngu
yw 23,774 fesul 100,000 o'r boblogaeth. Tra bo hyn yn is na
chyfradd Torfaen (24,580 fesul 100,000 o'r boblogaeth), mae'n
uwch na chyfradd Cymru (22,715 fesul 100,000 o'r boblogaeth).
Ar draws AGEHI Cwmbran, gan Bontnewydd 2 y mae'r gyfradd
uchaf (32,437 fesul 100,000 o'r boblogaeth) a gan Two Locks 2 y
mae'r isaf (16,641 fesul 100,000 o'r boblogaeth).
Cyfradd farwolaeth pob achos (2012-14)
Y gyfradd farwolaeth pob achos ar gyfer Cwmbran yw 1,058 fesul 100,000 o'r
boblogaeth, sy'n is na Thorfaen (1,079 fesul 100,000 o'r boblogaeth), ond yn uwch na
chyfradd Cymru (1,037 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Ar draws Cwmbran, mae'r
gyfradd yn amrywio'n arwyddocaol, o 599 fesul 100,000 o'r boblogaeth yn Fairwater 3 i
2,028 fesul 100,000 o'r boblogaeth yng Nghwmbran Uchaf 1.

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

Ffigwr 11: Cyfradd farwolaeth pob achos (cyfartaledd dreigl 3 blynedd),
Cwmbran v Cymru. [11]

Yng Nghwmbran, mae 12.5% o weithgareddau bob dydd trigolion yn cael eu cyfyngu
lawer oherwydd eu hiechyd. Tra bo hyn yn is na'r canran ar gyfer Torfaen (13.1%),
mae'n uwch na Chymru (11.9%). Ar draws AGEHI Cwmbran, mae'r gyfradd yn
amrywio o 7.4% yn Two Locks 2 i 19.2 yn Llantarnam 3. Gan Lantarnam 3 hefyd mae'r
gyfradd uchaf o drigolion yn adrodd bod eu hiechyd yn wael neu'n wael iawn, sef
14.7%, bron ddwywaith cyfradd Cymru (7.6%). Mae 13.2% o drigolion Cwmbran yn
darparu gofal nas telir amdano, yn debyg i Dorfaen gyfan ac yn uwch na Chymru
(12.1%). Ar draws Cwmbran, mae hyn uchaf yn Two Locks 3 (16.4%).
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CYMDEITHASOL - DIOGELWCH CYMUNEDOL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ddiogelwch cymunedol yng Nghwmbran.
Diogelwch cymunedol(2014)
Mae AGEHI Llantarnam 3 yn dod 13 allan o 1909 AGEHI yng Nghymru,
sy'n ei rhoi yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar
gyfer diogelwch cymunedol, gyda, St. Dials 1 (62) a St. Dials 2 (165).
Troseddau treisgar (2014)
Mae'r heddlu yn cofnodi troseddau treisgar yn AGEHG Canol Cwmbran
fel 3.37 fesul 100 o'r boblogaeth, sy'n sylweddol uwch na Thorfaen (1.39 fesul 100 o'r
boblogaeth) a Chymru (1.28 fesul 100 o'r boblogaeth). Y gyfradd uchaf ar lefel AGEHI yw
Llantarnam 3, 8.55 fesul 100 o'r boblogaeth.
Lladrad (2014)
Ar draws AGEHG Cwmbran, mae lladrad a gofnodwyd gan yr heddlu yn amrywio o 0.22
fesul 100 o'r boblogaeth yn Nwyrain Cwmbran i 1.21 fesul 100 o'r boblogaeth yng Nghanol
Cwmbran. Mae hyn yn cymharu gyda chyfradd o 0.64 fesul 100 o'r boblogaeth yng
Nghymru. Yr AGEHI gyda'r gyfradd uchaf yn Nhorfaen yw 2.19 fesul 100 o'r boblogaeth yn
Llantarnam 3.
Difrod troseddol (2014)
Mae difrod troseddol a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghwmbran yn amrywio o 0.52 fesul
100 o'r boblogaeth yn AGEHG Dwyrain Cwmbran i 2.17 fesul 100 o'r boblogaeth yng
Nghanol Cwmbran. Mae hyn yn cymharu a 1.20 fesul 100 o'r boblogaeth yn Nhorfaen a
chyfradd o 1.03 fesul 100 o'r boblogaeth ar gyfer Cymru.
Ymddygiad gwrthgymdeithasol (2014)
Ar draws Cwmbran mae cyfraddau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn amrywio'n
arwyddocaol o 2.75 fesul 100 o'r boblogaeth yn AGEHG De-orllewin Cwmbran i 11.59 fesul
100 o'r boblogaeth yng Nghanol Cwmbran. Mae hyn yn cymharu gyda chyfradd o 3.3 fesul
100 o'r boblogaeth ar gyfer Cymru. Cyfradd uchaf AGEHI yn Nhorfaen yw 26.04 fesul 100
o'r boblogaeth yn Llantarnam 3.

Ffigwr 13: Diogelwch cymunedol, Cwmbran v Cymru.

[13]

Byrgleriaeth (2014)
Ar draws Cwmbran, mae'r gyfradd o fyrgleriaeth a gofnodwyd gan yr heddlu yn amrywio o
1.22 fesul 100 ty annedd yn Nwyrain Cwmbran i 2.70 fesul 100 ty annedd yng Nghanol
Cwmbran. Mae hyn yn cymharu gyda chyfraddau o 2.06 a 1.43 fesul 100 o'r boblogaeth ar
gyfer Torfaen a Chymru yn eu tro. Y gyfradd uchaf ar lefel AGEHI yng Nghwmbran yw 3.27
fesul 100 ty annedd yn Fairwater 2.

Tudalen

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 bod 35.2% o aelwydydd Cwmbran fel rhai 'mewn tlodi', is
na ffigwr Torfaen o 36.8%, ond uwch na ffigwr Cymru (34.5%).
Diffinnir aelwydydd 'mewn tlodi' fel rhai y mae eu hincwm aelwyd
yn llai na 60% i incwm PF ar gyfartaledd.

Incwm aelwydydd (2015)
Mae gan Gwmbran ganran is (42.2%) o aelwydydd mewn bandiau incwm is (£0 £20,000) o gymharu a rhannau eraill o Dorfaen, a chanran uwch o aelwydydd (15.4%)
yn y bandiau incwm uwch (£35,000 – £50,000). Gan AGEHG Canol Cwmbran y mae'r
gyfran uchaf o aelwydydd incwm isel (52.5%), a gan De-orllewin Cwmbran y mae'r isaf
(30.0%).

Ffigwr 15: Canran aelwydydd yn ol band incwm, Cwmbran v Cymru.

Ffigwr 14: hwalio budd-daliadau, Cwmbran v Cymru.

[14]

Hawlio budd-daliadau (2011)
Mae 16.0% o drigolion Cwmbran yn hawlio rhyw fath o fudd-dal lles, sy'n is na
Thorfaen (17.1%), ond yn uwch na Chymru (15.2%). Ar draws AGEHG Cwmbran,
mae hyn yn amrywio o 11.0% yn Ne-ddwyrain Cwmbran i 23.4% yng Ngogleddorllewin Cwmbran.

[15]

Amddifadedd incwm (2015)
Y gyfran o'r boblogaeth yng Nghwmbran a ystyrir fel rhai sy'n dioddef Amddifadedd
incwm yw 18%, sy'n cyfateb i'r gyfran yn Nhorfaen (18%), ond yn uwch na Chymru
(16%).
AGEHI Cwmbran Uchaf 1 sydd a'r gyfran uchaf o rai yn dioddef Amddifadedd incwm
yng Nghwmbran gyda 40% o'r trigolion yn y categori hwnnw. Mae'r prif grynodiadau
o amddifadedd incwm ymhlith rhai 0 i 4 oed (78%) a rhai 5 i 9 oed (54%).
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD GOGLEDD CWMBRAN
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd yng Ngogledd Cwmbran.
Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o amddifadedd cymharol ar draws Gogledd
Cwmbran. Mae'n werth nodi bod amrywiad mewn amddifadedd hyd yn oed o fewn
anheddiad cymharol fach fel hyn. AGEHI Pontnewydd 1 yw un o'r cymunedau mwyaf
difreintiedig yng Nghymru, tra bo Cwmbran Uchaf 2 yn un o'r lleiaf difreintiedig.
Amddifadedd cyffredinol (2014) – Pontnewydd 1 yw'r AGEHI mwyaf difreintiedig
yng Nghwmbran, yn dod 138 allan o 1909 AGEHI yng Nghymru, tra bod Cwmbran
Uchaf 2 y lleiaf difreintiedig (yn dod 1336).
Incwm, cyflogaeth ac iechyd (2014) – Mae Pontnewydd 1 yn dod 186, 113, a 97 ar gyfer y parthau
incwm, cyflogaeth ac iechyd yn eu tro. Mae hyn yn ei rhoi yn y 10% o'r cymunedau mwyaf difreintiedig
yng Nghymru ar gyfer y tri parth.
Amgylchedd ffisegol (2014) - Mae Pontnewydd 1 , Pontnewydd 2 a Pontnewydd 3 oll yn y 10% o'r
AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru o ran amgylchedd ffisegol, sef 47, 137 a 132 yn eu tro.
Addysg (2014) - Mae Pontnewydd 1 yn dod 354, sy'n ei rhoi yn y 10%-20% o'r AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru.
Diogelwch cymunedol (2014) - Daw Pontnewydd 1 yn 363, eto yn y 10-20% o'r AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru.

Ffigwr 16: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,
Gogledd Cwmbran . [16]

Tai (2014) – Dim ond dau ddangosydd sydd yn y parth hwn (gordyrru ac a oes gan gartref wres canolog
ai peidio). Nid yw'r data yn cymryd i ystyriaeth allu teulu i dalu am wresogi eu cartref, ac nid yw chwaith
yn cynnwys ystadegau ar safonau tai e.e. graddau SAP. Adlewyrchir y 'cyffyrddiad ysgafn' ym mhwysedd y
parth hwn fel 5% o Fynegrif cyffredinol WIMD. Mae Pontnewydd 1 yn 279 sy'n ei rhoi yn y 10-20% o'r
AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - CWMBRAN NORTH
MSOA-Name LSOA-Name
Torfaen007
Torfaen007
Torfaen007
Torfaen007
Torfaen007

Pontnewydd 1
Pontnewydd 2
Pontnewydd 3
Pontnewydd 4
Upper Cwmbran 2

WIMD

Income

Employment

Health

Education

Access to
Services

Community
Safety

Physical
Environment

Housing

138
983
682
645
1523

186
879
667
592
1491

113
1033
665
570
1215

97
846
698
505
1185

354
1039
633
631
1087

1306
1777
1726
1789
1730

363
861
566
627
726

47
137
132
264
1217

279
735
1265
1378
1391

Tabl 2: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Gogledd Cwmbran .

[17]
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD DWYRAIN CWMBRAN
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd yn Nwyrain Cwmbran .
Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o'r amddifadedd ar draws Dwyrain Cwmbran.

Amddifadedd cyffredinol (2014) – Gogledd Croesyceiliog 1 yw'r AGEHI mwyaf
difreintiedig yn Nwyrain Cwmbra, yn dod 886 allan o 1909 AGEHI yng Nghymru. Mae'r
tair AGEHI arall oll y tu allan i'r 50% o'r AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Incwm, cyflogaeth ac iechyd (2014) – mae Gogledd Croesyceiliog 1 yn dod 888, 860 a 897 ar gyfer
parthau incwm, cyflogaeth ac iechyd yn eu tro. Mae hyn yn ei rhoi yn y 30-50% o AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parthau WIMD hyn.
Mynediad at wasanaethau (2014) - Mae'r sgoriau cymharol uchel yn y parth hwn ar gyfer AGEHI
Dwyrain Cwmbran yn awgrymu y gall trigolion gael mynediad hawdd a chyflym at wasanethau; yr AGEHI
gyda'r sgor isaf yw De Croesyceiliog (901), sy'n ei rhoi yn y 30%-50% o'r AGEHI mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.
Addysg a diogelwch cymunedol (2014) - O fewn y ddau barth yma nid oes AGEHI Dwyrain Cwmbran
yn y 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Amgylchedd ffisegol (2014) - Mae Gogledd Croesyceiliog 1 yn dod 126, sy'n ei rhoi yn y 10% o'r AGEHI
mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.

Ffigwr 17: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,
Dwyrain Cwmbran . [16]

Tai (2014) - Daw Gogledd Croesyceiliog 1 yn 443 sy'n ei rhoi yn y 20%-30% o AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - CWMBRAN EAST
MSOA-Name
Torfaen008
Torfaen008
Torfaen008
Torfaen008

LSOA-Name
Croesyceiliog North 1
Croesyceiliog North 2
Croesyceiliog South
Llanyrafon North

WIMD
886
1580
1414
1286

Income
888
1334
1175
1164

Employment
860
1266
1227
1151

Health
897
1335
1222
1089

Tabl 3 Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Dwyrain Cwmbran .

Education
968
1327
1151
1209

Access to
Services
1448
1533
901
1289

Community
Safety
1102
1488
1149
1184

Physical
Environment
126
882
1320
418

Housing
443
1505
1830
895
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Tudalen 12

CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD GOGLEDD-ORLLEWIN CWMBRAN
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd yng Ngogledd-orllewin Cwmbran.
Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o amddifadedd cymharol ar draws gogleddorllewin Cwmbran. Cwmbran Uchaf 1 yw'r un o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.
Amddifadedd cyffredinol (2014) – Cwmbran Uchaf 1 yw'r AGEHI mwyaf difreintiedig
yng Ngogledd-orllewin Cwmbran, yn dod 78 allan o 1909 AGEHI yng Nghymru, tra mai
Cwmbran Uchaf 4 yw'r lleiaf difreintiedig (yn dod 526).
Incwm, cyflogaeth ac iechyd (2014) – mae Cwmbran Uchaf 1 yn dod 65, 64 a 39 ar gyfer y parthau
incwm, cyflogaeth ac iechyd yn eu tro. Mae hyn yn ei rhoi yn y 10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng
Nghymru ar gyfer y tri parth. Daw Cwmbran Uchaf 3 yn 187 yn y parth incwm sy'n golygu ei bod hithau
hefyd yn y 10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Addysg (2014) - Mae Greenmeadow 1, Greenmeadow 3 a Chwmbran uchaf 3 yn y 10% o AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn, gyda Chwmbran Uchaf 1 a Chwmbran Uchaf 4 yn y 10%20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Diogelwch cymunedol (2014) - Daw Greenmeadow 3 a Chwmbran Uchaf 1 yn 367 a 215 yn eu tro ar
gyfer y parth hwn ac maent yn y 10%-20% o AGEHi mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Ffigwr 18: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,
Gogledd-orllewin Cwmbran. [16]

Tai (2014) - Mae Greenmeadow 3 a Chwmbran uchaf 4 yn y 10%-20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng
Nghymru mewn perthynas a'r parth tai.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - CWMBRAN NORTH WEST
MSOA-Name
Torfaen009
Torfaen009
Torfaen009
Torfaen009
Torfaen009

LSOA-Name
Greenmeadow 1
Greenmeadow 3
Upper Cwmbran 1
Upper Cwmbran 3
Upper Cwmbran 4

WIMD
350
257
78
243
526

Income
304
198
65
187
497

Employment
473
328
64
228
543

Health
439
342
39
297
895

Education
108
170
278
174
222

Tabl 4: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) Gogledd-orllewin Cwmbran .

Access to
Services
1050
1381
1072
1496
1858

Community
Safety
490
367
215
599
620

Physical
Environment
767
712
799
756
605

Housing
1229
290
474
871
223
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Tudalen 13

CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD CANOL CWMBRAN
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd yng Nghanol Cwmbran.
Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o amddifadedd cymharol ar draws Canol
Cwmbran.
Amddifadedd cyffredinol (2014) – Mae Llantarnam 3, St Dials 1 a Two Locks 1 yn
dod 273, 226 a 274 yn eu tro, sy'n golygu eu bod oll yn y 10-20% o'r AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru. St Dials 3 yw'r lleiaf difreintiedig (yn dod 668).
Incwm (2014) - Mae St Dials 1 yn 175 ac yn y 10% o'r AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer
y parth hwn, gyda Two Locks 1 yn y 10%-20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Cyflogaeth (2014) - Mae Llantarnam 3, St. Dials 1 a Two Locks 1 yn y 10%-20% o AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Iechyd (2014) – Mae Llantarnam 3 a Two Locks 1 yn y 10%-20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng
Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Addysg (2014) - Mae St Dials 1 yn 144 ac yn y 10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y
parth hwn, gyda Two Locks 1 yn y 10%-20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Diogelwch cymunedol (2014) - Mae Llantarnam 3, St. Dials 1 a St. Dials 3 yn 13, 62 a 165 yn eu troi ar
gyfer y parth hwn ac felly yn y 10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru o ran diogelwch cymunedol.

Ffigwr 19: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,
Canol Cwmbran . [16]

Tai (2014) - Mae Llantarnam 3 a St Dials 3 yn y 10%-20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru
mewn perthynas a'r parth tai.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - CWMBRAN CENTRAL
MSOA-Name
Torfaen010
Torfaen010
Torfaen010
Torfaen010
Torfaen010

LSOA-Name
Llantarnam 3
St. Dials 1
St. Dials 2
St. Dials 3
Two Locks 1

WIMD
273
226
491
688
274

Income
487
175
470
741
277

Employment
229
238
418
806
280

Health
226
616
632
757
209

Tabl 5: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Canol Cwmbran .

Education
416
144
502
600
245

Access to
Services
1243
1424
1520
1562
887

Community
Safety
13
62
165
222
654

Physical
Environment
410
732
539
595
871

Housing
312
492
705
234
402
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Tudalen 14

CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD GORLLEWIN CWMBRAN
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd Gorllewin Cwmbran.
Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o amddifadedd cymharol ar draws Gorllewin
Cwmbran.
Amddifadedd cyffredinol (2014) - Fairwater 1 a Fairwater 2 yw'r AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Ngorllewin Cwmbran ac yn y 20%-30% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae'r
tri AGEHI arall oll y tu allan i'r 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Incwm a chyflogaeth (2014) - Mae Fairwater 2 yn dod 219 a 270 ar gyfer y parthau incwm a
chyflogaeth yn eu tro. Mae hyn yn eu rhoi yn y 10%-20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar
gyfer y ddau barth.
iechyd (2014) – Fairwater 1 a Fairwater 2 yw'r AGEHI mwyaf difreintiedig yng Ngorllewin Cwmbran, y
ddwy ardal yn y 30%-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Addysg (2014) - mae Fairwater 1 yn dod 286 ac mae yn y 10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng
Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Diogelwch cymunedol (2014) - Mae Fairwater 1 yn dod 368 ar gyfer y parth hwn ac felly yn y 10-20% o
AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru o ran diogelwch cymunedol.

Tai (2014) – mae Fairwater 1 a Fairwater 2 yn y 30%-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar
gyfer y parth tai.

Ffigwr 20: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,
Gorllewin Cwmbran . [16]

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - CWMBRAN WEST
MSOA-Name
Torfaen011
Torfaen011
Torfaen011
Torfaen011
Torfaen011

LSOA-Name
Fairwater (Torfaen) 1
Fairwater (Torfaen) 2
Fairwater (Torfaen) 3
Fairwater (Torfaen) 4
Greenmeadow 2

WIMD
517
406
1345
1454
1627

Income
493
219
976
770
1489

Employment
401
270
925
1508
1462

Health
691
874
1595
1025
1368

Education
286
386
951
1502
1149

Tabl 6: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), Gorllewin Cwmbran .

Access to
Services
1589
1472
1317
1164
1397

Community
Safety
368
507
1527
1770
1150

Physical
Environment
1596
1518
1694
1832
943

Housing
774
862
1516
1750
1771

[17]
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD DE-ORLLEWIN CWMBRAN
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd yn Ne-orllewin Cwmbran.
Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o amddifadedd cymharol ar draws De-orllewin
Cwmbran.
Amddifadedd cyffredinol (2014) – Mae'r bedair AGEHI yn Ne-orllewin Cwmbran y tu
allan i'r 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Incwm (2014) - Daw Coed Efa yn 954 a'r mwyaf difreintiedig yng Ne-orllewin Cwmbran, ac yn y 30%50% o AEGHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Cyflogaeth (2014) - Mae Coed Efa a Two Locks 3 yn dod 869 a 797 yn eu tro a'r mwyaf difreintiedig yn
Ne-orllewin Cwmbran, ac yn y 30%-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Iechyd, Amgylchedd ffisegol a Thai (2014) – mae'r bedair AGEHI yn Ne-orllewin Cwmbran y tu allan
i'r 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y tri parth yma.
Addysg (2014) - AGEHI Coed Efa, Two Locks 3 a Two Locks 4 yw 931, 744 a 919 yn eu tro a'r mwyaf
difreintiedig yn Ne-orllewin Cwmbran, ac yn y 30%-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar
gyfer y parth hwn.
Ffigwr 21: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,
De-orllewin Cwmbran .[16]

Mynediad at wasnaethau (2014) - Yr AGEHI isaf yw Two Locks 4 (351), yn ei rhoi yn y 10%-20% p
AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Diogelwch cymunedol (2014) - mae Coed Efa yn dod 822 ar gyfer y parth hwn ac felly yn y 30%-50%
o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer Diogelwch Cymunedol.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - CWMBRAN SOUTH WEST
MSOA-Name
Torfaen012
Torfaen012
Torfaen012
Torfaen012

LSOA-Name
Coed Eva
Two Locks 2
Two Locks 3
Two Locks 4

WIMD
1101
1741
986
1136

Income
954
1771
1033
992

Employment
869
1713
797
1092

Health
1356
1662
1328
1150

Education
931
1642
744
919

Tabl 7: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) De-orllewin Cwmbran .

Access to
Services
665
464
490
351

Community
Safety
822
1697
1111
1461

Physical
Environment
1712
1687
1115
1798

Housing
1374
1796
1234
1755
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CYMDEITHASOL - AMDDIFADEDD DE-DDWYRAIN CWMBRAN
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am lefelau amddifadedd De-ddwyrain Cwmbran.
Mae'r tabl a'r diagram yn rhoi trosolwg o amddifadedd cymharol ar draws De-ddwyrain
Cwmbran.
Amddifadedd cyffredinol (2014) – Mae Llantarnam 1 yn 771 allan o 1909 AGEHI
Cymru ac yn y 30%-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae'r tair AGEHI
arall yn Ne-ddwyrain Cwmbran y tuallan i'r 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng
Nghymru.
Incwm a Chyflogaeth (2014) - Mae Llantarnam 1 yn 841 a 884 ac gyfer y parthau incwm a chyflogaeth
yn eu tro ac yn y 30%-50% o AGEHi mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parthau hyn. Mae'r tair
AGEHI arall y tu allan i'r 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parthau hyn.
Iechyd ac Addysg (2014) - Mae Llantarnam 1 yn 893 a 596 ar gyfer parthau iechyd ac addysg yn eu tro
ac yn y 30%-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parthau hyn. Mae'r tair AGEHI arall
y tu allan i'r 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parthau hyn.

Amgylchedd ffisegol (2014) – Mae AGEHI De Llanyrafon 2 yn dod 335 ar gyfer y parth hwn ac yn y
10%-20% o AGEHi mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae'r tair AGEHI arall yn Ne-ddwyrain Cwmbran yn y
30%-50% o AGEHi mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.
Mynediad at wasnaethau (2014) - yr AGEHi isaf yw Llantarnam 1 , Llantarnam 2 a De Llanyrafon 1 and
ac maent oll yn y 30%-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y parth hwn.

Ffigwr 22: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ,
De-ddwyrain Cwmbran. [16]

Diogelwch cymunedol (2014) - Mae Llantarnam 1 yn dod 529 ar gyfer y parth hwn ac yn y 20%-30% o
AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer Diogelwch Cymunedol.

f

Tai (2014) - Mae Llantarnam 1 yn dod 559 ar gyfer y parth hwn ac yn y 20%-30% o AGEHI mwyaf
difreintiedig yng Nghymru o ran Tai. Mae'r tair AGEHI arall y tu allan i'r 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig
yng Nghymru mewn perthynas a Thai.

Welsh Index of Multiple Deprivation 2014 - CWMBRAN SOUTH EAST

MSOA-Name
Torfaen013
Torfaen013
Torfaen013
Torfaen013

LSOA-Name
Llantarnam 1
Llantarnam 2
Llanyrafon South 1
Llanyrafon South 2

WIMD
771
1358
1499
1841

Income
841
1385
1679
1858

Employment
884
1273
1205
1850

Health
893
1211
1165
1691

Education
596
1399
1548
1815

Tabl 8: Sgoriau Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), De-ddwyrain Cwmbran .

Access to
Services
575
577
592
1599

Community
Safety
529
842
1462
1675

Physical
Environment
701
759
945
335

Housing
559
1197
1351
1711
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Tudalen 17

CYMDEITHASOL - TAI RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am fandiau'r dreth gyngor a daliadaeth.
Band y Dreth Gyngor (2011)
Dim ond 8.5% o'r tai yng Nghwmbran sy'n dod o fewn band treth gyngor
A, y categori tai pris isaf. Mae hyn yn is na Thorfaen (14.7%) a Chymru
(14.8%) . Mewn gwrthgyferbyniad, mae bron i draean y tai yng
Nghwmbran yn dod o fewn band C. Mae bron i chwarter y tai yn AGEHI
De Llanyrafon 2 yn y band G neu uwch.

Ffigwr 24: Aelwydydd yn ol dalidaaeth, Cwmbran v Cymru.

[19]

Daliadaeth (2011)
Mae ychydig dan 30% o'r tai yng Nghwmbran wedi eu perchnogi yn llwyr, is na
Thorfaen (31.6%) a Chymru (35.4%) . Mewn gwrthgyferbyniad, mae 35.7% o dai
Cwmbran ar forgais neu fenthyciad, sy'n uwch na Thorfaen (34.6%) a Chymru
(32.0%). Caiff chwarter tai Cwmbran eu rhentu gan yr Awdurdod Lleol neu LCC
(24.6%), sylweddol uwch na Chymru (16.1%). Mae hyn uchaf yn AGEHI Cwmbran
Uchaf 1 (55.8%).
Ffigrw 23: Eiddo yn ol band y Dreth Gyngor, Cwmbran v Cymru.

[18]

Tudalen 18

CYMDEITHASOL - TAI RHAN 2
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am gyfansoddiad aelwydydd a deiliadaeth.
Cyfansoddiad aelwydydd (2011)
Mae cyfran uchaf aelwydydd yng Nghwmbran yn rhai un person (dan 65
oed), er bod hyn, 15.2%, yn is na ffigwr Cymru (17.1%).

Ffigwr 25: Gradd deiliadaeth (llofft) - 1 neu lai, Cwmbran v Cymru.

[20]

Ffigwr 26: Cyfansoddiad aelwydydd, Cwmbran v Cymru.

[21]

Deilidaaeth (2011)
Mae'r graff uchod yn dangos cyfran aelwydydd ym mhob math o ddaliadaeth lle mae gordyrru
h.y. llai o lofftydd na sydd eu hangen i'r deiliaid. Mae cyfran ychydig yn uwch o'r holl aelwydydd
yng Nghwmbran lle mae gordyrru (3.2%) na Chymru (2.9%). Ar draws Cwmbran mae cyfradd
gordyrru mewn aelwydydd 'rhentu'n breifat neu'n byw'n ddi-rent' yn amrywio o 1.1% yn Neorllewin Cwmbran i 5.4% yng Ngogledd-orllewin Cwmbran.

Tudalen 19

CYMDEITHASOL - MYNEDIAD AT WASANAETHAU
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am fynediad at wasanaethau yng Nghwmbran.
Mynediad at wasnaethau – WIMD (2014)
AGEHI Pontnewydd 4 yw'r lleiaf difreintiedig yng Nghwmbran o ran
mynediad at wasnaethau, yn dod 1789 allan o 1909 AGEHI yng
Nghymru, sy'n ei rhoi yn y 50% o ardaloedd lleiaf difreintiedig yng
Nghymru.

Amser teithio preifat i orsaf betrol (2014)
Mae trigolion Cwmbran yn cymryd ar gyfartaledd 5 munud i gyrraedd gorsaf betrol, yr
un fath a Thorfaen a Chymru. Yr amser teithio hiraf ar draws Cwmbran yw 9 munud
ar gyfer AGEHI Fairwater 4 a Two Locks 2 .

Amser cyhoeddus i deithio i siop fwyd(2014)
Gall trigolion Cwmbran deithio i siop fwyd ar gludiant cyhoeddus mewn
9 munud ar gyfartaledd, yn cyfateb i'r amser yn Nhorfaen, a llai na'r amser ar gyfer Cymru
(19 munud). Gan Two Locks 2 y mae'r amser teithio hiraf yng Nghwmbran gyda 15 munud,
tra 2 funud yw'r amser byrraf yn St. Dials 2.
Amser teithio cyhoeddus i ysgol gynradd (2014)
Ar gyfartaledd, gall pobl sy'n byw yng Nghwmbran deithio i ysgol gynradd ar gludiant
cyhoeddus mewn 10 munud, sy'n llai na Thorfaen (11 munud) a Chymru (16 munud). Fodd
bynnag mae trigolion Two Locks 2 a Two Locks 4 yn cymryd 19 munud ar gyfartaledd, sef
yr amser teithio ail hiraf yn Nhorfaen.
Amser teithio cyhoeddus i swyddfa bost (2014)
Bydd trigolion Cwmbran yn cymryd 13 munud ar gyfartaledd i gyrraedd swyddfa bost ar
gludiant cyhoeddus, sydd hefyd y cyfartaledd ar gyfer Torfaen, a llai o amser na Chymru
(20 munud). Fodd bynnag, mae trigolion Two Locks 2 a Two Locks 4 yn cymryd 28 a 27
munud ar gyfartaledd yn eu tro, yr amserau teithio hiraf 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, yn hirach na Thorfaen (27 munud), ond llai na Chymru (35 munud).
Trigolion AGEHI Two Locks 2 fydd yn cymryd yr amser hiraf yn Nhorfaen, 55 munud ar
gyfartaledd.
Amser teithio cyhoeddus i fferyllfa (2014)
Bydd trigolion Cwmbran yn cymryd ar gyfartaledd 14 munud i deithio i fferyllfa ar gludiant
cyhoeddus, yr un amser ar draws Torfaen (14 munud) ond yn sylweddol lai na Chymru (27
munud). Ar draws AGEHI Cwmbran mae hyn yn amrywio o 5 munud ym Mhontnewydd a
Chwmbran Uchaf 4 i 31 munud yn AGEHi Two Locks 2 .

Ffigwr 27: Lleoliad gwasanaethau lleol yng Nghwmbran
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ECONOMI - CYFFREDINOL RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ardaloedd cyflogaeth a seilwaith ynni yng Nghwmbran.
Stadau a phraciau diwydiannol
Mae nifer o safleoedd cyflogaeth yng Nghwmbran gan gynnwys:

Mae Cwmbran Shopping a chanol y dref hefyd yn ardal gyflogaeth bwysig yng
Nghwmbran.

Stad Ddiwydiannol Springvale
Stad ddiwydiannol drefol fawr i'r gorllewin o ganol tref Cwmbran; mae'r M4 rhyw 15 munud i
ffwrdd i'r de. Mae cynefin cyffiniol yn cynnwys coedlan frasddeiliog (Church Wood). Mae rhai
o'r unedau yn mynd yn hen nawr.
Canolfan Fusnes Oldbury
Canolfan Fusnes fechan ychydig eiliadau o'r brif ffordd gyda mynediad uniongyrchol at yr M4.
The Grange
Stad fodern gyda detholiad mawr o unedau bach a chanolig eu maint, bellter byr o ganol tref
Cwmbran. Mae'r M4 o fewn 8-12 munud mewn car.
Court Road
Ar ymylon de-ddwyrain Cwmbran, mae'r datblygiad modern hwn yn darparu lleoliad hwylus
yn agos at y prif ffyrdd i ac o'r draffordd. Mae'n cynnig unedau mewn amrywiol feintiau a
chynllun sy'n boblogaidd iawn gyda busnesau lleol a chenedlaethol.
Hill Street
Stad fodern wedi ei dylunio'n dda gydag unedau deniadol yn agos iawn at yr A4051 Cwmbran
Drive ac yn hwylus iawn i ganol tref Cwmbran. Gellir cyrraedd yr M4 o fewn llai na 10 munud.
Ty Coch
Ardal fodern wedi ei thirlunio gydag amrywiaeth eang o ddefnyddwyr diwydiannol (gan
gynnwys GEC-Marconi a Electrospark/Ironspray) ynghyd a chanolfan ddosbarthu a warws
canolog. Lai na 10 munud o'r M4, mae tir datblygu o 5.4 erw (rhyw 2.2. hectar) ar gael o hyd.
Parc Llantarnam
Safle diwydiannol mawr mewn parc i'r de o gwmbran, 5 munud i'r gogledd o gyffyrdd 25A a
26 traffordd yr M4. mae deiliaid yn cynnwys Tai Bron Afon Housing a'r Parkway Hotel. Tir
amaethyddol isel oedd y stad yn wreiddiol ac mae dau lyn bach a ffos yn rhedeg trwyddi.
Cynefin cyffiniol yw coedlan gwernen.
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ECONOMI - GWEITHGAREDD ECONOMAIDD
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am weithgaredd economaidd trigolion Cwmbran.
Gweithgaredd economaidd (2011)
Mae'r siart isod yn dangos bod cyfran uwch o drigolion Cwmbran mewn
gwaith llawn-amser (39.4%) na ledled Cymru (35.6%). Mae 60.1%
mewn gwaith, sy'n uwch na Chymru (58.2%). Cyfran trigolion di-waith
16-24 oed yng Nghwmbran yw 1.6% o gymharu a 1.4% yng Nghymru,
tra bo'r gyfradd ddiweithdra hirdymor yn 1.9% o gymharu a 1.7% ar

Ffigwr 29: Gweithgaredd economaidd trigolion Cwmbran 75 oed
a throsodd. [23]
Mae Ffigwr 29 yn dangos bod 15.8% o drigolion 75 oed a throsodd yn gweithio rhanamser o gymharu a 21.5% ar draws Cymru. Mae hyn yn amrywio o 7.2% yn Nwyrain
Cwmbran i 22.5% yng Ngogledd-orllewin Cwmbran.

Ffigwr 28: Gweithgaredd economaidd trigolion Cwmbran ,
Cwmbran v Cymru. [22]
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ECONOMI - MATHAU O GYFLOGAETH
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y diwydiannau y mae trigolion wedi eu cyflogi ynddynt a'r math o waith.
Diwydiant cyflogaeth trigolion (2011)
Dengys Ffigwr 30 bod 14.3% o drigolion 16-74 yng Nghwmbran yn gweithio
mewn gweithgynhyrchu a bod 16.8% yn gweithio mewn cyfanwerthu a
manwerthu neu drwsio cerbydau modur - y ddau ffigwr yn uwch na chyfradd
Cymru (10.5% a 15.6% yn eu tro).

Ffigwr 31: Dosbarthiad cymdeithasol-economaidd trigolion Cwmbran.

Ffigwr 30: Diwydiant cyflogaeth trigolion, Cwmbran v
Cymru. [24]

[25]

Dosbarthiad cymdeithasol-economaidd (2011)
Mae cyfrannau uwch o rai 16-74 oed yng Nghwmbran gyda statws is cymdeithasoleconomaidd (mewn swyddi lled-arferol ac arferol) na sydd ledled Cymru. Yng Nghwmbran
mae'r rhain yn dod i 33.6%, sy'n cymharu gyda 28.8% ar gyfer Cymru. Fel y gellir gweld,
mae'r cyfraddau yn amrywio ledled ardaloedd Cwmbran. Er enghraifft mae bron i 10% yn
fwy yn cael eu cyflogi mewn swyddi lled-arferol yng Ngogledd-orllewin Cwmbran o
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ECONOMI - DIWYDIANT CYFLOGAETH
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am y diwydiannau cyflogaeth yng Nghwmbran a'r cymwysterau uchaf sydd gan y gweithwyr.
Diwydiant cyflogaeth (2011)
Diwydiannau cyflogaeth mwyaf Cwmbran yw 'gweithgynhyrhcu' (17.1%) a
'cyfanwerthu a manwerthu; trwsio cerbydau a beiciau modur' (17.0%), gyda
mwy na 4,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y naill a'r llall. Medrwn dybio bod y
niferoedd a gyflogir mewn Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd
cymdeithasol gorfodol yn Nwyrain Cwmbran - nawr yn llai ar ol cau Neuadd y Sir.

Ffigwr 32: Cyflogaeth gweithle yn ol diwydiant, Cwmbran v Cymru.

[26]

Cymhwyster uchaf yn ol diwydiant (2011)
Mae 12.4% o bobl sy'n gweithio yng Nghwmbran heb gymwysterau, yn debyg i gyfartaledd
Cymru o 12.2%. Mae gan gyfran is o weithwyr Cwmbran gymwysterau lefel 4 neu uwch
(28.2%) o gymharu a Chymru (31.7%).

Ffigwr 33: Cymhwyster uchaf yn ol diwydiant - gweithle, Cwmbran
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 yng Nghwmbran.
Absenoldeb ailadroddus o'r ysgol (2015)
Absenoldeb ailadrodd disgyblion ysgol Cwmbran yw 7.4%, is na ffigurau
Torfaen (7.7%) a Chymru (8.2%). AGEHI St Dials 2 sydd a'r lefel uchaf yng
Nghwmbran gyda 13.4%. Yr isaf yw Two Locks 2 ar 1.8%.

Disgyblion nad ydynt yn mynd ymlaen i Addysg uwch yn 18-19 oed (2014)
Mae 71.7% o ddisgyblion Cwmbran nad ydynt yn mynd i addysg uwch yn 18 i 19 oed, sydd,
tra bo'n is na ffigwr Torfaen (74%), yn uwch na ffigwr Cymru (69.0%). Mae hyn yn amrywio
ar draws yr AGEHI yng Nghwmbran, yn amrywio o 42% yn Ne Llanyrafon 1 i 92% yn
Greenmeadow 1.

Ffigwr 35: Lefel cymhwyster uchaf, Cwmbran v Cymru.

[29]

Dim cymwysterau (2014)
Mae 20.5% o drigolion 25 i 64 Cwmbran heb gymwysterau, sy'n is na
Thorfaen (21.7%), ond yn uwch na Chymru (19.4%). Mae amrywiadau
arwyddocaol ar draws yr AGEHI yng Nghywmbran, yn amrywio o 7.3% heb
gymwysterau yn Ne Llanyrafon 2 i 34.9% ym Mhontnewydd 1.
Ffigwr 34: Cyrhaeddiad addysgol, absenoldeb a pheidio a mynd
ymlaen i addysg uwch, Cwmbran v Cymru. [28]

Lefel uchaf cymhwyster lefel 4 neu uwch (2011)
Mae 20.8% o drigolion Cwmbran gyda lefel uchaf eu cymwysterau ar lefel 4 neu uwch, sy'n
uwch na Thorfaen (20.3%), ond yn is na Chymru. Mae'n amrywio ledled Cwmbran o 9.0% yn
Greenmeadow 3 i 42.0% yn Ne Llanyrafon 2.
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ECONOMI - CLUDIANT RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudlen hon yn dweud wrthym am y cysylltiadau cludiant gyda'r dref.
Fel Tref Newydd ganolig ei maint, dyluniwyd Cwmbran yn wreiddiol i
ddenu cyflogwyr diwydiannol a gweithgynhyrchu mwy. Mae safon uwch
o briffyrdd gan eu bod wedi eu hadeiladu o'r newydd a thros amser
gyda ffyrdd modern, llwybrau a safonau cyffyrdd. Mae canol tref wedi
ei bedestreiddio, gyda gorsaf fysus, parciau manwerthu, cyfleusterau
siopa lleol, parciau diwydiannol a gorsaf reilffordd gyda chysylltiadau i
gerddwyr.
A4051 Cwmbran Drive
Mae'r brif ffordd ddosbarthu hon yn ymestyn o'r
A4042 i'r gogledd i Malpas Road Casnewydd yn y
de, sy'n cysylltu gyda choridor yr M4. Mae
cyfyngiadau cyflymder yn amrywio o'r cylchfannau
30mya i ddarn ffordd ddeuol 70mya yn adlewyrchu
ei chysylltiadau a phrif ffordd ddosbarthu arall. Mae
Ffigwr 36: A4051.
traffig o ryw 19,000 y dydd ar gyfartaledd yn
adlewyrchu agosrwydd cyfleusterau bws a thren a chanol
y dref, i 22,000 y dydd yn y de yn adlewyrchu agosrwydd at y parciau diwydiannol,
gwestai, stadiwm Cwmbran a choridor yr M4.
A4042T Cefn-ffordd Casnewydd i Amwythig
Prif ffordd ddosbarthu ar draws y rhanbarth. mae'n
cysyllu'n gyflym gyda Chasnewydd yn y de a safle
Canolfan bosibl Gofal Difrifol a Chritigol yn
Llanfrechfa. Tybir bod rhyw 35,000 o gerbydau y
dydd yn nodweddiadol.

Gogledd-orllewin Cwmbran
Ffordd ddosbarthu sy'n ysgubo o gwmpas y gogledd-orllewin
yn rhoi mynediad at ardaloedd preswyl
Lowlands, Cwmbran Uchaf, Thornhill a
Greenmeadow. Mae cyflwr y traffig yn dda gyda
mynediad hawdd, a gwasanaethir gogledd-orllewin Cwmbran gan wasanaeth bws bob
10 munud 'lollipop’ sy'n ddibynadwy, yn gadael,
mynd o gwmpas ac yn dychwelyd i orsaf fysus
canol y dref.
Ffigwr 38: Gogledd-orllewin
Cwmbran.
Gorllewin Cwmbran
Hefyd yn ffordd ddosbarthu gyda chyflwr traffig da,
mae'n cysylliu ardaloedd preswyl St Dials, Greenmeadow, Ty Canol, Fairwater a
Henllys. Fe'i gwasanaethir gan ddau wasanaeth bws hunan-gynhaliol yn fasnachol yn
mynd bob 10 a 15 munud, y ddau yn dechrau o ac yn dychwelyd i'r orsaf yng nghanol y
dref.
De-ddwyrain Cwmbran
Mae'r ffordd ddosbarthu hon, unwaith eto gyda chyflwr traffig da, yn cysylltu ardaloedd
preswyl Henllys, Coed Efa, Hollybush a Thy Coch. Tra bod y rhwydwaith ffordd yn dda,
mae o ddyluniad a safon adeiladu hyn, sy'n medru derbyn niferoedd llai o gerbydau a
gyda chyffyrdd o safon is. Mae ganddo hefyd wasanaeth bws
hunan-gynhaliol yn fasnachol bob 15 munud sy'n
gadael o ganol y dref ac yn dychwelyd yno.

Ffigwr 37: A4042T.
B4236 Ffordd Caerleon
Mae'r B4236 yn cysylltu'r A4042T gyda Llanfrechfa,
Ponthir ac ymlaen i Gaerleon, Casnewydd a choridor yr M4. Mae'n ardal lled-wledig ac
yn leoliad i ganolfan newydd Gofal Difrifol a Chritigol. Mae cyflwr y ffordd yn dda, gydag
aliniand a gwelededd rhesymol; fodd bynnag mae o ddyluniad a safonau adeiladu hyn ac
yn cludo cludiant cyhoeddus ar draws y ffin a thraffig diwydiannol ysgafn sy'n
defnyddio'r A4042T o Gaerleon a Chasnewydd.

De a De-orllewin Cwmbran
Mae'r rhwydwaith siap triongl hwn rhwng yr A4051
Cwmbran Drive i'r gorllewin a'r A4042T yn y
dwyrain yn gwasanaethu ardaloedd preswyl Oakfield
Ffigwr 39: Parc Llantarnam.
a Llantarnam, Stadiwm Cwmbran a safle cyflogaeth
diwydiant ysgafn/swyddfeydd ym Mharc Llantarnam.
Mae cyflwr traffig eto yn dda ac mae'n agos at
goridor yr M4. Mae gwasanaeth bws masnachol bob 15
munud i ardaloedd preswyl i ac o ganol y dref, ond ychydig o alw sydd am safleoedd
cyflogaeth o'r fath ac mae cyflwr traffig yma yn medru achosi pryder.

Llanyrafon
Ardal breswyl a hamdden yn bennaf. Mae'r ddwy ffordd o ddyluniad a safon adeiladu da
gydag aliniand a gwelededd rhesymol.

Croesyceiliog
Preswyl gyda rhai mwynderau. Cyflwr y ffyrdd yn gyffredinol dda, er eu bod o ddyluniad
a safon adeiladu hyn. Gwasanaeth bws 'lollipop' rheolaidd i ganol y dref.
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ECONOMI - CLUDIANT RHAN 2
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym ymhel a sut mae pobl Cwmbran yn teithio i'r gwaith.
Dull teithio i'r gwaith - gyrru mewn car neu fan (2011)
Mae 44.0% o'r boblogaeth sy'n gweithio yn gyrru car neu fan i fynd i'w
gwaith. Mae hyn yn debyg i Dorfaen (44.2%), ond yn uwch na Chymru
(40.9%). mae'n amrywio o 35.9% yng Nghanol Cwmbran i 52.4% yn
Ne-orllewin CymrCwmbran.
Dull teithio i'r gwaith - dim car neu fan at eu defnydd (2011)
Mae 17.7% o drigolion Cwmbran mewn gwaith heb gar neu fan at eu defnydd i fynd i'r
gweithle. Mae hyn yn cymharu gyda 16.9 % ar gyfer Torfaen a 16.7% ar gyfer Cymru. Ar
draws AGEHI yng Nghwmbran mae hyn yn amrywio o 3% yn Fairwater 4 i 36.6% ym
Mhontnewydd 1

Ffigwr 41: Cyrchfan gweithle trigolion Torfaen. [30]
Cyrchfan gweithle trigolion (2011)
Mae 8,512 (44.8%) o bobl sy'n byw yng Nghwmbran hefyd yn gweithio yno, gyda 1,876
(9.9%) yn gweithio ym Mhont-y-pwl a dim ond 80 yn gweithio ym Mlaenafon. O'r rhai sy'n
teithio i weithio y tu allan i Dorfaen, mae 3,928 (20.7%) yn teithio i Gasnewydd a 1,299
Cludiant cyhoeddus
Lleolir yr orsaf fysus yng nghanol y dref ac mae'n hygyrch mewn bws o unrhyw le yng
Nghwmrab er bod angen newid bws gyda rhai lleoliadau [41].

Ffigwr 40: Dull teithio i'r gwaith.

[30]

Mae'r orsaf reilffordd rhyw 5-10 munud ar droed o ganol y dref ac ym meddiant Network Rail ac
yn cael ei rhedeg gan Arriva Trains Wales [41]. Mae gan yr orsaf faes parcio mawr ond gall fod
yn anodd cael lle. Mae cysylltiadau da i Gasnewydd a Chaerdydd a'r Fenni, Henffordd a thu hwnt.
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YR AMGYLCHEDD - MANNAU AGORED GWYRDD
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am yr amgylchedd yng Nghwmbran a mynediad at fannau agored gwyrdd.

Mae Ffigwr 42 yn dangos hawliau tramwy cyhoeddus a thir
mynediad agored Cwmbran.

Mae teimlad gwahanol i'r dirwedd yng Nghwmbran o
gymharu a Phont-y-pwl a Blaenafon. Mae'r dref ei
hun yn bennaf yn gynnyrch datblygiad tref newydd ar
ol y rhyfel lle roedd datblygiad wedi ei gynllunio yn
cydnabod pwysigrwydd mannau gwyrdd ffurfiol ac
anffurfiol.
Ceir lleiniau o goedlannau hynafol yn agos at
ardaloedd preswyl sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer
adloniant, bioamrywiaeth, iechyd a lles ac addasu i
newid yn yr hinsawdd.
Mae strydwedd tref newydd Cwmbran yn bennaf yn
rhesi o goed aeddfed a lled-aeddfed. Mae'r seilwaith
gwyrdd hwn yn ysgafnhau amgylchedd trefol ac yn
darparu cysylltedd ecolegol o'u cyfuno gydag ymylon
ffordd sy'n cael eu rheoli'n gynaliadwy.

Ffigwr 42: Adloniant, mynediad a thwristiaeth yng Nghwmbran.

[31]
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YR AMGYLCHEDD - GWASANAETHAU ECOSYSTEM
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am yr amgylchedd yng Nghwmbran a'r gwasanaethau ecosystem.
Mae bloc mawr o le gwyrdd ar gyfer adloniant wedi ei ffurfio ger Afon
Lwyd ar gynefin gorlifdir. Yma mae Parc Southfields a LlynC ychod
Cwmbran wedi eu haddasu i gynnwys glaswelltir gyda blodau gwyllt,
dau flwch mawr llwyddiannus ar gyfer gwennol y traeth ac ysgafnhau
ymylon y llyn trwy blannu planhigion newydd. Rhan bwysig arall o'r
seilwaith gwyrdd yn ne Torfaen yw'r cynefin glaswelltir a choedlan o
gwmpas Fferm Gymunedol Greenmeadow . Yma mae'r fferm a'r
cynefinoedd glaswelltir a'r berllan yn cysylltu gyda Gwarchodfa Natur Leol Springvale a
Churchwood fel adnoddau peillio trefol allweddol. Y tu allan i ganol y dref mae'r
dirwedd yn draddodiadol amaethyddol yn cynnwys glaswelltir wedi ei wella, olion
gwrychoedd a phrysgwydd bach a chanolig eu maint. Lle mae'r tir wedi osgoi effaith
ffermio mae rhai cynefinoedd o laswelltir cyfoethog wedi codi, llawer ar hyd coridor
camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Yma hefyd mae SDdGA Cors Henllys yn wlyptir bach
mewn amgylchedd gwledig.
Mae Afon Lwyd, sy'n llifo trwy Gwmbran yn goridor ecolegol pwysig ac mae safon y
dwr wedi gwella'n fawr, gyda brithyll a rhywogaeth bwysig fel y dyfrgi i'w gweld yno.
Mae gorlifdir yr afon, yn enwedig i'r de o Gwmbran, yn cynnig rhai o'r cyfleoedd
gorau i amddiffyn ac annog coedlannau gwernen a oedd unwaith yn gyffredin ar ochr
afonydd. Mae'r coed aeddfed ar hyd y coridor hwn yn debygol o gynnwys clwydi
ystlumod, gan eu bod yn tueddu i fwydo uwchben dwr agored [41].
Mae'r gamlas hefyd yn gorifor ecolegol pwysig. Mae'n nodedig fel cynefin tebygol
llygoden y dwr ac amrywiol fathau o ystlumod, bob un a gwarchodaeth BAP DU
[41].
Mae tirweddau yn adlewyrchu amrywiaeth, natur a statws amrediad o adnoddau naturiol,
dylanwadau dynol, dymuniadau a phenderfyniadau defnydd tir [32].
Mae LANDMAP yn adnawdd gwybodaeth tirwedd Cymru gyfan lle mae nodweddion, safonau a
dylanwadau allweddol ar y dirwedd yn cael eu cofnodi a'u gwerthuso.

Ffigwr 43: Nodweddion tirwedd allweddol Landmap .

[32]
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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 44 yn dangos y tebygolrwydd o gael llifogydd
afonol yng Nghwmbran. Mae ardaloedd Parth 3 yn las ac mae tebygolrwydd uchel
o lifogydd (tebygolrwydd o fwy nag 1% mewn unrhyw flwyddyn). Mae ardaloedd
Parth Lifogydd 2 yn wyrddlas ac mae tebygolrwydd canolig o gael llifogydd
(tebygolrwydd blynyddol 1% - 0.1% mewn unrhyw flwyddyn) [34].
Dangosir y cymunedau mewn mwyaf o berygl o ddioddef llifogydd os bydd
digwyddiad afonol hefyd yn Ffigwr 44.

Ffigwr 45: Dangosyddion amgylchedd ffisegol, Cwmbran v Cymru.

[34]

Crynodiad aer ac allyriant i'r aer (2014)
Mae gan Gwmbran sgoriau arwyddocaol uwch na'r cyfartaledd ar gyfer
crynodiadau aer ac allyriant o gymharu a Chymru gyfan. Yn lleol, mae'r sgor
crynodiad isaf ym Mhontnewydd 1 (86) ac mae'r sgor allyriant uchaf ym
Mhontnewydd 2 (98).
Ffigwr 44: Perygl llifogydd yng Nghwmbran.

[33]

Perygl llifogydd (2014)
Mae perygl llifogydd afonol yng Nghwmbran yr un a'r cyfartaledd ledled
Cymru (sgor o 42). Ar draws Cwmbran mae amrywiaeth fawr yn y perygl o
lifogydd. Tra bo gan nifer o ardaloedd sgor o sero, mae gan AGEHI
Pontnewydd 1 sgor o 97.

Tudalen 30

DIWYLLIANT - RHAN 1
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ble ganwyd pobl sy'n byw yng Nghwmbran, eu hethnigrwydd a'u crefydd.
Gwlad geni (2011)
Ganwyd 83.1% o drigolion Cwmbran yng Nghymru, sy'n is na Thorfaen
(85.1%), ond uwch na Chymru (72.7%). Ganwyd mwyafrif y gweddill
yn y Du y tu allan i Gymru. Ganwyd 618 o drigolion yng ngwledydd eraill
yr UE a ganwyd 1,027 pellach y tu allan i'r UE.

Cwmbran
Wales

Born in Wales

Born in UK outside
Wales

Born in other EU
countries

Born outside
EU

83.1
72.7

13.5
21.9

1.3
2.2

2.1
3.3

Tabl 9: Canran y boblogaeth - gwlad yn ol genedigaeth, Cwmbran v Cymru.

[5]

Crefydd (2011)
Mae gan dros hanner o drigolion Cwmbran (55.9%) ffydd grefyddol seiliedig ar
Gristnogaeth, tebyg i Dorfaen (55.4%), ond is na Chymru (57.56%). Mae gan 1.5% o
drigolion Cwmbran ffyrdd grefyddol anghristnogol, gyda 35.1% heb ffydd grefyddol.

Ffigwr 47: Ethnigrwydd trigolion heb fod yn Wyn Prydeinig, Cwmbran v
Cymru. [7]
Ethnigrwydd (2011)
Mae 97.3% o drigolion Cwmbran o ethnigrwydd Gwyn, gyda 96.1% yn Wyn
Prydeinig. Mae rhyw 1,300 o drigolion Cwmbran o ethnigrwydd heb fod yn
Wyn, gyda dros hanner yn Asiaidd/Asiaidd Prydenig.

Ffigwr 46: Crefydd - anghristnogol, Cwmbran v Cymru.

[6]
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DIWYLLIANT - RHAN 2
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn dweud wrthym am ddiwylliant a'r iaith Gymraeg yng Nghwmbran.
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)
Mae 10.2% o drigolion Cwmbran yn medru siarad Cymraeg, is na
chyfartaledd Cymru (19.0%). Yn lleol, mae hyn yn amrywio o 8.0%
yn AGEHI Llantarnam 2 i 12.82% yn Two Locks 2. Gall 7.4% o
drigolion Cwmbran siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg, rhyw
hanner ffigwr Cymru (14.6%).

Twristiaeth
Mae nifer o atyniadau sefydledig i dwristiaid:
 Theatr Congress;
 Canolfan Byw'n Egniol Cwmbran;
 Llyn Cychod Cwmbran;
 Stadiwm Cwmbran;
 Canolfan Siopa Cwmbran;
 Fferm Gymunedol Greenmeadow;
 Clwb Golff Greenmeadow;
 Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange;
 Cwrs Golff Llanyrafon;
 Maenor Llanyrafon;
 Clwb Golff Pontnewydd.

Ffigwr 49: Fferm Gymunedol Greenmeadow.

Ffigwr 48: Sgiliau iaith Gymraeg, Cwmbran.

[35]
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CYFRANOGIAD CYMUNEDOL
Cipolwg - mae'r dudalen hon yn rhoi crynodeb i ni o'r hyn y mae pobl sy'n byw yng Nghwmbran yn ei feddwl am les yn eu cymuned.

100
Anti-Social Behaviour
Attractions
Burglaries
Community safety
Community Spirit
Cycle Routes/Pathways
Deprivation
Dog/Cat fouling
Drug abuse
Ease of access to services
Education
Friends
Green Spaces
Heritage
Housing standards
Lack of investment
Leisure Facilities
Littering
Local School
Location
Maintenance of public areas
Neighbourliness
Noise Levels
Parenting
Parking
Pest Control
Policing
Public amenities
Public Transport
Quiet
Regeneration
Smokers
Social Activities
Street Lighting
Support for the elderly
Support from public services
Figure
Traffic Management
Waste Management

Dosbarthwyd Holiadur Lles Torfaen ddiwedd yr haf/ddechrau'r hydref yn 2016 ac fe gafwyd 406 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?
Dywedodd pobl sy'n byw yng Nghwmbran wrthym eu
bod eisiau i'w cymunedau fod yn ddiogelach - fel nad
oes ganddynt ofn cerdded o gwmpas gyda'r nos, a bod
plant yn ddiogel yn chwarae yn y stryd (roedd traean yr
What residents say is good or not so good about Cwmbran
ymatebion hyn gan bobl ifanc). Maent hefyd eisiau i'w
80
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cymunedau fod yn lan a thaclus, rhywle y gall pobl
ymfalchio ynddo: daeth bron i hanner y sylwadau ar
gynnal a chadw'r ardal gan bobl ifanc. Maent hefyd yn
gwerthfawrogi cymuned gyfeillgar a gofalgar lle mae
cymdogion a'r gymuned yn cadw llygad ar ei gilydd.

49: Summary of what residents say is good or not good about Cwmbran.

What's not so good

What's good

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?

MSOA

What’s good
about your
community?

Cwmbran
(whole)

Public amenities
(101)

ASB (78)

Better
maintenance of
public areas
(53)

Community
Spirit (67)

Neighbourliness
(71)

Maintenance of
public areas
(78)

Public
amenities (38)

Community
Safety (64)

Green Spaces
(64)

Littering (57)

Waste
Management
(33)

Better
maintenance
of public areas
(62)

Tabl 10: Y tri ateb uchaf fesul cwestiwn gan bobl sy'n byw yng
Nghwmbran.
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