
 

Cefnogi ffyrdd iach o fyw a 
helpu pobl i heneiddio'n dda

Rydym yn awyddus i fabwysiadu dull 
gweithredu sy'n seiliedig ar le ar gyfer cymaint 
â phosibl o'n gwaith ac rydym wedi defnyddio'r 

nod hwn i archwilio a phrofi ffyrdd o wneud 
hyn ym Mlaenafon. Fel u o'n cymunedau llai, 

lle mae'r holl bartneriaid yn ceisio gwella 
bywydau'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yno -
ac mae'r rhan fwyaf o'r rheiny yn ceisio gwella 
pethau hefyd - mae wedi bod yn sylfaen dda i 
ni ddechrau arni ac i benderfynu sut y gallwn 

gydweithio i gael yr effaith fwyaf positif
Rydym wedi sicrhau grant gan 

gronfa Byw yn Glyfar 
Llywodraeth Cymru er mwyn 
archwilio systemau gweithio 

sy'n fwy clyfar ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus; 

technoleg sy'n fwy clyfar; ac 
ymddygiad sy'n fwy clyfar. 

Rydym wedi edrych ar yr hyn a 
dreialwyd mewn mannau eraill, 
yr hyn sydd wedi gweithio neu 
heb weithio, a pham. Rydym yn 

defnyddio'r wybodaeth hon i 
lunio'n camau nesaf

Rydym wedi gweithio gyda 
Chyngor Tref Blaenafon i sicrhau 

cyllid er mwyn iddynt gynnal 
swydd rheolwr cymunedol i reoli a 

datblygu prosiectau sy'n sicrhau 
ein bod yn cydweithio'n well, i fynd 

i'r afael ag anghydraddoldebau 
iechyd a llesiant

Rydym wedi siarad â phobl ym 
Mlaenafon a nawr yn deall 

faint o waith sydd gennym i'w 
wneud er mwyn gwella sut yr 
ydym yn cydweithio. Dechrau 
ar y siwrnai hon yr ydym ni, a 
byddwn yn parhau i gynnwys 

pobl i sicrhau ein bod yn 
sylweddoli beth sy'n gweithio 
a pham, a beth sydd ddim yn 

gweithio a pham, er mwyn i ni 
wneud y newidiadau cywir

Mae gwaith yr ydym 
yn ei wneud yma yn 

cyflawni'r nodau 
llesiant cenedlaethol 

ac rydym yn 
defnyddio'r pum 

ffordd o weitho trwy 
gydol ein  

gweithgareddau

Gweler atodiad 2 am 

fwy o fanylder 

ynghylch yr hyn yr 

ydym wedi ei wneud 

ar gyfer y nod hwn 


