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ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU 

CYHOEDDUS TORFAEN 2019  

1. Cyflwyniad a chefndir                 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn tynnu ynghyd y 

gwasanaethau cyhoeddus sydd ar waith yn Nhorfaen ac aelodau sy'n 

cynrychioli ein cyngor bwrdeistref a’n cynghorau tref a chymuned; - ein 

bwrdd iechyd lleol; - ein gwasanaethau tân a heddlu; - ein hamgylchedd 

naturiol; ein cymdeithasau tai; ein gwasanaethau hamdden a thrydydd 

sector a'n gwasanaethau carchar a phrawf. 

Ein nod yw gwella llesiant llefydd a phobl yn Nhorfaen. 

Ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen 

www.torfaenpublicservicesboard.co.uk cewch wybod mwy 

amdanom ni a'n gweithgarwch; pwy ydym ni a beth y mae'n rhaid i 

ni ei wneud dan y Ddeddf. Mae hyn yn cynnwys asesu llesiant 

llefydd yn Nhorfaen a llunio cynllun llesiant. Rhaid i ni wneud hyn 

bob pum mlynedd.  

Cyhoeddwyd ein Hasesiad Llesiant cyntaf ym mis Mai 2017 a 

chyhoeddwyd y Cynllun Llesiant cyntaf ym mis Mai 2018. 

Mae ein cynllun llesiant yn gosod y cyfeiriad ar gyfer y modd y 

byddwn yn cydweithio i ddechrau rhoi sylw i'r materion mawr. 

Dyma'r materion y mae'n rhaid i ni edrych arnynt yn ôl yr asesiad 

llesiant.  

Ffocws ein gweithgaredd fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

yw'r meysydd hynny sy'n gallu cael sylw dim ond pan fydd yr holl 

wasanaethau cyhoeddus yn cydweithio. Lle bo gweithgarwch sy'n 

gyfrifoldeb ar un sefydliad, mae'r sefydliad hwnnw yn dal i 

ddarparu'r gweithgarwch hwnnw - e.e. y bwrdd iechyd sy'n dal i 

ddarparu gwasanaethau ysbytai, a'r awdurdod lleol sy'n dal i 

ddarparu gwasanaethau addysg. 

 

 

 

Yn 2016, sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) (y cyfeirir ati trwy gydol yr adroddiad hwn fel y Ddeddf) 

Fyrddau Gwasanaethau Lleol er mwyn gwella lles economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ac i weithio tuag at bob 

un o'r saith nod llesiant.  Yn y Ddeddf hefyd, disgrifir pum ffordd o 

weithio. Gellir gweld y rhain yn ffigur 1 isod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Ffigur 1: Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 

 

 

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/en/Documents/Assessment-of-Well-being/Evaluative-Executive-Summary.pdf
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/en/Documents/Well-being-Plan-for-Torfaen-2018-2023.pdf


 

4 
 

 

 

 

Wrth fynd ati i wella llesiant, rydym yn gwybod nad yw'n rhywbeth 
y gallwn ei wneud yn gyflym - petai'r atebion yn hawdd yna 
byddem eisoes yn eu gweithredu. Mae Llywodraeth Cymru a 
Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn gwybod hyn hefyd ac 
yn ein cefnogi i archwilio a darganfod beth y gallwn ei wneud 
gyda'n gilydd. . 

Rydym wedi defnyddio'r asesiad llesiant er mwyn darparu 
tystiolaeth ar gyfer y meysydd y mae arnom angen ffocysu arnynt 
nawr; wrth symud ymlaen, byddwn yn diweddaru'r asesiad gyda'r 
wybodaeth ddiweddaraf, yn adolygu'r dystiolaeth ac yn addasu ein 
gweithgarwch yn ôl yr angen.  

Yn ein Cynllun cyntaf, cyflwynir saith nod llesiant lle'r ydym yn teimlo 
y gallwn sicrhau gwelliannau dros y 25 i 30 mlynedd nesaf. Yn fras, 
y nodau hynny yw: 

 Gofalu am ein hardaloedd naturiol   

 Paratoi at newid hinsawdd ac ymateb iddo 

 Rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc 

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

 Helpu pobl mewn tlodi a cheisio lleihau tlodi yn y dyfodol 

 Gwella sgiliau lleol fel bod busnesau yn gallu cyflogi pobl o 
Dorfaen 

 Gwneud i bobl deimlo'n ddiogel  
 

Mae aelodau'r Bwrdd a swyddogion ar draws ein sefydliadau wedi 
dechrau cytuno ar gamau gweithredu cynnar, gan edrych ar yr hyn 
sydd eisoes ar waith a lle y gall y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
ddarparu gwerth ychwanegol. Mae peth o'n gwaith cynnar yn 
cynnwys ymchwilio ymhellach a meithrin gwell cysylltiadau gyda'n 
cymunedau. Gweler adran 4 am wybodaeth bellach.  

 
 
 

 
 
Mae yna dair ffordd i chi ddarganfod mwy am ein cynnydd 
yn ystod blwyddyn un: 

 Cyfres o ffilmiau byrion  

 Yr adroddiad ysgrifenedig hwn a'i atodiadau, sy'n manylu 
ar ein cynnydd yn ein gwaith rhanbarthol a lleol 

 Diagramau 'cipolwg' ar gyfer pob un o'r nodau llesiant. 
Mae'r rhain yn adran 7 yr adroddiad hwn (tudalennau 11 – 
17) ac wedi eu postio ar wahân ar y wefan. 

Mae pob un ohonynt ar gael ar wefan y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (er 4 Gorffennaf 2019) 
www.torfaenpublicservicesboard.co.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/
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2. Gwaith rhanbarthol 
Mae rhai o aelodau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn 
eistedd ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill yn ardal 
Gwent1 ac rydym yn cydweithio ar y pethau sy'n bwysig i bob un o'r 
pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Mae gennym chwe maes cyffredin lle y mae'n well ein bod yn 
gweithio ar raddfa ranbarthol yn hytrach na lleol. Rydym wedi 
llwyddo i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith 
hwn - cyllid sydd ddim ar gael i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
unigol. Yn ystod 2018/19 rydym wedi gallu defnyddio'r cyllid hwn i: 

 Ddod â chymorth arbenigol i mewn i edrych ar yr hyn a allai 
ddigwydd yn y dyfodol yng Ngwent ac ym mhob un o 
ardaloedd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Gallai'r 
pethau hyn ddigwydd am resymau naturiol, gwleidyddol, 
technegol, cyfreithiol neu fusnes neu resymau eraill.  

 Rydym hefyd wedi defnyddio arbenigwyr i ddatblygu 
Cofrestr o Risgiau Cymunedol y Dyfodol ar gyfer Torfaen a 
Chasnewydd. Bydd y ddau ddarn hwn o waith yn gymorth i 
ni dros y blynyddoedd nesaf, i baratoi ein sefydliadau a'n 
cymunedau yn well i gwrdd â heriau'r dyfodol. 

 Cynnal astudiaeth ar bwyntiau gwefru ceir trydan ledled 
Gwent a lle y gallai gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio 
cerbydau trydan; mae hwn yn rhan o'r gwaith rhanbarthol 
sy'n flaenoriaeth i ddatblygu ein cydnerthedd yn erbyn 
newid hinsawdd.  

Rydym hefyd wedi manteisio ar gyllid arall lle y croesewir ceisiadau 
ar y cyd yn hytrach na cheisiadau gan sefydliadau unigol. Gellir 
gweld gwybodaeth am y chwe nod rhanbarthol yn Atodiad 1 ac 
mae'r manylion cyllid yn Atodiad 3. 

 

                                                           
1Mae Gwent yn ardal ddaearyddol ac nid yw'n un ardal llywodraeth leol. Mae'n cynnwys 
Blaenau-Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. 

 
 
 

Yng ngweddill yr adroddiad hwn, cewch wybod beth arall y mae 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen wedi bod yn ei wneud 
yn ystod 2018/19 a beth y byddwn yn ei wneud nesaf. 

 
3. Y Bwrdd 
Roedd rhai ohonom eisoes yn 'nabod ein gilydd ac wedi 
cydweithio o'r blaen. Roedd rhai yn newydd i'r ardal. Pan 
ddaethom at ein gilydd fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i 
gychwyn, aethom ati i gwblhau'r asesiad angen a datblygu'r 
cynllun llesiant er mwyn cyflawni'r dyddiadau terfyn a nodwyd yn 
y Ddeddf.  

Rydym wedi cymryd amser i gryfhau’r ffordd yr ydym yn 
cydweithio, gan fyfyrio ar ein cysylltiadau a'n perthnasoedd gyda'n 
gilydd a'n dyheadau fel bwrdd cyfunol. Byddwn yn treulio mwy o 
amser yn 2019/20 ar ddeall y straen sydd ar bob sefydliad ac sy'n 
effeithio ar gyfraniadau at agenda'r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, a sut a ble y gallwn helpu ein gilydd. 

Rydym wedi treulio amser ar fusnes ffurfiol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac wedi defnyddio gweithdai i neilltuo 
mwy o amser i ddatblygu ein perthnasoedd, ein cyd-werthoedd a 
sut y byddwn yn cyd-arwain er mwyn cyflawni ein cynllun llesiant. 
Er mwyn darparu'r adnoddau ar gyfer ein gwaith hyd yn hyn, mae 
rhai o'r partneriaid wedi rhoi cyllid ar y bwrdd ac mae eraill yn dal 
i aros am y cyfle i gyfrannu. 

Fel Bwrdd, rydym wedi ystyried adroddiadau ar sut y gallwn wneud 
newidiadau yn ein sefydliadau i normaleiddio cydweithio. Tasg 
aruthrol yw newid diwylliant sefydliadau ac ymddygiad pobl, gan 
gynnwys ein rhai ni.  Dim ond nawr yr ydym yn dechrau cael y 
sgyrsiau mwy anodd am adnoddau - sut y byddwn yn defnyddio'n 
hasedau, y bobl sy'n gweithio yn ein sefydliadau a'n cyllidebau –  
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er mwyn datblygu a chyflawni ein gwaith yn y dyfodol a rhannu 
unrhyw risgiau.   

Rydym wedi cymryd rhan yng nghynllun peilot Swyddfa Archwilio 
Cymru sy’n edrych ar y modd yr ymatebodd cyrff cyhoeddus i'r 
Ddeddf a sut yr aethant ati i ddatblygu eu nodau llesiant. Er nad 
yw'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ei hun  
 
yn ddarostyngedig i archwiliad ffurfiol, mae mwyafrif y sefydliadau 
sy'n aelodau o'r Bwrdd yn ddarostyngedig i archwiliad. Bydd pob 
un yn cael ei archwilio ar sail ei gyfraniad at y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus lleol a sut y mae agenda'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn dylanwadu ar ei agenda 
corfforaethol a'i ymddygiad. 
 

Trwy Gydol 2017/18 bu Swyddfa Archwilio Cymru yn arsylwi ar 
gyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn cyfweld 
aelodau'r bwrdd a swyddogion; adroddwyd ar eu canfyddiadau yn 
hwyr yn 2018 a daethant i'r casgliad ein bod, fel Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, yn cydweithio'n dda wrth ddefnyddio'r 
asesiad llesiant (a oedd yn cynnwys ymgysylltu â'n cymunedau a'n 
rhanddeiliaid, er enghraifft busnesau lleol) i osod ein hamcanion 
lleol ac i ddatblygu ein cynllun llesiant cyntaf. Roedd hyn yn 
newyddion da, ac i'w groesawu, ond rydym yn gwybod  bod angen 
i ni wneud mwy nawr i gyflawni'r gwelliannau i lesiant a fwriedir yn 
ein cymunedau. 

Ym mis Medi 2018, croesawyd unigolyn uchelgeisiol iawn a oedd 

wedi graddio ac ar ddechrau cwrs o ddwy flynedd gydag Academi 

Wales fel rhan o'u rhaglen Arweinyddiaeth Un Gwasanaeth 

Cyhoeddus Cymru. Mae Torfaen yn un o ddau Fwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus sydd wedi rhoi lle i unigolyn graddedig 

Academi Wales a'r unig un i gynnig y cyfle i gymryd rhan ar lefel  

                                                           
2Cysylltiad at y rhaglen Byrddau Iach https://academiwales.gov.wales/pages/board-
behaviours-culture-and-responsibility-cyfrifoldeb-diwylliant-ac-ymddygiad-y-bwrdd  

 

 

uchel iawn; gan edrych ar ymddygiadau a gweithredoedd pob 

aelod o'r Bwrdd a phob swyddog arweiniol a sut y mae gwaith y 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael ei gyflwyno i waith pob 

sefydliad. Mae'r unigolyn hwn yn chwarae rhan cyfaill beirniadol 

ac yn darparu ymchwil a chyngor sy'n ychwanegol at swyddogion 

lleol ac yn her o'r tu allan i helpu'r Bwrdd yn ein datblygiad. Mae 

pedwar aelod o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu 

50% o'r gost, a daw'r arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru. Bydd 

pob un o'r pedwar partner- CBS Torfaen, Cyfoeth Naturiol Cymru, 

Cartrefi Melin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - yn lletya'r 

unigolyn am chwe mis dros y cyfnod o ddwy flynedd. 

Rhwng mis Medi 2018 a mis Mawrth 2019, rydym wedi dechrau ar 
ein siwrnai gyda'r unigolyn hwn ac uwch-aelodau o Academi 
Wales, er mwyn datblygu ein hunain yn 'Fwrdd Iach'2, a hynny 
wedi nodi  
cyfres gyffredin o werthoedd (Atebolrwydd, Uniondeb a 
Chydweithio) ac yn dechrau egluro sut y byddwn yn gweithredu fel 
Bwrdd.  

Nesaf, mae arnom angen sicrhau bod pobl ar draws ein 
sefydliadau yn gwybod am agenda'r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ac yn ymrwymo iddi, yn ogystal â'n gwaith 
corfforaethol ein hunain. Dyma fydd ein ffocws yn ystod 2019/20.  

Mae rhai aelodau o'r Bwrdd yn noddi'r saith nod llesiant ac yn 
cefnogi'r swyddogion arweiniol. Yn yr adran nesaf, ceir y 
diweddaraf am y cynnydd gyda phob un o'r nodau hyn.  
 
 
 
 
 

https://academiwales.gov.wales/pages/board-behaviours-culture-and-responsibility-cyfrifoldeb-diwylliant-ac-ymddygiad-y-bwrdd
https://academiwales.gov.wales/pages/board-behaviours-culture-and-responsibility-cyfrifoldeb-diwylliant-ac-ymddygiad-y-bwrdd
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Ffynhonell: Graffeg CBST – Aelodau BGC Torfaen PSB, Mai 2019 
 
 

 
4. Grŵp Cefnogi Swyddogion 
Mae'r grŵp hwn yn cynnwys swyddogion sy'n arwain ar nod 
penodol neu'n rhoi cyngor a chymorth cyffredinol. Daw'r 
swyddogion o'r ystod o bartneriaid sydd gan y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a gellir gweld yr aelodaeth ar: 
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/About-
Us/PartnerLinks.aspx    

Gan ddilyn arweiniad y noddwr o’r Bwrdd, mae'r swyddogion 
arweiniol ar gyfer pob un o'r nodau wedi cynnwys aelodau'r 
cyhoedd, pobl sy'n gweithio ar draws gwasanaethau cyhoeddus 
ac, mewn rhai achosion, busnesau preifat. 

Rydym wedi defnyddio'r flwyddyn gyntaf hon i edrych ar yr hyn 
yr ydym eisoes yn ei wneud ar draws ein sefydliadau unigol a 
beth sy'n digwydd mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig neu 
mewn gwledydd eraill. Rydym wedi edrych yn ddyfnach ar yr hyn 
sy'n digwydd yn ein cymunedau ac wedi edrych ar yr hyn sy'n 
gweithio'n dda mewn mannau eraill, y gwersi y gallem eu dysgu  

 

 

 

a'r hyn y gallwn ei gyflwyno i Dorfaen er mwyn cyflawni ein nodau 
a gwella llesiant. Mae peth o'n gwaith wedi bod ar raddfa 
ranbarthol fel yr amlinellir yn adran 2, ac mae peth o'n gwaith 
wedi bod yn waith mwy lleol.  

Rydym wedi sicrhau cyllid allanol trwy grantiau cenedlaethol 
sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. 
Mae partneriaid hefyd wedi cyfrannu'n ariannol er mwyn helpu 
symud ein gwaith cynnar yn ei flaen. Nodir yr holl ffynonellau 
cyllid yn Atodiad 3. Fel y dywedir yn y paragraff uchod, 
defnyddiwyd y cyllid i gefnogi ein gwaith archwilio a'n dysgu 
cynnar ac felly nid ydym yn gallu mynegi'r dychweliad 
cymdeithasol ar fuddsoddiadau eto. Serch hynny, byddwn yn 
ceisio gwneud hynny yn adroddiadau'r dyfodol, wrth i'n gwaith 
ddechrau cael effaith ar ein cymunedau a'n dinasyddion. 

Rydym wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru a phartneriaid 
lleol er mwyn datblygu Strategaeth Seilwaith Gwyrdd i Dorfaen. 
Mae'r strategaeth hon yn edrych ar y mannau gwyrdd y mae 
gwasanaethau cyhoeddus yn berchen arnynt yn y fwrdeistref a 
sut y gallwn ofalu amdanynt a'u defnyddio er budd llesiant; o 
blannu planhigion sy'n peillio ac arferion torri gwair, i lwybrau 
cerdded a mynediad. Bydd y gwaith hwn, ynghyd â gwaith arall 
yr ydym yn ei wneud gyda'n gilydd ar raddfa ranbarthol a lleol, yn 
gymorth i ofalu am ein hardaloedd naturiol, ac yn gymorth i 
gefnogi pobl i wella'u llesiant, nawr ac yn y dyfodol. 

Mae ein gwaith i liniaru newid hinsawdd ac addasu ar ei gyfer, 
yn cael ei wneud ar raddfa ranbarthol, gan fod hyn yn rhywbeth 
y mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill yn ardal Gwent 
yn gweithio tuag ato hefyd. Rydym yn elwa o grantiau rhanbarthol 
a chysylltiadau at waith ehangach ledled ardal De Cymru. Yn 
ystod ein blwyddyn gyntaf, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar 
gerbydau trydan - pwyntiau gwefru a fflydoedd gwasanaethau 
cyhoeddus ynghyd â phwyntiau gwefru at ddefnydd y cyhoedd, 
cerbydau cell tanwydd hydrogen a dysgu o brofiadau'r gorffennol  

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/About-Us/PartnerLinks.aspx
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/About-Us/PartnerLinks.aspx
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o dywydd eithafol. Bydd y gwaith hwn yn gymorth i ni weithredu 
dros y blynyddoedd nesaf ac i weithio gyda'n cymunedau i leihau 
allyriannau carbon a bod yn fwy parod am newidiadau i 
batrymau'r tywydd. 

Er mwyn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant a phobl 
ifanc, rydym wedi adolygu'r gwaith yr ydym yn ei wneud yn barod, 
sef gwella cymwysterau academaidd i raddau helaeth. Rydym 
wedi dod â phartneriaid eraill i mewn (er enghraifft Coleg Gwent, 
Gyrfa Cymru a'r Adran Gwaith a Phensiynau) i weithio gyda ni, 
gan ddatblygu pedair thema y byddwn nawr yn gweithredu 
arnynt. Mae hyn yn cynnwys gwella sut yr ydym yn cynnwys plant 
a phobl ifanc mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau, 
nawr ac yn y dyfodol. 

Yn ein Cynllun Llesiant dywedom y byddem yn edrych ar ddull 
gweithredu sy'n seiliedig ar leoedd ac mai ffocws ein camau 
cyntaf fyddai Blaenafon. Rydym wedi gwneud hyn trwy ein nod o 
gefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio'n dda; 
dewisom y nod hwn fel ein ffocws gan fod gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol yn dechrau defnyddio'r Ganolfan Adnoddau 
Gofal Sylfaenol i gydweithio'n well ac i gysylltu'n well gyda 
gwasanaethau eraill, er enghraifft gwasanaethau'r Heddlu, y 
Cyngor a'r Trydydd Sector. Sicrhawyd grant bychan gan Gronfa 
Byw yn Glyfar Lywodraeth Cymru er mwyn edrych ar gyfleoedd i 
wneud y gymuned yn fwy cynaliadwy, gan ddatblygu 'glasbrint' y 
gallwn ei ddefnyddio gyda'r gymuned, er mwyn gwneud y 
newidiadau a fydd fwyaf buddiol yn yr hirdymor. Yna, gallwn 
ddefnyddio egwyddorion y 'glasbrint' hwn er mwyn gweithio 
mewn cymunedau eraill ledled Torfaen, gan addasu pob un wrth 
i amgylchiadau gwahanol godi. Mae yna gysylltiad agos iawn 
rhwng y gwaith hwn a gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 
sy'n bartneriaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer ardal 
Gwent, a'u Cynllun Ardal.  

 

 

 

Sefydlwyd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o dan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a rhaid iddo 
weithio ar wella iechyd a lles pobl sy'n byw yn ein hardaloedd. 
Mae peth o'i waith yn golygu ymateb i'r galw cynyddol a sut y 
gellir ad-drefnu a chyflwyno gwasanaethau i'r rheiny ag arnynt  
angen dybryd, nawr ac yn y dyfodol. Mae peth o waith y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol yn golygu datblygu camau gweithredu 
mwy ataliol sy'n gallu helpu pobl i fod mor iach ac annibynnol â 
phosibl a dyma lle y mae cysylltiadau'n cael eu meithrin gyda 
gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - nid dim ond mewn 
perthynas â'n gwaith i gefnogi ffyrdd iach o fyw ac i alluogi pobl i 
heneiddio'n dda, ond hefyd at ein nodau eraill a fydd, gyda'i 
gilydd, yn rhyngweithio i gefnogi llesiant ein llefydd a'n pobl. 

Rydym wedi defnyddio gweithdai i dynnu ynghyd y sefydliadau 
sydd eisoes yn gweithio i helpu pobl mewn tlodi ac i ymateb i 
ddiwygiadau lles y Deyrnas Unedig, a’r rheiny sy'n gweithio 
mewn addysg uwch, hyfforddiant a gwirfoddoli ac arweinwyr 
busnes lleol. Mae hyn wedi bod o gymorth i ni ddeall 
cymhlethdod y gwaith o gefnogi pobl nawr, ac i wneud mwy i 
drechu patrymau tlodi yr ydym yn eu gweld mewn rhai 
cymunedau a theuluoedd. 

Mae llawer o hyn yn gysylltiedig â'n gwaith ar ddatblygu a 
chefnogi gweithlu lleol sydd â'r sgiliau i fodloni gofynion busnes 
lleol a rhanbarthol; bydd hyn yn gwella cydnerthedd 
economaidd Torfaen ac yn gwella cyfleoedd pobl i beidio â byw 
mewn tlodi yn y dyfodol.  

Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu a byddwn yn 
dechrau ei weithredu yn 2019/20. 

Rydym wedi dod â'n gwasanaethau plismona lleol ynghyd 
gyda phartneriaid eraill y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac 
wedi cyfoethogi'r gwaith yr ydym yn ei wneud i wella 
cydlyniant a diogelwch cymunedol. Rydym wedi defnyddio 
peth o'r gwaith cynnar ym Mlaenafon, trwy brosiect a  
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ariannwyd gan 'Redeeming Our Communities' er mwyn 
cysylltu â phobl ifanc a gweithio gyda nhw i ddeall pryderon 
ynghylch  llesiant y gymuned gan gynnwys cymorth i 
deuluoedd, lliniaru unigrwydd ac ynysu, lleihau trosedd ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyfleoedd a gobaith newydd i 
bobl ifanc.  Tynnodd y prosiect hwn ynghyd aelodau o'r 
gymuned ac mae llawer o bobl nawr yn gwirfoddoli ac yn 
arwain gweithgareddau lleol.  

Torfaen oedd yr ardal gyntaf yng Ngwent i sefydlu Hyb 
Diogelwch Cymunedol ac mae hyn wedi gwella'n sylweddol 
gallu partneriaid i rannu gwybodaeth ac i roi sylw i faterion lleol 
yn gynnar, er mwyn eu hatal rhag dwysau. Mae'r model hwn 
bellach wedi cael ei ymestyn at y pedair ardal arall.  

Mae ein ffocws ar saith thema er mwyn gwella diogelwch 
cymunedol a chydlyniant cymunedol, ac mae cysylltiadau 
gyda'r nodau llesiant eraill yn cryfhau perthnasoedd ar draws 
ein gwasanaethau a gyda'n cymunedau.  
 
Ar y tudalennau canlynol, ceir trosolwg gweledol o'r cynnydd 
ar gyfer pob un o'r nodau, a gallwch ddarllen mwy am ein 
gwaith hyd yn hyn yn Atodiad 2. 

Gallwch hefyd wylio'r ffilmiau byr ar 
www.torfaenpublicservicesboard.co.uk  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Craffu 
Yn ôl y Ddeddf, mae gofyn craffu ar Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus ac rydym yn croesawu hyn gan ei fod o gymorth i ni 
ddeall sut y mae pobl yn gweld ein gwaith. Mae Pwyllgor Trosolwg 
a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn cynnwys 
pum cadeirydd pwyllgorau craffu'r cyngor bwrdeistref sirol. Mae gan 
yr aelodau etholedig hyn brofiad a gwybodaeth eang sy'n gymorth 
iddynt wrth iddynt graffu ar ein gwaith, trafod gydag aelodau’r Bwrdd 
a swyddogion a chynnig argymhellion er mwyn i ni eu symud 
ymlaen fel rhan o'n rhaglen waith. 
 
Ym mis Chwefror 2018, bu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn craffu 
ar y Cynllun Llesiant a chynigiwyd peth arweiniad i swyddogion a 
ddylanwadodd ar y ddogfen a gyhoeddwyd. Cyfarfu'r Pwyllgor 
unwaith eto ym mis Chwefror gan graffu ar y gwaith yr ydym yn ei 
wneud ar sail lleoliadau a'r rhaglen yr ydym yn ei datblygu i gefnogi 
ffyrdd iach o fyw ac i alluogi pobl i heneiddio'n dda. Mae 
argymhellion y Pwyllgor yn cynnwys: sut yr ydym yn cyfathrebu; rhoi 
sylw i iechyd meddwl fel rhan o'n rhaglen waith barhaus; a sut yr 
ydym yn bwriadu mesur newid mewn ymddygiad ar draws 
sefydliadau partner.  
 
Byddwn yn edrych ar yr holl argymhellion ac yn ystyried y rhain yn 
ystod 2019/20.  
 
Gallwch ddarllen yr adroddiadau i Bwyllgor Craffu'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, ac argymhellion y Pwyllgor, ar: 
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/About-
Us/PublicServicesBoardScrutiny.aspx  
 
 
 
 
 
 

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/About-Us/PublicServicesBoardScrutiny.aspx
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/About-Us/PublicServicesBoardScrutiny.aspx
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6. Heriau a gwersi a ddysgwyd 
Mae ein dull gweithredu wedi bod yn un positif iawn ar gyfer y 
rhaglen waith gymhleth hon; fel yr ydym yn ei ddweud yn 
gynharach yn yr adroddiad hwn, petai'n hawdd gwella llesiant 
yna byddem yn gwneud hynny yn barod.  
 
Mae'r modd y mae rhai grantiau cyllido yn cael eu dyrannu yn 
ein herio gyda'u meini prawf tynn a chyfyngiadau ar y modd y 
gellir defnyddio'r arian.  Byddai rhywfaint o hyblygrwydd yn y 
modd yr ydym yn gallu defnyddio grantiau i gyflawni ein 
hamcanion yn hynod o ddefnyddiol ac i'w groesawu'n gynnes.  
 
Mae yna yrwyr cenedlaethol sy’n dweud pryd y dylem 
ymgysylltu neu ymgynghori â'n cymunedau, ac yn aml mae 
hyn yn golygu ein bod yn gofyn sawl gwaith i'n cymunedau 
mewn cyfnod gweddol fyr. Rydym yn gweithio ar wella'r modd 
yr ydym yn rhannu ein gwybodaeth leol sy'n deillio o waith 
ymgysylltu, ac ar gynnal ymgysylltiad ar y cyd lle bynnag y bo 
hynny'n bosibl.  Byddai aliniad gwell ar lefel genedlaethol yn 
ddefnyddiol iawn.  
 
Rydym yn edrych i weld sut y gallwn wella ein hymgysylltiad 
trwy'r cyfryngau cymdeithasol.  Mae yna gyfyngiadau ar y 
llwyfannau y gall rai sefydliadau eu defnyddio. Rydym hefyd yn 
ymwybodol o'r ffaith fod y cyfryngau cymdeithasol yn 
ddiwylliant 24/7 lle y mae pobl eisiau ymateb ar unwaith, ac nid 
oes gan bob un ohonom y capasiti i weithio fel hyn.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Mae yna rai meysydd cydweithio sy'n gofyn am fewnbwn gan 
swyddogion nad oes ganddynt gysylltiad agos at y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  Mae yna adegau pan fydd 
sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion a galwadau sefydliadau 
unigol a gwaith partneriaeth yn waith anodd ei reoli, ac mae 
arnom angen gwneud mwy i edrych ar ein capasiti a'n 
hadnoddau er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn dod yn ei flaen 
y ddigon cyflym.   
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Datblygu rhwydwaith o 
ardaloedd naturiol 

gweithredol, sydd wedi eu 
cysylltu, ac sy'n cefnogi 

anghenion llesiant 
poblogaethau lleol nawr ac 

yn y dyfodol.

Mae partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn gweithio gyda phobl leol, 

cynghorau tref a chymuned, ysgolion a chlybiau 
chwaraeon er mwyn adnabod anghenion 

hamdden, nawr ac yn y dyfodol, er enghraifft 
mannau chwarae, chwaraeon a hamdden, 

rhandiroedd, ardaloedd amwynder a mannau 
gwyrdd. Yna gallwn gydweithio i ddarparu'r 

ardaloedd hyn a'u rheoli'n well er mwyn gwella 
a chefnogi llesiant pobl

Rydym yn gweithio gyda 
phobl leol ac arbenigwyr ar 
gadwraeth i sicrhau bod ein 

hucheldiroedd yn fwy 
cydnerth: adfer ein 

mawndiroedd a 
biomrywiaeth; dal carbon a 

lliniaru llifogydd: lleihau 
ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a 
throseddau yn erbyn y 

dirwedd ar dir comin; adfer a 
rheoli'r grug; atal tanau 

gwyllt, tipio anghyfreithlon a 
gyrru'n anghyfreithlon oddi ar 

y ffordd

Rydym wedi sicrhau cymorth 
arbenigol i'n cynorthwyo i 

ddatblygu strategaeth seilwaith 
gwyrdd ar y cyd a fydd yn 

berthnasol i bob man gwyrdd sy'n 
eiddo cyhoeddus, a thir comin yn 

Ward Blaenafon

Rydym wedi penodi 
cydlynydd gwirfoddoli ac 

felly mae gennyn well 
cysylltiad gyda phobl leol 
ac rydym yn cydweithio i 

wella'n tirweddau 
naturiol

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 
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Datblygu ymatebion 
addasol a lliniarol i 

effeithiau newid 
hinsawdd.

Mae'r adolygiad o'r seilwaith ar gyfer cerbydau trydan 
wedi edrych ar leoliad presennol pwyntiau gwefru a 

lleoliad posibl ar gyfer pwyntiau gwefru eraill. Ochr yn 
ochr â hyn, mae'r adolygiad wedi edrych ar bob 

cerbyd a ddefnyddir gan y gwasanaethau cyhoeddus a 
faint o'r rhain allai fod yn rhai trydan neu gael eu 

pweru gan ddau danwydd. Roedd yr adolygiad hwn 
yn cwmpasu pum ardal Gwent ac yn cynnwys 
mwyafrif partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus

Cafwyd astudiaeth yng 
ngogledd Torfaen fel rhan o 

brosiect rhanbarthol, i ddeall 
patrymau tywydd eithafol a 

sut yr ydym yn ymdopi â nhw. 
Bydd cyfweld pobl ym 

Mlaenafon ynghylch sut y 
maent wedi mynd i'r afael â 
chyfnodau o wres aruthrol, 

llifogydd ac eira trwm, a gosod 
hynny wrth ochr yr hyn y mae 

gwasanaethau cyhoeddus 
wedi ei wneud yn yr amodau 
tywydd hyn i helpu pobl ac i 

barhau i redeg gwasanaethau, 
yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni 
o'r hyn y mae arnom angen ei 

wneud yn y dyfodol

Mae'r gwaith yr ydym yn ei wneud 
mewn perthynas â datgarboneiddio ar 

raddfa Gwent, ond rydym hefyd yn 
gweithio'n agos gyda Bargen Ddinesig 

Priffddinas-Ranbarth Caerdydd er 
mwyn rhannu gwersi allweddol a 

ddysgwyd ac archwilio cyfleoedd ar 
gyfer cysylltiadau ehangach yn y 

dyfodol

Rydym hefyd wedi bod yn rhan o 
astudiaeth estynedig i edrych ar 
y posibiliadau o ran cerbydau a 
bwerir gan hydrogen ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus a 
phwyntiau gwefru celloedd 

tanwydd hydrogen. Mae hyn yn 
mynd law yn llaw gyda'r 

astudiaeth ar gerbydau trydan ac 
yn gyfle i ni edrych ar yr holl 
opsiynau ar gyfer y dyfodol

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 
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Rhoi'r dechrau gorau 
posibl mewn bywyd i 

blant a phobl ifanc

Roedd datblygu cynnig llesiant ar gyfer plant a phobl 
ifanc (0 - 25 oed) yn cynnwys mapio gwasanaethau 
er mwyn i ni ddeall yn well beth sydd ar gael, ble a 
phryd; i bwy y mae'r gwasanaethau hyn a sut y  gall 

pobl gael mynediad atynt. Bydd hyn yn galluogi 
gweithwyr proffesiynol a phartneriaid sy'n gweithio 
gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc i gynllunio a 

darparu cymorth yn fwy effeithiol

Mae'r blynyddoedd cynnar 
yn cynnwys cynyddu'r nifer 
sy'n derbyn gofal plant rhad 

ac am ddim a sicrhau bod 
teuluoedd yn derbyn y 

cymorth sydd ar gael ar gyfer 
sgiliau iaith

Rydym yn gweithio ar gynyddu 
ymwybyddiaeth o Hawliau Plant a sicrhau 

bod pob partner yn gwbod pryd a sut i 
ymgysylltu â phlant a phobl ifanc. Rydym 

hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc i 
ddatblygu Senedd i Bobl Ifanc Torfaen fel ei 
bod yn tynnu ynghyd yr wybodaeth ar gyfer 
fforymau ieuenctid a chynghorau ysgol a fel 
y bydd yn lle naturiol i bartneriaid y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus fynd i'w 
cynnwys ymhob agwedd ar ein gwaith ar 

wella llesiant ar gyfer cenedlaethau'r 
dyfodol

Llwybrau Positif yw ein 
gwaith ar gadw'r nifer o bobl 

ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant, mor isel â 
phosibl.  Mae'r cydweithio 

rhwng grwpiau datrys 
problemau a phartneriaid yn 

ein galluogi i helpu pobl ar 
gam cynnar a'u cefnogi i 

gadw ymgysylltiad ac i ddod 
o hyd i'r llwybr cywir iddyn 

nhw

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 
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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 
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Trechu patrymau tlodi 
sy'n pontio'r 

cenedlaethau a datblygu 
cydnerthedd 
economaidd

Mae'r Grŵp Prosiect Diwygio Lles yn tynnu 
partneriaid ynghyd o wasanaethau cyngor a 

chymorth a swyddogion yr awdurdod lleol a'r 
Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r Grŵp hwn 

yn edrych ar bolisi cenedlaethol ar fudd-
daliadau, patrymau tlodi lleol a'r gwasanaethau 

sydd ar gael. Mae wedi datblygu ymgyrch i 
geisio helpu pobl sy'n byw mewn tlodi i reoli eu 

harian a thalu eu biliau

Rydym wedi cynnal gweithdai a 
chyfarfodydd un i un gyda 

phartneriaid lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol er mwyn deall yn 
well y ddeddfwriaeth a'r polisïau 

yn ogystal â gwasanaethau 
presennol. Rydym wedi 

defnyddio'r gwaith hwn i 
ddatblygu rhaglen waith y 

byddwn yn dechrau ei chyflawni 
yn 2019 

Mae yna gysylltiad agos rhwng ein 
rhaglen waith a'r nod o ddatblygu 
sgiliau ac mae ganddi dair thema y 
byddwn yn canolbwyntio arnynt:

Datblygu sgiliau; Cydlynu 
gwasanaethau; Uchafu cyfleoedd

Rydym wedi edrych ar waith 
y Grŵp Prosiect Diwygio Lles 
er mwyn deall pa waith arall 
y mae angen i ni ei wneud i 
gefnogi teuluoedd ac i atal 
plant ac wyrion rhag byw 

mewn tlodi pan fyddant yn 
tyfu'n hŷn

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 
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Gwella sgiliau lleol trwy 
gynllunio'r gweithlu, 

hyfforddiant, 
prentisiaethau a 

chyfleoedd i wirfoddoli

Rydym wedi cwrdd â busnesau, colegau, 
cynghorwyr gyrfaoedd, arweinwyr cynlluniau 

prentisiaeth a rheolwyr gwasanaethau cyhoeddus. 
Rydym wedi casglu gwybodaeth am waith 

Cyflogadwyedd, yr Economi Sylfaenol, y Farchnad 
Lafur, Cynllunio, rhaglenni gwirfoddoli a 

hyfforddiant, Prentisiaethau, polisi'r Undeb 
Ewropeaidd a chyllid allanol, caffaeliad ar draws 
gwasanaethau cymdeithasol, hybiau cymunedol, 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a 

Thasglu'r Cymoedd

Rydym yn defnyddio'r 
wybodaeth a gasglwyd i 

wneud mwy i gefnogi pobl i 
ddatblygu sgiliau y bydd 

busnesau lleol a rhanbarthol 
yn chwilio amdanynt nawr ac 

yn y dyfodol

Byddwn yn uchafu cyfleoedd ac yn cefnogi pobl i 
godi eu dyheadau ac i gyflawni eu potensial. 

Byddwn yn gweithio gyda busnesau a chyflogwyr 
lleol er mwyn datblygu'r gweithlu medrus y mae 
arnynt ei angen.  Byddwn yn cysylltu gyda gwaith 

sydd ar y gweill ar drechu patrymau tlodi trwy 
gynyddu tai fforddiadwy o ansawdd da a 

thechnolegau digidol i gadw pobl yn gysylltiedig, 
a thrwy ymelwa ar gyfleoedd gan Fargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Thasglu'r 
Cymoedd

Byddwn yn cydlynu 
gwasanaethau cyhoeddus 

fel nad ydym yn cystadlu yn 
erbyn ein gilydd a fel y 
gallwn ddefnyddio ein 

harbenigedd, ein systemau 
a'n gwybodaeth i gefnogi 
pobl a'r economi lleol yn 

well

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 
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Creu cymunedau diogel, 
hyderus a hybu 

cydlyniant cymunedol

Rydym wedi defnyddio'r Hyb Diogelwch 
Cymunedol i dynnu partneriaid ynghyd er 

mwyn trafod mannau trafferthus a chynllunio 
ymatebion cynnar gan y sefydliad neu'r 

gwasanaeth gorau ar gyfer y sefyllfa. Yn ôl yr 
angen, rydym wedi ymateb yn sydyn i roi sylw i 
faterion cymunedol cyn iddynt ddwysau. Trwy 
gydweithio, rydym wedi llwyddo i leihau tanau  

gwair bwriadol. 
Rydym wedi rhannu 

gwybodaeth am bobl ifanc 
mewn ysgolion er mwyn 

cynllunio cymorth ar gyfer y 
plentyn a'r teulu i atal 

unrhyw ymddygiad troseddol 
neu wrthgymdeithasol rhag 

gwaethygu. 

Rydym wedi gweithio gyda 
phobl ifanc 14 - 25 oed i godi 

ymwybyddiaeth ac i'w 
haddysgu am berthnasoedd 
iach ac afiach gyda'r nod o'u 
cadw'n ddiogel ar-lein ac ar 

droed

Defnyddiom wybodaeth gan yr 
heddlu, y gwasanaeth tân, iechyd 

ac eraill er mwyn darparu 
darluniau lleol o droseddu ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol ar 
gyfer Cwmbrân, Pont-y-pŵl a 

Blaenafon fel y gallwn gynllunio 
ein gwasanaethau yn well ac 

ymateb i batrymau a 
digwyddiadau sy'n newid

Mae Iechyd a'r Gwasanaeth 
Tân wedi cydweithio i 

adnabod cleifion hyglwyf 
(dementia, oed, anabledd) ac 

wedi darparu cyngor ar 
ddiogelwch yn y cartref a 

larymau.

Rydym newydd ddechau 
gweithio gyda disgyblion 9 -

11 oed yn Ysgol Gynradd 
Blaenafon ar y fenter Heddlu 

Bach

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 
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8. I grynhoi 

Mae ein Cynllun Llesiant yn cyflwyno gweledigaeth a fframwaith hirdymor ar gyfer gwella llesiant llefydd a phobl Torfaen dros y 25 i 30 
mlynedd nesaf. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, rydym wedi cydweithio fel Bwrdd i ddatblygu ein perthnasoedd a'n dealltwriaeth o sut y gall 
bob partner gyfrannu at wella llesiant yn Nhorfaen. Rydym wedi gofyn i swyddogion ar draws ein sefydliadau i arwain ar yr amrywiol 
raglenni gwaith ac yn eu cefnogi wrth iddynt blymio'n ddyfnach ac archwilio achosion wrth wraidd y materion, arfer gorau ac atebion posibl 
i'r saith nod a nodir yn ein Cynllun Llesiant. Rydym wedi cynnwys ein cymunedau ac yn datblygu hyn ymhellach fel bod mwy o bobl yn 
teimlo'n rhan o'r gwaith ac yn dod yn rhan o'r gwaith.  

Mae ein gwaith cynnar yn ein harwain at gamau gweithredu a fydd yn dechrau cael effaith a byddwn yn gwneud mwy i newid ein 
hymddygiad ac i weithredu mewn ffordd a fydd, yn ein barn ni, yn gymorth i ni oll i gyflawni ein targedau ac i wella llesiant ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol.  

Yn yr atodiadau, ceir mwy o fanylion am yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud, ac i ba gyfeiriad yr ydym yn mynd. Yn Atodiad un ceir 
gwybodaeth am y blaenoriaethau rhanbarthol ac yn Atodiad dau nodir beth yr ydym wedi ei wneud hyd yn hyn ar bob un o'r nodau lleol. 
Yn Atodiad tri ceir trosolwg o'r cyllid yr ydym wedi ei sicrhau yn ystod 2018/19. Lle bo’r cyllid hwn ar lefel ranbarthol, rydym yn dangos 
swm cyfrannol ar gyfer Torfaen gyda nodyn yn dweud ein bod yn elwa o'r symiau ehangach a ddyfarnwyd.   

  

Diolch am ddarllen yr adroddiad hwn ac am ymddiddori yn ein gwaith. 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen 

 

Gallwch gysylltu â ni yn:  

Uned Cefnogi'r Gwasanaethau Cyhoeddus,  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen,  
Y Ganolfan Ddinesig, 
Pont-y-pwl  
NP4 6YB  

E-bost: pssu@torfaen.gov.uk  

mailto:pssu@torfaen.gov.uk
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ATODIAD 1 - BLAENORIAETHAU RHANBARTHOL 

Yn y tabl isod, dangosir y blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar draws pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, gydag adroddiad 
cryno ar gynnydd pob un. 

Grid Gwyrdd Gwent 
Mae'r gwaith hwn yn golygu gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau naturiol er mwyn hybu llesiant.  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n 
arwain y gwaith, gan dynnu ynghyd ymarferwyr ar draws y rhanbarth i ffurfio Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent.  Yn ystod 2018/19, 
nododd y grŵp hwn y camau gweithredu strategol i’n galluogi i gyflawni'n lleol, sef: 
 Adnabod cyfleoedd lleol er mwyn i'n safleoedd gwarchodedig, yr amgylchedd naturiol a'r amgylchedd adeiledig gyfrannu at 

gydnerthedd rhwydweithiau ehangach o gynefinoedd sy'n flaenoriaeth yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn i wella cydnerthedd 
ecosystemau a chyflawni gwasanaethau ecosystem, gefnogi cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar raddfa'r 
dirwedd.   

 Sefydlu diwylliant newydd o gydweithio ar draws y rhanbarth o ran rheoli'r Seilwaith Gwyrdd, cyfleoedd llesiant a gwerth 
ychwanegol cydweithio; 

 Taclo'r bygythiadau i ecosystemau cydnerth ar y raddfa briodol;  
 Gwireddu’r effeithlonrwydd a ddaw wrth gyflwyno gwasanaethau;  
 Estyn dulliau gweithredu arfer gorau allan ar draws y rhanbarth.  

Ar y cyd, paratowyd cais a chawsom gadarnhad ym mis Mawrth 2019 ein bod wedi sicrhau £1.8m gan Lywodraeth Cymru trwy eu 
ffrwd grantiau 'Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru'. Gydag 20% o arian cyfatebol bydd hwn yn darparu cyfanswm o 
£2.2m dros y 3 blynedd nesaf (Cyngor Sir Fynwy sy'n lletya'r cais) ynghyd â £562k pellach i ariannu sylfaen dystiolaeth integredig 
dan gais 'Resilient Greater Gwent' (a arweinir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau-Gwent).  Bydd yr arian hwn yn cefnogi swyddog 
rhanbarthol a gweithgareddau rhanbarthol, gan weithio ar draws yr ardal gyda holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
dros y tair blynedd nesaf, er mwyn arwain gweithgarwch ar y cyd sy'n ystyried iechyd ecosystemau a'r ymyraethau angenrheidiol ar 
y raddfa briodol.  
Bydd hyn yn cael ei wneud trwy edrych ar yr achos wrth wraidd y mater ac atal bygythiadau a risgiau i gydnerthedd hirdymor.  Yna 
treialu ymyraethau newid ymddygiad lle'r ydym yn dysgu gan arfer gorau ac yn gweithredu'r arfer gorau ar raddfa fwy.  
Trwy'r nod rhanbarthol hwn, mae aelodau o bob un o'r pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ardal Gwent wedi ymrwymo i 

gynllunio a chyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac i ystyried effeithiau mwy hirdymor (hinsawdd) pob polisi ac arfer sy'n bodoli.  

Bydd y gwaith hwn yn mynd law yn llaw gyda'n gweithgarwch fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ddatblygu rhwydwaith o 
ardaloedd naturiol gweithredol, fel yr adroddir yn adran 4 yn y prif adroddiad.  
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Climate Ready Gwent  
Mae hyn yn golygu gweithio tuag at gydnerthedd hinsawdd a lleihau allyriannau carbon y rhanbarth ac mae hefyd yn cael ei arwain 
gan Gyfoeth Naturiol Cymru gan weithio gyda holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws ardal Gwent.   

Astudiaeth ar Seilwaith Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan 
Cyfunwyd cyfraniadau cyllid gan Gyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, y pum awdurdod lleol, Heddlu Gwent, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.  Mae hyn wedi ein galluogi i dynnu arbenigwyr i mewn o Urban 
Foresight er mwyn cynnal astudiaeth ar seilwaith pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Edrychwyd ar safleoedd penodol ar draws y 
rhanbarth sy'n eiddo i bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (ac sy'n bodloni meini prawf OLEV (Office for Low Emission 
Vehicles) ar gyfer cyllid) er mwyn cefnogi'r gwaith o estyn pwyntiau gwefru trydan allan - yn syml, edrych i weld beth sydd eisiau, a 
ble.   
Mae'r astudiaethau yn cynnwys edrych ar opsiynau plwgio i mewn ar gyfer cerbydau sy'n eiddo i'n gwasanaethau ac yn cael eu 
defnyddio ganddynt, a cherbydau sy'n eiddo i aelodau'r cyhoedd;  bydd yn gymorth i ni edrych ar ein safleoedd a'n hardaloedd lle 
nad oed unrhyw fannau parcio penodol oddi ar y stryd i berchnogion cerbydau plygio i mewn i wefru cerbyd trydan, a pha gyllid sydd 
ar gael i roi sylw i hyn.  

Daeth yr astudiaeth hon i fwcl ym mis Ebrill 2019 a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i oleuo ein camau nesaf.  

Adolygiad o'n Fflyd Cerbydau Trydan 
Nod y gwaith hwn yw adnabod y cerbydau y gallem ddefnyddio fflyd drydan yn eu lle - yn y bôn, cynnal adolygiad strategol o'r fflyd 
fel trosolwg, ar gyfer pob un o'r pum awdurdod lleol yng Ngwent a hefyd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Gwasanaeth 
Tân ac Achub De Cymru a Heddlu Gwent.  Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi eu cynnwys yn y cais am eu bod newydd adolygu 
eu fflyd - ond maent wedi eu cysylltu fel partneriaid strategol.   
Cafwyd nawdd o £75k gan Dîm Datgarboneiddio Llywodraeth Cymru ac mae  Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (Yr 
Ymddiriedolaeth Garbon a'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni) yn cyflawni'r prosiect ar ein rhan.  
Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth o'r astudiaeth i wireddu cyfleoedd i leihau allyriannau carbon trwy greu "llwybr" carbon isel a 
chynaliadwy ar gyfer fflydoedd yng Ngwent.  Bydd hyn yn golygu:  

 Cytuno ar gyfleoedd i gyflwyno Cerbydau ag Allyriannau Isel Iawn (ULEVs) fel rhan o raglen barhaus i amnewid y fflyd h.y. 
cefnogi penderfyniadau sy'n gost-effeithiol wrth gaffael, rhedeg a gwaredu fflyd y sector cyhoeddus yng Ngwent.  Bydd hyn 
yn cyfrannu at effeithlonrwydd cyffredinol gwasanaethau llinell flaen trwy leihau'r costau cyflenwi sy'n gysylltiedig â chludiant. 

 Cytuno ar gyfleoedd ac arbedion ariannol trwy weithredu cerbydau cronfa er mwyn lleihau milltiroedd gan gerbydau personol.  
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Astudiaeth ar y Fflyd Celloedd Tanwydd Hydrogen a Phwyntiau Gwefru 
Eisoes, mae Cyngor Sir Fynwy wedi sicrhau arian Byw yn Glyfar Llywodraeth Cymru i archwilio'r posibiliadau ar gyfer pwyntiau gwefru 
i gerbydau Celloedd Tanwydd Hydrogen a fflyd o gerbydau Celloedd Tanwydd Hydrogen, gan benodi Jacobs ac Element Energy i 
ymgymryd â'r astudiaeth hon.  Cytunodd Byw yn Glyfar i ymestyn yr adolygiad hwn i gynnwys ardal gyfan Gwent, er mwyn gweithio 
law yn llaw gyda'r astudiaeth ar gerbydau trydan y sonnir amdani uchod, ac er mwyn sicrhau y ceir adolygiad cyflawn o gyfleoedd ar 
gyfer cerbydau trydan a cherbydau hydrogen ymhlith fflydoedd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent. Ar hyn o bryd, mae yna 
lai o gerbydau hydrogen ar gael ar y farchnad, ac felly bydd llai o atebion sydd wedi eu teilwra'n arbennig yn cael eu cynnig na'r 
astudiaeth ar gerbydau trydan, ond  byddwn yn edrych ar brif ganfyddiadau'r astudiaeth ac yn adnabod unrhyw gyfleoedd i dreialu 
cerbydau hydrogen ymhlith fflydoedd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.   

Cydweithio Ehangach – Meithrin Cysylltiadau gyda Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
Mae Climate Ready Gwent wedi gallu rhannu'r briffiau prosiect ar gyfer yr Adolygiad o'r Fflyd Cerbydau Trydan a'r Astudiaeth ar 
Seilwaith Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan, ynghyd â'r gwersi allweddol a ddysgwyd, gyda'r tîm ym Margen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd sy'n efelychu dull gweithredu Climate Ready Gwent. Wrth symud ymlaen, bydd cynllun Climate Ready Gwent 
yn chwarae rhan weithredol wrth lunio a datblygu Strategaeth Ynni Ranbarthol ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. 

Dysgu gan Brofiadau Byw 
Mae UKCP09 (Amcanestyniadau Hinsawdd y Deyrnas Unedig Y Swyddfa Dywydd) wedi adnabod sawl newid hinsawdd sy'n mynd i 
darfu ar Gymru dros y blynyddoedd sydd ar droed, er enghraifft cynnydd yn lefel y môr a thymheredd a chynnydd yn amledd achosion 
o dywydd eithafol.  Fel y nodwyd yn y pum Cynllun Llesiant yn rhanbarth Gwent, mae yna bosibilrwydd i'r newidiadau hyn gael effaith 
sylweddol ar lesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol pobl Cymru.    
Rydym wedi defnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru (a roddwyd i'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fesul rhanbarth) er mwyn 
dod ag ymgynghorwyr arloesol ac artistig i weithio gydag aelodau’r cyhoedd er mwyn dal eu profiadau byw o gymunedau a thirweddau 
sydd wedi profi tywydd eithafol yn y gorffennol, er mwyn i ni allu dysgu a chynllunio'n well / ymateb i ddigwyddiadau o'r fath yn y 
dyfodol.  

Mae swyddogion lleol wedi ymgysylltu'n llwyr â phob agwedd ar y gwaith a amlinellir uchod gan ei fod yn bodloni ac yn cyflawni ein 
nod lleol, fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, o ddatblygu ymatebion addasol a lliniarol ar gyfer effeithiau newid hinsawdd.   

Cafwyd cyllid ar lefel ranbarthol ar gyfer pob agwedd ar ein gwaith a amlinellir uchod, gyda chyfanswm o £170k. Mae Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn elwa o hyn ac mae'n annhebygol y byddai'r cyllid hwn wedi bod ar gael ar lefel leol.  Yn 
Atodiad 3, ceir manylion y ffynonellau cyllid a'r symiau ar gyfer 2018/19. 



 

23 
 

Lleihau anghydraddoldebau canser 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy'n arwain y gwaith hwn ac mae grŵp arweinwyr a phrif swyddogion gwasanaethau 
cyhoeddus (G10) wedi cytuno i ddefnyddio adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd fel sylfaen i ddatblygu camau 
gweithredu ar draws y rhanbarth, gan gynnwys pob un o bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, er mwyn mynd i'r afael â'r 
materion sylfaenol.  Bu swyddogion yn treulio ail hanner 2018/19 yn manylu ar y gwaith ac yn dechrau meithrin perthnasoedd a 
rhwydweithiau gyda'r staff hynny sydd yn y lle gorau i symud y camau gweithredu priodol yn eu blaen.  Gellir gweld adroddiad y 
Cyfarwyddwr ar: 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/866/ABG%20DPH%20Annual%20Rep%20%2810%29.pdf  

Un agwedd yw model Hyfforddi'r Hyfforddwyr ar gyfer prosiect peilot Hyrwyddwyr Sgrinio er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith 
unigolion yng Ngwent a'u grymuso i ddewis yn ddeallus ynghylch cael eu sgrinio.  Trwy gynyddu niferoedd yr Hyfforddwyr, y bwriad 
yw cynyddu nifer y sesiynau a gyflwynir ac, yn sgil hynny, nifer yr Hyrwyddwyr Sgrinio sy'n cael eu hyfforddi ledled Gwent. Roedd y 
camau a gymerwyd yn 2018/19 yn cynnwys: 

 Cyflwyno un sesiwn Hyfforddi'r Hyfforddwyr ym mis Chwefror gan y Tîm Ymgysylltu ar gyfer Sgrinio, i naw unigolyn ('Hyfforddwr') 
yr oedd y Tîm Iechyd y Cyhoedd wedi eu canfod.  Roedd yr unigolion hyn yn cynnwys y Tîm Iechyd y Cyhoedd, Rhwydwaith 
Rhieni Caerffili a staff Casnewydd Fyw.   

 Ar hyn o bryd, mae rhaglen o hyfforddiant yn cael ei datblygu ar gyfer Hyrwyddwyr Sgrinio ar y cyd â phartneriaid lleol, gan 
gynnwys y sector gwirfoddol, ac mae’n targedu’n benodol yr ardaloedd difreintiedig, y rheiny sydd â nam synhwyraidd ac ati. Bydd 
y rhaglen hon yn cael ei rhannu gyda phartneriaeth swyddogion Gwent pan fydd ar gael.  Eisoes cyflwynwyd un sesiwn hyfforddiant 
ar gyfer Hyrddwyr Sgrinio, a Chynghrair Gwirfoddol Torfaen oedd yn ei hwyluso.  

 Mae aelod o'r Tîm Iechyd y Cyhoedd yn datblygu ac yn mynd i gyflwyno Hyfforddi'r Hyfforddwyr i unigolion allweddol y mae wedi 
eu hadnabod, gan sicrhau bod gennym rwydwaith o Hyfforddwyr ledled Gwent.   

 Datblygwyd fframwaith gwerthuso, sy'n neilltuo amser i adolygu'r cynllun peilot ym mis Mawrth 2020.  

Mae'r gwaith hwn yn cefnogi ein nod lleol ar gyfer ffyrdd iach o fyw a heneiddio'n dda.  

Cysylltiadau Cymunedol Ymatebol yng Nghefn Gwlad 

Cyngor Sir Fynwy sy'n arwain y gwaith hwn ac mae wedi llwyddo i sicrhau £1.25m o gyllid Govtech Catalyst gan Gabinet y Deyrnas 
Unedig wedi ei gysylltu at y Fenter Ymchwil Busnesau Bach - i ysgogi twf economaidd, gan alluogi busnesau bach i ddod o hyd i 
lwybrau newydd at y farchnad, a datrys rhai o'r heriau mawr y mae'r Sector Cyhoeddus yn eu hwynebu ar yr un pryd. Yr Her Menter 
Ymchwil Busnesau Bach yr ydym yn canolbwyntio arni yw mynd i'r afael â phroblem gymhleth a chyffredin unigrwydd, sy'n prysur 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/866/ABG%20DPH%20Annual%20Rep%20%2810%29.pdf
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ddod yn epidemig iechyd a chymdeithasol ar gyfer cenedlaethau hen ac ifainc.  Mewn ardaloedd gwledig, gellir gweld mwy o achosion 
o unigrwydd ac ynysu cymdeithasol gan fod y demograffeg yn heneiddio ac oherwydd darpariaeth cludiant gyfyngedig. 
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/her-govtech-catalyst/ 

Mae pum cwmni wedi gwneud gwaith cychwynnol yn ystod Rhagfyr 2018 ac Ionawr a Chwefror 2019 a bydd Cabinet y Deyrnas 
Unedig yn penodi dau gwmni arall yng Ngwanwyn 2019 ac yn dyrannu £1m arall iddynt er mwyn datblygu cynnyrch yn barod i'w 
lansio ar y farchnad.  Bydd y gwaith y mae Cyngor Sir Fynwy yn ei wneud yn cynnwys partneriaid eraill ac yn ein galluogi i estyn 
allan yr hyn a ddysgwyd ar draws ein cymunedau gwledig a threfol .  
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/2018/12/cyngor-yn-cynnal-y-pump-uchaf-yn-govtech-i-atal-unigrwydd-a-gwella-cludiant-yn-sir-fynwy/ 

Bydd y gwaith hwn yn cefnogi ein nod lleol o sicrhau cydnerthedd economaidd a gwella sgiliau er mwyn bodloni anghenion busnesau 
yn ein hardal yn y dyfodol, ac mae hefyd yn effeithio ar ein nod o gefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio'n dda.  

Cyfleoedd i Uchafu Asedau Gwent 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn arwain ein dull gweithredu ar y cyd fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gysylltu i mewn 
i waith Llywodraeth Cymru ar ehangu ei Gweithgor Asedau Cenedlaethol;  mae hyn yn cynnwys grwpiau cyflenwi rhanbarthol, yn 
seiliedig ar ffiniau'r Byrddau Iechyd. Trwy dynnu ynghyd rheolwyr asedau ar draws gwasanaethau cyhoeddus, y nod yw  rhyddhau 
arbedion effeithlonrwydd, gan ddatblygu offer sy'n galluogi ac yn hwyluso cydweithio. Ffocws y trafodaethau cynnar oedd cael y bobl 
iawn i ddod at y bwrdd a deall asedau a straen pob sefydliad.   

Dull gweithredu a oleuwyd gan y Rhaglen Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) ar gyfer cyflwyno gwasanaethau 
cyhoeddus a diogelwch cymunedol 
Pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru, y pedwar Prif Gwnstabl ac Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n arwain y gwaith 
hwn.  Mae'n edrych ar newid sut y mae'r heddlu ac asiantaethau partner yn trafod y bobl fwyaf hyglwyf yn y gymdeithas.  Mae'r 
rhaglen Profiad Niweidiol yn Ystod Plentyndod yn edrych ar y gweithredoedd cynnar sy'n effeithio ar bobl trwy gydol eu bywydau a 
sut y gall ein gwasanaethau cyhoeddus wneud gwahaniaeth.   
Hyd yn hyn, mae'r gwaith wedi cynnwys hyfforddi swyddogion yr heddlu a swyddogion tai i weld arwyddion trawma a hyglwyfedd ac 
i allu ymateb yn gynnar ac yn effeithiol.  Ochr yn ochr â hyn, rydym yn edrych ar y galw am ein gwasanaethau, ein capasiti a systemau 
i gefnogi ein swyddogion pan fyddant yn dod ar draws unigolyn hyglwyf.  Rydym yn edrych ar yr hyn y mae canolfannau rheoli'r 
heddlu a phwyntiau cyswllt llinell flaen eraill yn ei wneud nawr, a'r cymorth ychwanegol y mae arnom angen ei roi i'n swyddogion. 
Rydym yn profi systemau newydd er mwyn i ni allu gwella ein gwaith diogelu a diogelwch cymunedol gyda phartneriaid ar draws ein 
gwasanaethau.    

https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/her-govtech-catalyst/
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/2018/12/cyngor-yn-cynnal-y-pump-uchaf-yn-govtech-i-atal-unigrwydd-a-gwella-cludiant-yn-sir-fynwy/
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Mae'r gwaith hwn wrth wraidd ein nod lleol o roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc ac mae'n effeithio ar nodau 
eraill fel ffyrdd iach o fyw a heneiddio'n dda a chymunedau diogel, hyderus.   

Senarios ar gyfer y Dyfodol 
Er nad yw senarios ar gyfer y dyfodol yn flaenoriaeth rhanbarthol ar wahân, rydym wedi defnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru i 
gefnogi Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar lefel ranbarthol i weithio gydag arbenigwyr i edrych ar senarios ar gyfer y dyfodol a 
sut y gallent effeithio arnom ni fel rhanbarth ac yn Nhorfaen. Mae arnom angen rhagweld y pethau a allai ddigwydd oherwydd 
rhesymau naturiol, gwleidyddol, technegol, cyfreithiol neu fusnes neu resymau eraill.  Mae Ash Futures yn arbenigwyr yn eu maes 
ac wedi ein cynorthwyo i ystyried beth fydd yn digwydd i'n cymunedau, a'n gallu fel gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni llesiant ac i 
gynnal llesiant.  Rydym wedi cynnal gweithdai lle y mae ein harweinwyr ac uwch-reolwyr wedi dod at ei gilydd gyda staff llinell flaen 
a phobl ifanc i edrych ar ddewis o sefyllfaoedd neu senarios posibl a allai godi.  Roedd y rhain yn cynnwys senarios sy'n ganlyniad i 
gynhesu byd-eang, cynnydd mewn deallusrwydd artiffisial (AI), twf neu ddirywiad economaidd, newid yn y boblogaeth, newidiadau i 
wleidyddiaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol, ond nid oedd y senarios wedi eu cyfyngu at y rhain. 

Nawr, mae gennym lawer o wybodaeth ac offer i'n helpu i ystyried y senarios a'r effeithiau posibl pan fyddwn yn cynllunio ein rhaglenni 
gwaith.  Nid gwyddor union yw'r gwaith hwn ac mae edrych i'r dyfodol yn cynnwys elfen o newid gan fod cymaint o ddylanwadau a 
phosibiliadau. Rhaid i ni gadw llygad barcud a dilyn unrhyw ddatblygiadau.  Bydd defnyddio'r wybodaeth hon yn gymorth i ni fod yn 
hyblyg yn y modd yr ydym yn cynllunio ac yn addasu dros y tymor byr, canolig a hir.  
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ATODIAD 2:  NODAU LLESIANT TORFAEN 

Dengys y tabl hwn y cynnydd ar gyfer pob un o'r saith nod llesiant.  Cofiwch y ceir trosolwg cryno yn adrannau 4 a 7 yn y prif adroddiad 
ac y gallwch wylio'r ffilm fer ar (www.torfaenpublicservicesboard.co.uk ) 

1. Datblygu rhwydwaith o ardaloedd naturiol gweithredol, sydd wedi eu cysylltu, ac sy'n cefnogi anghenion 
llesiant poblogaethau lleol nawr ac yn y dyfodol.  

Y noddwr yw Huw Jakeway, Prif Swyddog Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Rydym wedi edrych ar dri phrif faes gwaith yn ystod 2018/19 -  

 Cynllunio ar gyfer y Galw am Gyfleusterau Hamdden yn y Dyfodol 
Rydym wedi ymgynghori er mwyn asesu'r angen am feysydd chwarae at ddibenion hamdden, er mwyn bwydo Strategaeth 

Seilwaith Gwyrdd ehangach a'r Cynllun Datblygu Lleol sydd ar droed.   Roedd cwmpas y gwaith yn cynnwys Mannau Chwarae, 
Ardaloedd Chwaraeon a Hamdden, Rhandiroedd, Mannau Gwyrdd Naturiol ac Amwynderau. 

 Paratoi Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Gynhwysfawr 

Roedd mwyafrif partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn berchen ar dir a oedd yn cynnwys mannau gwyrdd, ac mae 
pob un wedi ymrwymo i gydweithio i reoli'r ardaloedd naturiol hyn.  Treuliom rai misoedd yn ymchwilio i'r ffordd orau o fynd 

i'r afael â'r nod hwn, a daethom i'r casgliad nad oedd gennym yr arbenigedd na'r capasiti i roi sylw llawn i'r materion yr ydym 
yn eu hwynebu, ar hyn o bryd.   

Rydym wedi llwyddo i sicrhau grantiau gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru gyda chyfraniadau gan Gyngor 

Bwrdeistref Sirol Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Heddlu Gwent, Tai Bron Afon a Chartrefi Melin, gan roi swm 
o £50k i ni.  Mae hyn wedi ein galluogi i benodi cymorth arbenigol i weithio gyda rheolwyr asedau ac ystadau, swyddogion 

trafnidiaeth a swyddogion eraill er mwyn:   

 Meithrin bioamrywiaeth a chydnerthedd ecolegol 

 Taclo defnydd anghyfrifol o fannau gwyrdd  

 Adnabod cyfleoedd strategol i ddatblygu rhwydweithiau teithio actif a hybu gweithgarwch awyr agored  

 Meithrin cydnerthedd yn erbyn newid hinsawdd a gwell cydbwysedd ar gyfer straen oherwydd defnydd tir  

 Uchafu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, gwirfoddoli a phrentisiaethau sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol.     

Mae yna waith pellach ar y gweill ar raddfa ranbarthol ac adroddir ar y gwaith hwn yn Atodiad 1.   

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/
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 Cyflawni Prosiect Ucheldiroedd Cydnerth De-ddwyrain Cymru 

Mae yna sawl llinyn i'r gwaith hwn gan gynnwys:  
Adfer mawndir er mwyn dal carbon, lliniaru llifogydd ac adfer bioamrywiaeth: Arweiniodd ymgynghoriad â pherchnogion 

tir, cominwyr a phartneriaid yn y prosiect at adnabod sawl cynllun peilot i adfer mawndir. Bydd y gwaith adfer ymarferol a 
fydd yn cael ei wneud gan gominwyr a gwirfoddolwyr, ymhlith eraill, yn dechrau yn hydref 2019.   
Y British: Paratoi Cynlluniau Rheoli Tir Comin ar gyfer y tir comin yn yr ardal hon.  Mesurau ymarferol i leihau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a throseddau yn erbyn y dirwedd trwy osod giât, meini mawr a byndiau.  Mae'r prosiect hefyd wedi ariannu 
torrwr ffustio i reoli'r prysglwyni er mwyn lleihau'r perygl o dân a hwyluso pori er budd cadwraeth.   

Rheoli'r grug: Roedd cynllun peilot i reoli grug yn cynnwys torri Comin Blorens (Torfaen) a Mynydd Maen (Torfaen / Caerffili), 
ac mae ar fin dechrau ar fynydd Llanhiledd, y Coety a Mynydd James (Torfaen / Blaenau Gwent). Yn y dyfodol, ffocws y 
gwaith fydd adfer ardaloedd a ddifrodwyd gan gerbydau a beiciau'n cael eu gyrru oddi ar yr heol yn anghyfreithlon.  

Atal Tanau Gwyllt: (a) Mae'r gwasanaeth tân a'r awdurdod lleol yn datblygu cyfres o gyrsiau hyfforddiant ar gyfer llosgi dan 
reolaeth, i gominwyr, gwirfoddolwyr, perchnogion tir a rheolwyr tir; (b) Rheoli llystyfiant lle ariannodd yr awdurdod lleol, 

Cyfoeth Naturiol Cymru a'r gwasanaeth tân y costau ar gyfer hurio peiriant torri swmpus sy'n gweithio o bell i dorri'r 
strimynnau atal tân ac i wella mynediad.  Cyn hir, cyflwynir cynnig i bartneriaid i ran-ariannu'r gost o brynu'r peiriant, ac mae 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn cael ei ddrafftio rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Gwasanaeth Tân ac Achub De 

Cymru er mwyn rheoli'r gwaith yn bositif ymhell tu hwnt i'r cyfnod yr ariennir y prosiect.   
 

Troseddau yn erbyn y Dirwedd (Tipio Anghyfreithlon a Gyrru Cerbydau a Beiciau Oddi ar y Ffordd yn 
Anghyfreithlon) Presenoldeb mewn grŵp partneriaeth 'bwrdd crwn' ar gyfer troseddau yn erbyn y dirwedd3 sydd wedi 
amlygu fel offeryn allweddol i oresgyn troseddau yn erbyn y dirwedd; ar hyn o bryd, Grŵp Llywio Ucheldiroedd Cydnerth De-

ddwyrain Cymru yw'r is-grŵp cyflenwi. Mae cynlluniau rheoli troseddau yn erbyn y dirwedd a chynllun cyfathrebu yn cael eu 
datblygu ar hyn o bryd, a bydd y grŵp partneriaeth yn craffu arnynt.  Bydd y cynlluniau allweddol hyn yn arwain camau 

gweithredu ymarferol ar y tir, a bydd llawer ohonynt yn cael eu hariannu trwy'r prosiect.   

Rydym hefyd wedi sicrhau cyllid ac wedi penodi Cydlynydd Gwirfoddoli i gydlynu a chefnogi gweithgarwch gwirfoddol ledled 
Torfaen sy'n ymwneud â'r amgylchedd naturiol.   Mae hyn yn cynnig cyfleoedd i feithrin hyder, hyfforddi, gwella cyfleoedd 

cyflogaeth a gweithgarwch corfforol, ac mae hefyd yn creu cymunedau mwy cydlynol.  

                                                           
3Cadeirydd y partneriaeth bwrdd crwn yw Nick Smith, AS Blaenau-Gwent ac mae'n cynnwys ASau ac ACau o ranbarth De-ddwyrain Cymru, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 
gyfer Gwent, Heddlu Gwent, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a'r awdurdodau lleol. 
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Mae'r pum ffordd o weithio wedi eu sefydlu ar draws ein gweithgarwch ar gyfer y nod hwn:  

Integreiddio - mae ein gwaith yn cysylltu at nodau eraill Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen trwy:  
 Helpu trechu newid hinsawdd trwy ddal carbon, lleihau effaith llifogydd i lawr yr afon ac adfer bioamrywiaeth;   

 Darparu cyfleoedd hamdden i blant gan eu helpu i gael y dechrau gorau mewn bywyd;  
 Atal clefydau cronig ac annog ffyrdd iach o fyw er mwyn i bobl allu heneiddio'n dda;  
 Cefnogi datblygiad sgiliau a chynnig cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau a chyflogaeth;   

 Helpu pobl i deimlo'n ddiogel, creu cymunedau cydlynol, diogel a hyderus.  

Hirdymor -  

 Diogelu'r tir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  
 Ysgogi'r economi  gwledig a chynnig cyfleoedd i gefnogi ffermio lleol ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â chefnogi datblygiad 

sgiliau a chyfleoedd swyddi ar gyfer y dyfodol. 

 Helpu lleihau lefelau gordewdra ac anweithgarwch trwy annog pobl i fod yn actif yn yr awyr agored.  
 Cefnogi poblogaeth sy'n heneiddio trwy sicrhau mynediad at fannau gwyrdd.  

 Cefnogi cynhyrchiant bwyd yn lleol.  

Atal -   
 Lleihau newid hinsawdd a chynnal ffermio ar yr ucheldir.  

 Gwella bioamrywiaeth ac eco-gysylltedd er mwyn i genedlaethau'r dyfodol eu mwynhau. 
 Helpu lleihau gordewdra a chyflyrau sy'n gysylltiedig â gordewdra yn y dyfodol, a helpu pobl i wella'u hiechyd corfforol a'u 

hiechyd meddwl.  
 Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwella cydlyniant cymunedol.  

Cynnwys -  

 Gweithio gyda phobl leol a grwpiau gwirfoddol sydd eisoes yn bodoli fel ein bod oll yn deall sut y gallwn ofalu am ein 
hardaloedd gwledig a'u defnyddio, yn well. 

 Annog a chefnogi pobl leol i gymryd rhan nawr ac yn y dyfodol, i ofalu am ein hardaloedd gwledig. 

Cydweithio -  
 Gweithio gyda chynghorwyr lleol, clybiau chwaraeon, ysgolion, deiliaid rhandiroedd, cyfleusterau hamdden, perchnogion 

tir, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, yn ogystal â holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus.  
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Mae ein gwaith ar y nod hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol  trwy: 

Cymru lewyrchus 
Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd, creu swyddi a chefnogi datblygiad busnesau. 

Cymru gydnerth 
Gofalu am ein hamgylchedd a helpu dal carbon a lleihau effaith newid hinsawdd. 

Cymru iachach Rhoi cyfleoedd i bobl i ddod yn fwy actif ac i wella'u hiechyd corfforol a meddyliol. 

Cymru sy'n fwy 
cyfartal 

Mae croeso i bawb ymuno, boed trwy wirfoddoli neu weithio ar ein prosiectau, bod yn fwy actif neu 

fwynhau cefn gwlad a bod allan yn yr awyr agored.  

 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Sicrhau bod ein hardaloedd gwledig yn fwy diogel i bobl eu mwynhau yn ogystal â chyfleoedd i bobl 
ddod at ei gilydd, gwneud ffrindiau newydd a helpu ei gilydd.  

 

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

Cyfleoedd i ddysgu am ein hanes a hefyd i ffurfio diwylliannau a grwpiau newydd sy'n parhau i barchu 
ein hardaloedd gwledig ac i ofalu amdanynt. 

 

Cymru sy'n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang 

Gofalu am ein cynefin naturiol a'n hadnoddau naturiol. 
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2. Datblygu ymatebion addasol a lliniarol i effeithiau newid hinsawdd. 

Y noddwr yw Alison Ward, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Dyma faes sy'n cael ei symud ymlaen fel blaenoriaeth rhanbarthol fel y manylir yn Atodiad 1. Mae yna ddau brif ffrwd waith:  

Lliniaru Hinsawdd 
Mae hyn yn cynnwys edrych ar bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan; ble y mae yna bwyntiau gwefru yn barod a ble y 

gellid gosod rhai.  Faint o'r cerbydau y mae gwasanaethau cyhoeddus yn eu gweithredu nawr a allai fod yn rhai trydan neu 
danwydd deublyg yn y dyfodol. Gyda gwell mynediad at bwyntiau gwefru, gallwn hyrwyddo cerbydau trydan i'r cyhoedd.  

Yn yr un modd, rydym yn edrych ar astudiaeth ar fflyd Celloedd Tanwydd Hydrogen a phwyntiau gwefru, a byddwn yn 

defnyddio prif ganfyddiadau'r astudiaeth i adnabod unrhyw gyfleoedd i dreialu cerbydau hydrogen o fewn fflydoedd 
gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen ac yn rhanbarth Gwent.   

Addasu at yr Hinsawdd 
Fel rhan o astudiaeth ar y cyd ledled Gwent, gwnaethpwyd darn o waith ym Mlaenafon i edrych ar brofiadau lleol o dywydd 
eithafol, ac ymatebion lleol. Bydd yr hyn y gallwn ei ddysgu fel gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau yn ein helpu i 

ymdopi'n well â phatrymau tywydd eithafol mwy rheolaidd, ac ymateb yn well iddynt.  

Ar draws y ddwy ffrwd waith, cafwyd cyllid ar lefel ranbarthol ar gyfer pob agwedd ar ein gwaith a amlinellir uchod, gyda 

chyfanswm o £170k. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn elwa ar hyn ac mae'n annhebygol y byddai'r cyllid 
hwn wedi bod ar gael ar lefel leol. Yn Atodiad 3, ceir manylion y ffynonellau cyllid a'r symiau ar gyfer 2018/19. 

Mae'r pum ffordd o weithio wedi eu sefydlu ar draws ein gweithgarwch ar gyfer y nod hwn: 

Integreiddio -   
 Mae'r ffrwd waith hon yn cyfrannu at allu'r pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Ngwent i gyflawni eu cynlluniau 

llesiant.  
 Isod, dangoswn sut y mae'r gwaith yn cysylltu at y 7 nod llesiant cenedlaethol.  

Hirdymor -  
 Yn y Cynllun Llesiant, nodwyd ystod o heriau hirdymor y mae ein cymunedau yn eu hwynebu, ac y mae'n bosibl y gallent 

effeithio ar lesiant. Roedd hyn yn cynnwys newid hinsawdd a dibyniaeth ar gyflenwad cyfyngedig o danwydd ffosil.   

 Trwy gydweithio i adnabod cyfleoedd i leihau yr allyriannau carbon sy'n gysylltiedig â fflyd y sector cyhoeddus, a defnyddio 
adnoddau'r sector cyhoeddus mewn ffordd fwy clyfar, byddwn yn cyfrannu at lesiant cenedlaethau'r dyfodol.  

Atal -   
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 Bydd gweithredu i liniaru risgiau newid hinsawdd yn cyfrannu at lesiant cenedlaethau'r dyfodol.  Trwy gydweithio ar 

ddatgarboneiddio, yn hytrach na gweithio arno'n unigol, byddwn yn gwneud mwy o wahaniaeth i allyriannau yng Ngwent 

ac yn annog sefydliadau y gallwn ddylanwadu arnynt, a'n cymunedau, i ymuno.  

 Mae cerbydau allyriannau isel yn cynhyrchu llai o nwyon tŷ gwydr a llygryddion aer, gan leihau llygredd yn yr awyr agored 
a chysylltiad â llygredd sy'n gallu cael effaith andwyol ar iechyd cenedlaethau'r dyfodol.  

Cynnwys -  

 Mae'r bobl sy'n gweithio ac yn byw yn ein cymunedau wedi helpu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus  Gwent i ddatblygu 
eu cynlluniau llesiant.  

 Bydd yr astudiaethau a'u canfyddiadau yn goleuo ein camau nesaf ac yn cyfrannu at gyflawni cynlluniau y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Cydweithio - 
 Mae'r prosiect hwn yn brosiect ar y cyd sy'n cynnwys y pum Awdurdod Lleol (Caerffili, Torfaen, Blaenau-Gwent, Sir Fynwy 

a Chasnewydd), Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyfoeth 

Naturiol Cymru. 

 Rydym hefyd wedi cydweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

 Wrth gyflawni'r prosiectau hyn, mae'r partneriaid wedi cydweithio, gan rannu arbenigedd, i ddatblygu dulliau gweithredu 

effeithiol ar gyfer gwella llesiant. Wrth gyflawni'r prosiect hwn, mae'r partneriaid wedi cydweithio trwy Grŵp Gorchwyl a 

Gorffen “Climate Ready Gwent” gyda throsolwg strategol gan Grŵp Asesiad Llesiant Strategol Gwent.  

Mae ein gwaith ar y nod hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol  trwy: 

Cymru lewyrchus 

Bydd gweithredu er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni ein cerbydau yn gymorth i hybu cymdeithas 
arloesol, garbon isel, sy’n defnyddio adnoddau'n effeithiol ac yn gyfrannol, ac yn arbed arian.  

Gallai'r gweithgaredd hwn adnabod cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau o fewn adnoddau presennol a 

chefnogi datblygiad sgiliau newydd.  

Cymru gydnerth 
Bydd adnabod cyfleoedd i ddefnyddio cerbydau allyriannau isel iawn yn helpu lliniaru newid hinsawdd 

ac yn gymorth i feithrin Cymru sy'n fwy cydnerth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 
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Cymru iachach 
Gallai symud i ffwrdd oddi wrth ddibyniaeth ar danwydd ffosil arwain at welliannau yn ansawdd yr aer 

a gostyngiadau dilynol mewn cyflyrau iechyd cronig sy'n gysylltiedig â chysylltiad at ansawdd aer 
gwael - ar gyfer cenedlaethau presennol a chenedlaethau'r dyfodol. 

Cymru sy'n fwy 
cyfartal 

Bydd gweithredu er mwyn sicrhau bod ein cerbydau yn fwy ynni-effeithlon a lleihau costau tanwydd 
yn cefnogi ein gallu i gyflwyno gwasanaethau llinell flaen hanfodol - y enwedig ar gyfer y bobl fwyaf 

bregus yn ein cymdeithas.  

Gallai effeithiau newid hinsawdd gynyddu anghydraddoldebau ymhellach yn ein cymunedau a chael 

mwy o effaith ar grwpiau hyglwyf.   

Bydd lleihau llygredd aer mewn ardaloedd awyr agored, sy'n gallu cael effaith andwyol ar iechyd y 
bobl fwyaf bregus yn y boblogaeth, yn gymorth i greu Cymru sy'n fwy cyfartal. 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

 
Bydd mesurau i gefnogi'r symudiad at gymdeithas garbon isel yn cyfrannu at gymunedau hyfyw, diogel 

sydd wedi eu cysylltu'n dda.  

Cymru â 
diwylliant bywiog 
lle mae'r Gymraeg 
yn ffynnu 

Bydd gweithredu i liniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd yn gymorth i gefnogi hunaniaeth 
diwylliannol lleol sydd wedi ei gysylltu at yr amgylchedd.  

Mae gwreiddiau'r Gymraeg yn y dirwedd (yn y geiriau '"cwm" a "ffridd" ac ati) a byddai gwarchod a 
gwella'r tirweddau yn gymorth i warchod y cysylltiad Cymraeg diwylliannol gyda'n tirweddau eiconig.  

Yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol, mae gan Gymru gysylltiadau cryf at gynhyrchu ynni, a bydd 
archwilio cyfleoedd newydd sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio yn palmantu'r ffordd tuag at ddyfodol 
glanach, gwyrddach.  

Cymru sy'n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Bydd gweithredu i leihau ein hallyriannau nwyon tŷ gwydr yn lleol (sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth) 
yn gymorth i liniaru effeithiau byd-eang newid hinsawdd.  
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3. Rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc 

      Y noddwr yw Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Rydym yn defnyddio Bwrdd Gwelliant Plant a Phobl Ifanc Torfaen fel grŵp llywio i oruchwylio gweithgarwch lleol ar gyfer y 

nod hwn.  Mae'r Bwrdd Gwelliant yn cynnwys mwyafrif partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn cynnwys 
asiantaethau eraill fel ysgolion a cholegau.  Rydym wedi edrych ar ein gwaith blaenorol, ar beth y mae arnom angen ei newid 

a sut, er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni gofynion y Ddeddf, nid dim ond rhoi bathodyn ar waith sydd eisoes ar y gweill.  
Mae hyn wedi ein harwain at bedair thema yr ydym nawr yn eu datblygu neu wedi dechrau eu cyflawni: 

Y Blynyddoedd Cynnar:  

Y Cynnig Gofal Plant - rydym wedi gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau-Gwent i gynyddu nifer y llefydd gofal 
plant rhad ac am ddim sydd ar gael i blant 3 a 4 oed (mae yna feini prawf) ac felly wedi cynyddu'r niferoedd sy'n derbyn 

cynnig gofal plant rhad ac am ddim Llywodraeth Cymru.  Mae tua 1,000 o blant yn gymwys yn Nhorfaen, a chymeradwywyd 
518 cais erbyn diwedd Chwefror 2019.  Roedd y rhain yn cynnwys rhai gwasanaethau a ddarperir trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Sgiliau Iaith a Lleferydd – rydym wedi dadansoddi'r data ar gyfer y niferoedd sy'n defnyddio rhaglenni cymorth iaith cynnar 

ac wedi gweld bod y niferoedd yn isel.  Comisiynwyd darn o waith ymchwil er mwyn deall sut y mae teuluoedd wedi defnyddio 
gwasanaethau iaith a lleferydd yn y gorffennol a'r gwersi y gellir eu dysgu ynghylch sut i ymgysylltu â theuluoedd.  Bu'r grŵp 

llwybrau "Y 1000 Diwrnod Cyntaf' yn arwain gwaith i edrych ar fecanweithiau/offer gwahanol y gellir eu defnyddio i gynyddu 
ac i wella gwybodaeth rhieni am y 10 neges allweddol ar gyfer iaith a lleferydd ac i annog pobl i ddefnyddio'r rhaglen.  Mae'r 
gwaith hwn yn cael ei greu ar y cyd â chyfraniad rhieni.  

 
Y Cynnig Llesiant:  

Mae yna lawer o ddiffiniadau gwahanol ar gyfer 'llesiant' ond yma rydym yn cyfeirio at yr holl weithgareddau a ddarperir yn 
Nhorfaen sy'n cefnogi llesiant plant a phobl ifanc ar raddfa gorfforol ac emosiynol. Mae'r rhain yn cynnwys rhai gwasanaethau 
a ddarperir trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae arnom angen deall yn well sut y mae'r cynnig llesiant i blant a phobl ifanc yn edrych i bobl 0-25 oed yn Nhorfaen, ac ar 
yr un pryd datblygu cynnyrch (sylfaen wybodaeth) y gall gweithwyr proffesiynol ei defnyddio ac sy'n helpu partneriaid i 

gynllunio'n fwy effeithiol.  Yn Ystod 2018, aethom ati i fapio mwyafrif y gwasanaethau sy'n cael eu darparu ar draws 
partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a darparwyr eraill, a nawr byddwn yn dechrau defnyddio'r data hyn i 
ddadansoddi angen yn erbyn y gwasanaethau a ddarperir.  Wrth symud ymlaen, mae arnom angen gweithio gyda phlant, 

pobl ifanc a'u teuluoedd er mwyn iddynt gael mynediad at y cymorth cywir, ar yr amser cywir, yn y ffordd sy'n iawn iddyn 
nhw.  
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Llwybrau Cadarnhaol:  

Mae hyn yn tynnu ynghyd y bobl sy'n gyfrifol am wasanaethau addysg a chyfleoedd dysgu i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.  
Yn hanesyddol, prif ffocws y grŵp hwn oedd gweithgareddau i atal pobl ifanc rhag dod yn NEET (ddim mewn Addysg, 

Cyflogaeth na Hyfforddiant) a gyda threigl amser rydym wedi gostwng hyn i lefel isel;  Byddwn yn parhau gyda'r gwaith hwn 
er mwyn sicrhau bod cyn lleied o bobl ifanc â phosibl yn disgyn i'r categori NEET hwn nawr ac yn y dyfodol.  
Yn ddiweddar, rydym wedi ehangu ein haelodaeth er mwyn rhoi sylw i faterion cysylltiedig ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n 

agored i niwed mewn perthynas ag addysgu a chyfleodd dysgu, a chynhaliwyd tri gweithdy yn 2018/19 er mwyn diwygio ac 
adnewyddu'r cynllun gwaith presennol a sicrhau bod gweithgareddau yn canolbwyntio ar gylch gwaith ehangach plant a phobl 

ifanc sy'n agored i niwed yn Nhorfaen.  Mae'r grŵp hwn wedi bod yn mapio grwpiau datrys problemau sydd ar waith er mwyn 
gwella'n gallu i froceru gwasanaethau ac i gefnogi pobl ifanc sy'n agored i niwed mewn lleoliad addysg.  Nawr, bydd y grŵp 
hwn yn atgyfnerthu'r darn hwn o waith ac yn cytuno ar yr egwyddorion a'r swyddogaethau craidd ar gyfer pob grŵp 

amlasiantaeth, gan gael gwared ar unrhyw ddyblygu cyfarfodydd a chreu dealltwriaeth gliriach o'r llwybr cymorth ar gyfer 
person ifanc sy'n agored i niwed.   

Cynnwys:  
Mae'n bwysig ein bod yn cynnwys plant a phobl ifanc yn ein gwaith ar draws yr holl nodau a'n bod yn gwneud hyn trwy 
ddefnyddio arfer gorau trwy'r Safonau Hawliau a Chyfranogiad Plant cenedlaethol.  Rydym wedi gweithio gyda Plant yng 

Nghymru i ddatblygu rhaglen hyfforddiant sy'n targedu staff ar draws sefydliadau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, o staff 
llinell flaen i aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Cefnogir hyn trwy gael pob sefydliad sy'n rhan o'r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus i lofnodi'r Siarter Cyfranogiad ac ennill y Nod Barcud erbyn 2023.   Bydd y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus n derbyn y cynnig ym mis Mai 2019 a byddwn yn derbyn eu cyfarwyddyd er mwyn llunio ein rhaglen wrth symud 
ymlaen.  

Mae plant a phobl ifanc yn defnyddio'r fforymau ieuenctid sydd eisoes yn bodoli (yn Nhai Cymunedol Bron Afon, y Fforwm 
Gofalwyr Ifanc a'r Fforwm Ieuenctid a gefnogir gan yr awdurdod lleol) a'r cynghorau ysgol sydd ar waith ymhob ysgol yn 

Nhorfaen, er mwyn rhoi clust i’w lleisiau ynghylch dewis eang o faterion a phryderon sy'n bwysig iddynt.  Rydym wedi bod 
yn gweithio gyda'r fforymau a'r cynghorau ysgol er mwyn datblygu 'senedd ieuenctid' (sylwer mai teitl gweithiol yw hwn ac 
y bydd pobl ifanc yn ei enwi yn y dyfodol agos) a fydd yn cynnig llwyfan er mwyn i'r plant a'r bobl ifanc fod yn rhan o'r 

prosesau penderfynu sy'n effeithio ar eu bywydau. Eisoes mae gennym gynrychiolwyr y fforwm ieuenctid ar Senedd Ieuenctid 
Cymru a'r Deyrnas Unedig ac maent yn trosglwyddo lleisiau pobl ifanc o Dorfaen fel eu bod yn cael eu clywed ar lefelau uchaf 

datblygiad polisi cyhoeddus a deddfu . Cynhaliwyd gweithdy yn 2018/19 er mwyn dod â phlant a phobl ifanc at ei gilydd i 
lunio model amlinellol ar gyfer senedd ieuenctid Torfaen, a phenderfynir yn derfynol arno yn ystod mis Mai/Mehefin 2019;  
cyflwynir y model i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Medi er mwyn i ni sicrhau bod y senedd newydd ar waith erbyn 

yr hydref.   
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Mae rhai o'r plant a'r bobl ifanc yn mynegi eu barn yn Gymraeg ac rydym yn gweithio ar gynyddu'r cymorth yn y maes hwn.  

Mae'r pum ffordd o weithio wedi eu sefydlu ar draws ein gweithgarwch ar gyfer y nod hwn: 

Integreiddio - mae ein gwaith yn cysylltu at nodau eraill Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen trwy: 

 Helpu plant a phobl ifanc i ddeall buddion ein hardaloedd naturiol ac i fod yn rhan o'r gwaith o ofalu amdanynt.  
 Sicrhau bod llais plant a phobl ifanc yn cael eu clywed ynghylch newid hinsawdd a'u bod yn rhan o'r ateb hirdymor.    

 Annog ffyrdd iach o fyw o'r diwrnodau cynharaf, sydd hefyd yn gallu dylanwadu ar deuluoedd i ddewis yn iachach.  
 Cefnogi plant a phobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd i feithrin sgiliau, bwrw prentisiaethau a derbyn swyddi a lleihau'r perygl 

o fyw mewn tlodi. 

 Helpu plant a phobl ifanc i deimlo'n ddiogel ac i fod yn rhan o'r broses o greu cymunedau cydlynol, diogel a hyderus. 

Hirdymor -  

 Rhoi llais i blant a phobl ifanc mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau cyfan.  
 Cefnogi plant a phobl ifanc i fod yn iach, i feddwl yn gymunedol ac i fod yn ddinasyddion cyfrifol sy'n arwain cenedlaethau'r 

dyfodol trwy esiampl.  

 Darparu gweithlu medrus sy'n gallu addasu ar gyfer y dyfodol a derbyn swyddi yn y dyfodol/dod yn arweinwyr busnes y 
dyfodol;  gan dorri cylchoedd o dlodi hirdymor.  

 Helpu lleihau lefelau gordewdra ac anweithgarwch.   

Atal -   
 Cefnogi plant a phobl ifanc i fod yn fwy ymwybodol o wneud newidiadau personol sy'n lleihau newid hinsawdd ac i dderbyn 

newidiadau o'r fath.  
 Cefnogi plant a phobl ifanc i fod yn fwy ymwybodol o wneud newidiadau personol sy'n uchafu iechyd a llesiant da ac i 

dderbyn newidiadau o'r fath.  
 Cefnogi plant a phobl ifanc i feddwl y gymunedol ac i fod yn ddinasyddion cyfrifol sy'n arwain cenedlaethau'r dyfodol trwy 

esiampl.  

Cynnwys -  
 Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w cynnwys yn ein busnes a'r prosesau penderfynu sy'n effeithio ar eu bywydau.  

 Cefnogi plant a phobl ifanc i weithredu eu hunain i wella llesiant ein cymunedau a'n dinasyddion yn y dyfodol.  

Cydweithio - 
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 Gweithio gydag ysgolion, colegau, Gyrfa Cymru, Plant yng Nghymru, Seneddau Ieuenctid cenedlaethol, awdurdodau lleol 

cyfagos a holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn rhannu gwybodaeth a dod at ein gilydd i gefnogi 
ein plant a'n pobl ifanc hyd eithaf ein gallu . 

Mae ein gwaith ar y nod hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol trwy: 

Cymru lewyrchus 
Rhoi'r sgiliau i'n pobl ifanc i gael eu cyflogi yn ein busnesau yn y dyfodol neu i redeg ein busnesau yn 

y dyfodol.  

Cymru gydnerth 
Annog plant a phobl ifanc i ofalu am ein hamgylchedd ac i helpu lleihau allyriannau carbon sy'n effeithio 

ar newid hinsawdd. 

Cymru iachach Cefnogi plant a phobl ifanc i fod yn ddinasyddion actif ac i wella'u hiechyd corfforol a meddyliol. 

Cymru sy'n fwy 
cyfartal 

Annog ein holl blant a phobl ifanc i gael llais ac i ymuno mewn gweithgareddau lleol.  

Cefnogi ein holl blant a phobl ifanc i gymryd y cyfleoedd ar gyfer dysgu, cyflogaeth, iechyd da a 
dinasyddiaeth actif.  

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

 

Cynnwys plant a phobl ifanc i sicrhau bod ein cymunedau yn llefydd diogel. 

 

Cymru â 
diwylliant bywiog 
lle mae'r Gymraeg 
yn ffynnu 

Rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc ffurfio cyfeillgarwch a diwylliannau newydd. 

Annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg.  

Cymru sy'n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Annog plant a phobl ifanc i ddatblygu fel dinasyddion actif ac i deimlo cysylltiad at gefnogi llesiant yn 

y byd ehangach.   
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4. Cefnogi ffyrdd iach o fyw a helpu pobl i heneiddio'n dda 

      Y noddwr yw Bill Purvis, Rheolwr Cynllunio De Cymru gyda Chyfoeth Naturiol Cymru 

Yn ein hasesiad llesiant, nodwyd bod cymunedau yn llefydd cymhleth a deinamig. Mae gan bob cymuned ei chyfres wahanol 

o brofiadau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol, sy'n dylanwadu ar lesiant y bobl sy'n byw ac yn gweithio 
ynddi.  Nid oes dau gymuned yn union yr un peth, a dyma pam y mae "dull gweithredu sy'n seiliedig ar le" yn ein galluogi 

i ganolbwyntio ar y materion lleol, llai sy'n hanfodol i wella llesiant.  

Ffocws y cydweithio cynnar oedd archwilio sut y gall y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ymateb yn ystyrlon i'r Ddeddf;  
ymrwymodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus trwy sefydlu rhaglen "arddangos" ar y cyd, yn ymwneud â "sut" y byddwn 

yn cydweithio.  

Penderfynwyd mai ffocws y dull gweithredu newydd hwn fyddai Blaenafon, am sawl reswm; roedd y data a'r trafodaethau 

goddrychol yn dangos gwahaniaethau i rannau eraill o'r fwrdeistref - o ran lefel uchel o hunanddibyniaeth ac ysbryd y 
gymuned, a amlygwyd yn yr hunanasesiad, ochr yn ochr â'r heriau o ran incwm a'i pherthynas ag economi lleol iawn, 
trafnidiaeth a chysylltedd. 

Yn ogystal, roedd yna fodelau ar gyfer gweithio yn seiliedig ar le eisoes ar waith ar lawr gwlad ym Mlaenafon – tîm ardal gofal 
cymdeithasol i oedolion a'r hyb diogelwch cymunedol.  Mae'r rhaglen flaenoriaeth yn rhoi cyfle i'r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus gytuno ar y dull gweithredu delfrydol yn seiliedig ar le.  

Rydym yn ymchwilio i hyn yn gychwynnol, gyda ffocws ar ddyhead y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i wella iechyd ac i atal 
neu gyfyngu ar effaith cyflyrau iechyd cronig.  Y nod yw "Cefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio'n dda" a'r cam 

gweithredu cychwynnol (am y 5 mlynedd cyntaf) a gyflwynir yn y Cynllun, yw cefnogi'r broses o sefydlu Rhwydweithiau 
Llesiant Integredig sy'n tynnu ynghyd y gwasanaethau cymunedol ehangach ac iechyd a gofal cymdeithasol.  

Er mwyn cefnogi'r dull hwn o weithio ar sail lle, sicrhawyd grant bychan gan Lywodraeth Cymru trwy eu rhaglen Byw yn 
Glyfar, gyda'r nod o edrych ar gyfleoedd i sicrhau bod y gymuned yn fwy cynaliadwy, trwy dri dull eang:  systemau gweithio 
mwy clyfar i wasanaethau cyhoeddus, technoleg fwy clyfar ac ymddwyn yn fwy clyfar.  Defnyddiwyd y cyllid i benodi Miller 

Research i weithio gyda ni.  

Ffocws y gwaith cynnar oedd deall asedau cymunedol a'r materion y mae unigolion yn eu hwynebu, ynghyd â chael 

dealltwriaeth eang o r system cymorth ar gyfer y rheiny ag arnynt eu hangen, h.y. dechrau datblygu rhesymeg a 
fframwaith/glasbrint ar gyfer ymyraethau.  Bu'r gwaith hefyd yn edrych ar engreifftiau o arfer gorau mewn gwaith sy'n 
seiliedig ar le, mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig.  

Ym Mlaenafon, ymddengys bod pobl yn adrodd bod eu hiechyd yn dda, ond mewn gwirionedd mae disgwyliad oes yn gostwng.  
Dengys yr amcanestyniadau presennol ar gyfer newid demograffig, boblogaeth sy'n heneiddio'n gyflym, ac sy'n debygol o 

fynd yn fwy sâl yn ifancach: mewn geiriau eraill, mae'r gymuned yn newid heb i ni wneud unrhyw beth, ac - os nad ydym yn 
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rhoi sylw i hyn - bydd yn golygu bod mwy o alw am wasanaethau.  Oni wnawn ni rywbeth nawr i gadw pobl mor iach ac 

annibynnol cyhyd ag sy'n bosibl, ni fydd y gwasanaethau cyhoeddus yn gallu ymdopi â'r galw. 

O ran penderfynyddion iechyd ehangach, mae yna heriau ym Mlaenafon o ran cyflogaeth, tai, cyflawniad addysgol ac, yn 

benodol, nifer yr aelwydydd sy'n byw mewn tlodi.  

Mae rhai o gasgliadau a chanfyddiadau'r cyfnod ymchwil yn cadarnhau gwersi ar gyfer cynllunio gwasanaethau cyhoeddus ac 
arweinyddiaeth ar y lefel leol, ynghyd â chyfleoedd i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ychwanegu gwerth.  Mae'r themâu 

cynnar sy'n dod i'r amlwg yn cynnwys:  

Meithrin llythrennedd iechyd a llesiant mewn cymunedau 

 Pwysigrwydd cefnogi a defnyddio cysylltiadau cymunedol ar lawr gwlad, e.e. Cyngor Tref Blaenafon … ac ati ...  
 Sicrhawyd cyllid ar gyfer swydd sydd wedi ei lleoli gyda Chyngor Tref Blaenafon i reoli a datblygu prosiectau ymyrraeth 

sy'n gysylltiedig ag iechyd ac sy'n taclo anghydraddoldebau iechyd a llesiant, trwy weithio mewn partneriaeth a 

chydgynhyrchu.  

Creu amgylcheddau iach trwy wau iechyd a llesiant trwy'r holl bolisïau cyhoeddus (fel yr adleisir yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol)  

 Archwiliwyd enghreifftiau o arfer gorau mewn gwaith sy'n seiliedig ar le, mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig.  Profwyd 
y rhain mewn gweithdy i randdeiliaid ym mis Mawrth 2019.  

 Y sylw bod gweithgarwch ymgysylltu ar hyn o bryd - hyd yn oed mewn cymuned fechan - heb ei gydlynu, a'r un peth felly 
am yr ymatebion.  

 Pwysigrwydd dyrannu cyfrifoldeb dros 'le' ar lefel uwch-swyddog gweithredol.  
 Yr angen am fewnwelediad/prosesau rhannu data o ansawdd uwch er mwyn goleuo gwybodaeth fusnes, a'r disgwyl y gellid 

cynorthwyo gyda llawer o hyn trwy gydleoli dewis ehangach o wasanaethau cyhoeddus mewn un "hyb" (ar gyfer Blaenafon 

y Ganolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol). 

Grymuso cymunedau a'u cefnogi i adeiladu asedau a chyfalaf cymdeithasol - h.y. meithrin cydnerthedd 

cymunedau 

 Pwysigrwydd cael yr amodau'n iawn ar gyfer meithrin cydnerthedd cymunedau (sy'n cefnogi ffyrdd iach o fyw a heneiddio'n 
dda).  Cronfa Buddsoddiad Cymunedol fel Bargen Wigan, gwaith yn seiliedig ar le, cynnig gwirfoddoli, rôl technoleg.  

 Adeiladu ar gryfderau presennol y gymuned a rhai cyfleoedd clir ar gyfer gweithio'n fwy clyfar.  
 Bod yn llai gwrthwynebus i risgiau, bod yn fwy hyblyg gyda'r adnoddau sydd ar gael i'r gymuned.   

Cafwyd rhai heriau yn ymwneud ag -  

Agendâu sy'n symud yn gyflym 
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Cafwyd heriau a chyfleoedd gyda'r ymchwil wrth i ni weithio gyda datblygiadau strategol a datblygiadau i wasanaethau sydd 

wedi bod yn digwydd "mewn amser real”. 

Ystyriaeth benodol ar gyfer y nod hwn yw amlygrwydd sydyn gweithgarwch ffrydiau gwaith â chysylltiad agos trwy'r Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol, er bod hyn hefyd wedi cynnig cyfleoedd.  Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent yw'r bartneriaeth 
statudol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac mae'n gyfrifol am y Cynllun Ardal, gyda ffocws 
ar wella iechyd y boblogaeth.  Mae'n dod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol at ei gilydd ac yn gweithio law yn llaw 

gyda'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'i rhaglen waith i wella llesiant ehangach y gymuned. 

Ar ddechrau'r cam hwn, roedd rhai o'r elfennau yn gysyniadau eang, heb eu hariannu  - er enghraifft y Rhwydwaith Llesiant 

Integredig, ac yn fwy diweddar datblygiadau ynghylch modelau tebyg i ‘Cymunedau Caredig’ - a nawr maent yn cael eu 
cynllunio mewn manylder, a chyllid yn cael ei ddyrannu ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.  

Cydlynu gwasanaethau / gweithgarwch 

Er bod Blaenafon yn lle bach lle darperir llawer o wasanaethau, mae ein gwaith hyd yn hyn yn dweud wrthym fod cydweithio, 
cyfathrebu a rhwydweithio wedi bod yn her barhaus i wasanaethau cyhoeddus a'r trigolion.  Yn sgil hyn, cafwyd trafferthion 

wrth geisio gwireddu cyfleoedd ac uno dulliau gweithredu e.e. alinio dulliau gweithredu datblygu cymunedol y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol sy'n seiliedig ar asedau, gyda dyhead y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gynnwys cymunedau yn 
well ym Mlaenafon.  

Mae agenda'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cystadlu gyda llawer o flaenoriaethau eraill 
Her allweddol yw sicrhau bod y cyd-agenda yn cael ei chydnabod ymhlith yr holl agendâu eraill sydd gan gyrff unigol ac sy'n 

cystadlu yn ei herbyn. 

Yn anochel, lle nad oes unrhyw adnoddau ychwanegol ar gael, mae hyn yn golygu datfuddsoddi mewn rhai gweithgareddau 
a defnyddio'r adnodd hwnnw at ddiben arall.  Haws dweud na gwneud - yn enwedig lle mae swyddogaethau statudol ynghlwm 

neu mae'r dulliau o ddyrannu cyllidebau yn atal hyn rhag digwydd.  

Beth Nesaf?  

Ar hyn o bryd, gyda chymorth Miller Research, rydym yn y broses o lunio glasbrint.  Bydd y glasbrint hwn yn cynnwys rhestr 
o nodweddion a fydd yn nodi sut y gallwn gydweithio'n well dros gyfnod o amser (i adeiladu'r system a lasbrintiwyd - yn ei 
hanfod, model  gweithredu ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus). Bydd hyn yn cynnig rhai dewisiadau i'r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch sut i wella cydnerthedd cymunedau.   

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydym yn disgwyl cymeradwyo'r rhaglen waith ar gyfer y Fenter Iechyd Cymunedol (Blaenafon 

Iachach), ac yn disgwyl ymgysylltu â thrigolion, grwpiau cymunedol a rhanddeiliaid er mwyn dechrau cynllunio a gweithredu'r 
rhaglen a'r symudiad a fydd  yn sicrhau Blaenafon Iachach.   
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Mae'r pum ffordd o weithio wedi eu sefydlu ar draws ein gweithgarwch ar gyfer y nod hwn: 

Integreiddio - mae ein gwaith yn cysylltu at nodau eraill Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen trwy: 
 Annog pobl i ddefnyddio ein hardaloedd naturiol er budd eu hiechyd meddyliol a chorfforol.  

 Po iachach yw’r bobl, y mwyaf cydnerth y  byddant i effeithiau tebygol newid hinsawdd e.e. eithafion tymheredd.  
 Bydd cefnogi pobl i fyw bywydau iach, lle y gallant gyflawni eu potensial addysgol a dod yn rhan o weithlu iach, yn cyfrannu 

at drechu tlodi a datblygu cydnerthedd economaidd.   

 Mae gwella sgiliau lleol yn gallu gwella gwybodaeth a hyder sy'n gysylltiedig ag ymddygiad iach mewn bywyd.   
 Mae gwella llesiant meddyliol a chorfforol yn gallu gwella gallu pobl i chwarae rhan weithgar ble maent yn byw ac yn gallu 

cefnogi cymunedau diogel, hyderus a chydlynol. 

Hirdymor -  
 Cefnogi mwy o bobl i gyrraedd oed hŷn iachach lle y gallant barhau i weithio cyhyd ag y dymunant, maent yn annibynnol 

cyhyd ag sy'n bosibl ac yn gallu cyflawni rolau gofalu lle y gallant, a fydd yn effeithio ar lesiant economaidd ehangach yn 
yr hirdymor.  

 Datblygu gallu pobl i reoli eu hiechyd a'u llesiant eu hunain trwy eu harfogi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i wneud 
hynny a thrwy gryfhau rhwydweithiau llesiant integredig lleol a gweithredu cymunedol er mwyn creu cymunedau mwy 
cydlynol.  

Atal –  
 Bydd gweithredu nawr i gefnogi pobl hŷn i fyw bywydau iach ac i heneiddio'n dda yn eu cefnogi i gyflawni eu potensial 

addysgol ac i fynd ymlaen i fod yn rhan o weithlu iach, a chyfrannu'n bositif at eu cymunedau.   
 Bydd cefnogi pobl i gadw'u hannibyniaeth cyhyd ag sy'n bosibl hefyd yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i reoli'r galw am 

wasanaethau.  

Cynnwys – 
 Bydd gweithio gyda'n dinasyddion i ddarparu'r cymorth iawn ac i feithrin eu sgiliau a'u hyder yn golygu eu bod yn gallu 

rheoli eu hanghenion iechyd a gofal eu hunain yn well.  

Cydweithio - 
 Rydym yn gweithio gyda phob un o'r gwasanaethau cyhoeddus sydd ar waith ym Mlaenafon a'r cyffiniau ac yn cysylltu at 

eraill sy'n cefnogi ffyrdd iach o fyw a heneiddio'n dda, er enghraifft busnesau masnachol a phreifat.  
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Mae ein gwaith ar y nod hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol trwy:  

Cymru lewyrchus 

Bydd cefnogi pobl i fyw bywydau iach, lle y gallant gyflawni eu potensial addysgol a dod yn rhan o 

weithlu iach, yn cyfrannu at lesiant economaidd ehangach. 

Bydd cefnogi mwy o bobl i gyrraedd oed hŷn iachach lle y gallant barhau i weithio cyhyd ag y 
dymunant, a chyflawni rolau gofalu lle y gallant, yn effeithio ar lesiant economaidd ehangach. 

Cymru gydnerth 

Gall mynediad da at fannau agored ar gyfer gweithgarwch hamdden a chorfforol gefnogi ffyrdd iach o 
fyw.  

Mae galluogi pobl i gyfrannu at ein hamgylchedd naturiol a'n hadnoddau naturiol, ac i ofalu amdanynt, 
yn gallu gwella lefelau gweithgarwch corfforol a llesiant meddyliol. 

Cymru iachach 
Bydd cymryd camau ataliol yn gymorth i osgoi problemau iechyd yn nes ymlaen.  

Rhoi cyfleoedd i bobl i ddod yn fwy actif ac i wella'u hiechyd corfforol a meddyliol. 

Cymru sy'n fwy 
cyfartal 

Bydd mynd i'r afael â'r materion sy'n achosi anghydraddoldebau iechyd yn cefnogi pobl i gyflawni eu 
potensial. 

Cymru o gymunedau 
cydlynus 

 
Bydd creu amgylcheddau sy'n sicrhau bod y dewis iach yn ddewis hawdd, a gwella'r ymdeimlad o fod  

yn ddiogel, a chydlyniant, yn helpu cefnogi iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol pobl.   

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

 
Mae galluogi pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel y celfyddydau, chwaraeon a hamdden yn 

gallu bod yn ffordd dda o wella llesiant corfforol a meddyliol.  

Cymru sy'n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang 

Bydd galluogi pobl i ddeall bod eu gweithredoedd yn cael effaith ar y byd ehangach, a sut y gallwn 

wneud dewisiadau positif, yn cefnogi llesiant byd-eang.  
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5. Trechu patrymau tlodi syn pontio’r cenedlaethau a datblygu cydnerthedd economaidd 

    Y noddwr yw Paula Kennedy, Prif Weithredwr Cartrefi Melin 

Mae’r Grŵp Prosiect Diwygio Lles,, sydd wedi ei sefydlu ers meitin, yn tynnu ynghyd y partneriaid sydd naill ai'n gyfrifol am 

ddyrannu a gweinyddu budd-daliadau (yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer budd-daliadau ar draws y Deyrnas Unedig a 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar gyfer budd-dal tâi a chronfeydd caledi lleol) neu'r rheiny sy'n gweithio i gefnogi pobl i 
reoli eu harian ac effeithiau tlodi (Cyngor ar Bopeth, Banciau Bwyd, darparwyr tai, darparwyr sgiliau ac addysg, asiantaethau 

cyngor a gwybodaeth, Mind Torfaen ac Undeb Credyd Gateway). Gyda'i gilydd, mae'r grŵp hwn wedi bod yn gweithio gyda 
phobl sydd mewn tlodi yn barod, neu ar fin mynd i dlodi, er mwy lliniaru effaith diwygiadau lles yn Nhorfaen ac i hyrwyddo 

ymgyrch 'Torfaen Cynnil, Clyfar' gyda thair neges a chymorth ar lawr gwlad i: Leihau eich dyledion; Cynyddu eich incwm; 
Byw' n rhatach.  

Rydym yn edrych i weld sut y gall y grŵp hwn gefnogi nod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ymhellach trwy dorri cylch 

tlodi hirdymor rhai teuluoedd, a'r camau y mae angen eu cymryd i feithrin cydnerthedd economaidd.   

Mae yna gysylltiad agos rhwng y gwaith yr ydym wedi ei wneud tuag at wella sgiliau (nod 6) a threchu tlodi a gwella 

cydnerthedd economaidd, a gellir gweld cynnydd pellach yn yr wybodaeth isod.   

Mae'r pum ffordd o weithio wedi eu sefydlu ar draws ein gweithgarwch ar gyfer y nod hwn: 

Integreiddio -   
 Cefnogi pobl i wella'u hiechyd corfforol a meddyliol. 
 Cefnogi teuluoedd i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant.  

 Cefnogi pobl i ddatblygu sgiliau ac i gymryd cyfleoedd am swyddi.  

Hirdymor -  

 Ceisio torri rhai o'r patrymau tlodi yr ydym yn eu gweld yn rhain o'n cymunedau a'n teuluoedd.  
 Cefnogi datblygiad sgiliau a chyfleoedd am swyddi yn y dyfodol.  

Atal -   

 Bod yn ymwybodol o'r rheiny sydd mewn perygl o fynd i dlodi a chynnig cyngor a chymorth ar gam cynnar.   

Cynnwys -  

 Gweithio gyda phobl leol a chymunedau lleol i ddeall y materion y mae pobl yn eu hwynebu, a gweithio gyda nhw i ddod 
o hyd i atebion.  
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Cydweithio - 

 Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid, gan gynnwys y Cyngor, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyngor ar 
Bopeth, Cymdeithasau Tai a landlordiaid, ac Iechyd.  

Mae ein gwaith ar y nod hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol trwy: 

Cymru lewyrchus  Gwella incwm pobl a'u gallu i reoli eu harian.  

Cymru iachach Rhoi cyfle i bobl i fforddio dewisiadau iachach.   

Cymru sy'n fwy 
cyfartal 

Rhoi cyfle i bobl i gyflawni eu potensial.  

Cymru o gymunedau 
cydlynus 

 

Lleihau tensiynau sy'n gallu codi pan fydd pobl yn wynebu caledi ariannol.  

 

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

 

Cyfleoedd i bobl allu fforddio cymryd rhan yn y celfyddydau ac mewn chwaraeon a hamdden. 
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6. Gwella sgiliau lleol trwy gynllunio'r gweithlu, hyfforddiant, prentisiaethau a chyfleoedd i wirfoddoli 

      Y noddwr yw Alan Brunt, Prif Weithredwr Cartrefi Bron Afon 

Cynhaliwyd tair sesiwn gweithdy wedi eu cynllunio a'u strwythuro rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2018 ac roeddem yn 

awyddus i sicrhau ein bod yn clywed gan gynifer o'n partneriaid â phosibl, eisiau ymestyn ein ffordd o feddwl, a bod yn 
feiddgar ac yn uchelgeisiol.  Yn anad dim, rydym yn gwybod bod angen i ni ychwanegu gwerth os ydym am wneud 

gwahaniaeth yn y tymor byr, canolig a hir.   
Yn y bôn, buom yn archwilio ar lefel leol (ar draws Blaenafon a Thorfaen) a rhanbarthol:   

 Pa waith sydd eisoes ar y gweill? Buddugoliaethau sydyn!  

 Ble y mae'r cysylltiadau gyda chynlluniau eraill?  
 Sut y gallwn sicrhau ein bod yn sefydlu'r 5 ffordd o weithio? 

 Beth sy'n gweithio'n dda a beth y mae arnom angen gwneud mwy ohono? 
 Beth y gallwn ei wneud yn wahanol i wella arferion cyfredol? 
 Pa adnoddau sydd ar gael rhyngom ni?    

 Pa gyfleoedd sydd ar gael i gaffael ar wasanaethau ar y cyd?   

Yn ogystal â'r gweithdai, rydym wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd unigol gyda phartneriaid allweddol ac wedi mynd i nifer o 

gyfarfodydd partneriaeth.  Y meysydd canlynol oedd ffocws y sgyrsiau:  

 Gwaith ar gyflogadwyedd 
 Yr Economi Sylfaenol 

 Gwybodaeth am y Farchnad Lafur 
 Cynllunio 

 Alinio mewn rhaglenni gwirfoddoli a hyfforddiant 
 Prentisiaethau - uchafu'r cyfleoedd trwy Y Prentis (cynllun prentisiaeth sy'n seiliedig ar y diwydiant adeiladu)  
 Polisi'r Undeb Ewropeaidd a Chyllid Allanol 

 Caffael 
 Hybiau Cymunedol 

 Y Fargen Ddinesig a Thasglu'r Cymoedd 

Yn sgil allbwn y gweithdai a'r cyfarfodydd, amlygwyd y tair thema gyffredinol ganlynol, gyda rhai camau gweithredu penodol 
hefyd.  

Datblygu Sgiliau 
 Datblygu'r gweithlu a Llesiant 
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 Alinio rhaglenni gwirfoddoli a hyfforddiant er mwyn uchafu'r dewis o gyfleoedd 

 Datblygu Rhaglen Partneriaethau Diogel ar draws y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gydag ysgolion [a'r Coleg Chweched 
Dosbarth newydd]  

 Adeiladu rhaglen o brofiad gwaith ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gynnig sgiliau datrys problemau a 
sgiliau trosglwyddadwy 

 Ymchwilio ymhellach i'r hyn y gellir ei wneud i gefnogi oedolion a phobl yng nghanol eu gyrfa/cylch gwaith y mae arnynt 

angen newid eu swydd 
 Archwilio cyfleoedd i gaffael ar y cyd ar gyfer gwariant sector cyhoeddus, ac uchafu ein rôl fel sefydliadau angori wrth 

gefnogi'r economi lleol 

Cydlynu Gwasanaethau 
 Mapio'r gwasanaethau presennol er mwyn deall beth sydd eisoes ar y gweill, i sicrhau y gallwn alinio'n well ac i'n hatal 

rhag dyblygu ymdrechion  
 Cydweithio i liniaru effeithiau diwygio lles  

 Datblygu systemau TGCh ar y cyd, a phrotocolau rhannu gwybodaeth 
 Cydweithio i ddatblygu Hybiau Cymunedol a fydd yn bodoli ledled y Fwrdeistref Sirol er mwyn cynnig dewis o wasanaethau 

i bobl leol  

 Cydweithio'n fwy ar gymorth i unigolion / aelwydydd - 'cefnogaeth o amgylch y teulu' ‘ 

Uchafu Cyfleoedd 

 Datblygu rhaglenni sy'n cefnogi pobl o bob gallu a chefndir i godi dyheadau a chyflawni potensial  
 Ymgysylltu â busnesau/cyflogwyr lleol er mwyn datblygu gweithlu lleol medrus sy'n bodloni gofynion y farchnad lafur  
 Cydweithio i gefnogi aelwydydd i uchafu incwm  

 Cynyddu nifer y cartrefi sydd ar gael yn lleol er mwyn sicrhau y bydd pobl leol yn cael mwy o ddewis a mynediad at gartrefi 
o ansawdd da sy'n fforddiadwy ac yn ddiogel 

 Datblygu technolegau digidol i helpu pobl i gadw cysylltiad  
 Ymelwa ar gyfleoedd i ddinasyddion sy'n deilio o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Thasglu'r Cymoedd  

Rydym wedi cynllunio nifer o sgyrsiau pellach ar gyfer Ebrill 2019 (Gyrfa Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Gymuned 

Fusnes) cyn penderfynu'n derfynol ar y cynllun cyflenwi ym mis Mai.   

Ein bwriad yw sefydlu grŵp llywio amlasiantaeth ym mis Mai i oruchwylio'r gwaith o weithredu'r cynllun cyflenwi ar gyfer y 

gwaith uchod, ac i gyflawni rôl monitro a gwerthuso. 
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Cyflwynir y cynllun cyflenwi drafft i gyfarfod cyntaf y grŵp llywio er mwyn iddynt ei ystyried a'i gymeradwyo.  Caiff ei gyflwyno 

i'r Grwp Cefnogi Swyddogion a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn cael cefnogaeth pob un ac i sicrhau y ffurfir 
cysylltiadau gyda gweithgareddau eraill sydd ar waith.  

Mae'r pum ffordd o weithio wedi eu sefydlu ar draws ein gweithgarwch ar gyfer y nod hwn: 

Integreiddio - mae ein gwaith yn cysylltu at nodau eraill Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen trwy: 

 Gefnogi plant a phobl ifanc trwy roi iddynt y dechrau gorau mewn bywyd.   
 Datblygu gweithlu medrus fel y gall pobl fforddio dewisiadau iach.  

Hirdymor -  

 Cefnogi ac ysgogi busnesau lleol a chyfleoedd am swyddi trwy gael gweithlu medrus.  
 Helpu pobl i gael mynediad at gyfleoedd gwaith cyhyd ag y dymunant a'u cefnogi i heneiddio'n dda.  

Atal -   
 Gweithio gyda busnesau i ragweld y sgiliau y bydd arnynt eu hangen yn y dyfodol a galluogi pobl i ennill sgiliau yn y 

meysydd hynny.  

Cynnwys -  
 Gweithio gyda busnesau a phobl leol, cyrff addysgol a hyfforddiant er mwyn i bobl fanteisio ar bob cyfle.  

Cydweithio - 
 Gweithio gyda holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac eraill i uchafu'r cyfleoedd i ddatblygu busnesau,  

cysylltiadau trafnidiaeth a sgiliau.  

Mae ein gwaith ar y nod hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol trwy: 

Cymru lewyrchus  Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd, creu swyddi a chefnogi datblygiad busnesau. 

Cymru iachach 

 

Rhoi cyfle i bobl i fforddio dewisiadau iachach.  

 

Cymru sy'n fwy 
cyfartal 
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Rhoi cyfle i bobl i gyflawni eu potensial. 

 

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

 

Cyfleoedd i bobl allu fforddio cymryd rhan yn y celfyddydau ac mewn chwaraeon a hamdden. 

 

 
 

7. Creu cymunedau diogel, hyderus a hybu cydlyniant cymunedol 

           Y noddwr yw Julian Williamson, Prif Gwnstabl Heddlu Gwent 

Mae yna saith maes sy'n ffocws i ni ac mae gweithio gyda phartneriaid yn hanfodol gan nad yw'n rhywbeth y gall 

gwasanaethau'r Heddlu ei daclo ar ein pen ein hun. 

Hyb Diogelwch Cymunedol - Rydym wedi gwella Hyb Torfaen trwy gydol 2018 a nawr yn dod â swyddogion ynghyd o'r 
heddlu, tân, ambiwlans, tai ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, unwaith y pythefnos.  Mae gennym ddull gweithredu 'pobl a 

llefydd' sy'n canolbwyntio ar adnabod hyglwyfedd a galw mewn cymunedau a rhoi sylw i'r rhain ac, os oes angen, rydym yn 
trefnu cyfarfodydd pellach i ddatrys unrhyw faterion penodol, gan ddod â chydweithwyr o iechyd, ysgolion neu asiantaethau 

eraill i mewn.  Gan fod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn archwilio dull gweithredu yn seiliedig ar le, gan ddechrau ym 
Mlaenafon, byddwn nawr yn cynnal cyfarfodydd partneriaeth chwarterol i adolygu materion diogelwch cymunedol o fewn ardal 
Blaenafon yn benodol.   

Ymyrraeth Amlddisgyblaeth i Ddisgyblion (MAPI) - Cyflwynwyd yn 2018 er mwyn rhannu gwybodaeth am bobl ifanc 
mewn ysgolion sy'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol neu'n droseddol neu ar fin gwneud hynny.  Cyflwynir cynlluniau 

amlasiantaeth i gefnogi'r unigolyn a'r teulu er mwyn atal y sefyllfa rhag dwysau.  Mae'n adnabod Profiadau Niweidiol yn Ystod 
Plentyndod, sy'n galluogi gweithwyr proffesiynol i gael trafodaethau amlasiantaeth er mwyn darparu'r gefnogaeth 
angenrheidiol.   

Perthnasoedd Iach - Dechreuodd y prosiect Perthnasoedd Iach ym mis Ionawr 2019 ac mae'n cael ei ariannu gan Swyddfa  
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Y nod yw addysgu a chodi ymwybyddiaeth am berthnasoedd iach/afiach ymhlith pobl 

ifanc 14-25 oed.  Mae hyn yn cynnwys Secstio, Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant, Cam-drin Domestig, Canfyddiad, Troseddau 
Cyfundrefnol, Stereoteipio, Pornograffi a Chaniatâd.   Rhagwelwn y bydd 3000 a mwy o bobl o bob rhan o Went yn cymryd 

rhan mewn cyfnod o flwyddyn.   
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Cymorth Cymunedol - Cyflwynwyd menter Cymorth Cymunedol yn y Fan a’r Lle (Cymorth Cymunedol) yn 2018 ac mae'n 

cynnwys pwyllgor amlasiantaeth i ddatrys problemau, sy'n symud yn gyflym i leoliadau perthnasol, i roi sylw i faterion 
cymunedol cyn iddynt ddwysau.    

Gwasanaeth Asesu'r Cof Torfaen (MAST) - Atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu a nyrsys i Wasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru lle mae cleifion yn hyglwyf oherwydd oed neu dementia neu am i'w partner farw, i sicrhau bod y gwasanaeth tân yn  
cynnal asesiadau diogelwch yn y cartref ac yn rhoi cyngor ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref.  

Tanau Gwair Bwriadol - Yn ystod 2018 cyflwynodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru brosiect Dawns Glaw i daclo tanau 
gwair a oedd yn cwmpasu ardal Torfaen ac yn cynnwys (ymhlith eraill) Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu Gwent, 

Cyfoeth Naturiol Cymru, Ffermwyr Ifanc Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Roedd yna dair elfen i'r gwaith (addysg / 
gwrthdynnu / gorfodi) a'r canlyniad oedd lleihad sylweddol mewn tanau gwair yn ardal yr awdurdod lleol.   

Cynnyrch Dadansoddol - Ceir data am Ddiogelwch Cymunedol ddwywaith y flwyddyn dan ddadansoddiad Gwent Mwy Diogel 

a ariennir gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’n darparu cynnyrch dadansoddol ar gyfer ardaloedd 
Cwmbrân, Pont-y-pwl a Blaenafon ar ffurf yr hyn a elwir yn ‘Peak Profiles’. Mae hyn yn bwydo'r Asesiad Strategol cyffredinol 

ac yn llunio siâp gweithgarwch partneriaid.   

Cynllun Heddlu Bach - Mae yna dri chynllun ‘heddlu bach’ wedi eu sefydlu yn ardal Torfaen, ac un ohonynt yw Blaenafon.  
Dewiswyd Ysgol Gynradd Blaenafon a llwyddodd i sefydlu'r fenter Heddlu Bach sy'n targedu plant 9-11 oed ac yn rhan o'r 

Strategaeth Dinasyddion mewn Plismona.   

Mae'r pum ffordd o weithio wedi eu sefydlu ar draws ein gweithgarwch ar gyfer y nod hwn: 

Integreiddio - mae ein gwaith yn cysylltu at nodau eraill Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen trwy: 
 Helpu atal difrod i'n hardaloedd naturiol a'n glaswelltir.  

 Rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau dinasyddiaeth dda.  
 Helpu pobl i deimlo'n ddiogel fel eu bod yn weithgar yn eu cymuned leol a'r ardaloedd naturiol o'u hamgylch, er budd eu 

hiechyd a’u llesiant corfforol a meddyliol.  

 Gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd i uchafu canlyniadau iechyd ar gyfer ein dinasyddion mwyaf hyglwyf.  

Hirdymor -  

 Diogelu'r tir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  
 Helpu lleihau lefelau gordewdra ac anweithgarwch trwy annog pobl i fod yn actif yn yr awyr agored. 
 Cefnogi poblogaeth sy'n heneiddio i fod yn ddiogel yn eu cartrefi.  

 Meithrin dinasyddiaeth dda ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  



 

49 
 

Atal -   

 Sicrhau bod pobl ifanc yn ymwybodol o ganlyniadau perthnasoedd iach ac afiach.  
 Ymyrryd yn gynnar er mwyn atal materion cymunedol rhag dwysau.  

 Lleihau'r perygl o niwed trwy ymyrryd yn gynnar.  
 Lleihau'r tebygolrwydd o droseddu trwy weithgareddau gwrthdynnu / addysgiadol.  
 Hybu dinasyddiaeth dda ymhlith pobl ifanc.  

Cynnwys -  
 Cydweithio gyda phobl leol a grwpiau cymunedol er mwyn deall materion lleol a chydweithio ar yr ymatebion gorau.  

 Annog a chefnogi pobl leol i gymryd rhan yn y gwaith o arwain grwpiau gweithgaredd sy'n meithrin cyfeillgarwch a 
rhwydweithiau cymorth ac yn helpu cydlyniant a diogelwch cymunedau.   

Cydweithio - 

 Rydym yn gweithio gyda llawer o asiantaethau a gwasanaethau gwahanol, gan ddefnyddio hybiau diogelwch cymunedol i 
drafod 'mannau cythryblus' a materion sydd ar gynnydd er mwyn i ni ymyrryd ac ymateb yn gynnar, yn y ffordd orau 

bosibl, a chynllunio i weithredu’n fwy hirdymor lle y bo angen.  
 Mae ein cynnyrch dadansoddol yn cipio data'r heddlu, tân, iechyd a phartneriaid eraill ac yn cael ei rannu ar draws 

partneriaid er mwyn helpu'r gwaith yr ydym yn ei wneud ar y cyd ac fel sefydliadau unigol.  

Mae ein gwaith ar y nod hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol trwy: 

Cymru lewyrchus  Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd sy'n cefnogi'r broses o greu swyddi a datblygu busnesau.  

Cymru gydnerth Gofalu am ein hamgylchedd a lleihau effaith newid hinsawdd.  

Cymru iachach 
Helpu pobl ifanc i gael perthnasoedd iach a diogel.  

Rhoi cyfleoedd i bobl i ddod yn fwy actif ac i wella'u hiechyd corfforol a meddyliol. 

Cymru sy'n fwy 
cyfartal 

Helpu pobl i deimlo'n ddiogel a'u galluogi i gyflawni eu potensial.  
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Cymru o gymunedau 
cydlynus 

Sicrhau bod ein cymunedau yn fwy diogel i bobl a darparu cyfleoedd i bobl ddod at ei gilydd, gwneud 

ffrindiau newydd a helpu ei gilydd. 

 

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

 

Creu amgylcheddau diogel fel bod pobl yn gallu cymryd rhan yn y celfyddydau, chwaraeon a 
gweithgareddau hamdden.   

Cymru sy'n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang Helpu gofalu am ein cynefin naturiol a'n hadnoddau naturiol.  
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ATODIAD 3 - ARIANNU'R GWAITH O GYFLAWNI'R CYNLLUN LLESIANT YN Y FLWYDDYN GYNTAF 

Nid yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi unrhyw grant na chyllid i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y cyfnod 
trawsnewid. Serch hynny, mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi llwyddo i gael mynediad at gyllid ar gyfer darnau penodol o 
waith ac mae rhai partneriaid wedi cyfrannu'n unigol yn ystod 2018/19. 

Datblygu'r Bwrdd trwy newid diwylliant ac ymddygiad  

Diolch i gais llwyddiannus i raglen Arweinyddiaeth “Un 
Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru" Academi Wales 
Llywodraeth Cymru, mae Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Torfaen yn rhoi lle i unigolyn graddedig am 
2 flynedd academaidd - Medi 2018 tan Awst 2020.  
Mae'r ffigurau hyn ar gyfer y cyfnod o fis Medi 2018 hyd 
nes mis Mawrth 2019.  

Llywodraeth Cymru / Academi Wales  £11,095.00 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  £2,774.00 

Cyfoeth Naturiol Cymru £2,774.00 

Cartrefi Melin  £2,774.00 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen  £2,774.00 

Paratoi ar gyfer senarios yn y dyfodol 

Mae'r pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ardal 
Gwent wedi defnyddio rhan o'r cyllid rhanbarthol sydd ar 
gael i grŵp o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
ardal Gwent i weithio gydag Ash Futures ar lefel 
ranbarthol a lleol er mwyn archwilio'r senarios mwyaf 
tebygol a allai effeithio ar ein hardaloedd.  Gallai'r rhain 
ddatblygu o nifer o ffynonellau / am nifer o resymau, er 
enghraifft amgylcheddol, cymdeithasol, gwleidyddol, 
technegol neu eraill.  Bydd y gwaith hwn yn galluogi 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i baratoi ac i 
ymateb dros y blynyddoedd nesaf, i addasu neu liniaru 
yn ôl y gofyn.  
 
 
 

 
Llywodraeth Cymru (£19,026 ledled Gwent felly mae 
Torfaen yn elwa o gyfran o 1/5)  

 
 
£3,805.00 

 
Llywodraeth Cymru (£6k rhwng Casnewydd a 
Thorfaen ar gyfer gwaith penodol ar y gofrestr risgiau)  

 
 
£3,000.00 
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Mannau gwyrdd ac adnoddau naturiol 

Arian cyfatebol gan bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus i grant Cyfoeth Naturiol Cymru, er mwyn 
cefnogi datblygiad seilwaith gwyrdd.  
Bydd hyn yn gweithio law yn llaw gyda'r gwaith ar Grid 
Gwyrdd Gwent sy'n denu £4m gan Lywodraeth Cymru 
dros 3 blynedd o fis Gorffennaf 2019, er mwyn 
datblygu'r dull gweithredu strategol ar draws y rhanbarth 
a chefnogi gwaith cyflenwi lleol.  

Llywodraeth Cymru £10,000.00 

Cyfoeth Naturiol Cymru £25,000.00 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen £5,000.00 

Tân ac Achub De Cymru £1,000.00 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 
gyfer Gwent  

£1,000.00 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  £1,000.00 

Cartrefi Melin £1,000.00 

Tai Cymunedol Bron Afon £1,000.00 

Newid hinsawdd 

Sicrhawyd cyllid rhanbarthol ar draws y pum Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngwent, ar gyfer nifer o 
brosiectau dan y pennawd trechu newid hinsawdd.  
Mae'r prosiect 'profiadau byw' yn edrych i weld sut y 
mae pobl leol wedi ymdrin â phatrymau tywydd eithafol 
hyd yn hyn.  
 
Roedd yr astudiaeth ar bwyntiau gwefru seilwaith 
cerbydau trydan yn edrych ar bwyntiau gwefru sydd 
eisoes yn eu lle a ble y gellid lleoli'r rhain.  Roedd y 
gwaith hwn ar gyfer ardal gyfan Gwent a'r 5 ardal 
awdurdod lleol ac mae sawl un o bartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyfrannu;  felly mae 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn elwa o 
fwy na'n cyfraniad lleol.  
 
Cyfanswm y nawdd oedd £28k a chomisiynwyd a 
rheolwyd hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 
ran y bartneriaeth.  

 
 
Llywodraeth Cymru (£40k ar draws pum ardal Gwent 
felly mae Torfaen yn elwa ar gyfran o 1/5) 
 
 

 
 
£8,000.00 

 
Cyfanswm nawdd o £28k (felly mae Torfaen yn elwa 
ar gyfran o 1/5) 

 
 
£5,600.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llywodraeth Cymru: £10k 

Cyfoeth Naturiol Cymru: £10k 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau-Gwent: £1k 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: £1k 

Cyngor Sir Fynwy: £1k 

Cyngor Sir Casnewydd: £1k 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: £1k 

Heddlu Gwent: £1k 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: £1k 

Tân ac Achub De Cymru: £1k 
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Roedd yr Adolygiad o'r Fflyd Cerbydau Trydan yn 
edrych ar gerbydau a weithredir gan ein gwasanaethau 
cyhoeddus a allai fod yn rhai trydan;  mae hyn yn mynd 
law yn llaw gyda'r astudiaeth ar bwyntiau gwefru uchod.  
Roedd hwn hefyd ar raddfa Gwent ac yn cael ei ariannu 
gan Dîm Datgarboneiddio Llywodraeth Cymru.  
Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (Yr 
Ymddiriedolaeth Garbon a'r Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni) gyflwynodd y prosiect.  
 
Mae'r astudiaeth ar bwyntiau gwefru a fflyd celloedd 
tanwydd Hydrogen yn cael ei hariannu gan raglen Byw 
yn Glyfar Llywodraeth Cymru.  Dyrannwyd cyllid yn 
barod i Gyngor Sir Fynwy er mwyn archwilio'r 
posibiliadau ar gyfer pwyntiau gwefru cell tanwydd 
hydrogen a'r fflyd celloedd tanwydd hydrogen.  Er mwyn 
sicrhau bod ardal Gwent yn cael trosolwg cyflawn o 
gyfleoedd ar gyfer cerbydau trydan a hydrogen, mae 
Byw yn Glyfar wedi cyfrannu £27k tuag at ehangu 
adolygiad Sir Fynwy ar gyfer ardal gyfan Gwent.  

 

 
 
Llywodraeth Cymru (£75k ar draws pum ardal Gwent 
felly mae Torfaen yn elwa ar gyfran o 1/5) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rhaglen Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru (£27k ar 
draws pedair ardal yn rhanbarth Gwent - i fynd gyda'r 
cyllid ar gyfer Sir Fynwy - felly mae Torfaen yn elwa 
ar gyfran o chwarter) 

 
 
 
£15,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£6,750.00 
 
 

Dechrau Gorau mewn Bywyd 

Ni sicrhawyd unrhyw gyllid o ffynonellau allanol ym 
mlwyddyn un ac nid yw partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo unrhyw gyllid 
penodol hyd yn hyn.  Rydym wedi defnyddio amser 
swyddogion a systemau presennol hyd yn hyn.  
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Ffyrdd iach o fyw a heneiddio'n dda 

Rydym wedi llwyddo i ddefnyddio cronfa Byw yn Glyfar 
Llywodraeth Cymru i archwilio duliau gweithredu sydd 
wedi eu seilio ar le er mwyn gwella ffyrdd iach o fyw ym 
Mlaenafon.  
Mae Llywodraeth Cymru wedi rheoli'r grant hwn, ac wedi 
comisiynu'r ymgynghorwyr Miller Research, yn 
uniongyrchol.  

 
Llywodraeth Cymru 

 
£50,000.00 

Trechu tlodi a chydnerthedd economaidd 

Ni sicrhawyd unrhyw gyllid o ffynonellau allanol ym 
mlwyddyn un ac nid yw partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo unrhyw gyllid 
penodol hyd yn hyn. Rydym wedi defnyddio amser 
swyddogion a systemau presennol hyd yn hyn. 

  

Gwella sgiliau  

Ni sicrhawyd unrhyw gyllid o ffynonellau allanol ym 
mlwyddyn un ac nid yw partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo unrhyw gyllid 
penodol hyd yn hyn. Rydym wedi defnyddio amser 
swyddogion a systemau presennol hyd yn hyn. 

  

Diogelwch cymunedol  a chydlyniant cymunedol 

Ni sicrhawyd unrhyw gyllid o ffynonellau allanol ym 
mlwyddyn un ac nid yw partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo unrhyw gyllid 
penodol hyd yn hyn. Rydym wedi defnyddio amser 
swyddogion a systemau presennol hyd yn hyn. 

  

Cyfanswm y cyllid cyfunol r gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen ar gyfer 2018/19 £159,346.00 

 


