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Crynodeb Gweithredol 
 
Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn bartneriaeth statudol y mae'n ofynnol iddynt gydweithio, 
gweithio'n gydweithredol ac yn wahanol i wella lles pobl yng Nghymru, nawr ac ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol. 
 
Mae'r adroddiad hwn yn nodi sut mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn ymateb ar y cyd 
i rai o'r materion allweddol a nodwyd yn Asesiad Lles Torfaen ac a nodir yn ein Cynllun Lles a rennir. 
Mae'r heriau hyn yn cynnwys gwahaniaethau cymdeithasol ac economaidd, poblogaeth sy'n 
heneiddio, anghydraddoldeb o safbwynt iechyd, bylchau mewn cyrhaeddiad addysgol, a newid yn yr 
hinsawdd. 
 
Rydym yn gorffen eleni mewn man gwahanol iawn i'r man y gwnaethom ddechrau - gyda'r 
gwasanaethau cyhoeddus yn canolbwyntio ar ymateb brys i'r argyfwng iechyd Covid-19. Dyma fu ein 
blaenoriaeth. Mae gwasanaethau cyhoeddus, cymunedau a busnesau lleol wedi dod o hyd i ffyrdd 
newydd o wneud pethau, drwy arloesi a bod yn ddyfeisgar. 
 
Mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i bandemig Covid-19 ar lefel leol a rhanbarthol. Yn lleol mae 
partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi defnyddio parhad busnes a phrosesau rheoli 
argyfyngau, ac yn rhanbarthol mae'r dull wedi'i gydlynu trwy'r Fforwm Cydnerth Lleol statudol. Mae 
rheoli'r ymateb i'r pandemig yn Nhorfaen ac yn ehangach yng Ngwent wedi bod yn dda. Rydym nawr 
yn symud yn araf i gyfnod adfer a bydd gweithgaredd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn chwarae 
rhan fawr yn y modd y mae cymunedau, busnesau a sefydliadau yn gwella o'r firws dinistriol hwn. 
  
Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu at Gadeiryddion y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn amlinellu'n glir y disgwyliadau o ran y rôl y bydd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
yn ei chwarae i gefnogi'r broses adfer. Bydd hyn yn cynnwys gweithio mewn ffordd integredig ochr 
yn ochr â phartneriaid allweddol eraill gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrth wraidd y 
dulliau a gymerir. 
 
Bydd angen i ni ddysgu o'n hymateb ar y cyd i'r pandemig ac ystyried pa rai o'n dulliau newydd y 
byddwn am eu cadw a'u hintegreiddio i'r ffordd yr ydym yn gweithio. Rydym yn gwybod bod llawer 
o'r materion yr oeddem wedi bod yn cydweithio arnynt i fynd i'r afael â hwy yn debygol o ddod yn 
llawer mwy difrifol. Bydd angen i ni ailedrych ar sut mae lles yn fwyaf tebygol o ddatblygu yn y dyfodol 
a sut y gallai fod angen i'n dulliau newid, ymateb yn wahanol i effeithiau cymdeithasol ac economaidd 
Covid-19 ar ein cymunedau yn y tymor hir. Mae risg y bydd anghydraddoldeb yn ein cymunedau yn 
ehangu ymhellach ac mae gan hyn y potensial i effeithio ar bron bob agwedd ar les. 
 
Bydd y ffordd yr ydym yn ymateb ar y cyd i'r sefyllfa newydd hon ochr yn ochr â heriau hirdymor eraill 
yn effeithio ar genedlaethau, yn awr ac yn y dyfodol. Bydd cyfleoedd hefyd i'r Gwasanaethau 
Cyhoeddus barhau i adeiladu ar rai o'r ymatebion a roddwyd ar waith fel ymateb brys. Mewn llawer 
o achosion mae'r rhain wedi bod yn ddilyniant cyflymach, o ran ein cyfeiriad strategol yn gyffredinol. 
 
Dyma ein hail adroddiad blynyddol ac mae'n canolbwyntio ar y cyfnod cyn Covid-19. Yn ystod yr 
amser hwn rydym wedi parhau i edrych yn ddyfnach ar yr hyn sy'n digwydd yn ein cymunedau, i 
archwilio'r hyn sy'n gweithio'n dda mewn mannau eraill a'r hyn y gallwn ddod ag ef i Dorfaen i 
gyflawni ein hamcanion a gwella lles. Mae peth o'n gwaith wedi bod ar lefel ranbarthol, gan weithio 
gyda chydweithwyr ledled Gwent, tra bod rhywfaint wedi bod yn canolbwyntio'n fwy lleol, gyda'r 
ddau ddull yn adeiladu ar gryfderau ein cymunedau. 

https://www.gwentprepared.org.uk/
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Rydym wedi cynnwys mwy o bobl yn ein gwaith. O weithio gyda ffermwyr, tirfeddianwyr a 

gwirfoddolwyr i reoli ein hucheldiroedd mewn modd cynaliadwy, i ehangu aelodau’n bwrdd i 
gynnwys pobl ifanc. Rydym hefyd yn creu senedd ieuenctid i rymuso plant a phobl ifanc o bob cefndir 
i allu dweud eu dweud am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw a'n helpu i lunio dyfodol pob un ohonom. 
Bydd ein gwaith i ddatblygu cronfa buddsoddi cymunedol yn meithrin arloesi cymdeithasol a 
chyfranogiad mewn gweithgarwch dinesig ar y lefel fwyaf lleol yn ogystal â chefnogi gwytnwch 
cymunedol. 
 
Rydym wedi parhau i feddwl yn greadigol a bod yn ddyfeisgar ac rydym wedi cydweithio'n ehangach. 
Mae hyn yn cynnwys archwilio'r potensial gyda phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru a 
phrifysgolion rhanbarthol i greu Parc Meddygol ar gyfer ymchwil a gweithgynhyrchu gwyddor bywyd 
fel rhan o Gampws Ysbyty Prifysgol newydd y Grange. Byddai hyn yn gatalydd ar gyfer twf 
economaidd cynaliadwy lleol ac yn darparu swyddi medrus o ansawdd da yn y rhanbarth. 
 
Ar lefel ranbarthol, mae cyrff cyhoeddus wedi bod yn cydweithio fel rhan o 'Went sy’n Barod ar gyfer 
yr Hinsawdd' i ganolbwyntio ar gerbydau trydan ac mae pwyntiau gwefru wedi'u gosod mewn 
meysydd parcio cyhoeddus. Rydym hefyd wedi parhau i edrych ar fflydoedd gwasanaeth cyhoeddus. 
Mae cyrff cyhoeddus hefyd wedi cydweithio i ddatblygu Siarter Teithio Cynaliadwy ar gyfer Gwent.  
 
Rydym wedi canolbwyntio ar weithgareddau a all ychwanegu gwerth, manteision a gwneud y mwyaf 
o adnoddau partneriaid. Enghraifft lwyddiannus o hyn yw'r Rhwydwaith Lles Integredig, newydd ei 
sefydlu yng ngogledd y fwrdeistref sydd eisoes yn adeiladu perthnasoedd cymdeithasol ac yn dod â 
chydlyniant i'r adnoddau a'r gwasanaethau cymunedol presennol gyda ffocws ar atal ac ymyrraeth 
gynnar. Enghraifft dda arall yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhannu eu dull o fynd i'r afael â'u heffaith 
carbon gyda chyrff cyhoeddus eraill ledled Gwent.  
 

Er mwyn gwella'r gwaith rydym yn ei wneud i wella diogelwch a chydlyniant cymunedol, rydym wedi 
dwyn ynghyd ein gwasanaethau plismona lleol gyda phartneriaid eraill y BGC trwy ein Hwb Diogelwch 
Cymunedol. Rydym hefyd wedi cefnogi gallu lleol ar lawr gwlad trwy weithio gyda Chyngor Tref 
Blaenafon i feithrin amodau cymunedol a fydd yn cynyddu'r “galw” am newid mewn perthynas â 
ffyrdd iach o fyw. 
 
Mae atal ac edrych yn hirdymor ar bethau wedi bod yn rhan bwysig o'n hymagwedd - o'r gwaith sydd 
ar y gweill i adfer mawndiroedd gwerthfawr yn yr ucheldiroedd sydd â rôl hanfodol i'w chwarae o ran 
storio carbon a rheoli dŵr ac yn y pen draw ein parodrwydd ar gyfer hinsawdd sy'n newid, i’n gwaith 
ar wneud y mwyaf o’r cynnig lles i blant a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod yn cael y dechrau gorau 
mewn bywyd, a chydweithio i fynd i’r afael â phatrymau tlodi rhwng y cenedlaethau. 
 
Mae Grŵp Swyddogion Cymorth y BGC, sy'n dwyn ynghyd ystod amrywiol o swyddogion o bob rhan 
o wasanaethau cyhoeddus, yn sicrhau bod dull integredig yn cael ei ddefnyddio. Nid yw'r un o'r 
heriau yr ydym yn gweithio arnynt yn bodoli ar wahân - mae pob un dan ddylanwad ystod o ffactorau 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ac mae gweithio fel hyn yn fodd o rannu 
arbenigedd swyddogion i gynorthwyo ffordd fwy cydgysylltiedig o weithio. Enghraifft dda o hyn ar 
waith yw'r dull “seiliedig ar le” rydyn ni'n ei ddefnyddio ym Mlaenafon. Mae hyn yn cydnabod bod  
gan bob un o'n cymunedau gyfres wahanol o amodau, sy'n dylanwadu ar les y bobl sy'n byw ac yn 
gweithio yno. Rydym wedi myfyrio ar ein dull o weithio ar y cyd mewn man penodol, a'i ddatblygu 
trwy ganolbwyntio ar ein hamcan lles i gefnogi ffyrdd iach o fyw a heneiddio'n dda.  
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ADRAN 1  
  

1. Cyflwyniad   

 
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Torfaen yn dod â gwasanaethau cyhoeddus sy’n 
gweithio yn Nhorfaen at ei gilydd. Mae'r aelodau'n cynrychioli ein cynghorau bwrdeistref, tref a 
chymuned; ein bwrdd iechyd lleol; ein gwasanaethau tân a'r heddlu; ein hamgylchedd naturiol; ein 
cymdeithasau tai; ein gwasanaethau hamdden a'r trydydd sector; a'n gwasanaeth carchardai a'r 
gwasanaeth prawf. Yn 2019 gwnaethom wahodd cynrychiolwyr Torfaen ar Senedd Ieuenctid y DU a 
Senedd Ieuenctid Cymru i ymuno â'n bwrdd. Mae hyn nid yn unig wedi ehangu ein hamrywiaeth o 
ran ychwanegu lleisiau pobl ifanc yn ffurfiol, ond hefyd wedi ein helpu i gyflawni cydraddoldeb rhyw. 
 
Ein nod ar y cyd yw gwella lles lleoedd a phobl yn Nhorfaen gan ddefnyddio'r ffyrdd o weithio a nodir 
yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae gwefan BGC Torfaen yn egluro mwy amdanom a’n 
gweithgareddau; pwy ydym ni a’r hyn y mae’r gyfraith yn ei ddweud sydd yn rhaid i ni ei wneud.  
 
Dyma ein hail adroddiad blynyddol ar gynnydd ein Cynllun Lles a rennir a fabwysiadwyd ym mis Mai 
2018. Dewiswyd amcanion y cynllun ar ôl cwblhau Asesiad Lles yn Nhorfaen. Rhoddodd hyn 
dystiolaeth inni o ble roedd angen i ni ganolbwyntio ein gwaith. 
 
Mae'r cynllun yn edrych ar heriau na ellir ond mynd i'r afael â nhw trwy wasanaethau cyhoeddus sy'n 
cydweithio. Mae'r gweithgaredd hwnnw sy'n gyfrifoldeb i unrhyw un sefydliad yn parhau i gael ei 
gyflawni gan y sefydliad hwnnw - e.e. darperir gwasanaethau ysbyty gan y bwrdd iechyd a darperir 
gwasanaethau addysg gan yr awdurdod lleol. Yr hyn sy'n bwysig fodd bynnag, yw bod y cynllun yn 
cydnabod bod ein holl weithgareddau'n cyd-gysylltu a gall y gwaith y mae'r BGC ei wneud gyda'i 
gilydd effeithio ar fusnes craidd sefydliad, er enghraifft, gall cefnogi ffyrdd iach o fyw helpu i atal y 
galw am wasanaethau iechyd. Rydym yn gwybod bod angen i ni wella'n ffordd o feddwl a gweithio 
yn y modd cydgysylltiedig hwn 
 
Mae'r cynllun yn nodi saith amcan lles lle rydym yn teimlo y gallwn gyflawni gwelliannau, ac mae'n 
rhedeg ar draws cyfnod cyflawni o bum mlynedd, 2018-2033. Mae'r cynllun hefyd yn darparu 
fframwaith ar gyfer sut mae angen i ni wella lles dros y 25-30 blynedd nesaf trwy ddechrau camau 
gweithredu yn y tymor byr a'r tymor canolig. Mae hyn yn cydnabod bod rhai o'r heriau a nodwyd 
gennym yn fawr ac yn gymhleth a bydd angen mynd i'r afael â hwy yn y tymor hwy o lawer. 
 
Dyma ein Hamcanion Lles isod: 

1 2 3 4 5 6 7 

Datblygu 
rhwydwaith 
swyddogaethol, 
cysylltiedig o 
ardaloedd 
naturiol sy'n 
cefnogi 
anghenion lles 
poblogaethau 
lleol yn awr ac 
yn y dyfodol 

Datblygu 
ymatebion 
lliniaru ac 
addasu i 
effeithiau 
newid yn 
yr 
hinsawdd 

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

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

Mynd i'r 
afael â 
phatrymau 
tlodi rhwng 
cenedlaethau 
a datblygu 
gwytnwch 
economaidd 

Gwella sgiliau 
lleol trwy 
gynllunio'r 
gweithlu, 
hyfforddi, 
prentisiaethau 
a chyfleoedd 
gwirfoddoli 
 

Creu 
cymunedau 
diogel, 
hyderus a 
hyrwyddo 
cydlyniant 
cymunedol 

Ffigur 1: Amcanion lles BGC Torfaen 
 

7 6 

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/en/Homepage.aspx
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/en/Documents/Well-being-Plan-for-Torfaen-2018-2023.pdf
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/en/Planning-Together/Planning-Together.aspx
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2. Ffyrdd cynaliadwy o weithio 

Mae gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru 
bwrpas cyffredin i gydweithio, a chyda 
chymunedau a phobl Cymru, i sicrhau lles 
cenedlaethau, yn awr ac yn y dyfodol. Mae Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 
datganoledig yng Nghymru wneud y mwyaf o'u 
cyfraniad at bob un o'r saith nod llesiant 
cenedlaethol. Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn 
gofyn am benderfyniadau gwell trwy nodi sut y 
mae'n rhaid i'r sector cyhoeddus weithio - gan 
ddefnyddio dulliau integredig, ataliol a 
chydweithredol, sy'n ystyried y tymor hir, ac yn 
cynnwys ein cymunedau mewn ffordd ystyrlon. 
Gellir gweld y rhain yn Ffigur 2.                                     
                                                          
 
 
 

Ffigur 2: Nodau lles cenedlaethol a’r 5 ffordd o 
weithio. Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 

 

3. Gwneud y mwyaf o adnoddau 

 
Rydym yn parhau i fod yn gadarnhaol iawn yn ein hymagwedd at y rhaglen waith gymhleth hon ac 
wedi ymdrechu i ddysgu a gwella wrth inni fynd ymlaen. Rydym yn gwybod bod angen i ni wella o 
hyd o ran gweithio mewn ffordd fwy cyson ar draws ein holl amcanion. 
 
Gwnaethom adrodd y llynedd ar sut mae rhai grantiau cyllido yn gosod meini prawf llym ac yn cyfyngu 
ar sut y gellir defnyddio arian, gan ddweud y byddai'n hynod ddefnyddiol a chroesewir hyblygrwydd 
o ran sut y gallwn ddefnyddio grantiau i gyflawni ein hamcanion. Mae hyn yn parhau i fod yn broblem.  
 
Er mwyn ein helpu i reoli'r her o gystadlu â gofynion gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth, a 
chydbwyso lleihau cyllidebau ac adnoddau yn ein sefydliadau unigol, rydym wedi mabwysiadu sawl 
dull: 
i. Integreiddio drwy’r Grŵp Swyddogion Cynorthwyol (OSG) 
 
Mae llawer o swyddogion yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion lles. Cydlynir y gwaith trwy Grŵp 
Swyddogion Cynorthwyol. Mae hyn yn golygu bod arweinwyr swyddogion ar gyfer pob amcan yn dod 
at ei gilydd i wneud y cysylltiadau rhwng ein hamcanion lles a helpu i sicrhau bod cyfleoedd i 
integreiddio i'r eithaf yn cael eu gwireddu. 
 
ii. Archwilio glasbrint ar gyfer gweithio’n seiliedig ar leoedd 
 
Gyda chefnogaeth trwy Raglen Byw'n Glyfar, Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu “glasbrint” ar 
gyfer gweithio'n seiliedig ar le, a fydd yn cefnogi'r newid diwylliant sydd ei angen i ddangos y ffyrdd 
o weithio a nodir yn y Ddeddf. Gan weithio gyda chymuned Blaenafon, gyda'r ffocws ar atal ac 
ymyrraeth gynnar rydym wedi bod yn edrych sut y gallwn wneud y defnydd gorau o asedau'r sector 
cyhoeddus a'r gymuned i gefnogi ffyrdd iach o fyw a heneiddio'n dda. 
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iii. Cynnwys ein cymunedau 
 
Rydym wedi bod yn gweithio gyda'n cymunedau i wella 

lles yn Nhorfaen. Mae enghreifftiau da o'n ffyrdd o 

gynnwys yn cynnwys y gwaith a wneir gan Swyddogion 

Cydlyniant Cymunedol gydag ysgolion cynradd ac 

uwchradd i hyrwyddo ymwybyddiaeth a goddefgarwch a 

dathlu gwahaniaeth. Hefyd y prosiect Blaenafon Iach yng 

Nghyngor Tref Blaenafon, sydd wedi ennill Gwobr Un 

Llais Cymru 2020 am Wasanaeth Cyngor Lleol Arloesol y 

Flwyddyn, ar ôl dod o hyd i ffyrdd newydd o gynnwys y 

gymuned yn y daith tuag at iechyd, a hynny drwy gynnal 

sgyrsiau a chreu cysylltiadau. 

Ffigur 3: Gweithio gyda phobl ifanc i archwilio effeithiau Trosedd 
Casineb 
 
 

iv. Cyfuno cyllidebau a chyllid allanol 
 
I ddarparu adnoddau ar gyfer ein gwaith hyd yn hyn, mae rhai partneriaid wedi cyfrannu cyllid ac 
mae rhai wedi rhoi amser i swyddogion ganolbwyntio ar waith y BGC. Rydym hefyd wedi gallu cyrchu 
ffynonellau cyllid allanol i gefnogi rhai o'n gweithgareddau. 
 
Gwnaethom gefnogi un o raddedigion Rhaglen Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru yn 
ystod ei flwyddyn gyntaf o gwrs dwy flynedd. Fe wnaeth pedwar aelod o'r BGC dalu 50% o’r gost, ac 
fe wnaeth Llywodraeth Cymru; CBS Torfaen, Adnoddau Naturiol Cymru, Cartrefi Melin a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ariannu'n gyfatebol rhwng Medi 2018 a Medi 2019. O fis Medi 2019, 
newidiodd y trefniadau cymorth o'r BGC i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, er mwyn galluogi'r 
unigolyn graddedig ganolbwyntio ar welliannau i'r gwasanaeth iechyd. 
 
Gellir gweld crynodeb o'r cyllid ar gyfer darnau penodol o waith a'r cyfraniadau gan bartneriaid yn 
ystod 2019/20 yn Atodiad 1. 
 
iv. Cydweithio’n ehangach 
 
Mae rhai aelodau o BGC Torfaen yn eistedd ar y BGC eraill yn ardal Gwent a lle bo hynny'n 
ddefnyddiol i wneud hynny, rydym yn cydweithio ar y pethau sy'n bwysig i bob un o'r pump BGC. Yn 
rhanbarthol rydym wedi nodi rhai ardaloedd cyffredin lle mae'n well cydweithio ar draws 
daearyddiaeth ehangach yn hytrach nag yn unigol ar lefel leol. Gellir gweld gwybodaeth am yr 
amcanion rhanbarthol hyn yn Atodiad 2. 
 

4. Mesur cynnydd 

 
Rydym yn gwybod y bydd yn cymryd amser inni ddechrau cyflawni yn erbyn rhai o'n hamcanion, sy'n 
ei gwneud yn anodd dangos cynnydd cynnar. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfres o 46 o 
ddangosyddion lles cenedlaethol i helpu i fesur y cynnydd cenedlaethol at wella lles. Mae'r 
dangosyddion hyn yn ddangosyddion graddfa poblogaeth ac ni fwriedir eu defnyddio i fesur 

http://www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/UserFiles/Files/Front%20Page/Awards%20Report%202020%20Copy%20.pdf
http://www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/UserFiles/Files/Front%20Page/Awards%20Report%202020%20Copy%20.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/national-indicators-for-wales.pdf
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perfformiad sefydliadau unigol, ond maent yn ddefnyddiol i olrhain newidiadau dros amser yn y 
fwrdeistref yn erbyn y cyfartaledd yng Nghymru. Lle mae data perthnasol lleol ar gael, rydym yn eu 
defnyddio i gadw golwg ar gyfeiriad y daith o ran lles yn Nhorfaen fel y gwelir yn Atodiad 3.  
 
Mae'r pump BGC yng Ngwent hefyd wedi datblygu Mynegai Lleoedd Llewyrchus rhanbarthol sy’n 
nodi 62 o ddangosyddion lleol a gymerwyd o ystod o ffynonellau data agored ar hyn o bryd yn 
cynnwys Ystadegau Cymru, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. 
 
Wrth i'r cam cyflawni ddatblygu, byddwn gyda'n gilydd yn edrych yn fanylach ar sut y gallwn fesur y 

cynnydd yr ydym wedi'i wneud ac yn enwedig sut y gallwn fesur buddion ein gweithredoedd yn 

ehangach. 

Ers i ni gyhoeddi ein Hasesiad Lles, cyhoeddwyd Datganiad Ardal statudol De Ddwyrain Cymru gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae hwn yn nodi'r dull o reoli a gwella adnoddau naturiol yn y rhanbarth. 
Wrth symud ymlaen byddwn yn defnyddio'r dangosyddion a nodir yn y ddogfen hon i helpu i fesur 
ein cynnydd ar gyfer Amcanion 1 a 2. 
 

5. Atebolrwydd  

 
Dynodwyd aelod o’r BGC i bob un o'n saith amcan lles i oruchwylio'r cynnydd. Maent yn derbyn 
adroddiadau ar gynnydd gan swyddogion arweiniol ac yn darparu cefnogaeth ac arweiniad. Pan fydd 
rhwystrau neu bryderon, bydd y noddwr yn trafod gyda'r BGC cyfan i nodi camau priodol. Mae pob 
partner yn defnyddio ei faes arbenigedd i gyfrannu at agenda'r BGC ac rydym yn cydweithio i 
ychwanegu gwerth. Rydym wedi parhau i atgyfnerthu'r ffordd rydym yn gweithio gyda'n gilydd, gan 
fyfyrio ar ein cysylltiadau a'n perthnasoedd â'n gilydd a'n dyheadau fel cyd-fwrdd. 
 
Mae'r BGC yn cymeradwyo adroddiadau blynyddol ac yn eu cyhoeddi ar wefan y BGC. 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol rôl wrth fonitro gweithgarwch 
a chanlyniadau BGC. Gwneir hyn yn bennaf trwy adolygu adroddiadau blynyddol ond hefyd trwy 
ymgysylltu â BGC ar feysydd penodol o gynlluniau lles, trwy ddigwyddiadau cenedlaethol a deialog 
dwy ffordd gyda BGC, swyddogion cymorth, cyrff cyhoeddus eraill ac arolygon o'r boblogaeth. 
 
Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac rydym yn 
croesawu hyn gan ei fod yn ein helpu i ddeall sut y gwelir ein gwaith. Mae Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
BGC Torfaen yn cynnwys pump o gadeiryddion pwyllgorau craffu'r Cyngor. Mae gan yr aelodau 
etholedig hyn brofiad a gwybodaeth eang sy'n eu helpu i graffu ar ein gwaith, ymgysylltu ag aelodau 
a swyddogion y Bwrdd a gwneud argymhellion inni eu datblygu fel rhan o'n rhaglen waith. 
 
Yn ystod 2019/20 derbyniodd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r BGC ddau adroddiad a chyfarfu â 
swyddogion i graffu arnynt: 
 
 Y dull gweithredu seiliedig ar le a'r gwaith sy'n mynd rhagddo dan amcan 4 (ym mis Tachwedd 

2019) 
 Y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd ddrafft ar gyfer Amcan 1 (ym mis Ionawr 2020). 
 
Cafodd y sesiwn a gynlluniwyd ar gyfer Mawrth 2020, i graffu ar y gwaith ar y cyd sy'n digwydd o dan 
y BGC a'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (partneriaeth iechyd a gofal cymdeithasol) i fynd i'r afael 
ag unigrwydd, ei ohirio oherwydd Covid-19. 
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Cyflwynodd y Pwyllgor argymhellion ar y ddau adroddiad a dderbyniwyd, y mae swyddogion ac 
aelodau'r Bwrdd yn ymateb iddynt yn eu gwaith wrth symud ymlaen. Gallwch weld yr adroddiadau i 
bwyllgor craffu'r BGC ac argymhellion y Pwyllgor yma.  
 
Cyfarfu Pwyllgor Trosolwg a Chraffu BGC Torfaen hefyd â Chydlynydd y BGC a swyddogion ar 
ddechrau mis Mawrth i gynllunio'u hymrwymiad â'r rhaglenni gwaith yn y dyfodol. 
 

6. Adrodd ar ein cynnydd 

 
Mae ein Cynllun Lles yn nodi gweledigaeth a fframwaith hirdymor i wella lles o ran lleoedd a phobl 
yn Nhorfaen dros y 25 i 30 mlynedd nesaf. Yn ystod yr ail flwyddyn hon rydym wedi parhau i ddatblygu 
fel Bwrdd i ddeall yn well sut y gall pob partner gyfrannu at wella lles yn Nhorfaen. Ar draws ein 
sefydliadau, mae swyddogion yn arwain ar y rhaglenni gwaith amrywiol, gan symud o archwilio i 
weithredu a phrofi atebion i'r saith amcan a nodir yn ein Cynllun Lles. Rydym wedi cynnwys ein 
cymunedau ond rydym yn gwybod bod gennym fwy i'w wneud fel bod mwy o bobl yn teimlo eu bod 
yn rhan, ac yn cymryd rhan. 
 
Mae gweddill yr adroddiad hwn yn sôn am y cynnydd a wnaethom yn ystod 2019/20 ar bob un o'n 
Hamcanion Lles, ac yn canolbwyntio ar y cyfnod cyn Covid-19. Mae'n cwmpasu'r hyn rydyn ni wedi'i 
wneud, mae'n nodi'r Heriau Allweddol a'r camau nesaf rydyn ni'n bwriadu eu cymryd. Mae hefyd yn 
nodi sut rydym yn gweithio i wneud y mwyaf o'n cyfraniad at y nodau lles cenedlaethol a defnyddio'r 
5 ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Mae peryg y bydd anghydraddoldeb yn ein cymunedau yn ehangu ymhellach o ganlyniad i Covid-19 
ac mae gan hyn y potensial i effeithio ar bron bob agwedd ar les. Bydd angen i ni ailedrych ar sut mae 
lles yn fwyaf tebygol o ddatblygu yn y dyfodol a sut y gallai fod angen i'n dulliau newid, ymateb yn 
wahanol i effeithiau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol hirdymor Covid-19 ar 
ein cymunedau. Bydd gweithgaredd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn chwarae rhan fawr yn y 
ffordd y mae cymunedau, busnesau a sefydliadau yn gwella o'r firws dinistriol hwn, bydd angen i ni 
weithio mewn ffordd integredig ochr yn ochr â phartneriaid allweddol eraill, gyda'r Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol wrth wraidd y dulliau gweithredu a ddilynwyd.   
 
 
 
 
  

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/en/About-Us/PublicServicesBoardScrutiny.aspx
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ADRAN 2: Cynnydd o ran ein Hamcanion Lles 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ffigur 4: Cynnwys mwy o bobl yn ein gwaith 
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1. Felly beth ydym ni wedi ei wneud  
Mae gan adnoddau naturiol neu ‘seilwaith gwyrdd’ rôl bwysig i’w chwarae wrth helpu i 

gefnogi ein lles. Os yw cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yn mynd i wireddu'r 

manteision y gall yr amgylchedd naturiol eu darparu, yna mae angen i ni gydweithio i 

amddiffyn a gwella nodweddion sy'n gwella iechyd ein hamgylchedd naturiol. Byddwn yn gwneud 

hyn drwy wella amrywiaeth, hyblygrwydd, ehangder, cyflwr a chysylltedd rhwng ardaloedd naturiol, 

wrth fynd ati i leihau’r risgiau o ffactorau allanol fel llygredd, datblygu, newid yn yr hinsawdd, 

ymddygiad gwrthgymdeithasol, diffyg rheoli a rhywogaethau anfrodorol. 

Strategaeth Seilwaith Gwyrdd – Mae'r ymgynghorwyr Chris Blandford Associates wedi paratoi 

Strategaeth Seilwaith Gwyrdd a Chynllun Gweithredu drafft. Mae'r cynllun yn nodi cyfleoedd i wella'r 

 

 

Amcan 1 -  Datblygu rhwydwaith gweithredol, cysylltiedig o ardaloedd naturiol 
sy'n cefnogi anghenion lles poblogaethau lleol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud 

Yn y tymor byr lle rydym yn 
disgwyl cyflawni yn y 5 

mlynedd gyntaf 

          Yn y tymor canolig lle rydym  
        yn disgwyl cyflawni  dros 10  
                        mlynedd 

Yn y tymor hir lle rydym yn 
disgwyl cyflawni dros 10 i 15 
mlynedd a thu hwnt 

i.  Datblygu strategaeth 
Seilwaith Gwyrdd a rennir sy'n 
hyrwyddo i’r eithaf, y 
buddiannau lles y gellir eu 
darparu gan fannau gwyrdd o 
ansawdd a reolir yn 
gynaliadwy. 

ii. Adolygu gweithdrefnau a 
pholisïau gweinyddol, strategol, 
gweithredol a phartneriaeth 
fewnol pob sefydliad sy'n bartner 
yn y BGC i adlewyrchu'r 
blaenoriaethau ar gyfer adnoddau 
naturiol fel y'u nodir yn y dull 
rheoli seilwaith gwyrdd newydd. 
iii. Dangos y dull seilwaith gwyrdd 
newydd yn yr ucheldiroedd.  

iv. Gweithio gyda pherchnogion 
tir preifat a thrydydd sector i 
annog mabwysiadu'r dull rheoli 
seilwaith gwyrdd newydd. 
v. Archwilio sut y gallwn gefnogi 
perchnogaeth gymunedol a 
rheoli mannau gwyrdd. 

 

 

TROSOLWG – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2019 / 20 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor byr  

(0 – 5 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor canolig 

(0-10 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
hirdymor  

(0-15 mlynedd) 
Paratowyd Strategaeth 
Seilwaith Gwyrdd ddrafft. 

Fel rhan o brosiect Ucheldiroedd 
Gwydn De Ddwyrain Cymru:  

 Cwblhawyd 2 astudiaeth adfer 
ardal mawndir, yn cynnwys 3 
safle. 

 Mae gwaith yn mynd rhagddo 
i fonitro ac adfer 3.7 ha o 
fawndir i'r gogledd o 
Gwmbrân. 

 
Wedi cydweithio i ddarparu 
dulliau cynaliadwy o reoli 
adnoddau naturiol. 

 Hyfforddiant adfer cors 
mawn ar gyfer ffermwyr 
lleol gan Gymdeithas 
Cominwyr Cyfun Mynydd 
Maen. 

 Mae gwirfoddolwyr wedi'u 
hyfforddi mewn technegau 
monitro cors mawn. 

 Wedi gweithio gydag 
Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Gwent i ddarparu 
cyngor / hyfforddiant rheoli 
tir i ffermwyr a 
gwirfoddolwyr - gan 
gynnwys waliau cerrig sych. 
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rheoli'n mannau gwyrdd i gael manteision lu, 

yn cynnwys lliniaru ac addasu i newid yn yr 

hinsawdd. Mae'n defnyddio dull integredig, 

arloesol a chydgysylltiedig o reoli ardaloedd 

naturiol, a hynny gan dirfeddianwyr 

cyhoeddus, preifat a thrydydd sector.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ffigur 5: Map o’r partneriaid sy’n cyflawni 

 

Mae cyfranogiad wedi bod yn ganolog i'n dull gweithredu - ar y dechrau fe wnaethom fapio 

partneriaid cyflenwi a chynhaliwyd gweithdai a digwyddiadau ymgysylltu. Mae ein gwaith hefyd wedi 

cael ei ystyried gan bwyllgor craffu’r BGC. Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal cyn 

cwblhau'r cynllun. Ariannwyd 50% o'r gwaith hwn gan Gyfoeth Naturiol Cymru gyda'r costau sy'n 

weddill yn cael eu rhannu ar draws sefydliadau sy'n bartneriaid i'r BGC. 

Rheoli ein hucheldiroedd – cyflawnwyd hyn trwy'r prosiect cydweithredol Ucheldiroedd Gwydn De 

Ddwyrain Cymru (sy'n cynnwys ardaloedd Caerffili, Torfaen, Sir Fynwy a Blaenau Gwent). 

Astudiaethau adfer mawndiroedd: 
Cwblhawyd dwy astudiaeth adfer ardaloedd 
mawndir, gan gwmpasu tri safle. Cafwyd 
caniatâd tirfeddiannwr i ymchwilio i'r 
potensial o adfer y gors fawn fwyaf yng 
Ngwent - Cors Waunafon yng Ngogledd 
Torfaen, lle mae dyfnder y mawn yn fwy na 4 
metr mewn mannau. 
 
Monitro corsydd mawn: Penodwyd 
gwyddonydd monitro a chafodd dŵr daear ei 
fonitro'n helaeth; mae gwirfoddolwyr yn cael 
eu hyfforddi i gyflawni'r gweithgaredd hwn 
yn y dyfodol.                                              
 

Ffigur 6: Ailraddio torlannau mawn ar Fynydd Maen 
 
Adfer dwy gors fawn ar Fynydd Maen (Cwmbrân): Crëwyd sianeli artiffisial drwy greu argae gan 

ddefnyddio byrddau pren / gwlân defaid ac ailraddiwyd 'blaen' torlan fawn hir a fu'n erydu. 

Ailblannwyd ardaloedd moel gan ddefnyddio grug a rhywogaethau lleol eraill oedd yn briodol. 

Gosodwyd ffynhonnau dipio electronig ledled yr ardal adfer ac mae ymateb dŵr daear yn cael ei 

fonitro. Hyfforddwyd ffermwyr lleol o Gymdeithas Cominwyr Cyfun Mynydd Maen i wneud llawer o'r 
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gwaith - rydym yn rhagweld y byddant yn gweithio gydag ymgynghorwyr arbenigol i wneud cynnig 

am gontractau i adfer mawndiroedd eraill. 

Cynlluniau rheoli troseddau ar y dirwedd a strategaeth gyfathrebu / diweddaru'r Cynllun Rheoli 

Adnoddau Naturiol (CRhAN): Yn dilyn proses dendro penodwyd TACP consultancy i gynhyrchu'r 

dogfennau hyn. Cynhyrchwyd Strategaeth Gyfathrebu drafft ac mae cynhyrchu'r cynlluniau RhAN / 

troseddau ar dirweddau wedi'u diweddaru ar y gweill yn dilyn gweithdai a gynhaliwyd gyda 

rhanddeiliaid yn ddiweddar. 

Cynllun Tanau Gwyllt De Ddwyrain Cymru: Bydd cynllun tanau gwyllt rhanbarthol yn cael ei lunio 

mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn 2020. Mae gwybodaeth allweddol ar 

gyfer y cynllun yn cael ei chasglu fel rhan o'r comisiwn i lunio cynlluniau rheoli troseddau ar 

dirweddau / diweddaru'r NRMP (gweler uchod).

Gweithredu Cynllun Arloesi Tir Comin Mynydd Maen (Cwmbrân): Cymerwyd mesurau ymarferol i 

leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau ar dirweddau trwy osod trawstiau, clogfeini a 

byndiau. Mae tua 1,000 o goed conwydd gwyllt wedi'u tynnu o'r comin ac aethpwyd ati i reoli'r grug 

/ rhedyn yn helaeth, yn ogystal ag adfer pyllau / gwlypdiroedd.

Rheoli grug a rhedyn: Rheolwyd mwy na 120ha o rug a rhedyn o ran bioamrywiaeth / i leihau llwyth 

tanwydd / cynorthwyo ffermwyr mynydd. Mae hyn wedi cynnwys torri ar y safleoedd canlynol yn 

Nhorfaen: Comin Blorens a Mynydd Maen, a Mynydd James. Bydd y gwaith sydd ar ddod yn 

canolbwyntio ar reoli rhedyn ac adfer ardaloedd sydd wedi'u difrodi gan yrru oddi ar y ffordd yn 

anghyfreithlon. Aethpwyd ati i reoli grug ymhellach yn ystod hydref a gaeaf 2019/2020. 

Ymestyn y dull Bryniau Iach: Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, Tân ac Achub De Cymru, a'r Cyngor wedi 

gweithio gyda'i gilydd i ymestyn dull Bryniau Iach i ardal prosiect Ucheldiroedd Gwydn De Ddwyrain 

Cymru - mae hyn wedi cynnwys torri mannau i atal tân a gwella mynediad. 

Cyngor / hyfforddiant rheoli tir: Cyflwynwyd hyn mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd 

Gwyllt Gwent ac Ucheldiroedd Gwydn De Ddwyrain Cymru ac mae'n cynnwys rhaglenni teithiau 

cerdded a gweithgareddau, cystadleuaeth ffotograffiaeth yr ucheldir, cyrsiau hyfforddi i 

wirfoddolwyr a ffermwyr a chynhyrchu pecynnau cymorth i rheoli tir. 

Cydweithio rhanbarthol - Nid yw natur yn cydymffurfio â ffiniau daearyddol na chwaith yw'r 

bygythiadau sy'n cyfrannu at ddiraddio a dirywiad ein tirweddau, cynefinoedd a rhywogaethau 

mwyaf gwerthfawr. 

Yn 2017, nododd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent y gallai cydweithio rhanbarthol strategol 

ar thema rheoli adnoddau naturiol nid yn unig wella iechyd ein hasedau naturiol ond y gallai hefyd 

sicrhau'r buddion mwyaf posibl y maent yn eu darparu i ddinasyddion Gwent. Bydd gweithio fel hyn 

yn ein helpu i fynd i'r afael â'r heriau amgylcheddol, cymdeithasol a gwleidyddol cynyddol gymhleth 

ac eang sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau rheoli traddodiadol. 
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 Er mwyn hwyluso cydweithio cryfach yn rhanbarthol, 

trwy gydol 2019, buom yn gweithio’n agos gyda 

phartneriaid cyflenwi i ddod i gonsensws ynghylch yr 

hyn y gallem ei wneud ar y cyd i fynd i’r afael â’r 

“argyfwng natur” yng Ngwent. Dechreuom trwy edrych 

ar Went fel casgliad o dirweddau daearyddol nodedig a 

chyd-gysylltiedig. Datblygwyd y dull hwn ar y cyd â 

rhanddeiliaid allweddol sydd â phrofiad sylweddol o 

edrych ar y rhanbarth yn y ffordd yma. 

Ffigur 7: Rhanddeiliaid yn mynychu gweithdy Datganiad Ardal y 
De Ddwyrain 
 

Mae gweithgaredd cydweithredol yng Ngwent yn 

parhau i ganolbwyntio ar ychwanegu gwerth at gyflenwi lleol. Mae'r ffrydiau gwaith canlynol yn 

rhan annatod o'r rhwydwaith ehangach Cysylltu Ein Tirweddau ac mae partneriaid cyflenwi wedi 

gallu cyfrannu tuag at y weledigaeth ranbarthol, integreiddio gweithgareddau a chyflawni allbynnau 

penodol gyda'i gilydd. 

Prosiect Gwent Gydnerth 

Mae'r pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn £1.3 miliwn o bunnoedd o gyllid grant Galluogi 

Adnoddau Naturiol a Lles (GANaLl) gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect rhanbarthol Gwent 

Gydnerth. 

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, ac mae'n gweithio 

mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol eraill Gwent (Torfaen, Caerffili, Casnewydd a Sir Fynwy), 

Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a phartneriaid eraill. 

Camau gweithredu a gwblhawyd yn 2019/20: 

 Gwnaed cynnydd o ran ymuno â Datganiad Ardal De Ddwyrain Cymru ac yn llif gwaith 

Rhwydweithiau Ecolegol Gwydn. 

 Cwblhaodd yr is-brosiect Rhywogaethau Ymledol Brodorol dymor llawn o driniaethau yn 2019 

ar draws Awdurdodau Lleol Gwent Fwyaf a dalgylch Taf. 

 Mae is-brosiectau Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol, Gwastraff o Lofeydd, Bioamrywiaeth Drefol 

ac Afonydd yng Ngwent wedi bod yn gwneud gwaith desg i baratoi ar gyfer tymor a 

gweithredoedd 2020. 

 Cyflwynwyd prosiect cysylltiedig â thema Gwent sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd i'r rownd 

ddiweddar o gyllid GANaLl, gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent fel y sefydliad 

arweiniol, gan ddefnyddio cyllid prosiect i dalu am ddatblygiadau. 

 Mae adroddiad Sefyllfa Byd Natur Gwent Fwyaf yn cael ei gynhyrchu ar ôl gaeaf o 

ddadansoddi data â ffocws o ffynonellau gan gynnwys y Proffiliau Tirwedd. Bydd yr adroddiad 

yn rhan o sylfaen dystiolaeth y Datganiad Ardal a'i nod yw cynhyrchu dadansoddiad y gellir ei 

ddefnyddio o rywogaethau a chynefinoedd sy'n adrodd straeon ac sy'n gallu cyfeirio camau 

cadwraeth yn Ne Ddwyrain Cymru. Y cam nesaf fydd creu Cynllun Gweithredu Adfer Natur 

Gwent Fwyaf 2020-2030.  
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Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent   

Mae Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent yn cynnwys swyddogion sy'n gweithio i bum Bwrdd 

Gwasanaeth Cyhoeddus Gwent. Dyluniwyd y bartneriaeth i hwyluso cydweithio rhanbarthol sy'n 

gwneud y mwyaf o asedau naturiol Gwent a'r buddion eang y maent yn eu darparu i gymunedau.   

Camau gweithredu a gwblhawyd yn 2019/20: 

 Cyflwyno Prosiect Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (GANaLl). Ym mis Tachwedd 2019, 

cyflwynodd partneriaid prosiect gynnig ar y cyd i LC ariannu prosiect cydweithredol. 

Cyfanswm gwerth y cais yw £2.7M, gan geisio cymorth grant o £ 2.3M (gydag 20% mewn cyllid 

cyfatebol mewn nwyddau) dros 3 blynedd. Mae'r cais yn cynnwys y ffrydiau prosiect unigol 

canlynol: 

 Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent dan arweiniad Cyngor Sir Fynwy 

 Cynllun Mynediad Strategol Gwent dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

 Astudiaeth i-tree Eco Gwent – dan arweiniad Cyngor Dinas Casnewydd 

 Prosiectau GI Gwent – dan arweiniad Cyngor Sir Caerffili  

 Hyrwyddwyr Pryfed Peillio Gwent – dan arweiniad Cyngor Sir Fynwy   

2. Heriau Allweddol 
 

Mae'r adnoddau staff mewnol sy'n ofynnol i oruchwylio a chydlynu paratoi'r strategaeth a'r cynllun 

gweithredu, yn unol â nodau ac amcanion WFGA, yn gyfyngedig. 

Wrth symud ymlaen, hoffem wneud mwy o waith gyda'n Cynghorau Cymunedol, a fydd yn elwa o'r 

strategaeth, y cynllun gweithredu a'r mecanweithiau cyflenwi i lywio cynllunio lleoedd lleol. Mae 

adnoddau staff yn sefydliadau partneriaid y BGC hefyd yn gyfyngedig gan arwain at y mewnbwn lleiaf 

posibl. Bydd hyn yn her gan y bydd datblygu'r cynllun gweithredu a threfnu i'w gyflawni yn galw am 

weddnewidiad llwyr i weithgareddau gweithredol. 

3. Beth nesaf 
 

Y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd - Mae ein gwaith hyd yma wedi dangos i ni bwysigrwydd cymryd 

agwedd gyfannol at ystod o wahanol gynlluniau a strategaethau seilwaith gwyrdd, gan ddod ag ystod 

o sefydliadau ynghyd sy'n rheoli lle penodol. Rydym nawr yn bwriadu: 

i. Cymhwyso'r egwyddorion a nodir mewn strategaeth wrth ddarparu ystod o wahanol bolisïau a 

strategaethau partneriaid y BGC e.e. strategaeth goed, cynlluniau cynnal a chadw tiroedd, cynlluniau 

bioamrywiaeth ac ati. 

ii. Goleuo'r Cynllun Datblygu Lleol sydd ar ddod i sicrhau ymagwedd gynaliadwy yn y dyfodol. 

iii. Gweithio ar lefel gymunedol - mewn partneriaeth ag Aelodau etholedig, Cynghorau Cymunedol, 

grwpiau a chymdeithasau cymunedol lleol a chyrff amgylcheddol - i baratoi cyfres o gynlluniau 

gweithredu ar sail wardiau sy'n nodi sut y gellir rheoli seilwaith gwyrdd orau mewn lleoliad penodol 

ar gyfer manteision lu. Rydym yn bwriadu gwneud hyn yn ystod 2020/21, gyda chymorth mapio GIS. 
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Rheoli ein hucheldiroedd – Mae gwaith da iawn eisoes wedi dechrau, ond mae adfer ein hardal 

ucheldirol bwysig yn brosiect tymor hir. Yn ystod y flwyddyn ganlynol gobeithiwn: 

i. Cychwyn prosiectau peilot troseddau ar dirweddau a diweddaru'r Cynllun Rheoli Adnoddau 

Naturiol yn llawn (canolbwyntio ar ddal a storio carbon / troseddau ar y dirwedd) a nodi cyllid ar ôl y 

prosiect. 

ii. Llunio cynllun Tanau Gwyllt. 

iii. Gweithio gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ar brosiect hamdden a hyfforddi i liniaru 

effeithiau coronafirws. 

iv. Cychwyn prosiect Cors Waunafon a cheisio dilysu Cod Mawndiroedd. 

v. Llunio Cod Ymddygiad rhanbarthol ar gyfer Tir Comin. 

Cydweithio rhanbarthol - mae pob prosiect yn cael ailwerthusiad ar hyn o bryd yn sgil Covid-19. 

Porth data newydd – Mae CNC wedi cyflwyno iteriad cyntaf porth data i ddarparu data gofodol ar 

adnoddau naturiol. Wrth symud ymlaen bydd CNC yn parhau i weithio gyda phartneriaid ar ail iteriad 

y platfform i sicrhau ei fod yn cwrdd â gofynion tystiolaeth y partneriaid ar lefel leol.

 

4. Nodau lles a’r pum ffordd o weithio 
 

Nod Llesiant Cyfraniad 

Cymru Lewyrchus Darparu cyfleoedd i hyfforddi a datblygu sgiliau newydd e.e. gall adfer mawndiroedd 
a waliau cerrig sych wella cyfleoedd gwaith neu gyfleoedd i fusnesau arallgyfeirio. Gall 
cynnal a gwella ansawdd adnoddau naturiol greu manteision a chyfleoedd i'r economi 
leol e.e. ymaddasu i’r hinsawdd. 

Cymru Gydnerth Mae gwella rheolaeth ein mannau gwyrdd er mwyn cael manteision lu, yn cynnwys 
lliniaru ac ymaddasu i newid yn yr hinsawdd, yn cefnogi gwytnwch lleol. Bydd rheoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy hefyd yn cefnogi bioamrywiaeth a gwytnwch 
ecolegol. Bydd prosiectau rhanbarthol a chydweithio yn creu ac yn ein galluogi i reoli 
glaswelltiroedd, coetiroedd sy'n llawn rhywogaethau, nodi gwelliannau i wrychoedd 
a ffiniau, wrth gefnogi camau i adfer cynefinoedd a rheoli mewn modd cadarnhaol i 
greaduriaid sy’n peillio. Byddwn yn gwella eco-gysylltedd a gwytnwch ecosystemau 
rhwng safleoedd ac ar draws ffiniau. Bydd polisïau ac arferion anghynaladwy sy'n 
niweidio gwytnwch ecosystemau yn cael eu nodi a defnyddir prosiectau arddangos i 
hyrwyddo dulliau newydd. 

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Bydd mynd i'r afael â'r rhwystrau i bobl fod yn fwy egnïol, yn cynnwys y rhai sydd â 
nodweddion gwarchodedig, yn cyfrannu at gymunedau iachach a mwy cyfartal. 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Bydd cyflwyno mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau ar y 
dirwedd yn gwneud ein cefn gwlad yn fwy diogel i bobl gwrdd, a mwynhau. Bydd 
defnyddio sgiliau, profiad a gwybodaeth y sefydliadau sector gwirfoddol sy’n 
bartneriaid i ni, ynghyd â chyflwyno cyfleoedd hyfforddi a dysgu i bobl leol ddod at ei 
gilydd, hefyd yn cyfrannu at gydlyniant cymunedol. 

Cymru Iachach Mae seilwaith gwyrdd o ansawdd da yn ffordd gost-effeithiol o sicrhau canlyniadau 
iechyd cadarnhaol. Yn ogystal â darparu lle i bobl fod yn egnïol, maen nhw'n 

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/wales-environmental-information/?lang=en
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cynhyrchu maetholion cylchol ac ocsigen, yn helpu i reoleiddio'r hinsawdd, yn storio 
carbon ac yn chwarae rôl mewn rheoli dŵr (lleihau'r perygl o lifogydd). Gallant 
amsugno llygryddion a gludir yn yr awyr sy'n niweidiol i iechyd a darparu adnodd 
peillio sy'n bwysig i gynhyrchu bwyd. 
Bydd ein cydweithrediad rhanbarthol yn anelu at gefnogi gweithgareddau sy'n arwain 
at fwy o fannau gwyrdd hygyrch wedi'u cysylltu'n dda, annog ffyrdd iach o fyw a 
darparu gwasanaethau ecosystem ehangach (cyfleoedd hamdden, gwell ansawdd 
aer, lleihau sŵn, cysgod a gwell ansawdd dŵr). Bydd gweithio'n uniongyrchol gyda 
rheolwyr tir, gweithwyr iechyd proffesiynol ac ymarferwyr newid ymddygiad yn 
sicrhau bod trigolion yn elwa'n llawn o'r cyfleoedd lles a ddarperir gan amgylcheddau 
awyr agored o ansawdd uchel sydd â chysylltiadau da. 

Cymru â 

diwylliant bywiog 

lle mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu 

Bydd cynnal a gwella ansawdd ein hardaloedd naturiol yn darparu ardaloedd 
diwylliannol unigryw a deniadol i bobl leol gysylltu â nhw. Dros y tymor hir byddem 
yn gobeithio y byddai meithrin y berthynas hon rhwng pobl a lle yn arwain at 
weithgaredd diwylliannol ychwanegol. 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Bydd gweithgaredd sy'n cydnabod terfynau'r amgylchedd byd-eang ac yn cefnogi 
ecosystemau sy'n gweithredu'n iach yn cyfrannu at les ehangach. 

 

 

 
Integreiddio – mae ein gwaith yn cysylltu ag amcanion Lles eraill Torfaen trwy: 
 Helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd trwy ddal carbon, lleihau effaith llifogydd i lawr yr 

afon ac adfer bioamrywiaeth; 
 Darparu cyfleoedd hamdden i blant, gan helpu i rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd; 
 Atal afiechyd cronig ac annog ffyrdd iach o fyw fel y gall pobl heneiddio'n dda; 
 Cefnogi datblygu sgiliau a darparu cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau a chyflogaeth; 
 Helpu pobl i deimlo'n ddiogel, creu cymunedau cydlynol, diogel a hyderus. 
Tymor Hir – ein ffordd o helpu yw: 
 Diogelu adnoddau naturiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 
 Ysgogi'r economi wledig a rhoi cyfleoedd i gefnogi ffermio lleol i'r dyfodol ynghyd â chefnogi 

datblygu sgiliau a chyfleoedd gwaith yn y dyfodol. 
 Lleihau lefelau gordewdra a diffyg gweithgaredd trwy annog pobl i fod yn egnïol yn yr awyr 

agored. 
 Cefnogi poblogaeth sy'n heneiddio trwy sicrhau mynediad i fannau gwyrdd. 
 Cefnogi cynhyrchu bwyd yn lleol. 
Atal – ein ffordd o helpu yw: 

 Lleihau newid yn yr hinsawdd a chynnal ffermio ucheldirol. 
 Diogelu a gwella bioamrywiaeth ac eco-gysylltedd fel y gall cenedlaethau'r dyfodol eu mwynhau. 
 Lleihau gordewdra a chyflyrau sy'n gysylltiedig â gordewdra yn y dyfodol a helpu pobl i wella eu 

hiechyd corfforol a meddyliol. 
 Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwella cydlyniant cymunedol. 

Cynnwys – Rydym wedi gweithio gyda ffermwyr a gwirfoddolwyr lleol i rannu sgiliau newydd a meithrin 
dealltwriaeth o sut y gallwn ofalu am gefn gwlad a'i ddefnyddio'n well.  

Cydweithio – Rydym yn gweithio gyda chynghorwyr cymunedol, clybiau chwaraeon, ysgolion, 
perchnogion rhandiroedd, cyfleusterau hamdden, tirfeddianwyr, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, 
Cadw Cymru’n Daclus ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn ogystal â holl bartneriaid y BGC.  
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Amcan 2 -  Datblygu ymatebion lliniaru ac addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud 

Yn y tymor byr lle rydym yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf 

Yn y tymor canolig lle rydym yn 
disgwyl cyflawni dros 10 mlynedd 

Yn y tymor hir lle rydym 
yn disgwyl cyflawni dros 
10 – 15 mlynedd a thu 
hwnt 

i. Adeiladu ar fframwaith newid 
hinsawdd sector cyhoeddus Torfaen i: 
a. Sefydlu ôl troed carbon y BGC gan 
ddefnyddio methodoleg ‘Carbon 
Bositif’ Cyfoeth Naturiol Cymru. 
b. Cwblhau asesiad risg hinsawdd yn 
lleol fel cam cyntaf tuag at addasu. 
ii. Datblygu cyd-ddealltwriaeth o 
risgiau'n ymwneud â'r hinsawdd. 

 iii.  Archwilio dulliau arfer da ar gyfer 
addasu'n effeithiol. 
iv. Datblygu a gweithredu cynllun 
gweithredu i leihau allyriadau ac 
adeiladu dulliau addasol. 

v.  Defnyddio 
rhagamcanion newid 
hinsawdd a gwybodaeth 
ar fodelu yn y dyfodol 
wrth iddi ddod ar gael i 
helpu i feithrin 
gwytnwch yn y tymor hir 
yn ein cymunedau . 

 

 

Trosolwg – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2019 / 20 

Tuag at gamau gweithredu tymor byr  
(0 – 5 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu tymor 
canolig (0-10 mlynedd) 

Tuag at gamau 
gweithredu tymor hir 

(0-15 mlynedd) 

Cyflwynwyd gweithdy Carbon Bositif 
ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Ngwent. 

Cyflwynwyd 2 astudiaeth achos leol ar 
Addasu i'r Hinsawdd, gyda 
phartneriaid ym Mlaenafon. 

Aethpwyd ati i weithio gyda 
phartneriaid ar ôl troed rhanbarthol i 
wella cyd-ddealltwriaeth o risgiau i'r 
hinsawdd 

Dyfarnwyd cyfran o £459,000 i 5 
awdurdod lleol Gwent gan y Swyddfa 
Cerbydau Allyriadau Isel i osod 65 o 
bwyntiau gwefru cerbydau trydan ledled 
y rhanbarth. Mae'r gwaith gosod wedi 
cychwyn. 
 
Sicrhawyd cyllid o £16k gan Lywodraeth 
Cymru i ymgymryd â Cham 2 o'r gwaith i 
Adolygu Fflydoedd ar draws Gwent. 
 
Cefnogwyd datblygu Siarter Teithio 
Cynaliadwy i Went. 
 
Mae Gwent sy'n barod ar gyfer yr 
Hinsawdd wedi archwilio sut a ble y 
gallwn gydweithio'n well i weithredu ar 
yr achosion ac addasu i ganlyniadau 
newid yn yr hinsawdd. Mae hyn wedi 
llywio cynllun gweithredu rhanbarthol 
sydd wedi'i ymgorffori yn Natganiad 
Ardal CNC Gwent. Nodwyd 
gweithredoedd rhanbarthol i wella 
sefyllfa'r rhanbarth i fod yn barod o ran 
yr hinsawdd ac i gefnogi mwy o allu a 
dealltwriaeth o'r camau gweithredu sy'n 
gysylltiedig â'r hinsawdd. 

Cydweithiwyd gyda 5 
BGC Gwent a 
phartneriaid i ddatblygu 
gweledigaeth hirdymor 
integredig ar gyfer 
Gwent Sy'n Barod ar 
gyfer yr Hinsawdd. 
Mae'r weledigaeth hon 
yn rhan o fframwaith 
ehangach i drawsnewid 
y rhanbarth yn 
gynaliadwy. 
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1. Felly beth ydym ni wedi ei wneud  
 

 Mae cyrff cyhoeddus yng Ngwent yn gweithio ar y cyd trwy Went sy'n Barod ar gyfer yr 
Hinsawdd. Roedd y ffocws yn cynnwys “arddangoswr” i helpu i gefnogi symudiad tuag at 
atebion trafnidiaeth fwy gwyrdd ar gyfer y rhanbarth ynghyd â gwella cyd-ddealltwriaeth 

o wytnwch yr hinsawdd leol a rhanbarthol. 
 
Ôl-troed Carbon - Rhannodd CNC ei ddull systemig i helpu sefydliadau i fynd i'r afael â'u heffaith 
carbon. Mae'r fethodoleg “Carbon Bositif” yn edrych ar adeiladau, trafnidiaeth, tir, asedau 
gweithredol, a'r nwyddau a'r gwasanaethau a gaffaelir.  
 
Cynhaliwyd gweithdy ym mis Rhagfyr ar gyfer cyrff cyhoeddus sy'n gweithio yng Ngwent. Gan 
ddefnyddio'r fethodoleg Garbon Bositif, mae CNC wedi gallu cyfrifo'u statws carbon net, gan gyfrif 
am allyriadau nwyon tŷ gwydr ar draws gweithrediadau a'r carbon sy'n cael ei ddal yn flynyddol ar 
draws y stad, yn ogystal ag amcangyfrif y storfeydd presennol o garbon ar y stad. Mae hyn wedi eu 
galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus am fesurau lliniaru. 
 
Fe wnaeth Llywodraeth Cymru hefyd ddiweddaru ar y gofynion adrodd newydd ynghylch Nwyon Tŷ 
Gwydr i gyrff cyhoeddus sydd i'w cyflwyno cyn bo hir. Mae Carbon Positif yn gyson yn ei gwmpas â'r 
dull hwn, felly rhoddodd y gweithdy gyfle i sefydliadau ddechrau paratoi ar gyfer y gofynion newydd. 
Mae ail weithdy dysgu ar y cyd wedi'i gynllunio i ddarparu cymorth pellach. 
 
Seilwaith Pwynt Gwefru Cerbydau Trydan (CT) - Ym mis Mehefin 2019, fe wnaeth awdurdodau lleol 
Gwent gais ar y cyd i’r Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) am gyllid i helpu i fynd i’r afael â’r 
rhwystrau i nifer y trigolion sy'n manteisio ar gerbydau trydan  gan nad oes ganddynt fan parcio 
pwrpasol oddi ar y stryd hy dim dreif na garej lle gellir gwefru CT. 
 
Roedd y cais yn llwyddiannus gyda dyfarniad o hyd at £422,385 o'r Gronfa Man Gwefru ar y Stryd i 
drigolion. Mae'r cyllid cyfatebol yn cael ei ddarparu gan 5 partner yr Awdurdod Lleol. Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent sy'n derbyn y grant ar ran y prosiect rhanbarthol a chawsant hefyd 
y prosiect gyda chefnogaeth gweithgor trawsawdurdod i oruchwylio'r gwaith cyflenwi. 
 
Mae'r gwaith gosod yn cael ei wneud gan gwmni o Gymru o'r enw Silverstone Green Energy. Bydd y 
cwmni hwn hefyd yn rheoli ac yn cynnal a chadw'r unedau tan 2025 gyda'r opsiwn i ymestyn hyn i 
2028. Dechreuodd y gwaith ar ddechrau 2020 i osod Seilwaith Gwefru CT ar draws hyd at 34 o feysydd 
parcio awdurdodau lleol yng Ngwent - cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym. 
 
Fflyd Cerbydau Trydan (CT) - Cwblhawyd adolygiadau fflyd ar gyfer fflyd y sector cyhoeddus ledled 
Gwent. Fel y cam nesaf, cyflwynwyd adroddiad gerbron G10 (grŵp o Arweinwyr a Phrif Weithredwyr 
y pum awdurdod lleol ynghyd â Chadeiryddion a / neu Brif Swyddogion y pum gwasanaeth cyhoeddus 
mawr arall yng Ngwent), gan nodi'r materion allweddol o'r adolygiadau fflyd, a’r manteision i gyrff 
cyhoeddus o greu “llwybr” carbon isel a chynaliadwy ar gyfer fflydoedd y sector cyhoeddus yng 
Ngwent. Gofynnodd G10 am ddatblygu cynllun gweithredu rhanbarthol i symud y gwaith pwysig hwn 
yn ei flaen. Er mwyn cynorthwyo i ddod â'r cynllun ynghyd, sicrhawyd cyllid pellach o £16k gan 
Lywodraeth Cymru i ymgymryd â Cham 2 o'r gwaith fflyd yn rhanbarthol. 
 
Fflyd Cerbydau Cell Tanwydd Hydrogen a'r Seilwaith Gwefru - Er mwyn rhoi trosolwg i Gwent o'r 
potensial ar gyfer cerbydau pŵer hydrogen ar draws fflydoedd cyrff cyhoeddus, cwblhawyd 
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astudiaeth ranbarthol a ddechreuodd y flwyddyn flaenorol, yn 2019/20. Ystyriwyd gofynion seilwaith 
gwefru cysylltiedig hefyd fel rhan o'r gwaith. 
 
Ariannwyd a hwyluswyd y gweithgaredd hwn gan Fenter Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru ac mae'n 
adeiladu ar waith a wnaed eisoes gyda Chyngor Sir Fynwy (CSF). 
 
I rannu'r dysgu, roedd gweithdy wedi'i drefnu i Jacobs and Element Energy adrodd yn ôl ar yr 
astudiaeth. Gohiriwyd y gweithdy hwn oherwydd Covid-19 ond paratowyd y cyflwyniad cyn y 
digwyddiad yn barod ar gyfer unrhyw ddyddiad newydd. 
 
Siarter Teithio Cynaliadwy Gwent - Mae Gwent sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd wedi bod yn cefnogi 
datblygu siarter teithio cynaliadwy i Went. Nod y gwaith hwn, dan arweiniad Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yw cefnogi ac annog staff ac ymwelwyr i safleoedd partneriaid y BGC i ddefnyddio 
dulliau cludo iach a chynaliadwy. Er mwyn cefnogi ei ddatblygiad, fe wnaeth sefydliadau sy'n 
bartneriaid, lunio holiadur i weithwyr. Gofynnwyd i aelodau staff sut maen nhw'n teithio i'r gwaith 
ac yn ôl, ac am unrhyw deithio a wneir yn ystod y diwrnod gwaith. Cwblhawyd cyfanswm o 4,373 o 
holiaduron ar draws Gwent. Bydd yr arolwg yn cael ei ailadrodd yn flynyddol i helpu i fesur cynnydd. 
 
Addasu i Newid yn yr Hinsawdd: O Brofiad Byw i Weithredu Strategol - Yn 2019, gan weithio trwy 

Grŵp Asesu Lles Strategol Gwent, hwylusodd rhwydwaith thema Gwent sy'n barod am yr hinsawdd, 

gyfres o gyfleoedd cynnwys ar gyfer y sector cyhoeddus a thrydydd sector a chymunedau, a 

ddyluniwyd i wella cyd-ddealltwriaeth o wytnwch hinsawdd yn lleol a rhanbarthol. Gweithiodd y 

prosiect hwn gyda grwpiau amrywiol â ffocws i ddysgu o brofiad byw o dywydd eithafol y gorffennol 

er mwyn nodi dulliau i wella gwytnwch yn yr hinsawdd yn y dyfodol. Yn Nhorfaen roedd y gwaith hwn 

yn canolbwyntio ar ardal Blaenafon lle buom yn gweithio'n benodol gyda Chyngor Tref Blaenafon a 

safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a phartneriaid. Mae'r Prosiect hwn wedi nodi nifer o risgiau'n 

ymwneud â'r hinsawdd y bydd angen mynd i'r afael â hwy os ydym am wella ein parodrwydd ar gyfer 

yr hinsawdd i genedlaethau'r dyfodol.  

 
Cynllun Gweithredu ar gyfer cydweithio’n rhanbarthol - Mae'r Datganiad Ardal yn nodi 
gweithredoedd rhanbarthol penodol a fydd yn cyflawni ein canlyniad ar y cyd i wella parodrwydd y 
rhanbarth ar gyfer yr hinsawdd a chefnogi mwy o gapasiti a dealltwriaeth o ran gweithredu sy'n 
gysylltiedig â'r hinsawdd. Gellir gweld trosolwg o Ddatganiad Ardal y De Ddwyrain hefyd ar wefan 
Cyfoeth Naturiol Cymru.  
 
2. Heriau Allweddol 
 

Ôl-troed Carbon - Bydd angen i sefydliadau sy'n bartneriaid sicrhau eu bod yn ymgysylltu ag 
adnoddau a'u bod yn meddu ar adnoddau, i gyflawni'r ymarfer mannau cychwyn. Gohiriwyd yr ail 
weithdy Carbon Bositif oherwydd Covid-19. 
Seilwaith Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan (CT) – Y disgwyl oedd y byddai’r prosiect yn cael ei 
gwblhau ym mis Mawrth 2020 ond mae Covid-19 wedi gohirio cyflwyno'r prosiect. 
Siarter Teithio Gwent - Y cynllun gwreiddiol oedd lansio'r siarter ym mis Mehefin, ond mae hyn wedi'i 
ohirio oherwydd Covid-19. 
3. Beth nesaf 
 

Ôl-troed Carbon  – Cyflwyno gweithdy Carbon Bositif 2. 

https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/south-east-wales-area-statement/?lang=en
https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/south-east-wales-area-statement/?lang=en
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Fflyd Cerbydau Trydan (CT) – Cwblhau Cam 2 yr adolygiad fflyd, datblygu cynllun gweithredu ac 
adrodd yn ôl i G10. 
 
Fflyd Cerbydau Cell Tanwydd Hydrogen  a Seilwaith Gwefru – Defnyddir canfyddiadau allweddol yr 
astudiaeth i nodi unrhyw gyfleoedd i dreialu cerbydau sy'n cael eu pweru gan hydrogen ymysg 
fflydoedd BGC Gwent a hefyd helpu i ystyried cyfleoedd posibl a lleoliad y seilwaith i gyflenwi 
hydrogen.  
 
Siarter Teithio Cynaliadwy – Lansio’r Siarter. 
 
Llythrennedd Hinsawdd - Cyflwyno hyfforddiant llythrennedd hinsawdd i “ddatblygu iaith gyffredin 
ar draws partneriaethau a sicrhau bod yr holl bartneriaid yn hyddysg o ran yr hinsawdd” - mae hwn 
yn gam cyntaf a hanfodol tuag at gynyddu ein cyd-ddealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd. Ar hyn o 
bryd rydym yn ymchwilio i gyllid i gefnogi hyfforddiant y gellir ei gyflwyno ledled Gwent.  
 
Datblygu Atebion yn Seiliedig ar Natur – Gweithio gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent i 
helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer atebion yn seiliedig ar natur i wella ein parodrwydd ar gyfer yr 
hinsawdd.  
 
Peryglon o ran yr Hinsawdd - Canolbwyntio ar weithio gyda phartneriaid i nodi pa gynlluniau, 
strategaethau ac ymagweddau at ddarparu gwasanaethau y mae angen i ni eu haddasu i ymgorffori 
risgiau a chyfleoedd o ran yr hinsawdd a gyrru ac ymgorffori gweithredu ymhellach dros yr hinsawdd. 
 

4. Nodau lles a’r pum ffordd o weithio 

 

Nod Llesiant Cyfraniad 

Cymru Lewyrchus 

Bydd gweithredu i leihau effaith carbon y sector cyhoeddus ac annog pobl i 
gymryd CT yn helpu i hyrwyddo cymdeithas garbon isel arloesol sy'n defnyddio 
adnoddau'n effeithlon ac yn gymesur ac yn arbed arian. 
Bydd cymryd camau cynnar i addasu i effeithiau hinsawdd sy'n newid bob 
amser yn well ac yn fwy cost effeithiol na chymryd agwedd adweithiol. 
Mae gweithgarwch atafaelu a datgarboneiddio carbon yn rhan hanfodol ac 

integredig o'n heconomi werdd leol, gan ddarparu llu o fanteision yn ein 

cymunedau ac ar eu cyfer a chefnogi'r economi werdd leol. 

Cymru Gydnerth 

Mae gan ein hadnoddau naturiol ran bwysig i'w chwarae wrth gefnogi ein gallu i 
liniaru newid yn yr hinsawdd trwy storio carbon. Gallant hefyd helpu i gefnogi 
ein hymateb i addasu trwy, er enghraifft, reoli dŵr yn y dirwedd a lleihau effaith 
cynnydd mewn tymheredd. Gall atebion sy'n seiliedig ar natur hefyd arwain at 
wella gwydnwch ecosystemau ein cynefinoedd eang a dylent ymgorffori 
bioamrywiaeth fel egwyddor hanfodol a sylfaenol. 
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Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Mae gan effeithiau newid yn yr hinsawdd y potensial i gynyddu 
anghydraddoldeb yn ein cymunedau ymhellach a chael mwy o effaith ar 
grwpiau bregus. 
Bydd gweithredu i ddod yn fwy effeithlon o ran ynni a lleihau costau tanwydd, 
yn cefnogi darparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol - yn enwedig i'r rhai 
mwyaf bregus yn y gymdeithas. Bydd cefnogi'r symudiad tuag at atebion 
gwyrddach o ran trafnidiaeth ar gyfer y rhanbarth yn helpu i leihau llygredd aer, 
y gall dod i gysylltiad ag ef effeithio'n andwyol ar iechyd y rhai mwyaf bregus yn 
y boblogaeth, a bydd yn helpu i greu Cymru sy’n fwy cyfartal. 
 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Bydd mesurau i gefnogi'r newid i gymdeithas carbon isel yn helpu i gyfrannu at 
gymunedau hyfyw, diogel sydd wedi eu cysylltu'n dda. Mae cymunedau'n fwy 
gwydn i gynyddu costau ynni a thrafnidiaeth trwy wella effeithlonrwydd, mynd 
i'r afael â thlodi tanwydd, teithio egnïol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy yn 
fwy lleol. Gall defnyddio atebion sy'n seiliedig ar natur fel Rheoli'r Peryglo o 
Lifogydd Naturiol ac adfer cynefinoedd i helpu cymunedau i addasu i effeithiau 
newid yn yr hinsawdd hefyd feithrin cymunedau cydlynol cryf a diogel. 

Cymru iachach 

Gall llai o ddefnydd o danwydd ffosil arwain at welliannau yn ansawdd aer a 
gostyngiadau dilynol mewn cyflyrau iechyd cronig sy'n gysylltiedig â dod i 
gyswllt ag aer o ansawdd gwael - ar gyfer y genhedlaeth bresennol a 
chenedlaethau'r dyfodol. Mae nifer o risgiau iechyd yn gysylltiedig â hinsawdd 
sy'n newid sydd â'r potensial i gael yr effaith fwyaf ar y rhai mwyaf bregus 
mewn cymdeithas - er enghraifft ymdopi ag eithafion o ran tymheredd neu 
lifogydd. 

Cymru â diwylliant 

bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Bydd gweithredu i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd ac addasu iddynt yn 

helpu i gefnogi hunaniaeth ddiwylliannol leol sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd. 

Yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol mae gan Gymru gysylltiadau cryf â 

chynhyrchu ynni, a bydd archwilio cyfleoedd newydd sy'n gysylltiedig â 

datgarboneiddio yn paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol glanach a gwyrddach. 

Cymru sy’n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang 

Bydd gweithredu i leihau ein heffaith carbon yn helpu i liniaru effeithiau newid 
yn yr hinsawdd yn fyd-eang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Integreiddio - Mae ymateb i newid yn yr hinsawdd yn sail i'n holl amcanion lles. Gall datblygu 
rhwydwaith iach, cysylltiedig o ardaloedd naturiol ein helpu yn lleol i fod yn barod ar gyfer yr 
hinsawdd. Bydd cenedlaethau o blant yn y dyfodol yn cael cymorth i gael y dechrau gorau mewn 
bywyd ac i ddilyn ffyrdd iach o fyw os oes ymatebion addasol a lliniaru ar waith yn lleol. Mae gan 
newid yn yr hinsawdd y potensial i gynyddu anghydraddoldebau yn ein cymunedau, felly gall 
gweithredu helpu i fynd i'r afael â hyn. 
Tymor Hir - Newid yn yr hinsawdd yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol. 
Bydd nodi cyfleoedd addasu yn helpu i wella gwytnwch tymor hir i bobl a lleoedd yn rhanbarth 
Gwent. Bydd lleihau allyriadau carbon yn y sector cyhoeddus a defnyddio adnoddau mewn ffordd 
ddoethach yn helpu i liniaru effeithiau hinsawdd sy'n newid. 
Atal - Bydd lliniaru risgiau newid yn yr hinsawdd yn cyfrannu at les cenedlaethau'r dyfodol. Bydd 
lleihau nwyon tŷ gwydr a llygryddion aer yn helpu i sicrhau gwell iechyd anadlol ymhlith 
cenedlaethau'r dyfodol. 
Cynnwys - Mae pobl sy'n gweithio ac yn byw yn ein cymunedau wedi helpu'r BGC yng Ngwent i 
ddatblygu eu Cynlluniau Lles. Mae ein prosiect profiad byw wedi rhannu dysgu a mewnwelediad gan 
ein cymunedau. 
Cydweithio - Trwy ddefnyddio dull cydgysylltiedig, rhannu arfer da a chyfuno adnoddau, mae 
partneriaid sector cyhoeddus Gwent wedi gallu cyflwyno pethau gwahanol a gwell. Mae partneriaid 
wedi cydweithio trwy'r grŵp Gorchwyl a Gorffen “Gwent sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd” gyda 
throsolwg strategol gan Grŵp Asesu Lles Strategol Gwent. Rydym hefyd wedi gweithio'n agos gyda 
LlC a Bargen Dinas-Ranbarth Caerdydd.  
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1. Felly beth ydym ni wedi ei wneud  
 Er mwyn rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a phobl ifanc rydym wedi sefydlu 

pedair thema a oruchwylir gan Fwrdd Gwella aml-asiantaeth Plant a Phobl Ifanc Torfaen. 

Y Cynnig Lles – Wrth y bôn, mae gweithredu i roi'r gefnogaeth a'r sgiliau sydd eu hangen 

ar blant a phobl ifanc i gynnal ffordd iach o fyw trwy gydol eu hoes. Mae partneriaid wedi bod yn 

gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu “cynnig lles” cydgysylltiedig ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc 0 

-25 oed. Mae hyn yn dwyn ynghyd yr holl gefnogaeth a gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd gan 

sefydliadau'r BGC ac eraill yn Nhorfaen i gronfa ddata electronig o ddarpariaeth, a rennir. Mae 

datblygu cronfa wybodaeth ganolog yn galluogi partneriaid i gynllunio gyda'i gilydd yn fwy effeithiol 

i wneud y mwyaf o adnoddau cyfyngedig ac i wneud y mwyaf o'r buddion lles i blant a phobl ifanc. 

Eleni rydym wedi canolbwyntio ar edrych ar anghenion lleol o gymharu â'r gwasanaethau 

 

 
Amcan 3 -  Rhoi’r dechrau gorau posib mewn bywyd i blant a phobl ifanc   

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud 

Yn y tymor byr lle rydym yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf 

Yn y tymor canolig lle 
rydym yn disgwyl 
cyflawni dros 10 mlynedd 

Yn y tymor hir lle rydym 
yn disgwyl cyflawni dros 
10 – 15 mlynedd a thu 
hwnt 

i. Cydlynu systemau ymyriadau 
cyffredinol ac adnoddau blynyddoedd 
cynnar, yn gymesur â'r angen, i: 
a. Fanteisio i'r eithaf ar y cymorth cyn 
enedigol cyfredol, sicrhau mynediad at 
raglenni magu plant a chymorth i 
deuluoedd ar sail tystiolaeth. 
b. Annog teuluoedd i dderbyn eu hawliau 
Plant Iach Cymru. 

 ii.  Cynllunio a chydlynu 
camau drwy bartneriaeth i 
atal a lleihau effaith 
Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod. 

iii. Atal a lleihau 
gorbwysedd a gordewdra 
yn ystod plentyndod trwy 
weithredu'r camau 
partneriaeth yn Strategaeth 
Gwent ar fynd i'r Afael ar 
Ordewdra yn ystod 
Plentyndod. 

 

 

Trosolwg – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2019 / 20 

Tuag at gamau gweithredu tymor byr  
(0 – 5 mlynedd) 

Tuag at gamau 
gweithredu tymor canolig 

(0-10 mlynedd) 

Tuag at gamau 
gweithredu tymor hir (0-

15 mlynedd) 
 Cwblhau hyfforddiant ar Y Safonau 

Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad 
Plant a Phobl Ifanc. 

 Ymrwymo i'r Siarter Cyfranogi. 

 Cynnwys 2 berson ifanc at y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 Cynyddu'r nifer sy'n cofrestru ar gyfer 
cynnig gofal Llywodraeth Cymru sydd 
am ddim. 

 Dechrau adolygu 
effeithiolrwydd y Cynnig 
Lles. 

 Cyflwyno hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
Profiadau Niweidiol yn 
Ystod Plentyndod ar 
draws sefydliadau'r BGC. 
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gwirioneddol sy'n cael eu darparu, felly gellir darparu'r gefnogaeth iawn ar yr adeg iawn yn y ffordd 

fwyaf hygyrch. Mae sesiynau gweithdy ar y cyd wedi helpu i ddatblygu'r gweithgaredd hwn. 

Bydd y Cynnig Lles optimaidd yn cael ei dreialu i ddechrau mewn clwstwr ysgol, a thrwy dîm Gofal 

Cymdeithasol amlasiantaeth. Bydd hyn yn penderfynu a all gynorthwyo'r ffordd yr ydym yn cefnogi 

plant a phobl ifanc a'u teuluoedd. 

Gordewdra yn ystod Plentyndod - Mae gwaith partneriaeth yn parhau i fynd i'r afael â'r mater pwysig 

hwn. Ar ôl cyhoeddi Cynllun Cyflenwi Pwysau Iach LlC, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac 

Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyfarfod â phartneriaid y BGC i ddechrau dod â chynllun ynghyd i 

gyflawni'r agenda hwn yng Ngwent. Fe wnaeth Covid-19 amharu ar y gwaith hwn, ond y gobaith yw 

ailedrych ar yr agenda pwysig hwn pan fydd y pandemig a'r ffrydiau gwaith cysylltiedig yn lleddfu. 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod – Mae hyfforddiant wedi'i gyflwyno ar draws sefydliadau'r 

BGC i godi ymwybyddiaeth ynghylch Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. 

Llwybrau Cadarnhaol – Mae'r Grŵp Llwybrau Cadarnhaol yn dwyn ynghyd bobl sy'n gyfrifol am 

wasanaethau ar gyfer gwasanaethau addysg a chyfleoedd dysgu gyda phlant, pobl ifanc a'u 

teuluoedd. Fe’i crëwyd i weithredu dulliau effeithiol o gynorthwyo pobl ifanc i ymgysylltu, hyfforddi 

a chyflogaeth barhaus. Mae'r gwaith yn parhau i ganolbwyntio ar sut y gall gwasanaethau nodi ac 

ymyrryd i gefnogi plant a'u teuluoedd ar adegau tyngedfennol, ond hefyd trwy gymryd camau ataliol 

cynnar i atal materion rhag codi. Rydym wedi bod yn edrych ar ymyrraeth gynnar a dangosyddion 

risg ar gyfer cyfnodau trosglwyddo allweddol y gellir eu cefnogi gan ymyriadau sydd wedi'u targedu'n 

fwy, ac sydd y tu allan i fodelau darparu gwasanaeth yn gyffredinol. Rydym wedi ehangu'r dull a 

ddefnyddir i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETs), i 

gwmpasu grŵp llawer ehangach. Rydym wedi cynnwys plant a phobl ifanc wrth adolygu 

effeithiolrwydd rhywfaint o'n darpariaeth gyfredol ac archwilio sut a beth sydd angen i'n 

gwasanaethau ei ddarparu yn y dyfodol. 

Cyfranogiad – Er mwyn gwella ein dull o gynnwys y genhedlaeth iau yn ein gwaith a sicrhau ein bod 

yn gweithio yn ôl Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, ym mis Tachwedd 2019 

BGC Torfaen oedd y BGC cyntaf i arwyddo'r Siarter Cyfranogiad 

Cenedlaethol. Mae aelodau'r Bwrdd a rheolwyr o bob sefydliad 

sy'n aelod o'r BGC wedi derbyn hyfforddiant ar Y Safonau 

Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, a ddarperir 

gan Blant yng Nghymru. Mae'r sesiynau hyfforddi amlasiantaeth 

hyn hefyd wedi cynnwys staff sy'n gweithio y tu allan i ardal 

Torfaen gan adlewyrchu ein holion traed sefydliadol gwahanol a'n 

gwaith ar draws ardaloedd daearyddol amrywiol. 

Er mwyn cefnogi'r dull hwn, mae sefydliadau sy'n bartneriaid wedi 

ymuno â'r Siarter Cyfranogi ac yn gweithio tuag at gyflawni Nod 

Barcud Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc erbyn 2023. Gwasanaeth 

Addysg y Cyngor fu'r cyntaf yng Nghymru i ennill y Nod Barcud a 

bydd yn gweithio i gefnogi ac annog partneriaid eraill yn unol â 

dyheadau'r BGC. 

 
Ffigur 8: Bill Purvis yn arwyddo’r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol i Blant ar ran BGC Torfaen 
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O fis Ionawr 2020 gwnaethom symud ein cyfarfodydd i ddiwedd y prynhawn ac mae hyn wedi galluogi 

dau aelod o Fforwm Ieuenctid Torfaen i ymuno â'r Bwrdd. 

Mae’r gwaith hefyd wedi parhau i ddatblygu Senedd Ieuenctid i ddarparu llwyfan i blant a phobl ifanc 

fod yn rhan o'r prosesau gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Roedd pobl ifanc a 

swyddogion yn ymwneud â datblygu a chytuno ar strwythur y Senedd Ieuenctid.  

2. Heriau Allweddol 

Bydd angen i ni ailedrych ar ein cynnig Lles i blant a phobl ifanc yng ngoleuni effeithiau Covid-19 i 

sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau priodol i gefnogi Plant a Phobl Ifanc yn y cyfnod 

trosglwyddo ar ôl Covid-19. 

 

3. Beth nesaf 

Ystyried sut y gallwn gydweithredu ymhellach i fynd i'r afael â'r galw cynyddol dros y tymor hwy. 

4. Nodau lles a’r pum ffordd o weithio 
 

Nod Llesiant Cyfraniad 

Cymru Lewyrchus 

Bydd rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a phobl ifanc trwy wneud y gorau o’n 
cynnig lles yn helpu i’w galluogi i gyrraedd eu potensial o ran cyflogaeth yn 
ddiweddarach mewn bywyd. Mae darparu cynnig gofal plant yn helpu i gefnogi 
rhieni i gael mynediad at waith ac mae'n cyfrannu at ffyniant yn lleol. 

Cymru Gydnerth 
Bydd annog plant a phobl ifanc i ofalu am ein hamgylchedd ac i leihau allyriadau 
carbon yn cefnogi Cymru sy’n fwy gwydn. 

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Mae rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc gael llais, a gwrando arnynt - trwy'r Senedd 
Ieuenctid ac ehangu aelodaeth y BGC - yn gwneud ymrwymiad clir i gymryd barn 
pobl ifanc o ddifri a bydd yn rhoi cipolwg go iawn inni o heriau ac anghenion 
ychwanegol pobl ifanc sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig. 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Bydd cynnwys plant a phobl ifanc wrth wneud penderfyniadau yn annog 
perchnogaeth o'r heriau yr ydym yn eu hwynebu, gan gynnwys gwneud ein 
cymunedau'n lleoedd diogel. Bydd teimlo bod rhywun yn gwrando ar eu llais a'u 
barn hefyd yn cefnogi cydlyniant cymunedol. 

Cymru iachach 
Bydd cefnogi pob plentyn a pherson ifanc i achub ar y cyfleoedd dysgu, cyflogaeth, 
iechyd da a dinasyddiaeth weithredol yn cael effeithiau cadarnhaol tymor hir ar 
iechyd a lles. 

Cymru â 

diwylliant bywiog 

lle mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu 

Bydd rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n 

newydd iddynt yn caniatáu iddynt ffurfio cyfeillgarwch newydd ac adeiladu'r 

grwpiau sydd eu hangen er mwyn i ddiwylliant ffynnu. 

Bydd annog plant a phobl ifanc i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus y gellir 

eu darparu yn y Gymraeg ac sy'n cael eu hyrwyddo'n ddwyieithog yn annog 

defnyddio'r Gymraeg. 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Mae annog plant a phobl ifanc i ddatblygu fel dinasyddion gweithredol a theimlo eu 
bod yn gysylltiedig â chefnogi lles yn y byd ehangach yn bwysig os ydym am weld 
cenedlaethau newydd o oedolion sy’n teimlo cyfrifoldeb ac yn ei dderbyn am 
‘feddwl yn fyd-eang a gweithredu’n lleol’. 
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Integreiddio - Bydd rhoi’r cychwyn gorau i bob plentyn yn ei cefnogi i gyrraedd ei botensial addysgol, 
dod yn rhan o weithlu medrus ac iach a bydd yn cyfrannu at fynd i’r afael â thlodi a meithrin gwytnwch 
economaidd. Bydd dysgu plant am bwysigrwydd ein hadnoddau naturiol yn helpu i sicrhau eu bod yn 
cael eu gwarchod a'u gwella am genedlaethau i ddod. Mae sicrhau ein bod yn gwrando ar lais plant a 
phobl ifanc yn  bwysig er mwyn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Bydd sicrhau bod gan blant, 
waeth beth yw eu hamgylchiadau, fynediad da i fannau gwyrdd a chwarae yn yr awyr agored yn cefnogi 
ffyrdd o fyw sy'n iach ac egnïol. Bydd cefnogi plant a phobl ifanc i fod yn ddinasyddion cyfrifol a chyfrifol 
yn cefnogi cymunedau cydlynol, diogel a hyderus. 
Tymor Hir - Bydd rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn yn galluogi plant i dyfu i fod yn 
oedolion iach, gyda ffyrdd iach o fyw, gan heneiddio’n dda. 
Atal - Gall profiadau yn y blynyddoedd cynnar effeithio ar gyrhaeddiad addysgol, cyfleoedd cyflogaeth, 
bod yn iach yn ddiweddarach mewn bywyd a gall ddylanwadu ar y genhedlaeth nesaf o deulu. Mae 
gweithredu’n gynnar yn cefnogi plant a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn a helpu i dorri 
effeithiau rhwng y cenedlaethau. 
Cynnwys – Mae dau aelod o Fforwm Ieuenctid Torfaen wedi ymuno â'n Bwrdd. Rydym wedi ymuno â'r 
Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol ac wedi ymgymryd â hyfforddiant Safonau Cenedlaethol ar gyfer 
Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. Bydd ein gwaith i ddatblygu Senedd Ieuenctid yn cefnogi plant a phobl 
ifanc ymhellach i fod yn rhan o'r prosesau gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. 
Cydweithio – Rydym yn gweithio gydag ysgolion, colegau, Gyrfa Cymru, Plant yng Nghymru, Seneddau 
Ieuenctid cenedlaethol, awdurdodau lleol cyfagos, Cynghorau Cymuned, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen 
a phartneriaid eraill i rannu gwybodaeth a dod ynghyd i gefnogi ein plant a'n pobl ifanc. 
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1. Felly beth ydym ni wedi ei wneud  
Gan gydnabod y cysylltiad cryf rhwng y dull a gymerwyd ac effeithiolrwydd y canlyniad, mae'r BGC 

wedi bod yn archwilio sut y gall weithio'n wahanol “mewn man” i wneud y defnydd gorau o asedau 

ar y cyd. Mae'r dull wedi canolbwyntio ar y penderfynyddion cymdeithasol, economaidd, 

 

 
Amcan 4 -  Cefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio’n dda 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud 

Yn y tymor byr lle rydym yn 
disgwyl cyflawni yn y 5 mlynedd 
gyntaf 

Yn y tymor canolig lle rydym 
yn disgwyl cyflawni dros 10 
mlynedd 

Yn y tymor hir lle rydym yn 
disgwyl cyflawni dros 10 – 
15 mlynedd a thu hwnt 

i. Cynnal cynllun peilot yn seiliedig ar 
le ym Mlaenafon gyda chefnogaeth 
Rhaglen Byw'n Glyfar, Llywodraeth 
Cymru. Bydd hyn yn: 
• Archwilio effeithiolrwydd dulliau 
presennol. 
• Nodi arfer da e.e. Rhwydweithiau 
Lles Integredig a hybiau lles lleol. 
• Nodi sut y gall arloesi a 
thechnolegau gefnogi ffyrdd iach o 
fyw a heneiddio'n dda. 
• Datblygu glasbrint o sut y gall 
gwasanaethau cyhoeddus 
ddefnyddio eu hasedau a'u 
gweithgarwch ar y cyd i ddangos y 
pum ffordd o weithio. 
• Nodi'r newid i'r ymddygiad ffordd o 
fyw sydd ei angen. 
• Datblygu modelu gweithredol a 
busnes ar gyfer cyflenwi di-dor. 
• Darparu llwybr cyflenwi gyda 
cherrig milltir allweddol. 
• Diogelu dyfodol y cynigion. 

 ii.  Cynyddu'r dulliau 
llwyddiannus a nodwyd trwy'r 
peilot.  
iii. Defnyddio ein dylanwad i 
lunio Cynllun Ardal y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol ac 
alinio gweithgareddau ar draws 
y partneriaethau i ymgorffori 
dulliau doethach sy'n gweithio. 

iv. Cyflwyno model 
gwasanaeth cryfach o ran atal 
ac ymyrraeth gynnar, gan 
ymgorffori'r Rhwydwaith Lles 
Integredig, a hybiau lles ar 
draws Rhwydweithiau Gofal 
Cymdogaeth.  
v. Creu nifer o gymunedau 
craff a gwydn sy'n seiliedig ar 
le, sy'n: 
• Mabwysiadu dulliau craff o 
ddefnyddio adnoddau ac 
asedau.  
• Atgyfnerthu gweithredu 
cymunedol trwy feithrin 
sgiliau a hyder ymysg 
dinasyddion, fel y gallant reoli 
eu hanghenion iechyd a gofal 
eu hunain yn well. 

 

 

Trosolwg – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2019 / 20 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor byr  (0 – 5 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor canolig (0-10 

mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor hir (0-15 mlynedd) 

Cytunwyd ar y nodweddion ar gyfer 
glasbrint yn seiliedig ar le. 
 
Profwyd elfennau o'r glasbrint ym 
Mlaenafon. 

Cyd-leoli staff i'r Ganolfan 
Adnoddau Gofal Sylfaenol. 

Buddsoddi mewn adnoddau 
ar lefel y dref trwy ariannu 
swydd Swyddog Blaenafon 
Iach yn rhannol yng Nghyngor 
Tref Blaenafon. 

Cefnogi sefydlu Rhwydwaith 
Lles Integredig ym Mlaenafon. 
 
Cefnogi gweithredu cymunedol 
a gwytnwch trwy ddatblygu 
cynnig ar gyfer Peilot Cyllideb 
Gyfranogol (PB) amlasiantaeth 
ym Mlaenafon. 
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amgylcheddol a diwylliannol ehangach a all gyfrannu at “gefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i 

heneiddio'n dda”. 

Wedi'i alluogi gan gyllid Byw yn Glyfar Llywodraeth Cymru, mae'r prosiect wedi meithrin 

dealltwriaeth ac wedi darparu rhesymeg dros “lasbrint” o ymyriadau i gefnogi lles cymunedol ym 

Mlaenafon. Rydym wedi edrych ar asedau cymunedol, y materion sy'n wynebu unigolion, ynghyd â 

chael dealltwriaeth eang o systemau cymorth i'r rhai sydd eu hangen. Cawsom ein llywio gan arfer 

da nodedig o'r DU a thu hwnt. 

Mae ein dull yn cydnabod bod cymunedau'n wahanol ac mae cymryd agwedd “seiliedig ar le” yn ein 

galluogi i ganolbwyntio ar y materion  llai yn yr ardal sy'n hanfodol i wella lles. Mae heriau penodol 

ym Mlaenafon, sy'n ymwneud â chyflogaeth, tai, cyflawniad addysgol a nifer yr aelwydydd mewn 

tlodi. Mae trafnidiaeth a chysylltedd hefyd yn broblem. O ran y cryfderau presennol i adeiladu arnynt, 

adroddir bod ysbryd cymunedol yn gryf ac mae rhai modelau o weithio seiliedig ar le eisoes yn 

digwydd ar lawr gwlad.  

Mae'r cam ymchwil wedi awgrymu nodweddion defnyddiol ar gyfer glasbrint yn seiliedig ar le. Mae'r 

rhain yn cynnwys pwysigrwydd meithrin llythrennedd iechyd a lles, yr angen i gefnogi a defnyddio 

cysylltiadau cymunedol 'ar lawr gwlad' yn well, cydgysylltu gwasanaethau yn well o ran lleoedd a'r 

budd o gael yr amodau'n iawn i feithrin gwytnwch cymunedol. Mae 2019/20 wedi canolbwyntio ar 

ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd i ddechrau cyflwyno rhai o elfennau'r glasbrint ym Mlaenafon.  

Cyflawniadau allweddol: 

1. Cefnogi sefydlu'r Rhwydwaith Lles Integredig (RhLlI) ym Mlaenafon 

Mae'r BGC wedi cefnogi sefydlu RhLlI ym Mlaenafon. 

Mae hyn yn dwyn ynghyd y gwasanaethau 

cymunedol ehangach gydag iechyd a gofal 

cymdeithasol ac yn darparu mecanwaith cadarn i 

fynd i'r afael â heriau iechyd lleol gyda'r ffocws ar atal 

ac ymyrraeth gynnar. Mae'n darparu pwynt ffocws ar 

gyfer gwybodaeth a chyngor ac yn dod â chydlyniant 

i'r ystod o weithwyr cyswllt (a ariennir gan grant yn 

bennaf). Trwy ddarparu fframwaith rhesymegol ar 

gyfer y gwahanol fathau o “hybiau cymunedol” sydd eisoes yn bodoli ym Mlaenafon, mae'r RhLlI yn 

galluogi cyfleoedd i integreiddio gwasanaethau yn well ac ymhellach e.e. yn y Ganolfan Adnoddau 

Gofal Sylfaenol. Wrth wraidd y dull gweithredu mae pwysigrwydd meithrin perthnasoedd 

cymdeithasol wrth leihau galw ac adeiladu'r dystiolaeth mai dyma yw'r achos. Mae hefyd yn ategu at 

y modelau gwaith presennol yn digwydd ar lawr gwlad ym Mlaenafon trwy'r tîm ardal gofal 

cymdeithasol i oedolion a'r hwb diogelwch cymunedol.  

Yn Nhorfaen, mae Arweinydd Datblygu'r Gwasanaeth RhLlI yn gweithio'n agos gyda'r Rhwydweithiau 

Gofal Cymdogaeth i sicrhau bod cysylltiadau agos yn cael eu cynnal rhwng gwaith y BGC a gwaith 

gofal sylfaenol a gwasanaethau cymunedol y RhGC.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PpjzOuRqr0
https://www.youtube.com/watch?v=8PpjzOuRqr0
https://www.youtube.com/watch?v=8PpjzOuRqr0
https://www.youtube.com/watch?v=8PpjzOuRqr0
https://www.youtube.com/watch?v=8PpjzOuRqr0
https://www.youtube.com/watch?v=8PpjzOuRqr0
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2. Canolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol fel hwb gwasanaeth cyhoeddus allweddol 

Mae nifer o wasanaethau eisoes wedi'u cydleoli yn yr hwb hwn ac mae effeithiau cadarnhaol eisoes 

wedi deillio o'r gweithgaredd a fabwysiadwyd gan y BGC hwn sydd wedi parhau i ddatblygu yn ystod 

2019/20. Ochr yn ochr â’r arfer feddygol, gellir cyrchu Gwasanaethau Cwsmeriaid CBST, Cyngor ar 

Bopeth, Cymorth Tai, yr Adran Gwaith a Phensiynau, a gwasanaethau galw heibio’r trydydd sector yn 

yr Hwb. Mae llywio gofal a rhagnodi cymdeithasol yn ddulliau a fabwysiadwyd gan staff yn y ganolfan 

i gefnogi lles cleifion mewn ffordd fwy cyfannol. 

Mae cyllid ar y cyd a ddarperir gan Rwydwaith Gofal Cymdogaeth y Gogledd wedi galluogi gwella 

cyfleusterau'r Ganolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol, gan gynnwys sefydlu lleoedd cyfrinachol ar gyfer 

ymgynghoriadau / sgyrsiau preifat. Mae potensial o hyd i wneud mwy a bydd y Rhwydwaith Lles 

Integredig yn datblygu hyn ymhellach ac yn nodi dulliau y gellir eu dyblygu ac yn galluogi mwy o 

gysylltedd rhwng y gwahanol fathau o “hybiau” ym Mlaenafon a'r wybodaeth, y cyngor a'r cymorth 

a ddarperir ganddynt. 

3. Buddsoddwyd mewn adnoddau ar lefel y dref   

Er mwyn galluogi'r amodau cymunedol i gynhyrchu'r “galw” am 

newid mewn perthynas â ffyrdd iach o fyw, gwnaed buddsoddiad ar 

lefel y dref i gefnogi a defnyddio'r adnoddau presennol “ar lawr 

gwlad”. Mae Swyddog Blaenafon Iach wedi'i ariannu'n rhannol yng 

Nghyngor Tref Blaenafon i gefnogi’r hyn y maent yn gallu ei wneud 

yn lleol.  

Ffocws y swydd yw dod â phobl ynghyd i lywio, addysgu a herio 

canfyddiadau lleol ynghylch yr hyn y mae iechyd a lles da yn ei olygu. 

Mae'r rôl hefyd yn helpu i nodi materion lleol, dyfeisio atebion ac 

adeiladu camau gweithredu cymdeithasol cynaliadwy gyda ffocws ar 

bartneriaeth a gweithio cyd-gynhyrchiol a phrosiectau ymyrraeth 

sy'n gysylltiedig ag iechyd sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldebau 

iechyd a lles. 

Ffigur 9: gweithdy plât bwyta’n dda – a gyflwynwyd gan aelod o dîm Creu 

Cymunedau Cadarn, yn gweithio ar y cyd â Phrosiect Blaenafon Iach. 

 

Mae'r ffordd newydd hon o weithio, gan symud i ffwrdd 

o atgyfeiriadau ac asesiadau i sgyrsiau a chysylltiadau 

eisoes wedi dechrau cyflawni canlyniadau. Gan weithio 

gyda phartneriaid, mae ystod amrywiol o weithdai 

wythnosol yn cael eu cyflwyno ar gyfer pob oedran, 

mae'r prosiect Bwyd am Oes yn cael cenedlaethau i 

fwyta gyda'i gilydd, ac mae rhaglen o wibdeithiau 

diwylliannol wedi'i chyflwyno. Sicrhawyd cyllid hefyd 

gan Gemau Stryd ar gyfer Prosiect Ymgysylltu â 

Theuluoedd sydd wedi bod yn boblogaidd dros ben.                                                                

Ffigur 10: Gorymdaith Llusernau, Nadolig 2019 
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4. Crëwyd arddangoswr Cyllideb Gyfranogol amlasiantaeth ym Mlaenafon 

Mae'n arfer nodedig ledled y DU y gall creu cyllideb gyfranogol gymunedol feithrin arloesi 

cymdeithasol ac y gall buddsoddiadau ar raddfa gymharol fach wneud gwahaniaeth mawr mewn lle. 

Cytunodd y BGC y dylai Cyllidebu Cyfranogol fod yn un nodwedd o'i “lasbrint” ar gyfer gweithio mewn 

lle ac maent wedi cytuno mewn egwyddor i “gyfuno” rhai adnoddau i greu “cronfa her” gymunedol i 

gefnogi hunan-effeithiolrwydd a chymryd rhan mewn gweithgarwch dinesig. Bydd hyn yn dod â 

chamau ymlaen i feithrin gwydnwch cymunedol, a chefnogi'r gymuned i gynhyrchu atebion ar y cyd 

i rai o'r Heriau Allweddol y maent wedi dweud wrthym amdanynt. Bydd hefyd yn helpu i wneud y 

gorau o adnoddau cyhoeddus a sicrhau bod dull cydgysylltiedig yn cael ei ddefnyddio. 

Mae'n debygol mai Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan fydd prif ariannwr y prosiect yn 2020/21 

ac mae Byw'n Glyfar, Llywodraeth Cymru wedi darparu cefnogaeth i ddechrau datblygu 'meini prawf' 

eang ar gyfer y gronfa her, ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid, a chynorthwyo'r gymuned i hwyluso 

datblygu prosiectau. 

Mae mecanweithiau'n parhau i gael eu harchwilio ond credir y bydd Cyngor Tref Blaenafon yn cynnal 

cynigion ac yn gweithio gyda'r gymuned a phartneriaid i lunio rhestr fer o brosiectau posib cyn cynnal 

pleidlais gymunedol derfynol i benderfynu beth sy'n cael ei ddwyn ymlaen. 

Bydd elfen o'r cyllid hefyd yn cael ei defnyddio i ddatblygu platfform cyllido torf fel rhan o fenter 

ehangach trwy Dasglu'r Cymoedd. Mae ail gam y gwaith yn digwydd tra bo'r achosion o Covid-19 ar 

y gweill, ac mae'n ailadrodd pwysigrwydd gwytnwch cymunedol.   

2. Heriau Allweddol 
 

Y tu allan i'r her y mae'r prosiect yn ceisio mynd i'r afael â hi - sef heriau cydgysylltu gwasanaethau 

mewn man, ac yn benodol - cyfathrebu - her sy'n codi dro ar ôl tro yw parhau â chyllid ar gyfer rhai 

o'r mentrau sy'n dechrau gwneud gwahaniaeth ar lawr gwlad. ee y Rhwydwaith Lles Integredig. 

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn (ar ddechrau blwyddyn ariannol 2020/21), mae Covid-19 yn 

parhau i ddylanwadu ar bob agwedd ar gynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus, ac mae'n 

bosibl, ac yn gyfreithlon, y gallai fod angen i bartneriaid ailedrych ar agweddau o'r cynllun peilot hwn. 

3. Beth nesaf 
 

O ystyried y bwriad y tu ôl i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - a rhai canfyddiadau lleol - nad 

yw'r model traddodiadol, sef o'r brig i lawr, wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn ddigonol, 

byddwn yn edrych i ffurfioli'r glasbrint gan gymhathu prif wersi a heriau “lle” gan optimeiddio'r chwe 

phrif "ymddygiad "y gellir eu tynnu o'r gwaith hwn. 

Er mwyn ehangu'r dulliau llwyddiannus hyn, hoffem weithio gyda Chynghorau Cymunedol eraill ar 

draws y fwrdeistref a defnyddio sgiliau a gwybodaeth ein Cyngor Gwirfoddol i archwilio gwneud hon 

yn rhaglen dreigl ar draws y fwrdeistref. 

Eisoes mae gwaith wedi dechrau i ehangu dull RhLlI i rannau eraill o Dorfaen a dechreuwyd eisoes ar 

y cam i'w weithredu yng Nghroesyceiliog a Llanyrafon. Cafodd y lleoliadau hyn eu nodi gan 

gydbartneriaeth Integredig Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol Torfaen oherwydd y pwysau sydd 

i'w weld yn y maes iechyd sylfaenol a gofal cymdeithasol i oedolion. Mae Croesyceiliog a Llanyrafon 
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yn agos at Ganol Tref Cwmbrân, gyda chymuned hŷn, fwy cyfoethog. Mae'r dull a ddefnyddir yn 

cydnabod bod pob cymuned yn wahanol, bod ganddynt ystod o gryfderau a heriau a'u bod yn 

defnyddio eu hasedau mewn gwahanol ffyrdd. Mae gwaith wedi dechrau i fapio a hyrwyddo 

gwybodaeth llesiant, wedi'i dargedu i ddechrau at y boblogaeth hŷn, gan ddefnyddio ein cysylltiadau 

â meddygfeydd lleol a'r Cyngor Cymuned. Cyn Covid-19 roedd nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu 

wedi'u cynllunio i'n galluogi i adeiladu ar sgyrsiau cynharach gyda'r gymuned. 

Wrth symud ymlaen bydd gwaith y RhLlI ym Mlaenafon yn canolbwyntio ar fynediad cyfartal at 
wasanaethau a thensiynau a chydlyniant cymunedol. Bydd hefyd yn edrych ar rôl cyfraniad 
diwylliant at les lleol trwy brosiect gyda Theatr Gymunedol y Tin Shed. Mae yna gynlluniau hefyd i 
gychwyn grŵp “Plogio” ym Mlaenafon, mae hyn yn cynnwys cyfuniad o godi sbwriel wrth loncian. 

Byddwn hefyd yn myfyrio ar ein profiad o wytnwch cymunedol a'r ymdrech sylweddol gan 
wirfoddolwyr mewn ymateb i argyfwng Covid-19, a sut y gallwn adeiladu ar hyn ar lefel leol. 

4. Nodau lles a’r pum ffordd o weithio 
 

Nod Llesiant Cyfranogiad 

Cymru Lewyrchus 

Bydd gweithredu i gefnogi cymunedau i ddod yn fwy gwydn, i ddatblygu 
cyfalaf cymdeithasol a datblygu sgiliau newydd yn cefnogi Cymru sy'n fwy 
llewyrchus. Bydd mecanweithiau fel Cyllidebu Cyfranogol hefyd yn helpu i 
wella effaith adnoddau cymunedol presennol. 

Cymru Gydnerth 
Mae gan yr amgylchedd naturiol ran bwysig i'w chwarae o ran cefnogi ffyrdd 
iach o fyw mewn cymuned e.e. trwy ddarparu lle diogel ar gyfer ymarfer corff 
a hamdden. 

Cymru sy’n fwy cyfartal 

Mae cymryd agwedd seiliedig ar le yn ein galluogi i ganolbwyntio ar y 
materion llai yn yr ardal sy'n hanfodol i wella lles, mae hyn yn cynnwys yr 
heriau hynny sy'n cyfrannu at anghydraddoldeb yn ein cymunedau e.e. tlodi, 
cyflawniad addysgol ac iechyd. 

Cymru o gymunedau 
cydlynus 

Bydd mesurau i gefnogi gwytnwch cymunedol yn helpu i gyfrannu tuag at 
gymunedau hyfyw, diogel ac sydd wedi eu cysylltu'n dda. 

Cymru iachach 
Bydd adeiladu gwytnwch lleol yn cefnogi'r gymuned i allu gwneud y 
dewisiadau cywir sy'n gwella ac yn cefnogi ffyrdd iach o fyw. 

Cymru â diwylliant 

bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Gall dod â phobl ynghyd a datblygu cyfalaf cymdeithasol helpu i gefnogi 

hunaniaeth ddiwylliannol leol. Mae gwibdeithiau diwylliannol wedi'u darparu 

fel rhan o fenter Blaenafon Iach. 

Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang 

Fel rhan o'n dull gweithredu rydym wedi edrych ar arfer da o'r tu allan i'r DU a 
bydd y gwersi a ddysgwyd gennym yn cael eu rhannu fel rhan o Raglen Byw'n 
Glyfar Llywodraeth Cymru. 
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Integreiddio - Mae'r llif gwaith hwn yn cyfrannu at gyflawni Cynllun Lles BGC Torfaen, ac yn fwy penodol 
mae'n galluogi dull mwy cydgysylltiedig o weithio’n seiliedig ar le wedi'i gefnogi gan y RhLlI, Swyddog 
Blaenafon Iach a thrwy gydleoli gwasanaethau. Nod y dull seiliedig ar le yw datblygu ac integreiddio 
asedau ac adnoddau cymunedol ar gyfer lles mewn ffordd sy'n cydnabod penderfynyddion cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol ehangach yn nhermau iechyd. 
Tymor Hir - Mae nifer o heriau tymor hir yn wynebu ein cymunedau sydd â'r potensial i effeithio ar les. 
Bydd datblygu “glasbrint” yn seiliedig ar le ar gyfer y dyfodol yn helpu i gefnogi lles yn y tymor hir. 
Atal - Mae adeiladu gwytnwch cymunedol parhaol a chefnogi cyfalaf cymdeithasol yn bwysig er mwyn 
helpu i leihau'r galw am wasanaethau cyhoeddus - lle mae adnoddau'n gyfyngedig. Cefnogi crynhoi asedau 
cymunedol, cysylltu pobl yn well a galluogi pobl i gymryd rheolaeth dros eu hiechyd a'r materion ehangach 
a all effeithio ar les tymor hir ac mae hefyd yn ddull ataliol. 
Cynnwys – Mae'r RhLlI a Swyddog Blaenafon Iach yn fecanweithiau ar gyfer gwella cyfranogiad cymunedol 
ac felly adeiladu cymunedau mwy gwydn. Bydd cronni adnoddau'r sector cyhoeddus i greu “cronfa her” 
gymunedol yn helpu i rymuso pobl leol i gymryd rhan mewn cydgynhyrchu'r ateb. 
Cydweithio - Bydd cyrff cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd yn hytrach nag yn unigol, yn gwneud 
gwahaniaeth mwy i'n cymunedau. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi “bwriad yn seiliedig ar le’ y BGC ac yn 
ein helpu i ddod o hyd i ffyrdd newydd, mwy cydweithredol o weithio gyda'n gilydd ar lawr gwlad mewn 
lle. Mae hyn yn ategu mentrau cydweithredol eraill ym Mlaenafon, gan gynnwys y Rhwydwaith Lles 
Integredig (RhLlI). Mae'r prosiect hwn yn cynnwys cydweithio i greu cronfa gyfun yn y sector cyhoeddus. 
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Amcan 5 -  Mynd i'r afael â phatrymau tlodi rhwng cenedlaethau a datblygu 

gwytnwch economaidd 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud 

Yn y tymor byr lle rydym yn 
disgwyl cyflawni yn y 5 
mlynedd gyntaf 
 

Yn y tymor canolig lle 
rydym yn disgwyl cyflawni 
dros 10 mlynedd 

Yn y tymor hir lle rydym yn 
disgwyl cyflawni dros 10 – 15 
mlynedd a thu hwnt 

i. Canolbwyntio cymorth 
integredig i deuluoedd ar 
aelwydydd lle mae tlodi yn 
nodwedd barhaus er mwyn 
osgoi'r risg y bydd 
cenedlaethau'r dyfodol yn 
ailadrodd yr un patrymau. 
ii. Ymestyn cynhwysiant ariannol 
a gwella sgiliau ariannol pobl. 
iii. Cydweithio i leihau effaith 
tlodi bwyd a thanwydd, a 
cheisio lleihau lefelau tlodi 
bwyd a thanwydd. 

  iv.  Lleihau Tlodi yn ystod 
oedran gweithio trwy: 
• Cefnogi pobl i ennill y sgiliau 
a'r gallu i ddod o hyd i swydd 
a symud ymlaen unwaith y 
byddant yn gweithio. 
• Dylanwadu ar eraill i sicrhau 
bod mwy o swyddi'n cynnig 
Cyflog Byw o leiaf, gyda mwy 
o sicrwydd o ran swydd a 
chyfleoedd i symud ymlaen. 

v.  Gostwng lefelau Tlodi Plant, 
trwy: 
• Gefnogi pobl i fod yn rhieni da, 
helpu rhieni i rannu gofal ac aros yn 
y gwaith, lleihau'r effeithiau 
andwyol y mae gwahanu yn ei gael 
ar blant, a chefnogi iechyd meddwl 
plant a rhieni; 
• Rhoi mynediad i ofal plant hyblyg 
a fforddiadwy o ansawdd uchel i 
rieni ar incwm isel, gan ganiatáu 
iddynt weithio a gwella datblygiad 
plant cyn iddynt gychwyn yn yr 
ysgol;  
• Sicrhau y gall pob plentyn o 
gefndiroedd incwm isel lwyddo yn 
yr ysgol; 
• Sicrhau bod pob person ifanc yn 
gadael yr ysgol gyda'r gefnogaeth, y 
cyngor, y sgiliau a'r hyder i symud 
yn llwyddiannus i fyd addysg, 
hyfforddiant neu'r farchnad lafur a 
thuag at annibyniaeth; a 
• Codi a diogelu incwm teulu fel y 
gallant fforddio'r pethau hanfodol, 
lleihau straen a rhoi cyfle i blant 
gymryd rhan yn gymdeithasol ac yn 
addysgol. 

 

 

Trosolwg – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2019 / 20 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor byr  (0 – 5 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor canolig (0-10 

mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor hir (0-15 mlynedd) 

Cyflawnwyd ystod o gamau 
strategol trwy'r Grŵp Prosiect 
Diwygio Lles, Llwybrau 
Cadarnhaol a Grŵp 
Anweithgarwch Economaidd 
Torfaen . 
 

Sicrhawyd cyllid gan Gronfa 
Her Economi Sylfaenol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cynllun prentisiaeth busnesau 
bach  (Gweler Amcan 6). 

Ymchwiliwyd i ddull o wella 
dyheadau gyrfa. 
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1. Felly beth ydym ni wedi ei wneud  

O'r camau cynllunio cynnar rydym wedi mynd i'r afael ag Amcanion 5 a 6 gyda'n gilydd. 

Mae mynd i’r afael â phatrymau tlodi rhwng cenedlaethau a datblygu gwytnwch 

economaidd yn mynd law yn llaw ac mae ein ffocws wedi bod yn fawr ar gefnogi pobl i 

ennill y sgiliau angenrheidiol i sicrhau cyflogaeth a chodi safonau byw. Trwy weithio gyda chyflogwyr 

ac ystod o bartneriaid rydym am sicrhau bod pob person ifanc yn gadael yr ysgol gyda'r gefnogaeth, 

y cyngor, y sgiliau a'r hyder i drosglwyddo'n llwyddiannus i'r farchnad lafur a thuag at annibyniaeth. 

Trwy godi dyheadau a gwella rhagolygon gyrfa byddwn yn cyfrannu at leddfu tlodi.  

Yn ategu at hyn, mae gwaith swyddogion o bob rhan o'n gwasanaethau a'n sefydliadau sy'n cwrdd 

yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn i weithio gyda'n gilydd i helpu i fynd i'r afael â'r patrymau tlodi a 

welwn ymysg rhai cymunedau a theuluoedd. Mae hyn yn cynnwys y Grŵp Prosiect Diwygio Lles, 

Llwybrau Cadarnhaol - y grŵp cynllunio gweithredu ar gyfer y rhai nad ydynt mewn addysg, 

cyflogaeth neu hyfforddiant, a Grŵp Anweithgarwch Economaidd Torfaen.  

Cyflawniadau allweddol: 

Gwella dyheadau -  

Ymchwiliwyd i'r dull o wella dyheadau gyrfa. Mae hyn wedi canolbwyntio ar nodi sut y gallwn wella 

cyfleoedd profiad gwaith lleol a chreu cynnig mwy cydlynol a chyson. Mae hyn hefyd wedi edrych ar 

sut y gallwn godi ymwybyddiaeth o'r llwybr mynediad i swyddi sydd â'r gwerth uwch a gwneud y 

gorau o'r cryfderau a'r cyfleoedd penodol yn y farchnad lafur leol a rhanbarthol.   

 
Datblygu sgiliau –  
 
Mae'r dull a gymerwyd gennym sy'n canolbwyntio ar brentisiaethau sy'n gysylltiedig â'r economi 
sylfaenol wedi'i nodi yn y diweddariad ar Amcan 6.  
 
Trwy’r prosiect Rheoli ein Hucheldiroedd (Amcan 1) darparwyd gyrsiau hyfforddi i wirfoddolwyr a 
ffermwyr fel y gallant ddysgu sgiliau newydd sy’n gysylltiedig â rheoli adnoddau naturiol. 
 

Grŵp Prosiect Diwygio Lles, Llwybrau Cadarnhaol a Grŵp Anweithgarwch Economaidd Torfaen – 

Cyflawnwyd ystod o gamau strategol gan gynnwys buddsoddi mewn achosion busnes penodol i 

gryfhau Cyngor ar Bopeth a darparwyr eraill. 

- Rhoi cymorth ariannol i Fanc Bwyd y Cwm Dwyreiniol 

- Buddsoddi mewn rhai gwasanaethau 'untro' fel parhad y Gwasanaeth Cynhwysiant Ariannol, a 

ariannwyd yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru. 

- Gwaith wedi'i dargedu o amgylch carfannau diffiniadwy - e.e. teuluoedd y mae eu budd-daliadau 

wedi'u capio 

- Atal benthyciadau diwrnod cyflog - (cyn-reoleiddio)  

- Ymgyrchoedd hyfforddi staff, cyfathrebu a gwybodaeth a rennir 

- Darparu materion i'w datrys / lobïo trwy gofrestr partneriaeth - cyfrannu at newidiadau polisi ar 

ddatblygiadau, amseroedd aros, ac ati. 
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- Canolbwyntio ar recriwtio ar gyfer y sector gofal. Cynhaliodd Partneriaeth Ranbarthol Gwent a 

Grŵp Anweithgarwch Economaidd Torfaen ddigwyddiad recriwtio i hyrwyddo'r cyfleoedd yng 

Ngwent i bobl ddechrau gyrfa mewn gofal cymdeithasol. Cynhaliwyd gweithdai hefyd yng 

nghanolfannau gwaith Pont-y-pŵl a Chwmbrân. 

- Lansio Hwb Lles a Gwaith newydd yn Llyfrgell Cwmbrân lle gall pobl gael mynediad at ystod o 

wasanaethau cymorth gan gynnwys cyngor a chymorth cyflogaeth a chyngor ar arian. 

 

 
Ffigur 11: Poster ar gyfer ffair swyddi iechyd a gofal cymdeithasol 

 

 

Mae mwy o wybodaeth am Lwybrau Cadarnhaol ar gael yn y diweddariad am Amcan 3. 

 

2. Heriau Allweddol 
 

Cyn Covid-19 y darlun a ddaeth i'r amlwg yn Nhorfaen oedd cynnydd mewn anweithgarwch 

economaidd cynyddol a diweithdra. Yr arwyddion cynnar yw bod Covid-19 yn cael yr effaith fwyaf 

ar y rhai yn ein cymunedau sy'n cael y lleiaf ac mae'r effaith yn Nhorfaen yn debygol o fod yn 

sylweddol o ystyried y lefelau cymharol uchel o ddifreintedd yn rhai o'n cymunedau. Disgwyliwn 

hefyd weld lefel y diweithdra yn cynyddu, yn enwedig i'r rheini â swyddi ar gyflog is ac mewn 

cyflogaeth nad yw'n barhaol. 

 

3. Beth nesaf 
Yn y Grŵp Prosiect Diwygio Lles, mae'r ymateb cychwynnol i Covid-19 wedi canolbwyntio ar gynnal 

gwasanaethau a chefnogaeth i'r rhai mwyaf anghenus, ond wrth inni symud ymhellach i ffwrdd o'r 

ymateb tuag at gynllunio adferiad, tynnwyd amrywiol gynlluniau cymhorthdal cenedlaethol - ynghyd 

â llai o weithgarwch economaidd yn fwy cyffredinol - mae'n creu cyfres o argyfyngau posibl i rai 

grwpiau. Y cam nesaf fydd nodi, cynllunio a cheisio darparu dull eang drwy'r BGC i ymdrin â'r fath 

sefyllfa. 

4. Nodau lles a’r pum ffordd o weithio 
 

Nod llesiant Cyfraniad 

Cymru 
Lewyrchus 

Bydd gweithredu i dorri cylchoedd o ddyheadau isel a diweithdra yn helpu i wella 
sefyllfaoedd personol a'r economi leol / ranbarthol. Bydd darparu cyfleoedd i gael profiad 
gwaith lleol yn helpu i godi dyheadau pobl ifanc. 
Bydd gwella gallu pobl i reoli eu cyllid yn cyfrannu tuag at Gymru sy'n fwy llewyrchus ac 
yn cefnogi gallu pobl i dalu biliau eraill sydd o flaenoriaeth a phrynu eitemau hanfodol 
sy'n ofynnol i fyw o ddydd i ddydd. 

Cymru 
Gydnerth 

Bydd cefnogi pobl i wneud y gorau o adnoddau cyfyngedig yn cefnogi Cymru sy'n fwy 
gwydn. 
Mae yna lawer o gyfleoedd i wella sgiliau lleol trwy'r amgylchedd naturiol - gweler Amcan 
1. 
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Cymru sy’n 
fwy cyfartal 

Bydd cymryd camau i fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb yn lleol yn helpu i greu 
Cymru sy'n fwy cyfartal. 
Trwy sicrhau bod cyngor a chymorth ar gael i bob rhan o'r gymuned, yn enwedig y rhai 

mwyaf bregus, rydym yn cefnogi Cymru sy'n fwy cyfartal. Gall gwella sgiliau gynyddu'r 

cyfleoedd bywyd i bobl â nodweddion gwarchodedig ac i bobl ifanc o aelwydydd ar 

incwm isel. 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Bydd torri'r patrymau tlodi a welwn yn rhai o'n cymunedau a'n teuluoedd yn helpu i 
gefnogi cymunedau mwy cydlynol. 
Mae cael ystod eang o sgiliau a chyfleoedd gwaith mewn cymunedau yn helpu i'w 
gwneud yn fwy gwydn a chydlynol. 

Cymru iachach 

Bydd gweithredu i fynd i’r afael â thlodi yn helpu i greu cymdeithas lle mae lles corfforol 
a meddyliol pobl yn cael ei gynyddu i’r eithaf. Gall cefnogi cartrefi sydd eisoes yn cael 
trafferth gyda baich dyled helpu i gyfrannu at les meddyliol a chorfforol a bydd yn rhoi 
cyfle i bobl fforddio dewisiadau iachach. 
Bydd cefnogi teuluoedd i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant yn cyfrannu at Gymru 
iachach. 

Cymru â 

diwylliant 

bywiog lle 

mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu 

Gall cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a'r celfyddydau fod y tu hwnt i 

gyrraedd,  i raddau helaeth i'r rhai sy'n byw mewn tlodi parhaus. Trwy fynd i’r afael â 

phatrymau tlodi rhwng cenedlaethau a gwella rhagolygon i gael gyrfa rydym yn cefnogi 

gallu pobl i gael mynediad at ddiwylliant a’r celfyddydau a’r buddion lles ehangach a all 

ddod yn sgil hyn. 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Gall cyfleoedd gwirfoddoli, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â gwella gwytnwch yr 
amgylchedd naturiol, gyfrannu at Dorfaen sy'n gyfrifol yn fyd-eang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integreiddio - Gall dysgu sgiliau newydd, gwirfoddoli a chael hyd i waith, gefnogi ffyrdd iach o fyw trwy 
gael effaith gadarnhaol ar les corfforol a meddyliol. Gall cefnogi teuluoedd i roi'r dechrau gorau mewn 
bywyd i blant fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn ein cymunedau. Gall gwella sgiliau leddfu materion 
sy'n ymwneud â thlodi a all yn ei dro leihau tensiynau a chefnogi cydlyniant cymunedol. Gall gwella sgiliau 
ddarparu cyfleoedd lleol ar gyfer gwaith a gwirfoddoli sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a 
datgarboneiddio. 
Tymor Hir – Bydd codi dyheadau'r genhedlaeth nesaf o weithwyr yn cefnogi eu potensial yn y tymor hir. 
Atal – Bydd darparu cyngor a chefnogaeth gynnar i osgoi neu leihau effeithiau tlodi yn helpu i dorri 
cylchoedd tlodi rhwng cenedlaethau. Bydd codi dyheadau a gwella rhagolygon o ran gyrfa yn cyfrannu at 
liniaru tlodi. 
Cynnwys – Rydym wedi gweithio gyda phobl a chymunedau lleol i ddeall materion y mae pobl yn eu 
hwynebu a gweithio gyda nhw i ddod o hyd i atebion. Gall gwirfoddoli gysylltu pobl a chymunedau yn well. 
Rydym wedi gweithio gyda busnesau i ddeall yn well yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw a'u gofynion o ran 
sgiliau yn awr ac yn y dyfodol. 
Cydweithio – Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid gan gynnwys y Cyngor, yr Adran Gwaith 
a Phensiynau, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, Cyngor ar Bopeth a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. 
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Amcan 6 - Gwella sgiliau lleol trwy gynllunio'r gweithlu, hyfforddi, 

prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud 

Yn y tymor byr lle rydym yn 
disgwyl cyflawni yn y 5 
mlynedd gyntaf 
 

Yn y tymor canolig lle rydym 
yn disgwyl cyflawni dros 10 
mlynedd 

Yn y tymor hir lle rydym yn 
disgwyl cyflawni dros 10 – 15 
mlynedd a thu hwnt 

i.  Trefnu ein hunain i wneud y 
mwyaf o'r buddion lles o 
gyfleoedd datblygu economaidd 
rhanbarthol a lleol. 
ii. Nodi cyfleoedd i ddatblygu a 
chefnogi'r economi sylfaenol 
leol trwy: 
• Ddefnyddio data ymchwil sy'n 
bodoli eisoes (fel Cynllun Sgiliau 
Rhanbarthol LSkIP ond nid yn 
gyfyngedig iddynt). 
• Cwblhau ymchwil o ran 
anghenion marchnad lafur y 
dyfodol gan ganolbwyntio ar 
gefnogi'r economi sylfaenol lle 
nad yw'r data hwn yn bodoli 
eisoes.  
iii. Gweithio gyda'n dinasyddion 
i wella sgiliau a hyfforddiant 
trwy gefnogi cyfleoedd i wella 
sgiliau a hyfforddiant trwy 
gefnogi cyfleoedd i ennill a 
dysgu, prentisiaethau a 
gwirfoddoli. 
iv. Gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i nodi adnoddau ôl-Brexit 
i gefnogi'r agenda hwn. 

  v. Ymgysylltu'n llawn, ffurfio a 
manteisio ar gyfleoedd i 
ddinasyddion sy'n deillio o 
Fargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a Thasglu'r 
Cymoedd. Mae'r rhain yn 
cynnwys:  
• Parc gwyddorau bywyd ac 
Ysbyty Prifysgol y Grange  
• Safleoedd cyflogaeth strategol  
• Gwelliannau i'r seilwaith 
trafnidiaeth  
• Safleoedd cyflogaeth yng 
nghanol trefi  
• Datblygiadau defnydd cymysg 
dan arweiniad preswyl.   
vi. Cefnogi dinasyddion i gymryd 
rhan mewn dysgu yn y gwaith 
trwy brentisiaethau i bob oed. 
vii. Galluogi dinasyddion a 
busnesau i ddatblygu’r sgiliau, y 
rhwydweithiau a’r cysylltiadau 
angenrheidiol sydd eu hangen 
arnynt i gefnogi lles ehangach yn 
Nhorfaen. 
 

viii. Adeiladu ein dealltwriaeth o 
ofynion sgiliau busnesau yn y 
dyfodol ac ymateb yn unol â 
hynny.   
ix. Mae gwell lefelau sgiliau a 
chymwysterau gan drigolion yn 
Nhorfaen i fanteisio ar gyfleoedd 
cyflogaeth lleol a rhanbarthol. 

 

 

Trosolwg – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2019 / 20 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor byr  (0 – 5 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor canolig (0-10 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor hir (0-15 mlynedd) 

Modelu rhagolwg llafur mewn 
perthynas â'r economi 
sylfaenol. 
 
Cadw effeithiau Brexit dan 
adolygiad. 

Lluniwyd Achos Amlinellol Strategol 
ar gyfer Parc Meddygol Ysbyty 
Prifysgol Grange, yn cynnwys 
dadansoddiad o'r galw a Phrif 
Gynllun safle. 
Sicrhawyd cyllid gan Gronfa Her 
Economi Sylfaenol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer cynllun 
prentisiaethau busnes bach. 

Cwblhawyd gwaith yn gysylltiedig 

â gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd 

lles lleol sy'n gysylltiedig ag 

adfywio'r stoc dai leol. 
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1. Felly beth ydym ni wedi ei wneud  

Penderfynwyd ar dair thema gwaith gyffredinol i gyfrannu at yr amcan hwn: Gwneud y 

mwyaf o Gyfleoedd, Datblygu Sgiliau a Chydlynu Gwasanaethau. Allbynnau allweddol: 
 

Gwneud y Mwyaf o Gyfleoedd 

Parc Meddygol Ysbyty Prifysgol y Grange - Mae gan Dorfaen gyfle cyffrous ac unigryw i greu Parc 

Meddygol pwrpasol ar gyfer ymchwil gwyddor bywyd a gweithgynhyrchu fel rhan o Gampws Ysbyty 

Prifysgol newydd y Grange. Disgwylir i'r ysbyty agor yn 2021 ac mae'n rhan gyntaf o ddatblygiad y 

campws. Eleni gwnaed gwaith i lunio uwch gynllun ar gyfer safle'r campws ac i werthuso'r galw am 

gyfleusterau ar y safle. Mae'r prosiect yn parhau i gael ei reoli gan fwrdd o rhanddeiliad gan gynnwys 

y bwrdd Iechyd, Prifysgolion rhanbarthol, yr Hwb Gwyddor Bywyd, Llywodraeth Cymru a CBST ac mae 

trafodaethau'n parhau ynghylch rôl bob rhanddeiliad wrth ddarparu cyfleusterau'r Parc Meddygol a'r 

rhaglenni arloesi. Mae'r gwaith wedi bod yn archwilio'r potensial i sicrhau'r buddion ehangach yn sgil 

y fath fuddsoddiad cyhoeddus ar raddfa fawr, trwy weithredu fel catalydd ar gyfer twf economaidd 

cynaliadwy lleol a darparu swyddi medrus o ansawdd da yn y rhanbarth. Mae'r sector gwyddorau 

bywyd yn cynnwys technoleg feddygol a digidol, data, diagnosteg a gwasanaethau fferyllol. Yn ogystal 

â'r pwysigrwydd i iechyd, mae ganddo'r potensial hefyd i drawsnewid y GIG a gofal cymdeithasol.   

Bydd yr ysbyty newydd gwerth £350m yn Ganolfan Gofal Critigol Arbenigol sy'n gwasanaethu'r rhai 

sydd angen y gofal mwyaf cymhleth ac arbenigol. Bydd yn defnyddio'r dechnoleg a'r technegau 

mwyaf newydd ac yn ei rôl fel Ysbyty Athrofaol bydd yn galluogi dysgu a datblygu meddygaeth a'r 

gwyddorau bywyd yn barhaus yng Nghymru a thu hwnt. 

Datgarboneiddio’r stoc tai lleol – Mae angen i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) fodloni 

gofynion graddio Ardystiad Perfformiad Ynni ‘A’ erbyn 2030 ar gyfer pob cartref ar rent cymdeithasol 

ac ar gyfer trigolion mewn deiliadaeth arall sy'n wynebu tlodi tanwydd. Mae Bron Afon wedi 

amcangyfrif bod y buddsoddiad cyfalaf sydd ei angen i wella eu stoc dai yn unig dros y degawd nesaf 

rhwng £120 miliwn a £250 miliwn. Mae hyn yn gyfle sylweddol i'r BGC wneud y mwyaf o'r buddion 

lles ehangach yn sgil cyfleoedd datblygu economaidd lleol. 

Mae'r gwaith yn 2019/20 wedi canolbwyntio ar gwmpasu cynnig yn nodi'r achos dros wneud y mwyaf 

o'r cyfleoedd lles lleol sy'n gysylltiedig â'r adfywiad hwn. O ystyried maint yr uwchraddio sydd ei 

angen i wella stoc tai preswyl lleol mae potensial i ddilyn camau gweithredu cadarnhaol i ddatblygu 

cadwyni cyflenwi lleol a datblygu'r economi sylfaenol. Byddai hyn yn gofyn am ddatblygu sgiliau ac 

ehangu sgiliau'r gweithlu crefftau ôl-osod domestig, yn bennaf yn y farchnad Mentrau Bach a 

Chanolig leol. 

Y nod fyddai creu swyddi lleol, a dod o hyd i ddeunydd neu greu'r deunyddiau a'r cynhyrchion a 

ddefnyddir yn elfennau'r ffabrig adeiladu yn lleol. Mae Llywodraeth Cymru yn glir bod disgwyliad y 

bydd LCC yn defnyddio gwasanaeth busnesau bach a chanolig lleol i gyflawni'r camau ôl-osod, 

rhywbeth y mae ymrwymiad iddo eisoes fel sector.  

Bydd mecanweithiau ar gyfer cefnogi arloesi lleol a mynediad i'r farchnad sylweddol sy'n cyflenwi 

cynhyrchion a gwasanaethau effeithlonrwydd ynni arloesol hefyd yn cael eu datblygu. 

Hyd yn hyn heb ei fesur, gellid datrys y prinder sgiliau lleol yn y sector hwn (yn rhannol o leiaf) trwy 

brentisiaethau a llwybrau galwedigaethol eraill ochr yn ochr ag addysg fwy traddodiadol a ffurfiol. 
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Mae’r newid sydd i ddod yng nghwricwlwm ysgolion Cymru yn rhoi cyfle i gael dull cydgysylltiedig o 

gefnogi a datblygu llwybrau gyrfa i bobl ifanc. Yn ogystal, mae profiad yn y gorffennol yn dweud 

wrthym fod gan bobl yn ein cymunedau lefelau uwch o ffydd a hyder mewn contractwyr lleol sy'n 

gwneud gwaith yn eu cartrefi. 

Mae potensial sylweddol hefyd ar gyfer manteision lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol ehangach sy'n gysylltiedig ag adfywio ystadau tai cyhoeddus gan gynnwys y manteision 

iechyd sy'n gysylltiedig â lleihau tlodi tanwydd, cefnogi cydlyniant a meithrin ymdeimlad o falchder 

mewn cymunedau trwy welliannau i gymdogaethau ar raddfa fawr a sicrhau bod gweithgaredd 

datgarboneiddio yn rhan hanfodol ac integredig o'n heconomi leol wrth helpu i leihau ein hôl troed 

carbon yn lleol. 

Datblygu sgiliau  

Y Cynllun Prentisiaeth – Rydym wedi bod yn gweithio gyda Fforwm Economaidd Strategol Torfaen a 

Chynghrair Gwirfoddol Torfaen, Cyngor Gwirfoddol y Sir ac wedi sicrhau cyllid o £95k gan Gronfa Her 

yr Economi Sylfaenol. Nod y cynllun yw datblygu gallu staff o fewn busnesau ‘peilot’ lleol i addysgu 

ac asesu cymwysterau sy’n berthnasol iddynt heb orfod aros i le ddod ar gael ar gyrsiau prentisiaeth 

neu addysg bellach. 

Cyn-Covid 19 roedd y gwaith wedi cychwyn i ddatblygu fframwaith brentisiaeth, sy’n cynnwys pedair 

rhan: 

 Addysgu yn yr Ystafell Ddosbarth - canolbwyntio ar ddulliau sy'n lleihau faint o addysgu 

ystafell ddosbarth sy'n ofynnol gan y bydd hyn yn fwy cynaliadwy. 

 Addysgu yn y Gwaith - bydd hyn yn cynnwys y busnesau yn nodi ychydig o aelodau staff sy'n 

gallu “dysgu” elfennau'r cymhwyster yn y gweithle. Y nod yw defnyddio dull addysgu yn y 

gwaith fel “dangos un, gwneud un, dysgu un”. 

 Asesu - bydd hyn yn cynnwys proses hyfforddi ddwysach i 1 aelod o staff ym mhob busnes 

ddod yn asesydd. 

 Sicrwydd Ansawdd - bydd y cymhwyster yn cael ei ddarparu trwy Achrediad Canolfan 

Hyfforddiant Torfaen i'r corff dyfarnu perthnasol.  

Nid chytunwyd ar y fframwaith eto ac o ganlyniad COVID-19, mae ffocws y prosiect yn cael ei adolygu 

ar hyn o bryd o ran sut i symud ymlaen yn llwyddiannus. Cynghrair Gwirfoddol Torfaen yw prif bartner 

y prosiect. 

Modelu’r Rhagolygon Llafur - Yn 2019/20 cynhaliodd myfyriwr MSc o’r Ysgol Fathemateg, Prifysgol 

Caerdydd, fodel o rhagolygon llafur ar gyfer Torfaen fel traethawd hir, dan y teitl “Datblygu a 

chefnogi’r economi sylfaen leol yn Nhorfaen”. Mae'r papur yn rhagweld marchnad lafur Torfaen yn y 

dyfodol, yn seiliedig ar yr economi sylfaenol ac mae'n canolbwyntio ar ddadansoddi'r newidiadau o 

ran llafur o fewn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lleol, gan gymryd Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Torfaen fel y prif wrthrych dadansoddi. 

Cynyddu ac uwchsgilio busnesau bach a chanolig lleol – Mae'r gwaith hwn, dan arweiniad Tai 

Cymunedol Bron Afon, wedi bod yn archwilio'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r gweithlu crefftau ôl-

osod domestig. Yn ystod 2019/20 mae gwaith wedi canolbwyntio ar y potensial ar gyfer gweithredu 

cadarnhaol i ehangu'r economi sylfaenol mewn perthynas â chefnogi datgarboneiddio'r stoc dai leol. 
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Ochr yn ochr â hyn, bydd dull cyson o addysg a chefnogaeth i aelwydydd a chymunedau yn cael ei 

datblygu i'w cefnogi i newid eu hymddygiad mewn perthynas â datgarboneiddio a sut maent yn byw 

yn eu cartrefi.  

Cydlynu Gwasanaethau 

Mae gwaith ar y cyd ar yr amcan hwn yn cael ei arwain gan Dai Cymunedol Bron Afon gyda'r 

cydlynu yn digwydd trwy Grŵp  Swyddogion Cynorthwyol y BGC. Bu trafodaethau helaeth gyda 

phartneriaid ynghylch mesurau ymarferol fel cyfleoedd cydleoli ynghyd â rhannu adnoddau staff a 

symleiddio llwybrau atgyfeirio rhwng gwasanaethau. Mae Covid-19 yn cyflymu nifer o'r cynigion 

hyn ac mae'n debygol y gwelir cynnydd sylweddol yn ystod 2020-21. 

2. Heriau Allweddol 
 
Adeiladu a datblygu cadwyni cyflenwi lleol gwydn i ddarparu'r atebion i faterion a heriau’r maes 
adeiladu eiddo. 
 
Bydd cynyddu ac uwchsgilio'r gweithlu crefftau ôl-osod lleol yn heriol a bydd angen ymdrech 
gydlynol gan bartneriaid. 
 
Er mwyn datblygu dull cyson o addysg a chefnogaeth i aelwydydd newid eu hymddygiad a sut 
maent yn byw yn eu cartrefi, bydd angen arbenigedd o ran newid ymddygiad. 

3. Beth nesaf 
 

Gwneud y mwyaf o Sgiliau: 

 Parc Meddygol – Mae aelodau'r bwrdd yn cynnal adolygiad terfynol o'r Achos Amlinellol 

Strategol, ond rhagwelir y bydd y prosiect nawr yn symud ymlaen i Achos Busnes Amlinellol. Bydd 

hyn yn cynnwys dyluniad manwl a thechnegol o ran y seilwaith, a llofnodi Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth rhwng yr holl bartïon, yn nodi'r rolau o fewn y Parc Meddygol. 

 Datblygu rhaglen o ôl-osod stoc tai preswyl lleol gyda ffocws ar ddatgarboneiddio a'r potensial ar 

gyfer gweithredu cadarnhaol i ehangu'r economi sylfaenol. 

Datblygu Sgiliau:  

 Gyda'r nod o gydlynu gwell cyfleoedd hyfforddi, eir i'r afael â mapio'r holl lwybrau hyfforddi sy'n 

gysylltiedig â chyflogaeth sy'n cael eu cynnig ar hyn o bryd i drigolion Torfaen trwy gydol eu hoes. 

Bydd hyn yn nodi lle mae gennym fylchau hyfforddi yn lleol ac yn rhanbarthol. 

4. Nodau lles a’r pum ffordd o weithio 

Nod Llesiant Cyfraniad 

Cymru Lewyrchus 

Bydd mynd i'r afael â gofynion sgiliau busnesau lleol yn cefnogi economi ffyniannus. 
Archwilio'r potensial i sicrhau manteision ehangach buddsoddiadau cyhoeddus ar 
raddfa fawr trwy weithredu fel catalydd ar gyfer twf economaidd cynaliadwy lleol a 
darparu swyddi medrus o ansawdd da yn y rhanbarth. 
Mae gwella effeithlonrwydd ynni yn ein cartrefi yn gwella diogelwch ynni, gydag 
economi fwy gwydn sy'n dibynnu llai ar danwydd ffosil. 
Gall buddsoddiad cyfalaf lleol gefnogi creu swyddi lleol a gwariant lleol. 
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Cymru Gydnerth 

Mae llawer o swyddi sylfaenol yn ymwneud â'r economi yn gysylltiedig ag adnoddau 
naturiol ac mae yna lawer o gyfleoedd i wella sgiliau lleol trwy'r amgylchedd yn 
enwedig mewn perthynas â rheoli tir, coedwigaeth, pysgodfeydd, twristiaeth a 
hamdden a chynhyrchu ynni gwyrdd. 

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Gall gwella sgiliau wella'r cyfleoedd bywyd i bobl â nodweddion gwarchodedig ac i 
bobl ifanc o aelwydydd ar incwm isel. 
Gall gweithredu i ôl-osod tai lleol wella'r ffordd y mae'r rheini sy'n byw mewn tai 
cymdeithasol yn dysgu, am fod plant yn dysgu'n well mewn cartrefi cynnes. 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Mae cael ystod eang o sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth mewn cymunedau yn helpu 
i'w gwneud yn fwy gwydn a chydlynol. 
Gall gwella effeithlonrwydd ynni (a biliau ynni) mewn cartrefi lleol helpu i ostwng ôl-
ddyledion rhent cymdeithasol a phreifat. Bydd buddsoddiad cyfalaf mewn eiddo yn 
gwella eu hapêl ac yn cynyddu balchder mewn cymdogaethau. Ynghyd â seilwaith 
gwyrdd ac ystyriaethau teithio llesol, gellir gwella cymdogaethau ar raddfa fawr 
trwy'r agenda hon. Gall gwelliannau i ffenestri a drysau sy'n arwain at well diogelwch 
hefyd gael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a chydlyniant cymunedol. 

Cymru iachach 

Bydd cefnogi'r economi sylfaenol yn helpu i sicrhau bod gan bobl fynediad at y 
gwasanaethau bob dydd y maent yn dibynnu arnynt, fel darparu gofal a fydd yn 
cefnogi Torfaen sy'n iachach. 
Mae manteision iechyd corfforol a meddyliol wrth leihau tlodi tanwydd. Bydd 
gwella perfformiad ynni mewn anheddau domestig yn arwain at lai o bobl yn 
gorfod mynd i mewn i'r ysbyty oherwydd cyflyrau'n gysylltiedig ag oeri neu 
ordwymo. 

Cymru â diwylliant 

bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol mae gan Gymru gysylltiadau cryf â chynhyrchu 

ynni; bydd archwilio cyfleoedd newydd sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio yn 

paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol glanach a gwyrddach. 

Cymru sy’n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang 

Bydd Parc Meddygol yn archwilio'r dechnoleg a'r technegau mwyaf newydd ac 
ochr yn ochr ag Ysbyty'r Brifysgol bydd yn galluogi dysgu a datblygu meddygaeth 
a'r gwyddorau bywyd yn barhaus yng Nghymru ac yn fyd-eang. 
Bydd cefnogi arloesi lleol mewn perthynas â datgarboneiddio yn rhoi potensial i 
fusnesau lleol gael mynediad i'r farchnad fyd-eang sylweddol ar gyfer nwyddau a 
gwasanaethau o'r fath. 

 

 

 

 

 

 

Integreiddio - Bydd archwilio'r potensial i sicrhau manteision ehangach yn sgil buddsoddiad cyhoeddus 
ar raddfa fawr yn sicrhau bod yna ddull cydgysylltiedig o ran catalyddu twf economaidd cynaliadwy yn 
lleol. 
Tymor Hir - Bydd cefnogi ac ysgogi busnesau lleol a chyfleoedd gwaith trwy gael gweithlu medrus yn 
helpu i wella gwytnwch busnesau lleol yn y tymor hir . Bydd helpu pobl i gael mynediad at gyfleoedd 
gwaith o ansawdd da cyhyd ag y dymunant yn eu cefnogi nhw a'u teuluoedd i ddod yn wydn yn 
economaidd yn y tymor hir. Bydd adeiladu ein dealltwriaeth o ofynion Torfaen yn y farchnad lafur yn y 
dyfodol yn ein helpu i gynllunio am y dyfodol. Bydd lleihau ôl troed carbon tai lleol yn cyfrannu at fynd i'r 
afael â newid yn yr hinsawdd. 
Atal - Bydd gweithio gyda busnesau i ragweld y sgiliau sydd eu hangen yn y dyfodol a galluogi pobl i 
ddod yn fedrus yn y meysydd hynny yn cefnogi gwytnwch economaidd yn y dyfodol. 
Cynnwys – Rydym wedi gweithio gyda busnesau a phobl leol, cyrff addysgol a hyfforddi i ddatblygu 
cyfleoedd i'n cymunedau a'n busnesau. 
Cydweithio – Bydd gweithio gyda'n gilydd fel partneriaid y BGC a thrwy fentrau fel Parc Gwyddorau 
Bywyd a Bargen Ddinesig Rhanbarth Prifddinas Caerdydd yn helpu i wneud y mwyaf o gyfleoedd i 
fusnesau lleol a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau. Mae cydweithredu â phartneriaid fel Prifysgol Caerdydd 
wedi galluogi rhannu arfer da ac arbenigedd. 
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Amcan 7 - Creu cymunedau diogel, hyderus a hyrwyddo cydlyniant cymunedol 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud 

Yn y tymor byr lle rydym yn 
disgwyl cyflawni yn y 5 
mlynedd gyntaf 
 

Yn y tymor canolig lle rydym 
yn disgwyl cyflawni dros 10 
mlynedd 

Yn y tymor hir lle rydym yn 
disgwyl cyflawni dros 10 – 15 
mlynedd a thu hwnt 

i. Mapio Cymunedol - Datblygu 
dealltwriaeth o gyfansoddiad 
demograffig ac amrywiol ein 
cymunedau lleol trwy fapio 
nodweddion crefyddol, ethnig, 
economaidd-gymdeithasol a 
gwarchodedig. 
ii. Nodi a datblygu mentrau 
partneriaeth arloesol a'r rhai 
sydd wedi'u profi sy'n 
canolbwyntio ar ymyriadau 
cynnar i fynd i'r afael â throsedd 
ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
iii. Gweithio gyda phartneriaid i 
ddatblygu a gweithredu 
mentrau i gefnogi ac amddiffyn 
ein grwpiau mwyaf bregus. 

iv.  Fel partneriaeth, cynnwys y 
gymuned i ganiatáu i bobl 
deimlo eu bod wedi'u grymuso 
a'u bod yn wybodus o ran delio â 
diogelwch cymunedol lleol . 

v.  Cyflwyno gwasanaeth 
partneriaeth ymatebol ac 
effeithiol i ddiwallu anghenion a 
gofynion perthnasol cymunedau 
unigol er mwyn lleihau ofn 
trosedd ac anhrefn . 

 

 

Trosolwg – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2019 / 20 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor byr  (0 – 5 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor canolig (0-10 mlynedd) 

Tuag at gamau gweithredu 
tymor hir (0-15 mlynedd) 

Mapio mudo economaidd ar 
draws Gorllewin Gwent. 
 
Cyflwyno gwasanaethau 
ataliol trwy Brosiect Atal Trais 
Difrifol Gwent. 
 
 

Cyflwyno gweithgaredd sy'n 
canolbwyntio ar y gymuned i 
hyrwyddo goddefgarwch, 
ymwybyddiaeth a hwyluso 
amrywiaeth. 
 
Cwblhau ymchwil ymysg 
defnyddwyr yn ymwneud â 
materion troseddau casineb ar 
drafnidiaeth gyhoeddus a wynebir 
gan y rhai sy'n nodi bod ganddynt 
anabledd. 

Parhau i gydlynu gweithgareddau 
yn effeithiol trwy'r Hwb 
Diogelwch Cymunedol. 
 
Cynyddu nifer yr ysgolion sy'n 
ymgysylltu â'r broses MAPI, gan 
ddarparu cefnogaeth i 
ddisgyblion y nodwyd eu bod yn 
agored i faterion diogelwch 
cymunedol. 
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1. Felly beth ydym ni wedi ei wneud  

 Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae gwaith yr asiantaethau wedi canolbwyntio ar weithio 

gyda phartneriaid i hyrwyddo negeseuon cadarnhaol ynghylch goddefgarwch, 

ymwybyddiaeth a hyrwyddo 

amrywiaeth a chefnogi Wythnos 

Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb, 

Diwrnod Cofio'r Holocost a Mis Hanes 

Pobl Dduon. Rydym wedi sefydlu 

partneriaeth gyda Dangos Cerdyn Coch i 

Hiliaeth i lansio Diwrnod Gwisgo Coch, 

sydd wedi'i hyrwyddo trwy glybiau rygbi 

lleol. Mae hyfforddiant ar gyfer 

amrywiaeth wedi'i ddarparu mewn 

ysgolion cynradd ac uwchradd i 

hyrwyddo ymwybyddiaeth, gwella 

dealltwriaeth a dathlu gwahaniaeth. Mae 

swyddogion hefyd wedi bod yn rhan o 

gefnogi'r prosiect Blaenafon Iach a grybwyllir o dan Amcan 4.    Ffigur 12: Clwb Rygbi Pont-y-pŵl yn cefnogi 

Diwrnod Gwisgo Coch 

Isod mae crynodeb o’r gweithgareddau allweddol: 

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân - Mae artist lleol wedi gweithio gyda'r ganolfan i greu rap troseddau 

casineb. Maent hefyd wedi cynnal digwyddiad troseddau casineb (gweithdy a thrafodaeth) yn 

canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth 

ynghylch LGBT a chasineb tuag at 

anabledd.  

Mae gwirfoddoli yn bwysig – Buom yn 

gweithio gyda grŵp o bobl ifanc ag 

anghenion dysgu ychwanegol i ymchwilio i 

faterion troseddau casineb ar drafnidiaeth 

gyhoeddus y rhai sy'n nodi bod ganddynt 

anabledd yn ei wynebu. Roedd hyn yn 

cynnwys ffilmio'u profiadau a datblygu 

rhestr o argymhellion a fydd yn cael eu 

hanfon at Weinidog Trafnidiaeth Cymru i'w hystyried. 

Ffigur 13. Rap troseddau casineb yng Nghanolfan Pobl Ifanc Cwmbrân. 

Eglwys Bedyddwyr Noddfa yn Abersychan - Cynhaliwyd sesiynau clwb ieuenctid yn ystod Wythnos 

Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Roedd hyn yn cynnwys sesiwn blasu bwyd yn dathlu bwyd 

Swdan, Periw, India a Tsieina ac yn archwilio themâu amrywiaeth a chynhwysiant. 

Radio BGFM - Ym mis Hydref gweithiodd Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu gyda grŵp o 

bobl ifanc i ddatblygu hysbyseb radio ddwyieithog i godi ymwybyddiaeth ynghylch Troseddau Casineb 

a sut i'w riportio. 
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Darparu cefnogaeth i gymunedau lleiafrifol - Er mwyn deall ein cymunedau yn well, aethpwyd ati i 

fapio ymfudo economaidd ar draws Gorllewin Gwent. Roedd hyn yn galluogi ffocysu gweithgareddau 

ymwybyddiaeth Cynllun Setliad yr UE yn well a chefnogi fforymau gwytnwch Brexit yn well yn lleol. 

Cynhaliwyd sgyrsiau ac ymweliadau â busnesau lleol sy'n cyflogi canran uchel o wladolion yr UE, ac 

rydym wedi dechrau gweithio gydag asiantaethau recriwtio yn yr ardal i gyrraedd nifer uwch o 

Wladolion yr UE. 

Mewn ymateb i'r risg uwch o densiynau cymunedol o ganlyniad i Brexit, mae dau swyddog 

ychwanegol bellach yn gweithio ar draws Torfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili. Gyda chefnogaeth 

Cronfa Drosglwyddo Ewrop, nod y swyddi yw rhoi sicrwydd i gymunedau yn enwedig ymhlith 

ymfudwyr economaidd cymdeithasol a grwpiau lleiafrifol, gwella gweithio mewn partneriaeth mewn 

perthynas â chydlyniant cymunedol a lleihau troseddau a digwyddiadau casineb. 

Parhaodd y rhanbarth i gefnogi bron i 100 o ffoaduriaid o bob rhan o'r Dwyrain Canol a rhanbarth 

Gogledd Affrica. 

Hwb Diogelwch Cymunedol - Sefydlwyd yr hwb amlasiantaeth hwn y llynedd i wella cydweithredu 

ac mae'n dwyn ynghyd swyddogion o Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a thîm 

Diogelwch Cymunedol y Cyngor sy'n mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'n parhau 

i fod yn llwyddiant. Mae cynlluniau gweithredu yn cael eu creu'n wythnosol i sicrhau bod Torfaen yn 

ddiogel a chydlynol, gyda chamau gweithredu a chanlyniadau yn cael eu hadolygu bob wythnos. Mae 

adolygiad o'r Hybiau ledled Gwent yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i nodi arfer da ac unrhyw rwystrau 

sy'n effeithio ar ymyriadau. 

Ymyrraeth Aml Asiantaeth i Ddisgyblion (MAPI) - Mae prosiect mentora yn cael ei dreialu yn 

Nhorfaen i ddarparu cefnogaeth i ddisgyblion y nodwyd eu bod yn fregus’ o ran materion diogelwch 

cymunedol. Bydd y prosiect yn golygu y bydd mentoriaid proffesiynol yn cefnogi ac yn hyfforddi 

mentoriaid cymheiriaid i weithio gyda'r bobl ifanc hyn i'w cefnogi i wella ymddygiad a dod yn fwy 

hunanymwybodol, i'w hatal rhag cymryd rhan mewn materion diogelwch cymunedol yn y dyfodol. 

Prosiect Atal Trais Difrifol yng Ngwent - Mewn prosiect a ariannwyd gan Gomisiynydd Heddlu a 

Throsedd Gwent a'r Swyddfa Gartref, darparwyd gwasanaethau ataliol ar draws Gwent i blant a phobl 

ifanc sy'n agored i gael eu hecsbloetio'n droseddol. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda disgyblion 

ysgolion cynradd i ddysgu sgiliau bywyd iddynt na fyddent efallai wedi gallu eu dysgu fel arall. Mae 

gwaith 1-1 hefyd wedi’i wneud gyda nifer fach o blant sydd eisoes yn troseddu - mae pob un wedi 

dangos gostyngiad o ran troseddu, un yn ddramatig, felly, ar ôl cofnodi dim troseddau pellach ers mis 

Hydref 2019 - tan y pwynt hwnnw, cofnodwyd troseddau ar gyfer yr unigolyn hwnnw 5 gwaith yn 

2019. 

Camddefnyddio Sylweddau – Mae hwn yn fater iechyd sylweddol sy'n effeithio ar unigolion, 

teuluoedd a chymunedau. Mae Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent yn gyfrifol am gynllunio, comisiynu a 

rheoli perfformiad gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ar draws Gwent ac mae'n gweithio gyda 

phartneriaid y BGC i ddatblygu dull triniaeth system gyfan i gynorthwyo unigolion bregus, i sicrhau 

eu bod yn cael y lefel gywir o gefnogaeth, ar yr amser cywir ac yn y lle cywir. Mae gwaith wedi 

canolbwyntio ar atgyfnerthu cydweithio ac alinio canlyniadau â'r rhai y pennir yn agosach gan 

ddefnyddwyr gwasanaeth fel y rhai sy'n ystyrlon iddynt hwy. 
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Troseddau ar y dirwedd – Gweler Amcan 1 i gael mwy o wybodaeth am weithgareddau’r bartneriaeth 

mewn perthynas â mynd i’r afael â throseddau ar y dirwedd a Chynllun Tanau De Ddwyrain Cymru.   

2. Heriau Allweddol 
 

Cyllid – Byddwn yn parhau i gydweithio â phartneriaid mewnol ac allanol i nodi cyfleoedd cyllido i'n 

helpu i gyflawni ein gwaith. Mae yna risg, oherwydd Covid-19, y gallai dyrannu cyllid yn y dyfodol 

deimlo'r effaith, a gallai hyn gael effaith ar ddiogelwch cymunedol a gweithgareddau cydlyniant.   

3. Beth nesaf 
 

Hwb Diogelwch Cymunedol – Mae'r model Hwb Diogelwch Cymunedol llwyddiannus yng Ngorsaf 

Heddlu Pont-y-pŵl wedi'i ailadrodd ar draws Gwent. Er mwyn sbarduno gwelliannau pellach i'r dull, 

mae adolygiad rhanbarthol yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gyda ffocws ar nodi a rhannu arfer gorau, 

mynd i'r afael ag unrhyw rwystrau sy'n effeithio ar gyflawni a chanlyniadau a gwella gweithio mewn 

partneriaeth ar draws yr holl asiantaethau sy'n darparu Diogelwch Cymunedol. 

Wrth symud ymlaen bydd partneriaeth Gwent fwy Diogel yn dod yn gydlynydd strategol ar ran y 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan ddwyn ynghyd a chyflawni swyddogaethau statudol yr 

awdurdodau lleol. Bydd y dull newydd hwn yn helpu i leihau dyblygu, galluogi gweithgaredd i 

ganolbwyntio ar flaenoriaethau Gwent, heb golli cysylltiad â'r ymateb lleol. 

Darparu cefnogaeth i gymunedau lleiafrifol – Byddwn yn parhau i gefnogi cynlluniau ailsefydlu'r 

Swyddfa Gartref. Mae'r teuluoedd sy'n cael eu hailsefydlu yn Nhorfaen wedi'u hintegreiddio i'r 

gymuned trwy'r mecanweithiau cymorth sydd ar waith, gan gyfrannu at amrywiaeth ehangach y 

fwrdeistref sy'n datblygu. Mae ailsefydlu nid yn unig o fudd i deuluoedd ond hefyd i'n cymunedau, 

lle mae cydlyniant yn gryf. 

Strategaeth Cyfathrebu Plismona Cymdogaeth – Mae adolygiad yn cael ei gynnal a phecynnau 

cymorth newydd yn cael eu datblygu. Mae Hybiau Partneriaeth yn cael eu hadolygu trwy'r arolwg i 

weld a oes unrhyw welliannau y gellir eu hawgrymu. 

Unedau Newydd Cadetiaid yr Heddlu - Byddant yn cael ei ddatblygu yn y flwyddyn academaidd 

nesaf. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 14 a 18 oed chwarae rhan bwysig mewn digwyddiadau 

cymunedol a chymryd rhan mewn addysgu'r gymuned ar atal troseddau.  

  

4. Nodau lles a’r pum ffordd o weithio 
 

Nod Llesiant Cyfraniad 

Cymru 
Lewyrchus 

Bydd cael poblogaeth ddiogel a hyderus yn cefnogi pobl sy'n ymfalchïo yn eu hardal ac 
yn ei gwneud yn fwy deniadol i fuddsoddwyr ac ymwelwyr. Bydd lleihau effaith 
trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar fusnesau lleol yn cefnogi'r economi leol. 

Cymru 
Gydnerth 

Trwy fynd i'r afael â throseddau ar y dirwedd rydym yn helpu i ddiogelu ardaloedd 
naturiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 
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Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Bydd gweithredu i wella cysylltiadau rhwng unigolion a chymunedau ac i ddileu 
gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon yn helpu i gefnogi Torfaen 
sy'n fwy cyfartal. Rydym yn parhau i gefnogi ac amddiffyn ein grwpiau mwyaf bregus. 
Bydd galluogi pob rhan o'r gymuned i gymryd rhan mewn creu lleoedd a 
phenderfyniadau lleol yn helpu i gefnogi mwy o gydraddoldeb. 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Mae canolbwyntio ar ymyriadau cynnar i fynd i’r afael â throsedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn hanfodol ac mae cyfranogiad yn caniatáu i bobl deimlo bod 
ganddynt rym. Bydd galluogi pobl i fwynhau eu cymuned a mannau agored ehangach 
Torfaen heb ofni am eu diogelwch eu hunain na'u teulu yn cyfrannu at Dorfaen sy'n 
fwy diogel a chydlynol. 

Cymru iachach 

Bydd cyflwyno mesurau i fynd i'r afael â throsedd, gweithgaredd gwrthgymdeithasol 
ac i wella diogelwch yn cefnogi mwy o gydlyniant yn ein cymunedau. Bydd gwella 
teimladau o ddiogelwch yn helpu i gefnogi lles meddyliol a chorfforol pobl e.e. bydd 
pobl yn teimlo y gallant fwynhau'r awyr agored i gerdded, rhedeg, beicio a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau eraill sy'n eu cadw'n iach. 

Cymru â 

diwylliant 

bywiog lle 

mae’r Gymraeg 

yn ffynnu 

Bydd archwilio themâu amrywiaeth a chynhwysiant yn cyfrannu at wella dealltwriaeth 

a dathlu gwahaniaethau diwylliannol yn ein cymunedau. 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Bydd cefnogi cymunedau lleiafrifol, gweithio i hyrwyddo negeseuon cadarnhaol o 
ymwybyddiaeth a hyrwyddo amrywiaeth, yn helpu i gefnogi Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-
eang. 
Mae gweithredu i atal gyrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon a thanau gwyllt yn yr 
ucheldiroedd yn helpu i warchod y dirwedd ac adnoddau naturiol ar gyfer cenedlaethau 
yn awr ac yn y dyfodol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Integreiddio - mae ein gwaith yn cysylltu ag amcanion eraill BGC Torfaen trwy: 
Helpu i atal difrod i'n hardaloedd naturiol a'n glaswelltiroedd. 
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 
cwmpas er mwyn bod yn fanteisiol i'w hiechyd a'u lles corfforol a meddyliol. 
Gweithio gyda phartneriaid yn y maes iechyd i sicrhau'r canlyniadau iechyd gorau posibl i'n dinasyddion 
mwyaf bregus. 
Tymor Hir – Trwy fynd i'r afael â throseddau ar y dirwedd rydym yn helpu i ddiogelu ardaloedd naturiol i 
genedlaethau'r dyfodol. Rydym yn helpu i leihau lefelau gordewdra ac anactifedd trwy annog pobl i 
deimlo'n ddiogel a bod yn actif yn yr awyr agored. Rydym yn cefnogi poblogaeth sy'n heneiddio i fod yn 
ddiogel yn eu cartrefi ac yn meithrin dinasyddiaeth dda ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 
Atal – Trwy ymyrraeth gynnar rydym yn gweithio i rhwystro materion cymunedol rhag gwaethygu a 
lleihau'r risg o niwed. Rydym yn gweithio i leihau'r tebygolrwydd o droseddu trwy weithgareddau 
dargyfeiriol / addysgol a hyrwyddo dinasyddiaeth dda ymhlith pobl ifanc. 
Cynnwys - Rydym yn gweithio gyda llawer o wahanol asiantaethau a gwasanaethau, gan ddefnyddio 
hybiau diogelwch cymunedol i drafod ‘mannau problemus’ a materion cynyddol fel y gallwn ddarparu’r 
ymyrraeth a’r ymateb cynnar gorau, yn ogystal â chynllunio i weithredu yn y tymor hwy lle bo angen. Mae 
ein cynnyrch dadansoddol yn cynnwys data'r heddlu, tân, iechyd a phartneriaid eraill a chaiff ei rannu ar 
draws partneriaid i helpu'r gwaith rydyn ni'n ei wneud ar y cyd ac fel sefydliadau unigol. 
Cydweithio – Rydym yn gweithio gyda phobl leol, y trydydd sector a grwpiau cymunedol i ddeall materion 
lleol a chydweithio ar yr ymatebion gorau ac yn annog a chefnogi pobl leol i gymryd rhan mewn grwpiau 
gweithgaredd blaenllaw sy'n meithrin cyfeillgarwch, yn cefnogi rhwydweithiau ac yn helpu cydlyniant a 
diogelwch cymunedol.  
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ATODIAD 1 – Ariannu blwyddyn 2 y cynllun lles 

Nid yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn darparu unrhyw grant na chyllid trosiannol i 
Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, fodd bynnag mae BGC Torfaen wedi gallu cael hyd i gyllid ar gyfer 
darnau penodol o waith ac mae rhai partneriaid wedi gwneud cyfraniadau unigol yn ystod 2019/20. 
 

Disgrifiad Ffynhonnell Cyllid 2019/20 

Ardaloedd Naturiol (Amcan Lles 1) 

Prosiect Gwydnwch Gwent 
Fwyaf 

Galluogi cyllid Adnoddau Naturiol a Lles gan 
Lywodraeth Cymru (Yn seiliedig ar 
£349,293 a rennir rhwng 5 Awdurdod Lleol 
Gwent). 

£11,080 
 

Prosiect Grid Gwyrdd Gwent Galluogi cyllid Adnoddau Naturiol a Lles gan 
Lywodraeth Cymru.  

£43,000 

Ucheldiroedd Gwydn Cynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth 
Cymru (LlC / UE). 

£199,858 

Newid yn yr Hinsawdd (Amcan Lles 2) 

Seilwaith Gwefru Cerbydau 
Trydan. Cyllid i helpu i fynd i'r 
afael â'r rhwystrau i fanteisio ar 
gerbydau trydan ymysg 
trigolion a achosir gan nad oes 
ganddynt barcio pwrpasol oddi 
ar y stryd hy dim ma wrth ymyl 
y tŷ na garej lle y gellir gwefru 
cerbyd trydan. 

Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) - 
Cronfa Pwynt Gwefru ar y Stryd i Drigolion 
(Yn seiliedig ar £422,385 a rennir ar draws 
5 Awdurdod Lleol Gwent). 

£66,671 
 

Cam 2 – Adolygu’r Fflyd 
Cerbydau Trydan.  

Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (Yn 
seiliedig ar £16k wedi'i rannu rhwng 8 corff 
cyhoeddus). 

£2,000 
 

Ffordd o Fyw Iach a Heneiddio'n Dda (Amcan Lles 4) 

Datblygu meini prawf ar gyfer 
y gronfa her, ymgysylltu 
ymhellach â rhanddeiliaid, a 
chynorthwyo'r gymuned i 
hwyluso datblygu prosiectau. 

Rhaglen Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru. £28,000 

Cyfraniad at brosiect 
Blaenafon Iach. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. £10,000 

Cyngor Tref Blaenafon. £10,000 

Cyfraniadau partneriaid tuag 
at y gronfa Cyllideb Gyfranogol 
Gymunedol. 

Cytunwyd ar gyllid, mewn egwyddor, ar 
gyfer y cynllun peilot o bob rhan o'r 
bartneriaeth BGC. Bydd angen ail-
gadarnhau / ailystyried hyn o ganlyniad i 
Covid-19. * 

£130,000 * 
 

Gwella sgiliau lleol (Amcan Lles 6) 

Cynllun Prentisiaeth mewn 
partneriaeth â Fforwm 
Economaidd Strategol Torfaen 

Cronfa Her Economi Sylfaenol Llywodraeth 
Cymru. 

£95,000 

Cyfanswm y cyllid ar y cyd ar gyfer 2019/20 £595,609 * 
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ATODIAD 2 – Blaenoriaethau rhanbarthol 

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar draws 
pump BGC Gwent. 

Cysylltu Ein Tirweddau (Grid Gwyrdd Gwent gynt) 
Mae thema Cysylltu Ein Tirweddau yn ymwneud â nodi cyfleoedd lleol ar gyfer ein safleoedd 
gwarchodedig, amgylcheddau naturiol ac adeiledig gyfrannu at wytnwch rhwydweithiau 
cynefinoedd â blaenoriaeth ehangach yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn ar gyfer gwella 
gwytnwch ecosystemau gefnogi cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar 
raddfa tirwedd. 
Gellir gweld crynodeb o'r llif gwaith rhanbarthol hwn yma. 
 

Gwent Sy’n Barod ar Gyfer yr Hinsawdd  
Mae Gwent Sy'n Barod ar Gyfer yr Hinsawdd wedi bod yn cydweithio i ddatblygu gweledigaeth a 
rennir ar gyfer y rhanbarth. Yn sail i'r weledigaeth hon mae defnyddio dull cydweithredol, nid yn 
unig mewn perthynas â darparu gwasanaethau sy'n bodoli eisoes, ond hefyd sut y gall y sector 
cyhoeddus sy'n fwy cydgysylltiedig ddarparu'n wahanol trwy gydweithio i lunio dyfodol mwy 
cynaliadwy i Went. 
Gellir gweld trosolwg o waith Gwent Sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd yma.  

Lleihau Anghydraddoldebau o ran Canser 
Mae'r gwaith hwn yn cael ei arwain gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Adroddiadau 
blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yw'r sylfaen ar gyfer datblygu camau i gefnogi'r gwaith 
hwn ledled y rhanbarth, gan gynnwys holl bartneriaid y BGC, i fynd i'r afael â'r materion sylfaenol. 
Gellir gweld Adroddiad y Cyfarwyddwyr ar gyfer 2019 yma. 

Senarios y Dyfodol 
Mae hon yn agwedd bwysig ar ein gwaith yn lleol ac yn rhanbarthol. Mae arnom angen gwell 
dealltwriaeth o faterion a newidiadau a all effeithio ar ein cymunedau a sut mae gwasanaethau 
cyhoeddus yn cyflawni camau allweddol sy'n diogelu pobl ac yn cefnogi lles. 
 
Yn dilyn ymlaen o'r gwaith a adroddwyd yn ein Hadroddiad Blynyddol 2019, rydym wedi parhau i 
weithio gydag Ash Futures, sy'n arbenigwyr yn y maes hwn. Nododd gwaith yn ystod y llynedd 
(gyda gweithdy rhanbarthol ac yna lleol) nifer o risgiau a allai effeithio ar Dorfaen. Fe wnaethom 
gynnal trydydd gweithdy ar gyfer Torfaen yn unig ym mis Hydref 2019, gydag aelodau o'n 
cynghorau tref a chymuned, pobl ifanc a rheolwyr o bob rhan o'r BGC. Bydd y rhain yn cyfrannu at 
ddatblygu Cofrestr Risg Dyfodol ar gyfer BGC Torfaen. Cadarnheir hyn yn ystod 2020 ac yna byddwn 
yn gweithio gyda'n partneriaid rhanbarthol ar risgiau cyffredin a'r hyn y mae'n rhaid i ni ei wneud 
i bawb weithio gyda'n gilydd a sut mae angen i hyn lunio rhai o'r camau sy'n cael eu dilyn yn ein 
rhaglenni gwaith.  

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/Documents/Annual-Report/Linking-Our-Landscapes-Year-2-Update-April-2020.pdf
http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/Documents/Annual-Report/Climate-Ready-Gwent-Year-2-Update-April-2020.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/866/Aneurin%20Bevan%20CIC%20Addrodiad%20Blynyddol%202019%20Cymraeg%20%28Final2%29_compressed.pdf
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ATODIAD 3 – Dangosyddion Lles 

 
 

1 2 3 4 5 6 7

DYDDIADE TORFAEN CYMRU CyD

2018 7.6 5.6

2017 4.9 5.6

2016 6.5 5.4

2017/18 a 2018/19 9 10

2016/17 a 2017/18 8 10

2018 9 9

2017 10 9

2016 13 11

2017/18 303.2 324.1

2016/17 317 325.8

2015/16 328.4 344.6

2017 11

2016 11

2014 6

2018-19 16 14

2017-18 20 16

2016-17 15 15

20 Canran y bobl sy'n weddol fodlon neu'n fodlon iawn â'u swyddi  2017-18 81 82 -

AMCAN

DANGOSYDDION CENEDLAETHOL

Datblygu 

ymatebion 

ll iniaru ac 

addasu i 

effeithiau 

newid yn yr 

hinsawdd

Datblygu 

rhwydwaith 

swyddogaetho

l, cysylltiedig 

o ardaloedd 

naturiol sy'n 

cefnogi 

anghenion lles 

poblogaethau 

lleol ar hyn o 

bryd ac yn y 

dyfodol

Canran y genedigaethau unigol, byw gyda phwysau geni o dan 2,500g1

Canran yr oedolion sydd â llai na dau ymddygiad iach o ran ffordd o fyw 

(ddim yn ysmygu, pwysau iach, bwyta pum ffrwyth neu lysieuyn y dydd, 

heb yfed uwchlaw'r canllawiau a bodloni'r canllawiau gweithgaredd 

corfforol)

3

Lefelau o lygredd nitrogen deuocsid (NO2) yn yr aer









4 

Sgôr pwyntiau ehangach (wedi'u capio) y disgyblion ar gyfartaledd7 

12 Cynhwysedd (MW) yr offer ynni adnewyddadwy sydd wedi'i osod (Solar PV) 

Canran y bobl sy'n byw mewn cartrefi mewn amddifadedd materol19



 

Ni ellir ei 

gymharu

Creu 

cymunedau 

diogel, 

hyderus a 

hyrwyddo 

cydlyniant 

cymunedol

Gwella sgil iau 

l leol trwy 

gynllunio'r 

gweithlu, 

hyfforddiant, 

prentisiaethau 

a chyfleoedd i 

wirfoddoli

Mynd i'r afael 

â phatrymau 

tlodi rhwng 

cenedlaethau 

a datblygu 

gwytnwch 

economaidd

Cefnogi ffyrdd 

iach o fyw a 

galluogi pobl i  

heneiddio'n 

dda

Rhoi'r dechrau 

gorau posibl 

mewn bywyd i 

blant a phobl 

ifanc
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1 2 3 4 5 6 7 DYDDIAD TORFAEN CYMRUS CyD

Dec-19 71.5 73.2

Dec-18 70.5 73.1

Dec-17 75.7 72.4

2018-19 69 71

2016-17 70 73

2018-19 81 85

2016-17 84 85

2018-19 40 52

2016-17 45 50

2014-15 49 61

28 Canran y bobl sy'n gwirfoddoli  2016-17 29 28 -

2017-18 18 16

2016-17 18 17

2018-19 16 15

2017-18 8 13

2016-17 10 13

2018-19 33 32

2017-18 31 32

2016-17 28 29

Mae hyn yn nodi a yw'r gwerthoedd yn dangos arwyddion o gynyddu (saeth i fyny), lefelu allan (saeth dde) neu ostwng (saeth i lawr) dros y cyfnod amser a ddangosir (e.e. 2016 hyd at 2018), 

yn ogystal ag a yw hyn yn newid cadarnhaol (gwyrdd), niwtral (ambr) neu'n newid negyddol (coch).

Cyfeiriad y Daith (CyD)

DANGOSYDDION CENEDLAETHOL

AMCAN



Canran y bobl sy'n gweithio21 





Canran y bobl sy'n teimlo'n ddiogel gartref, yn cerdded yn yr ardal leol, ac 

wrth deithio

Canran y bobl sy'n cytuno eu bod yn perthyn i'r ardal; bod pobl o wahanol 

gefndiroedd yn dod ymlaen yn dda; a bod pobl yn trin ei gilydd â pharch

25

Canran yr oedolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon 

dair gwaith yr wythnos neu fwy
38

34















Canran y bobl sy'n unig30

Aelwydydd sydd wedi'u rhyddhau'n bositif o Ddigartrefedd - Cyfradd fesul 

10,000 o aelwydydd

27

Canran y bobl sy'n fodlon â'r ardal leol fel lle i fyw26


